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1. ~ SABIK ZABIT HULÂSASI 

Bolu Mebusu Reşat Akşemsettinoğlu'nun, 
Bolu Kız öğretmen Okulu binası inşaatının ik
mal edilmemesi sebeplerine dair Maarif Vekilin
den şifahi suali, sahibi; -

Urfa Mebusu Feridun Erginin, hayat paha
lılığı ve mal darlığının iktisadi ve içtimai bün
yemizde yarattığı tesirler hakkında ne düşünül
düğüne dair îktisat ve Ticaret Vekilinden şifahi 
suali, alâkalı vekil; 

Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, fın
dık mahsulünün ihracı hususunda yapılan teşeb
büslerin ne netice verdiğine ve işsiz kalan işçi
lerin durumu hakkında ne düşünüldüğüne dair 
İktisat ve Ticaret Vekilinden şifahi suali, sahibi; 

, Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, Tunceli 
bölgesinin zirai kalkınması için 1956 yılı yazın
da tetkikte bulunan heyetin hazırladığı raporun 
neticesine dair Ziraat Vekilinden şifahi suali, 
alâkalı vekil hazır bulunmadıklarından, gelecek 
inikada bırakıldı. 

Nevşehir vilâyetine bağlı Kırşehir kazasında 
(Kırşehir) adı ile bir vilâyet kurulması hakkın
daki Kanun kabul olundu. 

Bu kanun lâyihasının maddeleri üzerinde 
müzakere bittikten sonra, heyeti umumiyesi hak
kında yapılan konuşma esnasında Kırşehir Meb
usu Osman Bölükbaşı, Büyük Millet Meclisine 
ve Kiyasete hakareti mutazammın sözler sarf et
tiğinden, hakkında üç. İnikat için Meclisten çı
karma cezasının tatbiki kabul edildi. 

Kocaeli Mebusu Ekrem Alican ve Bursa meb
usları Raif Aybar ile İbrahim Öktern; 

Bursa Mebusu İbrahim öktem; 
Diyarbakır Mebusu Mehmed Hüsrev Ünal; 
Bursa mebusları İbrahim öktem ile Raif Ay

bar ve.'Kocaeli Mebusu Ekrem Alican; 
Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş ve Manisa 

Mebusu Yunus Muammer Alakant; 
Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş, Kocaeli Me

busu Turan Güneş ve Çanakkale Mebusu Safa-
eddiıi Karanakçı; 

Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin; 
Kars Mebusu Turgut Göle'nin, haklarında 

yapılmak istenen takibat ve muhakemenin Devr 
re sonuna bırakılmasına dair Teşkilâtı Esasiye 
ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
Encümen mazbataları kabul olundu. 

Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, Ulusal bay

ram ve genel tatiller hakkındaki 2739 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair kanun teklifinin reddini mutazammın Da
hiliye Encümeni mazbatası ve 

Tüccardan Nusret Atillâ hakkındaki Arzu
hal Encümeni mazbatası kabul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri namına hareket eden 
«Export - İmport Banf of Washington» arasın
da 20 Mart 1956 tarihinde imzalanan 25 milyon 
dolarlık Kredi Anlaşması ve ekinin tasdiki, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında münakit 
Zirai Emtia Anlaşmasının tasdiki hakkındaki 
kanun lâyihalarının maddeleri kabul ve (heyeti 
umumiyeleri açık reye arz edildi. 

Abdülkadir Hayrettin özgüven'in, mahkûm 
olduğu cezanın affına dair olan kanun kabul 
olundu. 

Türkiye Büyüt Millet Meclisi yeni binası ile 
müştemilâtının tefriş ve tezyin işlerinin yapıl
ması vazife ve salâhiyetlerinin Nafıa Vekâleti
ne devri hakkındaki kanun teklifinin maddeleri 
kabul ve heyeti umumiyesi açık reye arz edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 6311 sayılı Kanunla muaddel 22 nci mad
desinin (b) fıkrasının değiştirilmesine; 

Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elek
trik müesseselerinin idare ve işletmeleri hakkın
daki 4325 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
tadiline dair olan kanunlar kabul olundu. 

Muğla, Denizli, Bolu, Aydın ve Sakarya vilâ
yetleri dâhilinde vukua gelen yer sarsıntısın^" 
zarar görenlere yapılacak yardım ' kkmda11 

kanun lâyihasının birinci maddesi üzerinde bir 
müddet görüşüldü. 

Açık reye arz edilen kanun lâyihalarında 
nisap hâsıl olmadığından gelecek İnikatta tek
rar reye arz olunacağı Riyasetçe bildirildi. 

14 . VI . 1957 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere İnikada son verildi. 

Rreisvekili Kâtip 
Tokad Mebusu Hakkâri Mebusu 

îhsan Baç Üb ey dulluk Seven 

Kâtip 
Van Mebusu . 

Muslih Görentas 
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Sualler 

Tahrirî sualler 
1. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'-

nun, Erzurum ve Diyarbakır vilâyetlerinde mev-
cudolduğu söylenilen asayişsizliğin önlenmesi hu
susunda ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
tahrirî sual takriri Dahiliye Vekâletine gönderil
miştir. (7/359) 

2. — Ankara Mebusu Muhlis Bayramoğlu'-
nun, münhal bulunan kaza Hükümet tabiplikleri
ne dair tahrirî sual takriri Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâletine gönderilmiştir. (7/360) 

3. — Elâzığ Mebusu Şevki* Yazmanın, Diyar
bakır Mebusu Mustafa Ekinci'nin 2 Haziran 1957 
tarihinde Elâzığ'da Hürriyet Partisi tice Kon
gresindeki konuşmada sarf ettiği bâzı sözler hak
kındaki tahrirî sual takriri Dahiliye ve Adliye 
vekâletlerine gönderilmiştir. (7/361) 

4. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, Yaş 

Teklifler 
1. —Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker ve To-

kad Mebusu Hasan Kangal'ın, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 savı'i 
Kanunun 19 nen maddesinin tadiline ve bu ka
nuna bâzı hükümler ilâvesine dair kanun teklifi 
(2/509) (Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenle
rine) 

2. — idare Amirleri Balıkesir Mebusu Ahmet 
Kocabıyıkoğlu ve Uşak Mebusu Orhan Dengiz İn, 
1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı A / l işaretli cetvelin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi kısmında değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifi (2/507) (Bütçe Encümenine) 

Mazbatalar 
3. —•- Tefenni'nin Dirmil köyünde kayıtlı Yu

suf oğlu Halil ibrahim Üzümcü'nün ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Meyva ve Sebze Tarım Satış Kooperatifi Birliği
nin hukuki durumuna ve bu birliğe verilmiş olan 
ithal müsaade ve lisansları dolayısiyle yapılan 
muamelelere dair tahrirî sual takriri iktisat ve 
Ticaret Vekâletine gönderilmiştir. (7/362). 

5. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'nuıı, 
köy yolları ve içme suları için bütçeye konan tah
sisattan bir kısmının bâzı şehirlerde yapılmakta 
olan belediye istimlâk işlerine tahsis edildiğinin 
doğru olup olmadığına, Ankara ve istanbul şe
hirlerinde istimlâk edilen gayrimenkullerin sa
hiplerine ödenen paranın miktarına dair tahrirî 
sual takriri Başvekâlete gönderilmiştir. (7/363). 

6. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaşin, Adı
yaman vilâyet merkezinde münteşir Demokrat 
Adıyaman ve Fırat gazetelerine 'verilen resmî ilân 
parasının miktarına dair tahrirî sual takriri Da
hiliye Vekâletine gönderilmiştir. (7/364). 

ve Adliye Encümeni mazbatası (3/449) (Ruzna-
meye) 

4. — Milletlerarası Sağlık Nizamnamesinin 
çiçek aşısı vesikasına ve hacı hareketlerinin sıhhi 
kontroluna mütaallik bâzı maddelerinin tadili 
hakkındaki ek nizamnamelerin tasdikine dair ka
nun lâyihası ve Hariciye ve Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet encümenleri mazbataları (1/641) (Kuz-
nameye) 

5. — Üniversite müesseselerine giriş hakkı
nı bahşeden diplomaların muadeletine mütedair 
Avrupa Sözleşmesinin tasdiki hakkında kanun 
lâyihası ve Hariciye ve Maarif encümenleri 
mazbataları (1/643) (liuznameye). 

6. — İd arei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
5048 sayrlı Kanunla muaddel 140 ncı maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Dahiliye Encümeni mazbatası (1/689) (Ruzıuı-
nıeye), 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B İ R İ N C İ G E L S E 
Açılma saati : 15,06 

REtS — Reisvekili İhsan Baç 

KÂTİPLER : Muslih Görentaş (Van), ÜbeyduUah Seven (Hakkâri) 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız, efendim. * 
(izmir mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 
REÎS — Celseyi açıyorum, efendim. 
Ruzname ile alâkalı bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü gündemde mevcut kanun lâyiha ve 

tekliflerinin suallerden evvel görüşülmesini arz 

ve teklif ederiz. 
Bolu 

İhsan Gülez 
Ordu 

Salâhattin Orhon 

REÎS — Efendim, takrirde kanunların su
allerden evvel görüşülmesi teklif edilmektedir. 
Bu ciheti yüksek reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ DEFA REYE KONULAN MADDELER 

1. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri namına hareket eden 
«Export - tmport Bank of Washington» arasında 

,20 Mart 1956 tarihinde imzalanan 25 milyon do
larlık Kredi Anlaşması ve ekinin tasdiki hakkın
da kanun lâyihası (1/573) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
münakit Zirai emtia Anlaşmasının tasdikine dair 
kanun lâyihası (1/459) 

3. — Erzurum Mebusu Şevki Erker'in, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi yeni binaları ile müş
temilâtının tefriş i'e tezyin işlerinin yapılması 
vazife ve salâhiyetlerinin Nafıa Vekâletine devri 
hakkında kanun teklifi (2/441) « 

REÎS — Bu lâyihalar geçen İnikatta açık 
reylerinize arz edilmişti. Reylerde nisabolmamış-
tı. îkinci defa olarak acık reylerinize arz ediyo
rum, efendim. 

Müstaceliyetle müzakere edilecek maddelere 
geçiyoruz. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Muğla ve Denizli vilâyetleri dâhilinde 
vukua gelen yer sarsıntısından zarar görenlere 
yapılacak yardım hakkında kanun lâyihası ve 
Nafıa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/670) 

REÎS — Geçen İnikatta lâyihanın birinci 
maddesinin müzakeresini bitirmiştik. Takrir var
dır, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Muğla, Denizli, Bolu ve Sakarya vilâyetlerin

de zelzeleden zarar görenlere yardım hakkındaki 
kanun lâyihasının birinci maddesindeki «Âmme 

tesisleri» meyanına zelzeleden hasar gören veya 
yıkılan şehir ve kasabalardaki ilkokulların da it
hal edilmesini arz ve teklif ederim. 

Sivas 
Bahattin örnekol 

REÎS — Encümen takrire iştirak ediyor mu, 
etmiyor mu? 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA R E P E T AK-
SOY (Ordu) — Efendim, ilkokulların birinci 
maddeye ithalinin imkânsız olduğunu geçen İni
katta arz etmiştim. 17 nci maddede okullara ait 
bir hüküm vardır. Orada «okul» mutlak suret-
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t : 81 14.6. 
te ifade edilmiştir. Fakat 17 nei maddenin mü
zakeresi sırasında «okul» kelimesinden evvel «bi
lûmum okullar» yahut «kasaba ve köylerdeki okul
lar» kelimelerinin ilâvesiyle maksat hâsıl olacak
tır. Takrire lüzum kalmaz o zaman. 

REİS — Bahattin örnekol. 
BAHATTİN ÖRNEKOL (Sivas) — Muhte

rem arkadaşlar, 17 nci maddede mevzuubahs-
olan yardım, alâkadar vekâletlerin bütçelerine 
konulmuş olan tahsisattan yapılacak tasarruf
larla evvelâ bu hasara uğramış, yani zelzele 
mmtakasmdaki Hükümet konaklarının ve okul
ların tamir ve yaptırılmasını derpiş etmektedir. 
Geçen celseki mâruzâtımda da arz etmiş oldu- | 
ğum gibi, şehir ve kasabalarda bulunan ^koklu
lar özel idare bütçeleriyle yaptırıldığı için ve
kâlet bütçelerine bu hususta konulmuş tahsisat 
yoktur. Bu itibarla zannediyorum ki, 17 nei 
maddeye şehir ve kasabalar ilkokullarının ilâ
ve edilmesi maksada kâfi gelmiyecektir. Bu se
beple birinci maddede yapılmış olan yardımla
rın lüzumu halinde şehir ve kasaba ilkokulları
na da teşmili hususunu yüksek tasvibinize arz 
ediyorum,. 

REİS — Efendim, takrir bu maddedeki âm
me müesseselerine ilkokulların da ilâvesini is
temektedir. Bu hususu reylerinize arz ediyorum. 
Nazarı itibara alanlar lütfen işaret buyursun
lar... Nazarı itibara almıyanlar... Takrir nazarı 
itibara alınmıştır. Encümen filhal iştirak ediyor 
mu? Nereye konacağını lütfen tasrih buyurun. 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Tak
rir sahibi tashihini yapsın. 

REİS — O halde encümene veriyorum, efen 
dim. İkinci maddeye geçiyoruz. 

MADDE 2. — Binaları tapuda kayıtlı olmı-
yanlar ve kiracılar, şehir ve kasabalarda beledi-
ye encümenlerince, köylerde ise köy muhtar ve 
ihtiyar meclislerince tanzim ve idare heyetlerin
ce tasdik edilmiş mazbatalarla bu kanundaki 
haklardan faydalanırlar. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi reylerinize arz ediyorum, Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul ediîmişitr. 

MADDE 3. — Binaları iskâna mâni teşkil et-
miyecek derecede az hasar görenlerle Nafıa Ve
kâletince toplu inşaata imkân görülmiyen ma
hallerde zarar gören bina sahiplerine birinci 
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maddedeki tahsisattan bu kanun hükümleri dâ
hilinde ve bu Vekâletçe tesbit edilecek esaslar 
diaresinde yardım yapılabilir. 

REÎS — Ekrem Aliean buyurun. 
EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlar, bu kanunla son zelzelelerde binaları 
hasar görmüş, zarar görmüş olan vatandaşlar 
iki kategoride mütalâa edilmektedir. Bunlar
dan birinci kategori; toplu hasarlar dolayısiyle 
topluca zarar görmüş vatandaşlardır. 

İkinci kategori de münferit hasarlar dolayı
siyle, münf eri dolarak evleri yıkılmış veya otu
rulamıyaeak derecede zarar görmüş vatandaş
lardır. 

Kanunun Hükümetçe Meclise sevk edildiği 
tarihte, yani 24 Mayıs 1957 tarihinde, henüz 
Sakarya ve Bolu zelzeleleri vukubulmamıştı. 
öyle zannediyorum ki, Hükümet Sakarya'da 
nispeten münferit yıkımlar dolayısiyle zarar 
görmüş vatandaşların durumunu o zaman bil
mediği için üçüncü maddeyi kanunun esas ru
huna uygun şekilde tedvin etmeden Büyük Mec
lise sevk etmiş bulunmaktadır. Bütçe Encüme
ni de, kendisine müteşekkiriz, Sakarya vilâye
tini bu kanun lâyihası içine dâhil etmiş bulun
maktadır. Fakat üçüncü madde, bu vilâyetlerin, 
gerek Sakarya vo gerekse Bolu'nun durumunu 
dikkate almadan tedvin edilmiş bulunmaktadır. 
Maddeyi okuyarak hakiki vaziyeti izah erece
ğim ve üçüncü madde üzerinde bir tadil tek
lifinde bulunacağım. 

Üçüncü madde şu hükümleri ihtiva etmekte
dir : «Binaları iskâna mâni teşkil etmiyecek de
recede az hasar görenlerle Nafıa Vekâletince 
toplu inşaata imkân görülmiyen mahallerde za
rar gören bina sahiplerine birinci maddedeki 
tahsisattan bu kanun hükümleri dâhilinde ve 
bu vekâletçe tesbit edilecek esaslar dairesinde 
yardım yapılabilir.» 

Şu halde, bu zelzele bölgelerinde toplu in
şaata müsaidolmıyacak şekilde evleri yıkılmış 
veya içinde oturulamıyaeak derecede hasar gör
müş olan vatandaşlar bu kanunun umumi hü
kümleri içerisinde borçlanma muamelesinden 
istifade edemiyecekler, yalnız hükümet arzu et
tiği ve Nafıa-Vekâleti lüzum gördüğü'takdirde 
kendilerine bir yardım yapılabilecektir. Vatan
daşın evi yıkılmış, oturulamıyaeak dereceye gel
miş ama, bu hasar münferidolduğu için, bu ka
nun hükümlerinden istifade edemiyeeektir. Hal-
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buki toplu hasarlar ile münferit hasarlar ara
sında, vatandaşa zarar verme bakımından, hiç
bir fark yoktur. Şu hale göre bu maddeyi top
lu olarak hasar görmüş olan yerlerdeki vatan
daşların istifade edecekleri haklarla mütenasip 
bir şekilde, münferit zarar görmüş vatandaşla
rın da istifade edebileceği bir şekilde tadil et
meye ihtiyaç vardır. Yani evleri münferidola-
rak yıkılmış olan vatandaşların evlerini inşa 
edebilmek için, şu kanundaki borçlandırılmadan 
istifade ettirilmeleri lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarıma, Sakarya vilâyetin
deki durumu kısaca arz edeyim : İdari makam
lardan aldığım malûmata göre, tamamen yıkılan 
evlerin sayısı 43, kısmen yıkılan evlerin sayısı 
159 ve oturulamıyacak derecede hasara uğrıyan 
binaların sayısı 254 adeddir. Bunlar münferit 
yıkım hâdiseleridir. Bu kanunun ruhu toplu 
yıkımlarda, toplu inşaata gidilmesini âmir bu
lunmaktadır. Yani vatandaş yıkılan binasının 
yerini Hazineye terk etmekte ve muktbilinde de 
kendisine Devlet eliyle inşa edilen toplu inşa
attan birtakım gayrimenkuller, borçlandırılmak 
suretiyle, verilmektedir. Yirmi küsur bin, mü-
sakkaf binası olan 'Adapazarı kazası gibi bir 
yerde 197 bina münferit hâdiseler halinde yı
kılmıştır. Bu yıkımların zarara uğrıyanları-
nı toplu inşaat ile bir mahalde iskân etmeye im
kân yoktur. Yıkılan binanın yerine yenisinin 
yapılması ieabetmektedir. Halbuki 3 ncü mad
dede sadece yardım yapılabileceği hükme bağ
lanmış bulunmaktadır. 

Bendeniz bu hususu karşılamak ve bu çeşit 
zarar gören vatandaşların kanundan istifade et
mesini mümkün kılmak için üçüncü maddeye 
ait bir tadil teklifi yapıyorum/ Bu teklifimde 
kısmen hasar görmüş, tamire muhtaç binalar 
hakkında mevcut hükmü 1 nci fıkra halinde 
ipka ediyorum. İkinci bir fıkra halinde koydu
ğum hükümle de; münferit zararlar görmüş, ev
leri yıkılmış veya içinde oturulamıyacak dere
cede hasar görmüş olan vatandaşların bu kanun 
hükümleri dâhilinde, kendi arsalarına bina inşa 
etmek imkânını borçlanma yoliyle mümkün kıl
mak istiyorum. 

Eğer böyle bir tadil teklifi kabul edilmiye-
cek olursa, muhterem arkadaşlarıma arz edeyim 
ki, Sakarya vilâyeti bu kanunun şümulüne so
kulmuş olmakla beraber istifade sağlıyamıya-
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çaktır. Çünkü bütün binalar münferiden hasar 
görmüşler ve bu binaların olduğu yere mutlaka 
yeniden inşaat yapılması mecburidir. 

Arkadaşlar; Allah'a çok şükür, belki çok şid
detli olan bir zelzele ile bütün şehir yıkılmamış
tır ama, devamlı zelzelelerden yer yer zarar gö
ren vatandaşlarımız pek çoktur ve bu kanundan 
bu vatandaşların istifade etmeleri lâzımdır. 

Muhterem Meclisten rica ediyorum, teklifi
min kabulü halinde Sakarya vilâyeti de bu ka
nundan istifade etmek imkânına kavuşacaktır. 

REİS — Encümen namına Sebati Ataman. 
. BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA

MAN (Zonguldak) — Çok muhterem arkadaş
larım ; Ekrem Alican arkadaşımızın burada izah 
ettiği husus, tamamen Hükümetçe ve encüme-
nimizce maksudolan bu kanunun bu maddesiy
le kasdedilmiş bulunan mânadır. Ve eğer Ekrem 
Alican arkadaşımız mazbatamızı ve kanun tek
liflerinde Bütçe Encümeninin yaptığı ufak deği
şikliğe dikkat etmiş bulunsaydı böyle bir teklifi 
yapmaya lüzum görmiyeceklerdi. 

Arkadaşlar, burada kasdettiğimiz mâna ga
yet sarihtir. Diyoruz ki : «Binaları iskâna mâni 
teşkil etmiyecek derecede az hasar görenlerle...» 
Bu birinci kategoridir, yani bir vatandaşın bi
nası tamamen yıkılmamış veya oturulamıyacak 
derecede hasar görmemiş ama yine de hasar 
görmüş, bunun tamir edilmesi lâzımdır, bu tah
sisatla bunun da tamir edilmesini temin ediyo
ruz. 

Bir de; bir yerde, bir mahalde bir ev yıkıl
mış, diğerleri tamamen yıkılmamış, orada birin
ci maddede derpiş edilen yardım Nafıa Vekâle
tince binaların yaptırılmasıdır. Nafıa Vekâleti
nin ihale ile yaptıracağı evlerin, arsaların, yeni
den plân ve projeleri yapılacak ki, bu binaların 
yaptırılması Nafıa Vekâletince icra edilebilsin. 

Şimdi bir tane ev yıkılmış, başka evler yıkıl
mamıştır, bunun parselasyonu yapılacak ve pro
jesini ev sahibi yaptıracak ve bu kanun hüküm
leri dairesinde, kanunun verdiği avantajlardan 
istifade edecek, evi için para ve tahsisat verile
cektir. 

Şimdi arkadaşlar, Hükümet teklifinde mad
de şu şekilde idi; Hükümet : «Bu işte bina sa
hiplerine birinci maddedeki hükümler dâhilinde 
ve vekâletçe tesbit edilecek esaslar dairesinde 
yardım yapılır» diyordu. Bu takdirde kanunun 
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öteki maddelerinde serd edilen borçlanma sair 
yardım avantajlarının dışında kaldığı için en
cümenimiz (Bu kanun hükümleri dâhilinde) di
ye çevirdi. Binâenaleyh, tamamen arkadaşları
mızın istediği gibi, bu madde mucibince münfe
rit bir halde evi yıkılan bir vatandaşa, evini ta
mamen inşa edebilmesi için lâzımgelen para bu 
kanun hükümleri dâhilinde, yani borçlandır
ma suretiyle, verilecek. Sadece o vatandaşın yı
kılan evinin bulunduğu arsasına kıymet takdir 
edilerek istimjâk edilecek. Orada iki ev yıkılmış-
sa ve bunların birleştirilmesi icabediyorsa o za
man mesele değişiyor. Bu mevzuubahis değilse 
vatandaşın yıkılan evinin, yaptığı projesine gö
re lâzımgelen para bu kanuna göre kendisine 
verilecek. Binaenaleyh, arkadaşımızın tadil tek
lifine lüzum yoktur. Bu madde arkadaşımızın 
istihdaf ettiği maksadı tamamen temin etmekte
dir ve esasen encümenimiz bu maksadı temin et
mek için bu maddeyi değiştirmiş, .«Bu kanun 
hükümleri dâhilinde» diye maddeye hüküm ilâ
ve etmiştir. 

Bu itibarla arkadaşımızın tadil teklifinin red
dedilmesini rica ederim. 

REŞAT AKŞEMSETTlNOĞLU (Bolu) — 
Bir sual. 

3 ncü maddeye göre yapılacak yardımlar ke
reste babında bir hükmü ihtiva etmemektedir. 
Bunlara kereste dâhil olacak mı, olmıyacak mı? 
Zapta geçsin diye, soruyorum. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Efendim, 
«kanun dâhilinde» demek suretiyle bunların 
kereste yardımından, tıpkı birinci maddenin şü
mulüne girenler gibi,aynen istifade -etmesi der
piş edilmiştir. Bu madde mucibince yapılacak 
olan yardımlar bu kanun hükümleri dâhilinde 
yapılacaktır. İnşaatın tamamen aynı şartlar ve 
aynı avantajlardan istifade temin etmesi gayesi 
ve maksadiyle madde hazırlanmıştır. 

REtS — Ekrem Alican!. 
EKREM ALlCAN (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlar; komisyonun esas itibariyle bendeni
zin mütalâalarımla mutabık bulunmasından 
memnuniyet duydum. Bunun için kendilerine 
teşekkür ederim. Yalnız bendeniz, bir vuzuhsuz
luğu vuzuha kavuşturmak için mâruzâtta bulu
nacağım : 

Maddeyi bir defa daha okuyalım : «Binaları 
iskâna mâni teşkil etmiyecek derecede az ha-
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sar görenler...» diyor. Bunda mutabıkız. Bina 
az hasar görmüştür, tamir edilecektir. «Nafıa 
Vekâleti yardım edebilir.» 

Şimdi ikinci kısımda; «Nafıa Vekâletince 
toplu inşaata imkân görülmiyen malhallerde 
zarar gören bina sahiplerine birinci maddedeki 
tahsisattan bu kanun hükümleri dâhilinde ve 
bu vekâletçe tesbit edilecek esaslar dairesinde 
yardım yapılabilir.» deniliyor. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Vekâle
te salâhiyet veriyor. 

EKREM ALlCAN (Devamla) — «Yapılabi
lir» deniyor, iktidarı... Yani hakkı hıyara sahip
tir. Yani Nafıa Vekâleti isterse yapar, istemez
se yapmaz. Bunun «yardım yapılır» şeklinde dü
zeltilmesi lâzımdır. 

50 milyon liralık tahsisat, 20, 20, 10 olarak 
üçe taksim edilmektedir. 20 milyonluk tahsisat
tan toplu inşaat için ihtiyaç elbette büyük ola
caktır. Bu ihtiyaçlara tahsisat harcandığı tak
dirde, metinde «yardım yapılabilir» de denildi
ğine göre, vekâlet tabiatiyle bir priyorite tesbit 
edecektir. 

Bendenizin mâruzâtım, binaları münferit su
rette hasar gören vatandaşların da diğer vatan
daşlarla seyyanen muameleye tâbi tutulmasıdır. 
Onun için evvelâ buradaki «yapılabilir» kelimesi
nin «yapılır» şeklinde tashih edilmesi lâzımgelir. 
Takririmi müsaade buyurursanız okuyayım. Bu
rada serd edilen mütalâaları vuzuha kavuşturucu 
istikamettedir. 

Madde 3. — Birinci maddedeki tahsisattan, 
bu kanun hükümleri dâhilinde ve Nafıa Vekâle
tince tesbit edilecek esaslar dairesinde; 

a) iskâna mâni teşkil etmiyecek derecede az 
hasar gören binalar sahiplerine; 

b) Toplu inşaata imkân olmadığı tesbit edi
lecek yerlerde, yıkılan veya ağır hasara uğrıyan 
binalar sahiplerine yeniden inşa edecekleri bina
ların bedelleri borcolarak verilir. 

(Bu kanunda'n istifade edeceklere borcolarak' 
verilir) diyoruz. 

Bendeniz bu takririmle komisyonun kabul 
ettiği esasları vuzuha kavuşturuyorum. Madem ki, 
esaslarda mutabıkız, lütfedip takririmi kabul et
sinler. Yarın tatbikatta birtakım yanlış anlayış
lara yer vermemiş olalım. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA
MAN (Zonguldak) — Efendim, Ekrem Alican 
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arkadaşımız iyi ki, teklifini okudu, dinledin i/. 
Teklifi ile bizim buradaki ifademiz asla farklı 
değildir. 

Yalnız af buyursunlar vuzuhu teinin ediyor 
değil, onu ortadan kaldırıyorlar. Halbuki biz bir 
cümle ile vuzuhu tamamen ifade ettiğimize ve ka
nun tekniğine uygun bir hüküm getirdiğimize 
kaaniiz. 

Buradaki «yapılabilir» hükmüne gelince bu 
hüküm, Nafıa Vekâletine birinci madde ile veri
len salâhiyet dışında bu maddede derpiş edilen 
paralarla da yardım yapmak salâhiyetini tazam-
mun etmektedir. Bunu demezsek Nafıa Vekâleti 
bunu yapamaz, kanunen salahiyetli olmadığı bu 
yardımı yapamaz. Binaenaleyh biz bunu encü
mende düşündük, Nafıa Vekâletinin bu yardımı 
yapabilmesine imkân vermek kararma vardık 
Maksat yardımın yapılmasıdır. Fakat «yapılır» 
dediğimiz zaman ibare bakımından düşüklük 
olur. Bunun üzerinde. uzun uzun münakaşa et
tik. «Bunlar Nafıa Vekâletince tesbit edilecek 
esaslar dâhilinde".» dedikten sonra «yapılır» 
demek; bu cümlede Türkçe bakımından bir teza
da düşmek demektir. «Nafıa Vekâletince tesbit 
edilecek esaslar dâhilinde yardım yapılabilir.» 
demek, bu hükmün sureti şevkini ilgilendirmek 
bakımından yerindedir. 

Şimdi, «yapılabilir» desek arkadaşlarım, bu 
«yapılmıyabilir» mânasını da tazammıın eder. 
Böyle olduğu takdirde veya yapılır desek - dik
kat buyurun arkadaşlar - benim evimin, yıkıldığı
nı farz edelim, şurada arsam kalmış, arsama 
yeni bir ev yaptıracağım. Nafıa Vekâletinden, 
Hükümetten yardım istemiyorum. Nafıa Vekâ
leti gelecek, «hayır, kanun bana emretti, illâki 
ben sana yardım yapacağım.» diyecek. «Kanun 
bana emretti, senin projeni ben tasdik edece
ğim.» diyecek. Dikkat buyurun arkadaşlar; bu 
takdirde, Nafıa Vekâleti, «senin evini, tesbit et
tiğim esaslar dâhilinde ben yaptıracağım.» diye 
ısrar edebilir. Kanun bu, hukuk bu.. 

Sonra efendim, şimdi tasavvur buyurun ki, 
Yüksek Heyetiniz bu yapılacak yardımı nâmah-
dut bir miktarla değil; elli milyon lira ile talı-
didetmiştir. Tasavvur buyurun ki, yıkılan ev
ler arasında hakikaten Hükümet tarafından ya
pılacak millî tesanüdü icabedeıı bir yardıma 
ihtiyacı bulunmıyan zengin bir, iki veya üc va
tandaş vardır. Şimdi, mevcut tahsisatın lıaki-
katta yardıma muhtacolan kimselere yapılma

sına kâfi gelmemesi gibi bir ihtimal karşısında , 
bulu nurken, elbette ki, o zengin vatandaşların 
da kendisine yardım yapılmasını bir hak olarak 
talebetmesini mümkün kılacak bir ibare kullan
manın mahzuru aşikârdır. 

Bu itibarla encümenimizin metninin kabulü
nü' ve takririn reddini arz ve rica ediyoruz. 

REİS — Açık oyunuza arz edilen üç kanun 
lâyihasına rey vermiyen arkadaşlar var mı? 

Cemal Tüzün, buyurun. 
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Sevgili arka

daşlarım, Sebati Ataman arkadaşımızın vâki 
izahatı bendenizi tatmin etmemiştir. Mesele, 
zelzele dolayısiyle - münferit de olsa - bir mahal
le içinde yıkılan evlerin mutlak surette Hükü
met tarafından onarılması keyfiyetidir. Hükü
met ve Bütçe Encümeni bunu böyle kabul ettik
ten sonra, «Efendim, bunu âmir hüküm olarak 
buraya koymıyajım.» dediler ve «ama verelim» 
diyerek asıl maksadı sonradan söylediler. Bu 
tahsisatı şimdi verirsek, ilerde bir hataya düş
memiş oluruz. Çünkü böyle bir hataya Orman 
Kanununda düşüldü. Birinci maddede bu husu
su tavzih etmediğimiz için hâlâ vekâletle umum 
müdürlük arasında gidip geliniyor. Binaenaleyh 
burada sağa sola kayacak hükümlerden vazge
çelim. Bendeniz, Ekrem Alican'ın teklifinin ay
nen kabulünü rica ediyorum. 

REİS — Ekrem Alican. 
EKREM ALÎCAN (Kocaeli) — Efendim, 

meselenin esasında Ataman arkadaşımızın izah
ları bendenizi tatmin etmedi. Yalnız sonunda 
bir noktaya temas ettiler : «Yıkılan evler içinde 
zengin vatandaşların evleri de olabilir, bu mad
dedeki fiilin iktidari olması dolayısiyle Hükü-

1 met onları da yapmak mecburiyetinde bulun
maz» dediler. Bu hususu temin edecek tasarıda 
madde vardır. Hükümetin 13 ncü maddesinde : 

«Yıkılan ve ağır hasara uğrıyan binalarda 
birlikte oturan aile efradına ve vârislerin taad
düdü halinde bunlara birden fazla bina yaptırı-

" lamıyacağı gibi kendisine veya eşine ait o yerde 
müstakil başka bir binası olanlara, da bina veri
lemez.» şeklinde hüküm vardır. Biz, bu kanun 
hükümlerinden istifade edilecek dediğimize gö
re, bu mahzurlar esasen ortadan kaldırılmış bu
lunmaktadır. Kendilerinden istirham ediyorum. 
Cemal Tüzün arkadaşımızın da dediği gibi, mev
cut tahsisat kifayet etmediği takdirde, yeni tah
sisat istemek gibi bir duruma girmemek için 
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bahsettiğim ihtiyaçlar bir tarafa bırakılacak ve 
sadece toplu inşaat yapılacaktır. Arkadaşlardan 
rica ediyorum, bunda ısrar etmesinler. Mâruza-
tim bundan ibarettir. 

RElS — Yüksek oylarınıza arz edilen üç ka
nun lâyihasına rey vermiyen arkadaş var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA
MAN (Zonguldak) — Efendim, gerek Cemal 
Tüzün arkadaşımız, gerekse Ekrem Alican arka
daşımız «ya para yetmezse» dediler! «para yet
mezse» bir mesele değildir. Hükümet, zelzeleden 
zarar gören vatandaşların binalarının hepsini ya
pacaktır. Bu para yetmezse ne olacak? Yetmezse 
ek ödenekle gelir. Buradaki «yapılabilir» ikti
darı fiilîdir, şu mânayı tazammun eder; faraza 
Ahmet, Mehmet ve Hasan isminde üç vatandaş 
vardır, bu üç vatandaşın da evleri yıkılmıştır. 
Ahmetle, Mehmet zengin, diğeri fakirdir ve ev 
yapabilecek durumu yoktur. Her üçü de gele
cektir, farz edelim. O anda yardım yapılması 
icabeden iki vatandaş vardır, iki vatandaşa ev 
yapacak, diğerine evini kendin yap, diyecektir. 
Burada «Bu kanun hükümleri ve vekâletçe tes-
bit edilecek esaslar dairesinde yardım yapılır» 
deyince, bu vekâletin tesbit edeceği esaslar ikti
dar fiilî mânasında mevcudolan bir hareketi ve 
ihtiyari bir serbestiyi tazammun eder. Bunu ta
zammun ettiği için, yapılır, demek burada garip 
düşer. Yoksa biz encümende bu «yapılır» deme
nin lüzumu üzerinde çok durduk. Ama, yapıla
bilir denmesi, bunun asla yapılmaz olacağına de
lâlet etmez. (Tesbit edilecek esaslar dairesinde) 
deyince, hangi şekilde yapacağını Nafıa Vekâ
leti tesbit edecektir. 

Cemal Tüzün arkadaşımın ifadesine de ce
vap vereyim. Encümenimizde tasrih edildiği 

- üzere, encümenin de maksadı, (bunu elbette 
Yüksek Heyetiniz kabul buyurduğu takdirde) 
Hükümet, zelzeleden hasar görmüş binayı yapa
caktır, vatandaşların evleri münferit de olsa ya
pacaktır. Az hasara uğrasa da bu hasarın ta
mirine kâfi gelecek yardımı yapacaktır. Bundan 
daha sarih ne söyliyeyim! Bu madde Hükümetin 
bu yardımı yapacağını tamamen sarih olarak 
tesbit etmektedir. 

YAVUZ PAŞAMEHMETOĞLU (Muğla) — 
Muhterem arkadaşlar, 3 ncü madde iki şekli ih
tiva etmektedir : Birincisi, iskâna mâni teşkil 
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etmiyecek derecede az hasar görenlere Nafıa Ve
kâletince tesbit edilecek esaslar dairesinde yar
dım yapılabileceğini hüküm altına almaktadır. 
ikinci halde, Nafıa Vekâletince toplu inşaata 
imkân görülemiyen mahallerde zarar görenler
den bahsetmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, esasen ağır zarar 
gören binaların Nafıa Vekâletince re'sen yapı
labilecekleri birinci maddenin âmir hükümlerin
den bulunmaktadır. Orada deniyor ki, (1957 yı
lındaki yer sarsıntısında yıkılmış veya oturula-
mıyacak derecede hasara uğramış olanlarla bu 
binalarda kiracı bulunanlara borçlanmak sure
tiyle binaları Nafıa Vekâleti tarafından yaptırı
lacaktır.) Binaenaleyh bu kabîl evler esasen 1 
nci maddeye göre Nafıa Vekâleti tarafından 
mutlaka yapılacaktır. Üçüncü maddedeki «ya
pılabilir» hükmü ise, Nafıa Vekâletine bir vazi
fe olarak verilen bu kabîl evlerin yapılması için 
paraları peşin olarak vatandaşlara borçlandırıl
mak suretiyle veya re'sen kendilerinin yapabil
mesi hususunu derpiş etmekteclir. 

Bu itibarla Ekrem Alican arkadaşımızın bu 
hususta tereddüt etmemesi lâzımgeldiği kanaa
tindeyim. 

REÎS — Ekrem Alican. 
EKREM ALlCAN (Kocaeli) — Efendim, 

özür dilerim, huzurunuzu fazla işgal ediyorum. 
Paşamehmetoğlu arkadaşımın «Birinci mad

de ile münferit inşaat da bü kanunda dikkate 
alınmıştır» şeklindeki mütalâaları üçüncü mad
de ile tezat teşkil etmektedir. 

Birinci maddedeki hüküm, evleri yıkılmış, 
hasar görmüş vatandaşların bu binaları yerine 
toplu inşaat yapmayı, Nafıa Vekâletine salâhi
yet halinde vermektedir. Birinci madde bu. 

Üçüncü madde münferid hasarlar için yapı
lacak muameleleri göstermektedir, burada «yar
dım yapılabilir» denilmektedir. Münferit olarak 
evi yıkılmış olan vatandaş, bu kanun bu haliyle 
çıktığı takdirde, huzurunuzda açıkça ifade ede : 

yim, Nafıa Vekâletine müracaat edecek ve çoğu 
zaman tahsisatımız yoktur, yardım yapamayız 
denilecektir. Yardım yaparız denildiği takdirde 
dahi yapacağı yardım sembolik rakamlar olacak 
tır, 300 - 500 lira gibi. 

Benim üzerinde hassasiyetle durduğum nok
ta, bu çeşit vatandaşların yeni ev inşa etmeleri 
için bu kanun hükümleri dâhilinde ve borçlan-

I dınlmak suretiyle borç para almaları hususu-

I 
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dur. Aksi halde, Paşamehmetoğlu'nun mütalâ-
aası kabul edildiği takdirde, bu yardım sembo
lik rakamlar olarak kalacak veyahut hiç yapıla-
mıyacaktır. 

REÎS — Osman Kavrakoğlu. 
OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Muhte

rem arkadaşlarım; Ekrem Alican'm itiraz ettiği 
nokta ilk nazarda mâkûl gibi gelirse de, 1 nci 
madde dikkatle mütalâa edilirse, 3 ncü madde
ye bir zeyildir. 1 nci maddede mecburi ve âmir 
hüküm mahiyetinde 3 ncü maddenin mevzuuba-
his edilemiyeceği ve edilmemesi lâzımgeldiği an
laşılır. Birinci madde âmir ve sarih şekilde bina 
sahiplerini hattâ kiracıları mecburi bir yardım 
fonuna bağlamıştır. İkinci madde bunun şeklini, 
belediye hudutlarını köy içinde tasvir etmiştir. 
Üçüncü madde de, birinci maddenin şümulüne 
girmiyen, hiç oturulamıyacak evlerle, hasara 
uğramış ev sahiplerine Hükümetçe yardım yapı
labilmesi imkânını selbetmemek için, birinci 
maddedeki katiyet ve sarahat karşısında az za
rar görmüş vatandaşlara da yardım kapısı ka
panmasın diye bu hüküm sevk edilmiştir. Met
nin aynen kalması lâzımdır. 

Eğer üçüncü maddeye de arz edildiği gibi 
âmir bir hüküm mahiyeti verilerek «dır, yapı
lır» kelimelerini koyarsak o takdirde yalnız zel
zele felâketinden dolayı yardım görenler değil, 
bütün tamire muhtaç bina sahipleri dahi gelip, 
«Biz az hasara uğradık ama bize de yardım ede
ceksiniz» diyebilirler ve bu yardımın sahasını 
genişletebilirler. Bu itibarla burada ihtiyari kal
maya mecburuz. Esasen birinci madde katı ola
rak bütün yardıma muhtaç vatandaşları çerçe
vesi içine almıştır, ikinci madde ise daha az ha
sara uğrıyan, istimal imkânı* bulunan yerlerin 
sahiplerine de yardım edebilmek imkânı daima 
Hükümetin elinde bulunsun için bu hüküm ko
nulmuştur. Binaenaleyh maddenin aynen kal
ması yerinde olur. 

REİS — Cemal Tüzün. 
CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Arkadaşlar, 

mesele şudur: Komisyon Sözcüsü burada ifade 
ettiler ve dediler k i ; «Biz, Ekrem Alican ve Ce
mal Tüzün arkadaşlarımızdan başka türlü dü
şünmüyoruz, tek evlere de lâzım gelen tahsisatı, 
yardımı vereceğiz.» ondan sonraki maddelerde 
de bu hakikati ret eder mahiyette konuştular 
ve dediler k i ; «Ya, tahsisat yetmezse, âmir bir 
hüküm koyulacak olursa, o zaman Hükümet ne 
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yapsın?» Bu beyanları ile tezada düşmektedir
ler. 

Mesele şu: Hükümet desin ki, «Arkadaşlar, 
sizinle beraberiz. Bu şartlar dâhilinde bu evle
ri tamir etmek için lâzımgelen tahsisat verile
cektir.» Bunda mutabakat hâsıl olduktan son
radır ki„ Sebati Ataman arkadaşımızın gramer 
tashihine, «yapacaktır derse şöyle olur, yapabi
lir, dersek şöyle olur,» keyfiyetine gelelim. Ev
velâ esasta mutabakatı tesis etmek lâzımdır, on
dan' sonra gramer hatasını münakaşa edelim. 
Gramer hatasından mütevellit yok, kulağa hoş 
gelirmiş veya gelmez miş gibi şeyleri terazinin 
kefesine koyarsak öbür taraftaki mahzur çok 
ağır basmaktadır. 

Sebati Ataman'ın dediği yola gidersek fe
lâkete uğramış arkadaşlarımıza yardım edemiyece-
ğiz demektir. Onun için daima yapacağımız 
kanunlara yapıcı hükümler âmir hüküm olarak 
konmalıdır. 

Paşamehmetoğlu arkadaşım; «Biz kötü ni
yetli olanların da müracaatlarına muhatap ola
cağız.» dediler. Bu, yerinde değildir. Bir arka
daş müracaat etse dahi zelzeleden evvel evi çat-
lamışsa ona elbet tahsisat verilmiyecektir. Bü
tün Türkiye'deki evi çatlak vatandaşların da 
müracaat edecekleri keyfiyeti asla varit değil
dir. Bendeniz daha vazıh olan teklifin kabul 
edilmesini istirham etmekteyim. 

REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATİ ATA

MAN (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlarını, 
Cemal Tüzün arkadaşıma bir daha tekrar ede
yim, zabıtlara geçmiştir: 

Encümen bu cihetin üzerinde dikkatle ve 
hassasiyetle durmuştur. Zelzeleden binaları ağır 
veya hafif hasara uğramış veya yıkılmış olan 
- ister toplu ister münferit hasara uğramış olan
lar - bilcümle vatandaşların zararları Hükümet
çe telâfi edilecektir. 

REİS — Başka söz istiyen yok. Takrirleri 
okuyoruz efendim: 

Yüksek Reisliğe 
3 ncü maddenin sonundaki «yapılabilir» iba

resinin «yapılır» olarak tadilini arz ve teklif 
ederiz. 

Bolu Bolu 
Reşat Akşemsettinoğlu İhsan Gülez 

Bolu 
Selâhattin Baysal 
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Reisliğe 

Şifahen arz ettiğim sebeplerle 3 ncü madde
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ede
rim : 

Kocaeli 
Ekrem Alican 

Madde 3. — Birinci maddedeki tahsisattan, 
bu kanun hükümleri dâhilinde ve Nafıa Vekâ
letince tesbit edilecek esaslar dairesinde; 

a) İskâna mâni teşkil etmiyecek derecede 
az hasar gören binalar sahiplerine, 

b) Toplu inşaata imkân olmadığı tesbit 
edilecek yerlerde, yıkılan veya ağır hasara uğ
rayan binalar sahiplerine, yeniden inşa edecek
leri binaların bedelleri borç olarak verilir. 

REİS — Takrirleri aykırılık sırasına göre 
reye arz edeceğim. 

SEBATİ ATAMAN (Zonguldak) — Söz is
tiyorum. 

REİS — Buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI' ATA

MAN (Devamla) — Efendim, demin de arz.etti
ğim gibi hükümetin ve encümenimizin kabul et
tiği üzere bu yardımlar mutlaka yapılacaktır. Bu 
itibarla, biz, sırf bir salâhiyeti tazammun etsin 
diye bu tâbiri kullandık. İhsan Gül ez'in takri
rine encümen olarak iştirak ediyoruz. (Bravo 
sesleri). 

REİS — Değiştirmeyi mutazammm Ekrem 
Alican'm takririni reylerinize arz ediyorum, na
zara alanlar, lütfen işaret etsinler... Almıyanlar... 
Nazarı itibara alınmamıştır. 

İkinci takrire encümen de iştirak ediyor. Mad
deyi bu şekilde yüksek reylerinize arz ediyoruır•., 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

- MADDE 4. — Yıkılan veya ağır hasara ıtğ-
rıyan binalara ait arsalarla hasar görme in iş \e 
istimlâkine lüzum ve zaruret bulunan gayrimen-
kullerin bedelleri köylerde I>öy ihtiyar me-'1 isle
rinden iki, vazifeli fen adamlarından bir kişi
den olmak üzere üç kişilik, şehir ve kasabalar
da belediye meclisi âzasından, mülk sahiplerin
den ve vazifeli fen adamlarından seçilecek keza * 
üç kişjilik komisyonlar marifetiyle takdir edilir. 

Mahallin en büyük mülkiye âmiri tarafından 
teşkil edilecek bu komisyonlar aralarından seçe
cekleri reisin başkanlığında çalışır, ve ekseriyet
le karar verirler. . j 
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İstimlâki yapılacak gayrimenkullerin arsala

rının tahminî yüz ölçümleri, metre karesine ve 
üzerinde bina varsa tümüne takdir edilen kıy
meti, mal sahibinin adı ve soyadını, sokak ve 
mevkiini ihtiva eden ve yukarıki komisyonlar 
tarafından hazırlanan cetveller on gün müddetle 
mahallî imkân ve şartlara göre ilân olunur. 

Takdir ettirilen kıymetlere ilgililer ilân müd
detinin hitamından itibaren beş gün içinde as
liye hukuk mahkemesinde dâva açabilirler. Dâva 
dilekçesinin mahkemece kaydedildiği günden 
itibaren sekiz gün içinde taraflar diğer dâvala
ra tercihan mahkemeye çağrılırlar. Bu dâvalar 
basit muhakeme usulüne tâbidir. Kıymete ait 
dâvanın açılması veya temyiz talebi, bu kanuna 
göre yapılacak muameleleri ve inşaat ameliye
sini hiçbir suretle durdurmaz. Bu dâvalar do
lay isiyle mahkemelerce ihtiyati tedbir kararı ve
rilmez. 

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

MADDE 5. — Dördüncü maddede yazılı iti
raz müddetinin sonunda itiraz edilmiyen gayri-
menkullerin kıymetlerini gösteren belgeler sahip
leri adına tanzim olunarak belediye ve köy ihtir 
yar meclislerince müracaatlerinde-kendilerine ve
ya kanuni mümessillerine verilir. Hisseli veya in
tikali yapılmamış gayrimenkullerin kıymet bel
geleri hissedarları veya kanuni mirasçıları namı
na tanzim olunur. Kıymet belgelerinin birer ör
nekleri mahallî tapu dairesine tevdi olunur. 

Bu kıymet belgelerinin kayıtları Vali veya 
Kaymakam tarafından tasdikli defterlerde tu
tulur. • 

Tapuda kaydı bulunmıyan veya mülkiyeti ih
tilaflı veyahut veraset ilâmı ibraz edilmemiş olan 
gayrimenkullere ait kıymet belgelerine mal sa
hibinin veya mutasarrıfının adı yazılmıyarak sa
dece ada ve parsel sayısı, yüz ölçümü ve evsafı 
ile takdir edilen bedeli kaydedilir ve bunlar bir 
sene müddetle belediye veya köy kasasında mu
hafaza edilerek sahipleri belli oldukça isimleri 
yazılıp kendilerine verilir. Bir sene içinde alm-
mıyan belgeler Tapu Sicil Muhafızlığına tevdi 
edilir. Bu nevi belgelere ait bedeller Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasına yatırılır. 

İlân tarihinden itibaren on yıl içinde sahibi 
çıkmıyan kıymet belgeleri hükümsüz addedilir 
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ve bankadaki mukabilleri Hazineye irat kaydo- I 
lunur. %\ 

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

MADDE 6: — Beşinei madde gereğince tan
zim olunan belgelere ait gayrimenkullerin tapu 
kayıtları tapu dairelerince, kendilerine tevdi 
olunan belge örneklerine müsteniden Hazine na
mına tashih ve tescil edilir. 

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

MADDE 7. — Bu kanuna göre üzerine bina 
yapılacak arsa ve araziden Hazineye, özel ida
relere, belediyelere, köylere ve katma bütçeli 
dairelere (Vakıflar hariç) aidolanlar âmme hiz
metlerine tahsis edilmiş bulunmamak şartiyle I 
Nafıa Vekâletinin talebi üzerine bedelsiz olarak I 
bu işe terk olunur. Eşhasa ait gayrimenkullerde I 
İstimlâk Kanunu hükümleri gereğince istimlâk 
olunur. 

Bu yerlerde imar ve parselasyon plânlan ile I 
aplikasyon işleri Nafıa Vekâletince yaptırılır, j 
İmar plânına göre Hükümet konağı, hastane. I 
okul, cami gibi umuma mahsus binalar için tef- I 
rik edilecek eşhas mülkiyetinde olan arsa bedel
leri bu kanunla temin edilen tahsisattan karşı- I 
lanır. Bu gibf yerlere ait istimlâk bedelleri yer I 
sarsıntısından zarar görenler için yaptırılan bi- I 
na bedellerinin maliyetinin hesabında nazarı iti- I 
bara alınmaz. Üzerine cami, okul yaptırılacak I 
olan Hazine arsaları vilâyet veya köy hükmi şah- I 
siyetine bedelsiz olarak terk olunur. I 

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

MADDE 8. — Bu kanuna göre inşa edilecek I 
binalar için yapılacak sarfiyat ile arsa.bedelleri 
mecmuu o binaların maliyet bedellerini teşkil 
eder. I 

Bu maliyet bedellerinden sahiboldııklan kıy- I 
met belgelerinde yazılı miktarlar çıktıktan son
ra kalan bedeller borçlandırılmaya esas alınır. 
Kıymet belgesindeki bedellerin fazla olması ha- I 
linde aradaki fark Nafıa Vekâletince belge sa- I 
hiplerine defaten ödenir, I 
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REİS — Madçle hakkında söz istiyen. yok. 

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

MADDE 9. — Bu kanuna göre yapılacak bi-. 
nalardan şehir ve kasabalardakiler Türkiye 
Emlâk Kredi ve köydekiler Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası lehine borçlanma bedelleri 
üzerinden birinci derece ve sırada ipotek,tesis 
edilmek suretiyle bu kanundan faydalanacak 
kimselere temlik edilirler. Türkiye Cumhuriye
ti Ziraat Bankası lehine ipotek tesis olunacak 
binaların bankaca 3202 sayılı Kanun hükümle
rine göre tahsil olunacak borçlanma bedellerin
den banka alacağı kapandıktan sonra Hazine
nin alacağını teşkil eden*kısımlar Hazine hesa
bına yatırılır. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası lehine ipotek 
tesis olunacak binaların bankaca 4947 sayılı 
Kanun hükümlerine göre tahsil edilecek borç
landırma bedelleri keza Hazine hesabına vatı-
rılır. 

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

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerinden 
faydalanmak için kendilerine bina yaptırılacak 
olanların kanunun neşri tarihinden itibaren en 
geç altı ay içinde mahallin en büyük mülkiye 
âmirine beyanda bulunmaları ve taahhütname 
vermeleri mecburidir. İhale veya emanet sure
tiyle inşaata başladıktan sonra taahhüdünden 
dönenlere ait binalar satılarak muacceliyet kesb-
ettirilen borçlanma bedeli kapatılır. Satış be
deli borçlanma bedelinden az olursa farkı taah 
hütname sahibinden 3202 veya 4947 sayılı ka 
ıııınlar. hükümlerine, göre alınır. 

Şayi hisseli bir bina hissedarları yine şayi 
hisseli olarak bir tek bina yaptırılması için bu 
kanun hükümlerinden faydalanırlar. Yıkılan ve-
va ağır hasara uğrıyan meskende birden fazla 
aile ikamet ettiği takdirde her aile ayrı ayrı bu 
kanun hükümlerinden faydalanır. 

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

MADDE 11. — Bu kanuna göre yaptırılan 
binaların borçlanma bedelleri faizsiz olarak (20) 
yılda ve senelik eşit taksitlerle tahsil olunur, 
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İlk taksit temlik tarihindenloiv yıl sonra başlar 
ve köylerde vâde, mahsul zamanına göre tâyin 
edilir. Her hangi bir taksitin zamanında öden
memesi halinde ödenmiyen günler için senelik 
% 5- hesabiyle faiz alınır. Birbirini takibeden 
üç yıl taksitlerinin ödenmemesi halinde borç fa
izleriyle birlikte muaccelfyet kesbeder. 

Ancak, köylerde (kuraklık ve âfet gibi) müc
bir veya fevkalâde bir sebep yüzünden taksit
lerin vâdesinde ödenmemesi halinde Ziraat Ban
kası mevzuatına göre tecil muamelesi yapılır. 

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

MADDE 12. — Tapılacak binaların yapı 
şartları, yerleri, adedleri, inşa tarzları, tipleri, 
muhtelif aksamının ebadı ve diğer hususlar lü
zum ve ihtiyaca göre Nafıa Vekâletince ve mev
kilerin değiştirilmesi gerektiği takdirde yeni 
iskân sahalarının mahalli ile yapılacak binala
rın civariyet ve mahalliyet gözetilmek suretiyle 
tevzi şekli ve esasları îcra Vekilleri Heyeti ka-
rariyle tesbit olunur. 

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

MADDE 13. — Yıkılan ve ağır hasara uğ-
rıyan binalarda birlikte oturan aile efradına ve 
vârislerin taaddüdü halinde bunlara birden faz
la bina yaptırılamıyacağı gibi kendisine veya 
eşine ait o yerde müstakil başka bir binası olan
lara da bina verilemez. 

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

MADDE 14. — Bu kanuna göre yapılacak bi
nalara lüzumlu her cins tomruk ve kereste Na
fıa Vekâletinin talebi üzerine Ziraat Vekâletin
ce en yakın Devlet Orman işletmeleri, istif yer
leri veya fabrikalarından şehir ve kasabalar için 
maliyet bedeli üzerinden köyler için mevcut is
tiflerden yalnız kesme, taşıma, imal masrafları 
karşılığında tomruk veya kereste verilir. » 

REŞAT AKŞEMSETTlNOĞLU (Bolu) — 
Muhterem arkadaşlar, bu kanunun 14 ncü mad
desinde, şehir ve kasabalar için muhammen be
del ile, köyler için de istif yerlerinden kesme, 
taşıma ve imal masrafları karşılığında tomruk 
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veya kereste verileceği yazılıdır. Burada 6831 
sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile bir ahenk
sizlik mevcuttur. 32 nci maddede deniliyor ki; 
«Nüfusu 2 500 den aşağı bulunan kasabalardan, 
hudutlarında orman bulunan kasabalar halkına 
en yakın orman istiflerinden - kesme, taşıma 
masrafları verilmek suretiyle - muhtacolanlara 
kereste verilir.» Halbuki burada şehir ve kasa
balar halkından - isterse 2 500 nüfustan aşağı 
olsun - muhammen bedel üzerinden alınacak ve 
bunlar, bu esaslar üzerinden borçlandırılacaklar-
dır. Kesme ve taşıma bedelleriyle, muhammen 
bedel arasında çok büyük bir fark vardır. Kes
me ve taşıma bedeli ile 30 - 35 liraya maledile-
cek bir metre mikâbı kereste, muhammen bedel
le, bugünkü şartlara göre 160 - 200 lira arasın
da büyük bir fark arz etmektedir. 

Kendileri için bu kanunu çıkardığımız ve 
depremden zarar gören bölgelerin tamamı or
manlık bölge olduğu için, buralarda karkaz 
sistemine göre inşaat yapılacağı göz önünde tu
tulursa, oradaki şehir ve kasabalarda yaşıyan-
larm büyük borçlanmalara mâruz kalacakları 
meydandadır. 

Onun için hem Orman Kanuniyle, büyük ka
sabalara ait hükümlerle mütenazır olmak ve 
hem de zarar gören şehirleri de ithal etmek 
maksadijde biz yine bu maddenin tadilini teklif 
ediyoruz. Diyoruz ki; «Bu kanuna göre yapıla
cak binalara lüzumlu her cins tomruk, kereste, 
Nafıa Vekâletinin talebi üzerine Ziraat Vekâle
tince en yakın yerdeki orman işletmeleri istif 
yerleri veya fabrikalardan, şehir, - kasaba ve 
köy tefrik edilmeksizin - yalnız kesme, taşıma 
ve imal masrafları karşılığı, verilir.» 

Bu kanunda bir muvakkattik vardır. Hâdise 
zayi oluncaya kadar devam eder. Takdir buyu
rursunuz ki, Muğla, Denizli, Aydın, Bolu, Sa
karya vilâyetleri ormanlık bölgelerdedir. Bu 
kanun, hareketi arzın tevlidedeceği zararı telâ
fi edinceye kadar meriyette kalacaktır. Haddi
zatında, komisyon sözcüsünün de izah ettiği gi
bi, para sıkıntısı çekebiliriz. Bu sebeple Hazi
neden Orman İdaresine büyük miktarda para 
aktarmaya lüzum yoktur. Orman İdaresi bu 
parayı almazsa ve kendisi karşılarsa Hazineye 
ve felâketzedelere bir yardım olur. Bir atıfet 
olarak bu yardımı yapmalarını istiyoruz. Bu se
beple teklifimin kabulünü bilhassa ri,ca ederim. 

RElS — Efendim, takriri okuyoruz. 
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Yüksek Reisliğe 

Mucip sebeplerini şifahen de arz ettiğim veç
hile kanun lâyihasının 14 ncü maddesinin aşa
ğıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 

Bolu 
Reşat Akşemsettinoğlu 

. Madde 14. — B û kanuna göre yapılacak bi
nalara lüzumlu her cins tomruk ve kereste, Na
fıa Vekâletinin talebi üzerine Ziraat Vekâletin
ce en yakın Devlet ormanı işletmeleri istif yer
leri veya fabrikalarından şehir, kasaba ve köy 
tefrik edilmeksizin yalnız kesme, taşıma, imal 
masrafları karşılığında verilir. 

REİS — Encümenin mütalâası nedir? 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATÎ ATA

MAN (Zonguldak) — Bir mütalâamız yoktur. 
Takdir Yüksek Heyetindir. 

REİS — Encümenin bir mütalâası yoktur. 
Takriri yüksek reylerinize*arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Encümen filhal iştirak ediyor mu? 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA

MAN (Zonguldak) — İştirak ediyoruz. 
REİS — Maddeyi tadil teklifi şeklinde yük

sek reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Bu kanun gereğince yapılan 
binaların 1837 sayılı Kanunun muaddel 4 ncü 
ve 6188 sayılı Kanunun 13 ncü maddelerindeki 
muafiyetten istifade edebilmeleri için mezkûr 
maddeler mucibince beyanname vermeleri şart
tır. Bu beyannameler binaların hak sahiplerine 
teslimi tarihinden itibaren üç ay içinde verilir. 

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

MADDE 16. — Maliye Vekâletiyle Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası arasında kararhrştırılacak esas
lara göre tesbit edilecek tahsil giderleri ve ban
ka faizleri Maliye Vekâleti bütçesinden ödenir. 

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

MADDE 17. — Bu kanunun hükümlerine 
göre yapılacak bilcümle işlerle toplu olarak ye
niden inşa edilecek mahaller için gerekli istim
lâkleri ve lüzumu kadar memur evlerini ve yol, 
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su, kanalizasyon ve elektrik tesislerini yaptır
mak için lüzumlu her türlü masrafları bu ka
nunda yazılı tahsisattan sarfa Nafıa Vekili yetki
lidir. 

Hükümet konağı, hastane, okul ve emsali 
âmme hizmetlerine ait binalar ilgili vekaletler
ce alınacak tahsisatlara göre tereihan yaptırılır. 

RE IS — Bu maddenin birinci madde ile alâ
kası var mı? 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Yok 
efendim. 

REİS — Kenan Akmanlar, buyurun. 
KENAN AKMANLAR (Antalya) — Muhte

rem arkadaşlar, bu kanunun çizdiği hudutlar 
haricinde Fethiye'nin komşusu olan Kaş'da, Hü
kümet konağı oturulamıyacak hale gelmiştir. Kaş 
Hükümet Konağının tamirini isterken Antalya 
vilâyetini de kanunun çerçevesi içine almayı za
it bulduğumuz için teklifi oraya getirmedik. Ma
liye Vekâletinden rica ediyorum; hükümet ko
nağını tamir ettirerek işe yarar bir hale getirsin. 
Bunu arz etmek için Yüksek Huzurunuzu işgal 
etmiş bulunuyorum. Hepinizi hürmetle selâmla
rım. 

RE IS — Madde hakkında başka söz istiyen 
var mı? Maddeyi yüksek reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri namına hareket eden «Ex-
port - Import Bank of Washington» arasında 20 
Mart 1956 tarihinde imzalanan 25 milyon dolar
lık Kredi Anlaşması ve ekinin tasdiki hakkında
ki kanun lâyihasına (273) arkadaş rey vermiş, 
muamele tamamdır, (273) reyle lâyiha kanunlaş
mıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında münakit 
Zirai Emtia Anlaşmasının tasdikine ait kanun lâ
yihasına (274) arkadaş rey vermiş, muamele ta
mamdır, (274) reyle lâyiha kanunlaşmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binaları 
ile müştemilâtının tefriş ve tezyin işlerinin ya
pılması vazife ve salâhiyetlerinin Nafıa Vekâ
letine devri hakkındaki kanun lâyihasına (273) 
arkadaş rey vermiş, muamele tamamdır, (273) 
reyle lâyiha kanunlaşmıştır. 

Encümene iade edilen birinci madde gelmiş
tir. Şimdi onu okutuyorum. 
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MADDE'1. — Muğla, Denizli, Bolu, Aydın Ve 

Sakarya vilâyetleri dâhilinde kendileri veya mu
risleri adlarına tapulu veya tapusuz mutasarrıf 
oldukları binaları, 1957 yılındaki yer sarsıntısın
da yıkılmış veya oturulamıyacak derecede ha
sara uğramış olanlarla bu 'binalarda kiracı bu
lunanlara borçlanmak suretiyle ve borçlanma 
bedelleri taksitle ödenmek şartiyle binalar ve 
mahallî mahiyetteki âmme tesisleri ile şehir ve 
kasabalarda yıkılan veya hasara uğrıyaıı ilkokul
ları yaptırmak üzere yıllık ödeme miktarı (20 -
20 - 10) milyon lirayı geçmemek üzere 50 mil
yon liraya kadar gelecek yıllara sâri taahhütlere 
girmeye Nafıa Vekili ve faizleriyle birlikte bu 
miktarı geçmemek üzere bono çıkarmaya Maliye 
Vekili mezundur. 

Bu maksatla Nafıa Vekâleti bütçesine konu
lacak paralar 1050 v«e 2490 sayılı Kanun hü
kümleriyle mukayyet olmaksızın Maliye ve Na
fıa Vekâletlerince müştereken hazırlanıp İcra 
Vekilleri Heyetince kabul olunacak esaslar dai
resinde sarf olunur. 

Bu kanun gereğince köylerde yapılacak mes
kenlere ait tahmini bedellerin % 50 si Ziraat 
Bankasınca karşılanır ve senesi içinde yapılacak 
işler nazara alınmak suretiyle Nafıa Vekâletinin 
talebi üzerine adı geçen banka tarafından mah
subu, inşa edilen binaların müstahiklerine tem
liki sırasında yapılmak üzere Nafıa Vekâletinin 
Kızılay Cemiyeti nezdinde bu maksatla açılan 
hesabına defaten yatırılır. 

REİS —• Buyurun, Servet Sezgin. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar, maddenin bu son şekliyle tahsis 
edilen paralarla ifasaba ve şehirlerdeki okulla
rın da Nafıa Vekâleti tarafından yapılması ka
bul edilmiş olacaktır. Fakat bunun dışında köy 
okulları kalıyor. Kasabalar nüfusu 2 000 den faz
la olan köylerdir. Nüfusu 2 000 den aşağı olan 
köylerde,okulların inşasına bu madde mtetni mu
vacehesinde imkân olmıyacak demektir. Sonra 
bir müşkilât da şuradan doğmaktadır. Şehir ve 
kasabalarda, inşa edilecek bu okullar için tahsi
sat burada tefrik edilmediğine ve (umumi inşa
at arasında kasaba ve şehirlerde okul inşa edile
cektir) dendiğine göre, acaba Nafıa Vekâleti bu
nun için ne miktar para ayıracaktır? Tatmin 
edilecek mi, edilmiyecek mi? Belli değildir. Fa
kat, benim esas maksadım bunun dışında şehir 
ve kasabaların okulları nazarı itibara almıvor, fa-
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kat, köy okulları nazarı itibara alınmıyor. Köy-
okulları kaydının maddeye ilâvesi lüzumlu ve 
zaruridir. Bunun için bendeniz bir takrir veri
yorum, kabulünü istirham ederim. 

REİS — Encümen. 
BÜTÇE EN. M. M. SEBATÎ ATAMAN (Zon- ' 

guldak) — Muhterem arkadaşlar, yüksek malû
munuz olduğu üzere köylerdeki ilk okullar esa
sen Devletçe yaptırılmaktadır. Ve bunlar Maa
rif Vekâletinin aidolduğu fasılda mevzu bulu
nan tahsisattan yaptırılmaktadır. Şehir Ve ka
sabalardaki okulların yaptırılması işi özel idare
lere aidolduğu için, bu kanuna böyle bir mad
de konulmasaydı umumi bütçeden şehir ve kasa
balardaki okulların yaptırılması imkânı hâsıl ol
mazdı. Bu itibarla şehir ve kasabalardaki okul
ların bu tahsisattan yaptırılacağı yolunda bir 
hüküm koymaya zaruret vardır. 

Maliyeden aldığım izahata göre mevzuuba-
his vilâyetlerin köylerinde yıkılan okulların yap
tırılmasına kâfi miktarda tahsisat bakiyesi mev
cut bulunmaktadır. Bu itibarla şehir ve kasaba
lardaki köy okulları, bu kanunun bu maddesi 
bu şekilde kabul buyurulursa, buradaki; diğer
leri de Maarif Vekâletindeki tahsisattan yaptırı
lacaktır. Bu itibarla köyleri buraya koymak lü
zumsuzdur. 

REİS — Yüksek Heyetinizin kabul buyur
duğu ve encümenin iştirak ettiği Bahattin ör-
nekol arkadaşımızın teklifinde köy okulları 
mutlak olarak zikredilmiştir, malûmaten arz 
ederim. 

Baha Akşit, buyurun. 
BAHA AKŞÎT (Denizli) — Muhterem arka

daşlar; J nci maddenin encümenden gelişinden 
sonra burada okumasından takibedebildiğim hu
sus, Servet Bey arkadaşımızın da ifade ettiği 
gibi, köy okullarının buraya kaydedilmemiş olu
şudur. Köy okulları kaydedilmediğine göre şu 
hususun tavzihi icabeder. Malûmunuz olduğu 
veçhile köylerdeki hasara uğrıyan okulların ta
miri ve yeni okulların inşasını Maarif Vekâleti 
deruhte etmiştir. Zelzele ımntakasmdaki okul
ların harabiyetini nazarı itibara alırsak mevcut 
bakiye tahsisat bunu tamamen karşılıyabilecek 
durumda mıdır? Bunu bilmek, şüphesiz ki fay
dalıdır. 

Malûm olduğu veçhile bu kanun teklifinde 
talebedilen tahsisat 50 .milyon liradır. Bu defa 
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ilkokulları da bunun içine ilâve etmiş bulunu
yoruz. Buna göre, Muğla, -Bolu, Denizli, Sakar
ya vilâyetlerinde zelzeleden zarar görenlerin za
rarını tamamen 50 milyon lira karşılıyabileeek 
mi? Milletimizin yardımlarına elbette güven
mekteyiz. 

Bu durum karşısında encümenin veya Hükü
metin iki hususu belirtmesi iktiza ediyor. 

Birisi : Bu elli milyon liraya ilk okulların 
inşaatını da ilâve ettiğimize göre, ilk okulların 
inşasına sarf edilecek para miktarı, nedir ve bü
tün zararları bu meblâğ karşılayabilecek midir? 

İkinci husus : Maarif Vekâletinin elinde 
mevcut olan meblâğla zelzeleden zarar gören 
vilâyetlerde yeniden yapabileceği okul mikta
rı nedir? Ve ayrıca bu vilâyetlere yardım yapı
labilecek inidir? Bu hususların sarahatle beyan 
edilmesinde reylerimizi kullanmamız bakımından 
şüphesiz ehemmiyet mevcuttur. 

REİS — Efendim, Yüksek Heyetinizce na
zarı itibara alman Bahattin örnekol'un takri
rinde şehir ve kasabalardaki ilk okullar mevzuıı-
bahistir, tasrihen arz ederim. z 

Buyurun Servet Sezgin. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Köyler

de ilk okul inşa ettirilmesi için Maarif Vekâleti 
bütçesine konan tahsisat Maarif Vekâletince "vi
lâyetlere özel idareler emrine gönderilmektedir. 
özel idarelerde bu paraları ilk okul inşaatına 
hasretmektedir. Şehir ve kasabalardaki ilk okul
lar için de ayr'ı bir fasılda, şehir ve kasabalarda 
ilk okul yaptıranlara yardım mahiyetinde bir 
dernek kuruluyor. Fakat bu derneklere takviye 
tahsisatı da yine özel idarelere gönderilmektedir. 
Bunun için yapılan kanuni formaliteler de aynı
dır. Bizim maksadımız zaten bu değildir, çünkü 
arada bir fark yoktur. 

Maarif Vekâletinin i!)57 - J 958 bütçesinde 
ilkokullara yardım tahsisatı 38 milyon liradır. 
Bu tahsisatın büyük bir kısmının vilâyetlere 
tefrik edildiğini müteaddit defalar Maarif Ve
kâletine vâki müracaatımızdan öğrendik. Hat
ta vilâyetlere verilen tahsisatların bir az daha 
artırılması imkânlarım araştırırken Maarif Ve
kâleti bize elinde tahsisat .kalmadığını, Fethiye, 
Muğla, Adapazarı ve Bolu ve saire gibi zelzele 
felâketine uğrıyan vilâyetlerimizin 3 - 4 milyon 
liralık bir paraya ihtiyacı olduğunu, bu paranın 
ise halen kendilerinde mevçııdolmadı$ını, Nafıa 
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Vekâletinin hazırlamakta olduğu bu elli milyon 
liralık ödenek tahsisatından kendilerine bir pa
ranın tefrik edilip edilemiyeceğini vekâletten 
sorduklarını, vekâlet bunu veremiyeceğini ifade 
edince aralarında ihtilâf çıktığını söylediler. 
Köylülerimiz bu iş üzerinde hassasiyetle dur
maktadır. Mutlaka her köyde bir okul kurulma
sını halkımız ısrarla istemektedir. 

Bendenizin öğrenmek istediğim şudur; 38 
milyon liradan sarf edilmemiş- halen Maarif Ve
kâletinin elinde ne kadar para mevcuttur? Ka
lan para; son zamanlarda zelzeleden zarar gö
ren vilâyetlerimizin ilkokul inşasına harcanacak 
mıdır? Bunu öğrenirsek mesele yok. Bendeniz bu 
kanunun hazırlanması esnasında ihtiyaçlarımızın 
karşılanması gayesiyle mütaaddit defalar huzu
runuzu işgal etmiş bulunuyorum. Maksadım, şe
hir ve kasabalar için tahsisat koyduk. Köy ilk
okulları bunun dışında kalmasın. Bu vilâyetler-
deki ilkokullar ihtiyaçlarını temin edebilecek ve 
tamirini yapabilecek tahsisatın kanuni bakım
dan karşılanma imkânı hâsıl olsun, fiilen sarfi
yat imkânı Maarif Vekâletinin elinde bulunsun. 
Bu sebeple evvelâ encümenin bakiye ilkokul in
şaatı için Maarif Vekâletinin elinde mevcudolan 
tahsisatın ne kadar olduğunun ve bunların zel
zele görmüş bölgelere tahsis edilip edilmiyeceği-
nin açıklanmasını istirham edeceğim. Ondan son
ra takririmin oya konulup konulmaması husu
sunda mâruzâtta bulunacağım. 

REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA

MAN (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlarım, 
köylerde ilkokul yapılması için Maarif Vekâleti 
tarafından bu kanunun şümulüne giren vilâyet
lere tefrik edilmiş olan tahsisatın yekûnu 
2 330 000 liradır. Halen Maarif Vekâleti tahsi
sat bakiyesi bu fasılda 1 350 000 liradır. Bu şe
hir ve kasabalardaki ilkokulların inşaatı 50 mil
yonun şümulüne girdikten sonra (50 milyon 
malûmu âliniz 3 senede sarf edilecek, bu sene 
için 20 milyon liradır.) esasen bu maddenin şü
mulüne köydeki ilkokulları dahi kattığınız tak
dirde bu sene sarf edilecek 20 milyon liradan 
köy okulları • içinde bu vilâyetlere konmuş olan 
2 230 000 liranın tefrik edilmesine dahi imkân 
bulunamıyacaktır. Bu 2 230 000 lira, 38 milyon 
liradan ayrılmıştır ve bu seneye mahsustur. Bu 
kanuna göre ise 3 senede 50 milyon lira sarf edi
lecek, bu seneye isabet eden kısım, 20 milyon li-
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radır. 20 milyondan para ayırmak başka, 38 mil- } 

yondan ayırmak yine başkadır. Elbette şehir ve 
kasabalardaki ilkokullar bundan ayrıdır. Bunlar 
için kanuna bu şekilde bir madde konulması za
rureti mevcuttur. Yıkılan ve hasara uğrıyan 
okullar, ilk, orta ve lisedir, ilkokulların yapımı
na Hükümet mecbur tutulmuştur. 

17 nci madde ile biz ne yapıyoruz? Bu yapım 
için bütçelerinde tahsisat bulunmıyan yerleri 
tıkamıyoruz. Burada «Hükümet konağı, hasta
ne, okul ve emsali âmme hizmetleri...» diyor. Ha
kikaten arkadaşlar, hükümet konağı için, has
tane için, lise ve ortaokullar için, okul yurtları 
için bir malî taahhüt kanun lâyihası Yüksek Hu
zurunuza takdim edilmek üzeredir. Bunların 
içinde açıkta kalan yalnız kasaba ve şehirlerde
ki ilkokullardı. Bu gediği de Bahattin örnekol 
arkadaşımızın vermiş olduğu takrir tıkamış bu
lunuyor. 

Köylerdeki ilkokullara gelince, Maarif Ve
kâleti zaten bu meseleye (2 330 100) liralık bir 
tahsisat tefrik etmiş bulunmaktadır. Bu itibarla 
takrir zaten şehir ve kasabalardaki okulları is
tihdaf etmekte idi. Maddenin bu şekilde kabu
lünü rica ederim. 

REİS — Servet Sezgin. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar, Sebati Ataman arkadaşımızı 
dikkatle dinledim. İfadelerine göre, zelzele gör
müş bu vilâyetlere ilkokul inşaatı için 2 330 100 
lira tefrik edilmiş bulunmaktadır. Tefrik edil
miş olan bu para 4 - 5 vilâyet için olduğu naza
ra alınırsa diğer vilâyetlere her yıl ilkokul ihti
yaçları için verilen miktarı tecavüz etmemekte-
dir. Diğer vilâyetlere senede 38 milyon verildi
ğine ve bu da 67 vilâyete taksim edildiğine gö
re 4 - 5 vilâyet için ayrılan miktarın diğer vi
lâyetler nisbetini geçmediği aşikâr olur. Yalnız 
1 350 000 liralık kısım 4 - 5 vilâyete tefrik edil
miş olmakla bu vilâyetlere nisbeten bir imkân 
sağlamaktadır ki, buna teşekkür ederim. 

Ancak 17 nci madde maksadı temine kâfi de
ğildir. Bu ilkokul inşaatını zaruri kılıyor, mec
bur tutuyor ama Hükümet hangi para ile bunu 
yapacak? (2 330 100) lira normal para. Bir de 
1 335 000 lira sarf edilmiş para var. Bununla 5 
vilâyetin gördüğü ağır zelzeleden mütevellit ilk
okul inşaatı da karşılanabilecek midir, karşıla-
namıyacak mıdır? Şu anda bu bendenizce kifa
yetsiz görülüyor. Bilhassa 38 milyon, lira tahsi-
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sat ki, evvelce Bütçe Komisyonunda 20 milyon 
lira idi. Bunun artırılması hususunda Sebati 
Ataman arkadaşımızın fevkalâde büyük gayret
leri sebk etmiştir. Bunu minnet ve şükranlarım
la ya'dederim. öyle zannediyorum ki, kendileri 
de bu hususta tatmin oluımıamış vaziyettedirler. 
Aynı durum şehir ve kasaba ilkokulları için de 
mevzuubahistir. İmkânı varsa, takririmin kabul 
buyurulmasını istirham ederim. 

REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATİ ATA

MAN (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlar, fi-
liyatta bu sene sarf edilecek olaiı 20 milyon
dur. Arkadaşımızın takririyle şehir ve kasaba
larda hasara uğrıyan ilkokulları da koymuş 
bulunuyoruz. Biz esasen 20 miyon lirayı kâfi 
derecede doldurduk; işgal ettik demektir. Ağır 
hasara uğramış evlerin yeniden yapılması; ha
fif Hasara uğramış ve münferiden yıkılmış ev
lerin üçüncü maddede kabul edilen yardım. 
paralarının ödenmesi ve o yerdeki tesislere, 
birinci maddenin şümulüne dâhil olan tesisle
re sarf edilecek para 20 milyon liradır. 

Şimdi ilkokullar için tefrik edilen 2 milyon 
330 bin lira ilâvesi tahsisatla dört milyon lira
ya yakın bir para olacaktır. Korkarım ki, bu 
paradan sadece köyleri tefrik etmek imkânı 
olmıyacaktır. Arkadaşımızın maksadının tersi 
gibi bir maksat hâsıl oluyor. Arkadaşımız di
yecek ki, «Maarif Vekâleti zaten bunu tefrik 
etmiştir, 20 milyondan bunu verebiliriz». Muh
terem arkadaşlar, Hükümet sizin çıkardığınız 
kanunla okulları, hastaneleri yani yalnız âm
me müesseselerine ait binaları değil, eşhasa 
ait binaları da yapmayı kabul, etmiştir. Köy
lerdeki okulların, yapımına Maarif Vekâleti 
büteçsindeki tahsisatla başlıyaeaktır. Bu tah
sisatla mümkün olmazsa ki - mümkün olaca
ğını Hükümet söylemektedir - ek ödenekle kar
şınıza gelir. 20 milyon lira bu kanunda derpiş 
edilen ve köy okulları dışarıda kalarak, hesa-
bedilerek 20 milyon liradır. Kaldı ki arkadaş
lar, bu işlere sarf edilecek paralar meyanmda, 
yalnız burada derpiş edilen Maarif Vekâleti ve 
diğer vekâletler bütçesinde mevcudolan para
lardan maada, necip milletimizin bir tesanüt 
ve ulüvvücenap eseri olarak bu mevzuda yap
mış olduğu yardımları da nazara almak lâzım-
gelir. 
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Muğla 
Bolu 
Denizli 
Sakarya 
Aydın 

260 000 
500 000 
400 000 
770 100 
400 000 

Bunların mecmuu iki milyon iki yüz otuz bin 
liradır. Maarif Vekâletinin bakıyei tahsisatı bit 
milyon iki yüz elli bin liradır. 

YAVUZ PAŞAMEHMETOĞLU (Muğla) — 
Muhterem arkadaşlarım, Maarif Vekâletinin tah
sis ettiği paralar 38 milyon liralık vilâyetlerin 
bütün okulları için ayrılmış tahsisattan bir par
çadır. Bu parçadan da şimdi sözcü arkadaşımı
zın burada ifade ettiklerine göre 260 J)in lira 
Muğla vilâyetine tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar Muğla vilâyeti dâhi
linde, tabiî diğer tarafları henüz bilmiyorum, 
yalnız 77 aded mektebimiz tamamen yıkılmış ve
ya hasara uğramış bir vaziyettedir. Bu mektep-
lerdeki çocuklarımızı 1958 tedrisat yılı başında 
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Şükranla arz etmek isterim ki, aziz mille

timiz tarihî büyüklüğüne lâyık bir şekilde fe
lâkete uğrıyan memleket parçalarına karşı çok 
ibüyük bir hassasiyet göstermiş bulunmaktadır. 
Kanaati âcizanemce bu mevzuu bu şekilde ka
saba ve şehir okullarına hasru tahsis etmek su
retiyle bu yirmi milyon lirayı daha fazla yük
lemekte fayda yoktur. Hükümet ilk tahsisat 
kâfi gelmediği takdirde kış devresinde ek öde
nekle her zaman huzurunuza gelebilir. Esasen 
mühim olan Hükümetin bütün bu okulları 
yapmak hususunda azim ve karar sahibi ol
muş bulunmasıdır. Kabul buyurduğunuz kanun. 
ile bu vazifeyi Hükümete tevdi etmiş bulunu
yorsunuz. Hükümet bu tahsisat ile yapacağını 
söylüyor. Yapacak başka bir şey görmüyorum. 

REİS —• Baha Akşit, buyurun. 
BAHA AKŞİT (Denizli) —Buyurduğunuz 

(2 330 100) lira vilâyetlere mutaden gönderil
miş olandan gayrı ve sırf zelzele gördüğü için 
ayrıca gönderilen para mıdır? 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ SEBATI ATAMAN (Devamla) — 38 mil
yon liralık tahsisatını kabul buyurduğunuz büt
çe ile köylerde yapılacak ilkokulların tahsisatın
dan tefrik edilmiş olan tahsisattır. Bu para Muğ
la, Bolu, Denizli, Sakarya vilâyetlerine tahsis 
edilmiştir. Müsaade ederseniz bunların rakam
larını arz edeyim : 
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mekteplerine sokma imkânına, eğer burada şehir 
ve kasaba okulları için tanınmış olan hakları köy 
okullarına da tanımazsak bu sene tedrisata koy
ma imkânına sahip değiliz. 

Bu itibarla, bendeniz Servet Bey arkadaşı
mızın teklif ettiği hususu Yüksek Heyetinizin 
kabul etmesini rica etmekteyim. 

s Arkadaşlarım, yalnız Muğla vilâyeti olarak 
3,5 milyon liralık bir tahsisata ihtiyacımız oldu
ğunu size peşin olarak söylemek isterim. Maarif 
Vekâletinde meveudolan 1 milyon küsur liralık 
tahsisatı buraya ayırsanız dahi bu sene içerisin
de bu mekteplere başlamamıza imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, sözcü arkadaşımızın 
söylediği gibi 17 nci maddenin 2 nci fıkrası oku
lu da ihtiva etmektedir. 17 nci maddenin 2 nci 
fıkrasında okul yaptırmak hususunu her vekâle
tin kendi bütçesine bırakmaktadır. Her vekâle
tin bugün kendi bütçesindeki tahsisatlar taksim 
edilmiş olduğuna göre bu okulların bu sene in
şasına başlamaya mevcut tahsisatla imkân yok
tur. Gelecek senelere sâri taahhütler kanunun 
içerisinde mütalâa edilmesi de imkânsızdır. An
cak orada lise, ortaokul, kolej ve paviyonlar için 
tahsisat istemiştir. Şu vaziyete göre köy okulla
rı açıkta kalmaktadır. Açıkta kalan köy okulla
rının da şehir ve kasabalar için lütfettiğiniz tah
sisattan istifade etmelerinin esirgememesini bil
hassa rica ederim, efendim. 

CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Sevgili arka
daşlarım; hemen her defasında fikirlerinden is
tifade ettiğim, kendisini her vesile ile takdir 
ettiğim Sebati Ataman arkadaşımla bugün dai
ma tezat halinde bulunuşumdan müteessirim ve 
kendilerinden özür dilerim, bu meselede beni 
tatmin etmemiş bulunuyorlar. 

Dediler ki : «Eğer bunu kabul edersek Ma
arif Vekâleti tarafından bu vilâyetlere gönde
rilen tahsisat heder olmuş olacaktır.» Muhterem 
arkadaşlar; Maarif Vekâletince her vilâyete 
gönderilen tahsisatın zelzele ile alâkası yoktur, 
bu mektepsiz köylerin mekteplere kavuşturul
ması içindir. Bu kanun ise zelzeleden yıkılan 
mekteplerin yeniden onarılmasını temin için çı
karılmaktadır. Binaenaleyh iki meseleyi sureti 
kafiyede birbirine karıştırmamak iktiza eder, 
Maarif Vekâletinden gönderilen para ile vilâ
yette yapılan program gereğince ötedenberi 
mektebi olmıyan köylerin mektepleri yapılacak
tır. Eğer bu teklif kabul edilirce zelzeleden yıkı. 
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lan köy mekteplerinin'tamiri bu tahsisat içinde 
kabil olacaktı T-. 

Bir kalemde gayrimüslimlerin, mal ve mülk
lerini, zararlarını telâfi etmek için 60 milyon 
lirayı kabul eden Büyük Mecliste yıkılan köy 
okullarının tamiri ve yapılması için 100 - 200 bin 
lirayı verelim mi vermiyelim mi diye müzakere
yi bendeniz sureti katiyede yersiz buluyorum. 
Binaenaleyh köy okulları zelzelede yıkılmış ise 
bunların yapılmasını bu tahsisat içinde mütalâa 
etmek ve yetmiyorsa ona göre artırmak lâzımdır. 
Servet Sezgin Bey arkadaşımızın teklifi yerin
dedir; kabulünü rica ederim. 

REİS — Küçümen. 
"BÜTÇE KNCÜMENİ M. M. SEBAT t ATA

MAN (Zonguldak) — Cemâl Tüzün arkadaşımız 
benim söylemediğim bir lâii «heder eder» lâfını 
bana atfetmek suretiyle tezada düştüğünü ifa
de etti. Bendenize Yüksek Heyetinizi işhad et
mekten başka bir şey düşmez. Ben : «Heder me
tler eder» demedim. Tezada da düşmüş değiliz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, köylerde, il
lerde, ilçelerde, kasabalarda zelzeleden yıkılan 
ilkokul, ortaokul, lise, kolej gibi binaların ve 
halka ait binaların, Hükümet konaklarının ve 
âmme tesislerinin yapılması vazifesini Hüküme
te verdiniz. Hükümet bunu yapacak. Nasıl yapa
cak? Bütçesindeki tahsisatla yapabileceklerini 
oradan yapacak. Bütçesinden yapamıyacaklan 
için Yüksek Meclisten tahsisat istedi. Bu tah
sisatı lütfettiniz, verdiniz. Şimdi bu tahsisattan 
yapmayın da şu tahsisattan yapın, falan... Hü
kümet o tahsisattan da yapar, bu tahsisattan 
da yapar. 

20 milyon liraya bir de köy ilkokullarının 
ilâve edilip edilmemesi meselesi var. Bu, yüksek 
takdirinize ait bir keyfiyettir. 

Paşaniehmetoğlu arkadaşımızın söylediği üç 
buçuk milyon falan... Yani Hakikaten memleke
timizde ilkokulu mevcut bulunmıyan köylerin 
adedi hakikaten insanı korkutacak, hattâ ağla
tacak kadar hazindir. Fakat Muğla zelzelesinde 
yıkılmış olan mekteplerin adedi altıdır, köyler
de, şehirlerde hasara uğramış olan okulların 
adedi ise *i tür. (Yanlış, sesleri) Resmî rakam
ları veriyorum arkadaşlar. Şimdi bunlar yapı
lacak. Servet Sezgin arkadaşımızın takriri ka
bul edildiği takdirde bu 20 milyon liradan Hü
kümet köylerde ilkokulların yapılabilmesi için 
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bir para tefrik imkânına sahibolaeaktır. Ede
bilecek inidir, edemiyecek midir? bu, Hüküme
tin bilebileceği bir iştir. Maarif Vekâleti elinde 
mevcut tahsisatla bunu yapabileceği iddiasında
dır. Ama Yüksek Heyetiniz bu 20 milyon lira 
ile köy ilkokullarının da yapılması imkânını 
Hükümete bahşetmek isterseniz, bu keyfiyet yi
ne yüksek takdirinize bağlıdır. 

Biz, Bütçe Encümeni olarak bu 20 milyon 
liranın bu kanunda derpiş edilen hizmetlere an
cak kâfi geleceğine kaani bulunduğumuz için 
ısrar ediyoruz arkadaşlar. Yani bu 20 milyon 
lira ile şu, şu hizmetlerin yapılması ancak ka
bildir. Daha fazla hizmet yüklediğimiz takdir
de bu 20 milyonun kâfi geleceğim! kaani olma
dığımızı arz ediyorum. 

REİS -~ Efendim, kifayeti müzakere takriri 
var, son olarak sırası gelen arkadaşa söz veriyo
rum. Buyurun Servet Sezgin. 

SERVET SEZOİN (Caııakka'le) — Muhte
rem arkadaşlar, Sebatı Bey hakikaten yurdu
muzda ilkokul inşaat durumunun hazin oldu
ğunu burada beyan buyurdular. Zaten kendi
leri bunun çok şiddetli bir şekilde ınüdafiidir-
ler. Yani ilkokullar için Maarif Vekâleti Büt
çesine para konulması hususunda büyük gay
retlerde bulunan, hattâ bunun için mücadele 
eden kıymetli bir arkadaşımızdır. 

Şimdi mevcudolan 38 milyon liradan zelzele 
görmüş vilâyetlerde yapılacak ilkokul inşaatı 
için 2 330 100 lira ayrılmaktadır. 

BAHA AKŞlT (Denizli) — Bu normal in
şaata aittir. 

SERVET SEZ<ilN (Devamla) — Evet, 'bu 
normal inşaatlara aittir. Zannediyorum ki, 19 200 
köyümüzde halen ilkokul bulunmamaktadır. Bu 
felâkete uğrıyan vilâyetlerimiz için 1 350 000 
lira düşünülmüştür. Esasen bu ilkokullar inşaa
tı için ayrılan tahsisatın kifayetsizliğini takdir 
ederek artırılması için şiddetle mücadele yap
mış bulunan Sebat i Ataman arkadaşımız da bu 
1 350 000 liranın zelzele dolayısiyle yıkılan 
ilkokulların inşası için sarfını arzu eder. Büt
çeye konulmuş bulunan 38 milyon lira esasen 
kifayetsiz iken bu suretle biraz daha gayrikâfi 
dııruma düşmektedir. 

Bendenizin maksadım, zelzele felâketine uğ
ramış yerlerde inşa edilecek ilkokullar dolayı
siyle ihtiyaç daha da arttığına göre bunlar için 

; Hükümete bir imkân teminidir. Eğer 20 mil-
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yon lira hem hususi şahısların bina inşaatına, 
hem de âmme hizmetleri gören müesseselerin 
bina inşaatları için sarf edileceğine göre köy 
ilkokulları için kalacak miktar kifayetsiz görü
lüyorsa hiç olmazsa Bütçe Encümeni lütfetsin, 
bir iki milyon lira ek tahsisat daha koysun, 50 
milyonu 52 milyon yapsın, Hükümetimiz zelzele 
görmüş bölgelerdeki ilkokul ihtiyacını temin et
mek hususundaki imkâna kavuşsun. Takdir 
Yüksek Heyetinizindir. Eğer 2 milyon ek tah
sisat kabul edilirse iyi olur. Kabul etmiyorlarsa 
takririmin bilhassa kabulünü rica ederim. 

R E Î S — Kifayeti müzakere takririni, okuyo
ruz. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmalar kâfidir, müzakerenin kifayeti

ni arz ve teklif ederim.. 
Burdur 

Mehmet özbey 

EEÎS — Kifayeti müzakereyi kabul edenler 
lütfen işaret buyursun... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Başka takrir var, t okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Birinci maddeye, köy okulları, kaydının da 

ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Çanakkale 

Servet Sezgin 

REÎS — Encümen iştirak etmiyor. Takriri 
yüksek reylerinize arz ediyorum. Nazarı itiba
ra alanlar... Almıy anlar... Takrir nazarı itibara 
alınmamıştır. 

Maddeyi okunduğu şekilde yüksek reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Kiabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Bu kanuna göre bina yaptı
rılacak yerlerle "Nafıa Vekâletince lüzum göste
rilecek mahallerin kadastrosu ilânların yapılma
sına, kadastro komisyonu kurulmasına hacet kal
maksızın kadastro postalarına belediyece iki bi
lir kişi verilmek ve tasarruf tetkikleri mahallî ka
dastro müdürü tarafından ifa olunmak suretâyle 
2613 sayılı Kanuna tevfikan ve tereihan Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğünce yaptırılır. 

Bu işte çalışacak olanların harcarahları ve 
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( kadastro işine ait bilcümle masraflar bu kanunla 

temin edilen tahsisattan ödenir. 
REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir•. 

MADDE 19. — Gelir ve Kurumlar Vergisi 
mükellefleri tarafından yer sarsıntısından zarar 
görenlere yardım maksadiyle merkezde ve vilâ
yetlerde kurulan yardım komitelerine yapılacak 

l olan nakdî bağış ve yardımlar yıllık beyanname 
I ile belirtilecek gelirlerden ve kurum kazançla

rından indirilir. 

Birinci fıkrada yazılı komitelere hakiki ve 
I hükmi şahıslar tarafından vâki olacak bilûmum 

bağışlar ile mezkûr komitelerin yapacağı yar
dımlar Veraset ve İntikal Vergisiyle resim ve 
harçlardan, hasılatı tamamen yer sarsıntısından 
zarar görenlere tahsis edilmek üzere tertibolu-
nan temsil, konser, balo ve spor eğlenceleri ha
sılatı her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf 

I tutulur. 

I Yardım komiteleri emrinde toplanan bağış 
I paralarından bina inşasına tahsisi mümkün olan 
I paralar Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinde 
I açılacak hususi bir hesapta toplanır ve bu para-
I 1ar yer sarsıntısından zarar görenler için yapı-
I' lacak binaların inşaatında sarf olunmak üzere 
i Kızılayca Nafıa Vekâleti emrine tahsis olunur. 
i Bağışlardan elde edilip binaların inşaatında kul-
I lanılan paralar maliyet hesabından düşülür. 

I REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı1? Kabul edenler... Etmiyenler..; Kabul edil-

I mistir. 

MADDE 20. — Bu kanunun tatbiki dolayı-
I siyle yapılacak bilûmum gayrimenkul alım, sa

tım, ipotek ve tapu ve kadastro muameleleri, her 
türlü hare ve resimden muaftır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
I Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
I Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I MADDE 21. — Bu kanunun şümulüne giren 
I gayrimenkullerin vergi borçları tapuca tescil 
I muamelesinin yapılmasına mâni teşkil etmez. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Bu kanun neşri tarihinde mc-
I riyete girer. 
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REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabj.il edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü acık reylerinize arz ediyo
rum, efendim. 

2. — Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Umum Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin 
ücretlerine dair olan 2847, 3173, 4620 ve 5000 
say ıh kanunlarda değişiklik yapılmasına ve 2847 
sayılı Kanuna hâzı maddeler eklenmesine dair 
olan 5616 sayılı Kanuna bağlı III sayılı cetvelin 
tadili hakkında kanun lâyihası ve Münakalât ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/428) (1) 

REİS — Gündemle alâkalı bir takrir var, 
okuyoruz, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında 3 ncü sırada bulunan, Dev
let Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin ücretlerine 
dair olan 2847, 3173, 4620 ve 5000 sayılı kanun
larda değişiklik yapılmasına ve 2847 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair olan «5616 
sayılı Kanuna bağlı I I I sayılı cetvelin tadili hak
kındaki kanun lâyihasının takdimen ve müstace-
len görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Münakalât Vekili 
Arif Dem irer 

REİS — Efendim, birinci müzakeresi yapıla
cak maddeler arasında bu kanun lâyihasının tak
dimen müzakeresi istenmektedir. 

Takdimen müzakeresi hususunu reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesi hususunu reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(1) 226 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin ücretlerine 
dair olan 2847, 3173, 4620 ve 5000 sayılı kanun
larda değişiklik yapılmasına ve 2847 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair olan 5616 
sayılı Kanuna bağlı (III) sayılı cetvelin tadili 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5616 sayılı Kanuna bağlı 
(III) sayılı cetvele, ilişik (1) sayılı cetvelde de 
rece ve unvanları j azılı görevler ilâve edilmiş 
ve mezkûr cetvelden ilişik (2) sayılı cetvelde 
yazılı görevler çıkarılmıştır. 

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

. MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. 

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

Kanunun tümünü reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — «Japonya'nın Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına iltihak şartlarına-
mütaallik Protokolün tasdikine dair kanun lâ
yihası ve Hariciye, Gümrük ve İnhisarlar, Tica
ret ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/566) 
(D • . 

REİS — Ruzname ile alâkalı bir takrir var 
okuyoruz; 

Yüksek Reisliğe 
Japonya'nın Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 

Genel Anlaşmasına iltihak şartlarına mütaallik 
protokolün tasdikine dair kanun lâyihasının 
ehemmiyetine binaen takdimen ve müstaceli
yetle müzakeresini arz ve teklif eylerim. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
H. Hüsman 

REİS — Bu kanun lâyihasının takdimen ve 
müstaceliyetle müzakeresi istenmektedir, takdi-

(1) 227" sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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men görüşülmesi hususunu yüksek reylerinize 
arz ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın tümü üzerinde söz istiyen... Yok. | 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyorum, 
kabul edenler... etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle-müzakeresini reylerinize arz 
ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

«Japonya'nın Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına iltihak şartlarına mütaallik 

Protokol» ün tasdikine dair Kanun 

MADDE 1. — «Japonya'nın Gümrük Tari
feleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına iltihak şart
larına mütaallik Protokol» tasdik edilmiştir. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

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

Kanunun tümünü açık oylarınıza arz edi
yorum. 

i. — «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşmasına ek 15 Temmuz 1955 tarihli üçüncü, 
dördüncü ve beşinci munzam tavizler protokol
leri» nin tasdikine dair kanun lâyihası ve Ha
riciye, Gümrük ve inhisarlar, Ticaret ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/552) (1) 

REÎS — Bir takrir var. , r A 

Yüksek Reisliğe 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş

masına ek 15 Temmuz 1955 tarihlî üçüncü, dör
düncü ve beşinci munzam tavizler protokolleri
nin tasdikine ait kanun tasarısının ehemmiyeti
ne binaen takdim en ve müstaceliyetle müzake
resini arz ve teklif ederim. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
H. Hüsman 

(1). 228 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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REÎS — Bu kanun lâyihasının takdimen ve 

müstaceliyetle müzakeresi istenmektedir. Tak
dimen müzakeresi hususunu yüksek reylerinize 
arz ediyorum, kabul edenler... etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen... Yok. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesini reylerinize arz 
ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşma
sına Ek 15 Temmuz 1955 tarihli üçüncü, dör
düncü ve beşinci munzam tavizler protokolleri» 

nin tasdikine dair Kanun 

MADDE 1. — «Gümrük Tarifeleri ve Tica
ret Genel Anlaşmasına Ek 15 Temmuz 1955 ta
rihli üçüncü, dördüncü ve beşinci munzam ta
vizler protokolleri» tasdik edilmiştir. 

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

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

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

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

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

Kanunun tümünü açık oylarınıza arz edi
yorum. 

5. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşmasına ek 28 Mayıs 1956 tarihli altıncı 
munzam tavizler protokolünün tasdikine dair 
kanun lâyihası ve Hariciye, Gümrük ve inhi
sarlar, Ticaret ve Bütçe encümenleri mazbata-
Un (1/570) (1) 

REÎS — Efendim, gündemle alâkalı bir tak
rir var, okuyoruz. 

Yüksek Reislğie 
Kümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş

masına ek 2İ3 Mayıs 1956 tarihli altıncı mun
zam tavizler protokolünün tasdikine, ait kanun 

(1) 229 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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tasarısının ehemmiyetine binaen takdimen ve 
müstaceliyetle müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Gümrük ve İnhisarlar "Vekili 
Hadi Hüsman 

REİS — Efendim, lâyihanın takdimen ve 
müstacelen görüşülmesi teklif edilmektedir. Tak
dimen müzakeresini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yok. Maddelere 
geçilmesini yüksek reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenleı*... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlatma
sına ek 23 Mayıs 1956 tarihli altıncı munzam 
tavizler Protokolü» nün tasdikine dair Kanun 

MADDE 1. — «Gümrük Tarifeleri ve Tica
ret v Genel Anlaşmasına ek 23 Mayıs 1956 tarih
li altıncı munzam tavizler Protokolü» tasdik 
edilmiştir. 

REÎS — Mddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edümiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete 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. 

Kanunun tümünü açık oylarınıza arz ediyo
rum. 

6. — «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Taraflarının 9 ncu Devre top
lantısı Nihai Senedi» ve buna merbut «Gümrük 
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının kısım 
I ve XXIX ve XXX ncu maddelerinin tadiline 
mütedair Protojcol», «Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret'Genel Anlaşmasının Ön sözü ile I ve II nci 
kısımlarının tadiline mütedair Protokol», «Güm
rük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının 
teşkilâta miHaallik hükümlerinin tasdikine mü
tedair Protokol» ve «Ticari İş Birliği Teşkilâtına 
tesis eden Anlaşma» nın tasdiki ve bu vesikala
rın imza ve kabulü ile ilgili bilcümle muamele-
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nin yapılması hususunda Hükümete salâhiyet 
verilmesi hakkında kanun lâyihası ve Hariciye, 
Gümrük ve İnhisarlar, Ticaret ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/569) (1) 

REİS — Takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş

ması Âkıd Taraflarının • 9 ncu Devre toplantısı 
Nihai Senedi ve buna ait tadil protokollerinin 
tasdiki ve buna ait muamelenin yapılması hu
susunda Hükümete salâhiyet verilmesi hakkın
daki kanun lâyihasının ehemmiyetine binaen 
takdimen ve müstaceliyetle müzakeresini .arz ve 
teklif eylerim. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Hadi Hüsman 

REİS — Takdimen müzakeresi teklif edil
mektedir. Reyinize arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takdimen müzakeresi kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hususunda söz istiyen var 
•mı? Yok... 

Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Takrirde müstaceliyet teklif ediliyor; müs
tacelen müzakeresini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlatması 
Âkıd Taraflarının Dokuzuncu Devre Toplantısı 
Nihai Senedi» ve buna merbut «Gümrük Tarife
leri ve Ticaret Genel Anlaşmasının Kısım I ve 
XXIX ve XXX ncu maddelerinin tadiline mü
tedair Protokol», «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasının Önsözü ile I ve II nci kısım
larının tadiline mütedair Protokol», «Gümrük 
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının teşkilâ
ta mütaallik hükümlerinin tadiline mütedair 
Protokol» ve «Ticari İş Birliği Teşkilâtını tesis 
eden Anlaşma» nın tasdiki ve bu vesikaların im
za ve kabulü ile ilgili bilcümle muamelelerin 
yapılması hususunda Hükümete salâhiyet veril

mesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşması Âkıd Taraflarının Dokuzuncu 
Devre Toplantısı Nihai Senedi» ve buna merbut 

(1) 230 #. sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret .Genel Anlaşması- I 
nm kısım I ve XXIX ve XXX neu maddelerinin 
tadiline mütedair Protokol», «Gümrük Tarifeleri 
ve Ticaret Genel Anlaşmasının önsözü ile I ve II 
nci kısımlarının tadiline mütedair ~, Protokol», 
«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
nın teşkilâta'mütaallik hükümlerinin tadiline I 
mütedair Protokol» ve «Ticari iş Birliği Teşkilâ
tını tesis eden Anlaşma» tasdik edilmiş ve bu ve
sikaların imza ve kabulü ile ilgili bilcümle mua
melelerin yapılması hususunda Hükümete salâ
hiyet verilmiştir. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi reyinize 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. I 

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

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

.> i 
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 

icra Vekilleri Heyeti memurdur. I 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Kanunun tümünü açık oylarınıza arz ediyo

rum. 

7.— Trabzon Mebusu Sami Orberk'in, Jan
darma Kanununun 6459 sayılı Kanunla değişti
rilen 12 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Müdafaa ve Dahi
liye encümenleri mazbataları (2/458) 

REÎS — Gündemle alâkalı takriri okuyoruz :; 

Yüksek Riyasete . 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddelerin 8 nci sırasında bulunan Jandarma 
Kanununun 6459 sayılı Kanunla değiştirilen 12 
nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında ka-' 
nun teklifinin takdimen ve müstaceliyetle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Dahiliye Encümeni M. M. 
Yozgad 

ö. L. Erzurumluoğlu 

REÎS — Alâkadar vekil var mı efendim? 
Alâkadar vekil olmadığı için kanunun müza

keresini, bir defaya mahsus olmak üzere, gelecek 
inikada bırakıyorum. | 
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8. — îskân kanunu, lâyihası ile Tunceli Me

busu Arslan Bora'nın, İskân Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline ve yeniden bâzı hükümler 
ilâvesine dair 5420 ve 5826 sayılı kanunların 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve yeniden bâzı 
hükümler ilâvesi hakkındaki 6093 sayılı Kanu
nun 1 nci ve 4 ncû maddelerinin tadiline ve bu 
kanuna yeniden bir madde ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Muvakkat Encümen, mazbatası (1/612, 
2/336) 

REÎS — Bu kanun teklifinin de takdimen 
ve müstaceliyetle görüşülmesi istenmekte ise de 
alâkadar vekil olmadığı için bunun müzakeresini 
de gelecek İnikada bırakıyorum.' 

9. — Seyhan Mebusu Sedat Barı ve 7 arka
daşının, Turizm Umum Müdürlüğü teşkili hak
kında kanun teklifi vt Muvakkat Encümen maz
batası (2/211) 

REÎS — Kanun teklifinin de takdimen ve müs
taceliyetle müzakeresi istenmektedir. Aynı şekilde 
alâkalı vekil bulunmadığı için müzakeresini ge
lecek İnikada bırakıyorum. 

10. — İzmir Mebusu Halûk Ökeren ve 8 ar
kadaşının, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Es
kişehir, Kırklareli, Konya ve Denizli vilâyetle-

• rinde 1955 - 1956 yılında tabiî âfetlerden zarar 
görenlere yapılacak yardım hakkındaki 6746 sa
yılı Kanuna ek kanun teklifi ve Nafm, Dahiliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/388) 

REİS — Bu kanun teklifi hakkında da tak
rir var. Fakat alâkalı vekil bulunmadığı için 
müzakeresini tehir ediyorum. 

11. — Demiryolları ve limanları inşaatı için 
gelecek yıllara sâri taahhütlere girişilmesi hak
kındaki 6845 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası 
ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/621) (1) 

REÎS — Bir takrir daha var, okuyoruz, efen
dim. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında 16 numarada bulunan De
miryolları ve limanları inşaatı için gelecek yıl
lara sâri taahhütlere girişilmesi hakkındaki 6845 

(1) 251 saydı matbua zaptın sonundadır. 
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sayılı Kanuna ek kanun lâyihasının takdimen ve 1 
müstaceliyetle müzakeresini arz ve teklif ederim, 

Maliye Vekili 
Hasan Polatkan 

REİS — Maliye Vekâleti mümessili var mı 
efendim? (Var sesleri) Efendim, bu kanun lâyi
hasının takdimen müzakeresi istenmektedir. 
Takdimen müzakeresini kabul edenler lütfen işa
ret etsinler... Etmiyenler... Takdimen müzakeresi 
kabul edilmiştir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, demiryolları ve limanları inşaatı için 
Nafıa Vekâletinin gelecek yıllara sâri taahhütlere 
girişilmesi hakkındaki kanuna ek bir kanun tek
lifi çıkarılmak istenmektedir. Bitlis'ten Kurt
alan'dan İrak'a Muş'tan iran 'a kadar demiryol
larının uzatılması için kanun lâyihası elimizdedir. 
Memleketimizin bir kısmında veya iki kısmında 
demiryolu yapılmasını elbette hepimiz isteriz ve 
sevinçle karşılarız. Fakat kanun lâyihasında, 
yapılacak demiryolların 2490 sayılı Kanuna 
göre yapılmayıp teklif alma suretiyle yapılması» 
istenmektedir. Muhterem arkadaşlarım, bir nok
tada ehemmiyetle üzerinde durmamız icabeder 
ki, o da millet malları üzerinde hassasiyet göster
menin zamanı gelmiştir. 

2490 sayılı Kanun, yatırım ve tesislerin mu
ayyen formaliteler içerisinde yapılmasını âmir ı 
bulunmaktadır. 

Şimdi 100 milyon liraları aşacak büyük tesis- j 
ler ve ihalesi 2490 sayılı Kanunun hükümleri di- I 
şina çıkarılmak istenmektedir ve teklif almak 
suretiyle muayyen şahıslara ve firmalara veril
mek istenmektedir. Hükümet burada esbabı mu
cibe olarak sürat ve teknik bâzı zaruretler icabı 
olarak 2490 sayılı Kanunun hükümleri dışına 
çıkarak teklif almak suretiyle 100 milyon, lirayı 
aşacak bu büyük tesisleri muayyen ve hususi 
bir kanun ile, yapacağım diyor. Diyor ki: Mu
ayyen bâzı teknik güçlüklerden dolayı buna git
mek istiyoruz. Bu ifade gerekçe i]e tezat halin
dedir. 

Bir taraftan ihale yoliyle bu 2490 sayılı Ka
nunun hükümleri dâhilinde Irak ve İran hudut
larına uzanan demiryollarının yapılmasının müm
kün olduğu belirtilmekte ve cümlenin sonunda 
teknik bâzı güçlükler ve formaliteler dolayisiyle 
2490 sayılı Kanun ile bunun yapılamayacağı bi
naenaleyh teklif almak suretiyle bu demiryolla-
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rının yapılması istenmektedir. Milyonlarca li
rayı bulmuş olan birçok ihaleler vardır. Bu ihale
ler üzerine dedikodular mevcutken ihale yapıl
madan teklif yapılmak suretiyle milyonları aşa
cak büyük tesisler yapılması -için büyük külfet
lere katlanmak endişesi içindeyiz. Bugün hayat 
pahalılığı içinde ezilen -vatandaş büyük tesisle
rin kanuni formalite- ve şartların dışında yapıl
ması dolayisiyle ağır yük içine girecektir. Bu 
demiryollarının temdidi istenmektedir. Vatan
daş bir kuruşun hesabını bilmek isterken miktarı 
yüz milyonlara varacak olan bu tesislerin de 
hesabını bilmek hakkıdır. Bu' tesislerin hangi za
ruri icaplara dayanarak yapılmakta olduğunun 
bilinmesi ve açıklanması icabeder... - Barker mis
yonu, pilânına göre Türkiye'de karayolu şebeke
lerinin kurulmasına hız verilirken ve cihet tavsiye 
edilirken milyonları aşacak demiryolu inşaatına 
gidilmesinin askerî ve siyasi sebeplerden hangi 
zaruret içerisinde getirildiğinin Büyük Millet 
Meclisinde hükümet tarafından açıklanması ica
beder ki, vatandaş büyük yükler ve ıstıraplar 
altına girerken bu zaruri sebepleri de bilmiş ol-

ı sun. • 

Esbabı mueibede «inşaata lüzumlu bu maki-
na ve malzemenin memleket dışından kredi ile 
sağlanması da mümkün görülmekte ve bu tak
dirde yerli firmalarımızla müştereken veya re'-
sen mütehassıs yabancı firmaların açılacak ek
siltmelere girerek işi tanhhüdettikleri takdirde 
inşaata lüzumlu makina ve malzemeyi sürat ve 
kolaylıkla memlekete getirmeleri kabil olabile
cek ise de» demektedir. Demek ki, 2490 sayılı 
Kanunun hükümleri dairesinde işin yapılması 
mümkündür. Kolaylıkla ve süratle olacağı da 
hükümlerle tesbit etmektedir ki, bunun süratle 
yerine getirilmesi mümkündür, deniyor. 

Gerekse hemen ilâve ediyor ve diyor ki, «bu 
hususların temini için bâzı teknik özellikleri ve 
malî birtakım formaliteleri ihtiva etmesi gere
ken ve bu bakımdan mütehavvil fiyat ve teklif 
alma esasına göre eksiltmeye konulması» isten
mektedir. İşte tezadın ta kendisi.. 

Şimdi, 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre 
işin yapılması kolaylıkla ve süratle mümkündür 

I deniyor. Sonra da izahı yapılmıyan çok umumi 
tâbirlerle bâzı teknik özellik ve mâli formalite
den dolayı teklif alma yolunu tercih edildiği ilâ
ve ediliyor. Bu hususların açıkça izahı ieabeder-

' di. İşin kolaylık ve süratle olması da itiraf edil-
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diğine göre birtakım formalite gibi elâstiki ve 
izah edilmiyen mülâhazalarla teklif alma sure
tiyle yüz milyonu aşacak büyük teşebbüslerin 
endişe ve şüphe gölgeleri içerisinde yapılmaları 
karşısında, 2490 sayılı Kanunun sarih hükümle
ri dışına çıkarak hususi kanunlarla ve teklif 
almak suretiyle milletin yüz milyonları aşan 
emeğinin ve parasının sarf edilmesi yolundaki 
bu teklife gönlüm razı olarak rey vçrmeye ken
dimde medeni bir cesaret bulamıyorum. Bu en
dişemizi giderici malûmat verilsin ki, biz de 
reylerimizi endişesiz olarak verebilelim. 

REÎS — Encümen adına Şevki Erker. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA ŞEVKİ ER

KER (Erzurum) — Pek muhterem arkadaşla
rım, Sırrı Atalay Bey arkadaşımızın 2490 sa
yılı Kanunun çerçevesi dâhilinde ihale yapıl
masını müdafaa eden sözlerini dinledim. ! 

Muhterem arkadaşlar, 2490 sayılı Kanunun 
çerçevesi o kadar dar ve bugünün şartlarına 
o kadar 'elverişsizdir ki, ehemmiyetsiz işleri da
hi bu kanunla ihale etmek ve yürütmek müm
kün olamamaktadır. Bu kanun tatbik edilecek 
olursa, bu mühim işlerin bir taraftan talip bu
lamamak, bir taraftan da - 2490 sayılı Kanu
nun amir hükümleri dâhilinde işi yürüteme-
mek, ve mütaahhitlerin kifayetsizlikleri do-. 
layısiyle yapılmasına ve hattâ ihalesine im
kân olmıyacaktır. Çünkü, 2490 sayılı * Kanun 
gereğince en ucuz teklif yapana iş ihale edilir 
Ehliyet mevzularında, kabiliyet, istidat; aran-: 
ması, mutlaka aranması lâzımgelen şartlar 
2490 sayılı Kanunun içine girmiyor. Çok evvel 
yani 23 sene evvel kabul edilmiş olan ve buğu-; 
nün şartlarına hiçbir suretle intibak etmiyen 
2490 sayılı Kanunla mühim işleri bugün yap
maya imkân yoktur arkadaşlar Bugüne kadar 
tutulan bu yolun hataları fiilen kendisini gös
termiştir Nitekim Hükümet 2490 sayılı Ka
nunla mühim işlerin yapılamıyacağmı anlamış; 
ve , bu kanunu değiştirmek için huzurunuza 
gelmiş, lâyiha alâkalı komisyonlardan geçtik
ten sonra Bütçe Encümeninde müzakeresine 
başlanmak üzeredir Hülâsa 2490 sayılı Kanu
nun dar çerçevesi içinde mühim işleri, hattâ 
küçük işleri dahi yapmak mahzurludur. Tat
bikatta bunun birçok aksaklıkları görülmekte
dir Meslekle alâkası olmıyan, inşaat ve tesisat
la hiçbir ilgisi bulunmıyan lâalettâyin bir va-
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tandaş, bu işlerle alâkalı bir mühendisle iş 
birliği yaparak, onun şantiye şefliğijni ileri sü
rerek, vesika, alıyor ve ihaleye girdikten son
ra artık bir mütaahhit sıfatiyle, 2490 sayılı 
Kanunun verdiği salâhiyetle Hükümetin karşı
sına çıkıyor, mütaakıp eksiltmelere giriyor iş-

ç leri alıyor. Böyle bir mütaahhidin aldığı işle
rin ne hale geldiğini mükerreren, hattâ istis
nasız bütün işlerde görmekteyiz. Bunun aza
bını, ben şahsan, yapmış olduğum ihalelerde 
çekmşimdir. Fakat 2490 sayılı Kanunun taz
yiki altında maalesef ıstırap çekiyoruz, baş
ka bir şey yapmıyordum. Binaenaleyh Sırrı 
Atalay arkadaşımızın ileri sürdüğü mesele 
tamamen ihale komisyonlarına itimadedilip edil-
miyeceği meselesidir. 249$0 sayılı Kanun ta
mamen itimatsızlık üzerine müesses bir kanun
dur. Bu kanun en ucuz fiyat verene işi verir, 
ondan sonra işin neticesi oluruna bırakılmak
tadır. Bu kanunu müdafaa etmek iş yapmak 
istememek demektir. 

Sonra Sırrı Atalay arkadaşımızın esbabı mu-
eibede okumuş oldukları ve tezat diye tarif 
ettikleri şey asla varit değildir, işleri taahhüt 
edenler dış kredi almak suretiyle dışardan geti
rebilirler. Fakat 2490 sayılı Kânunun çerçevesi 
dâhilinde taahlhüdedildiği takdirde de bunu 
yapabilirler mânası bundan çıkmaz. Yani bir 
mütaahhide ihale edilebilse, o mütaahhit kredi 
temin etmek suretiyle ve malzeme temin etmek 
suretiyle getirebilirdi. Fakat 2490 sayılı Kanun 
buna -mânidir. 

Bu itibarla ikinci cümle tezat değildir. Bilâ
kis tamamlayıcı ve izaıh edici bir cümledir. 

Muhterem arkadaşlar; bu kadar mühim olan 
bir işi bugün eksiltmeye çıkarsak, şu kadar za
manda, şu şartlar dâhilinde ihale edileceğini be
yan etsek ve bunu şartnameye koysak, ben şah
san kaaniim ki, bu işleri bu kadar kısa zamanda 
yapmak üzere alacak ve kanunun bu hüküm
leri dâhilinde işi yürütecek tek bir mütaahhit 
tasavvur edilemez. Binaenaleyh beynelmilel olan 
ve memleketin iktisadiyatı ile çok sıkı bir alâ
kası olan böyle bir işde bu dar çerçeveli kanu
nun hükümlerinin tazyiki altında iş yapılmasına 
imkân yoktur. İleri sürülen tenkidi eri varit 
görmemekteyiz. Bu itibarla kanunun teklif edi
len esaslar dairesinde müzakereye tâbi tutulma
sını arz ve teklif ederim. 
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REİS — Sırrı Atalay. I 
RElS — Açık oya arz edilen beş tasarıya 

reylerini vermiyen arkadaşlar var mı efendim? 
Yok. Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Sırrı Atalay bey, buyurun. I 
SIRRI ATALAY (Kars) — Komisyon Söz

cüsü arkadaşımız 'buyuruyorlar ki ; 2490 sayılı 
Kanuna göre ihalesi 100 milyonları bulan bü- I 
yük tesis işlerimi ihale edecek mütaahhit, 2490 
sayılı Kanun tatbik edildiği zaman bulunamı- I 
yormuş. Teklif almak suretiyle nasıl -bulacak- I 
Jarının sebebini anlamadım, endişem burada. I 
izah etsinler. I 

2490 sayılı Kanun, muayyen formaliteleri ile I 
taahhüt işlerini kontrolü altına almıştır. Ve şu şu I 
kadar liralık işler için şu; şu şartları haiz ol- I 
ması, şu kadar liraHık işleri yapmış olmasını I 
şartını koşar. Hususi bir kanunla hiçbir zaman I 
bu şartlar aranmaksızın ve üç firmadan az ol- I 
mak şartiyle bunlardan teklif almak suretiyle I 
yapacaktır. 2490 sayılı Kanuna göre Hükümet I 
iş yapacak talipleri ıbulamıyorsa serbest 'kaldığı I 
zaman nasıl buluyor, bunu bir türlü anlıyama- I 
di m. izah etsinler. I 

Ben dedim ki; yüz milyon liraları bulan bü- I 
yük teşebbüslerin kanunu olarak gelmektedir I 
bu. Irak, Iran hudutları üzerinde'uzanacak. Bu I 
hudutları geçecek midir? Hudutlarımız içinde I 
tabiî olarak devam edecektir, iktisadi olacak I 
mıdır, olmıyaoak mıdır? Siyasi ve iktisadi se- I 
heplerden bahsediliyor, izah edilmiyor, demok- I 
rasi aleniyet demektir. Vatandaşların bu büyük I 
tesislerin yapılması karşısında vicdan rahatına I 
kavuşmalıdır. Âli Paşa'nın dediği gibi; Devlet I 
umurunu 7-8 ıkişi idare edecek değildir. Vatan- I 
daşm Meclis ve matbuat vasrtasiyle bir kuru- I 
şunun bile nereye ve nasıl harcandığını bilme- I 
si lâzımdır..Burada yüz milyonlar var. 200 kilo- I 
metreyi aşacak demiryolu. Bu en aşağı 200 mil- I 
yon lira eder. Bu büyük para ile paranın kıy- I 
meti elbette düşecek, hayat daha büyük nispette I 
ağır!aşacaktır. Bugünkü nesiller hayat pahalılı- I 
ğınm ağır yükünü çekecektir. Milyonlarca in- I 
sanın doğrudan doğruya alâkalı olduğu mesele- I 
lerde bütün bunların burada açıkça izahının I 
yapılması lâzımgelir. I 

RElS — Encümen. I 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA

MAN (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlarım, I 
Sırrı Ataiay arkadaşımız bu mevzuu iki kısma 1 
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ayırarak mütalâa etti. Birinci mütalâasında ha
kikaten kanun lâyihasına ve encümenimizin ra-
poruna temas etti. Fakat sonumda, bilmem ne se
bebe mebni ise, mevzuu tamamen değiştirdi. 

Mevcudolan ve yapılması bir kanunla kabul 
edilmiş bulunan bir işin, niçin yapılması lâzım-
geldiğinin izah edilmesini istedi. Çıkmış bir ka
nunla demiryollarının inşası kabul edilmiş ve 
bu demiryol'lar için gelecek senelere ısâri taah
hüt yetkisi verilmiş, bu iş bitmiştir. O zaman bu 
izahat kendileri tarafından istenmiş mi, isten
memiş mi? bilmiyorum. 

Şimdi, sanki kanun lâyihası, bu demiryolla
rının yapılmasını istiyormuş gi'bi, sanki gelecek 
senelere sâri yetki istiyormuş 'gibi, efendim, bu, 
iktisadi olur mu, olmaz mı? Yapalım mı, yap-
mıyalım mı? Bu kadar parayı piyasaya atarsak 
hayat pahalılığı yükselir mi, yükselmez mi? di
ye beyanda bulundular. Muhterem Sırrı Atalay 
arkadaşımız kanunu dikkatle okursa daha bi
rinci maddenin birinci sat in nida birinci kelime 
6845 sayılı Kanunla diyor. Bu kanun çıkmış ve 
Hükümete bu işleri yapmak yetkisi verilmiş. Pa
ra, piyasaya atılaeaksa atılacak.. Bu kanuna 
göre para sarf .ederken Hükümetin, yapacağı 
ihalelerde tâbi olacağı kayıtlar mevcuttur. 

Yüksek Heyetiniz, Kozlu - Ereğli hattının 
inşası hakkında kabul ettiği 65 milyon liralık 
malî yetkiyi verirken bunu kabul etmekle 2490 
sayılı Kanunun tatbik edilmiyeceğini de ka
bul buyurmuş oldu. 

Şimdi, Sırrı Atalay arkadaşımız bunu bıra
kıyor bir kenara,, bu demiryolu yapılsın mı, 
yapılmasın mı, orada mı yapılsın, burada mı ya
pılsın münakaşasına girişiyor. Yapılması kabul 
buyurûlan bir demiryolunun yapılması hususu
nu huzurunuzda tekrar münakaşa etmek isti
yor. Bunun münakaşası caiz midir, arkadaşlar? 
(Hayır sesleri) Eğer bu demiryolunun yapılma
masını istiyorsa Sırrı Atalay arkadaşımız, 6845 
sayılı Kanun mülgadır, diye bir kanun teklifiy
le gelsin. O zaman o kanunun salâhiyet verdiği 
bu demiryolunun mutlaka yapılması gerektiğini 
ve mutlaka yapılacağını kendisine izah ederiz. 
Ama Hükümet tarafından teklif edilen hu kanun 
lâyihası, bir yetkinin istimalinde - diğer birçok 
kanuni kayıtlar baki kalmakla beraber - iki ta
ne kanuni kaydın kaldırılmasını istihdaf etmek
tedir. Bu da mümasil işlerde elde edilmiş olan 
tecrübelerden ileri gelmektedir. Bu tecrübeler, 
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yine Yüksek, Heyetinizin bir demiryolu inşaatı 
dolayısiyle kabul etmiş bulunduğu bir hükmün 
burada tekrarından ibarettir. 

Şimdi bendeniz Bütçe Encümeni sözcüsü ola
rak, Hükümete böyle bir salâhiyet verirken, hü
kümetlerin bu salâhiyetleri suiistimal edeceği
nin veya etnıiyeceğinin berveçhi peşin ve der-
cengi evvel derpiş edilmiş olduğunu huzurunuz
da arz etmek isterim. Hükümetin suiistimal ede
ceğinden bahsediyor. Be.raati zimmet asıldır. 100 
milyon veriyoruz. Mutlaka suiistimal eder. Mut
laka suiistimal etmez, hüsnüniyeti esastır. Ama 
her hangi bir suiistimali önlemek için gerekli 
tedbirler de alınmıştır. Ne diyor kanun i . En az 
üç firmaya yazı ile tebligat yapılması şarttır/ 
Teklif almak suretiyle ihale etmiyeeektir. 

Hükümetinize, bundan daha yüksek meblâğ
ları dahi daha az kayıtlarla sarf etmek yolunda 
sizler salâhiyet vermişsinizdir. Bu salâhiyetleri 
Hükümetin nasıl kullandığını, kemali dikkatle 
Yüksek Heyetiniz murakabe etmektedir. 

Şimdi arkadaşımız ortada hiçbir şey yokken 
bir- nevi şüphe edebiyatı yapmaktadır. Burada 
kullandığı bu şüphe edebiyatını yeniden çıkmış 
bir mesele üzerine yapmamaktadır. Hükümet 
şimdiye kadar asla mesbuk olmıyan yepyeni 
bir salâhiyet istiyor da bundan dolayı mı Sırrı 
Atalay arkadaşımızın vicdanı endişe içindedir? 
Hayır, böyle bir şey yoktur. Buna mümasil sa
lâhiyetler verilmiş ve nıevcııdolan kayıtları ')0 
sene eski olan bu kayıtların yelinde olmadığını 
tecrübe ile görerek 2490 sayılı Kanunun yeri
ne, günün icaplarına uygun yeni bir kanun lâyi
hası hazırlamış ve Yüksek Meclise sunmuştur. 
Bu lâyiha Büyük Millet Meclisinin muhtelif alâ
kalı ihtisas encümenlerinden geçerek kabul edil
miş, son encümen olarak Bütçe .Encümenine gel
miş, müzakere sırasını beklemektedir. 

Sırrı Atalay arkadaşımız şurada, şu teklifle 
derpiş olunan şekilde ne türlü bir suiistimal ol
ması ihtimalini tasavvur ediyorsa, burada açık
ça söylesin. Biz burada suiistimal kapısının açık 
olmadığına kanaat getirmişiz. Kendisi ne gibi 
bir suiistimal tasavvur ve tahayyül ediyorsa, onu 
burada, söylesin. 

REİS — Şevki Bey, buyurunuz. 
MEHMET ŞEVKİ YAZMAN (Elâzığ) --

Efendim, ben, komisyon sözcüsünden evvel söz 
aldım. Arkadaşımız kâfi derecede izah etti. 

6 .1957 C : 1 
Maamafi'ı kısaca meseleye dokunmak lâzımge-
liyor. 

Şimcü, iki problem var ki; ortada ve mey
dandadır. Birisi, İran'a giden yol. Konuşul
du, söylendi. Hattâ izah edildiği gibi lâzımge-
len tahsisat da kabul edildi. Bu lâzım mı, as
kerî midir, faydalı mıdır L Bunun üzerinde 
konuşmak kadar abes bir şey olamaz. Ama bir 
fırsat zuhur etmiştir. Bunun üzerinde yüz mil
yonlar.. Pahalılık... Şu, bu.. Bunları söylemek 
hoş bir şeydir. İllâ bunu burada söylemek lâ
zımdır. Söylendi.. 

İkincisi; 2490 sayılı Kanundan, burada mil
letvekili olup da muztarip olmıyan yoktur, ar
kadaşlar. Bizim vilâyette muhtelif köprüler 
üc sene, beş sene beklemiştir. Hâlâ yapılamı-
yanlar doludur. İsmen zikredebilirim. Müta-
ahhitler karşı karşıya gelir; bir tanesi hiçbir 
şeye yaramaz; en ucuz fiyat verdiği için ihale
yi ona yapmak mecburiyeti vardır. 2490 sayılı 
Kanunun fazileti budur. Gider.. Seneler sene
si yapılmaz, dehşetli fiyat inmeleri olur, vatan
daş muztaribolur. Halen bu gibi köprüler mev
cuttur. Bu sebeple bu işte ısrar etmenin hiçbir 
faydası yoktur. Arz ederim. 

REİS — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Özür dilerim, 

eğer Sebati bey, «ne gibi suiistimallerden şüphe 
ediyorlarsa gelir burada izah ederler» demesey
di huzurunuzu işgal etmiyecektim. 

Komisyon sözcüsü, 2490 sayılı Kanuna gö
re bu işi yaparsak mütaahhit bulamayız, dedi
ler. Ben de diyorum ki ; niçin 2490 sayılı Ka
nuna göre yaparsanız mütaahhit bulamıyorsu
nuz da, teklif alma suretiyle olursa bulabili
yorsunuz? Bunu izah edin, izahı elzemdir, de
dim. Bu hususu ifade ettim. Dedim ki; eğer 
2490 sayılı Kanun ıstıraplar tevlidediyorsa ve 
ihtiyaca kâfi gelmiyorsa süratle değiştirmek 
mümkün değil midir ki, böyle her yatırım için 
ayrı ayrı hususi kanunlar getiriliyor'? 

Bir ihale yapılırken rekabet lâzım ve şart
tır. Rekabeti temin için de yalnız şu veya bu 
firmaya tekliflerde bulunmak doğru olmaz. 
Sebati Beyin bunu bilmesi iktiza eder. Vali
likler yapmıştır, bunu bilmesi iyi olur. Millet 
malının menfaati serbest rekabettedir ve bü
tün vatandaşlaı \ bundan istifade ettirmektedir. 

! Teminat olarak diyor ki : Yapacak üç firma 
I vardır. Ya sekiz firma varsa.. 
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BÜTCL ENCÜMENİ NAMINA SEBATİ 

ATAMAN (Zonguldak) — En az-üç firma,. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Demek ki 

teminat .yok, Sebati Bey. Demekki on firma 
varsa Hükümet üçüne yaptıracaktır. On fir
manın hepsi yapmak isterse bizi nasıl temin 
edebilirsin? Böyle kesin olarak birbirini tek-
zibetmiyelim. Objektif olarak kanunları getire
lim. On firmanın üçüne yapacaksa bunun te
minat neresinde olur? Şaka mı yapıyoruz? En
dişemi arz ediyorum. Demekki teminatlar kâfi 
değildir, Sebati Bey.. 

RKIİS — Şevki Krker, buyurun. (Kâfi ses
leri) 

ŞEVKİ ERKEK (Erzurum) — Muhterem ar
kadaşlar; vaziyetin, tavazzuh ettiğini tamamen 
idrak ediyorum. Kısaca şunu arz edeyim ki, 2490 
sayılı Kanun Türkiye'de inşaat mütaahhitliğini 
öldürmüştür. Bu kanunla artık ihale yapılamaz. 
Sırrı Atalay arkadaşımıza, daha evvelden cevap 
vermiş bulunuyorum. Bu kanun tamamen müs-
tahase haline geldiği için bu hususta yeni bir 
kanım hazırlandı, Yüksek Meclisin huzuruna 
gelmek üzeredir. 2490 sayılı Kanunun çerçeve
si dâhilinde m al esef Türkiye'de mütaahhitler 
yetişmiyor, yetişenler de dağılmış vaziyettedir
ler. Büyük işleri alamıyorlar, ecnebi firmalara 
vermek mecburiyetinde kalıyoruz. Türk müta-
ahhitlerinin hakkını koruyan kanunlar iki ta
rafa müsavi haklar tanıyan kanunlar getirmek 
mecburiyetindeyiz ve ona da başlamış bulunuyo
ruz. Sözlerim bundan ibarettir. 

REİS —Maliye-Vekili. 
MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlarım.; bu ka
nun tasarısı Nafıa Vekiline bir yetki vermek
tedir. Nafıa Vekili arkadaşını rahatsız olmayıp 
da bugün burada bulunabilseydi bunun teknik 
tarafları hakkında daha geniş izahatta buluna
bilirdi. 

Fakat ben Sırrı At al ay'in konuşması karşı
sında bir iki cümle arz etmek mecburiyetini duy
dum. Sırrı Atalay, işte bu geniş yatırım karşı
sında para kıymeti düşecektir, bunun karşısın
da da hayat pahalılığı yükselecektir diye mev
zu ile alâkalı olmıyan bir hususu tamamen poli
tik bir cepheden, ele alarak, fırsat bu fırsattır, 
bu kanun tasarısı gelmiştir, o halde yatırımlara 
hücum edeyim, asıl bugünkü iktidarın yüz akı 
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olan yatırımlar meselesini şu kanun tasarısından 
istifade ederek kısaca karalayı ve reyim tarzın
da işi politik cepheden ele alarak bir konuşma 
yaptı. 

Arkadaşlar; 6845 sayılı Kanun 1 Eylül 1956 
tarihinde kabul buyurulmuştur. Bu kanun ka
bul edilirken Sırrı Atalay arkadaşımız bilmem 
konuşma yaptı mı ? Bu kanıİnla Diyarbakır, 
Cizre, Elâzığ, Van ve İran hududuna kadar hat
ların temdidi ile Bitlis şube hattının ve Van gö
lünde iskele yapılması kabul edilmiştir. 

Demin sözcü arkadaşımızın bildirdiği gibi 
bu mevzu Yüksek Heyetinizde müzakere edil-

.miş ve kanun kabul olunarak böyle bir yetki 
-Hükümete verilmiştir. Şayet Sırrı Atalay, fırsat 
bu* fırsattır diye bir konuşma yapıyorsa bunu 
o tarihte yapması daha uygun düşerdi. O halde 
şimdi gelen şey nedir? Şimdi gelen şey, Nafıa 
Vekiline en az üç firmadan teklif almak-sure
tiyle bunların içinden en ehil gördüğüne, en uy
gun gördüğüne bu işi vermek yetki ve salâhiye
ti teklif olunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarımın da temas ettikle
ri üzere Artırma ve Eksiltme Kanununun haki
katen birçok mahsurları vardır. Bilhassa büyük 
işlerde ilerisini hiç düşünmeden birtakım aşağı 
fiyat teklifleriyle ihaleyi üzerine aldıktan son
ra ilâvei keşif ve saire diye işi uzatmak sure
tiyle evvelce düşürdüğü fiyatın çok üstünde işin 
yapılmasına ve zamanın uzamasına sebep olan 
hâdiseler Nafıa Vekâletinde sayılamıyacak ka
dar çoktur: Bu mahzurları Hükümet gördüğü 
için bu kanunun değiştirilmesi hususunda geniş 
bir etüd ve hazırlık yaparak bir kanun tasarısı 
hazırlamıştır. Bu tasarı halen Yüksek Meclisin 
encümenlerinde müzakere edilmektedir. 

Onun için meseleyi dağıtmaya lüzum yoktur. 
«Ya 7 firma varsa?» diyarlar. .Arkadaşlar 7 fir
ma varsa mesele değişmez. Burada asgari had 
tâyin edilmiş ve Nafıa Vekâletinin en az 3 fir
madan ihale teklifi istemesi derpiş edilmiştir. 
Nafıa Vekâleti bunları ihaleye lâyik görürse 
7 sinden de teklif istemesine kanuni mâni yok
tur. Burada en az 3 firmadan demek asgari had
di tâyin etmektir. Âzami had tâyin edilmemiş
tir. Binaenaleyh meseleyi sağa sola çekmeye ve 
meseleyi dağıtmaya lüzum yoktur. 

Bu haddin konulması siyasi midir, değil mi
dir? Gizli celse yapalım konuşalım : demokrasi 
aleniyet rejimidir, sebebi hepimiz bilelim, diyor 
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Sırrı Atalay. Sırrı Atalay btı iş siyasi midir, de
ğil midir bunu 6845 sayılı Kaııuiı çıkarken ve 
müzakere edilirken düşünmeli ve konuşmalı idi. 
Bilmiyorum o zaman konuşmuş mudur1? Mâru
zâtım bundan ibarettir. 

REÎS — Başka söz istiyen yoktur. Maddele
re geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle müzakeresini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. Maddeleri okutuyorum. 

Demiryolları ve limanlar inşaatı için gelecek 
yıllara sâri taahhütlere girişilmesi hakkındaki 

6845 sayılı Kanuna ek Kanun 

. MADDE 1. — 6845 sayılı Kanunla Irak ve 
İran hudutlarına kadar temdidi kabul edilen 
demiryolları ile Bitlis şube hattının ve Van gö
lü sahillerinde yanaşma iskeleleri inşaatının, 
feribot tesisi iş ve hizmetlerinin avans temina
tına ait hükümler mahfuz kalmak ve tanınmış 
yerli ve yabancı uzman firmalardan en az üç 
firmaya yazı ile tebligat yapılmak şartiyle 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye' Kanununun 83 ncü 
maddesinin (H) fıkrası ve 135 nei maddesiyle 
2490 sayılı Kanuna ve bunun ek ve tadillerine 
tâbi olmaksızın toplu veya kısımlar halinde pa
zarlıkla ihalesine Nafıa Vekili salahiyetlidir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Söz istiyen yoktur. Maddeyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul. edilmiştir, 

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

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

12. — 26 Ekim 1956 tarihinde Neıv - York'-
ta imzalanan «Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsü» nün tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye Encümeni mazbatası (1/687) (1) 
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REİS — Mazbatada takdimen ve müstaceli

yetle müzakeresi istenmektedir. Takdimen mü
zakeresini yüksek reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yoktur. Maddele
re geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle müzakeresini reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil-

. mistir. 
Maddeleri okutuyorum. 

26 Ekim 1956 tarihinde New - York'ta imzala
nan «Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Sta

tüsü» nün tasdiki hakkında Kanun 

MADDE 1. — 26Ekim 1956 tarihinde New -
York'ta imzalanan «Milletlerarası Atom Enerjisi 

Ajansı Statüsü» kabul ve tasdik edilmiştir. 
REİS — Madde hakkında söz istiyen, yok-

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

MADDE 2. — 1 nci maddede zikredilen sta
tü ahkâmının gerekli kıldığı tedbirleri tesbit ve 
ittihaza İcra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. 

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

MADDE 3. — Bu kanujı neşri tarihinde me
riyete girer. 

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

MADDE 4. —" Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun tümünü açık reylerinize arz ed\-
yorum. 

13. — Avukatlık Kanununun 4 ncü maddesi
nin tadili hakkında kanun lâyihası ve Adliye 
Encümeni mazbatası (1/680) (1) 

REİS — Ruzname ile ilgili bir takrir var, 
•okuyoruz, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Ruzııamenin 1 nci müzakeresi yapılacak mad-

(1) 262 sayılı matbua zaptm sonundadır. (1) 252 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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deleri arasında 17 numarada yazılı, Avukatlık 
Kanununun 4 ncü maddesinin tadili hakkındaki 
kanun lâyihasının takdimen ve müstaceliyetle 
müzakeresini raz ve teklif eylerim. 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 

REİS — Efendim, bu kanun lâyihasının tak
dimen müzakeresi istenmektedir. Bu ciheti rey* 
lerinize.arz ediyorum, kabul edenler... Etmiyen-
ler,.. Kabul edilmiştir. 

Heyeti uin ıımiyesi üzerinde söz is'tiyen?.. 
Sırrı Atalay buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarını, Avukatlık Kanununun dördüncü 
maddesinin değiştirilmesine ait üçüncü teklif 
huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. Müsaade 
ederseniz size bunun hikâyesini anlatayım : 

Zannederim. Semi Ergin ye üç arkadaşı Avu
katlık Kanununun dördüncü maddesinin değiş
tirilmesi suretiyle iktisadi- Devlet Teşekkülleri 
reis ve âzalarının avukatlık yapmalarını temin 
için teklifte bulunmuşlardı. Her halde 3 - 4 se
ne önce idi, bu teklif Adliye Encümenince red
dedilmiş idi. 

tkinci 'bir teşebbüs ki, zannederim Erzurum 
Mebusu Eryurt arkadaşımız tarafından vâki ol
du, ikinci barajı aşmış, Adliye Encümeninde 
kabul edilmiş, Yüksek Huzuranuza gelmiş ve 
Umumi Heyeti iki celse işgal, etmiş, neticede 
Yüksek Heyetçe reddedilmişti. 

Şimdi aynı mesele üçüncü defa huzurunuza 
gelmektedir; İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
reis ve âzalarının avukatlık yapmalarının te
min edilmesi istenmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; Adliye Encümeni 
mazbatası ve Hükümet gerekçesi tetkik edilirse 
görülecektir ki, Hükümetin gerekçesi ve encümen 
raporu daha evvel arkadaşlarımız tarafından ya- * 
pılmış olan tekliflerinin hemen hemen aynıdır. 
Evvelâ üç, sonra beş arkadaşımız tarafından ya
pılan teklifler reddedildikten sonra böyle bir tek
lifin Hükümetten gelmesi, vakıa, İçtüzük hüküm- -
I erine uygundur. Muayyen bir müddet geçtik
ten sonra reddedilen bir teklifin tekrar Büyük 
Millet Meclisi huzuruna gelmesi mümkündür, 
mümkündür ama, Yüksek Heyetinizin iki Celse 
tetkikinden sonra büyük bir ekseriyetle reddedi
len bir teklifin hukuki mahiyetinde mutlak bir 
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değişiklik olması ve hukuki ciddî yeniliklerin 
bulunması lâzımdır. 

Büyük Millet Meclisinde yapılan müzakere
lerde, Avukatlık Kanununun 4 ncü maddesinde 
kimlerin avukatlık yapabileceği, kimlerin yapa-
mıyacağı keyfiyeti uzun uzadıya tezekkür edilmiş 
ve bu teklifler reddedilmişti. Şimdi bu husus 
tekrar istenilmekte ve denilmektedir k i ; İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin reis ve azalarından 
başka meslek sahipleri mesleklerini yapıyorlar. 
Meselâ diyorlar k i ; iktisadi devlet teşekkülü
nün birisinde meclisi idare âzası, dişçi, doktor 
her hangi bir meslek sahibi; bu arkadaş idare 
meclisi reis veya âzalığı yaptığı gibi serbest 
meslekteki dişçiliği, doktorluğu da yapmakta
dır. Halbuki Avukatlık Kanununun 4 ncü mad
desindeki istisnalar arasında sayılmadığı için 
avukatlık yapamamaktadır. Binaenaleyh bu te
zattır. Bu tezadı izale edelim, deniyor. 

Arkadaşlarım; avukatlık; bir âmme hizmeti 
hem öyle bir âmme hizmetidir ki ; diğer mem
leketlerde bizde sayılan istisnalar da yoktur, 
avukatlık daimî ve muvakkat hiçbir hizmetle 
telif edilemez. Federal Almanya Kanununun 
muayyen maddelerinde yalnız noterlikle, o da 
muayyen şartlarla, telif edilebilir. Aksi takdir
de telif yoktur. Bizde istisnalar var, bunları kı
sacak yerde biz artırmak istiyoraz. Kaldırmak 
icabederken artırmak yolundayız. Earzı muhal, 
iktisadi devlet teşekkülünün bir idare meclis 
reis veya âzası; hiçbir mesleke sahip değil, bu
nun için de başka bir mesleki yoktur, diye te
zat mı olacak ilgili kanundaki bu istisnai ve 
muayyen bir kariyenin kendine has durumunu 
umumiyet içinde mütalâa etmeye imkân yoktur. 

Encümenin iştirak ettiği Hükümet gerekçe
sinde diyor ki; «Mebusluk, vilâyet ve belediye 
meclisi âzalığı, hocalık gibi âmme hizmetleri ile 
İktisadi Devlet Teşekkülleri reis ve âzalarının 
gördükleri âmme hizmetlerinden hiçbir farkı 
yoktur.» madem ki avukat vilâyet ve belediye 
meclisi âzalığı yapabiliyor, mebus oluyor, hocalık 
yapabiliyor, o halde İktisadi Devlet Teşekkülle
ri meclisi idare reis ve âzalıklarını da yapabilir. 

Biraz önce söylediğim gibi bu istisnalar bizde . 
vardır. Diğer memleketlerde yoktur. 3460 sayılı 
İktisadi Devlet Teşekkülleri Kanununun -45 ne i 
maddesi, İktisadi Devlet Teşekküllerinin reis ve 
ve âzalarının kendi meslek çerçeveleri' dışında 
öğretmenlik ve bilhassa kurs hocalığı dışında 
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her hangi bir vazife yapmamalarını âmirdir. 
Mebus intihapla gelir. Vilâyet ve belediye mec
lisi azaları intihap yoliyle gelir. Halbuki İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin meclisi idare reis 
ve azaları muayyen şartları haiz olan kimse
ler tarafından tâyin edilmektedir. Bir tarafta 
tâyin ve kendisine tahsis edilmiş muayyen bir 
vazife, öbür tarafta intihapla gelmiş muayyen 
vazifeler vardır. Diğer taraftan, yine muhte
rem arkadaşlarımızdan 50 den fazlası, bir tek
lifle Büyük Millet Meclisine baş vurmuşlardır. 
Mebusların dahi avukatlık yapmamaları isten
mektedir. Bu husus, komisyonlarda görüşülmek
tedir, safahatini pek bilmiyorum. Böyle bir 
teklif vardır. 

Şimdi, bir taraftan istisnaları azaltmak yolu
na giderken diğer taraftan yeni bir teklifle istis
nalar çoğaltılıyor. Bu sefer dikkatle üzerinde du
rulan husus, Hükümet tarafından gelen bir tek
lifle aynı neticeye varılmak istenmesidir. Gerek
çede Hükümet diyor ki: «3460 sayılı Kanunun 
derpiş ettiği hizmetlerin karşılığında ve bunlara 
muvazi olarak anonim şirketler ve kooperatifler 
vardır.» haklı bir mantıkla ileri sürüyorlar ki, bir 
anonim şirket veya bir kooperatifin meclisi idare 
reis ve azaları avukatlık yapıyor da neden 
Şu veya bu İktisadi Devlet Teşekkülünün meclisi 
idare reis veya âzası avukatlık yapamıyor? Bir 
lâhzada ve ilk nazarda mantıki görülen bu hu
susu tahlili edersek göreceğiz ki, burada da hu
kuki değildir ve doğru sayılmaz. 

Muhterem arkadaşlar, anonim şirketlerin ve 
kooperatiflerin meclisi idare azaları seçim 
yoliyle gelirler ve muayyen şartlar da aran
maz. Ama 3460 sayılı Kanunun 14 ve 15 nei 
maddelerinde İktisadi Devlet teşekküllerinin 
meclisi idare reis ve âzası olabilmek için meslekî 
bilgi, teknik bilgi sahibi olmak ve iktisadi ve 
malî sahada ihtisas sahibi bulunmak ve yük
sek tahsil yapmış olmak şartları vardır. Halbu
ki anonim şirket veya kooperatiflerde idare 
meclisine seçilebilmek için hiçbir şart aran
maz. Burada âmme hizmeti, orada hususi sektö
rün bir hizmeti mevzuubahistir. 

Muhterem arkadaşlar, 3460 sayılı Kanunun 
14 ve 15 nci maddeleri bu kadar ağır şartlar 
koymasına rağmen, biz biliyoruz ki, yüksek tah
sili olmayanlar dahi 1950 den sonra İktiisadi 
Devlet teşekkülleri idare meclitelera! reis ve âza-
lıklanna tâyin edilmişlerdir. Bu keyfi hareket-

6.1957 C : 1 
lere şahit olduğumuz halde şimdi bu kapılar 
daha da genişletilmektedir. 

Yüksek tahsili olmıyanlar, ihtisas ve mesleki 
bilgisi olmıyanlar kanunun 14 ve 15 nci mad
desi gereğince bu mevkilere getirilmemeleri ik
tiza ederken, isim verebilirim, İktisadi Devlet 
teşekküllerinin reis ve âzalıklarına tâyin edilmiş
lerdir. 

NAİL GEVECİ (Aydın) — Eskiden mebus
lar da oluyordu... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sizin bir fik
riniz varsa gelir söylersiniz. Ben 1950 den son
raki şahidi olduğumuz hadiseleri anlatıyorum. 

Kanunun 14 - 15 nci mddeleri hükümlerince 
yüksek tahsili olmıyan, ihtisası bulunmıyan, 
mesleki bilgisi olmıyan ve bir gün dahi Devlet 
hizmeti vermemiş bulunan lise mezunları İkti
sadi Devlet Teşekkülleri reisi ve âzalıklarına 
tâyin edilmişlerdir. Bu keyfî hareketler yapı
lırken şimdi biz kendilerine daha çok imkânları 
ve daha geniş kapıları açmış olacağız. 

Muhterem arkadaşlar, mesele şudur : Ben 
üçüncü defadır ki, bu meseleden.dolayı huzuru
nuzdayım. Ve bunun yani getirilen tekliflerin 
aleyhinde bulunmaktayım. Hafızam beni yanılt
mıyorsa 15 Şubat 1956 tarihinde yapılan müza
kereler esnasında şöyle demiş ve bir hikâye an
latmıştım : Bir çocuk bir yerde çalışıyor. Usta-
başısma diyor ki : «Bakın başka amelelerin elin
de kazma kürek var. Benim elimde bir şey yok.» 
Ustabaşı da; «onlar kazma kürekle çalışıyorlar, 
sen küreği ne yapacaksın?» diyor. Çocuk da; 
«ben, küreği çalışmak için değil, dayanmak için 
istiyorum.» diyor. Bu teklif kabul edilirse bâzı 
şahıslara dayanacak kürek vermiş olacağız. 

NAİL GEVECİ (Aydın) — Avukatlık hak
kını haiz olanlara... (Avukatlık hakkını haiz 
olanlara sesleri) 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Nail Bey gü
zel... Tasrih edeyim. Yanlış söyledim. Bilfiil avu
katlık yapmak hakkını vereceğiz. Elbette M, avu-̂  
katlık hakkını haiz olmıyan hiçbir kimseye avu
katlık yapmak salâhiyeti verilmez. 

Siz hukukçusunuz, Nail Bey. Hukukçu olmı-
. yanlar belki anlamaz ama avukat olan zatı âliniz 
bunu bilirsiniz. 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— Burada anlamıyan hiçbir kimse yoktur. 
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SIRRI ATALAY (Devamla) — Bilhassa siz 

iyi anlarsınız. 
Meclisi idare reis ve âzalıklarına tâyin edi

lenler hakkında kanunda aranan şartlara riayet 
edilmediğine göre şimdi kendilerine bir daha 
ikinci bir vazife verilecektir. Avukatlık edecek
ler; dosyalar ve âmme hizmetleri, kendi bulun
dukları İktisadi Devlet Teşekküllerindeki dos
yalar avukat yazıhanelerine taşınacaktır; kendi
lerinden beklenen hizmetleri lâyıkı veçhile yap
mış olmıyacaklardır. 

Avukatlık Kanununun üçüncü maddesi mu
ayyen bir âmme hizmeti olan avukatlığın başka 
bir hizmetle telif edilemiyeceğini sarih olarak 
beyan eder. Dördüncü madde istisnaları sayar. 
3460 sayılı Kanunun hükümleri dairesinde iş 
gören bir âmme hizmeti ifa eden İdare Meclisi 
reis ve azaları istisnalar arasında sayılmamıştır. 
45 nci maddede sarih olarak, iktisadi Devlet Te
şekkülleri Meclisi idare reis ve âzalarının kendi 
vazifeleri dışında her hangi bir vazife alamıya-
cakları hususu açık olarak derpiş edilmiştir. Bir 
tarafta Avukatlık Kanununun sarih hükümleri, 
diğer tarafta 3460 sayılı Kanunun 45 nci mad
desi hükümleri dururken bâzı şahıslara - ki hi
maye maksadiyle - kanunlar dışında bir hak ta
nınmasına zannederim ki, kimsenin hakkı yok
tur. 

BEİS — Cevat Ülkü. 
ADLİYE ENCÜMENİ REİSİ CEVAT ÜL

KÜ (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım, Sırrı 
Atalay arkadaşımızın endişe ve hassasiyetle üze
rinde durduğu Avukatlık Kanununun 4 ncü 
maddesindeki tadil teklifi için sarf etmiş olduğu 
son cümle ile işe bağlıyacağım. Dediler ki, bir 
kısım şahsiyetleri korumak maksadiyle teklif 
getirildi. Böyle bir kısım eşhasın himayesi bizce 
mevzuubahsolmamaikla beraber bunun mânayı 
muhalifinden de anlaşılıyor ki, kendisi böyle 
birkaç şahsa sırf takılmak için bir maksadı mah
sus ile kürsüyü işgal etmiş bulunmaktadır. 

Avukatlık Kanununun dördüncü maddesi is
tisnaları zikrederken #on fıkrası ile bunlardan 
mebuslarla bir kısmı serbest meslek erbabını 
kendi vazifeleri yanında serbest mesleklerini de 
idame ve icra eylemek yetkâsini tanımaktadır. 
Biz Hükümet canibinden gelen bu teklifi encü
mende tetkik ederken İktisadi Devlet Teşekkül
leri ile Devlet sermayesi ile kurulmuş bir ano
nim ortaklı]?. m^Myet4n<leki şirketlerin mahiyet 
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ve faaliyetleri 'bakımından biribine benzedikle
rini de tesbit ettik. Devlet sermayesi ile kurul
muş olan ortaklıklarda serbest meslek erbabı 
ve avukatlar dahi mesleklerini icra • ederlerken 
sırf İktisadi Devlet Teşekkülü mahiyetimde olan
lar, ki bunları adedleri çok azdır, sırf bu dör
düncü maddede isimleri zikredilmemiş olmasın
dan dolayı ortada tamamiyle bir ikilik bulun
duğu neticesine vardık. 

Diyorlar İri /biz avukatlığı diğer bâzı vazi
feler ifa edilirken dahi daraltmak yoluna git
memiz icabederken bir genişlik veriyoruz. Eğer 
avukatlığın, bâzı vazifeleri yanında icra edilme
mesi gayesi beklemiyorsa nihayet bir İktisadi 
Devlet Teşekkülü olarak karşımızda bulunan 
bir teşekkülden bugün için avukatları kendi 
meclisi idare reislikleri veya âzalıkları dışında 
serbest mesleklerini ifadan men'ini istemek 
vicdanen de makbul bir »hareket olmasa gerek
tir. Bunum içindir ki, teklifi büyük hassasiyet
le tetkik eden encümenimiz netice itibariyle 
âdilâne bir harekette bulunulması için nihayet 
iktisadi Devlet Teşekkülleri mahiyetindeki mü
esseselerde vazife almış olan serbest meslek sa
hibi avukatların nihayet kendi mesleklerini dı-
şarda idame ve icra etmelerine hakları olacağı 
neticesine varmıştır. Diş tabipleri, doktorlar ve 
eczacılar gibi serbest meslek erbabı tamamiyle 
bu şekilde iktisadi Devlet Teşekkülleri müesse
selerinde serbestçe mesleklerini icra etmektedir
ler. 

Diyorlar ki; kendi bulundukları müessesele
rin hizmetlerine engel olur mülâhazasiyle yap
mamaları icabeder. Biz de diyoruz ki, İktisadi 
Devlet Teşekkülü müesseselerinin kendi erkâ-
niyle, umum müdürlükle temas eyledik. Kendi 
teşkilât kanunları içerisinde avukatların dışar-
da çalışmalarından dolayı bir mahzur tevlidede-
cek kanaat »hâsıl olursa evvelâ onlar kendi teş
kilât "kanunları içerisinde bunu halledebilecek
lerdir. Kendileri bu müessese için bir mahzur 
görmedikten sonra, Avukatlık Kanunu içerisin
de bu takyidi kaldırmak en büyük âdilâne bir 
karar olacaktır. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

RElS — 26 Ekim 1956 tarihinde New York'-
ta imzalanan Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı statüsünün tasdiki hakkındaki kanun lâyiha
sına rey vermiyen arkadaşımız var mı, efendim ? 

Sırrı Atalay, 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ko

misyon başkanı benim son sözümü ilk olarak 
cevaplandırdı. Ben de kendilerinin ilk sözlerini 
ilk olarak cevaplandırayım. 

Sözlerimi şöyle bitirmiştim. Bu kanun, mu
ayyen şahıslara imtiyazlar yaratmak ve yeni ka
pılar açmaktadır. Bunda musirrim. Arkadaşını 
diyor ki, acaba niçin bu meselede ısrar ediyor. 
Hak, müminin kaybolan malıdır, onu bulduğu 
yerde alır. Bu nâçiz arkadaşınız hak bildiği me
seleyi hayatı pahasına da olsa, nerede olursa ol
sun müdafiidir. Genç yaşında şu kürsüde yemin 
eden bir arkadaşınız olarak bunu prensip ittihaz 
etmiş bulunuyorum. Hakikat .bildiğim bir 'me
seleyi sonuna kadar müdafaa ederim. Avukatlık 
Kanununun 4 ncü maddesinin bu sebepten mü-
dafiiyim. Diyorlar &İ, neden bu mesele üzerinde 
bu kadar musirdirler1? O halde Yüksek Heyeti
nizi tenzih ederek kendilerine hitabediyorum : 
Sizler muayyen şahısların müdafiisiniz, ben ise 
Avukatlık Kanununun 4 ncü maddesinin müda-
fiiyim. Şimdi mühim mesele şudur : Maksat bü
tün avukatlara yeni bir iş sahası açmak mı, yok
sa iktisadi Devlet Teşekkülleri Meclisi idare 
î'eis ve azalarına yeni iş mi bulmak 1 Yani geniş 
avukat kütlesi için mi, yoksa adedi muayyen 
olan İktisadi Devlet Teşekkülleri idare meclis
leri reis ve azaları için midir bu teklif? (Soldan, 
oku, oku, anlamamışsın sesleri) Biliyorum me
rak etmeyin, Anlatacağım. Niçin telâş ediyorsu
nuz? Ben sizleri sükûnetle dinledim; siz de din
leyin. 

Arkadaşımız dediler ki, biz kendi bünyeleri 
içinde tetkikat yaptık. İktisadi Devlet Teşekkül
leri idare meclisi reis ve âzalarının dışarda avu
katlık yapmalarına hiçbir mâni yoktur. Muhte
rem Başkan eğer 3460 sayılı Kanunun 45 nei 
maddesinin ikinci fıkrasını tetkik etmek zahmeti
ne katlanırlarsa göreceklerdir ki, İktisadi Dev
let Teşekkülleri idare meclisi, reis ve âzalarının, 
kendi hizmetlerinin dışında, hangi hizmetleri gö
recekleri tasrih edilmiştir, hangilerini yapar, 
hangisini yapamaz tasrih edilmiştir. 

Avukatlık Kanununun 4 ncü maddesinin is
tisnaları arasında Devlet iktisadi Teşekkülleri 
idare heyetlerinin reis ve azalan bulunmadığı
na göre, mevzuatımız sarihtir, iktisadi Devlet 
Teşekkülleri idare heyetlerinin reis ve azaları 
4 ncü maddenin istisnalan içinde değildir ve 
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3460 sayılı Kanunun 45 nci maddesi kendilerine 
avukatlık yapmak hakkını vermez. Vermediği 
içindir ki, böyle bir teklif ile gelinmiştir. 

Yine arkadaşım dediler ki, anonim şirketlere, 
kooperatiflerle bu şekil bir tezat teşkil eder. 

İzah ettim dedim ki, anonim şirketlerin hu
kuki bünyesi, kooperatiflerin hukuki bünyesi 
ile İktisadi Devlet Teşekküllerinin hukuki bün
yesi arasında fark vardır. Her hangi bir ano
nim şirkete reis veya âza seçilebilmek için 
muayyen kanuni şartlar ve formaliteler aran
maz. Bunlar âmme hizmeti sayılmaz. 3460 
sayılı Kanunun 14 ve 15 nci maddeleri İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin reis ve âzalıkları 
muayyen şartlarla tahdidedilmiştir. Bunlar 
âmme hizmetleridir. Arkadaşımız yine tetkik 
zahmetine katlansalardı görürlerdi ki, 1948 
senesinde Avukatlık Kanunu değiştirildiği za
man 3460 sayılı Kanunun umumi bünyesi için , 
hukuk müşavirleri - reis ve azaların duramu, mü
nakaşa ve reddedilmiştir. Reis ve âzalıklann hu
kuki durumu üzerinde durulmamıştır. Bun
ların istisnalar arasında sayılmasına imkân 
olmadığı tasrih edilmiştir. Hakikaten hukuki 
imkân görülmemesine rağmen yüksek huzuru
nuzda şart ve şekilleri değiştirilmeden bu se
fer Hükümet tarafından getirilen teklifler bir 
imtiyazdır. Evvelce iki defa reddedilmesine 
rağmen bu sefer Hükümet ve komisyondan hu
zurunuza gelen, her halde canibi Hükümetten 
geldiği için komisyon başkanı * tarafından ha
raretle desteklenen teklifin hukuki bir mahi
yet ve mesnedi yoktur. Bir imtiyazdır ve hi
maye yoludur. 

REİS — Cevat Ülkü. 
ADLİYE ENCÜMENİ REİSİ CEVAT ÜL

KÜ (Aydın) — Muhterem arkadaşlanm; Sırn 
Atalay'm şuradaki sözleri, kendi niyet ve 
maksadının neye matuf olduğunu açıkça siz
lere gösterdiği kanaatindeyim. 

Benim hararetle mazbatayı desteklediğimi, 
nihayet birinci konuşmasında, bunun birkaç 
şahsı himayeye matuf olduğunu, bu defa da bu
nun yani bu teklifin sırf Hükümet canibinden 
gelmiş olması dolayısiyle tarafımdan desteklen
diğini söylediler. 

Evet Sırrı Bey; Hükümetten gelen bir tek
lifi kabul etmek sizin görüşünüze uygun düş
mez. Fakat biz isabetli ve yerinde olan teklif 
leri, Hükümetten geldi diye reçl mi edeceğizi 
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MEHMET HAZER (Kars) — Hangi isa- I 

betli? 
OEVAT ÜLKÜ (Devamla) — O halde sizin 

görüşünüz ve bu husustaki düşünceleriniz, ga 
yenizi, mazinizde olduğu gibi bütün etvarı ita ı 
ortaya koymaktadır. 

REÎS — Sırrı Atalay. | 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar- I 

kadaşlar komisyon başkanı arkadaşımız, sinirli 
olarak maziden bahsetti. Bunu tasrih etsinler, 
benim mazimden mi bahsediyorlar, yoksa Cum
huriyet Halk Partisinin mazisinden mi? Tasrih 
etsinler ki, ona göre cevap vereyim. 

Fakat size temin ederim ki, Cumhuriyet 
Halk Partisinin de olsa onun mazisini müdafaa, 
etmeye, müdafaasını yapmaya hazırım. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi meseleyi huku
ki olarak tahlil edelim. 3460 sayılı Kanunun 45 
nci maddesinin ikinci fıkrası demektedir , ki; 
tktisadi Devlet Teşekküllerinin reis ve azaları, 
birinci fıkrada şu şu hizmetleri yapamaz ikin
ci fıkrada şu şu hizmetleri yapabilir. O halde 
tasrih edilmiştir. Vazifeleri şunlardır, şunları 
yapamaz. Avukatlık bunlar içinde yoktur. Avu
katlık Kanununun dördüncü maddesindeki hü
kümler arasında bu istisnalar yoktur. Siz di
yorsunuz ki; tktisadi Devlet Teşekküllerinde 
çalışan Reis ve azalar avukatlık yapamıyor, fa
kat anonim şirketlerinin reis ve azalan yapa
biliyor. Ben aralarındaki farkı izah ettim.. Tek
rar etmiyeceğim. Yani esbabı mucibe olarak ile
ri sürdüğünüz bu gibi hususları teker teker ele 
alıyor ve diyorum ki; hukuki mesnedi yoktur, 
kanun tekniğine uymamaktadır diyorum, 

Avukatlık kanunu bizde bütün Türkiye ba
rolarından gelen mümessillerin huzuriyle, bütün 
hukuk camiasının süzgecinden geçmek suretiy
le tedvin edilmiştir. Şimdi biz; kanunlara şahıs
lar için istisna kıymıyalım. Bilmem bunda kı
zacak ne var? Arkadaşım asabiyet gösteriyor
lar. Ben teklifin hukuki ve kanuni olmadığını 
izah ediyorum. Gelsinler, desinler, anonim şir
ketlerle tktisadi Devlet Teşekkülleri arasında 
fark yoktur, ikisi de birdir, tktisadi Devlet Te
şekküllerinin reis ve azaları avukatlık yapa
madıkları için mağdur oluyorlar deniyor, bize 
müşahhas misaller veriyorlar. Ben diyorum ki; 
bilâkis tktisadi Devlet Teşekkülleri reis ve aza
larına avukatlık yapmak hakkını verdiğiniz za
man asıl hizmetlerini unutacaklardır, dosyalar I 
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I yazıhanede sürüncemede kalacaktır, âmme hiz

metleri görülmiyecektir. Siz hukuki mesnetler 
gösteremiyorsunuz. Mücerret hükümlerle Hükü
met teklifi isabetlidir, diyorsunuz. Ben isabet-
li görmüyorum. Ama zaman olur Hükümetin 
teklifini ben isabetli görürüm, siz görmezsiniz. 

I Nerede o demokrasi ki, hepimiz bir araya gele-
I lim. 

REÎS — Açık oyunuza arz edilen kanun lâ
yihası hakkındaki rey toplama muamelesi bit
miştir. 

Hamdi Sancar. 
AHMET HAMDÎ SANCAÎt (Denizli) — 

Muhterem arkadaşlar; bu kanunun esprisinde 
bir nokta daha vardır. Sırrı Atalay arkadaşını, 
zannederim bunu bilmemezlikten gelmişlerdir. 
Bunun için huzurunuzu işgal ettiğimden dolayı 
özür dilerim, tktisadi Devlet Teşekküllerinde 
idari kademelerde vazife almış bulunanlardan 
serbest meslek sahibi hekimler, doktorluk yapa
bilirler, mühendisler mühendislik yapabilirler, 
fakat avukatlar yapamıyorlar. Bu kanun bu te
zadı ıslah için getirilmiştir. Bu, birincisi.. 

tkincisi, söylemek istemezdim ama, kendileri 
mecbur ettiler, vebali kendilerine aittir, bu ka
nun şunun veya bunun himayesi için getirilme
miştir. Belki bir umumiyet ifade eden bu kanun
dan kendilerinin arzu etmedikleri birtakım ne
ticelerin çıkmasını önlemek için sadece hususi 
birtakım saiklerle bu kürsüyü işgal etmişlerdir. 
Bir kanun çıkarken falan kimse için çıkar diye 
bir şey olur mu arkadaşlar? Ve Sırn Atalay ar
kadaşımızın arzu etmediği bir tatbikat neticesi 
verecek diye bu kanunu burada reddetmek mec
buriyetinde miyiz? 

Daha evvel bir noktayı işaret etmek isterim. 
Bu kanun bir teklif halinde geldiği zaman, mut
lak reddini temin edebilmek için, bugün burada 
bulunmıyan bir arkadaşımız avukatlığın gayet 
cüretli ve o derecede sakîm tarifini yaptı, bu 
vesile ile bu tarifin Türkiye Büyük Millet Mec
lisi içinde haliyle kalmamış olmasını temin için 
buraya temas etmek fırsatım buldum, bundan 
dolayı çok memnunum. Mutlaka kanunun red
di için Cemal Kıpçak arkadaşımız o gün konu
şurken dedi ki, (zabıtlar şahittir) doktorlar has
tayı tedavi eden insandır. Avukatlar haksızı 
haklı çıkaran adamlardır. 

Arkadaşlar, bunun üzerine söz istedim, kifa-
I yet takriri kabul edildiği için buna cevap ver-
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mek imkânını bulamadım ve bizim parlâmento
muzda bir zihniyet, Cemal Kıpçak ağzıyla bura
da ifadesini bulmuştur. Böyle bir hava içinde 
kanun teklifi reddedilmiştir. Bunun ıslahı işin 
vesile bulduğumdan dolayı ayrıca bahtiyarlık 
hissediyorum. Bir maden teknisiyeni olan Cemal 
Kıpçak arkadaşımız avukatlığı bu kadar cesura
ne ve kolaylıkla tarif etmişti. Haksızı haklı çı
karabilecek dünyada hiçbir meslek olamaz, ama 
bilmediğini bilir sanan ve bunu cesurane iddia 
eden kimseler bulunabilir. 

Lâyiha bir adaletsizliğin ıslahı için getiril
miştir. Sırrı Bey! Siz başka bir gaye güdüyorsa
nız biz adaleti getirmekten başka bir gaye pe
şinde değiliz Sırrı Bey, bilesiniz! 

REİS — Başka söz istiyen? 
Buyurun, Sırrı Atalay... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Hamdi Bey, be

nim hususi bir maksadımın olduğundan bahsetti
ler. öyle anlıyorum ki, bâzı arkadaşlar da 
ben konuştuğum zaman bâzı hususları ortaya 
atıyorlar. Mesele kapalı kalmasın. Arkadaşlarım 
sanırlar ki, 1950 de Kars'ta mebus seçilip de 
1954 te seçilmiyen arkadaşlarımın şu veya bu 
Meclisi İdare reis ve âzalığmda bulunmaları.... 
(Aaaa.... sesleri) Bu şekilde konuşmamın sebebi 
oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım; size şunu söyliye-
yim. Şu veya bu arkadaşın Meclisi idare reis 
veya âzası iken avukatlık yapıp yapmamasının 
benim siyasi hayatım için, seçim bölgem için; 
hiçbir ehemmiyeti yoktur ve olmıyacaktır. Ham
di Bey size müjde vereyim, hiçbir tesiri yoktur 
ve olamaz. Bunu iyi bilmeniz ve bu hususta en
dişe duymamanız lâzımdır. 

SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — 1958 de 
adaylığınızı koyacak mısınız? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben mi? Ce
nabı Hak sağlık verirse koyarım. Ama sizin Zon
guldak'tan koyup koyamıyacağmızı bilemem. 
Belki koyamazsınız. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Size 
müjde vermiştim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sebati Bey, 
bizim eski hukukumuz vardır. Biz, ilk mebus se
çildiğimiz zaman şu grup odasında aylarca be
raber kaldık. 

REÎS — Rica ederim, karşılıklı konuşmıya-
lım, efendim. 
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j SIRRI ATALAY (Devamla) — Hukukumuz 

vardır, beraberdik. 
REİS — Efendim, devam buyurun. Sebati 

Bey müdahale etmeyin. 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Sen de 

bizim safımıza gelirsin. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Cenabı Hak 

bana böyle bir şeyi inşaallah nasibetmesin. 9 ya
şındaki oğluma iyi bir isim bırakmak isterim. 
Kendisine göre işin hukuki mesnedini izaha ça
lışan Hamdi Bey, mücerret bir noktaya temas 
ettiler. Zannedersem, kendileri bir yıl evvel red
dedilen teklifin sahipleri arasında idi. Geçen 
sene reddedilen teklifin sahipleri arasında idi. 

AHMET HAMDİ SANCAR (Denizli) — De
ğildim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ama konuş
tunuz, o zaman. 

AHMET HAMDİ SANCAR (Denizli) — Ko
nuştum ama, teklif sahiplerinden değildim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — (Zanneder
sem) dedim. 

Şimdi gerekçede üç tane madde sayılmakta
dır. Halbuki Hamdi Bey bir nokta üzerinde dur
dular. 

Gerekçede dördüncü maddedeki istisnalar sa
yılmakta ve denmektedir ki, biz bir tezadı gider
mek istiyoruz; İktisadi Devlet Teşekküllerinde 
doktor vardır, doktorluğunu yapıyor, dişçi var
dır, meslekini ifa ediyor, ama avukat vardır, 
avukatlığını yapamıyor. 

Avukatlık Kanununda dördüncü maddede is
tisnalar sayılırken, dikkat buyurun, avukatlığı 
bir âmme hizmeti saymıştır. Bir doktor, meclisi 
idare reisi bir zat doktorluğunu yapıyorsa bu, 
bir âmme hizmeti ile tezat değildir, başka bir 
işi görüyordur. Zira, İktisadi Devlet Teşekkü
lünde vazife gören bir doktor serbest olarak da 
vazife görebilir. Bu durumu iki âmme hizmeti 
değildir. Avukat ise avukatlık yaptığı andan iti
baren âmme hizmeti görür. Yeryüzünün her ye
rinde bu âmme hizmeti sayılır. Hamdi Beyin 
bunu böyle bilmesi icabeder. Serbest çalışan bir 
doktor, bir dişçi ile âmme hizmeti gören bir avu
katın durumu aynı değildir. Yarın bir kredi mü
essesesinin işlemesiyle veya şu müessesenin avu-
katiyle şu İktisadi Devlet Teşekkülünün reis ve 
avukatlığı aynı şahısta birleşebilir. Buradaki te
zat şu, sizin âmme hizmeti gören bir avukata 
ikinci bir âmme hizmeti vermek suretiyle o şa-
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his üzerinde şüpheler uyandırmanız mümkün
dür ve aynı zamanda tehlikelidir. Size, konuşur
ken bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ede
rim. 

RElS — Zeki Tulunay, buyurun. 
MEHMET ZEKİ TULUNAY (Malatya) 

—• Muhterem arkadaşlar, elimizde tetkik etti
ğimiz Avukatlık Kanununun dördüncü madde
sinin tadili tasarısı bununla üçüncü defadır 
ki, yüksek huzurunuza gelmektedir. Biraz ev
vel Sırrı Bey arkadaşımızın da izah ettikleri 
gibi, bundan evvelki iki teklif reddedilmiştir. 
Bu teklif de Hükümetten gelmektedir. Teklifin 
mahiyeti aynıdır. Diğerlerinden zerre kadar 
farkı yoktur. Şurasını arz edeyim ki, bu bir 
mâna taşımaktadır. Bâzı arkadaşlarımız tara
fından bunun nasıl bir mâna taşıdığı izah 
edildi. Bu izahların doğruluğunu kabul etmek 
lâzımdır. Aynı mahiyette bulunan teklif bun
dan evvel reddedilmiş olmasına rağmen Hü
kümet yeni bir teklifte bulunuyor, ve bu tek
lif hararetle müdafaa ediliyor. Bunun elbette-
ki, mânası vardır. Bu madde tadil edildiği tak
dirde birtakım tezatlar olacağını zannediyo
rum. İktisadi Devlet Teşekküllerine veya resmî 
dairelere avukat olarak tâyin edilen ve, bura
larda çalışan arkadaşlarımız hariçten iş ala
mıyorlar. Bir müessesenin avukatı, avukat
lık meslekinde çalıştığı halde hariçten iş 
alamaz ama, müessesenin meclisi idare reisi ha
riçten avukat olarak iş alıyor. Bu, bir tezat 
olsa gerektir. 

Sonra Cevat Ülkü arkadaşımızın konuşmala
rını ciddiyetiyle kabili telif göremedim. Her 
hangi bir meselenin müdafaasında acze dü
şüldüğü zaman sizin maziniz diye söze başlıyor. 
Sizin maziniz, sizin maziniz lâfları ka
bak tadı verdi, bunları bıraksak çok iyi 
olur. Ben Cevat Ülkü' arkadaşımıza hiç ya
kıştıramadım. Zira kendisi bizden yaşlı olma
dığına göre aynı mazinin yetiştirdiği çocuk
lar arasındadır. 

NAİL GEVECİ (Aydın) — Aynı odadan.. 
MEHMET ZEKİ TULUNAY (Devamla) — 

Hangi , odadan bahsettiniz? Eğer cevap ver
mek istiyorsanız çıkar burada konuşursunuz. 
Hangi oda? Üstü kapalı oda... 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Şahsa karşı söy
leyişim, siyasi görüş ve telâkkilere istinade-
dendir. 
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MEHMET ZEKİ TULUNAY (Devamla) — 

Beyefendi siyasi görüş ise Cumhuriyet Halk 
Partisinin siyasi görüşüdür. Bu yetişir artık. 
Mütemadi surette aynı şeyler tekrar ediliyor. 
Siz de aynı devrin insanlarısınız. Aynı zaman
da yetiştik. Dün bir parti içinden sıyrıldıktan 
sonra derhal su ile yıkanmış bir hale geldi
ğinizi zannetmeyin. (Soldan gürültüler.) Eğer 
bunun kötü bir hali varsa bu hepimize aittir, 
yalnız bize değildir. 

Bu kanunun tadili esnasında şahıs men
faatleri ve şahısların gözetildiği iddia edili
yor. Aslında bir şey var veya yok, ben bunu 
iddia etmiyorum. Yalnız bu kanun bu şekilde 
tadil edildiği takdirde birtakım ihtilâflara se
bebiyet verecektir. Bir müessesenin başında 
bulunan idare meclisi reisi serbest avukatlık 
yapar, fakat bu müessesenin avukatı serbest 
avukatlık yapamaz. Bundan birtakım haksız
lıklar doğacaktır. Binaenaleyh, teklifin diğer 
arkadaşlarım gibi reddini ben de istirham edi
yorum, 

REİS — Hamdi Sancar buyurun. 
AHMET HAMDİ SANCAK (Denizli) — 

Muhterem arkadaşlar, Sırrı Bey arkadaşım 
avukatlığın bir âmme hizmeti sayıldığı noktası 
üzerinde durdular. Avukatlığın bütün şümulü 
ile âmme hizmeti sayılabilmesi için birtakım ka
bul edilmiş kriterler mevcuttur. Avukatlığın 
âmmme hizmeti telâkkisi ile, avukatlık mesleki
nin âmme hizmeti telâkkisi ile Devlet memuri
yeti içindeki âmme hizmeti telâkkisi arasında 
şüphesiz büyük mesafeler mevcuttur. O kadar 
mesafeler mevcuttur ki, Sırrı Bey arkadaşım 
bilmiyorum şimdi fiilen avukatlık yapıyorlar 
mı? Fiilen avukatlık yapıyorlarsa Türkiye Bü
yük Millet Meclisi âzası olarak avukatlığın âm
me hizmetiyle birleşmesinde bir mahzur hakika
ten yoktur. Avukatlığın âmme hizmeti olarak 
telâkki edilmesinde meselâ buradaki fark şudur: 
Hazine aleyhine dâva kabul edemezler. İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin idari kademelerinde va
zife alan avukatlar da buna emsal olarak İkti
sadi Devlet Teşekkülleri aleyhine dâva alamaz
lar. İşte âmme hizmeti kıriterinin meslekteki de
rece ve ölçüsü budur. 

Arkadaşlar, biz bir kanun çıkarıyoruz. Bu 
kanunun hüküm ve neticeleri bu vasıfta olan 
bütün vatandaşlar içindir. Bir umumiyet ifade 
eder. Biz, bir hususi af ve atıfet kanunu eıknr-
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mıyoruz. Bir kişi için hususi surette kanunlar 1 
çıkarmanın bizim iktidarımız zamanında müm
kün olmadığını iyi bilirler. Ama bunu muhalif 
misallerini de iyi bilirler. (Sağdan, gürültüler.) 
Çıkardığımız kanunlardan, kendilerinin bildiği 
bâzı kimselerin istifade etmesine gönülleri razi I 
olmadığı için buraya gelip bu kanunun hukuk 
bakımından noksanları olduğunu, gayrisamimî 
olarak, iddia ediyorlar. Mesele bundan ibarettir 
ve âmme. hizmeti sayılması noktasından da nok-
tai nazarları böylece esastan uzaktır. Bunun bir
çok misalleri de vardır. Fazla uzatmak istemi
yorum. Kanunun kabulünü ben de istirham edi
yorum. 

SIRRI ATALAY (Kare) — Hakikaten çok 
özür dilerim, Hamdi Bey arkadaşımız konuşması 
gayrısaraimîdir, dememiş olsaydı, huzurunuza 
tekrar gelmiyecektim. Gayrisamimîdir, diyor. 
Ben kendisine gayrieiddî, dersem nasıl olur? 
Ben hukuki mahiyette mesnedi olmadığını izah 
ettim. Siz geldiniz, âmme hizmeti olmadığını 
söylediniz. Cevap vereceğim: Âmine hizmeti 
mefhumu içine avukatlığı zor alıyorsunuz, ya
ni lütfen bir âmme hizmeti diye telâkki ediyor
sunuz. 

AHMET HAMDİ SANCAR (Denizli) — 
Lütfen değil. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Aşağı yuka
rı o mânaya getiriyorsunuz, diyorsunuz ki, her 
hangi bir, Devlet memuru da âmme hizmeti ifa 
ediyor; avukatlık da âmme hizmeti ifa ediyor 
farkı ne? 

AHMET HAMDI SANCAR (Denizli) — 
Avukatlık değil... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Avukatlık 
bir âmme hizmetidir, deseniz de demeseniz de 
avukatlık âmme hizmetidir. Takarrür etmiş 
dünya hukuk mevzuatı açık ve sarihtir. Dünya
nın bütün demokratik memleketlerinde avukat
lık âmme hizmetidir. O kadar ki, hakkında in
zibati muamele yapılamaz, dâva açılamaz, Adli
ye Vekilinden izin almak lâzımdır, vesaire ve
saire. Bunun için diğer memuriyetlerden çok 
daha fazla haklara sahiptir. Bunlar hep bildiği
niz şeyler. Avukatlık âmme hizmeti olaı#k te
lâkki edilmektedir. Avukatlık âmme hizmetidir, 
mebus olan bir, avukatın âmme hizmeti görür
ken Hazine aleyhine dâva alamıyaeağı gibi dar 
bir çerçeve çiziliyor. Ben arz ettim, dedim ki; | 
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arkadaşlar tarafından elliden fazla imzalı bir 
teklif vardı. Mebusların dahi avukatlık yap
maması istenmekte idi. Bu durum karşısında 
istisnaları artırma hususu da yerinde değildir. 

SABRÎ DİLEK (Trabzon) — Sen niçin ya
pıyorsun? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Kanunun ta
nıdığı bir hak dâhilinde... Ben bir avukatlık bü
rosunun sahibiyim. Bu hakkımı istimal ederim, 
etmem ; bu ayrı bir mesele. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Ben 
senden iyi avukatlık yaparım. 

SIRRI ATALAY (Devafla) — Siz zaten avu
katlık yapamazsınız, Sebati Bey. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Avukatlığın 
kendine mahsus tecrübeleri vardır, ehliyeft lâ
zımdır. Sebati Bey siz, zannıma nazaran iyi bir 
idarecisiniz, fakat siz avukatlık yapamazsınız. 

SABRI DÎLEK (Trabzon) — Niye yapmasın? 
Ruhsatı olduktan sonra, yapar. Siz ayıplıyorsu
nuz, ayıplamamak lâzımdır. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Arkadaşlar, 
bir teklifte bulunuyorlar, ben ona cevap veriyo
rum. Yoksa bir şeyin ayıp olması için kanunen 
ve ahlaken mezmum olması lâzımdır. Sabri Be
yin de bunu bilmesi lâzımdır. 

REtS — Rica ederim, karşılıklı konuşmayın. 
SABRÎ DİLEK (Trabzon) — Mebusların avu

katlık yapmasını ayıpladınız. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Mebuslukla 

avukatlığın telifinin ayrı olduğunu söylemişim. 
Sabri Bey, bir saniye içinde hayret edilecek şe
kilde söylediklerini değiştiriyorlar. 

Bir şeyin ayıp olması başka, iyi olup olmadı
ğı, yapılıp yapılamıyacağının araştırılması baş
ka, şeydir. Ayrıdır, bunu kendilerinin bilmesi 
lâzımdır.. 

Ayıp olan şey. Hukuka, kanuna, ahlâka mu
gayir olan şeydir. 

REİS — Rica ederim, karşılıklı konuşmayı
nız. 

SIRRI AT ALAY. (Devamla) — Sözümü ke
sene söyleyiniz. 

RElS — Ona da söyledim. Sizden rica ediyo
rum, sadet dâhilinde konuşun. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ayıp keli
mesinin hukuki mahiyetini söyliyeyim de bilsin
ler, bir hatip konuşurken mütemadiyen sözünü 
kesmenin ayıp olduğunu bilsinler. Mütemadiyen 
söylüyorlar, ayıp o zaman olur. 
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Diyorlar ki; mebusluk da âmme hizmetidir, 

avukatlıkla mebusluk telif edilebildiğine göre 
Meclisi îdare Reisliği ve âzalığı da avukatlıkla 
telif edilebilir. Ben de diyorum ki; muhtelif tek
lifler vardır, avukatlığın telif edilebileceği husus
lardan, istisnalar arasından milletvekillerinin 
Çıkarılması yerinde olur, çünkü o da bir âmme 
hizmetidir. (Bir ses; vicdanen buna kaanisin, fa
kat avukatlığı da yapıyorsun) 

iktidarınız milletvekillerinden yapanlar yok 
mu? Yapanlar var. (Soldan, ama kanaat mesele
si, sesleri) 

O kadar bağırmanın, ısrarın mânası yok. 
REÎS — Rica ederim, hatibin konuşmasına 

müdahale etmeyin, müzakerenin seyrini değiştiri
yorsunuz, bir fikriniz varsa, lütfen kürsüye çıkın 
söyleyin. Rica ederim tahrik etmeyin. (Sağdan, 
bravo, sesi) Devam ediniz efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — istisnaların 
azaltılması isteniyordu, şimdi de istisnaların 
çoğaltılması isteniyor. Dünya mevzuatında da 
avukatlık âmme hizmeti sayılır, istisnaları en
derdir. Biz muayyen şahıslar için istisnaları 
çoğaltıyoruz. Kanunun objektif hükümlerini 
zedeliyoruz. Benim mâruzâtım bundan ibarettir. 

REÎS — Kifayeti müzakere takriri vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Kanunun heyeti umumiyesi üzerindeki mü

zakere kâfidir. Kifayetin reye vaz'ını teklif 
ederiz. 

Gümüşane Sivas 
Sabri özcan San Bahaddin örnekol 

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

Maddelere geçilmesini yüksek reylerinize 
arz ediyorum. 

(Muhalefet milletvekillerinden Zeki Tolun-
ay, Nuri Sertoğlu, Mehmet Kartal, Mehmet Ha-
zer, Sırrı Atalay ayağa kalkarak ekseriyetin 
bulunmadığını ifade ettiler.) 

REÎS — Yoklama yapacağım. Yalnız, daha 
evvel şunları tebliğ edeyim : 

Muğla, Denizli, Bolu, Aydın ve Sakarya vi
lâyetleri dâhilinde vukua gelen yer sarsıntısın
dan zarar görenlere yapılacak yardım hakkın-
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daki Kanuna 278 arkadaş iştirak etmiş ve 278 
oyla kanuniyet kesbetmiştir. 

Japonya'nın Gümrük tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına iltihak şartlarına mütaallik 
Protokolün tasdikine dair kanun lâyihasına 273 
arkadaş iştirak etmiştir. Kanun lâyihası 273 
reyle kanuniyet kesbetmiştir. 

«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel An
laşmasına ek 15 Temmuz 1955 tarihli 3 ncü, 4 
ncü ve 5 nci munzam tavizler protokolleri» nin 
tasdikine dair kanun lâyihasına 276 oy veril
miş ve 276 oyla kabul edilmiştir. 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masına ek 23 Mayıs 1956 tarihli Altıncı Mun
zam Tavizler Protokolünün tasdikine dair ka
nun lâyihasına 278 oy verilmiş ve 278 oyla ka
bul edilmiştir. 

«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
ması Âkıd Taraflarının Dokuzuncu Devre Top
lantısı Nihai Senedi» ve buna merbut «Gümrük 
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının Kısım 
1 ve XXIX ve XXX ncu maddelerinin tadiline 
mütedair Protokol», «Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasının önsözü ile I ve II nci 
kısımlarının tadiline mütedair Protokol», «Güm
rük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının 
teşkilâta mütaallik hükümlerinin tadiline mü
tedair Protokol» ve «Ticari îş Birliği Teşkilâ
tım tesis eden Anlaşma» nın tasdiki ve bu vesi
kaların imza ve kabulü ile ilgili bilcümle mua
melelerin yapılması hususunda Hükümete salâ
hiyet verilmesi hakkındaki kanun lâyihasına 276 
arkadaş iştirak etmiş ve 276 reyle kabul edilmiş
tir. 

26 Ekim 1956 tarihinde New - York'ta imza
lanan «Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Sta
tüsü» nün tasdikine dair kanun lâyihasına 273 
oy verilmiş ve 273 oyla kabul edilmiştir. 

Yoklamaya devam ediyoruz. 
(Afyon Karahisar mebuslarından Eskişehir 

mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 
REÎS — Efendim, ekseriyet temininin kabil 

olmayacağı anlaşıldığından 17 Haziran Pazarte
si günü saat 15 te toplanılmak üzere înikada ni
hayet 'veriyorum. 

Kapanma saati : 18,40 
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6 — SUALLER VB CEVAPLAR 

A — TAHUtRÎ SUAL VE CEVABI 

1. — Elâzığ Mebusu Selâhattm Toker'in, 
Şark Kromları Müessesesinin 1956 ve 1957 sene
lerinden krom nakliyatı işlerine dair sualine 
İşletmeler Vekili Samet Ağaoğlu'nun tahrirî ce
vabı (7/321) 

13 . IV . 1957 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Reisliğine 
* Etibank tarafından sermayesi verilen ve 3460 

sayılı Kanuna tâbi, malî ve idari muhtariyeti 
haiz hir İktisadi Devlet Teşekkülü olan Şark 
Kromları Müessesesinin, 1956 ve 1957 iş prog
ramına dâhil bulunan 180 000 (bin) tonluk, 
kamyonla yapılacak, krom nakliyatının, ellerin
de 2 - 3 kamyon mevcudu bulunan ve nakliye 
işlerinde ehliyetleri kifayetsiz görülen ve ver
dikleri fiyatın da haddi lâyıkından düşük ol
duğu anlaşılan Recai Baloş - Zülfikar İnoe or
taklığına ihale edilmediği ve bu işin İdare Ko
mitesi karariyle iş programındaki muhammen 
bedelin altında fiyat veren ve elinde 20 den 
fazla kamyonu bulunan ve nakliye işlerinde 
ehliyet ve kifayeti sabit olan müteahhit Meh
met Aslan'a verildiği ve fakat Recai Baloş'un 
îş Bankası Umum Müdürünün, Zülfikar Ince'nin 
de Demokrat Parti mebuslarından birinin kayın
pederi olması sebebiyle Mehmet Aslan'a idare
nin akdettiği mukaveleyi, mahalline gönderilen, 
müfettişlerin Mehmet Aslan üzerine yaptıkları 
tazyik ve tehdit neticesi 1 . V I I I . 1956 tarihinde 
Etibankca tanınmamasıuın temin edildiği ve 
1956 senesi için tonu 17 ve 1957 senesi için de 
tonu 19 liradan olmak üzere Recai Baloş ve 
Zülfikar înee'ye krom nakliyesinin idarece mu
kaveleye bağlandığı, müteahhit Mehmet As
lan'a, bedeli mukabili ve iki senelik mülkiyetleri 
müessese uhdesinde kalmak şartiyle verilen 8 
kamyona (7) daha ilâve edilerek ve hiçbir kay
da tâbi tutulmadan 15 aded olarak yeni müta-
ahhide verildiği, ayrıca ilk mütaahhide yetmiş 
günde çektiği 44 ton kroma mukabil 180 aded 
lâstik verildiği halde yeni mütaahhide 35 bin 
ton krom cevheri için 250 aded kamyon lâstiği 
verildiği ve 1956 senesi için müteahhidin nakle 
mecbur olduğu 52 bin ton kroma mukabil an

cak 35 bin tona yakın bir krom cevheri naklet
tiği ve bu arada yeni müteahhidin yakın mesa
fedeki cevherlerin naklini tercih edip uzak me
safelerde bulunan bilhassa fakir cevherleri nak
letmediği ve bunun neticesi olarak 4 - 5 dolar 
düşük fiyatla satılan ikinci kalite cevher par
tileri paçal yapılamadığından yerlerine Gule-
man'm cihanşümul en zengin cevherleri alıcı
lara teslim edilmek mecburiyetinde kalındığı 
ve bu hareketler neticesi 1956 senesinde ikinci 
kalite olarak teslim edilmesi lâzımgelen takriben 
60 bin tonluk bir partiden ton başına 4 - 5 do
lardan asgari 160 bin dolar ziyan edildiği, ay
rıca uzak olduğu için nakledilmiyen Kef da
ğında asgari 15 000 ton raddesinde istihsal edil
miş bir partinin bir sathımailde bırakıldığı ve 
kış üzerinden geçtiği için de bir daha nakledil-
miyecek bir duruma sokularak millî servetin 
mahvedildiği ve ıbu suretle müessese asgari is
tihsal ve sair masrafları olan 150 000 (bin) li
ra bir zarara sokulduğu, bu şartlar altında mu
kavele hükümlerini yerine getirmiyen yeni mü
taahhidin mukavelesi feshedilmesi lâzımgelir-
ken iltimasla ve anlaşılmıyan diğer sebeplerle 
mukavelenin tasfiyesine gidildiği ve teminat 
irat kaydedilmek icabederken teminat mütaah
hide iade edildiği, mütaahhide verilmiş olan 15 
kamyonun da hurda halinde geri alındığı ve 
sene içinde mukavelesine tevfikan kamyonlar 
bedeli olarak tutulan 300 000 (bin) lira müta
ahhide iade olunduğa ve bu suretle 15 kamyon 
mütaahhide 35 bin tonluk bir nakliyede bedel
siz çalıştırıldığı, yani mütaahhide ton başına 
asigari on lira bir menfaat sağlanarak 350 - 400 
bin lira havadan kazanç mütaahhide verildiği 
ve bu suretle mütaahhide kromun tonu 17 li
raya değil 26 liraya naklettirildiği, buna rağ
men 1956 senesi iş programı 252 ton iken bu
nun tahakkuku sağlanamadığı, iltimaslı müte
ahhitlere kâr ettirmek için müesseseye yüz bin
lerce lira zarar verildiği iddia ve bu hususun 
Başvekâlet Murakabe Heyeti uzmanları ile ma
liye müfettişlerine tahkik ettirildiği taikdirde 
hakikatin ortaya çıkacağı söylenmektedir. Bu 
sebeple aşağıdaki hususların Sayın Başvekil ta-
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rafından yaızıh olarak cevaplandırılmasına ta
vassutlarım saygı ile rica ederim. 

Elâzığ 
Selâhattin Toker 

1. Bahse konu olan bu hâdise hakkında bu
güne kadar bir tahkikat açılmış mıdır? Veya 
bundan sonra açılması düşünülmekte midir? 

2. Mütaahhit Mehmet Aslan'a hangi tarih
te ve tonu kaç liradan krom nakliyesi verilmiş
tir? Mehmet Aslan bu iş için idareden ne kadar 
kamyon ve ne kadar lâstik almıştır? Buna. mu
kabil ne kadar zamanda kaç ton krom naklet-
miştir? Mehmet Aslan'ın mukavelesi hangi ka
nuni sebeplerle feshedilmiş veya neye istinaden 
iki müfettiş elinden kâğıt almak için mahalline 
gönderilmiştir? 

3. Yeni mütaahhitlerin hakikaten Üzeyir 
Avundukla ve Demokrat Parti Mebusu ile ak
rabalık dereceleri nedir? 

4. Yeni mütaahhitlere hangi şartlarla kaç 
ton krom nakliyesi ihale edilmiştir? İdarece mü
taahhitlere ne kadar kamyon ve lâstik verilmiş
tir? Mütaahhitler ne kadar zaman içinde kaç 
ton krom nakletmişler ve ne kadar para almış
lardır? 

5. Mütaahhitler taahhütlerini niçin ifadan 
vazgeçmişlerdir? Taahhütlerini yerine getirmi-
yen mütaahhitlere mukavelede hangi hükümler 
tatbik edilmesi icabederdi? Mütaahhitlere ait te
minatın irat kaydedilmeyip iade edilmesi sebebi 
nedir? Krom nakliyesinde meccanen kullanılan 
kamyonların hurda halinde geri alınması sebebi 
nedir? 

6. Krom nakliyatının vaktinde yapılmama-
sı, uzak yerlerdeki kromların vaktiyle taşınma
ması yüzünden idareye verilen zararlar neler
dir? Bu zararlar takriben lira olarak neye baliğ 
olmuştur? Müesseseyi bu zararlardan kurtar
mak istiyen tecrübeli, emektar müessese müdü
rü hakkında ne yapılmıştır? 

7. Mütaahhitlerin idareden aldıkları yeni 
kamyonları muayyen şahıslara kromun tonu 15 
liradan nakletmek şartiyle vererek idarenin 
kamyonları ile krom naklettirdiklerine göre, id
dia edildiği gibi 300 - 400 bin lira kâr ettikleri 
doğru mudur? 

8. Eski mütaahhidin naklettiği kromun be
deli ödenmiş midir? 

im ö : i 
9. 1956 ve 1957 senelerinde krom nakliyesi 

işi ne şekilde yapılmaktadır? İdare kromun to
nunun nakliyesini kaça mal etmektedir? 

T. C. 
İşletmeler Vekâleti 14 . VI. 1957 

Etüd ve Plân Kurulu Bşk. 
Genel: 33131 
özel: 4/557 

özeti: Elâzığ Mebusu Selâhat-
tin Toker'in Şark - Kromları 
Müessesesine mütedair sual tak
riri hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
16. IV. 1957 tarih ve 7 - 321/4071 -18623 sa

yılı yazıları karşılığı. 
Yüksek- Başvekâletten vekâletimize muhav-

vel, yukarda tarih ve sayısı kayıtlı yazılarına 
ekli, Şark - Kromları Müessesesinin 1956 ve 
1957 senelerindeki krom nakliyatı işlerine mü
tedair, Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker tarafın
dan verilen tahrirî sual takriri ile ilgili cevap
ların melfufen takdim kılındığım saygılarımla 
arz ederim. 

İşletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu 

Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in Şark Krom
ları Müessesesinin 1956 ve 1957 senelerindeki 
krom nakliyatı hakkındaki yazılı soru takririnin 

cevapları 
Sual 1 — Bahse konu olan bu hâdise hak

kında bugüne kadar bir tahkikat açılmış mı
dır? Veya bundan sonra açılması düşünülmek
te midir? 

Cevap 1 — Mehmet Arslan'a yaptırılmış olan 
nakliye işleri dolayısiyle tahkikat açtırılmıştır. 
İkinci Mütaahhit Firmaya (Recai Baloş - Zülfi-
kâr İnce Ortaklar Kollektif Şirketine) yaptırı
lan iş için tahkikat açtınlmamıştır. Bundan 
sonra da tahkikat açtırılması için şimdilik bir 
sebep görülmemektedir. 

Sual 2 — Müteahhit Mehmet Arslan'a han
gi tarihte ve tonu kaç liradan krom nakliyesi 
verilmiştir? Mehmet Arslan bu iş için idareden 
ne kadar kamyon ve ne kadar lâstik almıştır? 
Buna mukabil ne kadar zamanda kaç ton krom 
nakletmiştir? Mehmet Arslan'm mukavelesi 
hangi kanuni sebeplerle feshedilmiş veya neye 
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istinaden iki müfettiş elinden kâğıt almak için 
mahalline gönderilmiştir? 

Cepap 2 — 1956 senesinde Şark Kromları 
İşletmesi Müessesesince Sori nuntakasmdan Mu
rat İstasyonuna naklettirilen 52 000 ton krom 
cevherinin nakliyesi, (kamyona yükleme, boşalt
ma, vagona tahmil, tartılma dâhil ve İşletmece 
bedeli mukabilinde münasip miktarda kamyon 
ve lâstik verilmesi şartiyle) tonu 24,50 liradan 
7 . V . 1956 tarihinde Mehmet Arslan'a ihale edil
miştir. 

Bilâhara, nakliye mütaahhidine bedeli mu
kabilinde verilecek kamyonlardan krom nakli
yesi işlerinde daha fazla istifade edilmesini te
min etmek maksadiyle, 1956 senesinde Sori ram-
takasından Maden İstasyonuna çektirilecek 
30 000 ton krom cevheri ile 1957 senesinde ay
nı mmtakadan Murat ve Maden istasyonlarına 
çektirilecek 100 000 ton krom nakliyesi işinin 
de yukarda mâruz 52 000 tona ilâvesi suretiyle, 
ceman 180 000 ton krom nakliyesi işinin tonu 
21,50 liradan Mehmet Arslan'a yaptırılması ve 
evvelce mutabık kalman 24,50 liralık anlaşma
nın muteber addedilmemesi Şark Kromları işlet
mesi Müessesesince kararlaştırılmış ve bu cihet 
adı geçen mütaahhide şifahen bildirilerek mu
maileyhle bu hususta mutabık kalınmıştır. 

Yalnız, Mütaahhit Mehmet Arslan tarafından 
24,50 lira fiyat verilmiş olan yukarda mâruz 
52 000 tonluk nakliye işi için (Recai ,Baloş ve 
Zülfikâr İnce Ortaklar) firması aynı şartlarla 
17 lira fiyat teklif etmiş oldukları halde teklif
lerinin nazarı itibara almmıyârak çok daha pa
halı bir fiyatın müessesece kabul edilmiş olması 
hakkındaki vekâletimize vâki müracaatleri üzerine 
keyfiyet Etibank tarafından bir müfettişe ince
lettirilmiş, takriben 4 000 000 lira tutarındaki 
180 000 tonluk bir nakliye işinin her hangi bir 
münakaşaya tâbi tutulmadan pazarlık suretiyle 
Mehmet Arslan'a verilmiş olması müessese men
faatine uygun görülmediğinden, Mehmet Ars-
lan'la temas edilerek adı geçenle yapılmış olan 
anlaşma iki tarafın rızasiyle feshedilmiştir. 

Mevzuubahis nakliye işinin bakiye kalan 
145 000 tonluk kısmı için Mehmet Arslan ve 
(Recai Baloş - Zülfikâr İnce Ortaklar) firma
larından yeniden fiyat alınmış, Mehmet Arslan 
mezkûr nakliyatı 20,50 liradan aşağı yapamıya-
cağını bildirmiş, Recai Baloş - Zülfikâr İnce Or-
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taklar Firması ise, bu nakliyatın 1956 senesine 
ait 52 000 tonluk kısmını tonu 17 liradan 1957 
senesine ait kısmın ise tonu 19 liradan yapmayı 
teklif ettiklerinden bu fiyatlar üzerinden Recai 
Baloş ve Zülfikâr İnce Firması ile 30 . VII . 1956 
tarihli mukavele akdedilmiştir. 

Mehmet Arslan birinci ihalenin yapılmış ol
duğu 7 . V . 1956 ile bu işi yeni mütaahhide dev
retmiş olduğu 31 . VII . 1957 tarihleri arasında 
33 544 ton krom cevheri çekmiş, bu iş için adı 
geçene 8 kamyon verilmiştir. 

Mehmet Arslan'm ayrı. bir mukavelesi mev
zuu olan Herpete ve Bağın'dan Murat istasyo
nuna çekmiş bulunduğu 18 775 tonluk krom nak
liyatı da dâhil olmak üzere, mumaileyhe, ceman 

" 52 319 tonluk nakliyatı için 252 aded dış lâstik 
verilmiştir. 

Sual 3 — Yeni mütaahhitlerin hakikaten 
Uzeyir Avundukla ve Demokrat Parti mebusu ile 
akrabalık dereceleri nedir? 

Cevap 3 — İstihbaratımıza nazaran yeni ınü-
taahhitlerden Recai Baloş İş Bankası Umum Mü
dürü Üzeyir Avunduk'un eniştesidir. Zülfikâr 
Ince'nin Demokrat Parti mebuslarından biri ile 
olan akrabalık durumu hakkında her hangi bir 
malûmatımız yoktur. 

Sual 4 — Yeni mütaahhitlere hangi şartlarla 
kaç ton krom nakliyesi ihale edilmiştir? İdarece 
mütaahhitlere ne kadar kamyon ve lâstik veril
miştir Mütaahhitler ne kadar zaman içinde kaç 
ton krom nakletmişler ve ne kadar para almış
lardır? 

Cevap 4 — Yukarda ikinci maddede de arz 
edildiği veçhile, yeni mütaahhit (Recai Baloş ve 
Zülfikâr ince Kolektif Şirketi) ne, 50 000 tonu 
1956 yılı nakliye mevsiminde çekilmek üzere 
145 000 ton krom cevherinin Sori mıntakasmda 
muhtelif ocaklardan Murat ve Maden istasyonla
rına nakliyesi işi, ilk 52 000 tonluk kısmı beher 
tonu 17 liradan, mütebaki 93 000 tonluk kısmı 
da beher tonu 19 liradan ihale edilmiş ve bu hu
susta adı geçen Şirketle 30 . VII . 1956 talihli bir 
mukavele akdedilmiştir. 

Bu fiyatların içerisinde, kamyona yükleme, 
boşaltma, vagona tahmil, tartılma, ocakların tâ
li yollarının açılması ve ana yolların tamiri ve 
bakımı dâhildir'. İşletmece mütaahhide bedeli 
mukabilinde 15 kamyon ve dış lâstik verilmesi 
şart koşulmuştur. Verilen kamyonların mülki-

- 2 4 5 — 
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yeti, işin hitamına kadar müessese uhdesinde ka
lacak, ancak işin hitamında kamyonların mülki
yeti mütaahhide intikal edecektir. 

Mukaveleye göre mütaahhitten 187 OOO lira
lık bir teminat mektubu alınmıştır. Mütaahhit 
taahhütlerini yerine getiremediği takdirde, temi
natın irat kaydedilmesi ikinci ihaleden mütevel
lit fiyat farkının alınması, kendisine verilen 
kamyonların çalıştıkları günler için mahallî ra
yice göre bir kira tahakkuk ettirilerek kamyon
ların mütaahhitten geri alınması, mukavelenin 
cezai müeyyidelerindendir. 

Recai Baloş ve Zülfikâr İnce Ortaklar fir
ması 1 . VIII . 1956 ilâ 7 . X I . 1956 tarihleri ara
sında tonu 17 liradan 39 739 ton krom cevheri 
çekmiş, işbu nakliye işi için mezkûr mütaahhit-
lere mukaveleleri mucibince 15 kamyon ve 206 
aded dış lâstik verilmiştir. 

Sual 5 — Mütaahhitler taahhütlerini niçin 
ifadan vazgeçmişlerdir? Taahhütlerini yerine ge-
tirmiyen mütaahhitlere mukavelede hangi hü
kümler tatbik edilmesi ieabederdi? Mütaahhit
lere ait teminatın irat kaydedilmeyip iade edil
mesi sebebi nedir? Krom nakliyesinde meccanen 
kullanılan kamyonların hurda halinde geri alın
ması sebebi nedir? 

Cevap 5 — Yeni mütaahhitler 1956 senesi 
nakliye mevsimi sonuna kadar 50 000 ton krom 
nakletmeleri icabederken ancak 39 739 ton krom 
nakledebilmiş olduklarından, mütebaki 10 261 
tonluk taahhütlerini zamanında yerine getire-
miyeeekleri endişesiyle, bunların da mukavele
lerinin feshi cihetine gidilmiştir. 

Teminatın irat kaydı için, teminat mektubu 
karşılığının îş Bankasından tahsiline teşebbüs 
edilmişse de, mütaahhit firma Ankara Asliye Bi
rinci Ticaret Mahkemesinden aldığı ihtiyati ted
bir karariyle, açacakları dâva sonuna kadar, te
minat mektubunun paraya çevrilmesini önlemiş 
ve işin sulhen halli için bankaca teklifte bulun
muştur. 

Bu vaziyet, muvacehesinde durum bankaca 
tekrar tezekkür edilerek, ihtilâfın mahkemeye 
intikal etmesi halinde, verilmiş bulunan 15 aded 
kamyonun dâva neticeleninceye kadar mütaah
hitten geri almamıyacağı ve binnetice 1957 se
nesi krom nakliye işinin sekteye uğnyabileceği 
düşünüldüğünden, esasen dâva neticesi de meş
kûk bulunduğundan, mütaahhitle olan işbu ih-
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tilâfm sulh yolu ile halli müessesenin menfaa
tine daha uygun görülmüş ve bu arada müta&h-
hidin bir miktar yol tamir ve bakımı da yapmış 
olduğu nazarı itibara alınarak, mütaahhit hakkın
da cezai müeyyidelerin tatbik edilmemesi, mües
sesece verilmiş olan kamyonların, üzerlerine mü
taahhit tarafından yaptırılmış bulunan karasör-
leriyle birlikte iadesi kayıt ve şartiyle mukavele
sinin tasfiye edilmesi hususunda mütaahhitle mu
tabık kalınmıştır. Kamyonların hurda olduğu hu
susu da varit bulunmamaktadır. 

Sual 6. — Krom nakliyatının vaktinde yapıl
maması, uzak yerlerdeki kromların vaktiyle ta
şınmaması yüzünden idareye verilen zararlar 
nelerdir? Bu zararlar takriben lira olarak neye 
baliğ olmuştur? Müesseseyi bu zararlardan kur
tarmak istiyen tecrübeli, emektar müessese mü
dürü hakkında ne yapılmıştır? 

Cevap 6. — Uzak yerlerdeki kromların ta
şınmamış olması varit değildir. Muhtelif ocak
lardan mütaahhitlerce yapılan nakliyata ait aşa
ğıdaki cetvel de bunu ispat etmektedir : 

Tepebaşı 
Kanlı viraj 
Marmek 
Haydar 
Rutdağı 
Natıkef 
Yılanlı çayır 
Maden rampasına 

Herpete 
Bağın 

- ince 

— 
__ 

334 
3 509 
5 940 
9 50& 
1 850 

18 601 

Yekûn 39 739 

. , ™ 

— 

39 739 

M. Arslan 

4 819 
1 600 

— 
1 759 
8 337 
7 836 

547 
8 645 

33 544 

11 473 
7 302 

52 319 

Krom nakliyatının bir miktar noksanı ile ya
pılmasından müesese hiçbir zarar görmemiştir. 

Eski mütaahit Mehmet Arsan'la müessese ara
sındaki mukavelenin feshedilmiş olması dolayı-
siyle, ikinci mütaahhit tarafından yapılmış olan 
39 739 ton nakliye işinde, ton başına 3,50 lira fi
yat farkı üzerinden müessese lehine 139 086 lira 
bir menfaat sağlanmış bulunmaktadır 

— 246 — 
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7. - ARIZALAR VE TELGRAFLAR 

ana yolların tamir ve bakımı v. s. masraflarıyle 
vergi düşüldükten sonra kalan kısım mütaahhi-
din kârını teşkil etmektedir. 

Sual 8 — Eski mütaahhidin naklettiği kro
mun bedeli ödenmiş midir 1 

Cevap 8 — Eski mütaahhidin hesaplarının 
tasfiye ve tesviyesi henüz tamamen ikmal edil
memiştir. 

Sual 9 —1956 ve 1957 senelerinde krom nak
liyesi işi ne şekilde yapılmaktadır? İdare kro
mun tonunun nakliyesini kaça mal etmektedir? 

Cevap 9 — 1956 yılı krom nakliyatının yapı
lış şekli hakkında yukarda mufassalan malûmat 
arz edilmiştir. 

1957 yılma ait kamyonla yapılacak krom 
nakliyatına gelince : 

Mezkûr yıl için derpiş edilmiş kamyonla 
krom cevheri nakliyatı 210 000 tondan ibaret
tir. Bunun 70 000 tonu işletme tarafından Ma
den İstasyonuna nakledilecek, 140 000 tonu da 
mütaahhitlere naklettirilecektir. 

Mütaahhitlere naklettirilecek olan 140 000 
tonun 62 000 tonunun (Recai Baloş - Zülfikâr 
İnce Ortaklar) Firmasından geri alman 15 kam
yonun, Baloş - İnce Firmasına bildirilen bedelle 
nakliyeci şoförlere devredilmesi ve verilecek her 
kamyona mukabil alâkalı nakliyeci şoförün de 
şahsına ait iki kamyonun krom nakliyesi işin
de kullanılması! kayıt ve şartlariyle tonu 14, 
liradan taşıttırılması hakkında mahallî nakliye
ci şoförlerle anlaşmaya varılmıştır. 

Bakiye kalan 78 000 ton için de yeni bir iha
le yapılmasına tevessül edilmiştir. 

E TELGRAFLAR 

1957 senesinde yaptırılacak nakliyatın da 
Mehmet Arslan'ın 21,50 lira fiyatından daha aşa
ğı bir fiyatla yaptırılması mümkün görüldüğün
den, 180 000 ton nakliyatın bakiye kısmından da, 
fiyat farkından küçümsenmiyecek bir miktar da 
istifade sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

Eski mütaahhit Mehmet Arslan'la yapılmış 
olan mukavele ve ayrıca mezkûr işletme için mü
essese müdürü tarafından Ankara'da tek bir 
firmadan tahsisatsız ve fahiş fiyatlarla re'sen 
yapılmış olan takriben bir milyon lira tutarın
daki mubayaa muameleleri bankaca ve vekâle-
timizce yaptırılmış bulunan teftiş ve tahkikler 1 
neticesinde usulsüz ve yolsuz görüldüğünden, j 
mezkûr muameleleri yapan müessese müdürü- i 
nün işine nilhayet verilmiş ve bu hususlarda ve
kâlet müfetişi taraf nidan tanzim edilmiş olan ı 
rapor C. Müddetiumumiliğine tevdi edilmiştir. 

Sual 7 — Mütaahhitlerin idareden aldıkları 
yeni kamyonları muayyen şahıslara kromun 
tonu 15 liradan nakletmek şartiyle vererek ida
renin kamyonları ile krom naklettirdiklerine gö
re, iddia edildiği gibi 300 - 400 bin lira kâr, et
tikleri doğru mudur? 

Cevap 7 — Mütaahhidin işletmeden aldığı 
kamyonlarla kromun tonunu kaç liradan taşıt
tırmış olduğu bankanın meçhulü bulunmakta
dır. Bildirildiği gibi tonunu 15 liradan naklet- | 
tirmişse, mukavele fiyatı 17 liraya nazaran ta- I 
şman39 739 ton krom üzerinden takriben 79 500 
liralık bir fark kalır ki, bundanda teşkilât ve şan
tiye kurma, mukavele, teminat mektubu, vago- | 
na tahmil, tartı, ocak tâli yollarının açılması, j 

1. — Atatürk Üniversitesi kuruluş Kanunu
nun kabulü münasebetiyle gelen §ükran telgraf 
lan : 

Erzurum D. P. Vilâyet İdare Heyeti Baş
kanı Münip özer, 

Erzurum Belediye Reisi Dr. Edip, 
Erzurum öğretmenler Derneği Başkanı Tah

sin Akgün. 

2. — Kırşehir vilâyetinin kuruluş Kanunu
nun kabulü münasebetiyle gelen şükrayı telgraf
ları : 

Kırşehir Meclisi Umumi âzası Safa Ünal, 

Terzi Necati Şener, 
Berber Yaşar Uzuner. 
öğretmenler Derneği Başkanı Memduh Aydın, 
Tüccar Kemal Agâh, 

* Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanl M. Ba-
kıroğlu, 

Mucur Belediye Reisi Fehmi Çağlayan, 
Hayır, Sevenler Cemiyeti Başkanı İlhamı, 
Kırşehir Demokrat Parti Başkanlığı, 
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sa

dettin Doğangün, 
Kırşehir Belediye Reisi Fazıl Yalcın. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri namına hareket eden «Export -
Import Bank of Washington» arasında 20 Mart 1956 tarihinde imzalanan 25 milyon dolarlık Kredi 

Anlaşması ve ekinin tasdiki hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Aza adedi : 541 • 
Rey verenler : 273 

Kabul edenler : 273 
Reddedenler 0 
Müstenkifler 0 

Keye iştirak etmiyenler : 250 
Münhal mebusluklar : 18 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Murad Âli Ulgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
ismet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğîıı 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer GÖkçer 
Fttad Şeyhtin 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat tyriboz 
Etem Menderes 

[Kabul 
A. Baki Ökdeııı 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Halil îmre 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtag 
Sun Yırcalı 
Sıtkı Yırealı 

BlLECÎK 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nus'rottin Barut 

BOLU 
Reşat Akgemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbag 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozaıı 

edenler] 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferrah Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Ragıp Karaosmanoğlu 

EDİRNE 
Kemal Yaşmkılıç 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 
Tevfik Şenoeak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemaİ Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Salâhattin Ünlü 

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

HAKKAKİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

ÎÇEL 
Yakup Çukurova 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekâl 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 

ÎZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
Muzaffer Balaban 
Necdet încekara 
Halûk öberen 
Nuriye Pınar 

KARS 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
İbrahim Us 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

İ : 81 14. 
KAYSERİ 

Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Mehmet Mahmudoğhı 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akm 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Tevfik Fikret Baran 
Muammer Obuz 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Nuri Ocakcıoğiu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayiir 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 

.1967 C : 1 
MARDİN 

Eteni Aybar 
Bahaettin Erdem 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Nuri özsan 
Yavuz Paşamehmetoğlu 

MUŞ 
Gıyasettin Emre 

NİÖDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Betıgü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri İşbakan 
Selâhattin Ornon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Ahmet Kınık 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
Mehmet Ünaldı 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Şevki Ecevit 

Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TOKAD 
İhsan Bac, 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Yusuf UIUHOV 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
İsmail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Haşini Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 
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ZONGULDAK 
Sebatı Ataman 

AFYON KAEAHÎSAR 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Muhlis Bayram oğlu 
Dağıstan Binerbay 
Âliye Coşkun 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Necmi inanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Asım Okur 
Ahmet Tekelioğlu 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 

BlTLÎS 
Selâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit' Erkuyumeu 

1 : 81 
Suat Başol 
Necati Diken 

14.6.1957 C : 1 
Hakkı Hilâlcı 
Edibe Sayar 

Avni Yurdabayrak 

[Beye iştirak etmiyenler] 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köynıen 
ibrahim öktem 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Nuroddin Fuad Alp-
kartal 
Saf aeddin Karanakçı 
ihsan KarasioğTu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Mustafa Ekinci 
İhsan Hamid Tiğreî 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(t) 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Selâhattin Toker 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Zeki Çavuşoğlu • 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Hâmid Şevket ince (I.) 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenanı 
ihsan Daî 
Samih inal 
Süleyman Kurane) 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Abdullah Izmen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Hali» Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
Celâl Ramazan oğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Aziz Koksal 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Ziya Köktürk 
Nadir Nadi 
Emitı Onat 
Nizaraettin Âli Sav 
Hanri Soriano 

Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Ahmet Topeu 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut (I.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Pertev Arat 
Oihad Ba/ban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Osman Kapanı 
Rauf Onursal 
Mehmet Ali Sebük 
îlhan Sipahioğra 
AbMin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Turan Güneş 
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KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulün ay 

I : Sİ 14.6 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaesman-
oğlu 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Cavit Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Bekir Baykal 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Ahmet Morgil 

. 1957 O : 1 
SAMSUN 

Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 

StlRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SlNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Sorauncuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Abdürrahman Doğruyol 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 

Ferid Alpiskendcr 
Necmi Arman 
Zeki Er ataman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gül üt 
Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
, Halit Ağanoğlu (1.) 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku . 
Sami' Orberk 
Pertev S anaç 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Feridun Ay alp 
Celâl öncel 
Saim önhoıı 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Kemal Yörükoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın 1 

[Münhal Mebusluklar] 
Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

İstanbul 
İzmir 
Kastamonu' 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 2 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında münakit Zirai 

Emtia Anlaşmasının tasdiki hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Bren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Hâzıra Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

A za adedi : 541 
Rey verenler : 274 

Kabul edenler : 274 
Reddedenler 0 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmiyenler : 249 
Münhal mebusluklar : j § 

[Kabul edenler] 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nuarettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh E rozan 
Hulusi Köymen 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad AIp-
kartal 
Bedi Enüstün 

Emin Kalafet 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Kenan Çığmarî 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kıİıçkale 
Baha Koldaş" 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Kemal Yaşmkılıç 

, 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erdumaıı 
Şevki Erker • 
Hâmid Şevket İnce 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Süleyman Kuvanel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah İzm en 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 
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HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
A. Mithat Kuseyrioğlu 

İÇEL 
Yakup Çukurova 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç % 

Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Ali Fuaâ Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Puad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Füruzan TekjJ 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
Muzaffer Balaban 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Necdet »încekara 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 

KARS 
Remzi Çakır 
Hasan "Erdoğan 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 

t : 81 14. 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fik^ri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hidayet Aydıner 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Abdi Çilingir 
Muammer Obuz 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA . 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Nihat Halı k Pepeyi 

MALATYA 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Hayrı Büke 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

6.1967 C : 1 
MARAŞ 

Abduljah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Nuri özsan 
Yavuz PaşamehmetoğİH 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin , 
Selâhattm Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman TCavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ekrem. Anıt 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid TÜZBİ 
Şükrü Uluçay 
TTârli üzer 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Ahmet Kınık 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah ihsan Tolon 
Mehmet Ümaldı 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 

Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TOKAD 
ihsan Baç 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
ismail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğhı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Mııslilı Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
ihsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
lııoğlu 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebatı Ataman 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 
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AFYON KARAHtSAR 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğhı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Faruk Çöl 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu , 
Aliye Coşkun 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi înanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Ahmet Tekelioğlu 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Halil tmre 
Arif Kalıpsızoğlıı 
Ahmet Kara gür . 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tunçay 
Sırrı Yırcali 
Sıtkı Yi ren 11 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğl u 
Yünınü Üresin 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğiu 

BURSA 
Sabahattin Çıracıogiu 
Selim Ragıp Emeç 

[Reye iştira 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
İbrahim Öktem 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Sa('aeddin Karanakçı 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENÎZLÎ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
thsan Hamid Tiğrel 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(I.) . 

Sabahattin Parsöy 
ELÂZIĞ 

Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sana-
lan * 

ERZURUM 
İshale Avni Akdağ 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Abdülkadir Eryurt 
Hasan Nuraanoğlu 
Rıza Topcuoğlu 

etmiyenler] 
ESKİŞEHİR 

Muhtar Başkurt 
Kemal Zeytin oğlu 

CAZİANTEB 
Ekrem Cenanı 
İhsan Daî 
Samih İnal 

GÜMÜŞAN3 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Bnykal 
Ekrenr Ocaklı 
Sabri Özcan San 
Halis Tokdemir 
Halil Zarbını 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
Şemsettin Mursaloğlıı 
"Celâl Ram azan oğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin l'.Vat 
İbrahim Gürgen 
Mehmet Mutlugil 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Oamlıbel 
Ziya Köktürk 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizam ettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

Zakar Tarver 
Ahmet Topçu 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut (î.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Pertev Arat 
Cihad Baban 

I Belızat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Abiclin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Fe#zi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Turgut Göle 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 

I Fikret FiMz 
I KIRŞEHİR 

Osman Alişiroğlu 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Turan Güneş 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Haindi Ragıp Atademir 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 

I Reyhan Gökmenoğltı 
I Muhittin Güzelkılmç 

Mekki Keskin 
I Ahmet Koyuncu 
I Tarık Kozbek 
I Himmet ölçmen 

M. Rüştü özal 
I Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bııbik 

I Ahmet ihsan Gürsoy 
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Ahmet Kavuncu 
Osman özbilen 
îhsan Şerif özgen 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
İsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri O rai 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulıınay 
Tevfik Unsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MABAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 

î : 81 14.6 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinei 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Cavit Kavurmacıoğlu 

ORDU 
. Bekir Bay kal 
Sabi'i Işbakan 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik Heri (V.) 
Abdullah Keleşoğlu 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Enver Batlımla 

. 1957 0 : 1 
Oavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Ahmet Topaloğlu 
ismet Uslu 

SIÎRD 
Suat Bedük 
Balti Erden 
Veysi. Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SlNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbas 
Nuri Sertoğlu 
Ser ver Somuneuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Abdürrahman Doğruyol 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Neemi Arman 
Zeki Erat aman. 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlıı 
Sclâhattin Gül üt 
Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu (I.) 
Selâhattin Karay av. iz 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ayalp 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz Özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Kemal Yörükoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 
Nıısret Kirişcioglu 

[Münhal Mebusluklar] 
Afyon Karahisar 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

1 
2 
1 
1 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir' 

1 
1 
1 
1 

istanbul 
izmir 
Kastamonu 
Kayseri 

1 
1 
1 
3 

Kırklareli 
Zonguldak 

* 

] 
2 
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«Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binasiyle müştemilâtının tefriş ve tezyin işlerinin yapılması 
vazife ve salâhiyetlerinin Nafıa Vekâletine devri hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
ismet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Bren 
Muzaffer Ergüder 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Neeati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
273 
273 

0 
0 

250 
18 

[Kabul edenler] 
Zühtü Uray 
Cevât Ülkü 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Esat Budakoğlu 
Halil îmre 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
ihsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

.BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
ibrahim Aydın 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH • 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürşes 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Kemal Yaşınkılıç 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Tevfık Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Şevki Erker 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
Abdülkadir Atik 
flalâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Er km en 
Tahsin inanç 
Abdullah îzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 
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HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
A. Mithat Kuse/rioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

ÎÇEL 
Yakup Çukurova 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes' 
Mükerrem Sarol 
Füruzan TeMİ 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
Muzaffer Balabanı 
Necdet İneekara 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifı Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 

1 : 81 14.6 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Mehmet Mahmudoğlıı 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hidayet Aydıner 
Tevfik Fikret Baran 
Beyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Muammer Obuz 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif Özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Nuri Ocakcıoglu 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurban oğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis" Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 

. 1967 O : 1 
MARDİN 

Etem Aybar 
Bahaettin Erdem 
Halim Satana 

•MUĞLA 
Turhan Akarca 
Nuri özsan 
Yavuz Paşamehmetoğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıka/n 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Gavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Er te l in 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfik ileri 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid TÜ2?ei 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Ahmet Kınık 
Simıaaı Tekelioğlu 
Nurullah thsaıı Tolon 
Mehmet Ümaldı 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 

Rifat Öçten 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TOKAD 
Ahmet Gurkun 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
İsmail Şener 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim- Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Ha in it Kartal 

YOZGAD 
Daııyal. Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtf i Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hakkı Hilâlcı 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrnk 
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[Reye iştirak etmiyenler) 

AFYON KARAHISAR 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Dağıstan Binerbay 
Âliye Coşkun 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Neemi înanç 
Seyfi Kurtbek 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Nihat lyriboz 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli • 
Mücteba Iştm 
Arif .Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı •Yırcali' 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Yumnü tiresin 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 

Sadettin Karacabey 
ibrahim öktem 
Halûk Şaman. 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı 
ihsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamid Tiğrel 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(t)' " 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi San'a"-
lan 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince (I.) 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topcuoğlu 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenanı 
ihsan Daî 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan Sarı 
Halis Tokdemir 
Hal it Zarbun 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Aziz Koksal 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Ziya Köktürk 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Ali Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Ahmet Topçu 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut (I.) 

Tahsin Yazıcı 
İZMİR * 

Pertev Arat 
Cihad Baiban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Mehmet Ali Sebük 
ilhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

* KAYSERİ 
Emin Develioğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Selâmi Dinçer 
Turan Güneş 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
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Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Osman özbilen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
îsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Nedim Ökmen 
Remzi öksüz 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın 1 

t : 81 14.6 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 1 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

ORDU 1 
Sabri îşbakan 1 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Oavid Oral 
Salim Serçe 

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

.1967 O : 1 
Lûtfi Sezgin 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 

SİİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Somûncuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Abdürrahman Doğruyol 
Etem Erdinç 
Kâzım Öskay 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramh 
Samim Yüçedere 

TOKAD 
İhsan Baç (Rs. V.) 

Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu (1.) 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Sami örberk 
Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Qsman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

VAN 
Kemal Yörükoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık . 
Suat Başol 
Necati Diken 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 

İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 2 

18 



,1 : 81 14.6.1957 0 : 1 
Muğla, Denizli, Bolu, Aydın ve Sakarya vilâyetleri dâhilinde vukua gelen yer sarsıntısından zarar 

görenlere yapılacak yardım hakkında Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi 
Bey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
278 
278 

O 
O 

245 
18 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçcr 
Necmi înanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarh an 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 

Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDİN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

'BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat BudakoğJıı 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Halil îmi'e 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlıı 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muh ar rem ' T ıınçay 
Sırrı Yırcah 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECÎK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü#Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BÎTLÎS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlü 
Selâhaıtin Baysal 
Fahri Belen 
Şabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülez 
Lûti'i Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Güleügil 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Tevt'ik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
R ı f k ı Salim Bu rç ak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryıırt 
Cemil önder, 
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Rıza Topçuoğlu 
Esat Tuneel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar »Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 

• Kemal Zeytinoğlu 
GAZÎANTEB 

Abdülkadir Atik 
İhsan Daî 
Samih İnal 
Süleyman Kuran el 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Abdullah İzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabi'i özcan San 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Yakup Çukurova 
Reiik Koraltan 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi GÖgen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Naci Kurt 
Püruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Ttirkgeldi 

İZMİR 
Abdullah Aker 

t : Öl 14.6 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 

KARS * 
Remzi Çakır 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Pikret Piliz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Kâzım Meriç 
Nüzhet Unat 

KONYA , 
Hidayet Aydmer 
Muhittin Güzelkılınç 
Mekki Keskin 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
İsmet İnönü 

. 1957 0 : 1 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Nuri özsan 
Yavuz Pasamehmetoğln 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Sabri İşbakan 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tek.ay 
Perid Tüzel 

Hadi Üzer 
SEYHAN 

Ahmet Kınık 
Si.nasn Tekelioğlu 

SİİRD 
Baki Erden 

SINOB 
Şerafettin Ayhan 
Nuri Sertoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tünıcrkan 

SİVAS 
Hü>eyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Etem Erdinç 
Bahattin öı-nekol 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
İhsan Baç 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Muzaffer Harunoğln 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
ihsan Aktürel 
Talât Alpay 
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Mahmut Ataman 
Ömer Lııtfi Erzurum-
luoğlu 

1 : 81 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

14.6 .1967 0 : 1 
ZONGULDAK 

Sebati Ataman 
Necati Diken 

Hakkı Hilâlcı 
Avni Yurdabayrak 

AFYON KARAHÎSAR 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Faruk Çöl 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Âliye Coşkun 
Muhlis Ete 

ANTALYA^ 
Asım Okur 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

BÎLECÎK 
•ismail Selçuk Çakıroğlu 

BOLÜ 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğhı 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkııyumcu 
İbrahim öktem 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı 
ihsan Karasioğlıı 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
ibrahim Aydın 
Celâl Boynuk 

ÇORUM 
Ali Rıza Kılıçkale 
Hüseyin Ortakeıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Anğ 

' [Reye iştirak 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDÎRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 

ERZURUM 
lshak Avni Akdağ 
Zeki Çavuşoğlu 
Hâmid Şevket ince (I.) 
Hasan Numanoğlıı 

GAZlANTEB 
Ekrem Cenani 
Cevdet San 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir-
Hal it Zarbım 

HATAY 
A. Fey/A Atahan 
Ali Muhsin BereketoğMn 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 

etmiyenler] 
* 

ibrahim Gürgen 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Naziııı Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan
rı över 
Zakar Tarver 
Ahmet Topçu 
Fahrettin Ulaş 
îsîuri Yamut (I.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Nebil Sadi Altuğ 
Cihad Baiban 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Arif Güngören 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Mehmet Ali Sebük 
ilhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 

Behçet Uz 
KARS 

Fevzi Aktaş 
Sırrı Atal'ay 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Hilmi Dura 
Ali Muzaffer TanÖver 
Ziya Termen 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Osman Bölükbaşı 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akm (1. Â.) 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Selâmi Dinçer 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Cemal Tüzün 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Haindi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 
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KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yet ' in 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

1:81 14.6 
MARDİN 

Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Cavit Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Bekir Baykal 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Şükr-ü Uluçay 

SEYHAN 
Mjııstafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Cavid Oral 
Salim Serce 

. 1967 O : 1 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünıaldı 

SİİRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Server Somuncuoğhı 

SİVAS 
Nuri Demirağ 
Abdürrahman Doğrüyol 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 

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

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoglu 
Selâhattin Gül üt 
Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu (t.) 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Enırullah Nutku 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl Öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 

[Münhal MebttMuklar] 
Afyon Karahisar 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

1 
2 
1 
1 

Çoruh 
Diyarbakıı 
Eskişehir 
Bursa 

İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

18 



t : 81 14.6.1957 O : 1 
Japonya'nın Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına iltihak şartlarına mütaallik Proto

kolün tasdikine dair Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHlSAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis- öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Âliye Coşkun 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi înanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı Öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 

A za adedi : 541 
Rey verenler : 273 

Kabul edenler : 273 
Reddedenler 0 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmiyenler : 250 
Münhal mebusluklar : 18 

[Kabul edenler] 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin înan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
•Selâhattin Baysal 
tlısan Gülez 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
IVIecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber 
oğlu 
Yakup Gürsel 

Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Cemil Önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlıı 
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GAZlANTEB 
Abdülkadir Atik 
Sanıih înal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Haindi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmcn 
Tahsin İnanç 
Abdullah izm en 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabri özean San 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Celal Ramazanöğlı* 

ÎÇEL 
Itüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Mükerrem Sarol 
Zeki Rıza Sporel 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 

İ : 81 14.6 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Salim Esen. 
Muzaffer Küşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Alcın 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Kâzım Meriç 

KONYA 
Mustafa Bağrı açık 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Mekki Keskin 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Zeki Tulün ay 

. 1957 O : 1 
MANİSA 

Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kur I m 11 oğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARDİN 
Ba'lıaettin Erdem 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Nuri özsan 
Yavuz Paşamehnıetoğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepc 
Sabri îşba,kan 

RtZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akç.al 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoglu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Ahmet Kınık 
Sinan Tekelioğlu 

SİÎRD 
Suat Bedük 

Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SINOB 
Şerai'ettin Ayhan 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Hüseyin Oit.il 
Etem Erdinç 
Bahattin örnckol 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
ihsan Baç 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Muzaffer Harım oğlu 
Süleyman FeJımi Kalay-
cıoğlu 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Nuru an Kurban 
Haşini T atlı oğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Set»ati Ataman 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Avni Yurdabayvak 
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[Reye iştirak etmiyenler] 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Faruk Çöl 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Muhlis Ete 

ANTALYA 
Asım Okur 

BALIKESİR 
Halil tmre 

BÎLECÎK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BOLU 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
Ahmet Hatı 

* Lûtfi Oğultürk 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbe.\ 

BURSA 
Raif Aybar 

. Sabahattin Çıracıoğlu 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyıımcıı 
İbrahim öktem 
B.aha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlıı 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
ibrahim Aydın 
Celâl Boynuk 

ÇORUM 
Ali Rıza Kılıçkale 
Hüseyin Ortakcıoğlıı 

DİYARBAKIR 
Fikri Anğ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDÎRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğhı 
(î.) 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin t o k e r 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Hâmid Şevket İnce (1.) 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topcuoğlu 

OAZIANTEB 
Ekrem Cenanı 
İhsan Daî 
Cevdet San 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
lsmail.Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbım 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlıı 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
A, Mithat Kııseyrioğlu 

Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano • 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Ahmet Topçu 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut (î.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Nebil Sadi Altuğ 
Oihad BaJban 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Arif Güngören 
Osman Kapani 
Rauf On arsal 
Mehmet Ali Sebük 
ilhan Sipahioğlu 
Abidün Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 

Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Hilmi Dura 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Osman Bölükbaşı 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Ûnat 
Sadettin Yalım , 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Nihat Haluk Pepeyi 
îsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğhı 
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Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Remzi Öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdûrrahman Bayar 
Abdûlkadir Kalav 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın 1 

1 : 8 1 14.6 
Şefik Qağlayam 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Bekir Bayfeal 
Fazıl Eritm 
Fazlı Ertekirı 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıeı 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Gûriş 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumkı 
Oavid Oral 
Salam Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

[Münhal M 
Bursa 1 
Çoruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 

.1957 C : 1 
SİNOB 

M. Vehbi Dayıbaş 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Abdûrrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 

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

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu (1.) 
Sabri Dilek 

ebusluklar] 
İstanbul 1 
İzmir 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 3 

Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl Öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

VAN, 
Hilmi Durmaz 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 

Kırklareli 1 
Zonguldak 2 

— 
18 
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«Gümrük Tarif eleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına Ek 15 Temmuz 1955 tarihli üçüncü, dördüncü 
ve beşinci munzam tavizler protokolleri»nin tasdikine dair Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

• 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Bren 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer GÖkçer 
•Necmi înanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi Öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhaıı 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Burhanettih Onat 

AÎ 5a adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
276 
276 

0 
0 

247 
18 

[Kahul edenler] 
AYDIN 

Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Müeteba Iştın 
Halil îmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlıı 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümııü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 

Selâhattin Baysal 
ihsan Gülez 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 

BURSA 
gelini Iiagıp Emeç 
Agâh E rozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

Kemâl Terzioğlu 
DENİZLİ 

Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Eükneddin Nasuhioğlıt 
Kemal Yaşınkılıç 

ELÂZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğiu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryıırt 
Cemil önder 
Kıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkaıı 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytitıoğlu 
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GAZÎANTEB 

Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet Sarı 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Haindi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmeu 
Talisin inanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞAN3 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Yakup Çukurova 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hûsman 
Naei Kurt ' 
Müktrrem Sarol 
Füruzan TeMİ 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Sadık Giz 
Necdet îneekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurnıel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Kâzım Meriç 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdi Çilingir 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Osman özbilen 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Nuri Oeakcıoğlu 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 

Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Nuri özsan 
Yavuz Paşamehmetoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Ref et Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe . 
Sabri îşb&kan 

RİZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfik Heri 
Abdullah Kele§oğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Ahmet Kınık 
Sinan Tekelioğlu 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Bahattin örnekol 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
ihsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğhı 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslin Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

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

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Avni Yurdabayrak 

— 269 — 



î : 81 14. 6.19$7 C : 1 

AFYON KARAHÎSAR 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Ktifrevi 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Âliye Coşkun 
Muhlis Ete 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

BÎLECÎK 
tsmail Selçuk Çakıroğlu 

BOLU 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumeu 
îbrahim öktem 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı 
thsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 

[Beye iştirak 
DİYARBAKIR 

Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragrp Karaosmanoğlu 
thsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 
Tevfik Şenoeak 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
Hâmid Şevket İnce 
Hasan Numanoğln 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun * 

HATAY 
A. Feyzi Ataharı 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

etmiyenler] 
İSPARTA 

İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Necmd Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
ZeM Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
növer 
Zakar Tarver 
Ahmet Topçu 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut (1.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Nebü Sadi Altuğ 
Oihad Baban 

.Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoglu 
Arif Güngören 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Abidlin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 

Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Osman Bölükbaşı 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın (1. A.) 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağnaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlıı 
Ahmet Koyuneu 
Tarık Kozbek 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kınkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
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Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala* 
kant 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Melih Koçer 

MAKAS 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlıı 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Remzi Öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinei , 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

NÎĞDE 
Sadettin Ertur 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın 1 

Cavit K&vurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Bekir Baykal 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüfoğlu 
Ömer Güriş 
Şükrü Ulu cay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Ban 
Enver Batumlu 
Oavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünıaldı 

SURD 
Suat Bedük 

[Münhal M 
Bursa 1 
Çoruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 

Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Server Somuneuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Abdürrahman Doğruyol 
Şevki Eeevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 

TEKİRDA& 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Neemi Arman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yüeedere 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 

ebusluklar] 
İstanbul 1 
İzmir 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 3 

Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 

Halit Ağanoğlu (î.) 
Mahmut Gologlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URPA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişeioğlu 
Edibe Sayar 

Kırklareli 1 
Zonguldak 2 
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Protokolü»nün tasdikine dair Kanuna verilen 

Âza adedi r 
Eey verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmiyenler :: 
Münhal mebusluklar 

reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

541 
278 
278 
O 
O 

245 
18 

AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
ismet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlü 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 7 

Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 

[Kabul 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray ' 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Halil Imre 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nasrettin Barut 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Müfit Erkuyumeu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 

edenler] 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Meeit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlıı 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
İhsan Daî 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozhağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
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Sabri özean San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbım 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

ÎÇEL 
Yakup Çukur oğlu 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Haeopulos 
Hadi Hüsman 
Naci Kurt 
Mükerrem Sarol 
Zeki Rıza Sporel 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 

ÎZMÎR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Muammer Çâvuşoğlu 
Sadık Giz 
Necdet încekara 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın ' 
Kâmil Gündeş 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel • 
Ömer Mart 

1 : 81 14.6 
KIRKLARELİ 

Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağnaçık 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Osman özbilen 
ihsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Esat Doğan 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Hayri* Büke 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 

. 1957 0 : 1 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Nuri özsan 
Yavuz Paşaimehmetoğlu 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

NİĞDE 
Ali'Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmaeıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Sabri Işbakan 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Topaloğlu 
ismet- Uslu 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Siialp 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Rifat Öçten 

Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
ihsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkân 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 

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

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
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[Beye işiirdk etmiyenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Âliye Coşkun 
Muhlis Ete 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Asım Okur 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Necati Celim 
Nihat îyriboz 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Mücteba Işın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BİTLİS 
Selâha^ttin İnan 

BOLU 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
Lûtfi Ogultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıraeıoğlu 

Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
ibrahim öktem 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
ihsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
ibrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Ali Rıza Kılıçkalc 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Osman Ongan 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu • 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmaııoğlu 
ihsan Hamid Tiğrel 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginim 
Cem al Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlü 
(î.) 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Mustafa Rahmi Sanalan 

ERZURUM 
tshak Avni Akdağ 
Zeki Çavuşoğlu 

Bahadır Dülger 
Hâmid Şevket ince 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Sayın 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Cevdet San 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
A. Mithat Kııseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
ibrahim Gürgen 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Veli beşe 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Lûtfi Kırdar , 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
A^dııan Berıderes (Btş-
vekil) 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Ahmet Topçu 

Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut (I.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Nebil şadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Arif Güngören 
Osman Kapani 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzî Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Osman Bölükbaşı 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Tevfik Fikret Baran 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Muhittin Güzelkılınç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
M. Rüştü özal 
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Halil özybrük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Alî Galib Bubifc 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na~ 
suhoğlu 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
ismet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Adnan Karao&manoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 
Muhlis Tümay 

MABAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 

Mahmut Karaküçük 
MAEDÎN 

Etem Aybar 
Aibdürrahman Bayar 
Cevdet Öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

ORDU 
Bekir Baykal 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri (V.) 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 

Zahit Akdağ 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah îhsan Tolon 
Mehmet Ünaldı 

SÎÎRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 

StNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Server' Somuncuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Nuri Demirağ 
Abdurrahman Doğruya! 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin- Ertürk 
Kâzım Oskay 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Fethi Mahramb 
Samım Yüeedere 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 

Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu (1.) 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslin Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Neeati Diken 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın * 1 

[Münhal Mebusluklar] 
Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

İstanbul 
îzmir 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

18 



I : 81 14. 6.1957 C : 1 
«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Âkıd Taraflarının Dokuzuncu Devre Toplantısı 
Nihai Senedi» ve buna merbut «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının Kısım I ve XXIX 
ve XXX ncu maddelerinin tadiline mütedair Pro tokol», «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel An
laşmasının Önsözü ile I ve II nci kısımlarının tadiline mütedair Protokol», «Gümrük Tarifeleri 
ve Ticaret Genel Anlakmasımn teşkilâta mütaallik hükümlerinin tadiline mütedair Protokol» ve 
«Ticari îş Birliği Teşkilâtını tesis eden Anlaşma» nm tasdiki ve bu vesikaların imza ve kabulü ile 
ilgili bilcümle muamelelerin yapılması hususunda Hükümete salâhiyet verilmesi hakkında kanun 

lâyihasına verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Murad Ali Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Aliye Coşkun 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 

Aza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
276 
276 

0 
0 

247 
18 

[Kaimi edenler] 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türegün 
Fuad Zineirkıran 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Istın 
Halil îmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

Yümnü Üresin 
BİNGÖL 

Necati Araş 
Sait Göker 

• Ekrem Yıldız 
BİTLİS 

Nusrettin Barut 
Selâhattin înan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülez 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh E rozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer Önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber 

'oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Bafra Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 
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EDİRNE 

Eûkneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Cemil Önder 
Rıza Topeuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail-Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Samih İnal 
Süleyman Kuran ol 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç, 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabri özean San 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Yakup Çukurova 

Refik Koraltan 
İSPARTA 

Zühtü Hilmi Velibeşe 
İSTANBUL 

Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Naci Kurt 
Mükerrem Sarol 
Füruzan TeMl 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Sadık Giz 
Necdet încelbara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurınel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Selâmi Dİnçer 

Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdi Çilingir 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Osman özbilen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sıidi Mıhçıoğlu 
Muhlis. Tümay 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Nuri özsan 
Yavuz Paşamehmetoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkam 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Sabri Işbafean 

RİZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet- Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfik Heri 
Abdullah Eker 
Muhittin Özkefeli 
Hamdi Tek&y 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Ahmet Kınık 
Sinan Tekelioğlu 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Bahattin örnekol 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Pertev Sanae 
ismail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 
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VAN 

Hilmi Durmaz 
Muslih Gören taş' 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

AFYON KARAHtSAR 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Muhlis Ete 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BOLU 
Fahri Belen 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
ttaif Aybar 
Sabahattin Çıraeıoğlu 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyümeıı 
İbrahim öktem 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüçtü Zorlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 

Ömer Lûtfi Erzurum* 
luogiu 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

[Reye iştirak etmiyenlerj 
ÇANKIRI 

Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 

ERZURUM 
l'shak Avni Akdağ 
Zeki Çavuşoğlu 
Hâmid Şevket İnce (1.) 
Hasan Numanoğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

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

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes (Baş
vekil)! 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizam^ttin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan 
rıöver 
Zakar Tarver 
Ahmet Topçu 
Fahrettin Ula§ 
Nuri Yamut (I.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Nebil Sadi Altuğ 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 

Pertev Arat 
Gibad Baban 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Arif Güngören 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Abidfin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Osman Bölükbaşı 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Aüan (1. Â.) 
Ziya Atığ 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydıner 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfîk Fikret Baran 
Remzi Birand 
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Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Ahmet Koyuncu 
Tank Kozbek 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet tnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Tevfik Ünsalan 
Nûvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
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Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Bekir Bayfcal 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sel'âhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

SAMSUN 
Salim Çonoğlıı 
Abdullah Keieşoğlu 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Gûriş 
Şükrü Ulıuçay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
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Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batuımlu 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah thsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
ismet Uslu 
Mehmet Ümaldı 

SttRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
M. Vehbi Dayıbaş, 
Server Somuncuoğhı 
Haşim Tan 
Muhit Tüm erkan 

SİVAS 
Hüseyin Çiti] 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Abdürrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit • 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 

TEKİRDAĞ 
îsmail Hakkı Akyüz 

Ferid Alpiskender 
Necnıi Arman 
Fethi MahramJı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Osman Hacıbaloğhı 
Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu (t.) 
Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karaya vuz, 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Mustafa Reşit Tarakçı -
oğlu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğhı 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saim Önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

ZONGULDAK 
Sebatı Ataman 
Hüseyin Balık 
Necati Diken 
Cemal Kıpçak 
Avni Ynrdabayrak 

Afyon Karahisar 1 
Ankara \ ' 2 
Antalya 1 
Aydın 1 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

[Münhal Mebusluklar! 
İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
2 

18 
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26 Ekim 1956 tarihinde New - york'ta imzalanan «flfiilletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Statüsü»nün 

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

AFYON KARAHlSAR 
Rıza Oerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk , 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Necmi înanç 
Seyfi Kurtbek 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 

A 
Rey 

ıza adedi 
verenler 

Kabul edenler 
. Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmiyenler 

Münhal mebusluklar 

541 
273 
273 

0 
0 

250 
18 

[Kabul edenler] 
Nail Geveci 
Eteni Menderes 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mücteba I§tm 
Halil îmre 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BÎTLÎS 
Nusrettin Barut 

BOLÜ 
Reşat Akşemsettinoğlu 
ihsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURJDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

Fatin Rüştü Zorlu 
ÇANKIRI 

Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşe! 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Küıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 

* EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

• 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sana 
lan 
Tevfik ^enocak 

Veysel Varol 
ERZURUM 

Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
İhsan Daî 
Süleyman Kuranel 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah İzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
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Sabri Özcan San 
Halis Tokdemir 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabcl 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart " 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 
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KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Osman Özbilen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Nuri Oeakcıoğiu 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Cevdet öztürk 
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Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Nuri Özsan 
Yavuz Paşamehmetoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyas^ttin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüs'eyiıı Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzd Bozt'epe 
•Sahri İşbakan 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
İzzet Akçsal 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah EkeT 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Ukıçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Sedat Barı 
Ahmet Kınık 
Simam Tekelioğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünıaldı 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 

Rifat Öçten 
Bahattin Örnekol 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Eratamaıı 

TOKAD 
İhsan Bae 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gurkun 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Muzaffer Haruııoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
layeıoğlu 
Sami Orberk 
İsmail Şener 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Hakkı Hilâle ı 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
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[Reye iştirak etmiyenler] 

AFYON KARAHÎSAR 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Âliye Coşkun 
Muhlis Ete 
Zafer Gökçer 
Talât Vasfi öz 
Puad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Asım Okur 

AYDIN 
Necati Celim 
Nihat îyriboz 
A. Bakî ökdem 

BALIKESİR 
•Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BtLEOÎK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

Behçet Kayaalp 
BURSA 

Baif Aybar 
Sabahattin Çıraeıoğlu 
Selim Ragıp Emee 
Muhlis Erdener 
İbrahim Öktem 
Halûk Şaman 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Sai'aeddin Karaıiakçı 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlıı 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Fikrî Anğ 
Mustafa Ekinci 
Bagıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(D! 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

ERZURUM 
îshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Hâmid Şevket İnce (î.) 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Sayın 

GAZÎANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenan i 
Samih İnal 
Ali Ocak 
Cevdet San 

' GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Halit Zarbun 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip înai 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Kemal Demiraiay 
Tahsin' Tola 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Ndzam^ttin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekâl 

Ahmet Topcü 
Celâl Türkgeldi 
Nuri Yamut (1.) 

İZMİR 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
CShad BaJban 
Muzaffer Balabaaı 
Behzat Bilgin 
Arif Güngören 
Necdet încekara 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Abidün Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Ali Muzaffer Tanover 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Servet Haeıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Osman Bölükbaşı 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Turan Güneş 

KONYA 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
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Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Ve rai 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Ora! 
Hilmi özbay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Melih Koçer ' 

MAKAS 
Ahmet Bozdağ 
Nedim ökmen 
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Remzi Öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDÎN 
Eteni Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Cavit Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Bekir Baykal 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Selâhattin Orhun 

RtZE 
Hüseyin Agun 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Ha m di Tekay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Enver Batuıu'lu 

. 1957 C : 1 
Oavid Oral # 

SaMm Sçrçe 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah İhsanı Tolon 
Ahmet Topaloğlu 

SÜRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 

StNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Server Somııncuoğlu 
Haşini Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Citil 
Ei'cüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Abdürrahman Doğruyol 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Ahmed özel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyiiz 
Ferid Alpiskender 
Neemi Arman 
Fethi Mahram] ı 
Samim Vücedere 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Hasan Kangal 

Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Hal it Ağanoğlu (İ.) 
Mahmut Gol oğlu 
Selâhattin Karayavıız 
Emrııllah Nutku 
Pertev Sanae 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
.Mehmet Hatiboğlu 
Celâl Öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hamil Kartal 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Necati Diken 
Cemal Kıpçak 
Avııi Yurdabavrak 

[Münhal MeA)usluklarj 
Afyon Karahisar 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

1 
2 
1 
1 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

1 
1 
1 
1 

İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kaysneri 

1 
1 
1 
3 

Kırklareli 
Zonguldak 

18 
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Devre : X A A A 
ÎÇtima: 3 S. S A Y I S I : Z İ P 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 
memur ve hizmetlilerinin ücretlerine dair olan 2847, 3173, 4620 
ve 5000 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına ve 2847 sayılı 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair olan 5616 sayılı Kanuna 
bağlı III sayılı cetvelin tadili hakkında kanun lâyihası ve 

Münakalât ve Bütçe encümenleri mazbataları (1 /428) 

T. C. 
Ba§vekâlet 5 . III . 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 301/971 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Demiryoları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü nıemur ve hizmetlilerinin ücretlerine 
dair olan 2847, 3173, 4620 ve 5000 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına ve 2847 sayılı Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair olan 5616 sayılı Kanuna bağlı (III) sayılı cetvelin tadili hakkında 
Münakalât Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 29 . II . 1956 
tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte bağlı olarak sunul
duğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü 618(5 sayılı Kanunla İktisadi Devlet Teşekkülü hüviyetini 
almış olmasına ve diğer iktisadi Devlet Teşekkülleri 3659 sayılı Kanun hükümlerine tâbi bulunma
sına rağmen Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü memurları için 2847 sayılı Kanun ve ekleri hü
kümleri mahfuz tutulmuştur. 

2847 sayılı Kanuna ek 5616 sayılı Kanuna bağlı \ll sayılı cetvelde memuriyet unvanları dondu
rulmuş bulunduğundan teknik ve iktisadi bakımdan devamlı inkişaf arz eden çeşitli elemiryol hiz
metlerinin dondurulmuş bu unvanlara uydurulması mümkün olmamakta ve bu yüzden hizmetin ica-
bettirdiği yetişmiş ve mütehassıs elemanların tedarik ve tavzifinde müşkülât çekilmetkedir. Bu se
beple; 

1. Son senelerde memleket iktisadiyatının arz ettiği inkişaflar dolayısiyle demiryollarımızda da 
mühim gelişmeler kaydedilmiş ve bu yüzden bir kat daha ehemmiyet kesbeden demiryol hizmetleri
nin lâyıkı ile tedvir edilebilmesi için ihtiyaç görülen teknik ve mütehassıs elemanların istihdamına 
imkân vermek üzere 3 ncü dereceye müşavirler ve teknik müşavirler, 4 ncü dereceye de mütehassıslar 
unvanının ilâvesi zaruri görülmüştür. 

2. Yukarda arz edilen sebeplerle işletme kapasitesinin değişmesi ve trafiğin artması dolayısiyle 
halen beşinci derecede bulunan servis müdürlükleri ve işletim1 müdür muavinlikleri görevleri dör
düncü derecedeki hizmetlere tekabül eden bir ehemmiyet kazanmış bulunduğundan sözü geçen me
muriyetler dördüncü dereceye çıkarılarak beşinci dereceye de bu servis müdürlükleri muavinlerinin 
konulması lüzumlu görülmüştür, 
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3. 60 bine yaklaşan demirvol personelinin sıhhi bakını ve ihtiyarlarının karşılanmasına tahsis 

edilmiş olan demiryol sıhhi teşkillerinin de tevsii zarureti karşısında her teşkildeki kliniklerin şev
kli idareyi icebettirir ehemmiyet kesbetmesi dolavısiyle demirvol hastanesinde klinik şefliği yapan uz
man tabiplerin ve bu gibi büyük klinikleri ihtiva eden hastaneler baştabiplerinin de hastane mü
dürü unvaniyle dördüncü dereceye çıkarılmaları ieabetnıistir. 

4. Şebekenin muayyen ellerden sevk ve idaresi karşısında 2847 sayılı Kanunun ueşri zamanında 
11 işletmeden mürekkep demiryolları bugün 6 büyük işetmeye taksim edilmek suretiyle ikinei sınıl' 
işletmeler lâğvedilmiş bulunduğundan halen demiryollarında mevcudolmıyan 2 nei sınıf işletme mü
dürlüğü unvanı cetvelden çıkarılmıştır. 

Münakalât Encümeni mazbatası 

T. B. 31. M. 
Münakalât Encümeni 

Esas No : 1/428 
Karar No : 11. 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Demiryolları ve Limanlar] İşletme 
Umum Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin üc
retlerine dair olan 2847, 3173, 4620 ve 5000 sa
yılı kanunlarda değişiklik yapılmasına ve 2847 
sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
olan 5616 sayılı Kanuna bağlı (III) sayılı cet
velin tadili hakkındaki kanun lâyihası 3 Nisan 
1956 tarihinde Münakalât, Maliye Vekâletleri ve 
Devlet Demiryolları mümessillerinin de iştira
kiyle encümenimizde tetkik ve müzakere edildi. 

Yakında Türkiye Büyük Millet Meclisine ge
lecek olan Personel Kanununun da Demiryolları 
İdaresi ihtiyaçlarına uygun olarak getirilmesi 

17 . IV . 1956 

temennisiyle ve müstacel bir ihtiyacın ifadesi 
olan bu kanun lâyihası aynen ve ittifakla kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine gön
derilmek üzere Yükksek E e i s lige arz olunur. 
Münakalât Encümeni Reisi Bu M. M. 

Bilecik Ankara 
V. Vresin F. Zinciri;ıran 

Antalya Bitlis 
A. Okur X. liarul 

Manisa 
M. Koc/er 

(İmzada bulunamadı) 

Bitlis 
S. inan 

Sivas 
.1/. Turhan 

Bütoe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/428 
Karar Uo. 114 

Yüksek Reisliğe 

2,9 . V . 1957 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin üc
retlerine dair olan 2847, 3173, 4620 ve 5000 sa
yılı kanunlarda değişiklik yapılmasına ve 2847 
savı 11 Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 

olan 56Ki sayılı Kanıma bağlı 11.1 sayılı cetve
lin tadili hakkında Münakalât Vekâletince hazır
lanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri 
Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 5.1.11.1950 
tarihli ve 71-301/974 sayılı tezkeresiyle gönde-

( S. Sayısı : 226 
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rilen kanun lâyihası Münakalât Encümeni ıııaz-
batasiyle birlikte encümenimize havale edilmiş 
olmakla Maliye ve Münakalât Vekâletleri mümes
silleri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Kanun lâyihası; -1616 sayılı Kanuna bağlı ("5) 
sayılı cetvelde tesbit edilmiş olan kadro unvanla
rında değişiklik yapılmasını ve günden güne in
kişaf halinde bulunan Devlet Demiryollarının is 
hacmimi muvazi olarak mezkûr cetvelde derece 
ve unvanları yazılı kadroların çıkarılması ve yo
rum hizmetin icabı olarak kadro, derece ve un
vanlarının konulmasını istihdaf etmektedir. 

Lâyihanın şevkini mucip sebepler yerinde gö
rülerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve şe
kil bakımından cetvellerin numaraları ve buna 
göre madde metinleri tadil edilmek suretiyle lâ-
viha kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. İmre 

Kâtip 
Tokad 

Ö. Sunar 
Bursa 

/ / . Köymen 
Eskişehir 

M. Başkurt 
İzmir 

B. Bilgin A. 
Niğde, 

(.\ Kavurmacıoğlu 

Reis V. 
Kırklareli 

Aydın 
Z. Uray 

Çankırı 
T. Uygur 

Eskişehir 
.1 . Potuoğlu 
Muğla 

Sarıoğlu 
Ordiu 

K. Ak soy 
Trabzon 
/. Şener 

Trabzon 
S. F. Kalay'aoğlu 

Bu Mazbata M. 
Erzurum 
§. Erker 

Balıkesir 
M. H. Timurtaş 

Çorum 
Y. Gürsel 
Gazianteb 
E. Cenanı 
Niğde 

.1. N. Kadıoğlıı 
Ordu 

S. îşbakan 
Tunceli 

fi. T. Okaygün 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Demir yol lan ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin üeretlerine 
dair olayı 2817, 3173, 4620 ve 5000 sayılı kanun
larda değişiklik yap d masına ve 2847 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair olan 5616 
saydı Kanuna bağlı (111) saydı cetvelin tadili 

hal:kında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5616 sayılı Kanuna bağlı 
I I I sayılı cetvele ilişik (A) işaretli cetvelde de
rece ve unvanları yazılı görevler ilâve edilmiş A e 
mezkûr cetvelden ilişik (B-) işaretli cetvelde ya
zılı görevler çıkarılmıştır. 

MADDE 2. 
merivete girer. 

Bu kanun nesri tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. 

29 . H . 1 !)f)(5 
•Başvekil 
A'. M eder es 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet, Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
/ / . A. Göktürk 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin ücretlerine 
dair olan 2847, 3173, 4620 ve 5000 sayılı kanun
larda değişiklik yapılmasına ve 2847 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair olan 5616 
sayılı Kanuna bağlı (ftf) sayılı cetvelin tadili 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5616 sayılı Kanuna bağlı 
(III) sayılı cetvele ilişik (1) sayılı cetvelde de
rece ve unvanları yazılı görevler ilâve edilmiş ve 
mezkûr cetvelden ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
görevler çıkarılmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. .— Hükümetin üçüncü maddesi 
avnen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 226 ) 



Hü. 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
A. Özel 

lkt. ve Ticaret Vekili 
F. Flaş 

Güm. ve İnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Maliye Vekili 
N. Ökmen 

Nafıa Vekili 
M. (Javuşoğlu 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
N. Kör ez 
Ziraat Vekili 

E, Buddkoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 
İşletmeler Vekili 

S. A.ğuoğlu 

B. E. 

1). 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[A] İŞARETLİ CETVEL 

(iörevin eesidi 

3 Müşavirler 
3 Teknik 'Müşavirler 
4- Mütehassıslar 
-1 Hastaneler Servis Şefi Uzman Tabipleri 
4 Hastane Müdürleri 
4 İşletme Müdür Muavinleri 
4 Servis "Müdürleri 
5 Servis Müdür Muavinleri 

1). 

[B] İŞARETLİ CETVEL 

Görevin eesidi 

4 İkinci Sınıl' İşletme Müdürleri 
5 İşletme Servis Müdürleri 
5 Bilinci Sınıf İşletmeler Müdür Yardımcıları 
5 Hastane Baştabipleri 

Bilice Encümeninin ta-liline bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

1). < iörevin eesidi 

3 Müşavirler 
3 Teknik Müşavirler 
4 Mütehassıslar 
4 Hastaneler Servis Sel'i Uzman Tabipleri 
4 Hastane Müdürleri 
4 İşletme Müdür Muavinleri 
4 Servis Müdürleri 
f) Servis Müdür Muavinleri 

!). 

[2] SAYILI CETVEL 

Görevin eesidi 

4 ikinci Sınıl' İşletme Müdürleri 
5 İşletme Servis Müdürleri 
5 Birinci Sınıf İşletmeler Müdür Yardımcıları 
5 Hastane Baştabipleri 

\>o<{ 
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«Japonya'nın Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
iltihak şartlarına mütaallik Protokol» ün tasdikine dair kanun 
lâyihası ve Hariciye, Gümrük ve İnhisarlar, Ticaret ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1/566) 

T. C. 
Başvekâlet 9 . XI . 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı,: 71-453/3654 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

«Japonya'nın Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına iltihak şartlarına mütaallik Pro
tokoldün tasdikine dair Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri 
Heyetince 23 . X . 1956 * tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişiğiyle bir
likte bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Japonya Hükümeti 1952 Temmuzunda Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) 
Âkıd Taraflarına müracaatle, Genel Anlaşmaya iltihak arzusunda olduğunu bildirmiş; fakat o ta
rihte, bu memleketin Genel Anlaşmaya girebilmesi için icrası zaruri bulunan tarife müzakereleri
nin fiilen tertiplenmesine imkân görülemediği cihetle, Japonya'nın bu talebini inceleyen Âkıd Ta
raflar, matlup iltihakın istisnai bir usulle temini hususunda mutabık kalmışlar ve buna müte
dair olarak tanzim edilen 24 Ekim 1953 tarihli bir beyanname bilâhara Âkıd Tarafların imza
sına arz edilmiştir. 

«Gümrük Tarifeleri- ve Ticaret Genel Anlaşması Âkıd Taraflarından bâzılariyle Japonya ara
sındaki Ticari münasebetleri düzenleyen Beyanname» adım taşıyan mezkûr vesikayı, Hüküme
timiz, Genel Anlaşma Âkıd Taraflarının pek büyük bir ekseriyetinin bunun kabulü lehinde bu
lunmasını göz önünde tuta,rak ve ayrıca , Japonya'nın muvakkat olarak Genel Anlaşmaya ilti
hakla yürürlüğe koyacağı indirimli Listenin tatbikinin bu memleketle aramızda inkişafı arzu 
edilen ticari münasebetleri ileride teshil eyleyeceği mütalâasiyle imzalamış ve bu Beyanname 
Büyük Millet Meclisince 2 Mayıs 1955 tarihinde kabul olunan 6549 sayılı Kanunla tasdik edil
miştir. 

Müteakiben, GATT Âkıd Tarafları, Cenevre'de akdeyledikleri dokuzuncu devre toplantılarının 
bidayetinde, Ekim 1954 tarihinde, Japonya'nın Genel Anlaşmaya iltihakına muktazi tarife müza
kerelerinin, ittihaz eyledikleri bir kararla, Şubat 1955'te başlaması hususunda mutabık kal
mışlar ve 21 Şubattan 7 Haziran 1955 tarihine kadar devam eden bu müzakereleri Japonya ve 
bunlara katılan diğer Âkıd Taraflar müspet bir şekilde intaceylemişlerdir. Bu müzakerelerin neti
celeri «Japonya'nın Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına iltihak şartlarına mütedair 
Protokol» namiyle düzenlenen Protokole mevzu teşkil etmiştir, 
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Hükümetimizce, Türk - Japon ticari mübadelelerinin durumu ve bu mübadelelerin taallûk ettiği 

madde kategorilerinin mahiyeti dolayısiyle Japonya ile, mevzuubahis tarife müzakerelerine girişil
memiş ve ancak, bu gibi müzakerelerin lüzumu ve arz edeceği faydalar hususunda iki Hükümetin 
hemfikir bulunduklarını natık, Cenevre'de her iki memleket delegasyonları arasında düzenlenen ve 
hiçbir taahhüdü mutazammm bulunmıyan, bir «Niyet Beyannamesi» imzalamasiyle iktifa edil
miştir. 

Japonya'nın Genel Anlaşmaya iltihak şartlarına mütedair Protokol, 10 ncu fıkrasında derpiş 
edilen şartlar tahakkuk ettiğinden, 10 Bylûl 1955 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve böylece 
Japonya Genel Anlaşmaya taraf olmuştur. Protokol bütün Âkıd Taraflarca düzenlenen bir vesika 
ve bunların müşterek bir taahhüdü olduğu cihetle bunun, ekini teşkil eden tâvizlerin memleketimize 
tanınmış olan tarife indirimleriyle hiçbir alâka ve münasebeti bulunmamasına, Genel Anlaşmadan 
mütevellit vecibelerimiz dolayısiyle, Hükümetimiz tarafından da imzalanması iktiza eylemekte idi. 
Bu sebeple kanuni formalitelerin tamamlanmasını mütaakıp mezkûr Protokol 16 Ağustos 1956 tari
hinde Türkiye tarafından imzalanmıştır. 

Yukarda mâruz mülâhazalara binaen, «Japonya'nın Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masına iltihak şartlarına mütaallik Protokol» ün tasdiki hususunda ilişik lâyiha hazırlanmıştır. 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No: 1/566 
Karar No: 31 

Yüksek Reisliğe 

«Japonya'nın Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına iltihak şartlanna mütaallik 
Protokol» ün tasdikine dair kanun lâyihası, Hü
kümet temsilcilerinin iştirakiyle encümenimizde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Yapılan incelemede Hükümetin esbabı mu-
cibesinde serd edilen hususlar encümenimizce de 
yerinde görüldüğünden lâyiha aynen kabul ?di'-
miştir. 

Havalesi gereğince Gümrük ve İnhisarlar 
Encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur, 

Hariciye En. Reisi 
Giresun 

/ / . Erkmen 

1 . II . 1957 

Amasya Ankara 
1. Olgaç M. F. Fenik 
Çorum Erzurum 

K. Terzioğlu E. S. Burçak 
Giresun istanbul 

II.Bozbağ F. Ulaş 
İmzada bulunamadı 

Konya Manisa Manisa 
H. B. Aiademir H, Bayur A. Karaosmanoğhı 

Mazbata M. 
İstanbul 
F. Tekil 

Çanakkale 
B. Enüstün 

Eskişehir 
K. Zeytinoğlu 

Kars 
T. Göle 

(S. Sayısı : 227) 
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Gümrük ve İnhisarlar Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve İnhisarlar Encümeni 

Esas No. 1/566 
Karar No. 14 

15.11. 1957 

Yüksek Reisliğe 

Japonya'nın Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasına iltihak şartlarına mütaallik Pro
tokolün tasdikine dair kanun lâyihası, encümeni
mizde ilgili Vekâlet temsilcilerinin de iştirakiyle 
tetkik ve müzakere edildi: 

Yapılan incelemede Hükümet esbabı mucibe-
sinde serdedilen hususlar eneümenimizce de ye
rinde görüldüğünden kanun lâyihası aynen ve 
mevcudun ittifakiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Encümenine tevdi 

bııyurulmak üzere Yüksek Reisliğe arz olunur. 

Gümrük ve İnhisarlar Encümeni 
Reisi M. Muharriri 

Trabzon Samsun 
M. Goloğlu A. Keleşoğlu 

Bolu Muş Samsun 
S. Conkar G. Emre H. Üzer 

Tekirdağ Urla 
S. Yücedere M. tiatiboğlu 

Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 
Esas No : 1/566 
Karar No : 35 

Yüksek Reisliğe 

«Japonya'nın Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına iltihak şartlarına mütaallik 
Protokol» ün tasdikine dair kanun lâyihası, il
gili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle en
cümenimizde tetkik ve müzakere olundu : 

Hükümetin esbabı mucibesinde serd edilen 
hususlar eneümenimizce de muvafık mütalâa 
olunduğundan kanun lâyihası aynen ve ittifak
la kabul olundu. 

Havalesi gereğince -Bütçe Encümenine teA'di 
bııyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ticaret Encümeni Reisi M. M. 

Ordu İzmir 
M. Yazıcı N. S. Altuğ 

Kâtip 
Konya 

M. Güzelkılınc 

Bursa 
H. Şaman 

imzada bulunamadı 

19 .IV . 1957 

Bursa 
M. Erdener 

İmzada bulunamadı 

Bursa 
B. C. Zağra 

Çoruh 
// . Çeltikçioğlu 

Van 
H. Kartal 

Elâzığ 
$. Ergene-

Sivas 
// . Yüksel 

.Yozgad 
H. TatUoğlu 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/566, 
Karar No. 118 

29 . V . 1957 

Yüksek Reisliğe 

Japonya'nın Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına iltihak şartlarına mütaallik 
Protokolün tasdikine dair Hariciye Vekâletince 
hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı icra Vekilleri 
Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 9 . XI . 
1956 tarihli ve 71 - 453/3654 sayılı tezkeresiyle 
gönderilen kanun lâyihası Hariciye, Gümrük ve 
inhisarlar ve Ticaret encümenleri mazbatalariyle 
birlikte encümenimize havale edilmiş olmakla Ha
riciye Vekâleti mümessilleri hazır oldukları hal
de tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, gerekçesinde yazılı mucip se
beplere istinaden Japonya'nın gümrük tarifeleri 
ve Ticaret Genel Anlaşmasına iltihak şartlarına 
mütaallik olup Âkıd Taraflarca hazırlanan Pro
tokolün tasdikini istihdaf etmektedir. 

Lâyihanın şevkini mucip sebepler encümeni-
mizce de yerinde görülerek maddelerin müzake
resine geçilmiş ve lâyiha Hükümetin teklifi veç
hile avnen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. îmre 

Kâtip 
Tokad 

ö. Sunar 

Bursa 
/ / . Köymen 

Erzurum 
Ş. Erker 

Gazianteb 
E. Cenanı 

Niğde 
. N. Kadmğln 

Ordu 
AS\ İşbakan 

Reis V. 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Aydın 
Z. JJray 

Çankırı 
T. Uygur 

Eskişehir 
M. Başkurt 

İzmir 
B. Bilgin 
Niğde 

C. Kavurmacıoğl 
Trabzon 

Bu Mazbata M. 
Trabzon 
/ . Şener 

Balıkesir 
M. H. Timurtaş 

Çorum 
Y. Gürsel 

Eskişehir 
A. Potuoğhı 

Muğla 
A. Sanoğlu 

Ordu 
M R. Aksoy 

Tunceli 
8. F. Kalayctoğlu B.T. Okaygün 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

«Japonya'nın Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmanın iltihak şartlarına mütaallik 
Protokol» ün tasdikine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — «Japonya'nın Gümrük Tari
feleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına iltihak şart
larına mütaallik Protokol» tasdik edilmiştir. 

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

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

23 . X . 1956 
Başvekil ve 
Maliye V. V. 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî Müdafaa V. V. 

§. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 

DevletVekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekil ve 
Dahiliye V. V. 
ff. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 

Maarif Vekili 
A. özel 

tk. ve Ticaret Vekili 
Z. Mandalinci 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. D emir er • 

Nafıa Vekili ve 
Hariciye V. V. 
E. Menderes 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
İV". Kûrez 
Ziraat Vekili 

E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 
İşletmeler Vekili 

/S. Ağaoğlu 
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JAPONYA'NIN GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASINA İLTİHAK 

ŞARTLARINA MÜTEDAİR PROTOKOL 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına taraf olan hükümetler (badema «şimdiki 
Âkıd Taraflar» ve «Genel Anlaşma» diye anılacaktır.), ile .Japonya Hükümeti, 

Japonya'nın Genel Anlaşmaya iltihakını temin maksadiyle girişilmiş olan tarife müzakereleri
nin neticelerini nazarı itibara alarak, 

Temsilcileri marifetiyle, aşağıdaki hükümlerin tesbiti hususunda mutabık kalmışlardır: 
1. a) İşbu Protokol hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Japonya işbu Protokolün meriyete 

gireceği tarihten itibaren muvakkat kaydiyle; 
i) Genel Anlaşmanın I nci ve III ncü kısımlarını ve, 
ii) İşbu Protokol tarihinde mer'i bulunan mevzuatı hükümleriyle telifi mümkün olan âzami 

nispette de Genel Anlaşmanın II nci kısmını uygulıyacaktır. 
b) Genel Anlaşmanın III ncü maddesine atfen, mezkûr Anlaşmanın birinci maddesinin bi

rinci fıkrasında münderiç vecibelerle, VI nci maddesine atfen II nci maddesinin 2 (b) fıkrasında 
münderiç vecibeler, işbu fıkranın uygulanması bakımından, Genel Anlaşmanın II nci kısmına 
dâhil addedilecektir. 

c) İşbu Protokolün B Ekinde yer alan liste, aşağıdaki 10 ncu fıkra gereğince yürürlüğe gir
mesini mütaakıp, Genel Anlaşmanın uygulanması bakımından, Japonya'nın mezkûr Anlaşmaya ek 
listesi addedilecektir. 

d) 8 Eylül 1951 tarihli Japonya ile Barış Andlaşmasmm 3 ncü maddesinde işaret edilen bir 
adanın hukuki statüsü, Andlaşma hükümlerine uygun olarak, geçici kaldığı müddetçe, Genel An
laşmanın hükümleri bu adaya tatbik edilmiyecek ve Japonya'nın adaya elyevm bahşeylediği mu
amelede de değişikliği mucibolmıyacaktır. 

2. İşbu Protokolün, 10 ncu fıkrası gereğince yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Japonya, Ge
nel Anlaşmanın XXXII nci maddesi anlamında Âkıd Taraf olacaktır. 

3. 10 ncu fıkra ahkâmına rağmen, şimdiki bir Âkıd Tarafa ait listede yer alan ve işbu Protoko
lün A ekinde zikredilmiş bulunan gümrük tavizleri bu Âkıd Tarafça, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşması Âkıd Tarafları İcra Sekreterine (badema «İcra Sekreteri» diye anılacaktır.) mevzuu-
bahis tavizlerin tatbik edileceğini mübeyyin mütekaddim bir tebligat yapılmadıkça, anılan Âkıd Ta
raf bakımından, yürürlüğe girmiyecektir. Mezkûr tavizler bu Âkıd Taraf hakkında bilâhara, işbu 
Protokolün 10 ncu fıkra gereğince bidayeten meriyete gireceği tarihte veya İcra Sekterince, tebli
gatın alındığı tarihi takibeden otuzuncu günde yürürlüğe girecek ve bu hususta mezkûr iki tarihten 
en geç olanı nazarı itibara alınacaktır. Bu tâvizlerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bunlara mü-
taallik liste mevzuubahis Âkıd Tarafın Genel Anlaşmaya ek listesi sayılacaktır. 

4. İşbu Protokolün yürürlüğe girdiği andan itibaren Japonya veya 3 ncü fıkrada işaret edilen 
tebligatı icra Sekteline göndermiş olan her Âkıd Taraf, işbu Protokolün A veya B ekinde bulunan 
mukabil listede yer alan her tavizi, bu taviz ilk defa kendisiyle müzakere edilmiş olan şimdiki bir 
Âkıd Tarafın İcra Sekreterine tebligat yapmamış bulunması esbabı dolayısiyle, kısmen veya tama
men geri çekmeye1 veya tatbikini talik etmeye yetkilidir. 

Bununla beraber, 
i) Bu gibi tavizleri kısmen veya tamamen geri çeken veya talik eden bir Hükümet, keyfiyetten 

talik veya çekmeyi takibeden otuz gün içinde, diğer bütün Âkıd Tarafları haberdar edecek ve da
vet edildiği takdirde de, bu tedbirlere mevzu teşkil eden mal ile esaslı surette ilgili her Âkıd Ta
rafla istişarelerde bulunacaktır. 

ii) Bu suretle vâki her geri çekme veya talikin hükmü, tavizler ilk defa kendisiyle müzakere 
edilmiş bulunan Hükümet tarafından 3 ncü fıkrada zikredilen tebligatın yapıldığı tarihi takibeden 
otuzuncu günde, sona erecektir. 

( S. Sayısı : 227 ) 
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5. a) Genel Anlaşmanın I I nci maddesinin anılan Anlaşma tarihini zikrettiği her halde, iş

bu Protokole ekli Listeler bakımından uygulanacak tarih, işbu Protokolün tarihi olacaktır. 
b) • Genel Anlaşmanın V nci maddesinin 6 ııcı fıkrası, VII nci maddesinin 4 ncü fıkrasının (d) 

•bendi ve X ncu maddesinin 3 ncü fıkrasının (c) bendinde, mezkûr Anlaşma tarihi zikredilmiş ol
duğu hallerde, Japonya hakkında uygulanacak tarih 24 Mart 1948 dir. 

c) Genel Anlaşmanın XVIII nci maddesinin 11 nci fıkrasında 1 Eylül 1947 ve 10 Ekim 1947 
tarihlerinin zikredilmiş olduğu hallerde, Japonya hakkında uygulanacak tarihler sırasiyle 1 Mart 
1955 ve 1 Mayıs 1955 tir. §&"-•" ^ T ' - ~ "*- < * < ~ 

d) Genel Anlaşmanın XXVIII nci maddesinin 1 nci fıkrasında zikredilen tarihin mevzuubah-
solması halinde, işbu Protokole ekli Listeler bakımından uygulanacak tarih, 1 Ocak 1958 dir. 

6. a) Genel Anlaşmanın Japonya tarafından uygulanacak hükümleri Birleşmiş Milletler Ti
caret ve Çalıştırma Konferansı İhzari Komisyonun ikinci toplantısı sonunda tanzim edilen nihai 
Senede ekli metinde yer alıp işbu Protokolün Japonya tarafından imza edileceği tarihte muhte
melen meriyet kesbedecek belgelerle tashih, tadil ve itmam suretiyle veya diğer suretlerle, deği
şikliğe tâbi tutulmuş olan hükümlerdir. 

b) İşbu Protokolün Japonya tarafından imzalanması, Âkıd Taraflarca tanzim edilip kabule 
arz olunmuş bulunan her türlü belgelerle Genel Anlaşmada yapılan ve, işbu Protokolün Japonya 
tarafından imza edileceği anda henüz meriyet kesbetmemiş olan tashih, tadil, ilâve ve diğer her 
nevi değişikliklerin ve, bunlarla birlikte, Genel Anlaşmaya ekli Listelerin meriyette tutulmasına 
mütedair 10 Mart 1955 tarihli Beyannamenin kabulünü tazammun eder. Böylece vâki kabul, Ja
ponya'nın Âkıd Taraf olmasiyle, hüküm ifade eder. Bununla beraber, işbu Protokolün imzalan
ması, Âkıd Taraflarca dokuzuncu devre toplantısında tanzim edilen Genel Anlaşmaya ait üç ta
dil Protokolü ile Ticari İş Birliği Teşkilâtını tesis eyliyen Anlaşmanın kabulünü zâmin bulun
maz. 

7. işbu Protokolün imzasından sonra, Japonya, Genel Anlaşmasının muvakkat olarak uygu
lanmasına nihayet verebilir, ve bu çekilme, keyfiyet hakkında tahriren yapılacak ihbarın, îcra 
Sekreterince alınmasından itibaren geçecek altmış günlük bir sürenin hitamında hüküm ifade 
eder. 

8. a) Japonya, işbu Protokolü imzaladıktan sonra, yukardaki 7 nci fıkrada işaret edilen 
çekilme ihbarını yapmadığı takdirde, Genel Anlaşma, XXVI nci maddesi gereğince meriyete gir
diği tarihten itibaren, îcra Sekreteri nezdine bir katılma belgesi tevdi etmek suretiyle, işbu Pro
tokolde tesbit olunan şartlar tahtında, mezkûı* Anlaşmaya katılabilecektir. Bu katılma, buna ait 
belgenin tevdiini takibeden otuzuncu günde hüküm ifade edecektir. 

b) Genel Anlaşmaya yukardaki (a) bendi gereğince vuku bulacak katılma, mezkûr Anlaş
manın XXXII nci maddesinin 2 nci fıkrasının uygulanması bakımından, Genel Anlaşmanın, XXVI 
nci maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince kabulü şeklinde telâkki edilecektir. 

9. a) îşbu Protokol İcra Sekreteri nezdine tevdi edilecek ve 7 Haziran 1955 tarihinden 31 
Aralık 1955 e kadar Cenevre'de Âkıd Taraflar merkezinde imzaya açık bulundurulacaktır. 

b) îcra Sekreteri vakit geçirmeden her Âkıd Tarafa ve Japonya'ya işbu Protokol'ün musad-
dak bir suretini gönderecek ve kendilerini, işbu Protokole vaz'edilecek her imzadan, 8 nci fıkra
nın (a) bendi gereğince vuku bulacak her katılma belgesi tevdiinden ve 3 ncü veya 7 nci fıkra
lara tevfikan yapılacak her tebliğ veya ihbardan, haberdar edecektir. 

c) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri işbu Protokolü, Birleşmiş Milletler Şartının 102 nci 
maddesi hükümleri gereğince teseile yetkili kılınmıştır. 

10. îşbu Protokol: • 
a) Japonya tarafından imza olunduktan, ve *"*T 

b) Japonya'nın, işbu • Protokol gereğince, Genel Anlaşmaya iltihakına dair ittihaz olunacak 
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kararın o tarihte Âkıd Taraf bulunacak hükümetlerin üçte iki rey ekseriyetiyle kabul edilme
sinden, otuz gün sonra yürürlüğe girecektir. 

11. İşbu Protokol 7 Haziran 1955 tarihini taşıyacaktır. İşbu Protokol, ekli listelerde aksine 
sarahat verilmiş olması hali müstesna, her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere 
Fransızca ve ingilizce tek bir nüsha halinde Cenevre'de tanzim edilmiştir. 
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Dsvro X 
İçtima: 3 S. S A Y I S I : 

«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına Ek 
15 Temmuz 1955 tarihli üçüncü, dördüncü ve beşinci munzam 
tavizler protokolleri» nin tasdikine dair kanun lâyihası ve 
Hariciye, Gümrük ve inhisarlar, Ticaret ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1 /552) 

T. C. 
Başvekâlet 12 . X . 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-452/3452 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına Ek 15 Temmuz 1955 tarihli üçüncü, dördüncü 
ve beşinci munzam tavizler protokollerinin tasdikine dair Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yük
sek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 12 . X . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihası
nın esbabı mucibe ve ilişikleriylc birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

# Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Memleketimizin de dâhil bulunduğu Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Akıd Taraf
ları 28 Ekim 1954 ilâ 7 Mart 1955 tarihleri arasında Cenevre'de münakit dokuzuncu devre top
lantıları sonunda, Genel Anlaşmaya ekli Gümrük Taviz Listelerinin mecburi tatbik sürelerinin yeni 
bir devre için temdidini karar altına alırken Âkıd Tarafları, listelerinin bâzı pozisyonları üzerinde 
tadil ve geri çekmeler icrasına mezun kıldıkları gibi arzu eden Âkıd Tarafların kendi aralarında, 
yeni tavizler itası maksadiylo müzakerelere girişmelerini de derpiş eylemişlerdir. 

Bu cümleden olmak üzere Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti sırasiyle Danimarka, Nor
veç ve tsveç Kırallıkları Hükümetleriyle iki taraflı tarife müzakerelerine girişmiş ve bu müzakere
lerin neticeleri «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ek üçüncü, dördüncü ve beşinci 
munzam tavizler Protokolleri» namiyle 15 Temmuz 1955 tarihini taşıyan üç, Protokole mevzu teşkil 
etmiştir. Mezkûr Protokollere ekli Gümrük Taviz Listelerinin memleketimize tanınmış olan taviz
lerle hiçbir alâka ve münasebeti mevcut bulunmamaktadır. Ancak. Protokolferin Âkıd Tarafların 
Genel Anlaşmadan mütevellit vecibeleri dolayısiyle, müzakerelere iştirak eden Hükümetlerle birlikte 
diğer bilûmum Âkıd tarafların imzasına açık bulundurulması kabul edilmiştir. 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına Âkıd Taraf olmamız hasebiyle, Birleşmiş Mil
letler Avrupa Ofisi nezdindeki delegemiz tarafından 17 Temmuz 1956 tarihinde imzalanmış olan 
«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ek üçüncü, dördüncü ve beşinci munzam tavizler 
Protokolleri» nin tasdiki hususunda hazırlanan melfuf kanun lâyihasını, Büyük Millet Meclisinin 
yüksek tetkik ve tasvibine arz eder. 
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Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No: 1/552 
Karar No: 30 

Yüksek Reisliğe 

«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masına ek 15 Temmuz 1955 tarihli üçüncü, dör
düncü ve beşinci munzam tavizler protokolleri» 
nin tasdikine dair kanun lâyihası Hükümet tem
silcilerinin iştirakiyle encümenimizde tetkik ve 
müzakere olundu. 

Yapılan incelemede esas itibariyle Hüküme
tin esbabı mucibesi yerinde görülerek, lâyiha 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Gümrük ve inhisarlar En
cümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 

Hariciye En. Reisi 
Giresun 

77. Erkmcn 
Amasya 
/. Olgaç 
Çorum 

K. Tcrzioğlu 
Giresun 

/ / . Bozbağ 

Konya 

1 . 77 . 1957 

Ankara 
.17. F. Fenik 

Erzurum 
R. S. Burçak 

İstanbul 
F. Ulaş 

İmzada bulunamadı 
Manisa 

Mazbata M. 
İstanbul 
F. Tekü 

Çanakkale 
B. Enüstün 

Eskişehir 
K. Zeytinoğlu 

Kars 
T. Göle 

Manisa 
77; R. Atademir H. Buyur A. Karaosmanoğlu 

Gümrük ve İnhisarlar Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve Jnh. Encümeni 

Esas No. 1/552 
Karar No. 16 

«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masına ek 15 Temmuz 1955 tarihli üçüncü, dör
düncü ve beşinci munzam tâvizler protokolleri» 
nin tasdikine dair kanun lâyihası, encümenimiz
de ilgili vekâlet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik 
ve müzakere edildi: 

Hükümet esbabı nıucibesinde serdedilen hu
suslar encümenimizce de yerinde görüldüğünden 
kanun lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Encümenine (ev
di buyurulmak üzere Yüksek Riyasete arz# olu
nur, 

Yüksek Reisliğe 

Güm. ve İnli. Encümeni Reisi 
Trabzon 

M. Goloğlu 

Bolu 
.S'. Conkar 

Muş 
G. Emre 

Tekirdağ 
8. Yücedere 

İmzada bulunamadı 

18.11.1957 

M. Muharriri 
Samsun 

A. Kclosoğlu 

Samsun 
/7. Üzer 

Urfa 
M. Hatiboğlu 

Giresun 
A • Tüfekcioğlu 
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Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 
Esas No : 1/552 
Karar No : 34 

19 . IV . 1957 

Yüksek Reisliğe 

«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masına ek 15'Temmuz 1955 tarihli üçüncü, dör
düncü ve beşinci munzam tavizler protokolleri» 
nin tasdikine dair kanun lâyihası, encümenimiz
de Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle tet
kik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesinde seni edilen 
hususlar encümenimizce de muvafık mütalâa 
olunduğundan kanun lâyihası aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ticaret Encümeni Reisi M. M. 

Ordu izmir 
.1/. Yazıcı N. S. A 

M. 

Kâtip 
Konya 
Güzelkıhnc 

Bursa 
H. Şaman 

İmzada bulunamadı 

Çoruh 
H. Çeltikçioğlu 

Van 
H. Kartal 

Bursa 
M. Erdenfer 

İmzada bulunamadı 

Bursa 
B. C. Zağra 

Elâzığ 
Ergene 

Sivas 
// . Yüksel 

Yozgad 
H. Tathoğlu 

Bütçe Encümeni masbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No: 1/552 
Karar No: 117 

Yüksek Reisliğe 

29 . V . 1957 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masına ek 15 Temmuz 1955 tarihli üçüncü, dör
düncü ve beşinci munzam tavizler protokolleri
nin tasdikine dair Haraciye Vekâletince hazır
lanan ve Yüksek Meclise arzı tcra Vekilleri He
yetince kararlaştırılıp Başvekâletin 12 . XI . 
1956 tarihli ve 71-452/3452 sayılı tezkeresiyle 
gönderilen kanun lâyihası Hariciye, Gümrük 
ve İnhisarlar ve Ticaret encümenleri mazbatabı 
riyle birlikte encümenimize havale edilmiş ol
makla Hariciye Vekâleti mümessilleri ha/.ir ol
dukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, gerekçesinde arz ve izah 
edildiği üzere tasdiki talebolunan üç prootko-
lün Federal Almanya Cumhuriyeti ile Danimar
ka, tsveç ve Norveç hükümetleri arasında iki 
taraflı anlaşmaya aidolduğu ve memleketimize 

.tanınmış tavizlerle hiçbir alâka ve münasebeti 
mevcudolmamasma rağmen umumi anlaşmanın 
3 ncü maddesine tevfikan Âkid Taraflardan her 
birinin tasdikini icabettirdiğinden dolayı sevk 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bir formalitenin ikmalini derpş eden kanun 
lâyihası encümenimizce de uygun görülerek 
maddelerin müzakeresine geçilmiş ve lâyiha 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiş
tir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. hnre 

Reisvekili 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Bu Mazbata M, 
Trabzon 
/. Şener 
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Kâtip 
Tokad 

Ö. Sunar 
Bursa 

/ / . Köymen 
Erzurum 
S. Erker 

Aydın 
Z. Uray 
Çankırı 

T. Uygur 
Eskişehir 

M. Başkurt 

Balıkesir 
M. H. Timurtaş 

Çorum 
Y. Gürsel 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 

Gazianteb 
E. Cenanı 

İzmir 
B. Bilgin 

Muğla 
A. Sarıoğlu 

Niğde Niğde Ordu 
A. N. Kadıoğlu C. Kavurmacıoğlu R. Aksoy 

Ordu Trabzon Tunceli 
S. İşbakan S. F. Kalaycı oğlu B. T. Ok ay gün 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşma
sına Ek 15 Temmuz 1955 tarihli üçüncü, dördün
cü ve besinci munzam tavizler protokolleri» niv 

tasdikine dair kamın lâyihası 

MADDE 1. — «Gümrük Tarifeleri ve Tica
ret Genel Anlaşmasına Ek 15 Temmuz 1955 ta
rihli üçüncü, dördüncü ve beşinci munzam ta
vizler protokolleri» tasdik edilmiştir. 

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

.MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini. ıc 
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

1 2 . X . 1056 
Başvekil ve 

Maliye V. V. 
A. Menderes 

Devlet Vekil i ve 
Millî Müdafaa V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 

% C. Yardımcı 
Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Devirt Vekili 
M. C. Bengü 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 
E. Menderes 
Maliye Vekili 

Maarif Vekili 
A. özel 

Nafıa Vekili 
71/. Çavuşoğlu 

İktisat ve Ticaret Vekili Sıh. ve İç. Mv. Vekili 
Z. Mandalmci 

Güm. ve İnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. D emir er 

N. Körez 
Ziraat Vekili 

E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

Mümtaz Tarhan 
İşletmeler Vekili 

S. Ağaoğlu 
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GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENHL ANLAŞMASINA EK ÜÇÜNCÜ MUNZAM 
TAVİZLER PROTOKOLÜ 

(Federal Almanya Cumhuriyeti ve Danimarka) 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına Taraf olan Hükümetler (badema «Akıd Taraf
lar» ve «Genel Anlaşma» diye anılacaktır.), iki veya ikiden fazla Âkıd Tarafça girişilen tarife mü
zakerelerinin sevk ve idaresi ve bu gibi müzakerelere ait neticelerin Genel Anlaşma çerçevesinde 
yürürlüğe konması hususlarında usuller kabul etmiş olduklarından, 

Genel Anlaşmaya Âkıd Taraf bulunan Federal Almanya Cumhuriyeti ve Danimarka Kıratlığı 
Hükümetleri (ilerde «müzakerelere iştirak eden Âkıd Taraflar» $iye anılacaktır.) tarife müzakerele
rini müspet bir şekilde intacederek işbu müzakerelere ait neticeleri böylece yürürlüğe koymak arzu
sunda bulunduklarından, 

Aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştır : 
1. İşbu Protokole ekli listeler, müzakerelere iştirak eden her iki Âkıd Tarafça, bu listelerde 

yer alan tavizlerin uygulanacağı hususunda Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Âkıd 
Tai'afları İcra Sekreterine yapılacak tebligatın vusulü tarihini takibeden otuzuncu günde yürürlüğe 
girecektir. Yürürlüğe girdikleri tarihte, mevzuubahis listeler müzakerelere iştirak eden Âkıd Taraf
ların Genel Anlaşmaya ekli listeleri sayılacaktır. 

2. a) Genel Anlaşmanın I I ne i maddesinin, anılan Anlaşmanın tarihini zikrettiği her halde, 
işbu Protokole ekli listeler bakımından uygulanacak tarih işbu Protokolün tarihi olacaktır. 

b) XXVIII ne i maddenin birinci paragrafında zikredilen tarihin mevzuubahsolması halinde, 
işbu Protokole ekli listeler bakımından uygulanacak tarih 1 Ocak 1958 dir. 

o. a) İşbu Protokolün asıl nüshası Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Âkıd Taraf
ları İcra Sekreteri nezdine tevdi edilecektir. Protokol Cenevre'de, Âkıd Taraflar merkezinde müza
kerelere iştirak eden Âkıd Taraflarla, diğer bilûmum Âkıd Tarafların imzasına açık bulunacaktır. 

b) Âkıd Taraflar İcra Sekreteri, Genel Anlaşma Âkıd Taraflarının her birine, vakit kaybetme
den işbu Protokolün musaddak bir suretini gönderecek ve ona mevzu her imzayı ve 1 nci paragraf 
mucibince yapılacak her tebligatı aynı şekilde vakit geçirmeden her Âkıd Tarafa haber verecektir. 

c) Âkıd Taraflar İcra Sekreteri, işbu Protokolü, Birleşmiş Milletler Anayasasının 102 nci mad
desine tevfikan, Âkıd Taraflar adına, Birleşmiş Milletler Sekreterliği nezdinde tescil ettirmeye mezun 
kılınmıştır. 

4. İşbu Protokol 15 Temmuz 1955 tarihini taşıyacaktır. 
Yukardaki hususların tasdiki zımnında gerekli şekilde yetkili kılınmış temsilciler işbu Protokolü 

imzalamışlardır. 
Ekli listelerde aksine sarahat bulunmadıkça, her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere, 

Fransızca ve İngilizce tek bir nüsha halinde Cenevre'de tanzim edilmiştir. 

EK 

Müzakerelere iştirak eden Âkıd Taraflara ait listeler. 
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GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASINA EK DÖRDÜNCÜ MUNZAM 
TAVİZLER PROTOKOLÜ 

(Federal Almanya Cumhuriyeti ve Norveç) 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına taraf olan hükümetler (badema «Âkıd Taraflar» 
ve «Genel Anlaşma» diye anılacaktır.), iki veya ikiden fazla Âkıd Tarafça girişilen tarife müzakerele
rinin sevk ve idaresi ve bu gibi müzakerelere ait neticelerin Genel Anlaşma çerçevesinde yürürlüğe 
konması hususlarında usuller kabul etmiş olduklarından, 

Genel Anlaşmaya Âkıd Taraf bulunan Federal Almanya Cumhuriyeti ve Norveç Kırallığı Hükü
metleri (ileride «müzakerelere iştirak eden Âkıd Taraflar» diye anılacaktır.) tarife müzakerelerini 
müspet bir şekilde intacederek işbu müzakerelere ait netieekvri böylece yürürlüğe koymak arzusunda 
bulunduklarından, 

Aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştı r : 
1. işbu Protokole ekli listeler, müzakerelere iştirak eden her iki Âkıd Tarafça, bu listelerde yer 

alan tâvizlerin uygulanacağı hususunda Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Âkıd Taraf
ları icra Sekreterine yapılacak tebligatın vusulü tarihini takibeden otuzuncu günde yürürlüğe gire
cektir. Yürürlüğe girdikleri tarihte, mevzmıbahis listeler müzakerelere iştirak eden Âkıd Tarafların 
Genel Anlaşmaya ekli listeleri sayılacaktır. 

2. a) Genel Anlaşmanın II nci maddesinin anılan Anlaşmanın tarihini zikrettiği her halde, iş
bu Protokole ekli listeler bakımından uygulanacak tarih işbu Protokolün tarihi olacaktır. 

b) XXVIII nci maddenin birinci paragrafında zikredilen tarihin mevzuubahsolması halinde, 
işbu Protokole ekli listeler bakımından uygulanacak tarih 1 Ocak 1958 dir. 

3. a) işbu Protokolün asıl nüshası Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Âkıd Ta
rafları icra Sekreteri nezdine tevdi edilecektir. Protokol Cenevre'de, Âkıd Taraflar merkezinde 
müzakerelere iştirak eden Âkıd Taraflarla, diğer bilûmum Âkıd Tarafların imzasına açık buluna
caktır. 

c) Âkıd Taraflar icra Sekreteri, işbu Protokolü, Birleşmiş Milletler Anayasasının 102 nci 
maddesine tevfikan Âkıd Taraflar adına, Birleşmiş Milletler Sekreterliği nezdinde tescil ettirme
ye mezun kılınmıştır. 

4. işbu Protokol 15 Temmuz 1955 tarihini taşıyacaktır. 
Yukardaki hususların tasdiki zımnında gerekli şekilde yetkili kılınm,ş temsilciler işbu Proto

kolü imzalamışlardır. . 
Ekli listelerde aksine sarahat bulunmadıkça, her iki metin de aynı derecede muteber olmak 

üzere, Fransızca ve ingilizce tek bir nüsha halinde Cenevre'de tanzim edilmiştir. 

EK 

Müzakerelere iştirak eden Âkıd Taraflara ait listeler. 

( S. Sayısı : 228 ) 
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GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASINA EK BESİNCİ MUNZAM 

TAVİZLER PROTOKOLÜ 

(Federal Almanya Cumhuriyeti ve İsveç) 

Gümrük Tarifeleri -ve Ticaret Genel Anlaşmasına taraf olan hükümetler (badema «Akıd Taraf
lar» ve «Genel Anlaşma» diye anılacaktır.), iki veya ikiden fazla Akıd Tarafça girişilen tarife 
müzakerelerinin sevk ve idaresi ve bu gibi müzakerelere ait neticelerin Genel Anlaşma çerçeve
sinde yürürlüğe konması hususlarında usûller kabul etmiş olduklarından, 

Genel Anlaşmaya Akıd Taraf bulunan Federal Almanya Cumhuriyeti ve İsveç Krallığı Hü
kümetleri (ileride «müzakerelere iştirak eden Akıd Taraflar» diye anılacaktır.) tarife müzakerele
rini müspet bir şekilde :ntacederck işbu müzakerelere ait neticeleri böylece yürürlüğe koymak ar
zusunda bulunduklarından, 

Aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştır : 
1. İşbu Protokole ekli listeler, müzakerelere iştirak eden her iki Akıd Tarafça, bu listeler

de yer alan tavizlerin uygulanacağı hususunda Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 
Akıd Tarafları İcra Sekreterine yapılacak tebligatın vusulü tarihini takibeden otuzuncu günde 
yürürlüğe girecektir. Yürürlüğe girdikleri tarihte, mevzuubahs listeler müzakerelere iştirak eden 
Akıd Tarafların Genel Anlaşmaya ekli listeleri sayılacaktır. 

2. a) Genel Anlaşmanın II nci maddesinin, anılan Anlaşmanın tarihini zikrettiği her halde, 
işbu Protokole ekli listeler bakımından uygulanacak tarih işbu Protokolün tarihi olacaktır. 

b) XXVIII nci maddenin birinci paragrafında zikredilen tarihin mevzuubahsolması halinde. 
işbu Protokole ekli listeler bakımından uygulanacak tarih 1 Ocak 1958 dir. 

.*l. a) İşbu Protokolün asıl nüshası Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Âkıd Ta
rafları İcra Sekreteri nezdine tevdi edilecektir. Protokol Cenevre'de Âkıd Taraflar merkezinde 
müzakereler iştirak eden Âkıd Taraflarla, diğer bilûmum Âkıd Tarafların imzasına açık buluna
caktır. 

c) Akıd Taraflar icra Sekreteri, işbu Protokolü, Birleşmiş Milletler Anayasasının 102 nci mad 
desine tevfikan, Âkıd Taraflar adına Birleşmiş Milletler Sekreterliği nezdinde tescil ettirmeye mezun 
kılınmıştır. 

4. işbu Protokol 15 Temmuz 1955 tarihmi taşıyacaktır. 
Yukardaki hususların tasdiki zımnında gerekli şekilde yetkili kılınmış temsilciler işbu Protokolü 

imzalamışlardır. . , 
Ekli listelerde aksine sarahat bulunmadıkça, her iki metin de aynı derecede muteber olmak 

üzere, Fransızca ve İngilizce tek bir nüsha halinde Cenevre"de tanzim edilmiştir. 

EK 

Müzakerelere iştirak eden Âkıd Taraflara ait listeler. 

( S. Sayısı : 228 ) 





Devre * X 
İçtima: 3 S. S A Y I S I : 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına Ek 
23 Mayıs 1956 tarihli altıncı munzam tavizler Protokolün 
tasdikine dair kanun lâyihası ve Hariciye, Gümrük ve İnhisarlar, 

Ticaret ve Bütçe encümenleri mazbataları (1 /570) 

T. C. 
Başvekâlet 16 . XI . 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-456/3761 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına Ek 23 Mayıs 1956 tarihli altıncı munzam 
tavizler Protokolünün tasdikine dair» Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise, takdüni 
icra Vekilleri Heyetince 2 . XI . 1956 tarihinde kararlaştırılan karnın lâyihası esbabı mucibe ve 
ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Mezkûr Protokolün, 6653 sayılı Kanunun verdiği salâhiyete müsteniden İcra Vekilleri Heyetince 
12 . VI . 1956 tarihli ve 4/7416 sayıirKararname ile tasvibedilmiş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Amerika Cumhurreisine tarife indirimi sahasında Amerikan Kongresince tanınan yetkile
re istinaden Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından vâki talep üzerine, Gümrük Ta
rifeleri ve Ticaret Genel Anlatması (GATT) ÂKID TARAFLARINCA 19 Ocak 1956 ilâ 23 Mayıs 
1956 tarihleri arasında Cenevre'de çok taraflı bir Tarife Konferansı tertiplemiştir. 

Mühim bir ihraç malımız olan tütünün ahdî vergisinde Amerikan Hükümetince yapılması der
piş. ve tetkik edilen yeni indirimler dolayısiyle Hükümetimizce mezkûr Tarife Konferansına iştirak lü
zumlu görülmüş ve İcra Vekilleri Heyetinin 11 Şubat 1956 tarihli ve 4/6679 sayılı Kararnamesi 
ile verilen müsaadeye tevfikan Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile Hükümetimiz ara
sında Cenevre'de müzakerelere girişilmiştir. Temsilci Heyetimiz tarafından müspet şekilde in-
tacedilen bu müzakere neticeleri konferansa katılan diğer bilûmum memleketlerde yapılan iki 
veya çok taraflı müzakereler sonunda takarrür eden gümrük tavizleriyle birlikte, «Genel Anlaş
maya ek Altıncı Munzam Tavizler Protokolü» namiyle yayınlanan bir vesikaya dercedilmiş ve 
23 Mayıs 1956 dan itibaren imzaya açık tutulan bu vesika, yukarda mâruz icra Vekilleri He
yeti kararı ile verilen yetkiye istinaden, Birleşmiş Milletler Avrupa Ofisi nezdinde İktisadi İş
leri tedvire memur Daimî Delegemiz tarafından Hükümetimiz adına imzalanmıştır. 

Amerikan Hükümetiyle, mütekabildi tanımış olduğumuz gümrük tavizlerinin Amerikan ma-. 
lî yılı başlangıcı olan 1 Temmuz 1#56 tarihinde yürürlüğe konması hususunda mutabık kalın
mış olduğundan tarafımızdan verilen tavizler 4/7416 tarih ve 12 Haziran 1956 sayılı Kararname 
ile 1 Temmuz 1956 tarihinde yürürlüğe konmuştur. 

Amerikan Hükümetiyle varılan bu Anlaşma, tütün ve lületaşı mevzuunda, Amerika bakımından, 
senede % 5 hesabiyle iki senelik bir devre sonunda c/c 15 nispetinde bir vergi tenzilâtı icrasını 
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mümkün kılmaktadır. Buna göre Amerika'ya ihracettiğimiz tütünlere halihazırda tatbik edilmekte 
olan libre başına 15 sentlik Gümrük Vergisi, senede, % 5 hesabiyle, 1 „nci senede (başlangıç tarihi 
30 Haziran 1956) 14, ikinci senede 13,50 ve 3 ncü sene başında da 12,75 sente indirilmiş olacak ve 
böylece tütünlerimizin bu memlekette iki yıl sonunda 2,5 sent (13 kuruş) bir vergi tcnzilâtiyle ithali 
imkan dâhiline girmiş bulunacaktır. Lülctaşmm elyevm % 5 olan vergisi de aynı şerait dâhilinde 
iki sene sonunda %"4 e inecektir. 

Böylece üzerinde taviz temin ettiğimiz mallara mukabil. Amerikan Hükümetine, Protokole ekli 
Türkiye listesinde miinderic tarife pozisyonlarına giren mallar üzerinde gümrük tavizi tanınmıştır. 
Bahis mevzuu tarife pozisyonlarının yarısı sabitleştirmeler, bir kısmını incir dolayısiylc geri çe
kilmiş olup diğer GATT Âkı d Taral'lanna uygulamakta devam ettiğimiz tavizlerin iadesi ve pek 
mahdut bir kısmını da kabul edilen yeni indirimler teşkil eylemektedir. 

Amerikan tavizlerinin senede % 5 hesabiyle tatbikini âmir bulunan Amerikan kanununun vaz'et
tiği takyit, müzakereler sırasında göz önünde tutularak mukabil tavizler, diğer Âkıd Taraflar mi sili û, 
Tarafımızdan da bu tatbikat hesaba katılmak suretiyle ita olunmuştur. 

Yukarda mâruz mülâhazalara binaen, 30 Haziran 1956 tarihinden itibaren tatbikata vaz'edilmiş 
bulunan, «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ek altıncı .tavizler Protokolü» nün tas
diki hususunda hazırlanan melfuf kanun lâyihası Büyük Millet Meclisinin yüksek tetkik ve tasvi
bine arz olunur. 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Harici;/e Encümeni 

Esas- No. 1/570 
Karar No. 33 

1 . II . 1957 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masına Ek 28 Mayıs 1956 tarihli 6 ncı munzam 
tavizler Protokolünün tasdikine dair kanun lâyi
hası Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle encüme
nimizde tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesinde izah edilen 
hususlar enciimenimizce de yerinde görüldüğün
den lâyiha aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Gümrük ve inhisarlar !*hı-
cüıneninc tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 
Hariciye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Giresun istanbul 
II. Erimen F. Tekil 

Amasya 
î. Olgac, M. 

Çorum 
K. Terzioğlu R. 

Giresun 
//. lîozbağ 

Kars 
T. Göle H. 

Manisa 
vl. Kamosmanoğlu 

Anka ra 
E. Fenik 

Erzurum 
S. Burçak 

Çanakkale 
/>'. Fnüstün 

Eskişehir 
K. Zcytinoğln 

İstanbul 
V. ITlaş 

İmzada bulunamadı 

Konya Manisa 
R. Atadcmir II. Bay ur 

Trabzon 
/.. Şener 
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Gümrük ve İnhisarlar Encümeni mazbatası 

t . B. M. M. 
Gümrük ve İnhisarlar 

Encümeni 
Esas No. 1/570 
Karar No. 13 

15 .11 . 1957 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masına Ek 23 Mayıs 1956 tarihli altıncı mun
zam tavizler Protokolünün tasdikine dair ka
nun lâyihası, encümenimizde ilgili vekâlet tem
silcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümet esbabı mucibesinde serd edilen hu
suslar encümenimizce de yerinde görüldüğün
den kanun lâyihası aynen ve ittifakla kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Encümenine tev

di buyurulmak 
olunur. 
Gümrük ve İnhisarlar 

En. Reisi 
Trabzon 

M. Goloğlu 
Bolu 

S. Çonkar 
Tekirdağ 

S. Yücedere 

üzere Yüksek Riyasete arz 

M. M. 
Samsun 

A. Keleşoğlu 
Muş Samsun 

G. Emre H. Üzer 
Urfa 

M. Hatiboğlu 

Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 
Esas No: 1/570 

Karar No: 37 
Yüksek Reisliğe 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masına ek 23 Mayıs 1956 tarihli 6 ncı munzam 
tavizler Protokolünün tasdikine dair kanun lâ
yihası, ilgili hükümet temsilcilerinin de iştira
kiyle encümenimizde tetkik ve müzakere olundu: 

Hükümetin esbabı mucibesinde serd edilen 
hususlar encümenimizce de muvafık mütalâa 
olunduğundan kanun lâyihası aynen ve ittifak
la kabul olundu. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe saygı ile su
nulur. 
Ticaret Encümeni Reisi Mazbata M. 

Ordu İzmir 
M. Yazıcı N. S. Altuğ 

Kâtip 
Konya 

Güzelküınc 

Bursa 
H. Şaman 

İmzada bulunamadı 

19 . IV . 1957 

Bursa 
M. Erdener 

İmzada bulunamadı 

Bursa 
B. C. Zağra 

Çoruh Elâzığ 
// . Çeltikçioğlu 8. Ergene 

Van 
H. Kartal 

Sivas 
/ / . Yüksel 

Yozgad 
H. Tathoğlu 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No : 1/570 
Karar No : 116 

29. V. 1957 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masına ek 23 Mayıs 1956 tarihli altıncı munzam 
tavizler Protokolünün tasdikine dair Hariciye 
Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise tak
dimi icra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp 
Başvekâletin 16 . X I . 1956 tarihli ve 71-456/3761 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası 
Hariciye, Gümrük ve İnhisarlar ve Ticaret en
cümenleri mazbatalariyle birlikte encümenimi
ze havale edilmiş olmakla Hariciye Vekâleti 
mümessilleri hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, Gümrük Tarifeleri ve Tica
ret Genel Anlaşmasına ek 23 . V . 1956 tarihli 
6 ncı Munzam Tavizlere dair Hükümetimizle 
Amerika Hükümeti arasında yapılan Anlaşmaya 
ait tanzim edilen Protokolün tasdikini İstihdaf 
etmektedir. 

Lâyihanın esbabı mucibesinden ve Hükümet 
mümessillerinin verdikleri1 izahattan da anla
şıldığı üzere mezkûr Protokolün tasdiki millî 
menfaatlerimize uygundur. Bu sebeple lâyihayı 

yerinde mütalâa 'eden encümenimiz maddelerin 
(müzakeresine geçmiş ve Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul etmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

A, 

Reis 
Balıkesir 
H. İmre 
Kâtip 
Tokad 

ö. Sunar 
Bursa 

H. Köymen 
Erzurum 
Ş. Erker 
Gazianteb 
E. Cenanı 

Niğde 
N. Kadıoğlu 

Ordu 
5. tşbakan 

Reis V. 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Aydm 
Z. Uray 
Çankırı 
T. Uygur 

Eskişehir 
M. Başkurt 

İzmir 
B. Bilgin 

Niğde 
C. Kavurmacıoğh 

Trabzon 
8. F. Kalaycıoğhı 

Bu Mazbata M. 
Trazbon 
/ . Şener 

Balıkesir 
M. H. Timurtaş 

Çorum 
Y. Gürsel 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

Muğla 
.4. Sarıoğlu 

Ordu 
\ı R. Aksoy 

Tunceli 
B, T, Okaygün 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşma
sına ek 23 Mayıs 1956 tarihli altıncı munzam 
tavizler Protokolü» nün tasdikine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — «Gümrük Tarifeleri ve Tica
ret Genel Anlaşmasına ek 23 Mayıs 1956 tarih
li altıncı munzam tavizler Protokolü» tasdik 
edilmiştir. 

MADDE 2. 
meriyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

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

2 . II . 1956 
Başvekil ve 

Maliye V. V. 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

§. Ergin 
Devlet Vekili ve 
Ziraat V. V. 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili ve 
Dahiliye V. V. 

H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 

Maarif Vekili Nafıa Vekili ve 
A. özel Hariciye V. V. 

E. Menderes 
İktisat ve Ticaret Vekili Sıh. ve İç. Mv. Vekili 

Z. Mandalinci N. Kör ez 
Güm. ve İnh. Vekili Ziraat Vekili 

H. Hmman — 
Münakalât Vekili Çalışma Vekili 

A. D emir er M. Tarhan 
İşletmeler Vekili 

S. Ağaoğlu 
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GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLATMASINA LK MUNZAM TAVİZLER 
PROTOKOLÜ 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Tnlaşmasına Taraf olan hükümetler (badema «Âkıd taraf
lar» ve «Genel Anlaşma» diye anılacaktır.) Genel Anlaşmaya uygun olarak iki veya ikiden fazla Âkıd 
Tarafça girişilen tarife müzakereleri ve bu müzakerelerin neticelerinin mezkur Anlaşma gereğince yü
rürlüğe konması için bir nizamname hazırlamış olduklarından, ve, 

Genel Anlaşmaya taraf bulunan Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Kırallık, Avusturya Cum
huriyeti, Japonya, Danimarka Kıra İlığı, Finlandiya Cumhuriyeti, İsveç Kıratlığı, Norveç Kıratlığı, 
İtalya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Küba Cumhuriyeti, Şili Cumhuriyeti, Kanada, Avustralya, 
Türkiye Cumhuriyeti, Çekoslovakya Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Federal Almanya Cumhu
riyeti, Pera Cumhuriyeti, Benelüks ve Haiti Cumhuriyeti hükümetleri (ileride «müzakerelere iştirak 
eden Âkıd Taraflar» diye anılacaktır) bu nizamnameye uygun olarak yaptıkları tarife müzakerelerini 
müspet bir şekilde intaeederek bu müzakere neticelerini böylece yürürlüğe koymak arzusunda bulun
duklarından, 

Aşağıdaki hükümlerin tesbiti hususunda mutabık kalınmıştır : 
1. Müzakerelere iştirak eden her Âkıd Tarafın işbu Protokole ekli listesi, 2 nci fıkra gereğince yü

rürlüğe girdiği tarihten itibaren, ilgili Âkıd Tarafın Genel Anlaşmaya ek Listesini teşkil edecektir. 
2. İşbu Protokolün müzakerelere iştirak eden bir Âkıd Tarafça imzalanmasını mütaakıp, bu 

Âkıd Tarafa ait ekli ijiste, bu listede yer alan tâvizlerin uygulanacağı hususunda, anılan Âkıd Tarafça 
İcra Sekreterine yapılacak tebligatın vusulü tarihini takiboden otuzuncu günde, veya bu otuzuncu gü
ne tekabül eyliyen tarihe takaddüm etmek üzere, hu Âkıd Tarafça yapılacak tebligatta tasrih oluna
cak her hangi bir tarihte yürürlüğe girecek ve Listede hilâfına sarahat bulunmadıkça, bu Listede 
münderiç tavizler de böylece tatbik mevkiine konmuş olacaktır. 

3. 2 nci fıkrada işaret edilen tebligatı yapmış olan müzakerelere iştimk eden her Âkıd Ta
raf, işbu Protokole ekli kendisine ait listede yer alan her tavizi, bunu ilk defa kendisiyle müza
kere eden Âkıd Tarafın 2 nci fıkrada zikredilen tebligatı göndermemiş bulunması esbabı dolay ı-
siyle, kısmen veya tamamen geri çekmeye veya tatbikini talik etmeye yetkilidir. Bununla bera
ber; ^ 

i) Böyle bir tavizi kısmen veya tamamen talik eyliyen müzakerelere iştirak eden bir Âkıd 
Taraf, keyfiyetten taliki takibeden 30 gün içinde Âkıd Tarafları haberdar edecek ve, davet edil
diği takdirde, bu tedbire mevzu teşkil eyliyen mal ile esaslı surette ilgili her Âkıd Tarafla isti
şarelerde bulunacaktır. 

ii) Böyle bir tavizi kısmen veya tamamen geri çeken müzakerelere iştirak eden bir Âkıd Ta
raf, en az otuz gün önce, Âkıd Tarafları bu geri çekmeden haberdar eylemekle mükelleftir. Da
vet edildiği takdirde, bu Âkıd Taraf, mevzuubahis madde ile esaslı surette ilgili her Âkıd Taraf
la istişarelerde bulunacaktır. 

iii) Bu suretle vâki talik ve geri çekmelerin hükmü, tâviz ilk defa kendisiyle müzakere edil
miş olan Âkıd Tarafça yapılacak 2 nci fıkrada mezkûr tebligatın İcra Sekreterine vusulünü ta
kibeden otuzuncu günde, sona erecektir. 

4. Genel Anlaşma'mn II nci maddesinin anılan Anlaşma tarihini zikrettiği her halde, işbu 
Protokole ekli listeler bakımından uygulanacak tarih, işbu Protokolün tarihi olacaktır. 

5. a) İşbu Protokol İcra Sekreteri nezdine tevdi edilecek ve 23 Mayıs 1956 ilâ 31 Aralık 
1956 tarihleri arasında Cenevre'de Âkıd Taraflar merkezinde imzaya açık tutulacaktır. 

b) İcra Sekreteri vakit geçirmeden Genel Anlaşmaya üye her Âkıd Tarafa işbu Protokolün 
musaddak bir suretini gönderecek, ve kendisini, işbu Protokole vaz'edilecek her' imzadan, 2 nci 
fıkra gereğince yapılacak her tebligattan, haberdar edecektir. 

6. İşbu Protokol 23 Mayıs 1956 tarihini taşıyacak ve hükümleri yukardaki 2 ve 3 sayılı fık
ralar gereğince yürürlüğe girecektir. 

( S. Sayısı : 229 ) 



— 7 — 
ilişik listelerde aksine sarahat verilmiş bulunması hâlleri müstesna, her iki metin de aynı de

recede muteber olmak üzere, Fransızca ve ingilizce tek bir nüsha halinde Cenevre'de tanzim edil
miştir. 

EK 

Âkıd Taraflara ait listeler 

Tarife 
No. 

y 13.02/b 
y 15.11 
y 28.03/1) 
y 29.01/d 
y 30.01 
y-68.13 

v 83.01 

84.0!) 
y 84.15 

y 84.51 ] 
y 84.52 | 
v 84.53 L 
y 84.54 | 

84.55 J 
y 87.02 

87.07 

y 88.02 
y 92.10 
v 94.03 

E ş v a c i n s i 

lieçineli zamklar, gonı alestik 
(11 işerin 
Sair is karaları 
Ksilol 
Sülfamitli, vitaminli, hormonlu, karaciğer hulâsalarının işlenmemiş olanları 
Asbestostan; bitümen ve müşabihlerinden elbise, eldiven, ayakkabı ve sair ma
mul ât 
Demirden dosya dolapları, kutuları, çekmeceler ve bunların aksamı : 

Sade ve boyalı 
Yaldızlı, sırlı 

Makina ile tahrik edilen yol "silindirleri 
Buz dolapları ve soğutma tertibatını haiz sair makina ve cihazlar : 

Tamamının sikleti 50 Kg. ya kadar 
» » » » ve ondan yukarı ±50 Kg. kadar 

Tamamının sikleti 150 Kg. ve ondan yukarı 10 000 Kg. kadar 
Tamamının sikleti 10 000 Kg. ve ondan yukarı 

Yazı makinaları (Toplama tertibatı olmıyan) 
Hesap makinaları, kaydedici kasalar 
Ayırıcı ve tasnif edici makinalar 
Yazıhane için sair m akmalardan sayan makinalar 
Büro makinalarınm parçaları 
Binek otomobilleri : 

Sikleti 1 300 -1 750 kiloya kadar 
Fabrika, mağaza; antrepo ve benzeri yerlerde kullanılan motorlu şaryolar (eş
ya nakledenler, vasıta çekenler) motorun nev'i ne olursa olsun, bunların ak
sam ve parçaları 
Yolcu uçakları 
Gramofonlar 
Demirden yazıhane : 

Sade veya boyalı 
Yaldızlı veya sırlı V 

Tenzilâtlı 
vergi 

nispeti 
% 

15 
5 Kon. 

20 
12 

5 Kon. 

20 

37 . 
15 
5 Kon. 

8 
5,5 
5 

10 Kon. 
5 Kon. 
5 
5 Kon. 
5 
5 

11 

15 
5 Kon. 

20 

37 
15 

)>9<i 
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içtima: 3 , S. S A Y I S I : 

«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Âkıd Taraflarının 
9 ncu Devre Toplantısı Nihai Senedi» ve buna merbut «Gümrük 
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının kısım I ve XXIX ve 
XXX ncu maddelerinin tadiline mütedair Protokol», «Gümrük 
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının önzözü ile I ve II nci 
kısımlarının tadiline mütedair Protokol», «Gümrük Tarifeleri 
ve Ticaret Genel Anlaşmasının teşkilâta mütaallik hükümlerinin 
tasdikine mütedair Protokol» ve «Ticari îş Birliği Teşkilâtını 
tesis eden Anlaşmanın tasdiki ve bu vesikaların imza ve kabulü 
ile ilgili bilcümle muamelenin yapılması hususunda Hükümete 
selâhiyet verilmesi hakkında kanun lâyihası ve Hariciye, Gümrük 
ve inhisarlar, ,Ticaret ve Bütçe encümenleri mazbataları (1 /569) 

T. C. 
Başvekâlet 16 . XI . 1956 

Kanunlar ve Kararlar ' '• 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-455/3760 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Âkıd Taraflarının Dokuzuncu Devre Toplantısı 
Nihai Senedi» ve buna merbut «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının Kısım I ve XXIX 
ve XXX ncu maddelerinin tadiline mütedair Protokol», «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masının önsözü ile I ve II nci kısımlarının tadiline mütedair Protokol», «Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasının teşkilâta mütaallik hükümlerinin tadiline mütedair Protokol» ve «Ticari t ş 
Birliği Teşkilâtım tesis eden Anlaşman»nın tasdiki ve bu vesikaların imza ve kabulü ile ilgili bilcümle 
muamelelerin yapılması hususunda Hükümete salâhiyet verilmesi hakkında Hariciye Vekâletince ha
zırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 2 . XI . 1956 tarihinde kararlaştırılan 
kanun lâyihası ile esbabı mucibe ve ilişiklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Memleketimiz elyevm üyesi bulunduğu Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT), 
Hükümetimizce 21 Eylül 195.1 tarihinde imzalanan 21 Nisan 1951 tarihli Torquay Protokolü ile 
Taraf olmuş ve bu Protokol Türkiye Büyük Millet Meclisince 21 Aralık 1958 tarihli ve 6202 sayılı 
Kanunla tasdik edilmiştir. 

Genel Anlaşmanın halen mer'i bulunan metni 1947 senesinde ilk Âkıd Taraflarca hazırlanırken 
Havana Şartının yürürlüğe gireceği faraziyesine istinadedilmiş ve bu sebeple, 17 Kasım 1947 ta
rihinde imzalanan Gerici Tatbik Protokolü mucibince, Şartın yürürlüğe girmesine değin, Anlaşma-
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um muvakkaten tatbik olunacağı kabul edilmiştir. Şartın yürürlüğe girmemesi halinde ise, Genel 
Anlaşmanın tadil ve itmamı maksadiyle Âkıd Tarafların bir toplantıya çağırılmaları derpiş olun-A 

muştur. Şart bilâhara çeşitli sebepler yüzünden yürürlüğe girmediğinden, bunun ademi meriyeti 
takdirinde akdi derpiş edilen mezkûr toplantının, Âkıd Taraflarca, sekizinci devre toplantılarında 
alınan bir karar gereğince, dokuzuncu devre toplantısiyle tev'em olarak yapılması kararlaştırılmış 
ve 28 Ekim 1954 ilâ 7 Mart 1955 tarihleri arasında inikadeden bu toplantıda, Genel Anlaşmamn 
hali hazır metni, muvakkaten yürürlüğe konduğu tarihten beri ihraz olunan tecrübeye istinaden, 
tamamen gözden geçirilmek suretiyle tadil ve, bâzı hususlarda da, itmam edilmiştir. 

Âkıd Taraflar yukarda mezkûr toplantıları neticesinde, Genel Anlaşma metninde yapılan ta
dilâtla ilgili olarak temsil edilen hükümetlere arz edilmek üzere, 10 Mart 1955 tarihinde parafe 
edilen sureti melfuf Nihai Senede ekli aşağıdaki vesikaları tanzim eylemişlerdir : 

1. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının kısım I ve XXIX ve XXX ncu maddeleri
nin tadiline mütedair Protokol, 

2. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının onsüzü ile I re II nei kısımlarının tadili
ne mütedair Protokol, 

3. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının teşkilâta, mütaallik hükümlerinin tadiline 
mütedair Protokol, 

4. Ticari îş Birliği Teşkilâtını tesis eden Anlaşma. 
Hükümetimiz mezkûr tadil toplantısına ve toplantının Genel Anlaşma metninde yapılan tadilâtla 

ilgili bilûmum mesaisine yaldnen iştirak etmiş ve eski metne nazaran daha müspet ve daha inşai bir 
vesika meydana getirilmesine yardım eylemiştir. 

Âkıd Taraflarca Genel Anlaşma metninde yapılan tadiller, prensipleri ve umumi hatları itibariyle, 
aşağıda hulasaten gösterilmiştir : 

Âkıd Taraflar tadil müzakereleri neticesinde, Genel Anlaşmanın, ticari hususlarda, muayyen 
istisnalar haricinde, farklı muamele tatbik etmemek ve mazide olduğu gibi âmir mahiyetteki millî 
mevzuat hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, miktar tahditleri uygulamamak hususundaki ana pren
siplerinin muhafaza ve idamesi mevzuunda, tam bir anlaşmaya varmışlardır, 

Genel Anlaşma çerçevesinde konsolide edilmiş bulunan gümrük tavizlerinin mecburi tatbik süre
lerinin temdidi hususundaki vecibe teyiden kabul edilmiştir. 

Hususi bir maddeye (Madde XVIII) iktisadi gelişmelerinin ilk merhalelerinde bulunan memle
ketlerin karşılaştıkları müşküller ve meselelerin hallini kolaylaştıracak yeni usuller dercedilmiştir. 

ihracata yapılan Devlet yardımları bahsinde, Genel Anlaşmaya yeni hükümler ilâve olunmuştur. 
(Madde XVI, Bölüm B.) 

Ticari iş Birliği Teşküâtı namiyle devamlı bir teşkilâtın kurulması hususunda mutabakata varıl
mış ve bu maksatla bir Anlaşma metni hazırlanmıştır. Bu Teşkilât teessüs edince, Genel Anlaşma
nın elyevm gayriresmî esaslar üzerinden işliyen mevcut mahdut teşkilâtının yerine kaim olacak ve 
tahsisen, Genel Anlaşmanın tatbiki vazifesini ifa eyliyecektir. 

Gümrük Tarifeleri : 

Muaddel Genel Anlaşma, Genel Anlaşmaya bağlı Gümrük Taviz Listelerinin mecburi tatbik süre
sinin, eskisinden farklı olarak, üçer senelik devrelerle otomatik bir şekilde temdidi esasını vazet
mektedir. (Madde XXVIII, fıkra 1). Bu süreler, eskiden her defasında Âkıd Tarafların kararı ile 
tâyin olunmakta idi. Bu yeni esas, aynı zamanda, lüzum ve zaruret halinde, gümrük tarizlerinin, 
mecburi tatbik süresi esnasında dahi, Âkıd Taraflarca tekrar müzakere mevzuu yapılmasına imkân 
veren diğer hükümlerle teçhiz ve takviye edilmiş bulunmaktadır. (Madde XXVIII, fıkra 4). 

Mezkûr tadilât meyamnda, Âkıd Taraflarca yapılacak tarife müzakereleriyle ilgili yeni bir mad
denin (Madde XXIX) Genel Anlaşmaya derci de yer almaktadır. Aynı numara ile eski XXIX ucu 
maddesinin yerine kaim olacak olan bu madde, Âkıd Taraflara yeni tarife müzakerelerine girmek 
hususunda hiçbir vecibe tahmil eylememektedir. Âkıd Taraflardan her biri yeni tarife müzakereleri 
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yapmak veya bu maksatla tertiplenen tarife konferanslarına iştirak edip etmemek hususlarında tama
men muhtar kalmaktadır. Bu hükmün gayesi gümrük tarifelerinin, ithalât ve ihracatta alman diğer 
vergilerin ve hususiyle, en küçük ticari ölçüde ithalâta dahi imkân vermiyen yüksek nispetli güm
rük tarifelerinin umumi seviyelerinin tenzilinin teminine matuf tarife müzakerelerinin ehemmiyetini 
belirtmektir. (Madde XXIX. fıkra 1). Yeni maddenin en şayanı dikkat tarafı, düşük seviyeli Güm
rük vergilerinin veya bir muafiyet rejiminin sabitleştirilınesinjn prensip itibariyle, yüksek seviyeli 
Gümrük vergilerinde yapılan bir indirime muadil kıymette bir taviz olarak tanınacağı esasını vaz 'et
mesidir. (Fıkra 2. a). 

Miktar tahditleri: 

Genel Anlaşmanın XII nci maddesinde mevzuubahis, Âkıd Taraflarca tediye muvazenesinin ko
runması maksadiyle uygulanmakta olan miktar tahditlerinin, ahval ve şeraitin artık bunların deva
mını haklı göstermediği andan itibaren kaldırılması icabedeceği yolundaki hükmünün prensibi ile il
gili hususlarda tâdiller yapılmamıştır. (Madde XII, fıkra 2b). Mamafih tatbikatta bu prensibi daha 
ziyade takviye etmek ve tahsisen bu esası, başlıca mühim dövizlerin tahvil kabiliyetini ihraz etmele
ri takdirinde tahassul edecek şeraite intibak ettirmek maksadiyle, Genel Anlaşma metininde yapılan 
tadilâtın yürürlüğe girmesini mütaakıp, en kısa zamanda, tediye muvazenesinin durumu dolayısiyle 
idame edilmekte olan bilûmum miktar tahditlerinin Ticari iş Birliği Teşkilâtınca gözden geçirilmesi 
kabul edilmiştir. (Madde XII, fıkra 4b). Bu gözden geçirmeyi takibeden bir senelik bir devrenin 
hitamında, bu nevi tahditler uygulamakta devanı eden Âkıd Taraflarla aylık olarak, bir sistem dâ
hilinde, istişareler yapılacak ve bu Âkıd Taraflar bahis mevzuu istişareler sırasında muhafaza etmek
te oldukları tahditlerin meşruiyet ve lüzum ve zaruretlerini izah eyliyeceklordir. Bu istişareler neti
cesinde Teşkilât, şayet tahditlerin XII nci veya XIII ncü madde hükümleriyle kabili telif olmadığı 
kanaatine varacak olursa, aykırılık arz eden hususları gösterecek ve tahditlerde gerekli tadiller yapıl
masını tavsiye edebilecektir. Bu tavsiyeye muhatabolan her Âkıd Taraf, tâyin edilen müddet zarfın
da, buna uymıyacak olursa. Teşkilât, ticareti bu tahditlerden zarar gören her Âkıd Tarafı, tahditleri 
tatbik eden Âkıd Tarafa karşı. Genel Anlaşmadan doğan ve mutazarrır Âkıd Tarafın ahval ve şerait 
dolayısiyle ifa mükellefiyetinden beri kılınması muvafık görülen her hangi bir vecibeden ibra edebile
cektir. (Madde XII, fıkra 4e). 

Âkıd Taraflar aynı zamanda, tediye muvazenesini korumak maksadiyle tatbik edilen miktar tah
ditleri üzerindeki murakabenin takviyesiyle ilgili olarak ve derhal tatbik edilmek üzere «idamelerin
de zaruret bulunan tahditler» mevzuunda bir karar ittihaz eylemişlerdir. Bu karar zaruri bir mahi
yet arz eden tahditlerin âni olarak ilgasının tevlideyliyeceği meselelerin halline yardım gayesini is
tihdaf etmektedir. Filhakika, mevzuubahis miktar tahditlerinin, tediye muvazenesini korumak maksa
diyle kabili izah olmaktan çıktıkları andan itibaren âni bir şekilde ilga edilmelerinin, bu tahditler 
dolayısiyle himaye görmekte olan zirai veya sıı>ai istihsal kollanna ika edeceği zararın ciddiyeti 
izahtan varestedir, tşte bu sebeple Âkıd Taraflar bu durumu nazarı itibara alarak, hor defasında pe
şinen kendilerinin muvafakati alınmak şartiyle, işbu Karar gereğince, miktar tahditleri uygulanma
ması vecibesinin, bu gibi hallerde, geçici olarak ademiifası zımnında Âkıd Taraflara istisnai müsaa
deler (Derogasyon) ita etmeyi kabul eylemişlerdir. Âkıd Taraflar bu gibi müsaadeler verirken, bun
ları zaruri ve mâkul gördükleri birtakım kayıt ve şartlarla tahdit ve takyidetmek yetkisini haizdirler. 
Bu gibi istisnai müsaadeler talebinde bulunan her Âkıd Taraf, mevzuubahis tahditleri beş seneyi aş-
mıyan kısa bir devre zarfında ilga etmekle mükelleftir. Âkıd Taraflar her sene «idamesinde zaruret 
bulunan bu tahditleri» ve bunların ilgası yolunda kaydedilen gelişmeleri gözden geçireceklerdir. 

İktisadi gelişme lehinde yardım : 

Nüfuslarına ancak düşük bir hayat seviyesi sağlıyabilen ve gelişmelerinin ilk merhalelerinde 
bulunan memleketlerin iktisadi inkişaflarına yardım ve bunu teşvik, Genel Anlaşmanın uzun vade
li hedefleri arasında yer almaktadır. Bu sebeple Genel Anlaşma metninin tadili sırasında, az geliş-
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m iş memleketlerin iktisadi inkişaflarının zaruri kıldığı imkân ve ihtiyaçlarla, diğer memleketlerin 
kısa vadeli ticari menfaatleri arasında ihtilâflar çıkabileceği nazarı dikkate alınarak, bu ihtilâfları 
asgari hadde indirmek amaciyle birtakım yeni !ti*kümler kabul olunmuştur. Bu yeni hükümlerle 
Âkıd Taraflar, iktisaden az gelişmiş memleketlerin; 

a) Muayyen bir istihsal kolunun tesisine muktazi himayeyi bahşcdebilmeleri için gümrük ta
rifelerinin bünyesinde kâfi derecede bir elastikiyet muhafaza etmelerine, 

b) İktisadi gelişme programlarının tatbiki dolay isiyle doğması mümkün olan ithalât talebi
nin yüksek ve müstakar seviyesini gereği veçhile nazarı itibara alacak şekilde tediye muvazene
lerini himayeye matuf miktar tahditleri tesis eylemelerine, imkân verecek munzam kolaylıklar
dan faydalanmaları lüzumunu kabul etmişlerdir. (Madde XVIII, fıkra 2). 

Yukardaki esaslara istinaden, iktisadi gelişmenin ilk merhalelerinde bulunan bir Âkıd Tarafın. 
yeni bir iktisadi faaliyet kolu tesis edebilmesine imkân verebilmek için, Genel Anlaşma çerçeve
sinde konsolide edilmiş bulunan gümrük tavizlerinin tadilini veya geri çekilmesini istihdaf eden 
müzakereler yapılmasını sağlıyacak yeni usuller vaz'olunmuştur. (Madde XVIII, Bölüm A ve B) 

Ayrıca, gelişmesinin başlangıç safhasında bulunan bir Âkıd Tarafın kurduğu yeni bir ekono
mik faaliyet kolunun istihsalin ilk senelerinde himayesi için, gümrük resimleri uygulanması veya 
primleri verilmesi gibi Genel Anlaşma hükümleriyle kabilitelif hiçbir tedbirin fiiliyatta tesis edi
lememesi halinde, bu Âkıd Tarafça fark gözetici miktar tahditleri uygulanmasına imkân veren 
usuller tesis edilmiştir. (Madde XVIII, Bölüm C). 

Genel Anlaşmanın iktisadi gelişmeye yardım mevzuundaki XVIII nci maddesinde yapılan 
tadilâtın en şayanı dikkati, ekonomik gelişmesinin ilk merhalelerinde bulunan bir memleketin 
Âkıd Tarafların önceden müsaadesini almadan miktar tahditleri uygulanabileceğine mütedair 
hükümdür. Ancak bu gibi tahditlerin uygulanabilmesi-için bunlara mevzu teşkil eden mad
denin gümrük vergisinin GATT çevresinde konsolido edilmemiş bulunması şarttır. 

Yukarda tâdadolunan bilûmum kolaylıklardan Muaddel Genel Anlaşma metnine göre mün
hasıran iktisaden az gelişmiş memleketler faydalanabilecektir. 

Sübvansiyonlar : 

Genel Anlaşmanın bu mevzudaki eski hükümleri, ihracat sübvansiyonlarının zararlı neti
celerini tahdide matuf bâzı yeni hükümlerle tamamlanmıştır. 

Esas maddelere yapılan sübvansiyonlar bahsinde Âkıd Taraflar, nasfet kaideleri çerçeve
sinde, ihraeettikleri mallara ait dünya ticaretinden hisselerine isabet eden âdilâne bir payın 
fevkinde bir pay temin eylemek neticesini tevlideden sübvansiyonlara müracaatten imtina et
mek hususunda mutabık kalmışlardır. Bu pay mütekaddim bir temsilî sene zarfında yapılmış 
olan ihracata göre tâyin edilecektir. (Madde XVI, Bölüm B, fıkra3). 

Esas maddeler haricinde kalan malların, yani mamul maddelerin ihracatına hiçbir şekilde 
yani sübvansiyon verilmiyecek ve verilmekte olan sübvansiyonlar da her hangi bir şekilde artı-
rılmıyacaktır. (Madde XVI, Bölüm B, fıkra 4). 

Kabul edilen yeni hükümler gereğince Âkıd Taraflar, esas maddeler haricinde kalan mad
delere sübvansiyon yapılması imkânını tamamen kaldırmak veya munzam yeni bir devre için 
mevcut durumu temdideylemek şıklarını 1957 Ocak ayı sonundan evvel tetkik etmeyi kararlaş
tırmışlardır. (Fıkra 4. ). 

Damping karşılayıcı veya telâfi edici vergiler : 

Genel Anlaşmanın muaddel metni dumping karşılayıcı veya telâfi edici tedbirler istimali 
mevzularında da birtakım munzam hükümler vaz'etmiş bulunmaktadır. Bu hükümler VI ııcı 
maddenin eski 6 ncı fıkrası yerine kaim olan 6. a, b ve e bentlerinde yer almakta ve bâzı istis
nai hallerde Âkıd Tarafların peşinen muvafakatleri istihsal olunmadan mütelâfi vergiler tatbikine 
imkân vermektedir. 
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Ticari îş Birliği Teşkilâtı : 

Mer'i Genel Anlaşmanın müşterek bir faaliyeti icabettiren hükümlerinin tatbiki, XXV inci 
madde mucibince, Âkıd Taraflar ismi altında müştereken hareket eden Genel Anlaşma üyelerinin 
heyeti umumiyesi, başka bir ifade ile, Genel Kurulu tarafından temin olunmaktadır. Ayrıca Hava
na Şartı ile tesisi derpiş edilen Milletlerarası Ticaret Teşkilâtı Geçici Komisyonunun (ICÎTO) Kita
beti Genel Anlaşmanın îcra Sekreterliği vazifesini görmektedir. Akıd Tarafların senede bir defa yapı
lan normal devre toplantıları arasında zuhur eden meselelerde, mevcudiyeti sadece Âkid Tarafların bu 
bapta ittihaz ettikleri bir karara dayanan Devrelerarası îşler Komitesince incelenmekte ve Komitenin ya
pacağı tavsiyeler bilâhara Âkıd Tarafların tasvibine sunulmaktadır. Bu izahattan da müsteban olacağı 
veçhile Genel Anlaşmanın tatbikini sağlıyan daimî bir teşbilâtı mevcut değildir, Âkıd Taraflar 
tadil görüşmeleri sırasında bu durumu da nazarı dikkate alarak Ticari î ş Birliği Teşkilâtı namiyle 
bir teşkilât kurulmasanı da derpiş etmişler ve bu maksatla bir anlaşma metni hazırlamışlardır. Bu 
Anlaşma kurulacak teşkilâtın bünyesi ve görevleri hususunda ana hükümler ihtiva eylemektedir. 
Bu hükümlere göre, Teşkilâtın bir Genel Kurulu, bir îcra Komitesi ve bir de, başında bir Umum 

Müdür bulunan, Sekreterliği mevcut olacaktır. 

Genel Kurul : 

Teşkilâtın bütün üyelerinden teşekkül edecektir. Teşkilâtın üyeleri Genel Anlaşma Âkıd Taraf
larıdır. Genel Anlaşmaya üye olan memleketler Teşkilâta da üye olacaklar ve Genel Anlaşmadan 
ayrılan memleketler Teşkilât üyeliği sıfatını da kaybedeceklerdir. 

îcra Komitesi : 

Genel Kurul tarafından devrevi olarak seçilen 17 Teşkilât üyesinden terekkübedecektir. Daimî 
üyelik mevcut değildir ve üyelerin tekrar seçilmeleri caizdir. 

Sekreterliğin başında Teşkilâtın idaresi vazifesiyle görevli ve Genel Kurul tarafınlan tâyin edi
len bir Umum Müdür bulunacak ve Sekreterliğin personelini, Genel Kurul tarafından tasvibedi-
lecek statüye uygun olarak, Umum Müdür tâyin eyliyecektir. 

Teşkilâtın başlıca vazifesi Genel Anlaşmanın tatbikini sağlamaktır. Teşkilât aynı zamanda, millet
lerarası ticaret müzakereleri tertiplemek ve beynelmilel mübadelelere mütaallik meselelerin tetkik, 
müzakere ve hallinde hükümetlerarası bir teşekkül hizmeti ifa etmek görevlerini haizdir. 

Ticari İş Birliği Teşkilâtını tesis eden Anlaşma, mümziler arasında, ülkelerine ait dış ticaret yekû
nu, Genel Anlaşma Âkıd Taraflarının umumi dış ticareti mecmuunun % 85 ini temsil eden hükümet
lerce kabul edileceği tarihte yürürlüğe girecektir. 

Hukuki statü : 

Genel Anlaşma metninde yapılan yukarda sözü edilen tadilâtın çeşitli protokollere dercedilmesi, 
bunlardan bâzılarının yürürlüğe girebilmeleri için, Genel Anlaşma hükümlerine göre, oy birliğinin, 
diğerleri için de 2/3 ekseriyetin şart bulunmasından ileri gelmektedir. Ezcümle, Genel Anlaşmanın 
Kısım I ve XXIX ve XXX ncu maddelerinin tadiline mütedair Protokolde yer alan tâdillerin yü
rürlüğe girmesi için, 7 nci fıkra mucibince, bilûmum Âkıd Taraflarca kabul edilmeleri lâzımgelmek-
tedir. Genel Anlaşmanın önsözü ile I ve Tl nci kısımlarının tadiline mütedair Protokolün yürürlüğe 
girmesi için, 8 nci fıkra gereğince, Âkıd Tarafların 2/3 si tarafından kabul edilmesi şarttır. Genel An
laşmanın Teşkilâta mütaallik hükümlerinin tâdiline mütedair Protokolde yer alan tâdillerin bir kısmı
nın yürürlüğe girmesi için (Kısım I) 2/3 ekseriyet, diğerleri (Kısım II) için de oy birliği keza şart 
bulunmaktadır. 

Âkıd Tarafların mezkûr Protokolleri imzaya mezun bulunacakları devre (3 ncü fıkralar) her Âkıd 
Taraf hakkında, Âkıd Tarafların karan ile, mezkûr tarihten ileriye temdit olunabilecektir. 

Protokollere mevzu imzaların, bunların yürürlüğe girmeleri bakımından arz ettiği ehemmiyet dola-
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yısiyle, kati ve nihai mahiyette olmaları arzu edilmektedir. Bu itibarla, mezkûr metinlerin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince gereKli tasdik muamelesinin ifasından sonra Hükümetimizce imzalanması 
muvafık mütalâa edilmiştir. 

Tâdil Protokolleri ile Ticari îş Birliği Teşkilâtım tesis eden Anlaşmanın Türkçeye mütercem me
tinleri meli'uftur. 

Tarafımızdan kabulü, memleketimizin ticari menfaatleriyle pek yakından ilgili bulunan mezkûr 
vosailan tasdiki ve bunların imzası için Hükümete salâhiyet verilmesi zımnında hazırlanan ilişik ka
nun lâyihası Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine arz olunur. 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 1 . II . 195? 

Esas No. 1/569 
Karar No. 32 

Yüksek Reisliğe 

«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
ması Âkıd Taraflarının 9 ncu Devre Toplantısı 
Nihai Senetli» ve bıma merbut «Gümrük Tarife
leri ve Ticaret Genel Anlatmasının fcısım I ve 
XXIX ve XXX ncu maddelerinin tadiline mü
tedair Protokol», «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasının ön sözü ile bir ve ikinci kı
sımlarının tadiline mütedair Protokol», «Gümrük 
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının teşki
lâta mütaailik hükümlerinin tadiline mütedair 
Protokol» ve Ticari İş. Birliği Teşkilâtını tesis 
eden Anlaşmanın tasdiki ve bu vesikaların imza 
ve kabulü ile ilgili bilcümle muamelelerin yapıl
ması hususunda Hükümete salâhiyet verilmesi 
hakkında kanun lâyihası, Hükümet temsilcileri
nin iştirakiyle encümenimizde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Yapılan incelemede Hükümetin mucip sebep
leri yerinde görülerek lâyiha aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi Gereğince Gümrük ve İnhisarlar En
cümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 

Hariciye Encümeni Reisi Bu M. M. 
G iresun Amasya 

/ / . Erkmen 1. Olgaç 

İstanbul Ankara 
Söz hakkım mahfuzdur M. F. Fenik 

F. Tekil 

Çanakkale Çorum Erzurum 
B. Enüstün K. Terzioğlu K. S. Burçak 

Eskişehir Giresun İstanbul 
K. Zeytinoğlu H. Bozbağ F. Ulaş 

Kars Konya 
T. Göle H. R. Atademir 

Manisa Manisa 
77. Bayur A. Karaosmanoğlu 
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Oumfuk ve tnhiaarlar Enoümenİ mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve İnhisarlar Encümeni 

Esas No. 1/569 
Karar No. 15 

15 .11 . 1957 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
ması Âkıd Taraflarının Dokuzuncu Devre top-
lantısı Nihai Senedi ve buna merbut Gümrük 
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının kısım 
I ve XXIX ve XXX ncu maddelerinin tadili
ne mütedair Protokol, Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasının ön sözü ile bir ve 
ikinci kısımlarının tadiline mütedair Protokol, 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşma
sının teşkilâta mütaallik hükümlerinin tadiline 
mütedair Protokol ve ticari iş birliği' teşkilâtı
nı tesis eden Anlaşmanın tasdiki ve bu vesika
ların imza ve kabulü ile ilgili bilcümle muame
lelerin yapılması hususunda Hükümete salâhi
yet verilmesi hakkında kanun lâyihası, encü
menimizde ilgili vekâlet temsilcilerinin iştira
kiyle tetkik ve müzakere edildi: 

Hükümet esbabı mucibesinde serd edilen 
hususlar encümenimizce de yerinde mütalâa 
edildiğinden lâyiha aynen ve ittifakla kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Riyasete arz olu* 
nur. 

Gümrük ve İnhisarlar En. Reisi 
Trabzon 

M. Goloğlu 

Bolu 
8. Çonkar 

Tekirdağ 
fi. Yûcedere 

Muş 
G. Emre 

M. M. 
Samsun 

A. Keleşoğlu 

Samsun 
H. üzer 

Urfa 
Haiiboğhı 

Ticaret RnoCmgoi omahatffin 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 
Esas No. 1/569 
Karar No. 36 

19. IV. 1957 

Yüksek Reisliğe 

«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
ması Âkıd Tarafların 9 ncu Devre Toplantısı Ni
hai Senedi» ve buna merbut «Gümrük Tarifeleri 
ve Ticaret Genel Anlaşmasının kısım I ve XXIX 
ve XXX ncu maddelerinin tadiline mütedair 
Protokol», «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasının Ön sözü ile bir ve ikinci kısım
larının tadiline mütedair Protokol», «Gümrük 
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının teşki
lâta mütaallik hükümlerinin tadiline mütedair 
Protokol» ve Ticari îş Birliği Teşkilâtım tesis 
eden Anlaşmanın tasdiki ve bu vesikaların imza 
ve kabulü ile ilgili bilcümle muamelelerin yapıl
ması hususunda Hükümete salâhiyet verilmesi 
hakkında kanun lâyihası, ilgili Hükümet temsil
cilerinin de iştirakiyle encümenimizde tetkik ve 
müzakere olundu : 

Hükümetin esbabı mucibesinde serd edilen hu« 
suslar encümenimizce de muvafık mütalâa olun
duğundan kanun lâyihası aynen ve ittifakla ka
bul olundu. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ticaret En. Rs. Mazbata M. 
Ordu izmir 

M. Yaz%c% N. S. Altuğ 
Bursa 

M. Erdener 

Kâtip 
Konya 

M. CHizelkümç 
Bursa 

H. Şaman 
İmzada bulunamadı imzada bulunamadı 

Bursa Çoruh 
B. C. Zağra H. ÇeUikgioğlu 

Sivas Van 
B. Hükset B. Kartal 

Elâzığ 
S. Ergene 
Yozgad 

H. TatltoğİM 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encüme/n/i 29 . V . 1957 
Esas No. 1/569 
Karar No. 115 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
ması Âkıd Taraflarının Dokuzuncu Devre Top
lantım Nihai Senedi ve buna merbut Gümrük Ta
rifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının kısım 1 ve 
XXIX ve XXX neıı maddelerinin tadiline mü
tedair Protokol, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasının ön sözü ile 1 ve II nei kısım
larının tadiline mütedair Protokol, Gümrük Ta
rifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının Teşkilâta 
mütaallik hükümlerinin tadiline dair Protokol 
ve Ticari İş Birliği Teşkilâtını tesis eden Anlaş
manın tasdiki ve bu vesikaların imza ve kabulü 
ile ilgili bilcümle muamelelerin yapılması husu
sunda, Hükümete salâhiyet verilmesi hakkında 
Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Mec
lise arzı îcra, Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp 
Başvekâletin 16 . XI . 1956 tarihli ve 71-455/ 
3760 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyi
hası Hariciye, Gümrük ve İnhisarlar ve Ticaret 
encümenleri mazbatalariyle birlikte encümenimi
ze havale edilmiş olmakla Hariciye Vekâleti mü
messilleri hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde belirtil
diği üzere Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Taraflarının 9 ncu devre top
lantısında tanzim olunan Protokollerin tasdikini 

ve bu vesikaların imza ve kabulü ile ilgili bil
cümle muamelelerin yapılması hususunda Hükü
mete salâhiyet verilmesini istihdaf etmektedir. 

Lâyihanın sevkını mucip sebepler encümeni-
tnizce de yerinde görülerek maddelerin müzake
resine geçilmiş ve lâyiha Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Bu Mazbata M. 
Balıkesir Kırklareli Trabzon 
H. İmre Ş. Bakay I. Semer 

Tokad 

Bursa 
//. KöymeM 
Erzurum 
Ş. Erher 
Gazianteb 

E. Çenemi 
Niğde 

. N. Kadı oğlu C 
Ordu 

Aydın 
Z. Ur ay M. 
Çankırı 

T. Uygur 
Eskişehir 

M. Başkurt 
İzmir 

B. Bilgin 
Niğde 

. Kavurmacuyglıı 
Trabzon 

Balıkesir 
//'. Tim ur tas 
Çorum 

Y. Gürsel 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
Muğla 

A. Sarıoğlu 
Ordu 

R. Ak say 
Tunceli 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 
Âk%d Taraflarının Dokuzuncu Devre Toplantısı 
Nihai Senedi» ve buna merbut «Gümrük Tarife
leri ve Ticaret Genel Anlaşnıasınm Kısım I ve 
XXIX ve XXX ncu maddelerinin tadiline mü
tedair Protokol», «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasının Önsözü ile I ve fi nci kısım-
harının tadiline mütedair Protokol», «Gümrük 
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının teşkilâ
ta mütaallik hükümlerinin tadiline mütedair Pro 
tokol» ve Ticari î§ Birliği Teşkilâtını tesis eden 
Anlaşma» mn tasdiki ve bu vesikaların imza m 
kabulü üe ilgili bilcümle muamelelerin yapılması 
hususunda Hükümete sedâhiyet verilmesi hakkın

da kanun lâyihası 

MADDE 1. — «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşması Âkıd Taraflarının Dokuzuncu 
Devre Toplantısı Nihai Senedi» ve buna merbut 
«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
nın kısım I ve XXIX ve XXX ncu maddelerinin 
tadiline mütedair Protokol», «Gümrük Tarifeleri 
ve Ticaret Genel Anlaşmasının önsözü ile I ve II 
nci kısımlarının tadiline mütedair Protokol», 
«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
nın teşkilâta mütaallik hükümlerinin tadiline 
mütedair Protokol» ve «Ticari İş Birliği Teşkilâ
tını tesis eden Anlaşma» tasdik edilmiş ve bu ve
sikaların imza ve kabulü ile ilgili bilcümle mua 
melelerin yapılması hususunda Hükümete salâ
hiyet verilmiştir. 

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

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

2 . II . 1956 
Başvekil ve Devlet Vekili 

Maliye V. V. M. C. Bengü 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve Devlet Vekili 
Millî Müdafaa V. V. S. Kalafat 

§. Ergin 
Devlet Vekili ve Adliye Vekili ve 

Ziraat V. V. Dahiliye V. V. 
C. Yardımcı H. A. Göktürk 

Millî Müdafaa Vekili Dahiliye Vekili 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 

Maarif Vekili Nafıa Vekili ve 
A. Özel Hariciye V. V. 

E. Menderes 

İktisat ve Ticaret Vekili Sıh. ve İç. Mv. Vekili 
Z. Mandalinci N. K&rez 

Güm. ve Inn. Vekili Ziraat Vekili 
H. Hüsman --

Münakalât Vekili Çalışma Vekili 
A. Demir er Mümtaz Tarkan 

İşletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu 
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GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASI ÂKID TARAFLARIMIN DO

KUZUNCU DEVRE TOPLANTISI NlHAÎ SENEDİ 

Âkıd Taraflar, Sekizinci Devre Toplantısında kabul edilen, 24 Ekim 1953 tarihli bir karar ile, 
Dokuzuncu Devre Toplantısında, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının tatbikini, mu
vakkaten yürürlüğ'e konduğu tarilııten beri ihraz olunan tecrübeye dayanılarak, gözden 'geçirmeye 
ve halihazır Genel Anlaşma metnini tadil ve itmam etmenin ve bunun tatbiki zımnında ittihaz edil
miş bulunan amelî tedbirleri değiştirmenin, Genel Anlaşma hedeflerinin tahakkukunu süratlendir
mek ve kolaylaştırmak bakımından ne dereceye kadar temenniye şayan olduğunu araştırmaya karar 
vermişlerdir. 

28 Ekim 1954 ilâ 7 Mart 1955 tarihleri arasında Cenevre'de Dokuzuncu Devre toplantılarım 
akdetmiş olan Âkıd Taraflar, temsil edilen hükümetlere arz edilmek üzere, aşağıdaki vesikaları 
tanzim eylemişlerdir : 

1. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının kısım I ve XXIX ve XXX ncu maddele
rinin tadiline mütedair Protokol, 

2. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının önsözü ile II ve IU ncü tanımlarının ta
diline mütedair Protokol, 

3. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlatmasının teşkilâta mütaallik hüıkâinüertnin tadiline 
mütedair Protokol, 

4. Ticari tş Birliği Teşkilâtını tesis eden Anlaşma. 
îşbu Nihai Senet, buna ekli Fransızca ve ingilizce vesikaların resmiyetini tesbit ve tevsik eder. 
Yukardaki hususları tasdik zımnında, mezkûr devre toplantısına iştirak etmiş olan hükümetle^ 

rin gerekli şekilde yetkili kılınmış temsilcileri işbu Nihai Senedi imzalamışlardır. 
Her iki1 metin de aynı derecede muteber olmak üzere, Fransızca ve ingilizce tek bir nüsha ha

linde, on Mart bin dokuz yüz elli beş tarihinde Cenevre'de tanzim edîlmi&tir. 

GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASININ KISIM I TO XXIX VE 
XXX NCU MADDELERİNİN TADİLİNE MÜTEDAİR PROTOKOL 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına Taraf olan Hükümetler (badema «Âkıd Taraf
l a ^ ve <Genel Anlaşma» diye anılacaktır.) 

Genel Anlaşmada, bu Anlaşmanın XXX ncu maddesi hükümlerine uygun olarak; tadiller yap
mak arzusunda bulunduklarından, 

Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır: 
1. Genel Anlaşmanın I, II, XXIX ve XXX neu maddeleriyle A, B, C, D, E, F, G ve I ekleri 

ve bunlara merbut listeler hükümleri tâdil edilecek ve aşağıdaki mealde yeni bir madde dercedüecek-
tir. 

XXIX neu madde ve I ekinde (ki, bu ek, Gümrük Tarifeleri v;e Ticaret Genel Anlaşmasının 
önsözü ile II ve i n ncü kısımlarının tadiline mütedair Protokolün (i) fıkrası mucibince «H eki» 
olacak, fakat ileride «I eki» diye anılacaktır. > bu maddeye mütaallik olarak mevcut not çıkarılacak 
ve I nci kısımdan sonra aşağıdaki yeni madde dercedileeektir: 

«Birinci madde 
«Hedefler 

«1. Âkıd Taraflar ticari ve iktisadi sahalardaki münasebetlerinin, hayat seviyelerinin yfksel-
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- II — 
turnesine, tam çalıştırmanın, yüksek seviyeden ve daima artan hakiki gelirin, üüî talebin, dtlinya 
kaynaklarından tam bir şekilde istifadenin, istihsalin ve emtia mübadelesinin artmasının tahakkuku 
ve bütün Âkıd Tarafların ekonomilerinin tedricen gelişmesi, hedeflerine tevcih olunması lâzım geldi
ğini kabul ederler.» 

«2. Âkıd Taraflar işbu Anlaşma vasıtasiyle, gümrük tarifelerinin ve mübadeleleri güçleştiren 
diğer engellerin esaslı surette tahrifi ve beynelmilel ticarette fark gözetici muamele ve tatbikatın ber
taraf edilmesi gayelerini istihdaf eden anlaşmalar akdi suretiyle, mevzuubahis hedeflerin tahakku
kuna yardım etmeyi arzu ederler.» 

B 

a) işbu Protokolün 7 nci fıkrası hükümleri mahfuz kaılmak şartiyle, birinci maddenin (ki bu 
madde işbu bölüm gereğince 11 nci madde olacak, fakat ilerde «1 nci madde» diye anılacaktır.) numa
rası, birinci maddede, II nci maddede (ki bu madde işbu Protokolün C bölümünün (a) fıkrası gereğin
ce III ncü madde olacak, fakat ileride «II nci madde diye» anılacaktır.) XXIX ve XXX ncu madde
lerde ve bu maddelere ait eklerde ve keza Genel Anlaşmaya merbut listelerde bu maddenin kaydedildi
ği bütün hallerde ve yukarda zikredilen hükümlerin, istikbalde, mezkûr kaydın dercini icabettirecek 
şartlar altında tadil edilebileceği bilûmum ahvalde, numara II olacaktır, 

b) Birinci madde aşağıdaki şekilde tâdil edilecektir : 
i) Birinci fücraya, «ithalât ve ihracata mütaallik nizam ve kaideler» kelimelerinden sonra, «Ih.-

raçedilen mallara dahilî resimler uygulanması» kelimeleri dereedilecektir. 
ii) 2 nci fıkranın (d) bendindeki «tadat olunan» kelimelerini takibeden kelimeler «E ekinde* 

diye okunacaktır. 
iii) 3 ncü fıkranın muhtevası aşağıdaki şekilde olacaktır -. 
«3. Birinci fıkra hükümleri, evvelce Osmanlı imparatorluğuna dahil iken 24 Temmuz 1923 tari

hinde bu İmparatorluktan ayrılan memleketler arasındaki rüçhanlara, buı rüchanlar XXV nci madde
nin 5 nci fıkrası hükümleri gereğince taşvibedilmiş olmadıkça, tatbik edilemez.» 

c) A eki aşağıdaki şekilde tadil olunacaktır : 
i) Ülkeleri gösterir listenin «İrlanda» dan sonraki kısmı aşağıdaki şekilde olacaktır : 

Hindistan, 
Pakistan, 
Güney - Rodezya, 
Birmanya, 
Seylân. 
ii) Ülkeler listesinden sonra, 3 ncü fıkrada, «XX nci maddenin (I h) kısmının» kelimeleri 

«XX nci maddenin (h) bendinin» şeklinde okunacaktır. 
iii) Sonuncu fıkra çıkarılacaktır. 
d) B ekindeki ülkeler listesinin muhtevası aşağıdaki şekilde olacaktır : 
«Fransa 
Fransız Ekuvatör Afrikası (Ahdî Kongo Havzası ve diğer ülkeler) 
Fransız Batı Afrikası 
Fransuz vesâyetindeki Kamerun (1) 
Fransız Somali Kıyıları ve Tevabii 
Okyanustaki Fransız toprakları 
Yeni Hebridler Kondominyomundaki Fransız topraklan (1 
Hindicini 
Madagaskar ve Tevabii 
Fas (Fransız Bölgesi)1 
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Sen Piyer ve Mikölon 
Fransız vesa.yetindeki Togo 
Tunus 
(1) «Anavatan Fransa.'sına ve Fransız Birliği ülkelerine ithalât için» 
e) (' ekindeki, ülkeler listesinin muhtevası aşağıdaki gibi olacaktır : 
«Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği 
Belçika Kongosu 
Molanda Kırallığı 
Ituanda - Uinindi , 
Yeni gine 
Surinam 
Molanda Antilleri 
Endonezya Cumhuriyeti» 
f) E ekinin ınuhtavesı aşağıdaki gibi olacaktır : 

« E EKİ 
«I nci maddenin d) bendinde mezkûr komşu memleketler arasında akdedilen rüçhan Anlaş

malarının tatbik edileceği ülkelerin listesi» 
«i) Bir taraftan Şili ve diğer taraftan 
1. Arjantin 
2. Bolivya 
3. Peru 
(ii) Uruguay ve Paraguay. 
g) F eki çıkarılacaktır. 
h) G ekinin (Genel Anlaşmanın Önsöz ve I I nci ve 111 ncü kısımlarının tadiline mütedair Pro-

tokolün AA bölümünün (ii) fıkrasının mevzuunu teşkil eden tadilin yürürlüğe girmesinden önce 
«G eki» denmiştir) muhtevası aşağıdaki şekilde olacaktır : 

«F EKİ 
«I. nci maddenin dördüncü fıkrasında zikredilen âzami rüçhan paylarının tâyininde nazarı itibara 

alınacak tarihler» 
«Avustralya 15 Ekim 1946 
Kanada I Temmuz 1939 
Fransa 1 Ocak 1939 
Güney Rodezya 1 Mayıs 1941 
Güney Afrika Birliği 1 Temmuz 1938» 
i) 1 ekindeki, birinci maddenin 1 nci fıkrasına ait notun ikinci fıkrası çıkarılacaktır. 

C 
.» 

a) işbu Protokolün 7 nci fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartiylc, I I nci maddenin numara
sı, I I nci maddede, I nci maddede, XXIX ve XXX ncu maddelerde, bu maddelere ait eklerde ve keza 
Genel Anlaşmaya merbut listelerde bu maddenin kaydedildiği bütün hallerde ve yukarda zikredilen 
hükümlerin, istikbalde, mezkûr kaydın dercini icabettirecek şartlar altında tadil edilebileceği bilû
mum ahvalde, numara I I I olacaktır. 

b) I I nci madde aşağıdaki şekilde tadil edilecektir : 
i) Birinci fıkranın (b) bendinin ikinci cümlesi ve (c) bendinin tadil gören cümlesi aşağıdaki 

muhtevayı haiz olacaklardır : 
«Keza bu mallar, ithalâttan veya ithalât müna-sebetiyle tahsil olunan diğer her nevi vergi ve mü 

kellefivetler bakımından, bunlara ithalâtın tesviyesi maksadiyie yapılan milletlerarası para havaleleri 
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de dâhildir, işbu Anlaşma tarihinde mevcudolanlardar. veya mezkûr tarihte ithalâtçı ülkede 
mer'i mevzuatın doğrudan doğruya veya mecburi bir neticesi olarak, ileride vaz'edileceklerden 
daha yüksek vergi ve mükellefiyetlere tâbi tutulmayacaktır.» 

ii) 6 ncı fıkranın (a) bendi aşağıdaki muhtevayı haiz olacaktır: 
«Milletlerarası Para Fonu üyesi bulunan Âkıd Taraflara ait listelerde yer alan Spesifik Vergi 

ve mükellefiyetlerle, bu Âkıd Taraflarca Spesifik Vergi ve mükellefiyetlerle ilgili olarak uygula
nan rüçhan payları, işbu Anlaşma tarihinde Fon tarafından kabul edilen parite veya tamnan 
kambiyo rayici üzerinden, bu Âkıd Tarafların kendi paraları ile ifade olunur. Binnetiee Fon ta
rafından kabul edilen bu parite veya tanınan kambiyo rayici, Fonun statülerine uygun olarak, 
% 20 den fazla indirildiği takdirde. Spesifik Vergi ve mükellefiyetler ve rüçhan payları, bu indi
rimi nazarı itibara alacak şekilde, ayarlanabilir. Ancak bunun yapılabilmesi için Âkıd Tarafların 
(XXV. nci madde gereğince müştereken hareket eden Âkıd Tarafların) ayarlamaların müstaceli
yet veya zaruretleri üzerinde müessir olabilecek bilûmum unsurlar da göz önünde bulundurul
mak suretiyle, bu ayarlamaların, işbu Anlaşmaya ekli ilgili listede veya Anlaşmanın diğer bir 
tarafında yer alan tâvizlerin ana kıymetlerini tenzil edici mahiyette olmadıklarını kabul hususun
da mutabık kalmaları şarttır.» 

e) I ekindeki I I nci maddeye ait notlar aşağıdaki şekilde tâdil edileceklerdir: 
i) 2 nci fıkranın (a) bendine ait not çıkarılacaktır. 
ii) 4 ncü fıkraya ait not şu mealde olacaktır: 
«4 ncü fıkra hükümleri, aşağıdaki hususlar nazarı itibara alınmak suretiyle tatbik edilecek

tir : 
«1. İlgili listede yeralan mallar hakkında bir ithalât inhisarının bahşeyliyeeeği himaye: 
a) Mevzuubahis mala tatbik edilebilecek âzami bir ithal Vergisi, 
b) Veya. mütekabilen tatminkâr bulunacak ve işbu Anlaşma hükümleriyle kabili telif diğer 

her hangi bir uzlaşma vasıtasiyle tahdidedilecek ve böyle bir uzlaşma akdi . maksadiyle müza
kerelere girişen her Âkıd Taraf, ilgili diğer Âkıd Taraflara, kendisiyle istişarelerde bulunmak im
kânını verecektir. 

«2. Yukardaki birinci fıkranın (a) bendinde zikredilen ithal vergisi, ithal malı için talebolu-
nan fiyatın tesbitinde. ithalât inhisarı tarafından tahliye anındaki fiyatı tezyiden ilâve edilecek 
olan meblâğı ifade edecektir. (III ncü madde hükümlerine uygun dahilî resimler; nakliye ve 
tevzi masrafları tutarları ve keza iştira, satış ve malda ileride vukubulacak tahavvüllere ait mas
raflar ve mâkul bir kazanç payı haricolmak üzere). Şu cihet mukarrerdir ki, tahliyede vasati 
fiyatlarla, yakın devrelere, istinaden- hesaplanmış vasati satış fiyatlarının nazarı itibara alınması 
mümkündür. Şu cihet keza mukarrerdir ki, dahilî fiyatlarda istikrar teminine matuf bir siste
min tatbik edildiği bir esas maddenin mevzuubahsolması halinde, müzakerelere katılan taraf
lar arasında bu hususta bir Anlaşmaya varılmak kaydiyle, bir ayarlama derpişi caizdir.» 

d) îşbu Protokolün 7 nci fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartiyle III ncü maddenin nu
marası (Genel Anlaşmanın ön sözü ile II ve Tl I ncü kısımlarının tadiline mütedair Protokolün 
RR bölümünde yer alan tadilâtın yürürlüğe girme sinden önce «III ncü madde» denmiştir), birinci 
maddede, I I nci maddede (işbu Protokolün mevzuunu teşkil eden tadilin yürürlüğe girmesinden 
önce), bu maddelere ait eklerde ve keza Genel Anlaşmaya merbut listelerde bu maddenin kayde
dildiği bütün hallerde ve yukarda zikredilen hükümlerin, istikbalde, mezkûr kaydın dercini icab-
ettirecek şartlar altında tadil edilebileceği bilûmum ahvalde, numara IV olacaktır. 

a) XXX ııcu maddenin meali aşağıdaki şekil de olacaktır : 
«1. a) İşbu maddenin 3 ncü fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, işbu Anlaşmanın hü

kümlerinde yapılacak tadiller, işbu fıkra ahkâmına uygun olarak yapılacaktır. 
b) İşbu Anlaşmanın hükümlerinde yapılacak tadiller, aşağıdaki (e) ve (d) bentlerine uygun 
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olarak, Âkıd Tarafların kabulüne arz edilecektir. Şu cihet mahfuzdur ki, bu tadilâtın Âkıd Taraf
larca verilen reylerin üçte iki ekseriyetiyle kabul edilmesi şarttır. 

c) îşbu Anlaşmanın I nci kısmı veya işbu madde hükümlerinde yapılan tadilât, bunların, bü
tün Akıd Taraflarca kabulünü takibeden otuzuncu günde yürürlüğe girecektir. 

d) îşbu Anlaşmanın diğer hükümlerine ait tadiller, bunları kabul eden Âkıd Taraflar hakkında 
Âkıd Tarafların üçte ikisi tarafından kabul olundukları tarihi takibeden otuzuncu günde yürürlü
ğe girecek ve balâhara diğer her Âkıd Taraf hakkında da, ilgili Âkıd Tarafın kabulünün lâhik ol
duğu günü takibeden otuzuncu günde hüküm ifade edecektir. 

2. a) Âkıd Taraflar, işbu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince yürürlüğe giren 
bir tadilin, Âkıd Taraflarca tesbit olunacak bir müddet zarfında, her hangi bir Âkıd Tarafça ka
bul edilmemesi takdirinde, bu tadilin, mezkûr Âkıd Tarafı, işbu Anlaşmadan çekilmek veya Âkıd 
Tarafların muvafakatiyle Âkıd Taraflık sıfatını muhafaza etmek, hususunda muhtar kılacak bir 
mahiyet arz ettiğini karar altına alabilirler. 

b) Anlaşmadan, işba fıkranın (a) bendi gereğince vâki olacak her çekilme, bu husustaki tahrirî 
ihbarın Âkıd Tar&ilar îcra Sekreteri tarafından alınacağı tarihten itibaren hesaplanacak, altmış 
günlük bir sürenin hitamında hüküm ifade edecektir. Yukardaki (a) bendinde gösterilen şartlar dai
resinde, tadili kabul etmiyen veya çekilme karannı tebliğ eylemiyen bir Âkıd Taraf, mezkûr bentte 
sözü geçen müddetin hitama erdiği tarihte veya Âkıd Taraflarca bu Âkıd Tarafın 'Âkıd Taraflık 
sıfatım muhafazada devam etmesine itiraz olunduğu tarihten itibaren hesaplanacak altmış günlük 
sürenin bitiş tarihinde Âkıd Taraf olmaktan çıkacaktır. Bu hususta mezkûr iki tarihten en geç olanı 
nazarı itibara alınacaktır. 

«3. işbu Anlaşmaya ekli listelerde yapılan, münhasıran şeklî mahiyetteki tashihleri veya II nci 
maddenin 6 nci fıkrası, XVTII nci madde, XXIV ncü madde, XXVII nci madde veyahut XXVIII 
nci madde gereğince alınmış olan tedbirlerden mütevellit değişiklikleri ihtiva eden her tadil Âkıd Taraf
larca yapılacak beyan üzerine, bu beyân tarihinden itibaren hesaplanacak otuz günlük bir süre
nin hitamında yürürlüğe girecektir. Şu cihet mahfuzdur (ki, bu beyandan önce bütün Âkıd Tarafla
rın, teklif edilen tadile ait tebliği tebellüğ etmiş olmaları ve bu tebliğ tarihinden itibaren hesap
lanacak otuz günlük bir müddet içinde de, hiçbir Âkıd Tarafın, teklif mevzuu (tadilin işbu fıkra 
hükümlerine tâbi bulunmadığı esbabı mucîbesini ileri sürmek suretiyle, itiraz yapmamış olması 
şarttır. 

b) I ekine XXX nen maddeye ait aşağıdaki yeni not dercedilecektir : 

«Ek Otuzuncu (Madde 
«işbu -fıkraya uygun tadillerin kabulü Âkıd Taraflarca tesbit olunacak usule göre yapılır.» 
2. İşbu Protokol Genel Anlaşma Âkıd Tarafları İcra Sekreteri nezdine tevdi edilecek ve Ticari 

İŞ Birliği Teşkilâtını tesis eden Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra da Teşkilât Umum Müdü
rü nezdine gönderilecektir. 

3. İşbu Protokol 15 (Kasım 1955 tarihine kadar Genel Anlaşma Âkıd Taraflarının . imzasına 
açık tutulacaktır. Bununla beraber, Âkıd Tarafların işbu Protokolü imzaya mezun bulunacakları 
devre, her iikıd Taraf hakkında, Âkıd Tarafların karar'iyle, mezkûr tarihten ileriye temdidedile-
bilir. 

4. Genel Anlaşma Âkıd Tarafları İcra Sekreteri veya vaziyete (göre Teşkilât Umum Müdürü 
Genel Anlaşma Âkıd 'Taraflarından her birine, işbu Protokolün musaddak bir suretini vakit geçir
meden gönderecek ve kendilerini, Protokole yaz'edilecek h'er imzadan keza vakit kaybetmeden 
haberdar edecektir. 

5. İşbu Protokolün, işbu Protokolün 3 ncü fıkrasına uygun olarak imza edilmesi, Genel Anlaş
manın 'XXX ncu maddesi gereğince, birinci fıkrada yer alan tadillerin kabulü mahiyetinde telâkki 
edilecektir. 

6. işbu Protokol, 'Birleşmiş Milletler Anayasasının 102 nci maddesi hükümlerine uygun olarak 
tescil edilecektir. 

'(S. Sayısı : 230) 



— 15 — 
7. tgbu Protokolün birinci fıkrasında yer alan tadiller, Genel Anlaşmanın XXX nen maddesi 

hükümlerine uygun olarak, o sırada Âkıd Taraf bulunacak bilûmum hükümetlerce kabullerini mü-
taakıp, hüküm ifade edecektir. Mamafih !B bölümünün (a) bendinde ve C bölümünün (a) ve (d) 
bentlerinde yer alan tadiller, A bölümündeki tadilin yürürlüğe girmesinden önce, tatbik mevkiine 
koamıyacaktır. 

Yukardaki hususları tasdik zımnında, gerekli şekilde yetkili kılınmış temsilciler işbu Protokolü 
imzalamışlardır. 

Her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere, Fransızca ve İngilizce tek bir nüsha ha
linde, on Mart bin dokuz yüz elli beş tarihinde Ce nevre '<fe /tanzim edilmiştir. 

GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASININ ÖNSÖZÜ İLE I VE II NCİ 
KISIMLARININ TADİLİNE MÜTEDAİR PROTOKOL 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına Âkıd Taraf olan Hükümetler (Aşağıda «Âkıd 
Taraflar» ve «Genel Anlaşma» diye anılacaktır), 

Mezkûr Anlaşmanın XXX ncu maddesi hükümlerine tevfikan, Genel Anlaşmada tadilât yapmak 
arzusunda bulunduklarından, 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 
1. önsözün, Genel Anlaşmanın bâzı maddelerinin ve mezkûr Anlaşma eklerinden bâzılarının 

hükümleri tadil edilecek ve Anlaşmaya, aşağıdaki şekilde yeni bir madde dercolunacakUr: 

A 

işbu Protokolün 8 nci fıkrasının (a) bendi hükümleri mahfuz kalmak sartiyle, önsözün dört 
fıkrası kaldırılacaktır. 

B 

işbu Protokolün 8 nci fıkrasının (a) bendi hükümleri mahfuz kalmak sartiyle, (işbu Protokolün 
RR. kısmında derpiş edilen tadil mucibince IV ncü madd# olacak olan, fakat aşağıda III ncü 

madde diye isimlendirilen) III ncü maddenin 10 ncu fıkrasının metni aşağıdaki mealde olacaktır: 
«10. işbu maddenin hükümleri, bir Âkıd Tarafın dolu sinema filimler! hakkında miktara mü-

taallik dahilî bir nizam tesis veya idame etmesine mâni olmıyacaktır. Şayet bir Âkıd Taraf böyle 
bir nizam tesis veya idame eyliyecek olursa, bu nizam, aşağıdaki şartlara uygun sinema kontenjanı 
şeklini alacaktır: 

«a Sinema kontenjanları asgari bir yıllık muayyen bir devre içinde, bilûmum menşeli filimlerin 
ticari maksatlarla gösterilmesine fiilen tahsis olu nan projeksiyon müddeti toplamının asgari bir 
kısmı zarfında, millî menşeli filimler gösterilmesi mecburiyetini tahmil edebilir. Bu kontenjanlar 
her sinema salonunun veya muadilinin yıllık filim gösterme müddeti üzerinden tesbit olunur. 

«b) Filim gönderme müddetinin, bir sinema kontenjanı gereğince, millî menşeli filimlere tahsis 
edilmiş olmıyan, veya millî menşeli filimlere tahsis edilip de idari bir kararla serbest bırakılmış 
bulunan kısmı, muhtelif menşeli filmler arasında ne hukukan ne de fülen tevzi olunamaz. 

«e) işbu fıkranın (b) bendi hükümlerine bakılmaksızın, Âkıd Taraflar, yerlî filimler haricol-
mak üzere, filim gösterme müddetinin asgari bir kısmını, bu kısım 1947 tarihindekini tecavüz et
memek üzere, muayyen bir menşeden gelen filimlere tahsis eden ve (a) bendi hükümlerine uygun 
olan sinema kontenjanlarını muhafaza ve idame edebilirler.» 

«d) Sinema kontenjanları, bunların portesini tahdit ve tahfif etmeye veya kaldırmaya mâtüf 
müzakerelere mevzu teşkil edecektir.» 
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İşbu Protokolün S nci fıkrasının (a) bendi hükümleri mahfuz kalmak üzere, (bu Protokolün 
B kısmında bulunan tadilin meriyete girmesinden evvel IV üncü madde diye isimlendirilmiştir) 
İV ncü madde kaldırılacaktır. 

D 

VI. cı maddenin 6 neı fıkrası- aşağıdaki muhtevayı haiz olacaktır : 
«6. a) Hiçbir Âkid Taraf, vaziyete göre, damping' veya sübvansiyonun, müesses bir millî 

istihsale ehemmiyetli bir zarar verecek veya vermek tehlikesini gösterecek veyahut millî bir is
tihsal kolunun ihdasını hissolunur derecede geciktirecek mahiyette bir tesir yaptığını tâyin ey-
lemedikee, diğer bir Akıd Taraf ülkesinden ithal edilen bir maldan telâfi edici veya damping kar
şılayıcı vergiler tahsil etmiyecektir. 

«b) Akıd Taraflar, işbu fıkranın (a) bendi1 hükümlerinden inhiraf suretiyle bir Akıd Tara 
fin, herhangi bir malın ithalâtından damping veya sübvansiyonu bertaraf etmek maksadiylo, 
damping karşılayıcı veya telâfi edici bir vergi tahsil eylemesine müsaade edebileceklerdir. An 
cak bunun yapılabilmesi için damping veya sübvansiyonun, bahis mevzuu malı ithalâtçı Akıd 
Taraf ülkesine ihraç eden diğer bir Âknd Taraf ülkesinde müesses bir istihsal koluna ehemmi
yetli bir zarar iras etmesi veya etmek tehlikesini göstermesi şarttır. 

Akıd Taraflar, bir sübvansiyonun, bahis mevzuu malı ithalâtçı Âkıd Taraf ülkesine ihraceden 
diğer bir Akıd Tarafa ait bir istihsale ehemmiyetli bir zarar iras eylediğini veya eylemek tehlike 
sini gösterdiğini müşahede ettikleri takdirde, işbu fıkranın (a) bendi hükümlerinden ayrılarak, 
telâfi edici bir vergi tahsiline müsaade edeceklerdir. 

c) Bununla beraber, her hangi bir gecikmenin tamiri müşkül bir zarara yol açabileceği istis
nai hallerde bir Âkıd Taraf, Akıd Tarafların önceden muvafakati olmaksızın, işbu fıkranın (b) 
bendinde istihdaf olunan maksatlarla telâfi edici bir vergi tahsil edebilecektir. Ancak bunun 
için, mezkûr' Âkıd Tarafın bu tedbir hakkında Akıd Taraflara derhal izahat vermesi ve Âkıd 
Taraflar, tatbikatı tasvibetmedikleri takdirde, mütelâfi verginin müstaceldi kaldırılması şarttır.» 

E 

VII nci madde aşağıdaki şekilde tadil edilecektir : 
i) Bilinci fıkradaki «imkân olur olmaz» kelimeleri kaldırılacaktır. 
ii) 2 nci fıkranın (b) bendinin bilinci cümlesi aşağıdaki mealde olacaktır : 
«Hakiki kıymet» ithal memleketi mevzuatında tâyin olunan zaman ve mahalde ithalât emtiası 

nın veya mümasili mallanıl lanı rekabet şartları altında vukubulan norın.ıl ticari muameleler sı
rasında satıldıkları veya satışa, arz edildikleri fiyattır.» 

in) 4 ncü fıkranın (a) ve (İV) bentleri aşağıdaki mealde olacaktır. : 
«4. a) Bir Âkıd Taraf, işbu maddenin 2 nci fıkrasının tatbiki için, başka bir memleketin pa

rası ile ifade olunan bir fiyatı kendi parasına tahvil zaruretinde kalırsa, kabul edilecek tahvil rayi
ci. işbu fıkrada aksine bir hüküm olmadıkça, her para için, 'Milletlerarası Para Fonu Statülerine 
tevfikan tesis olunan pariteye, Fon tarafından kabul edilen kambiyo rayicine veya işbu Anlaşma 
nın XV nci maddesi mucibince yapılan, özel bir kambiyo Anlaşmasına uygun olarak tesbit edilen 
pariteye istinadeyliyecektir. 

«b) Böyle bir parite ve kabu! edilmiş bir kambiyo rayici, mevcut değilse, tahvil rayici fiilen 
bu paranın ticari mü İni del elerdeki, cari kıymetine takabül edecektir.» 

F 

VIII nci madde aşağıdaki şekilde tadil edilecektir : 
i) Maddenin başlığı şu olacaktır. 
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«İthalât ve ihracata taallûk eden mükellefiyetler ve formaliteler.» 
ii) 1 nci ve 2 ııci fıkralar aşağıdaki mealde olacaktır : 
«1. a) İthalât ve ihracat vergileriyle III neü maddeye taallûk eden resimler haricinde Âkıd 

Tarafların ithalât veya ihracattan aldıkları veyahut ithalât veya ihracat münasebetiyle tahsil et
tikleri bilûmum mükellefiyetler ve vergi tarhiyatı, mahiyetleri ne olursa olsun, ifa edilen hizmet
lerin takribi bedeline inhisar edecek ve yerli mallar için vasıtalı bir himaye şeklini veya ithalât ve
ya ihracata malî maksatlarla mevzu bir vergi mahiyetini almıyacaktır. 

«b) Âkıd Taraflar (a) bendinde istihdaf olunan ücret ve mükellefiyetlerin miktar ve nevileri-
nin tahdidedilmesi lüzumunu kabul ederler. 

«e) Âkıd Taraflar, aynı zamanda, ithalât, ve ihracat formalitelerinin tesirlerinin ve ınudilliği-
ııin asgari hadde indirilmesi, ve ithalât ve ihracatta talebedilen vesikaların azaltılması ve basitleş
tirilmesi lüzumunu kabul ederler. 

«2. Bir Âkıd Taraf, diğer bir Âkıd Tarafın veya Âkıd Tarafların talebi üzerine, kanun ve ni
zamlarının tatbikatını işbu madde hükümleri zaviyesinden tetkik edecektir.» 

a , . . - . • ; * * 

IX ncu madde aşağıdaki şekilde tadil edilecektir : 
i) Birinci fıkradan sonra aşğıdaki yeni fıkra dercolunacaktır : 
«2. Âkıd Taraflar, menşe alâmetleri hakkındaki kanun ve nizamların tesbit ve tatbikinde, müs

tehlikleri sahte veya hataya sevk edici mahiyetteki işaretlere karşı korumak lüzumuna mebni, bu 
tedbirlerin ihracatçı memleketler ticaret ve istihsaline ika edebilecekleri müşkülât ve mahzurların, 
asgari hadde indirilmesinin muvafık olacağını kabul ederler.» 

ii) 2, 3, 4 ve 5 nci fıkralar sırasiyle 3, 4, 5 ve 6 numaralanın alacaktır. 

H 

XI nci madde aşağıdaki şekilde tadil edilecektir : 
3 ncü fıkra kaldırılacaktır. 

I 
XII nci madde aşağıdaki muhteviyatı haiz olacaktır : 

«Madde — XII. 
«Tediye muvazenesini korumaya matuf tahditler» 

«1. XI nci maddenin birinci fıkrası hükümlerine bakılmaksızın, her Âkıd Taraf, dış mali duru
munu ve tediye muvazenesini korumak ınaksadiyle, işbu maddenin, aşağıdaki fıkraları hükümleri 
mahfuz kalmak şartiyle, ithaline müsaade ettiği emtianın, hacım ve kıymetini tahdideyliyebilecek-
tir. 

«2. a) Bir Âkıd Tarafça işbu maddeye müsteniden tesis, idame veya takviye edilen ithalât 
tahditleri zaruri oldukları ölçülerden daha ileri gitmiyecektir; 

«i) Para ihtiyatlarını tahdideden mühim ve pek yakın bir alçalma tehlikesini önlemek veya bu 
alçalmaya nihayet vermek; 

«ii) Veya para ihtiyatları seviyesi pek düşük ise, bu seviyeyi mâkul bir artış nispeti dâhilinde 
yükseltmek; 

«Her iki halde de Âkıd Tarafın para ihtiyatlarına, para ihtiyatları ihtiyacına dokunabilecek bil
ûmum hususi âmiller ve bilhassa, Âkıd Taraf hususi haricî krediler veya diğer kaynaklara sahip 
bulunduğu takdirde, bu krediler veya kaynakların ciheti tahsislerine uygun şekilde kullanılması lü
zumu, gereği veçhile, göz önünde bulundurulacaktır. 
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«b) İşbu fıkranın (a) bendine tevfikan tahditler tatbik eden Âkıd Taraflar, bu tahditleri, mez

kûr bentte derpiş olunan vaziyet düzeldikçe tedricen hafifletecekler ve ancak durumun icaplariyle ka
bili izah oldukları nispette idame edeceklerdir. Tesis veya idameleri, işbu bent mucibince, durumun 
icaplariyle izah edilemediği andan itibaren de bunları kaldıracaklardır. 

«3. a) Âkıd Taraflar millî politikalarının fiiliyata intikal ettirilmesinde tediye muvazenelerinin 
sağlam ve devamlı bir esasa istinaden denkliğinin idame veya tesisi lüzumunu ve istihsal membaları
nın anti - ekonomik bir şekilde kullanılmasından kaçınılmasmdaki isabeti usulü veçhile göz önünde 
bulundurmayı taahhüdederler. Bu maksatla Âkıd Taraflar Milletlerarası mübadelelerin daralmasın
dan ziyade, bunların kabil olduğu kadar inkişafına matuf tedbirler ittihazının şayanı temenni bulun
duğunu kabul ederler. 

«b) tşbu madde mucibince ithalât tahditleri tatbik eden Âkıd Taraflar, bu tahditlerin, en lü
zumlu malların ithaline rüçhan hakkı verecek şekilde muhtelif mal veya mal sınıflarının ithalâtına ini
kasını tâyin edebileceklerdir. 

«c) tş bu maddeye tevfikan tahditler tatbik eden Âkıd Taraflar : 
«i) Diğer her Âkıd Tarafın ticari ve iktisadi menfaatlerine bilâlüzum zarar iras etmekten kaçın

mayı; 
«ii) ithallerinin tamamen durdurulması normal ticari mübadeleleri sekteye uğratacak olan her 

nevi emtiadan ticari bakımdan asgari miktarlarda ithal edilmesine yersiz bir şekilde mâni olabilecek 
tahdidat tatbikinden içtinabetmeyi; 

«iii) Ve berat hakkı, fabrika alâmetleri, telif ve yeniden basma hakkı veya benzeri diğer haklara 
mütaallik kaidelere riayet edilmesine veya ticari numunelerin ithaline engel olacak tahdidatın tatbi-
kmdan kaçınmayı taahhüdederler. 

«d) Âkıd Taraflar, verimli tam çalıştırmanın tahakkuk ve idamesi veya iktisadi kaynakların in
kişafının sağlanması maksadiyle, bir Âkıd Tarafça millî alanda takibolunan politikanın bu Âkıd Ta
raf nezdinde, para ihtiyatları bakımından, işbu maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendinde istihdaf olu
nan neviden bir tehdit taşıyan kuvvetli bir ithalât talebi tevlidedebileceğini kabul ederler. Binaen
aleyh, diğer bakımlardan, işbu madde hükümlerine uygun olarak hareket eden bir Âkıd Taraf, 
mevzuubahis politikada bir değişiklik yaptığı takdirde, işbu madde mucibince uyguladığı tahdit
lere lüzum kalmıyacağı esbabı mucibesiyle tahditleri lağıv veya tadil etme}^e mecbur tutulamaz. 

«4. a) Yeni tahditler tatbik eden veya işbu madde mucibince tatbik edilmekte olan tedbirleri 
esaslı bir surette takviye etmek suretiyle, mevcut tahditlerin umumi seviyesini yükselten her Âkıd 
Taraf, bunları tesis veya takviye eder etmez (veya bahis mevzuu tahditlerin tesis veya teşdidinden 
önce mütekaddim istişareler yapılmasının fiiliyatta mümkün olması halinde de, tahditleri tesis veya 
taşdidetmeden önce) tediye muvazenesinde duçar olduğu zorlukların mahiyeti, bu mevzuda ihtiyar 
edeceği muhtelif ıslah tedbirleri ve bu tedbirlerin diğer Âkıd Tarafların ekonomileri üzerindeki muh
temel tesirleri hususlarında Âkıd Taraflarla danışmalarda bulunacaktır. 

b) Âkıd Taraflar, tesbit eyliyecekleri bir tarihte, ' işbu madde mucibince bu tarihte hâlâ tatbik 
edilmekte bulunan bilûmum tahditleri gözden geçireceklerdir. Yukarda anılan tarihten itibaren bir 
senelik bir devrenin hitamında, işbu madde mucibince ithalât tahditleri tatbik edecek olan Âkıd Ta
raflar, Âkıd Taraflarla her sene işbu fıkranın (a) bendinde derpiş edilen tipten danışmalara girişe
ceklerdir. v .>' £ ~ v' ' ? " * v 

c) Bir Âkıd Tarafla, % ^ . « ^ « v * * **~,U •• 
i) Yukardaki (a) bendi veya (b) bendi mucibince girişilen danışmalar esnasında Âkıd Taraf

lar, şayet tahditlerin (XIV ncü madde hükümleri mahfuz kalmak kaydiyle) işbu maddenin veya 
X I I I ncü maddenin hükümleri ile kabili telif olmadığı kanaatine varacak olurlarsa, aykırılık arz eden 
hususları gösterecekler ve tahditlerde gerekli tadiller yapılmasını tavsiye edebileceklerdir. 

ii) Bununla beraber, bu danışmalar neticesinde Âkıd Taraflar, tahditlerin, işbu maddenin ve
ya (XIV ncü madde hükümleri mahfuz kalmak kaydiyle) XI I I ncü maddenin hükümleriyle ciddî su
rette telif edilemiyecek bir tarzda uygulanmakta olduğu ve bir Âkıd Tarafın ticaretinin bu yüzden 
haleldar edilmiş veya edilmekle tehdit edilmiş bulunduğu kanaatine varacak olurlarsa, keyfiyetten 
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tahditleri tatbik eden Âkıd Tarafı haberdar edecekler ve mevzuubahis hükümlere muayyen bir müd
det zarfında riayeti temin maksadiyle münasip tavsiyelerde bulunacaklardır. 

Şayet Âkıd Taraf tâyin olunan müoîdet zarfında bu tavsiyelere uymıyacak olursa, Âkıd Taraf
lar, ticareti tahditlerden zarar gören her Âkıd Tarafı, tahditleri tatbik eden Âkıd Tarafa karşı, 
işbu Anlaşmadan doğan ve mutazarrır Âkıd Tarafın ahval dolayısiyle ifa mükellefiyetinden berî 

• kılınması muvafık görülen her hangi bir vecibeden ibra edebileceklerdir. 
«d) Âkıd Taraflar, işbu madde gereğince tahditler uygulıyan her Âkıd Tarafı, tahditlerin ilk 

görünüşte işbu madde hükümleri veya (XIV ncü madde hükümleri mahfuz kalmak kaydiyle) 
XIII ncü madde hükümleri ile kabilitelif olmadığını ve ticaretinin bu yüzden zarar gördüğünü 
ispat edebilecek olan her Âkıd Tarafın talebi üzerine, kendileriyle istişarelere girişmeye davet ede
ceklerdir. Bununla beraber, bu davet ancak alâkalı Âkıcl Taraflar arasında doğrudan doğruya gi
rişilen müzakerelerin netice vermediği müşahede olunduğu takdirde yapılacaktır. Şayet Âkıd Ta
raflarla yapılan istişareler neticesinde bir anlaşmaya varılmaz ve tahditlerin yukarda zikredilen 
hükümlerle telifi kabil olmıyan bir şekilde tatbik edildiği ve müddei Âkıd Tarafın ticaretinin za
rar gördüğü veya görmekle tehdidedildiği taayyün edecek olursa, Âkıd Taraflar tahditlerin kal
dırılmasını veya tadilini tavsiye edeceklerdir. Ş^.yet Âkıd Taraflarca tesbit edilebilecek olan müh
let zarfında tahditler kaldırılmıyâcak veya tadil edilmiyecek olursa, Âkıd Taraflar müddei Âkıd 
Tarafı, tahditleri tatbik eden Âkıd Tarafa karşı, işbu Anlaşmadan doğan ve iddiada bulunan Âkıd 
Tarafın ahval dolayısiyle ifa mükellefiyetinden berî kılınması münasip görülen her hangi bir veci
beden ibra edebileceklerdir. 

«e) îşbu fıkraya tevfikan tetkik mevzuu yapılan her meselede Âkıd Taraflar tahditleri uygu
lıyan Âkıd Tarafın ihracat ticaretine tesir eden bütün hususi haricî âmilleri gereği veçhile göy 
önünde tutacaklardır. 

«f) işbu fıkrada derpiş edilen kararlar süratle, ve mümkün olduğu takdirde, istişarelerin 
başladığı tarihten itibaren 60 gün zarfında sâdır olacaktır. 

«5. işbu madde mucibince yapılan ithalât tahditlerinin tatbiki, milletlerarası mübadele hac
mini daraltan umumi bir muvazenesizliğe işaret edecek şekilde devamlı ve geniş bir mahiyet arz 
ederse, Âkıd Taraflar, bu muvazenesizliğin beli i başlı sebeplerini ortadan kaldırmak içiıı, gerek 
tediye muvazenesi gayrimüsaidolmaya meyyal Âkıd Taraflarca, gerek tediye muvazenesi istisnai 
bir şekilde müsaidolmaya meyleden Âkıd Taraflarca ve gerekse yetkili her Hükümetlerarası Teş
kilâtça, başka tedbirler alınması imkânlarını incelemek üzere, müzakerelere girişeceklerdir.» 

i 

XIV ncü madde aşağıdaki şekilde tadil edilecektir : 
i) işbu Protokolün 8 vnci fıkrasının (e) bendi hükümleri mahfuz kalmak şartiyle 1 nci fıkra 

aşağıdaki muhtevayı haiz olacaktır : 
«1. Bir Âkıd Taraf XII nci madde veya XVIII nci maddenin B kısmına tevfikan tahditler 

uyguladığı sırada, bu tahditlerin tesiri, Milletlerarası Para Fonu Statülerinin VIII nci veya XIV 
ncü maddeleri gereğince, veyahut XV nci maddenin 6 nci fıkrasına uyularak akdolunan hususi bir 
Kambiyo Anlaşmasının müşabih hükümleri gereğince, cari milletlerarası ticari muamelelerle ilgili 
tediyelere ve para havalelerine bu Âkıd Tarafın uygulamaya yetkili bulunduğu tahditlerin tesi
rine muadil olduğu nispette, XI I I ncü madde hükümlerinden ayrılabilecektir.» 

ii) Diğer fıkralar aşağıdaki meallerde olacaktır : 
«2. XII nci madde veya XVIII nci maddenin B kısmına tevfikan ithal tahditleri uygulıyan 

bir Âkıd Taraf, XI I I ncü maddeye aykırı hareketin kendisine veya ilgili Âkıd Taraflara temin 
eylediği menfaat, bu hareketin diğer Âkıd Tarafların ticaretine verebileceği her nevi zarardan 
ehemmiyetli surette fazla olduğu takdirde, Âkıd Tarafların muvafakatiyle, dış ticaretinin cüzi 
bir kısmı için XI I I ncü madde hükümlerinden muvakkaten ayrılabilecektir. 
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«3. XIII ncü madde hükümleri, Milletlerarası Para Fonunda müşterek hisseleri olan bir ül
keler gnıpunun kendi aralarındaki mübadelelelerc değil diğer memleketlerden yaptıklan ithalâta, 
XIII ncü madde hükümleri ile kabili telif bulunmaları şarkiyle, XII nci madde hükümleri veya 
XVIII nei maddenin B kısmı hükümlerine uygun tahditler tatbik etmesine mâni olmıyacaktır. 

«4. İşbu Anlaşmanın XI ilâ XV nci maddeleri hükümleri, XII nci madde veya XVIII nci 
maddenin B kısmı hükümleri ile kabili telif ithalât tahditleri tatbik eden bir Âkıd Tarafın, 
ihracatına, XIII ncü madde hükümlerinden ayrılmaya lüzum aklmadan kullanabileceği, munzam 
bir döviz sağlıyacak şekilde istikamet vermeye matuf tedbirler uygulamasına mâni olmıyacak
tır. 

«5, tşbu Anlaşmanın XI ilâ XV nci maddeleri veya XVIII nei maddesinin B kısmı hüküm
leri bir Âkıd Tarafın aşağıdaki tahditleri uygulamasına mâni olmıyacaktır. 

«a) Milletlerarası Para Fonu Statülerinin VII nci maddesinin 3 ncü bölümünün (b) bendi 
mucibince cevaz verilen kambiyo tahditlerinin tesirine muadil bir tesir yapan miktar tahdit
leri ; 

«b) Veya işbu Anlaşmanın (A) Ekinde bahis mevzuu görüşmelerin neticesine intizarcn, 
mezkûr Ek'de derpiş edilen Rüçhan Anlaşmaları mucibince tesis olunan miktar tahditleri» 

K 
XV nci madde aşağıdaki şekilde tadil edilecektir : 
XII nci maddenin 2 nci fıkrasının « (g) bendinde» kelimelerinden derhal sonra, 2 nci fıkra

nın üçüncü cümlesine aşağıdaki kelimeler dere olunacaktır. 
«Veya XVIII nci maddenin 9 ncu fıkrasında» 

XVI nci madde aşağıdaki şekilde tâdil edilecektir : 
i) Şimdiki maddeyi teşkil eden fıkra birinci fıkra olacak ve bunun başına 
«Bölüm A - Umumi olarak Sübvansiyonlar» tâli başlığı derecdiiecektir. 
ii) Aşağıdaki yeni bölüm ilâve olunacaktır : 
«Bölüm B - İhracat Sübvansiyonlarına ait Munzam Hükümler». 
«2 Âkıd Taraflar, bir Akıd Tarafça birmalm ihracatına sübvansiyon verilmesinin ister itha

lâtçı, ister ihracatçı memleketler bahis mevzuu olsun, diğer Âkıd Taraflar bakımından zararlı neti
celer verebileceğini, bunların normal ticari menfaatlerinde lüzumsuz kanşıklıklar tevlidedebileceğini 
ve işbu Anlaşmanın hedeflerinin tahakkukunu güçleştirebileceğini kabul ederler. 

«3. Binaenaleyh, Âkıd Taraflar, esas maddelerin ihracatına sübvansiyon vermekten kaçınmaya 
gayret edeceklerdir. Bununla beraber, şayet bir Âkıd Taraf, hangi şekil altında olursa olsun, doğ
rudan doğruya veya dolayısıyle, kendi ülkesinden çıkan bir esas maddenin ihracatını artırmak neti
cesini doğuran bir sübvansiyon verecek olursa, bu sübvansiyon mezkûr Âkıd Tarafın, Âkıd Taraf
ların mukaddem bir temsilî devre zarfında, anılan maddenin ticaretinden ellerinde tuttukları hisse
ler ve mevzuubahis ticarete müessir olabilmiş veya olabilecek olan bilûmum hususi âmiller nazarı 
itibara alınmak suretiyle, sözü edilen maddeye ait dünya ihracat ticaretinin âdil bir kısmının fev
kinde bir pay sahibi olmasını intacedecek şekilde verilmiyecektir. 

«4. Bundan başka, 1 Ocak 1958 den itibaren veya bu tarihten sonra mümkün olan en kısa 
zamanda Âkıd Taraflar, esas maddelerden gayrı, her hangi bir malm ihracatına, bu malın 
ihracattaki satış fiyatını benzeri mallar için iç piyasa alıcılarından talebedilen fiyat ile kabili-
mukayese olan bir fiyatın dûnuna düşürmek neticesini hâsıl eyliyecek, doğrudan doğruya veya do-
layısiyle, her türlü sübvansiyon itasından vazgeçeceklerdir. 31 Aralık 1957 tarihine kadar, hiçbir 
Âkıd Taraf, yeni sübvansiyonlar ihdası veya mevcudolânlarm tevsii suretiyle, bu gibi sübvansiyon
ların tatbik sahasını I Ocak 1955 tarihindeki vüsatinin fevkinde genişletmiyecektir. 
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«5. Âkıd Taraflar, işbu madde hükümlerinin, işbu Anlaşmanın hedeflerinin müessir bir şekilde 

tahakkukuna yardım edip etmediklerini ve sübvansiyonların Âkıd Tarafların ticaret ve menfaatlerine 
ciddî surette zarar vermelerinin fiilen önlenmesini mümkün kılıp kılmadıklarını tâyin maksadiyle, 
bu hükümlerin tatbikatını, bu hususta elde edilen tecrübenin ışığı altında, muayyen devreler zar
fında, umumi bir tetkika tâbi tutulacaklardır». ._ . 

M 

XVII nci madde aşağıdaki şekilde tadiî edilecektir: 
«i) Maddenin başlığı: 

«Devlet ticari teşebbüsleri» 

olacaktır. 
ii) Aşağıdaki yeni fıkralar ilâve olunacaktır. 
«3. Âkıd Taraflar işbu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tarif olunan neviden teşebbüs

lerin kullanılış şekillerinin ticarete ciddî manialar teşkil edecek neticeler tevlidedebileceğini kabul 
ederler. Bu sebeple, milletlerarası ticaretin inkişafını temin için bu maniaları tahdit veya tahfif etmek 
üzere, mütekabiliyet ve karşılıklı menfaat esasına müstenit müzakerelere girişilmesi ehemmiyetlidir. 

«4. a) Âkıd Taraflar, işbu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tasrih olunan neviden teşeb
büsler tarafından kendi ülkelerine ithal olunan veya ülkelerinden ihracolunan malları Âkıd Tarafla
ra tebliğ edeceklerdir. 

b) II nci madde mucibince taviz mevzuu yapılmamış olan bir malın ithali hususunda bir inhi
sar tesis veya idame eden veya inhisar tesisine ruhsat veren her Âkıd Taraf, bu mal üzerinde esaslı 
ticareti bulunan diğer bir Âkıd Tarafın talebi üzerine, Âkıd Taraflara, yakın bir temsilî devre zarfın
da, bu malın ithal fiyatına yapılan zammı veya, bu mümkün olmadığı takdirde de, bu malın tekrar 
satışa arzında istenen fiyatı bildirmekle mükelleftir. 

c) Birinci fıkranın (a) bendinde tarif olunan neviden bir teşebbüsün muameleleri dolayısiyle iş
bu Anlaşma çerçevesine giren menfaatlerinin haleldar olduğunu zannetmekte bulunan bir Âkıd Tara
fın talebi üzerine Âkıd Taraflar, böyle bir teşebbüsü tesis veya idame eden veya bunun tesisine ruh
sat veren Âkıd Tarafı, mezkûr teşebbüsün muamelâtı hakkında, işbu Anlaşmanın tatbiki ile ilgili ma
lûmat vermeye davet edebilirler. 

d) tşbu fıkranın hükümleri, bir Âkıd Tarafı, ifası bakımından tatbikini güçleştirecek, âmme 
menfaatine mugayir bulunacak veya bir teşebbüsün meşru ticari menfaatlerine zarar verecek mahi
yette mahrem malûmatı açıklamaya mecbur etmiyecektir.» 

XVIII nci maddenin muhtevası aşağıdaki şekilde olacaktır: 

«Madde — XVIII. 

«Ekonomik gelişme lehine Devlet yardımı 
«1. Âkıd Taraflar, işbu Anlaşma hedeflerinin tahakkukunun, ekonomilerinin, ve bilhassa ik

tisadi durumları nüfusa ancak düşük bir hayat seviyesi sağlıyabilen ve gelişmelerinin ilk merha
lelerinde bulunan Âkıd taraflann ekonomilerinin tedrici bir şekilde gelişmesiyle kolaylaşacağım 
kabul ederler. 

«2. Âkıd Taraflar, bundan başka, birinci fıkrada istihdaf olunan Âkıd Taraflar için, bunların, 
nüfuslarının umumi hayat seviyesinin kalkınmasına matuf iktisadi gelişme program ve politika
larının tatbikim teminen, himaye tedbirleri veya ithalâta tesir eden diğer tedbirler alınması lü
zumunu ve bu gibi tedbirlerin işbu Anlaşma hedeflerinin tahakkukunu kolaylaştırdığı nispette 
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haklı bulunduğunu kabul öderler. Buna binaen Âkıd Taraflar, bahis konusu Âkıd Taraflar lehi
ne bunların, 

a) Muayyen bir istihsal kolunun tesisine muktazi himayeyi bahsedebilmelerini teminen güm
rük tarifelerinin bünyesinde kâfi derecede bir elastikiyet muhafaza etmelerine ve, 

b) İktisadi gelişme programlarının tahakkuku ile doğması mümkün olan ithalât talebinin 
yüksek ve müstakar seviyesini tamamen nazarı itibara alacak bir şekilde tediye muvazenelerini 
himayeye matuf miktar tahditleri tesis eylemelerine imkân verecek ilâve kolaylıklar derpiş edil
mesinin muvafık olacağını takdir ederler. 

«3. Nihayet Âkıd Taraflar, işbu maddenin A ve B bölümlerinde derpiş olunan ilâve kolay
lıklarla birlikte işbu Anlaşma hükümlerinin, Âkıd Taraflara, normal olarak, iktisadi gelişme ihti
yaçlarını karşılamak imkânını vermesi lâzım geldiğin i de kabul ederler. Bununla beraber Âkıd 
Taraflar, kalkınma halinde olan bir Âkıd Tarafın, nüfusunun umumi hayat seviyesini yükseltmek 
maksadiyle, muayyen istihsal kollarının ihdasım teşvik için lüzumlu olan Devlet yardımını bah
şedebil meşine imkân veren mezkûr hükümlerle kabili telif tedbirler tesisinin fiiliyatta mümkün 
olamadığı vaziyetler bulunabileceğini kabul ederler. Bu gibi vaziyetler için işbu maddenin C ve D 
bölümlerinde hususi usuller derpiş edilmiştir. 

«4. a) Binnetice, ekonomisi nüfusa ancak, düşük bir hayat seviyesi temin edebilen ve geliş
mesinin ilk merhalelerinde bulunan her Âkıd Ta raf, işbu maddenin A, B ve; C bölümlerinde der
piş olunduğu şekilde, işbu Anlaşmanın diğer hükümlerine muvakkaten uymamak serbestisini haiz
dir. 

b) Ekonomisi gelişme halinde olan, fakat yukardaki (a) bendi tertibine girmiyen her Âkıd Ta
raf, işbu maddenin 1) bölümü gereğince Âkıd Taraflar, nezdinde taleplerde bulunabilir. 

«5. Âkıd Taraflar, ekonomisi yukardaki fıkranın (a ve b) bentlerinde tasrih olunan tipten olan 
ve mahdut adedde esas madde ihracatiyle yetinen Âkıd Tarafların ihracat gelirlerinin bu maddeye 
ait satışların azalması neticesinde, ciddî bir düşüşe mâruz kalabileceğini kabul ederler. Binnetice, bu 
vaziyette bulunan bir Âkıd Tarafın esas madde ihracatı, diğer bir Âkıd Tarafça alınmış olan ted
birlerden ciddî surette müteessir olursa, mezkûr Âkıd Taraf, işbu Anlaşmanın danışmalar hakkın
daki XXII nei maddesi hükümlerine müracaat edebilir. 

«6. Âkıd Taraflar, her sene, işbu maddenin O ve I) bölümleri hükümleri gereğince tatbik edil
mekte olan bilûmum tedbirleri tetkik edeceklerdir. ' 

«Bölüm — A 

7. a) İşbu maddenin 4 ncü fıkrasının (a) bendi çerçevesine giren bir Âkıd Taraf, nüfusu
nun umumi hayat seviyesini yükseltmek maksadına matuf olarak muayyen bir istihsal kolunun ihda
sını teşvik için, işbu Anlaşmaya ekli mütenazır listede yer alan bir gümrük tavizinin tadilini veya 
geri çekilmesini şayanı temenni telâkki ettiği takdirde, bu. hususta Âkıd Taraflara tebligatta bulu
nacak ve bu tavizin ilk defa kendisiyle müzakere edilmiş olduğu her Âkıd Tarafla ve bu tavizle 
esaslı surette alâkası mevcut bulunduğu Akıd Taraflarca kabul edilen diğer bilûmum Âkıd Taraf
larla müzakerelere girişecektir. Alâkalı Âkıd Taraflar arasında şayet bir Anlaşmaya varılacak 
olursa, bu Âkıd Taraflar varılan Anlaşmayı ve ihtiva ettiği mukabil tavizleri tatbik edebilmek üze
re, işbu Anlaşmaya ekli mütenazır listelerde yer alan tavizleri tadil etmek veya geri çekmekte 
muhtar olacaklardır. 

b) Yukardaki (a) bendinde istihdaf olunan tebligat tarihinden itibaren 00 gün zarfında bir 
Anlaşma hâsıl olmazsa, tavizi tadil etmeyi veya geri çekmeyi düşünen Âkıd Taraf, meseleyi Âkıd Ta
raflara götürebilecek ve Âkıd Taraflar bunu süratle tetkik edeceklerdir. 

Âkıd Taraflar tavizi tadil, etmeyi veya geri çekmeyi tasarlıyan Âkıd Tarafın bir Anlaşmaya 
varmak için mümkün ve iktidarında olan her şeyi.yaptığı ve mukabil tavizin kâfi olduğu kanaa
tine varırlarsa, mezkûr Âkıd Taraf, mukabil tavizi aynı zamanda tatbik mevkiine koymak şar-
tiyle, tavizi tadil etmek veya geri çekmek serbestisini haiz olacaktır. 
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Âkıd Taraflar şayet tavizi tadil etmeyi veya geri çekmeyi tasarlıyan Akıd Tarafın teklif ey

lediği mukabil tavizi kifayetsiz görmekle beraber, bu Âkıd Tarafın kifayetli bir mukabil taviz tek
lif edebilmek hususunda mantıkan mümkün ve iktidarında olan her şeyi yapmış bulunduğu ne
ticesine varacak olurlarsa, Âkıd Taraf, tadili veya geri çekmeyi tatbik mevkiine koymak yetki
sine sahibolacaktır. Böyle bir tedbir alındığı takdirde, yakardaki (a) bendinde istihdaf olunan 
diğer her Âkıd Taraf, bahis konusu tedbiri alacak olan Âkıd Tarafla evvelce müzakere edilen 
muadil kıymetteki tavizleri tadil etmek veya geri çekmek yetkisine sahip bulunacaktır. 

«Bölüm — B 

«8. Âkıd Taraflar, işbu maddenin 4 neü fıkrasının (a) bendi çerçevesine giren Âkıd Taraf
ların, süratli inkişaf halinde olmaları takdirinde, tediye muvazenelerini denkleştirmek için başlıca 
iç pazarlarını genişletme gayretlerinden ve mübadelelerinin şartlarının istikrarsızlığından ileri 
gelen güçlükler duyabileceklerini kabul ederler. 

«9.- işbu maddenin 4 ncü fıkrasının (a) bendi çerçevesine giren bir Âkıd Taraf, dış malî va
ziyetini korumak ve ekonomik gelişme programının tatbiki için yeter derecede para ihtiyatı sevi
yesi sağlamak maksadiyle ve 10 ilâ 12 nci fıkralar hükümleri mahfuz kalmak ve tesis, idame ve
ya takviye edilen ithal tahditleri zaruri ölçülerin fevkine çıkmamak şartlariyle, ithaline müsaade 
ettiği malların kıymet ve hacmini tahdidetmek suretiyle ithalâtının umumi seviyesini, aşağıdaki 
sebeplerle, tanzim edebilir : 

«a) Para ihtiyatlarını tahdideden mühim ve pek yakın bir alçalma tehlikesini Önlemek veya 
bu alçalmaya nihayet vermek. 

«b) Veya kifayetsiz olmaları halinde, para ihtiyatlarını mâkul bir artış nispetine tevfikan yük
seltmek. 

Bu her iki vaziyette de, Âkıd Tarafın para ihtiyatları ile, para ihtiyacına tesir edebilecek olan 
bilûmum özel âmiller ve bilhassa Âkıd Taraf özel haricî kredilere veya diğer membalara malik 
bulunuyorsa, bu krediler ve membalarm ciheti tahsislerine uygun bir şekilde kullanılmaları lâzım-
geleceği lüzumu gerektiği şekilde göz önünde bulundurulacaktır. 

«10. Bahis konusu Âkıd Taraf, bu tahditleri tatbik ederken, bunların, takibettiği iktisadi in
kişaf politikasına nazaran en lüzumlu görülen malların ithaline rüçhan verecek şekilde, muhtelif 
mal veya mal sınıflarının ithalâtına inikasını tâyin edebilir. Bununla bera.ber tahditler, diğer her 
Âkıd Tarafın ticari ve iktisadi menfaatlerine bilâ lüzum zarar iras etmiyecek ve ithallerinin tama
men durdurulması normal mübadele cereyanlarını sekteye uğratabilecek olan her nevi emtiadan 
ticari bakımdan asgari miktarlarda ithalât yapılmasını lüzumsuz bir şekilde engellemiyeceik tarzda 
tatbik olunacaktır. Bundan başka, bahis konusu tahditler, ticari numunelerin ithaline veya berat
lara, fabrika alâmetlerine, telif ve iktibas haklarına mütedair usullere veya mümasil diğer usullere 
riayete mâni olacak şekilde uygulanmıya çaktır. 

«11. Mevzuubahis Âkıd 'Taraf, millî politikasının fiiliyata intikal ettirilmesinde, tediye muva
zenesinin sağlam ve devamlı bir esasa istinaden denkliğinin tesisi lüzumunu ve istihsal menbala-
rmm ekonomik bir şekilde kullanılmasındaki isabeti gereği veçhile göz önünde bulunduracaktır. 
Âkıd Taraf, işbu bölüm mucibince tatbik olunan bilûmum tahditleri, vaziyet düzeldikçe tedricen 
tahfif edecek ve işbu maddenin 9 ucu fıkrası hükümleri göz önünde tutulmak suretiyle, bunları 
ancak lüzumu nispetinde idame edecek ve vaziyet idamelerini haklı göstermediği andan itiba
ren de bunları tasfiye eyliyecektir. Bununla beraber, hiçbir Âkıd Taraf, kalkınma politikasında 
bir değişiklik yapıldığı takdirde, işbu bölüm mucibinee uyguladığı tahditlere lüzum kalmıyacağı 
esbabı mucibesiyle, tahditleri, lağıv veya tadil etmeye mecbur tutulamıyacaktır. 

«12. a) Yeni tahditler tatbik eden veya işbu bölüm gereğince tatbik edilmekte olan tedbir
leri esaslı bir şekilde takviye etmek suretiyle, mevcut tahditlerin umumi seviyesini yükselten her 
Âkıd Taraf, bu tahditleri tesis veya takviye eder etmez (veya önceden istişareler tatbikatta m ü l 
kün olduğu takdirde, bunu yapmadan evve1), tediye muvazenesinde duçar olduğu güçlüklerin 
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mahiyeti, bu mevzuda seçeceği muhtelif ıslah tedbirleri ve bu tahditlerin diğer Akıd Tarafların 
ekonomilerine yapması mümkün olan tesirler hususlarında Âkıd Taraflarla istişarelere girişmek 
mecburiyetinde olacaktır. 

b) Âkıd Taraflar, tesbit eyliyecekleri bir tarihte, işbu bölüm gereğince bu tarihte hâlâ tatbik 
edilmekte bulunan bilûmum tahditleri gözden geçireceklerdir. Yukarda anılan tarihten itibaren iki 
senelik bir sürenin hitamında, işbu bölüm gereğince ithalât tahditleri uygulıyacak olan Âkıd Ta
raflar, takriben iki senelik fasılalarla - bu müddet iki seneden aşağı olmıyacaktır - ve her sene 
Âkıd Taraflarca tâyin edilecek bir program mucibince, Âkıd Taraflarla (a) bendinde derpiş olu
nan tipten istişarelere girişeceklerdir. Bununla beraber, işbu fıkranın diğer bir hükmüne tevfikan 
yapılacak olan umumi mahiyetteki bir istişarenin hitamından itibaren en az iki senelik bir müddet 
geçmedikçe, işbu bende tevfikan hiçbir danışma yapılmıyacaktır. 

c) i) Bir Âkıd Tarafla işbu fıkranın (a) veya (b) bendi mucibince girişilen istişareler sıra
sında Âkıd Taraflar şayet tahditlerin (XIV neü madde hükümleri mahfuz kalmak kaydiyle) işbu 
bölümün veya XII I ncü maddenin hükümleriyle kabili telif olmadığı kanaatine varacak olurlarsa, 
aykırılık arz eden noktaları gösterecekler ve tahditlerde gerekli tâdiller yapılmasını tavsiye edebi
leceklerdir. 

ii) Bununla beraber, bu istişareler neticesinde Âkıd Taraflar tahditlerin (XIV ncü madde 
hükümleri mahfuz kalmak kaydiyle) XII I ncü maddenin veya işbu bölümün hükümleriyle ciddî şe
kilde telif edilemiyecek bir tarzda uygulanmakta oldııgıuıu ve bir Âkıd Tarafın ticaretinin bu yüzden 
haleldar edilmiş veya edilmekle tahdidedilmiş bulunduğunu tesbit ederlerse, Âkıd Taraflar, tah
ditleri tatbik eden Âkıd Tarafa tebligat yapacaklar ve bahis konusu hükümlere muayyen bir müh
let zarfında riayeti temin eylemek üzere, münasip tavsiyelerde bulunacaklardır. Şayet Âkıd Taraf 
tâyin edilen mühlet zarfında bu tavsiyelere uymıyacak olursa Âkıd Taraflar, ticareti tahditlerden 
müteessir olan Âkıd Tarafı, tahditleri uygulıyan Akıd Tarafa karşı, işbu anlaşmadan doğan ve mu
tazarrır Akıd Tarafın ahval ve şerait muvacehesinde ifa mükellefiyetinden beri kılınması münasip gö
rülen her hangi bir vecibeden ibra edebileceklerdir. 

«d) Âkıd Taraflar, işbu madde gereğince tahditler uygulıyan her Âkıd Tarafı, tahditlerin (XIV 
ncü madde hükümleri mahfuz kalmak kaydiyle) işbu bölüm veya XIII ncü madde hükümleriyle ka
bili telif olmadığını ve ticaretine zarar verdiğini, ilk görünüşte tesbit edebilecek olan her hangi bir 
Âkıd Tarafın talebi üzerine kendileriyle danışmalara girişmeye davet edeceklerdir. Bununla bera
ber, bu davet ancak alâkalı Âkıd Taraflar arasında doğrudan doğruya girişilen gülüşmelerin müspet 
netice vermediği Âkıd Taraflarca müşahede edildiği takdirde vâki olacaktır. Şayet Âkıd Taraflarla 
yapılan bu danışmalar neticesinde, hiçbir mutabakat hâsıl olmaz ve tahditlerin yukarda zikredilen 
hükümlerle telifi kabil olmıyan bir şekilde tatbik edildiği ve müracaatı yapan Âkıd Tarafın ticareti 
için bir zarar veya bir zarar tahdidini mueibolduğıı Âkıd Taraflarca tesbit edilirse, Âkıd Taraflar, 
tahditlerin kaldırılmasını veya tadilini tavsiye edeceklerdir. Tahditler Âkıd Taraflarca tesbit olu
nan süre zarfında kaldırılmaz veya tadil edilmezse, Âkıd Taraflar, müracaatı yapan Âkıd Tarafı, tah
ditleri uygulıyan Âkıd Tarafa karşı, işbu Anlaşmadan doğan ve müracaat sahibi Âkıd Tarafın ah
val ve şerait muvacehesinde ifa mükellefiyetinden beri kılınması münasip görülen, her hangi bir ve
cibeden ibra edebileceklerdir. 

«e) İşbu fıkranın (c) (ii) veya (d) bendinin son cümlesi mucibince kendisine karşı bir tedbir 
alınmış olan bir Âkıd Taraf, Âkıd Taraflarca verilen muafiyetin, ekonomik gelişme program ve poli
tikasına zarar verdiğini müşahade edeeek olursa, bu tedbirin tatbik mevkiine konulmasından itibaren 
60 günlük bir mühlet zarfında, işbu Anlaşmayı feshetmek hususundaki tasavvurunu Âkıd Taraflar 
icra Sekreterine yazı ile tebliğ eylemek serbestisine sahibolaeaktır. Bu fesih Âkıd Taraflar icra Sek
reterinin mezkûr tebligatı almış olacağı tarihten itibaren 60 günlük bir mühletin hitamında hüküm 
ifade edecektir. 

«f) işbu fıkra mucibince yapılan her muamelede Âkıd Taraflar, işbu maddenin 2 nci fıkrasında 
zikredilen âmilleri gereği veçhile nazarı itibara alacaklardır, işbu fıkrada derpiş edilen kararlar sü-
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tır. 

«Bölüm — C 

«13. îşbu maddenin 4 ncü fıkrasının (a) bendi çerçevesine giren bir Âkıd Taraf, nüfusun umumi 
.hayat seviyesini yükseltmek maksadına matuf olarak, muayyen bir istihsal kolunun ihdasını teshil 
için bir devlet yardımına ihtiyacolduğunu müşahade eder ve bu hedefin tahakkuku zımnında işbu An
laşmanın diğer hükümleri ile kabili telif tedbirler tesisi de tatbikatta mümkün olmazsa, işbu bölüm
deki hükümler ve usullere müracaat hakkına sahiptir. 

«14. Bahis konusu Âkıd Taraf, işbu maddenin 13 ncü fıkrasında tâyin olunan gayenin tahakkuk 
ettirilmesi hususunda karşılaştığı hususi güçlükleri Âkıd Taraflara tebliğ edecek ve bu gibi güçlükleri 
gidermek için tesisini tasarladığı ithalâta müessir müşahhas tedbiri bildirecektir. Bu tedbir, vaziyete 
göre 15 veya 17 nci fıkralarda tesbit edilen mühletin hitamından önce veya tedbirin, işbu Anlaşmaya 
ekli ilgili listede yer alan tavizli bir malın ithalâtına tesir eylemesi halinde de, 18 nci fıkra hükümle
ri mucibince Âkıd Tarafların muvafakati alınmadan evvel mezkûr Âkıd Tarafça tesis olunmıyacaktır. 

Bununla beraber, şayet Devlet yardımı gören istihsal kolu faaliyete geçmiş bulunuyorsa, Âkıd 
Taraf, bu faaliyetten Âkıd Tarafları haberdar ettikten sonra bahis mevzua mal veya malların 
ithalâtının, bu devre zarfında, normal bir seviyeyi esaslı bir surette tecavüz etmesini önliyecek 
lüzumlu» tedbirleri alabilecektir. 

«15. Şayet mezkûr tedbirin tebliği tarihinden itibaren 30 günlük bir mühlet zarfında, Âkıd 
Taraflar, alâkalı Âkıd Tarafı kendileriyle istişarelerde bulunmaya davet etmiyecek olurlarsa, bu 
Âkıd Taraf, işbu Anlaşmanın, bu durumda uygulanacak diğer maddeleri hükümlerinden, tasarla
nan tedbirin tatbikine lüzumlu olduğu nispette, ayrılabilmek yetkisini ihraz edecektir. 

«16. Şayet bahis konusu Âkıd Taraf, Âkıd Taraflarca, mezkûr istişarelere davet edilecek olur
sa, bu Âkıd Taraf tasarlanan tedbirin mevzuu, işbu Anlaşma çerçevesinde intihap imkânına sa
hip bulunduğu çeşitli tedbirler ve tasarlanan tedbirin diğer Âkıd tarafların ticari ve iktisadi men
faatleri üzerinde yapabileceği tesirler hususlarında, Âkıd Taraflarla istişarelere girişecektir. Bu 
istişareler neticesinde Âkıd Taraflar, işbu maddenin 13 ncü fıkrasında tarif olunan maksadın ta
hakkuku için, işbu maddenin diğer hükümleri ile kabili telif bir tedbir tesisinin tatbikatta müm
kün olmadığını kabul ederek tasarlanan tedbire rıza gösterecek olurlarsa, bahis konusu Âkıd 
Taraf, işbu Anlaşmanın bu duruma kabili tatbik diğer maddelerindeki hükümler gereğince, ken
disine terettübeden vecibelerden, tedbirin tatbikinin gösterdiği flüzum nispetinde, ibra edilecektir. 

«17. işbu maddenin 14 ncü fıkrası mucibince, tasarlanan tedbirin tebliği tarihinden it&aren 
doksan günlük bir süre zarfında Âkıd Taraflar, bahis konusu tedbire muvafakatlerini vermiyecek 
olurlarsa mevzuubahis Âkıd Taraf, Âkıd Tarafları haberdar ettikten sonra tedbiri tesis edebile
cektir. 

«18. Tasarlanan tedbir işbu Anlaşmaya ekli mütenazır listede yer alan tavizli bir malı ilgi
lendirmekte ise, bahis konusu Âkıd taraf, bu tavizin ilk defa kendisiyle müzakere edilmiş oldu
ğu her Âkıd Tarafla birlikte, tavizde esaslı bir menfaati bulunduğu Âkıd Taraflarca kabul edi
lecek olan diğer bilûmum Âkıd Taraflarla istişarelere girişecektir. Âkıd Taraflar, işbu madde
nin 13 ncü fıkrasında tâyin olunan maksadın tahakkuku için, Anlaşmanın diğer hükümleri ile ka
bili telif tedbir ittihazının mümkün olmadığını kabul eder ve aşağıdaki hususlara kanaat getirecek 
olurlarsa, tasarlanan tedbire rıza göstereceklerdir: 

«a) Yukarda işaret olunan danışmalar neticesinde bahis konusu diğer Âkıd Taraflarla bir an
laşmaya varılmıştır. 

«b) Veya, 14 ncü fıkrada derpiş edilen tebliğin Âkıd Taraflarca alınmasından itibaren 60 gün
lük bir mühlet zarfında hiçbir anlaşmaya varılmamış olmakla beraber, işbu bölüm hükümlerine mü
racaat eden Âkıd Tarafın, bu yolda bir anlaşmaya ulaşmak için mantıkan imkân dâhilinde olan 
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her şeyi yapmış bulunduğu ve diğer Âkıd Tarafların menfaatlerinin kâfi derecede korunmuş ol
duğu kanaati tahassül etmiştir. 

«19. işbu maddenin 13 neü fıkrasında tarif olunan tipten mutasavver bir tedbir, Âkıd Tara
fın, işbu Anlaşmanın bu duruma kabili tatbik hükümlerine tevfikan, tediye muvazenesini korumak 
maksadiyle vaz'ettiği tahditlerden doğan fer'î bir himaye ile başlangıç devresinde tesisi kolaylaştı
rılmış bulunan bir istihsal koluna taallûk eylemekte ise, Âkıd Taraf, mevzuubahs tedbirin, Âkıd. 
Tarafların rızası olmaksızın uygulanmaması şartiyle, işbu bölüm usul ve hükümlerine müracaat 
edebilecektir. 

«20. işbu bölümün evvelki fıkraları hükümlerinden hiçbiri, işbu Anlaşmanın birinci, I I ve 
XII I ncü maddeleri hükümlerinden inhirafa cevaz vermiyecektir. İşbu maddenin 10 ncu fıkrasın
daki kaydi ihtiraziler, işbu bölüme tâbi bilûmum tahditlere kabili tatbik olacaktır. 

«21. işbu maddenin 17 nci fıkrası hükümleri gereğince alman bir tedbirin tatbiki sırasında 
her an, bu tedbirden esaslı surette zarar gören her Âkıd Taraf, işbu bölüm hükümlerine müra
caat etmiş olan Âkıd Tarafın ticaretine, Âkıd Tarafların talikini tasvipte mahzur görmiyecekleri, 
işbu Anlaşmadan doğan, esas kıymetleri itibariyle muadil ölçüde bulunan tavizlerin veya diğer 
vecibelerin uygulanmasını talik edebilecektir. Şu cihet mukarrerdir ki; zarar gören Âkıd Taraf 
aleyhine olmak üzere tedbirin tesis veya esaslı bir surette tadil edildiği tarihten itibaren en geç altı 
ay sonra, Âkıd Taraflara 60 günlük bir ihbar müddeti verilmesi şarttır. 

Bu Âkıd Taraf işbu Anlaşmanın XXII nci maddesi hükümleri mucibince, danışmalara rıza 
göstermeye mecburdur. 

«Bölüm - D 

«22. işbu maddenin 4 ncü fıkrasının (b) bendi çerçevesine giren ve, ekonomik gelişmesinin mu
ayyen bir istihsal kolu ihdası suretiyle teşvik edilmesi için, işbu maddenin 13 ncü fıkrasında tarif 
olunan tipten bir tedbir tesis eylemek arzusunda bulunan her Âkıd Taraf, böyle bir tedbirin tasvibi 
maksaçliyle Âkıd Taraflar nezdinde bir talepte bulunmaya yetkilidir. Âkıd Taraflar bu Âkıd Ta
rafla derhal danışmalara girişecekler ve karar ittihaz ederken, 16 nci fıkrada izah olunan mülâhaza
lardan ilham alacaklardır: Âkıd Taraflar tasarlanan tedbire muvafakat edecek olurlarsa, bahis ko
nusu Âkıd Tarafı, işbu Anlaşmanın duruma kabili tatbik diğer maddeleri hükümlerinden doğan 
vecibelerden, bu tedbirin tatbik edilmesine imkân verecek nispette, ibra edeceklerdir. Tasarlanan ted
bir işbu Anlaşmaya ekli mütenazır listede yer alan tavizli bir malı ilgilendirmekte ise bu hususta 
18 nci fıkra hükümleri kabili tatbik olacaktır. 

«23. işbu bölüme tevfikan tatbik edilen her tedbirin, işbu maddenin 20 nci fıkrası hükümleri 
ile kabili telif olması lâzımgelir.» 

O 

XIX ncu maddenin 3 ncü fıkrasındaki «vecibeler ve tâvizler» kelimeleri her defasında kaldırıla
cak ve yerlerine «tâvizler veya diğer vecibeler» kelimeleri ikame olunacaktır. 

P 

XX nci madde aşağıdaki şekilde tadil edilecektir: 
i) ilk (a) bendine tekaddüm eden «I» rakamı kaldırılacaktır. 
ii) (h) bendi aşağıdaki muhtevayı haiz olacaktır: 
«h) Âkıd Taraflara arz edilmiş olup bunlarca ademitasvip görmemiş bulunan kıstaslara uygun 

olarak yapılan veya bizzat kendisi Âkıd Taraflara arz edilmiş olup da bunlar tarafından reddedilmiş 
bulunmıyan hükümetlerarası bir esas madde Anlaşması gereğince deruhde edilen taahhütlerin uy
gulanması zımnında alman.» 

ili) (i) bendinden sonra aşağıdaki yeni bent dercolımacaktır : 
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«j) Tedarikleri hususunda umumi veya mahallî bir darlık hissolunan malların satınalmması ve

ya tevzii için lüzumlu tedbirler. Bununla beraber, mevzuubahis tedbirlerin, bütün Âkıd Tarafların, 
bu malların Milletlerarası tedarikinde âdil bir hisseye sahibolmaları lâzımgeldiği prensibi ile kabili 
telif bulunması gerekmektedir, işbu Anlaşmanın diğer hükümleri ile kabili telif bulunmıyan tedbir
ler, bunlara vücut veren ahvalin zail olmasiyle birlikte kaldırılacaklardır.» 

iv) I I nci kısım kaldırılacaktır. 

Q 

XXII nci madde aşağıdaki muhtevayı haiz olacaktır : 

«Madde — XXII 

«İstişareler 

«1. Her Âkıd Taraf, diğer her hangi bir Âkıd Tarafın kendisine yapacağı ihtarları anlayışla 
tetkik edecek ve bu ihtarlar işbu Anlaşmanın tatbiki ile ilgili bir meseleye taallûk ettikleri takdir
de, bunlar hakkında istişarelere muvafakat etmek mecburiyetinde olacaktır. 

«2. Âkıd Taraflar, bir Âkıd Tarafın talebi üzeri ne, birinci fıkrada derpiş olunan istişarelerle, hak
kında tatminkâr bir hal şekli bulunmıyan bir mesele üzerinde, bir veya birkaç Âkıd Tarafla istişa
relere girişebileceklerdir.» . . , , 

R 

XXIII ncü maddenin 2 nci fıkrasının (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının Teş
kilâta mütaallik hükümlerinin tadili hakkındaki Protokolde yer alan bu fıkraya ait tadilin meri
yete girmesinden evvel) dördüncü ve beşinci cümleleri aşağıdaki şekilde olacaktır : 

«Âkıd Taraflar, vaziyeti böyle bir tedbir alınmasını haklı gösterecek derecede ciddî mütalâa 
ederlerse, bir veya birçok Âkıd Tarafı, işbu Anlaşma ile deruhde etmiş oldukları ve ahval muvace
hesinde talikleri muhik görülen her türlü taviz veya vecibenin diğer bir veya birkaç Âkıd Taraf 
hakkında tatbikini talika mezun kılabileceklerdir. Böyle bir taviz veya diğer ,bir vecibe bir Âkıd 
Taraf hakkında fiilen talik edildiği takdirde, bu Âkıd Taraf, 'talikin tatbik mevkiine konulduğu 
tarihten itibaren 60 .günlük bir müddet zarfında, Genel Anlaşmayı feshetmek hususundaki tasav
vurunu Âkıd Taraflar icra Sekreterine yazı ile tebliğ etmekte serbes olacaktır. ÎBu fesih, mezkûr 
yazının Âkıd Taraflar îera Seikreteri tarafından alındığı tarihten itibaren altmış günlük bir müd
detin hitamında hüküm ifade edecektir. 

S 

XXIV ncü madde aşağıdaki şekilde tadil edilecektir : 
i) 4 ncü fıkra aşağıdaki muhtevayı haiz olacaktır : 
«4. Âkıd Taraflar, serbestçe akdolunan anlaşmalar vasıtasiyle, bu gibi anlaşmalara iştiraik eden 

memleketler ekonomilerinin entegrasyonunu daha sıkı bir şekilde geliştirmek suretiyle, ticaret ser
bestisini artırmanın şayanı temenni olduğunu kabul ederler. Âkıd Taraflar, aynı zamanda, bir 
gümrük birliği veya bir serbes mübadele bölgesi tesisinden maksadın, müessis ülkeler arasındaki 
ticareti kolaylaştırmak olup, diğer Âkıd Tarafların-'bu ülkelerle olan ticaretlerine engeller çıkar
mak olmıyacağını kabul ederler.» 

ii) 7 nci fıkranın (b) bendinin birinci cümlesindeki «derpiş edilen» kelimeleri kaldırılacak 
ve Dunların yerine «yer alan» kelimeleri ikame olunacaktır. 

T 
XXV nci maddenin, 5 nci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri v*e (a) bendindeki «a» harfi kal

dırılacaktır. 
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XXVI ncı madde aşağıdaki şekilde tadil edilecektir : 
i) XXVI ncı maddenin metni aşağıdaki şekilde olacaktır- : 

«Madde — XXVI. 

«Kabul, yürürlüğe giriş ve tescil 

«1. İşbu Anlaşfma 30 Ekim 1947 tarihini taşjyaeaiktır. 
«2. işbu Anlaşma 1 Mart 1&&5 tarihinde Âkıd Taraf olan veya mezkûr Anlaşmaya iltihak etmek 

üzere müzakerede bulunan her Â'kıd Tarafın kabulüne açık tutulacaktır. 
«3. Her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere bir Fransızca ve bir ingilizce nüsha 

halinde tanzim edilen işbu Anlaşma, Birlenmiş Milletler Genel Sekreteri nezdine tevdi edile
cek ve Genel Sekreter bütün ilgili hükümetlere bunun tasdikli birer örneğini gönderecekti?. 

«4. işbu Anlaşmayı kabul eden her hükümet Âkıd Taraflar icra Sekreterine bir kabul bel
gesi tevdi edecek ve tfira, Sekreteri, her bit- kabul belgesinin tevdi tarihini ve işbu Anlaşmanın, 
işbu maddesinin 6 ncı fıkrası hükümleri gereğince, meriyete gireceği tarihi bütün alâkalı hükü
metlere bildirecektir. 

5. a) işbu Anlaşmayı kabul eden her hükümet, kendi kabulü esnasında Akıd Taraflar icra 
Sekreterine bildireceği müstakil gümrük ülkeleri hariç olmak üzere, bu Anlaşmayı hem anavatan, 
hem de milletlerarası alanda temsil ettiği diğer ülkeler adına kabul etmiş olur. 

«b) işbu fıkranın (a) bendinde derpiş olunan istisnalar dairesinde, Âkıd Taraflar icra Sek
reterine böyle bir tebliğde bulunan her hükümet, her an, tarafından lâhik olan kabulün badema, 
bidayette istisna edilmiş olan müstakil bir gümrük ülkesine de şâmil olacakını icra Sekrete
rine tebliğ edebilecektir. Bu tebligat, icra Sekreterince tebellüğü tarihinin otuzuncu günü hü
küm ifade edecektir. 

«c) Bir Âkıd Tarafça, işbu Anlaşmanın kendisi için kabul edilmiş bulunduğu bir gümrük 
ülkesi, dış ticaret münasebetlerinin ve %bu Anlaşmaya mevzu teşkil eden diğer meselelerin yü
rütülmesinde tam bir serbestiyi haiz bulunur veya bu serbestiyi iktiisabedejnse, bu ülke, yuka
rıdaki hususları bir beyanname ile tesbit eyliyen mesul Âkıd Tarafça vâki olacak takdim üzerine, 
Âkıd Taraf sıfatını ihraz edecektir. 

«6. işbu Anlaşma, bunu kabul eden hükümetler arasında, H ekinde tadat olunan ve ülke
leri, mezkûr ekte münderiç hükümetler ülkelerinin umumi dış ticaretinin, yine ekte bu hususta 
mevcut yüzde sütunlarına göre hesaplanmış, % 85 nispetini temsil eden hükümetler tarafından 
tevdi edilecek kabul belgelerinin Âkıd Taraflar icra Sekreterince alınmış olacağı tarihi takibey 
üyen otuzuncu günde yürürlüğe girecektir. Diğer hükümetlerden her birine ait kabul belgesi de 
bu belgenin tevdii tarihini takibeden otuzuncu günde hüküm ifade eyliyecektir.)] ;:f 

«7. Birleşmiş Milletler, yürürlüğe girer girmez, işbu Anlaşmayı tescile yetkilidir.» 
ii) işbu Protokolün 8 nci fıkrasının (b) bendi hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, XXVI 

ncı maddesinin 6 ncı fıkrasında bulunan «H eki» kelimeleri işbu bölümün (i) fıkrasındaki tadil do-
layısiylo «G eki» olarak okunacaktır. 

V 

XXVII nci maddenin ikinci cümlesinin metni aşağıdaki şekilde olacaktır : 
«Böyle bir tedbilere tevessül eden her Âkıd Taraf; keyfiyeti Âkıd Taraflara tebliğ ile mü

kellef olacak ve davet vukuunda, bahis konusu mal ile esaslı surette ilgili Âkıd Taraflarla da
nışmalarda bulunacaktır.» 

XXVIII nci maddenin metni aşağıdaki şekilde olacakta* : 
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«Madde — XXVIII ^ 

«Listelerin taâüi 

«1. Birincisi 1 Ocak 1958 tarihinde başlamak üzere, her üç yıllık devrenin birinci günü 
(veya verilen reylerin üçte iki ekseriyetiyle Âkıd Tarafların tesbit edebilecekleri diğer her
hangi bir devrenin ilk günü) her Âkıd Taraf, (işbu maddede «talepte bulunan Âkıd Taraf» den
miştir) işbu Anlaşmaya ekli ilgili listede yer alan bir tavizi, bu tavizin ilk defa kendisiyle 
müzakere edilmiş olduğu her Âkıd Tarafla ve, başlıca ihracatçı sıf atiyle tavizle alâkası Âkıd 
Taraflarca kabul edilecek (bu iki sınıf Âkıd Taraf ile talepte bulunan Âkıd Taraf, işbu madde
de «başlıca alâkalı Âkıd Taraflar» diye isimlendirilmiştir), diğer her Âkıd Tarafla müzakere 
ve anlaşmadan sonra tâdil veya geri çekebilecektir. Bunu yapabilmek için bu Âkıd Tarafın 
tavizde esaslı surette menfaati bulunduğu Âkıd Taraflarca kabul edilecek diğer her Âkıd Ta
rafla istişarelerde bulunması şarttır.» 

«2. Bu müzakereler sırasında ve başka inallar üzerinde yeni mukabil tâvizler ihtiva edebile
cek olan bu Anlaşmada, ilgili Âkıd Taraflar, mütekabiliyet ve karşılıklı menfaat esası üzerine ve
rilmiş olan tâvizleri, bunların müzakerelerden evvel, işbu Anlaşmadan doğan seviyelerine nazaran, 
daha az nıüsaidolmıyan. bir seviyede tutmaya gayret edeceklerdir. 

«3. a) Başlıca ilgili Âkıd Taraflar, 1 Ocak 1958 tarihinden veya işbu Anlaşmanın birinci fık
rasında istihdaf edilen her devrenin nihayete ermesinden önce, bir Anlaşmaya varamıyacak olur
larsa, bahis konusu tâvizi tadil etmek veya geri çekmek istiyen Âkıd Taraf hareketinde serbest 
olacaktır : Bahis konusu Âkıd Taraf böyle bir tedbir alacak olursa, evvelce kendisi ile bu tâvizi mü
zakere etmiş olan her Âkıd Taraf, birinci .fıkra mucibince başlıca ihracatçı sıfatiyle tâvizdeki 
menfaati kabul edilen her Âkıd Taraf ve yine mezkûr fıkra mucibince tâvizle esaslı surette ilgili 
bulunduğu tesbit olunan her Âkıd Taraf, bu tedbirin tatbikata vaz'mdan itibaren altı aylık bir 
müddet zarfında ve bu hususta yapacağı yazılı ihbarın Âkıd Tarailarca tebellüğünden otuz gün 
sonra, talepte bulunan Âkıd Tarafla evvelce müzakere edilmiş olan, esas kıymetleri itibariyle mu
adil değerdeki tâvizleri geri çekmek serbestîsine sahibolacaktır. 

b) Başlıca ilgili Âkıd Taraflar arasında bir anlaşmaya varılır ve bu anlaşma bahis mevzuu 
tâvizde esaslı surette alâkası bulunduğu birinci fıkra mucibince kabul edilen diğer bir Âkıd Tarafı 
tatmin etmiyecek olursa, bu Âkıd Taraf, bu anlaşmada derpiş olunan tedbirlerin tatbikata vaz'm
dan itibaren altı aylık bir müddet zarfında ve yapacağı tahrirî ihbarın Âkıd Taraflarca tebellüğün
den otuz gün sonra, talepte bulunan Âkıd Tarafla evvelce müzakere edilmiş olan esas kıymetleri iti
bariyle muadil değerdeki tâvizleri geri çekmek n ıkkına sahibolacaktır. 

«4. Âkıd Taraflar, her an, hususi hallerde, bir Âkıd Tarafı, işbu Anlaşmaya ekli ilgili listede 
yer alan bir tâvizi tadil veya geri çekmek maksadiyle, aşağıdaki usul ve şartlar dairesinde, müza
kerelere girişmeye mezun kılabilirler : 

«a) Bu müzakereler ve buna müteallik bütün danışmalar birinci ve ikinci fıkralar hükümleri 
dairesinde yürütülecektir. 

«b) Müzakereler sırasında başlıca ilgili Akıd Taraflar arasında bir anlaşmaya varılırsa, 3 ncü 
fıkranın (b) bendi hükümleri kabili tatbik olacaktır. 

«c) Başlıca ilgili Âkıd Taraflar arasında müzakereye girişilmesine müsaade edilmiş olacağı tarih 
ten itibaren 60 günlük bir süre veya Âkıd Tarafların tesbit edebilecekleri daha uzun bir süre zar
fında bir Anlaşmaya varılmazsa, talepte bulunan Âkıd Taraf meseleyi Âkıd Taraflara gönderebile
cektir. 

«d) Âkıd Taraflar böyle bir meseleye vazıyed edecek olurlarsa, bunu vakit geçirmeden tetkik 
edecekler ve bir anlaşmaya varılmak üzere, mütalâalarını başlıca ilgili Âkıd Taraflara bildirecekler
dir. Bir hal şekline varılırsa,. 3 ncü fıkranın (b) bendi hükümleri, başlıca ilgili taraflar bir an
laşmaya varmış gibi, kabili tatbik olacaktır. Başlıca ilgili Taraflar arasında hiçbir anlaşmaya varıla-
mazsa, talepte bulunan Âkıd Taraf, Âkıd Taraflar mezkûr Âkıd Tarafın kifayetli bir mukabil taviz 
teklif etmek hususunda mantıken mümkün ve iktidarında olan her şeyi yapmamış olduğunu tesbit 
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«etmedikleri müddetçe, tavizi tadil veya geri çekmekte serbest olacaktır. Böyle bir tedbir alındığı tak
dirde, taviz bidayeten kendisiyle müzakere edilmiş olan her Âkıd Taraf, -1 ncü fıkranın (a) bendi ge
reğince, başlıca ihracatçı sıfatiyle menfaati tanınan her Âkıd Taraf, ye 4 ıicü fıkranın (a) bendi ge
reğince tavizde esaslı surette ilgisi mevcut bulunduğu kabul edilen her Âkıd Taraf, bu tedbirin uy
gulanmasından itibaren altmış günlük bir mühlet zarfında ye bu husustaki yazılı bir ihbarın Âkıd Ta
raflarca alınmasından otuz gün sonra, talepte bulunan Âkıd Tarafla evvelce müzakere edilmiş olan 
esas kıymetleri itibariyle muadil değerdeki tavizleri tadil veya geri çekmekte serbest olacaktır. 

«5. 1 Ocak 1958 den ve birinci fıkrada istihdaf olunan her devrenin hitamından önce, her Âkıd 
Taraf, Âkıd Taraflara tebligat yapmak suretiyle, 1 ilâ 3 ncü fıkralarda tarif edilen usullere uymak 
şartiyle, mütaakıp devre zarfında, listesinde tadilât yapmak hususundaki hakkını mahfuz tutabile
cektir. 

Bir Âkıd Taraf bu yetkisini kullanacak olursa, diğer her Âkıd Taraf, mezkûr Âkıd Taraf ile 
evvelce müzakere etmiş olduğu her tavizi, aynı usullere uymak şartiyle, tadil eylemek veya geri 
çekmek hakkına sahibol a çaktır.» 

X 

XXVIII nci maddeden sonra aşağıdaki yeni madde dercolunacaktır : 

«Mükerrer XXVni nci madde 

«Tarife müzakereleri 

«1. Âkıd Taraflar, Gümrük vergilerinin, ekseriyetle, ticarete ciddî manialar teşkil eyledik
lerini, bundan dolayı, Gümrük vergilerinin ve ithalât ve ihracatta tahsil olunan diğer mükellefi
yetlerin umumi seviyelerinin ve hususiyle, asgari miktarlarda emtia ithalâtına mâni teşkil eden 
yüksek nispetli vergilerin tenziline matuf mütekabiliyet ve karşılıklı menfaat esasına müstenit 
müzakerelerin, işbu Anlaşmanın hedefleri ve her Âkıd Tarafın çeşitli ihtiyaçları gereği veçhile 
nazarı itibara alınmak suretiyle yürütülmeleri halinde, milletlerarası ticaretin gelişmesi bakımın
dan büyük ehemmiyet arz ettiklerini kabul ederler. Binnetice, Âkıd Taraflar muayyen devreler 
zarfında bu kabîl müzakereler tertipliyebilirler. 

«2. a) îşbu maddeye tevfikan yapılan müzakereler birer birer seçilen mallara taallûk ede
bilecekleri gibi, bahis konusu Âkıd Taraflarca kabul olunan çok taraflı usullere de istinat ede
bilirler. Bu gibi müzakerelerin mevzuunu, vergilerin indirilmesi, müzakere anındaki seviyelerin
de sabitleştirilmesi veya şu veya bu verginin veya muayyen sınıflar teşkil eden mallara mevzu 
orta seviyedeki vergilerin belirli bir nispetin üstüne çıkarılmamasının taahhüdedilmesi olabile
cektir. 

Düşük seviyeli Gümrük, vergilerinin veya bir muafiyet rejiminin sabitleştirilmesi, prensip iti
bariyle, yüksek seviyeli Gümrük vergilerinde yapılan bir indirme muadil kıymette bir taviz ola
rak telâkki edilecektir. 

b) Âkıd Taraflar, çok taraflı müzakerelerin muvaffakiyetinin, umumiyetle, diğer Âkıd Taraf
larla mübadeleleri, dış ticaretinin esaslı bir kısmını teşkil eden her Âkıd Tarafın iştirakine bağlı 
bulunduğunu kabul ederler. 

«3. Müzakereler, aşağıdaki hususların kâfi derecede nazarı itibara alınmasını mümkün kılacak * 
bir esas üzerinden yürütülecektir : 

«a) Her Âkıd Tarafın ve her istihsal kolunun ihtiyaçları; 
«b) En az inkişaf etmiş memleketler için, ekonomik gelişmelerini kolaylaştırmak maksadiyle, ta

rife himayesine daha kolaylıkla müracaat etmek ihtiyacı ve yine bu memleketlerin malî maksatlarla 
vergiler idame etmek hususundaki hususi ihtiyaçları; 
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«c) Bahis konusu Âkıd Tarafların, vergi vaz'ı, ekonomik gelişme mevzuundaki ihtiyaçları ile stra

tejik ve sair ihtiyaçları da dâhil olmak üzere, nazarı itibara alınması icabedebilecek diğer bilûmum 
vaziyetler.» 

ii) İşbu Protokolün 8 nci fıkrasının (a) bendi hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, bu madde 
XXIX ncu madde olacaktır. 

Y 

XXXI nci madde aşağıdaki şekilde tadil edilecektir : 
i) Birinci cümlede «XVIII nci maddenin 12 nci fıkrası» ifadesi. «Hükümlerine halel gelmeksi

zin» kelimelerinin başına dercolunacaktır. 
ii) Birinci cümledeki «1 Ocak 1951 den itibaren» ifadesi kaldırılacaktır. 
iii) İkinci cümledeki «1 Ocak 1951 tarihinden itibaren vııkubulabilecek» ifadesi kaldırılacaktır. 

Z 

XXXV nci maddenin metni aşağıdaki şekilde olacaktır : 

«Madde — XXXV. 

«Âkıd Taraflar arasında anlaşmanın ademitatbikı 

«1. İşbu Anlaşma, veya işbu Anlaşmanın II nci maddesi, aşağıdaki hallerde, bir Âkıd Tarafla 
diğer bir Âkıd Taraf arasında uygulanmayacaktır. 

«a) Her iki Âkıd Taraf, aralarında tarife müzakerelerine girişmemiş olurlarsa; 
«b) Ve aralarından biri Âkıd Taraf olurken bir taraf bu uygulamaya muvafakat etmezse. 
«2. Bir Âkıd Tarafın talebi üzerine, Âkıd Taraflar, hususi vaziyetlerde, işbu maddenin tatbikini 

inceliyebilecekler ve gerekli tavsiyelerde bulunabileceklerdir.» 

AA 

H eki (işbu bölümün ii) fıkrasının mevzuunu teşkil eden tadilin meriyete girmesinden sonra G 
eki olacak olan, fakat aşağıda «H eki» diye anılan) aşağıdaki şekilde tadil edilecektir : 

i) II ekinin methi aşağıdaki şekilde olacaktır : 

«XXVI nci maddede derpiş olunan nispetin hesaplanmasında itibar olunacak umumi dış ticaret 
yüzdeleri 

«(1949-1953 devresi vasatisi) 
«işbu Anlaşma, Japon Hükümetinin .genel Anlaşmaya iltihakından evvel, I nci sütunda gösterilen 

dış ticaretleri, bu ticaretin. XXVI nci maddesinin 6 nci fıkrasında tesbit olunan yüzde nispetini tem
sil eden Âkıd Taraflarca kabul edildiği takdirde, mezkûr fıkranın tatbiki bakımından, I nci sütun 
muteber olacaktır. İşbu Anlaşmanın Japon Hükümetinin iltihakından evvel kabul edilmemesi halin
de ise, mezkûr fıkranın tatbiki bakımından II nci sütun muteber sayılacaktır. 
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Sütun I Sütun II 

1 Mart 1955 te 1 Mart 1955 te 
Âkıd Taraflar Akıd Taraflar 

ve Japonya 
Almanya Federal Cumhuriyeti 
A vustralya 
Avusturya 
Belçika - Lüksemburg 
Birmanya 
Brezilya 
Kanada 
Seylân 
Şili 
Küba 
Danimarka 
Amerika Birleşik Devletleri 
Finlandiya 
Fransa 
Yunanistan 
Haiti 
Hindistan 
Endonezya 
İtalya 
Nikaragua 
Norveç 
Yeni Zelanda 
Pakistan 
Holânda Kırallığı 
Peru 
Dominiken Cumhuriyeti 
Rodezya ve Niyassaland 
Birleşik - Kıraliyet 
isveç 
Çekoslovakya 
Türkiye 
Cenubi Afrika Birliği 
Uruguay 
Japonya 

5,;Î 

3,1 
0,9 
4,3 
0,3 
2,5 
6,7 
0,5 
0,6 
1,1 
1,4 

20,6 
1,0 
8,7 
0,4 
0,1 
2,4 
1,3 
2,9 
0,1 
1,1 
1,0 
0,8 
4,7 
0,4 
0,1 
0,6 

20,3 
2,5 
1,4 
0,6 
1,8 
0,4 
— 

100,0 

5,2 
3,0 
0,8 
4,2 
0,3 
2,4 
6,5 
0,5 
0,5 
1,1 
1,4 

20,1 
1,0 
8,5 
0,4 
o,ı 
2,4 
1,3 
2,8 
0,1 
1,1 
1,0 
0,8 
4,6 
0,4 
0,1 
0,6 

19,8 
2,4 
1,4 
0,6 
1,8 
0,4 
2,3 

100,0 

«NOT : Bu nispetler, Gümriik Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının uygulandığı bütün ülke
lerin ticareti göz önünde bulundurulmak suretiyle hesaplanmıştır.» 

ii) işbu Protokolün 8 nci fıkrasının (b) bendi hükümleri mahfuz kalmak kaydiyle, II eki G eki 
olacaktır. 
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BB 

t eki (işbu bölümün i) fıkrasının mevzuunu teşkil eden tadilin meriyete girmesinden sonra «H 
eki» olacak olan, fakat aşağıda «I eki» diye anılan) aşağıdaki şekilde tadil edilecektir. 

i) işbu Protokolün 8 nci fıkrasının (b) bendi hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, İ eki, .H eki 
olacaktır. 

ii) Ekin başlığı aşağıdaki şekilde olacaktır : «Notlar ve ilâve hükümler.» 

OC 

î ekindeki, VI ncı maddeye ait notlar aşağıdaki şekilde tadil edilecektir : 
i) Birinci fıkraya ait nottan evvel «1.» rakamı gelecektir. 

ii) Birinci fıkraya ait nottan sonra, aşağıdaki yeni not dercolunacaktır : 
«2. Bütün dahilî fiyatların Devlet tarafından tesbit edildiği ve ticaretin tam bir inhisar veya 

tam denecek derecede bir inhisar altmda bulunduğu bir memleketten yapılan ithalât mevzuubahsol-
duğu zaman, birinci fıkraya göre, fiyatların mukayese kabiliyetlerinin tâyininin hususi güçlükler 
arz edebileceği ve binnetice, bu gibi hallerde, ithalâtçı Akıd Tarafların, mezkûr memleket dahilî fi
yat lariyle yapılacak tam bir mukayesenin, her zaman ciheti tahsisine masruf olmaması ihtimalinin 
mevcut bulunduğunu göz önünde tutmayı lüzumlu addedebilecekleri, kabul edilmiştir.» 

iii) VI ncı maddeye ait notlara aşağıdaki yeni not ilâve olunacaktır : 

6 b) fıkrası 
«6 ncı fıkranın (b) bendi hükümlerinden inhirafla, tanınacak her muafiyet, ancak, damping kar

şılayıcı veya telâfi edici bir vergi tahsilini derpiş eden bir Âkıd Tarafın talebi üzerine bahşoluna-
caktır.» 

DD 

İ ekinde, VII nci maddeye ait notlar aşağıdaki şekilde tadil edilecektir : 
i) VII nci maddenin birinci fıkrasına ait notun meali aşağıdaki şekilde olacaktır : 

«Birinci fıkra 
«Diğer- mükellefiyetler, «tâbiri, dahilî resimleri veya ithalâttan veya ithalât vesilesi ile alman 

muadil mükellefiyetleri de ihtiva eder, şeklinde anlaşılmıyacaktır.» 
ii) 2 nci fıkraya ait notların meali aşağıdaki şekilde olacaktır: 

«2 nci fıkra 
«1. Fatura fiyatına dâbil bulunmamakla beraber, «hakiki kıymet» in fiilen unsurları olan ve 

meşru masraflara tekabül oyliyen bütün unsurlarla, normal rekabet fiyatı üzerinden hesaplanan 
her anormal iskonto veya her hangi diğer bir tenzilâtın kendisine ilâve olunacağı fatura fiyatı
nın. «hakiki kıymeti» temsil edebileceğini tasavvur eylemek, VII nci maddeye uygun olur. 

«2. Bir Âkıd Taraf, «Tam rekabet şartları altında vukubulacak normal ticari muameleler 
için» ifadesini, alıcı ile satıcının biribirlerinden tamamen müstakil olmadıkları ve fiyatın yegâne 
nazan itibara alınması gereken unsuru teşkil etmediği her muameleyi hariç tutar yolunda tefsir 
ettiği zaman, VII nci maddenin 2 nci fıkrasının (b) bendine uymuş olacaktır. 

«3. «Tam rekabet şartları» kaidesi, bir Âkıd Tarafa, yalnız münhasıran mümessillere bahşo-
lunan hususi iskontaları ihtiva eden satış fiyatlarını, nazarı itibara almamak imkânını verir. 

«4. (a) ve (b) bentleri metinleri Âkıd Taraflara, gümrük kıymetini gerek, 
1) îthal malı için hususi bir ihracatçı tarafından tesbit olunan fiyatlara müsteniden, gerek; 
2) Benzeri mallara ait umumi fiyat seviyesi üzerinden, yeknasak bir şekilde tâyin eylemek 

imkânını verir.» 
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E E 

î ekindeki VIII nci maddeye ait notların meali aşağıdaki şekilde olacaktır: 
«1. Her ne kadar VIII nci madde mütefavit kambiyo rayiçlerine müracaatı istihdaf etmemek

te ise de, 1 nci ve 4 ncü fıkralar, mütefavit kambiyo rayiçleri tatbiki için amelî bir çare olarak, 
kambiyo muameleleri üzerinden resim ve ücretler tahsili yoluna gidilmesini meneder. Bununla, be
raber, şayet bir Âkıd Taraf, tediye muvazenesini korumak maksadiyle ve Milletlerarası Para Fo
nunun muvafakati ile, kambiyo mevzuunda mütefavit resimler ve harçlara müracaat edecek olur
sa, XV nci maddenin 9 ncu fıkrasının (a) bendi hükümleri, vaziyetini tamamen koruyacaktır. 

«2. Bir Âkıd Taraf ülkesi menşeli malların diğer bir Âkıd Taraf ülkesine ithali sırasında, 
menşe şahadetnamesi ibrazının ancak fevkalâde zaruri olduğu ahvalde istenmesi birinci fıkra hüküm
lerine uygım olacaktır.» 

FF 

I ekine «Ek XI nci madde» kelimelerinden evvel aşağıdaki yeni not dercolunacaktır. 
Ek XI, XII , XI I I ve XIV ncü maddeler 

«XI, XII , XIII ve XIV ncü maddelerdeki «ithalât tahditleri» veya, «ihracat tahditleri» tâbirleri, 
aynı zamanda, Devlet ticaretine ait muameleler vasıtasiylc tatbik olunan tahditleri de istiiıdaf 
eder.» 

OG 

I ekindeki, XII nci maddeye ait notların metni aşağıdaki mealde olacaktır: 
«Âkıd Taraflar, bu madde hükümlerine tevfikan girişilen bilûmum danışmaların yürütülme

sinde mutlak mahremiyet esasına riayet edilmesi hususunda lüzumlu her türlü tedbirleri alacak
lardır.» 

«3 c) i) fücrası 

«Tahditler uygulıyan Âkıd Taraflar, diğer bir Âkıd Taraf ekonomisinin geniş ölçüde tâbi bu
lunduğu bir esas maddenin ihracatına ciddî bir zarar iras etmekten kaçmmıya gayret sarf etmek 
mecburiyetindedirler.» 

«4 b) fıkrası 

«Şu cihet mukarrerdir ki; bu tarih işbu Anlaşmanın önsözü ile II nci ve I I I ncü kısımlarının 
tadiline mütedair Protokolde yer alan bu maddeye ait tadillerin meriyete girdiği tarihten itiba
ren hesaplanacak doksan günlük bir süre içinde teessüs edecektir. / Bununla beraber, derpiş edilen 
tarihte Âkıd Taraflar bu bent hükümlerinin tatbikine, ahval ve şeraitin müsait bulunmadığı kana- • 
atine varacak olurlarsa muahhar bir tarih tesbit edebileceklerdir. Ancak, bu yeni tarih, Milletler
arası Para Fonu Statülerinin VIII nci maddesinin 2, 3 ve 4 ncü bölümlerinde münderic vecibe
lerin, dış ticaret yüzdeleri toplamı, bütün Âkıd Tarafların dış ticaretleri toplamının en az yüzde elli
sini temsil eden Fon üyesi Âkıd Taraflara kabili tatbik olacağı tarihten itibaren hesaplanacak 30 
günlük bir müddet içinde yer alacaktır.» 

«4. e) Fıkrası 

«Şu cihet mukarrerdir İd, 4 ncü fıkranın (e) bendi, tediye muvazenesinin korunmasına matuf 
miktar tahditlerinin tesis veya idamesi hususunda yeni hiçbir kıstas vaz'etmemektedir. Bu bendin 
yegâne mevzuu, tahditleri uygulıyan Âkıd Tarafın, tediye bilançosunda muvazenesizlikler husule gel
mesine sebebiyet verebilen mübadele şartlarında vâki değişiklikler, miktar tahditleri, aşırı vergiler ve 
sübvansiyonlar gibi, bilûmum haricî âmillerin tamamen göz önünde tutulmasını temin etmektir.» 
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HH 

İşbu Protokolün 8 nci fıkrasının (a) bendi hükümleri mahfuz kajmak şartiyle, I ekindeki, XIV ncü 
maddeye ait notlar aşağıdaki şekilde tadil edilecek ir : 

Birinci fıkranın (g) bendine ait not kaldırılacak ve yerine aşağıdaki not ikame olunacaktır : 

' «Birinci fıkra 

«İşbu fıkra hükümlerinin, Âkıd Tarafların, XII nci maddenin 4 ncü fıkrasında ve XVIII nci mad
denin 12 nci fıkrasında derpiş edilen istişareler sırasında, ithalât tahditleri konusunda uygulanan bi
lûmum farklı muamelelerin mahiyetini, inikaslarını ve âmillerini tamamen göz önünde bulundurmala
rına mâni teşkil ettikleri yolunda tefsir olunması caiz değildir.» 

II 

I ekine, XV nci maddeye ait nottan sonra, aşağıdaki yeni notlar dercolunacaktır : 

«Ek XVI nci madde» 

«Bir ihraç malının, dahilî istihlâke tahsis olunması halinde müşabih bir maldan tahsil olunan vergi 
ve resimlerden muaf tutulması veya bu vergi veya resimlerin ödenmesi icabeden veya ödenen meblâğ
lar nispetinde iade edilmesi hiçbir veçhile bir sübvansiyon sayılamıyaeaktır. 

Bölüm - B 

«1. B bölümü hükümlerinden hiçbiri, bir Âkıd Tarafın Milletlerarası Para Fonu Statülerine 
uygun olarak mütefavit kambiyo rayiçleri tatbik etmesine mâni değildir. 

«2. B bölümünün uygulanması zımnında; «esas madde» tâbirinden, bu madde ister taâbiî şeklin
de olsun, ister beynelmilel pazarda ehemmiyetli ölçülerde satışına muktazi tahavvülâtı görmüş bu
lunsun, bilûmum zirai maddeler, orman veya deniz mahsulleri ve bütün madenler anlaşılacaktır. 

«3 ncü fıkra 

«1. Bir Âkıd Tarafın mukaddem bir temsili devre zarfında bahis mevzuu malın ihracatçısı bu-
hmmaması, bu Âkıd Tarafın bu malın ticaretinden muayyen bir hisseye sahibolmak hususundaki 
hakkını tesbit ve tevsik eylemesine mâni değildir.» 

«2. İhracattaki fiyat hareketlerinden müstakil olarak, bir malın, ihracı sırasında, bazan benzeri 
mal için iç piyasa alıcılarından talebolunan kabili mukayese fiyattan daha düşük bir fiyatla satışını 
intaceden ve gerek bir esas maddenin dahilî fiyatında veya millî müstahsıllarm bu maldan mütevel
lit gayrisâfi gelirlerinde istikrar teminine matuf bulunan bir sistem, Âkıd Taraflar aşağıdaki husus
ları tesbit ettikleri takdirde, 3 ncü fıkra anlamında bir ihracat sübvansiyonu mahiyetinde telâkki 
olunmryacaktır: # 

«a) Bu sistem aynı zamanda, ihracatta bu malın, benzeri mal için iç piyasa alıcılarından talebo
lunan kabili mukayese fiyattan daha yüksek bir fiyatla satılması neticesini tevlidetmişse veya böyle 
bir netice tevlidedecek tarzda düşünülmüşse; 

«b) Ve bu sistem, istihsalin fiilen tanzimi neticesinde veya başka her hangi bir sebeple, ihracatı 
haksız yere tahrik etmiyecek veya diğer Âkıd Tarafların menfaatlerine başka hiçbir zarar ika eylemi-
yecek şekilde tatbik edilmekte bulunur veya düşünülmüş olursa. 

«Böyle bir sistemin tatbiki zımnında sâdır olan tedbirler, bunların finansmanı, bahîsmevzuu 
mal müstahsillerinin yardımlarından başka, tamamen veya 'kısmen âmme teşekkülleri tarafından 
yapılan yardımlarla temin edilirse, Âkıd Tarafların bu 'husustaki 'kararlarına baikılmaksızm, 3 ncü 
fıkra hükümlerine tâbi olacaktır.» 

'( S. Sayısı : 230 ) 
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«4 ncü fıkra 

«4 ncü fıkranın mevzuu, Âkıd, Tarafları, 1 Ocak 1958 tarihinde, bu tarihte hâlâ mevcut bulu
nan bilûmum sübvansiyonları lâğvetmek üzere, 1957 senesi sonundan evvel bir Anlaşmaya ulaş
mak maksadiyle gayret sarfına imale veya böyle bir Anlaşmanın âdemitahakkuku halinde ise, yi
ne Âkıd Tarafların sözü edilen Anlaşmaya varmayı mümkün görebilecekleri en yakın muahhar 
tarihe kadar statükoyu temdit için bir Anlaşma yapmaya çalışmalarını temindir.» 

J J 

1 ekindeki, XVII nci maddeye ait notlara, aşağıdaki yeni notlar ilâve olunacaktır. 

«3 ncü fıkra 

«işbu fıkraya tevfikan Âkıd Tarafların yapmayı kabul ettikleri müzakereler, ithalât ve ihracata 
mevzu vergiler ve diğer mükellefiyetlerin tenziline veya işbu Anlaşma hükümleri ile kabili telif ve 
mütekabüen memnuniyetbahş diğer her nevi Anlaşmalar yapılmasına taallûk edebilir. (II nci 
maddenin 4 ncü fıkrasına ve bu fıkraya ait nota bakınız) 

«4 b) fıkrası 

«4 ncü fıkranın (h) bendindeki «ithalât fiyatının tezyidi» tâbiri (MI ncü maddeye tâbi dahili 
resimler, nakliye ve tevzi masraflar] tutarları ve keza satış, iştira veyahut malda vukubulacak 
munzam tahavvüllere ait diğer masraflar ve mâkul bir kazanç payı haricolmak üzere) ithal malı 
için talebedilen fiyatın tespitinde, ithalât inhisarı tarafından tahliye anındaki fiyatı tezyidolunan 
meblâğı ifade eder.» 

KK 
I ekindeki, XVIII nci maddeye ait notların meali aşağıdaki şekilde olacaktır: 

«Ek XVIII nci madde 

«Âkıd Taraflar ve bahis mevzuu Âkıd Taraflar bu madde ile ilgili bilûmum meselelerde en sıkı 
mahremiyete riayet edeceklerdir. 

«1 ve 4 ncü fıkralar 

«1. Âkıd Taraflar, bir Âkıd Taraf ekonomisinin, nüfusa, ancak düşük bir hayat seviyesi teinin 
edip etmediği meselesini incelerken, bu ekonominin normal vaziyetini nazarı itibara alacaklar ve ka
rarlarını, Âkıd Tarafın, başlıca mal veya mallarına ait ihracat ticareti için son derecede elverişli 
g'eçici şartların mevcudiyetinden doğabil en istişari ahval ve şerait gibi müstesna haller üzerine bina 
etmiyeceklerdir. 

«2, inkişafının ilk merhalelerinde «ifadesi sadece ekonomik gelişmesi başlangıç devresinde olan 
Âkıd Taraflara değil, aVnı zamanda, ekonomileri, esas madde istihsalinden doğan şiddetli tâbiiyet 
vaziyetini tahfif edecek tarzda sanayileşme yolunda bulunanlara da tatbik olunur.» 

2, 3, 7, 13 ve 22 nci fıkralar 

«Muayyen istihsal kolları tesisi kaydı, sadece yeni bir istihsal kolu kurulmasını değil, aynı za
manda, mevcut bir istihsal kolu çerçevesinde yeni bir faaliyet vücitda getirilmesi, mevcut bir istih
sal kolunda esaslı bir tahavvül vukubulması ve dahilî talebe ancak zayıf bir nispette cevap veren bir 
istihsal kolunun esaslı bir surette geliştirilmesi hallerini de istihdaf eder. Bu kayıt ayrıca, muhase-
mat veya tabiî sebeplerden ileri gelen âfetler neticesinde tahribedilmiş olan veya esaslı surette zarar 
görmüş bulunan bir istihsal kolunun tekrar kalkındırılmasını da istihdaf eder. 

( S . Sayısı : 230 ) 
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«7 b) fıkrası 

«7 nci fıkranın (a) bendinde sözü edilen talepte bulunan Âkıd taraftan başka, bir Akıd Ta
rafça, 7 nci fıkranın (b) bendi gereğince yapılan her tadil veya geri çekme, talepte bulunan Âkıd 
Tarafça tedbirin tesis edilmiş olacağı günden itibaren hesaplanacak altı aylık bir müddet içinde 
vukubulacaktır. Bu tadil veya geri çekme, Âkıd Taraflara tebliğ edildikleri tarihten itibaren ge
çecek 30 günlük bir sürenin hitamında hüküm ifade edecektir.» 

«11 nci fıkra 

«Tahditlerin tahfifi veya kaldırılması, XVIII nci maddenin 9 ncu fıkrasına uygun olan tah
ditlerin, vaziyete göre, derhal takviye veya tekrar tesisini haklı gösterecek bir durum yaratmak 
istidadında olursa. 11 nci fıkranın ikinci cümlesinin, bir Âkıd Tarafı, tahditleri tahfif veya ilgaya 
icbar edecek şekilde tefsiri caiz değildir.» 

«12 b) fıkrası 

«12 nci fıkranın (b) bendinde istihdaf olunan tarih, Âkıd Tarafların işbu Anlaşmanın XII nci 
maddesinin 4 ncü fıkrasının (b) bendi hükümlerine tevfikan tesbit edecekleri tarih olacaktır.» 

«13 ve 14 ncü fıkralar 
«Bir tedbir tesisine karar vermeden ve bunu 14 ncü fıkra hükümlerine tevfikan, Âkıd Taraf

lara tebliğ eylemeden evvel, bir Âkıd Tarafın, bahis mevzuu istihsal kolunun, rekabet bakımın
dan, vaziyetini tâyine muktszi mâkul bir müddete ihtiyacı olabileceği kabul edilmiştir. 

«15 ve 16 ncı fıkralar 

«Şu cihet mukarrerdir ki, Âkıd Taraflar, bahis mevzuu tedbir dolayısiyle ticareti ölçülebilir 
bir şekilde zarar gören bir Âkıd Taraf tarafından kendilerine müracaat vukubulduğu takdirde, C 
bölümü gereğince bir tedbir uygulamayı düşünen Âkıd Tarafı, 16 ncı fıkra hükümlerine uygun 
olarak, kendileriyle istişarelere girişmeye davet eylemeye mecburdurlar. 

«16, 18, 19 ve 22 nci fıkralar 

«1. Âkıd Tarafların, ileri sürecekleri şartlar ve tâyin eyliyecekleri tahditler mahfuz kalmak 
şartiyle, tasarlanan bir tedbire muvafakatlerini verebilmeleri mümkündür. Ancak, tedbir, uygu
landığı şekil altında, bu muvafakatin mündemiç bulunduğu şartlara tevafuk etmezse, maslahat 
icabı olarak, Âkıd Tarafların, muvafakatine mev zu teşkil etmemiş sayılacaktır. Âkıd Taraflar .ted
bire, muayyen bir devre için muvafakat etmiş olurlar ve ilgili Âkıd Taraf da, tedbirin tesisiyle 
başlangıçta gözetilmiş olan gayenin tahakkuku için bu tedbirin yeni bir devre zarfında da uygu
lanmasına devam edilmesinin zaruri bulunduğunu müşahede ederse, mevzuubahis Âkıd Taraf,. 
Âkıd Taraflardan, vaziyete göre C veya D bölümlerindeki usul ve hükümlere tevfikan mezkûr 
devrenin temdidini talep eyliyebilecektir. 

«2. Âkıd Tarafların, umumi kaide olarak, bir Âkıd Taraf ekonomisinin büyük mikyasta tâ
bi olduğu bir malın ihracatına ciddî bir zarar ika' etmek istidadında bulunan bir tedbire muvafa
kat vermekten içtinap eyliyecekleri umulur. 

«18 ve 22 nci fıkralar 

« ve diğer Âkıd Taraflar menfaatlerinin kâfi derecede korunmuş olduğu kelimeleri
nin dercinden maksat, bu menfaatlerin korunması bakımından en uygun usulün hangisi olduğunu, 
her vaziyette, tetkik edebilmek için kâfi bir serbesti vermektir. Bu usul, bilfarz, C veya D bö
lümü hükümlerine müracaat eden bir Âkıd Tarafça, Anlaşmanın diğer hükümlerinden ayrılma 
muafiyetinin meriyette kaldığı müddetçe, munzam bir taviz verilmesi veya 18 nci fıkrada istihdaf 

( S. Sayısı : 230 ) 
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olunan diğer her- Âkıd Tarafça, bahis mevzuu tedbirin tesisinin sebebiyet verdiği zarara muadil 
kıymette bir tavizin tatbikinin muvakkaten taliki şekillerini alabilir. Bu Âkıd Taraf, bir tavizin 
geçici olarak tatbikinin taliki suretiyle, menfaatlerini korumak hakkına tasarruf eder. Bununla 
beraber, bu hakj Âkıd Taraflar, teklif edilen mukabil tavizin kifayetli olduğunu tesbit edecek 
olurlarsa, 4 ncü fıkranın a) bendi çerçevesine giren bir Âkıd Tarafça tatbik edilen bir tedbir 
hakkında istimal edilemez. 

«19 ncu fıkra 

«19 ncu fıkra hükümleri, bir istihsal kolunun, 13 ve İ4 ncü fjkralara ait notta zikredilen «mâkul 
süre» den daha fazla bir müddet içinde mevcudiyetinin devam ettiği hallere tatbik olunur. Bu hüküm
ler, XVIII nci maddenin 4 ncü fıkrasının (a) bendi çerçevesine giren bir Âkıd Tarafın, tediye muvaze
nesinin korunmasına matuf ithal tahditleri dolayısiyle, esasen fer'i bir himayeden faydalanmış olsa 
dahi, yeni ihdas edilen bir istihsal kolu mevzuunda, 17 nci fıkra hükümleri de dâhil olmak üzere, C 
bölümünün diğer hükümlerine müracaat hakkını nezeder şekilde tefsir olunamaz. 

«21 nci fıkra 

«21 nci fıkra hükümleri gereğince alınmış olan her tedbir, 17 nci fıkra hükümlerine tevfikan alın
mış bulunan tedbirin kaldırılması veya Âkıd Tarafların, tasarlanan tedbire, 17 nci fıkrada derpiş edi
len doksan günlük müddetin hitamından sonra muvafakatlerini bildirmeleri halinde derhal kaldırıla
caktır.» 

LL 

I ekine, XVIII nci maddeye ait notlardan sonra, aşağıdaki yeni not dercolunacaktır : 

«Ek XX nci madde 
«h) bendi : 
«Bu bentte derpiş olunan istisna, Ekonomik ve Sosyal Konseyin 28 Mart 1947 tarihli ve 30 (IV) 

sayılı Kararında tasvibedilmiş olan prensiplere uygun her esas madde Anlaşmasına teşmil olunur.» 

» MM 

I ekindeki XXVI nci maddeye ait not çıkarılacaktır. 

NN 

I ekine, XX nci maddeye ait nottan sonra, aşağıdaki yeni notlar dercolunacaktır : 

«Ek XXVIII, nci madde 

«Âkıd Taraflar ve alâkalı her Âkıd Taraf, derpiş edilen tarife tadilâtına mütaallik haberlerin 
erken açıklanmaması maksadiyle müzakere ve istişareler sırasında, en sıkı mahremiyet kaidesi
ne riayet edilmesi için gerekli tedbirleri alacaklardır. Bir Âkıd Tarafın tarifesinde, işbu madde
deki usule müracaat suretiyle yapılacak her değişiklikten Âkıd Taraflar derhal haberdar edilecek
tir. 

«Birinci fıkra 
«1. Âkıd Taraflar, süresi üç sene olmıyan diğer bir devre tesbit ettikleri takdirde, her Âkıd 

Taraf, bu diğer devrenin sona erdiği günü takibeden tarihten itibaren, XXVIII nci maddenin bi
rinci fıkrası veya üçüncü fıkrasındaki hükümlere müsteniden hareket edebilir. Şu şartla ki, Âkıd 
Taraflarca yeniden diğer bir devre tesbit edilmemiş bulunması halinde, bu şekilde tesbit edilmiş 
olan her devreyi iakibeden devreler üçer senelik devreler olurlar. 

( S. Sayısı : 230 ) 
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«2. Bir Âkıd Tarafın, 1 Ocak 1958 de ve birinci fıkra hükümlerine uygun olarak tâyin edilecek 

diğer tarihlerden itibaren, «bir tâvizi tâdil edebileceği veya geri çekebileceğine» mütedair hüküm, 
bu Âkıd Tarafa II nci madde mucibince tevcih edilmiş bulunan hukuki vecibenin, bu tarihte ve 
her devrenin sonunu takibeden günden itibaren, tadil edileceği mânasını tazammun eder tarzında 
tefsir olunacaktır. Bu hüküm, gümrük tarifelerinde yapılan tadilâtın zaruri bir şekilde mevzuuba-
his tarihte hüküm ifade edeceği mânasına gelmez. Şayet, XXVIII nci madde gereğince girişilen mü
zakerelerden doğan değişikliğin tatbikata vaz'ı gecikirse, mukabil tâvizlerin tatbikata vaz'ı da ge
ciktirilebilecektir. 

«3. 1 Ocak 1958 tarihinden veya bu tarihe muahhar mütaakıp bir mecburi tatbik devresinin 
sona erdiği tarihten en fazla altı ve en az üç ay evvel, mütenazır listede yer alan bir tavizi tadil ve
ya geri çekmek istiyen bir Âkıd Taraf, bu niyetini Âkıd Taraflara bildirecektir. Bunun üzerine 
Âkıd Taraflar birinci fıkrada istihdaf olunan müzakere veya istişarelere katılacak Âkıd Tarafı 
veya Âkıd Tarafları tâyin eyliyeoeklerdir. Böylece tâyin edilmiş olacak her Âkıd Taraf, istişare 
devresinin hitamından önce, bir anlaşmaya varmak üzere, talepte bulunan Âkıd Tariafla bu mü
zakere ve istişarelere katılacaktır. Listelerin mecburi tatbik sürelerinin müstakbel her temdidi, 
listelerin XXVIII inci maddesinin 1, 2 ve 3 ncü fıkralarına uygun olarak, bu müzakereler neti
cesinde tâdil edilmiş olacağı şekli istihdaf edecektir. Şayet Âkıd Taraflar, 1 Ocak 1958 tarjhinden 
veya birinci fıkra gereğince tesbit edilen diğer her tarihten altı ay evvel çok taraflı tarife mü
zakereleri zımnında tedbirler alacak olurlarsa, bu tedbirler meyamnda birîinci fıkrada intihdaf 
olunan müzakereler için münasip bir nizamname tesbitini de derpiş eyliyeceklerdir. 

«4. Müzakerelere, tavizin bidayeten kendisiyle müzakere edilmiş olduğu her Âkıd Taraftan 
başka, başlıca ihracatçı sıfatiyle alâkalı her Âkıd Tarafın katılmasını derpiş eden hükümlerin ga
yesi, taviz mevzuu maddenin ticaretinde, tavizin bidayeten kendisiyle müzakere edilmiş olduğu 
Âkad Tarafa nazaran, daha büyük bir hisseye sahi]) bulunan Âkıd Tarafın, Genel Anlaşma mu
cibince faydalandığı ahdî vergiyi fiilen himaye edebilmesine imkân vermektir. Yoksa, müzake
releri ve XXVIII inci madde derpiş edilen anlaşmayı lüzumsuz yere güçleştirecek şekilde müza
kere şümulünü genişletmek ve bu maddenin, buna tevfikan yapılan müzakerelerden mütevellit 
tavizlere tatbikinde kanşıklıklar yaratmak mevzuubahis değildir. Binaenaleyh, Âkıd Taraflarca, bir 
Âkıd Tarafın başlıca ihracatçı sıfatiyle menfaatinin tanınabümesi için, bu Âkıd Tarafın talepte 
bulunan Âkıd Tarafın pazarnnda, müzakerelere takaddüm eden mâkul bir devre zarfında, tavi
zin önceden kendisiyle müzakere edilmig olduğu Âkıd Tarafa nazaran, daha büyük bir hisseye 
sahip bulunması veya, Âkıd Tarafların kanaatince talepte bulunan Âkıd Tarafça uygulanacak fark gö
zetici mahiyetteki miktar tahditlerinin ademimevcudiyeti halinde, böyle bir hisseye tesahup ede-
cak durumda olması şarttır. Binnetice, Âkıd Taraflarca, birden fazla Âkıd Tarafa veya, arada 
müsavat bulunmasa gibi (istisnai hallerde, ikiden fazla Âkıd Tarafa başlıca ihracatçı sıfatiyle 
menfaat tanınması doğru olmıyacaktır. 

«5. Birinci maddeye ait 4 sayılı notta başlıca ihracatçının menfaati mevzuunda yapılan tarife 
rağmen, Âkıd Taraflar, mevzuubahis tavizin bir Akıd Tarafın umumi ihracatının mühim bir kısmı
nı temsil eden mübadeleleri müteessir etmesi halinde, bu Âkıd Taraf lehine, istisnai olarak, başlıca 
ihracatçı menfaati tanıyabilirler. 

«6. Müracaatte bulunan Âkıd Tarafın tadil ötmeyi veya geri çekmeyi tasarladığı tavizde başlıca 
ihracatçı sıfatiyle menfaati mevcudolan her Âkıd Tarafın müzakerelere iştirakini ve tavizle esaslı su-
rette ilgili her Âkıd Tarafla istişareler yapılmasını derpiş eden hükümlerin, müracaatte bulunan 
Âkıd Tarafı, bahis mevzuu tadil veya geri çekmenin tasarlandığı sırada mevcut ticaret şartları ve 
bu Âkıd Tarafça idame olunan fark gözetici mahiyetteki miktar tahditleri nazarı itibara alınmak su
retiyle, daha üstün bir mukabil taviz itasına mecbur kılmaması veya onu, tadil veya geri çekmeden 
daha şiddetli mukabil tedbirlere mâruz bırakmaması icabeder. 

«7. «Esaslı menfaat» tâbiri vazıh, bir tarife imkân vermemektedir. Binnetice, bu tâbir Âkıd 
Taraflara müşkülât çıkarabilir. Bununla beraber mezkûr tâbir, tavizi tadil veya geri çekmek istiyen 
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Akıd Tarafın pazarında ölçülebilir bir hisseye sahip bulunan veya ihracatına müessir olan fark göze
tici miktar tahditlerinin ademim e vcudiy eti halinde bu pazarda böyle bir hisseye tesahubeylemesi bek
lenebildi Âkıd Tarafları istihdaf edecek şekilde tefsir olunacaktır. 

«4 ncü fıkra : 

«J. Müzakerelere girişmek hususunda serdedilecek her müsaade talebi, diğer zaruri mütalâalarla 
birlikte, bilûmum istatistikleri de ihtiva edecek şekilde yapılacaktrı. Bu talep hakkında tevdiini ta-
kibeden otuzuncu günde bir karara varılacaktır. 

«2. Ekonomileri geniş ölçüde mahdut sayıda esas maddeye bağlı bulunan ve bu ekonominin çe
şitlendiril ebilmesi veya gelir temini bakımlarından gümrük tarifesinin bahşeylediği imkânlara güve
nen bâzı Âkıd Taraflara sadece XXVIII ııci maddenin birinci fıkrası gereğince tadil veya geri çek
me zımnında müzakerelere girişmek imkânının tanınmasının bunları, netice itibariyle, faydasız 
birtakım tadil veya geri çekmelere teşvik eylemek demek olacağı fikri kabul edilmiştir. Böyle bir 
vaziyeti önlemek için Âkıd Taraflar, mevzuubahis Âkıd Tarafları, XXVIII nci maddenin 4 ncü fık
rasına uygun olarak, müzakerelere girişmeye mezun kılacaklardır. Ancak şu cihet mukarrerdir ki, 
Âkıd Tarafların böyle bir mezuniyeti verebilmeleri için, bahis mevzuu müzakerelerin, tarife sevi
yelerinin yükselmesi veya işbu Anlaşmaya ekli listelerin istikrarını tehlikeye düşürecek veya millet
lerarası mübadeleleri lüzumsuz yere sarsacak böyle bir yükselmeye yardım eylemesi neticesini doğıır-
mıyacağı kanaatinde bulunmaları şarttır. 

«3. Bir tek veya pek mahdut sayıda pozisyonun tadil edilmesi veya geri çekilmesi için, 4 ncü 
fıkra gereğince yapılacak müzakerelerin, altmış gün zarfında müspet bir şekilde sona erdirilmesi 
mümkün görülmüştür. Daha fazla pozisyonun tadili veya geri çekilmesi zımnında yapılacak mü
zakereler için altmış günün kâfi gelmiyeceği kabul olunarak, bu gibi hallerde, Âkıd Taraflarca daha 
uzun bir müddet tesbit edilmesi takarrür eylemiştir. 

«4. XXVIII nci maddenin 4 ncü fıkrasının (d) bendinde derpiş olunan Âkıd Tarafların tesbit i, 
talepte bulunan Âkıd Tarafça daha uzun bir müddet kabul edilmemişse, meselenin Âkıd Taraflara 
sunulduğu tarihi takibeden otuz gün içinde vukubulacaktır. 

«5. Şu cihet mukarrerdir ki, talepte bulunan Âkıd Tarafın, dördüncü fıkrasının (d) bendine 
uygun olarak, kâfi bir tâviz verebilmek için mümkün ve iktidarında olan her şeyi yapıp yapmadı
ğını tâyin ederken, Âkıd Taraflar, Gümrük vergilerinin mühim bir kısmını çok düşük bir seviyede 
sabitleştirmiş bulunan ve bu sebeple, mukabil tâviz itası hususunda diğer Âkıd Taraflar kadar geniş 
imkânlara sahibolmıyan bir Âkıd Tarafın hususi durumunu gereği veçhile nazarı itibara alacak
lardır.» 

00 
1 ekine, XXVIII nci maddeye ait notlardan sonra aşağıdaki yeni not dercedilecektir: 
i) Bu not aşağıdaki muhtevayı haiz olacaktır. 

«Mükerrer ek XXVIII nci madde 

«3 ncü fıkra 
«Şu cihet mukarrerdir ki, gelir temini ihtiyacının zikredilmesi, gümrük vergilerinin bilhassa malî 

veçhesini ve tahsisen, malî vergiler tahsili dolayısiyle, ithalâtta, malî karakterde vergilere tâbi tutu
labilen diğer maddeler yerine kabili ikame maddelere uygulanan vergileri istihdaf etmektedir.» 

ii) İşbu Protokolün 8 nci fıkrasının (a) bendi hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, notun başlı
ğı aşağıdaki şekilde olacaktır: 
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«Ek XXIX ncu madde» 

PP 

I ekinin nihai notu çıkarılacaktır. 

QQ 

işbu Protokolün 8 nci fıkrasının (c) bendi bükümleri mahfuz kalmak şartiyle, J eki ve ona ait 
not çıkarılacaktır. 

RR 

işbu Protokolün 8 nci fıkrasının (a) bendi hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, birinci, I I ve I I I 
ncü maddeler sırasiyle, bu maddelerin, birinci madde (ki, bu madde Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasının I nci kısmiyle XXIX ve XXX ncu maddelerinin tadiline mütedair Protokol ge
reğince, I I nci madde olacak ve fakat işbu Protokolde «birinci madde» diye isimlendirilecektir.) I I 
nci madde (ki, bu madde Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının I nci kısmı ile XXIX ve 
XXX ncu maddelerinin tâdiline mütedair Protokol gereğince I I I ncü madde olacak ve fakat işbu 
Protokolde, «II nci madde» diye isimlendirilecektir.) XXIX ve XXX ncu maddeler ve bu maddele
re ait ekler ve Genel Anlaşmaya ekli listeler hariç olmak üzere Genel Anlaşma hükümlerinde zikre-
dildikleri bütün hallerde, ve yukardaki hükümlerin istikbalde mezkûr maddelerin zikredilmesini icab-
ettireeek şekilde tâdil olunabileceği bilûmum ahvalde sırasiyle II , I I I ve IV ncü maddeler olacaktır. 

SS 

XXVI nci maddenin 2, 3, 4, 5 ve 6 nci fıkraları, bunlardan her hangi birinin Genel Anlaşmanın 
I, II , XXIX ve XXX ncu maddeleri, bu maddelere ait ekler ve Genel Anlaşmaya ekli listeler ha-
ricolmak üzere, Genel Anlaşma hükümlerinde zikredüdikleri ve bu hükümlerin istikbalde bu fıkra
lardan birinj ihtiva edecek şekilde tâdil göreceği bilûmum ahvalde sırasiyle 3, 4, 5, 6 ve 7 numaraları
nı alacaklardır. 

2. işbu Protokol Genel Anlaşma Âkıd Tarafları icra Sekreteri nezdine tevdi edilecek ve Ticari 
iş Birliği Teşkilâtını tesis eden Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra da Teşkilât Umum Müdü
rü nezdine gönderilecektir. 

3. işbu Protokol 15 Kasım 1955 tarihine kadar Genel Anlaşma Âkıd Taraflarının imzasına açık 
tutulacaktır. Bununla beraber, Âkıd Tarafların işbu Protokolü imzaya mezun bulunacakları devre 
her Âkıd Taraf hakkında, Âkıd tarafların karariyle, mezkûr tarihten ileriye temdidolunabilecektir. 

4. Genel Anlaşma Âkıd Tarafları îcra Sekreteri, veya vaziyete göre Teşkilât Umum Müdürü Ge
nel Anlaşma Âkıd Taraflarından her birine, işbu Protokolün bir Âkıd Tarafça imza edilmesi Âkıd 
Taraflarca şimdiye kadar tanzim edilerek kabule açık tutulmuş bulunan ve fakat mezkûr Âkıd Taraf
ça henüz imza veya kabul edilmemiş olan tâdil vetashih protokollerinin kabulü manâsını taşıyacak
tır. Mevzuubahis kabul işbu Protokolün imza edildiği gün hüküm ifade eyliyecektir. 

5. işbu Protokolün, 3 ncü fıkrasına uygun olarak imza edilmesi, Genel Anlaşmanın XXX ncu 
maddesi gereğince, birinci fıkrada yer alan tâdillerin kabulü mahiyetinde telâkki olunacaktır. 

6. imza ânında aksi tasrih olunmadıkça, işbu Protokolün bir Âkıd Tarafça imza edilmesi, Âkıd 
Taraflarca şimdiye kadar tanzim edilerek açık tutulmuş bulunan ve fakat mezkûr Âkıd Tarafça he
nüz imza veya kabul edilmemiş olan tadil ve tashih protokollerinin kabulü manâsını taşıyacaktır. 
Mevzuubahis kabul işbu Protokolün imza'edildiği gün hüküm ifade eyliyecektir. 

7. işbu Protokol, Birleşmiş Milletler Anayasasının 102 nci maddesi hükümlerine uygun ola
rak tescil edilecektir. 

8. Birinci fıkrada yer alan tadil, Genel Anlaşmanın XXX ncu maddesi hükümlerine uygun 
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olarak, o sırada Âkıd Taraf bulunacak hükümetlerin üçte ikisi tarafından kabul edilmesini mü-
taakıp hüküm ifade eyliyecektir. Maamafih, 

a) A, B, C kısımlarında, X kısımımn (ii) fıkrasında, 00 kısmının (ii) fıkrasında ve RR 
kısmında derpiş olunan tadiller, Genel Anlaşmanın 1 nci Kısmı ile X X I X ve XXX ncu madde
lerinin tadiline mütedair Protokolün A kısmının mevzuunu teşkil eden tadilin yürürlüğe girme
sinden önce, tatbik mevkiine konmıyacaktır. 

b) U kısmının (ii) fıkrasında, AA kısmının (ii) fıkrasında ve BB kısmının (i) fıkrasında 
derpiş olunan tadiller, işbu fıkranın, (a) bendinde mezkûr Protokolün B kısmının mevzuunu 
teşkil eden tadilin yürürlüğe girmesinden önce, tatbik mevkiine konmıyacaktır, 

o) J kısmının (i) fıkrasında, HH ve QQ kısımlarında mevz'uubahis tadiller. Milletlerarası Para 
Fonu Statülerinin VIII nci maddesinin 2, 3 ve 4 sayılı kısımlarındaki vecibelerin dış ticaretleri 
yüzdeleri mecmuu, Âkıd Tarafların heyeti umumiyesinin dış ticaretleri yekûnunun en az % 50 
nispetini temsil eden Âkıd Taraflara kabili tatbik olacağı tarihten evvel, tatbikata vaz'edilmi-
yecektir. 

Yukardaki husuları tasdik zımmında gerekli şekilde yetkili kılınmış temsilciler' işbu Pro
tokolü imzalamışlardır. 

Her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere, Fransızca ve İngilizce tek bir nüsha 
halinde, on Mart bin dokuz yüz elli beş tarihinde Cenevre'de tanzim edilmiştir 

GÜMRÜK TARİFELERİ GENEL ANLAŞMASININ TEŞKİLÂTA MÜTEALLİK HÜKÜMLE
RİNİN TADİLİNE MÜTEDAİR PROTOKOL 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Tnlaşmasına taraf olan hükümetler (badema «Aid Ta
raflar» ve «Genel knlaşma» diye anılacaktır). 

Ticari İş Birliği Teşkilâtının tesisi vesilesiyle, Genel Anlaşma hükümlerinde bâzı tadiller yap
mak arzusunda bulunduklarından, 

Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır 

KISIM - 1 . 

Genel Anlaşma hükümlerinde aşağıdaki tadil yapılacaktır 

A 

XXIII neü maddenin 2 nci fıkrasının ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci cümleleri hazfedi
lecektir <."* . ( 

B 

i) XII nci maddenin başlağı çıkarılacak ve bunun yerine aşağıdaki başlık dercolunacaktır. 

«Ticari îş Birliği Teşkilâtı» 

ii) XXV. nci maddenin 1 nci, 2, 3 ve 4 ııcü fıkralariyle f> nci fıkrasının (a) bendi çıkarı
lacak ve bunlar yerine aşağıdaki üe fıkra dercolunacaktır : 

«1. 10 Mart 1955 tarihli Anlaşma ile ter is olunan Ticari îş Birliği Teşkilâtı, işbu Anlaşma
nın, Teşkilât tarafından bir faaliyet gösteril m estim derpiş eden hükümleriyle müşterek faaliyeti 
gerektiren diğer hükümlerinin icrasını temin eder. # 
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«2. Mümkün olan en kısa zamanda bütün Âkıd Taraflar1, Teşkilâta üye olacaklardır. 
«3. Ticari îş Birliği Teşkilâtını tesis eden Anlaşmayı kabul etmiş bulunan Âkıd Taraflar, bu 

Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her an, bunu kabul etmemiş olan her Âkıd Tara
fın, Âkıd taraflık sıfatının sakıt olacağını karar altına alabileceklerdir.» 

C 

XXVI nci maddenin (Genel Anlaşmanın ön sözü ile II ve III ncü kısımlarının tadiline müte
dair Protokolün U bölümünün (i) fıkrasının mevzuunu teşkil eden tadilin yürürlüğe girmesin
den önce, XXVI nci madde diye isimlendirilmiştir) 4 ncü fıkrasının (c) bendinin nihayetine aşa
ğıdaki metin dercolunacaktır : 

«Bu ülke aynı zamanda Teşkilât üyesi telâkki olunacaktır.» 

D 

XXXI nci madde aşağıdaki şekilde tadil edilecektir : 
«XXIII ncü maddenin veya» kelimeleri çıkarılacaktır. 

£ 

XXXIII ncü madde aşağıdaki şekilde tadü edilecektir : 
«îşbu Anlaşmaya taraf olmıyan her hangi bir hükümet, bu hükümetle Âkıd Taraflar arasında 

tesbit edilecek şartlar altında, işbu Anlaşmaya iltihak edebilecektir. Şu cihet mahfuzdur ki, böy
le bir iltihak için, mezkur hükümetin Ticari İş Birliği Teşkilâtını tesis eden Anlaşmayı kabul et
mesi şarttır. İşbu fıkrada derpiş olunan karar Âkıd Taraflarca 2/3 çoğunlukla ittihaz oluna
caktır.» 

F 

I Eki XXXIII ncü maddeye ait aşağıdaki notun derci suretiyle tadil görecektir : 

«Ek XXXIII ncü madde * 

«Dış ticaret münasebetlerinin ve işbu Anlaşmaya mevzu teşkil eden diğer meselelerin yürü
tülmesinde tam muhtariyeti hak olan müstakil bir gümrük ülkesi namına hareket eden her hü
kümet, bu hususta uygulanabilecek şartlar tahtında, mezkûr ülke adına keza işbu Anlaşmaya il
tihak edebilecektir.» 

a 
«Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri» ve «Âkıd Taraflar İcra Sekreteri» tâbirleri, Genel Anlaş

manın XXVI nci maddesinin 3, 4, 5 ve 6 nci fıkraları hükümleriyle, XXXI nci maddesi hüküm
lerinde yer almış bulundukları bütün hallerde ve bu hükümlerin, istikbalde, yukarda istihdaf olu
nan tâbirlerin dercini icabettirecek şartlar altında tadü edilebilecekleri bilûmum ahvalde, çıkarı
lacak ve yerlerine «Teşkilât Umum Müdürü» tâbiri ikame olunacaktır. 

«Genel Sekreter» ve «icra Sekreteri» tâbirleri, işbu kısmın G bölümünde işaret edilen haller 
haricinde, Genel Anlaşmanın XXVI nci maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkralarında yer almış bulun
dukları bütün hallerde Ve bu hükümlerin, istikbalde, yukarda istihdaf olunan tâbirlerin dercini 
icabettirecek şartlar altında tadü edilebilecekleri bilûmum ahvalde, çıkarılacak ve yerlerine 
«Umum Müdür» tâbiri ikame olunacaktır. 
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Âkıd Taraflar tâbiri, 'G- bölümünde işaret edilen haller haricinde, bu tâbirin, Genel Anlaşmanın 
II, III, XXIX veya XXX ncu maddeleri ile bu maddelere ait eklerin hükümleri haricinde kalan 
hükümlerinde veya Genel Anlaşmaya ekli listelerde, zikredilmiş bulunduğu bütün hallerde, ve mez
kûr hükümlerin istikbalde «Teşkilât» tâbirinin dercini icabettirecek şartlar altında tadil edilebi
lecekleri bilûmum ahvalde, zaruri imlâ değişiklikleri mahfuz kalmak şartiyle, hazfedilecek ve bu
nun yerine «Teşkilât» kelimesi ikame olunacaktır. 

KISIM - II. 

AA 

I I I ncü maddenin 6 nci fıkrasının (a) bendindeki ve bu bendin istikbalde görebileceği tadilâtla 
iktisabedeceği metnindeki «Âkıd Taraflar (XXV nci madde gereğince müştereken hareket eden 
Âkıd Taraflar) mutabık bulunsunlar» kelim'eleri hazfedilecek ve bunların yerine, mevzuubahis 
bütün haller için «Ticari iş Birliği Teşkilâtı i(bademâ «Teşkilât» diye anılacaktır) mutabık bu
lunsun» kelimeleri dercedilecektir. ' 

BB 

«Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri» ve «Âkıd Taraflar İcra Sekreteri» tâbirleri XXX ncu 
maddenin 2 nci fıkrasında ve bu fıkranın istikbalde bu tâbirlerden ikincisinin dercini icabettireck 
şerait altında tadil edilmiş olacak metninde, hazfedilecek ve bunlar yerine, mevzuubahis bütün 
hallerde, «Teşkilât Umum Müdürü» tâbiri dercolunaeaktır. 

OC 

işbu kısmın AA ve BB bölümlerinde istihdaf olunan vaziyetler haricinde, «Âkıd Taraflar» tâbi
ri, Genel Anlaşmanın II, III, XXIX ve XXX ncu maddeleriyle bu maddelere ait eklerin hükümle
rinde veya G^enel Anlaşmaya ekli listelerde, yer almış bulunduğu bütün hallerde ve mezkûr hü
kümlerin istikbalde, «Teşkilât» tâbirinin dercini icabettirecek şartlar altında tadil edilebilecekleri 
bilûmum ahvalde, zaruri gramer tadilâtı mahfuz kalmak şartiyle, hasfedilecek ve bu tâbir yerine 

• «Teşkilât» kelimesi ikame olunacaktır. 
2. işbu Protokol Genel Anlaşma Âkıd Tarafları icra sekreteri nezdine tevdi edilecek ve Tica

ri iş Birliği Teşkilâtını tesis eden Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra da Teşkilât Umum Mü
dürü nezdine gönderilecektir. 

3. işbu Protokol 15 Kasım 1955 tarihine kadar Genel Anlaşma Âkıd Taraflarının imzasına 
açık tutulacaktır. Bununla beraber; Âkıd Tarafların işbu Protokolü imzaya mezun bulunacakları 
devre, her Âkıd Taraf hakkında, Âkıd Tarafların karariyle, mezkûr tarihten ileriye temdidoluna-
bilecektir. 

4. Genel Anlaşma Âkıd Tarafları icra Sekreteri veya, vaziyete göre, Teşkilât Umum Müdürü 
Genel Anlaşma Âkıd Taraflarının her birine, işbu Protokolün musaddak bir suretini vakit geçir
meden gönderecek ve kendilerini, Protokole vaz'edilecek her imzadan keza vakit kaybetmeden ha
berdar eyliyeeektir. 

5. işbu Protokolün, 3 ncü fıkrasına uygun olarak imza edilmesi, birinci fıkrada yer alan ta
dillerin, Genel Anlaşmanın XXX ncu maddesi gereğince, -kabulü mahiyetini taşıyacaktır. 

6. işbu Protokol, Birleşmiş Milletler Anayasasının 102 nci maddesi hükümlerine uygun olarak 
tescil edilecektir. 

7. a) I nci kısımda yer alan tâdil, mezkûr k.sım ve Genel Anlaşmanın XXX ncu maddesi hü
kümlerine uygun olarak, o sırada Âkıd Taraf bulunacak Hükümetlerin 2/3 ekseriyetiyle kabul 
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edildiği tarihte hüküm ifade edecektir. Mamafih, bu tadil, Ticari İş Birliği Teşkilâtını tesis eden 
Anlaşmanın 17 nci maddesinin (c) fıkrasına tevfikan, yürürlüğe girmesinden önce tatbik mevkii
ne konmıyacaktır. 

b) II nci kısımda yer alan tadil, mezkûr kısım ve Genel Anlaşmanın XXX ncu maddesi hü
kümlerine uygun olarak, o sırada Âkıd Taraf bulunacak bilûmum hükümetler tarafından kabul 
edilmesini mütaakıp hüküm ifade edecektir. Mamafih, bu tadil, Ticari îş Birliği Teşkilâtını tesis 
eden Anlaşmanın, 17 nci maddesinin (e) fıkrasına tevfikan, yürürlüğe girmesinden önce tatbik 
mevkiine konmayacaktır. 

8. Genel Anlaşmanın XXX ncu maddesinin 2 nci fıkrasına uygun olarak bir devre tesbit edil
miş bulunması halinde işbu Protokolün imza etmemiş olan bir Âkıd Taraf, işbu Protokolün II nci 
kısmında yer alan tadili kabul eylemediğini mübeyyin bir kaydı ihtirazi dermeyanı suretiyle mez
kûr Protokolü imza edebilecektir. 

Yukarda ki hususları tasdik zımnında gerekli şekilde yetkili kılınmış temsilciler işbu Protokolü 
imzalamışlardı r. 

Her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere, Fransızca ve İngilizce tek bir nüsha, halin
de, on Mart bin dokuz yüz elli beş tarihinde Cenevre'de tanzim edilmiştir. 

TİCARÎ İŞ BİRLİĞİ TEŞKİLÂTINI TESİS EDEN ANLAŞMA 

Birinci Bölüm 

Umumi hükümler 

Madde 1. — Tesis 
Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasında (Badema «Genel Anlaşma» diye anılacak

tır.) tarif olunan gayeler ve hedeflerin. Genel Anlaşma ile işbu Anlaşmada derpiş edildiği şekilde, 
gerçekleştirilmesine yardım maksadiyle bir Ticari iş Birliği Teşkilâtı (Badema «Teşkilât» diye 

anılacaktır.) tesis olunmuştur. 

Madde2. — Terekküp tarzı 
Teşkilâtın üyeleri Genel Anlaşma Âkıd taraflarıdır. Genel Anlaşmaya Âkıd Taraf olan veya 

Âkıd Taraf olmaktan çıkan hükümetler Teşkilâta da üye olurlar veya üyelik sıfatlarını kaybe
derler. Teşkilât verilen reylerin 2/3. ekseriyetiyle Genel Anlaşmaya Âkıd Taraf olmıyan veya Âkıd 
Taraflık sıfatını kaybetmiş bulunan hükümetleri, kendisince tesbit edilecek şartlar tahtında, tâ
yin eyliyeceği faaliyetlerine iştirake davet edebilir. Şu cihet mahfuzdur ki, böyle bir iştirak, bu 
hükümetler için, hiçbir veçhile rey vermek ve T'skilâtın doğrudan doğruya Genel Anlaşmadan 
mütevellit bir görevi ifası sırasında matlubolan ekseriyete mütaallik kaidelerin uygulanmasında 
nazarı itibara alınmak hakkını tazammun etmez. 

Madde 3. — Vazifeler 
a) Teşkilât Genel Anlaşmanın tatbiki ve umumi olarak, bu Anlaşma, hükümlerinin icrasının tes

hili ile vazifelendirilıVıiştir. 
b) Teşkilât ayrıca aşağıdaki vazifeleri ifa ile ödevlidir:. 
i) Milletlerarası ticarete mütaallik meselelerde hükümetlerarası istişareleri kolaylaştırmak; 

ii) Milletlerarası ticaret müzakereleri tertiplemek; 
iii) Milletlerarası ticarete ve ticaret politikasına mütaallik meseleleri incelemek ve durum icabet-

tirdiği zaman, bunlar mevzuunda tavsiyelerde bulunmak; 
iv) Milletlerarası ticarete ve ticaret politikasına mütaallik malûmatı ve istatistik mütalâala-
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rını, bu sahalarda diğer milletlerarası teşekkülleree yapıları faaliyetleri de gereği veçhile göz önün
de tutmak suretiyle, derlemek, tahlil ve neşreylemek; 

c) Bu vazifeleri ifa sırasında Teşkilât, işbu Anlaşmanın birinci maddesi hükümlerinin tam 
bir şekilde tatbikini temine gayret edecektir. 

d) Teşkilât Genel Anlaşma hükümlerini tadil yetkisini haiz değildir. Teşkilâtın Genel Kurulu 
veya tâli bir organı tarafından ittihaz olunan hiçbir karar veya, diğer tedbir, bir üyeye, bunun hu
susi surette taahhüdü deruhde eylemediği yeni bir vecibe tahmil edemez. 

Bölüm - II. 

Teşkilâtın bünye ve idaresi 

Madde 4. — Umumi bünye 
Teşkilât bir Genel Kurul, bir tera Komitesi ve bir Sekreterlikten mürekkeptir. 

Madde 5. - Genel Kurul 
a) Genel Kurul Teşkilâtın bütün üyelerinden teşekkül eder. 
b) Teşkilâtın vazifelerini ifa Genel Kurula terettübeyler. 
c) Teşkilâtın merkezi Genel Kurul tarafından tesbit olunur. 
d) Genel Kurul yılda bir olağan toplantı yapar ve ayrıca, Dahilî Nizamname mucibince içti

maa, çağrılabilen, olağanüstü toplantılar akdeder. 
e) Genel Kurul Dahilî Nizamnamesini kendisi tesbit eder ve icra Komitesiyle diğer tâli or

ganların Dahilî Nizamnamelerini tasvibeyler. 

Madde 6. — İcra Komitesi 
a) İcra Komitesi Genel Kurul tarafından devreyi olarak seçilen 17 Teşkilât üyesinden te-

rekkübeyler. icra Komitesi üyeleri zamanla mukayyet olarak seçilirler ve tekrar seçilmeleri caiz
dir. icra, Komitesi üyelerinin seçilmesinde Genel Kurul aşağıdaki kıstaslardan mülhem olur : 

i) icra Komitesi bilhassa milletlerarası ticaretteki hisseleri nazarı itibara alınmak suretiyle 
tâyin olunan, iktisadi bakımdan en önemli beş üyeyi ihtiva eder. 

ii) Üyelerin mensup bulundukları büyük coğrafi mmtakaların İcra Komitesinde münasip bir 
şekilde temsil edilmeleri temin olunur. 

iii) Çeşitli iktisadi gelişme dereceleri, çeşitli ekonomi tipleri ve çeşitli iktisadi menfaatlerin icra 
Komitesinde münasip bir tarzda temsil olunmaları sağlanır. 

b) icra Komitesi verilen reylerin 2/3 ekseriyetiyle Genel Kurul tarafından kendisine tevdi olu
nan vazifeleri ifa ve salâhiyetleri istimal eder. Her üye, icra Komitesi tarafından kabul edilen karar
lar ve tavsiyelere, Genel Kurulun vaz'edebileceği esaslar dâhilinde, Genel Kurul nezdinde itirazda bu
lunabilir. 

e) İcra Komitesine üye olmıyan her Teşkilât üyesi, kendisi bakımından ehemmiyet arz eden her 
mesele hakkında icra Komitesinde yapılan müzakerelere, oy hakkına sahibolmaksızın, iştirake yetki
lidir. 

Madde 7. — Sekreterlik : 
a) Genel Kurul, Teşkilâtın idaresi vazifesiyle görevli Umum Müdürü tâyin eder. Umum Müdü

rün salâhiyetleri, istihdam şartları ve vazifesinin süresi Genel Kurulca kabul edilen statüye uygun
dur. 

b) Umum Müdür veya temsilcisi, Genel Kurul ve Teşkilâtın tâli organlarının bilûmum toplantı
larına, rey hakkına sahibolmaksızın iştirake yetkilidir. 

c) Sekreterliğin üyeleri Umum Müdür tarafından tâyin olunur. Umum Müdür Sekreterlik üyele 
rinin vazifelerini ve istihdam şartlarını, Genel Kurul tarafından tasvibedilen statüye uygun olarak, 
bizzat tâyin ve tesbit eder. 

d) Personel tedariki, mümkün mertebe, geniş coğrafi bir esas üzerinden, üyelerin temsil ettikle-
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ri çeşitli ekonomi tipleri nazarı itibara alınmak suretiyle yapılır. Namzetlerin intihabı ve personelin 
istihdam şartlarının tâyini hususunda en mühim mülâhaza, Teşkilâta en yüksek çalışma, ehliyet, bi
taraflık ve dürüstlük evsafını haiz şahısların hizmetlerini sağlamak kaygusu olacaktır. 

e) Umum Müdür ve Sekreterlik üyelerinin vazifeleri münhasıran Milletlerarası bir mahiyet taşı
yacaktır. Vazifelerinin ifası sırasında bunlar, hiçbir hükümetten veya Teşkilâta yabancı hiçbir ma
kamdan ne talimat istiyecekler ne de talimat kabul edeceklerdir. Milletlerarası memur statüleriyle ka
bili telif olmıyan her türlü hareketten içtinabeyliyeeeklerdir. 

Üyeler, bunların vazifelerinin milletlerarası mahiyetine saygı gösterecekler ve vazifelerinin ifa
sında onları tesir altında bırakmaktan teAakki edeceklerdir. 

Madde 8 — Oy 
a) Teşkilâtın her üyesi Genelkurul toplantılarında bir oya sahiptir, ve Genel Anlaşma ve işbu 

Anlaşmada aksi tasrih edilmiş olmadıkça, Genelkurul kararları verilen oyların çoğunluğu, ile alınır. 
b) îera Komitesinin ve diğer tâli organların her üyesi bir oya sahiptir. Bununla beraber, bir 

meselede taraf olanların oya iştirakten içt inabetmeleri Dalıilî Nizamnamede emir ve tasrih edilebilir. 

Madde 9 --•-- Bütçe ve katılma payları 
a) Umum Müdür Teşkilâtın yıllık bütçe tahminleri ve hesaplarını İcra Komitesi marifetiyle. 

Genelkurula takdim eder. Genelkurul hesapları tasvip ve bütçeyi kabul eyler. 
b) Genelkurul, tesbit eyliyeeeği katılma payları baremine göre Teşkilâtın masraflarını üyeler 

arasında taksim eder. Her üye Teşkilâtın masraflarına katılma payını süratle tediye ile mü 
kel lef tir. 

e) Katılma payının tediyesinde gecikmiş olan bir üyenin müterakim borçlarının yekûnu hulul 
eden son iki malî yıl için tediyesi matlup katılma payları yekûnuna müsavi veya bunu mütecaviz 
ise, bu üye rey hakkından mahrum olur ve Teşkilât organlarında matlup çoğunluklara mütaallik 
kaidelerin tatbikinde, nazarı itibara alınmaz. Bununla beraber müterakim katılma paylarının öden-
memesiniıı bu Üyenin iradesi dışında birtakım ahvalden tevellüdeylediği anlaşıldığı takdirde, Genel
kurul bu Üyeyi reye iştirake mezun kılabilir ve binnetiee bu Üye lüzumlu ekseriyetlere mütaallik 
kaidelerin tatbikinde nazarı itibara alınır. 

Madde 10 — Hukuki statü 
a) Teşkilât hükmi şahsiyeti haizdir. 
b) Teşkilât, üyelerin her/birinin' ülkesinde vazifelerinin ifasına muktazı hukuki ehliyet, imtiyaz 

ve muafiyetlerden faydalanır. 
e.) Üyelerin temsilcileri ve Teşkilâtın memurları Teşkilât nezdinde, vazifelerinin tam bir serbesti 

içinde ifasına muktazi imtiyaz ve muafiyetlerden keza istifade ederler. 
d) Bir Üye tarafından Teşkilâta, bunun memurlarına ve Üyelerinin temsücilerine bahşedilen 

imtiyaz ve muafiyetler, bu Üyenin, Birleşmiş Milletler ihtisas teşekkülleri, bunların menıurlan ve 
üyelerinin temsilcilerine, ihtisas teşekküllerinin imtiyaz ve muafiyetlerine mütedair mukavelename 
ve mümasili hükümler gereğince, bahseylediği imtiyaz ve muafiyetlere müşabihtir, 

Madde 11 — Diğer teşekküllerle münasebetler : 
a) Teşkilât, faidesiz mükerrer çalışmaları bertaraf: etmek ve müessir' bir iş birliği sağlamak ama-

ciyle, yetki ve vazifeleri kendisininkilere müşabih hükümet lerarası müessese ve teşekküllerle birlikte 
lüzumlu her türlü tedbiri ittihaz eder. 

b) Bir evvelki fıkra ahkâmına tevfikan Teşkilât, Genel Kurulca tasvibolunacak bir anlaşma ma
rifetiyle, Birleşmiş Milletler Anayasasının 57 nci maddesinde derpiş edildiği şekilde, ihtisas teşekkü
lü olarak Birleşmiş Milletlere bağlanabilir. / ' , 

c) Teşkilât, ihtisasına taallûk eden meselelerle alâkalı hükümetler dışı teşkilâtlarla, istişare ve 
iş birliğini teshile matuf, uzlaşmalar akdedebilir. 
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Bölüm •— III. 

Genel Anlaşmanın tatbikine mütedair husmui hükümler 

Madde 12. — Umumi tatbik : 
Teşkilât, Genel Anlaşmanın Teşkilâtça muayyen bir faaliyette bulunulmasını derpiş eden hüküm

lerinin icrasını temin eder. Teşkilât, Genel Anlaşmadan mütevellit olup müşterek bir faaliyeti 
ieabettiren diğer her türlü vazifeleri ifa eder. Bu vazifeler ezcümle, Genel Anlaşmanın hedefleri
nin gerçekleştirilmesi için lüzumlu veya mahalline masruf her türlü ahvalde, kararlar almak, müza
kereler ve istişareler tertiplemek, tetkikler yapmak, teklifler yayınlamak ve raporlar kabul etmek gibi 
faaliyetlerden ibarettir. 

Madde 13. — İstisnai ahvalde vecibeleri âdemi ifa muafiyetinin bahsedilmesi; 
İşbu Anlaşmanın diğer maddelerinde ve Genel Anlaşmada derpiş edilen istisnai hallerden baş

ka istisnai ahvalde, Genel Kurul, bu baptaki karar verilen oyların 2/3 çoğunluğu ile alınmak ve 
bu çoğunluğa Teşkilât üyelerinin yarısından fazlası dâhil bulunmak şartiyle bir Âkıd Tarafı Ge
nel Anlaşmaca buna tahmil edilmiş olan vecibelerin her hangi birinden, muaf tutabilir. Müşabih 
bir oylama ile Genel Kurul keza; 

i) Bir Genel Anlaşma Âkıd Tarafının bir veya mütaaddit vecibelerden muaf tutulması zımnın
da diğer oylama kaidelerinin uygulanabileceği bâzı istisnai ahval nevilerini tâyin, 

ii) îşbu maddenin tatbikine muktazi kıstasları vaz'edebilir. 

Madde 14. — Tavizlerin ve menfaatlerin korunması; 
a) Doğrudan doğruya veya dolayısiyle Genel Anlşanıadan doğan bir menfaatin bertaraf edil

diği veya ihlâl olunduğu veyahut Genel Anlaşmanın gayelerinden birinin tahakkukunun tehlikeye 
düştüğü yolunda bir müracaat ve şikâyete muhatabolduğu takdirde Teşkilât, derhal tahkikata te
vessül eyler ve hâdise ile ilgili addettiği Genel Anlaşma Âkıd Taraflarına tavsiyelerde bulunur ve
ya, vaziyete göre, ihtilâfı bir karara bağlar. Teşkilât, lüzum gördüğü zaman, bu hususta Âkıd Ta
raflar, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi ve yetkili her hükümetlerarası teşekkülle 
istişarelerde bulunur. 

b) Teşkilât, durumu böyle bir tedbir ittihazını muhik gösterecek derecede ciddî mütalâa 
ederse, bir veya birkaç Âkıd Tarafı, ahval dolayısiyle talikini muhik telâkki eylediği^ Genel Anlaş
madan doğan her taviz veya diğer bir vecibenin tatbikini bir veya, birkaç Âkıd Taraf hakkında 
talika, mezun kılabilecektir. Böyle bir taviz veya diğer vecibenin bir Âkıd Taraf hakkında fiilen 
talik edilmesi halinde bu Âkıd Taraf, bu talikin mevkii tatbika konulduğu tarihten itibaren alt
mış gün zarfında, Genel Anlaşmadan çekilmek istediğini Teşkilât Umum Müdürüne tahriren teb
liğde serbesttir. Bu çekilme mezkûr ihbarın Umum Müdürce tebellüğ edildiği tarihten itibaren 
altmış günlük bir müddetin inkızasmda hüküm ifade eder. 

Madde 15. — İşbu bölüm hükümlerinin daimî tatbiki 
Üyeler Genel Anlaşma Âkıd Tarafı sıfatiyle mezkûr Anlaşmayı buna, istişareler, müzakereler 

veya tavsiyeler haricinde, 13 ve 14 ncü maddelerde istihdaf olunan umumi vaziyetlere kabili tat
bik usuller ithal edecek şekilde tadil edemezler. 

Bölüm - IV. 

Müteferrik hükümler 

Madde 16. — Tadilât 
İşbu Anlaşmanın tadilâtı, bunları kabul eden Teşkilât üyeleri hakkında, bu üyelerin üçte iki

sinin kabulü lâhik olduğu andan itibaren ve diğer her üye hakkında da bilâhara bu üye tarafından 
tadilâtın kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

( S. Sayısı : 230 ) 



— 49 — 
Madde 17. — Yürürlüğe giriş 
a) İşbu Anlaşma, 21 nei madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Teşkilât Umum Müdürü 

nezdine tevdi olunacaktır. 
b) İşbu Anlaşma Cenevre'de 10 Mart 1955 tarihinden itibaren, imza suretiyle veya diğer her 

nevi usul ile, Genel Anlaşma Âkıd Tarafları ve Teşkilâtça tâyin edilecek usul kaidelerine uygun 
olarak, Umum Müdüre işbu Anlaşmaya katılma niyetinde bulunduğunu tebliğ eden her Hüküme
tin kabulüne acık tutulacaktır. 

c) 2 nei maddede ifade olunan prensip mahfuz kalmak şartiyle, işbu Anlaşma, o tarihte Ge
nel Anlaşmaya Âkıd Taraf bulunan ve bu yeni Anlaşmayı kabul etmiş olan hükümetler arasında, 
işbu Anlaşmanın Ekinde gösterilmiş olup, ülkeleri mezkûr Ekte münderic hükümetler ülkelerinin 
yine Ekte bu hususta mevcut yüzde sütunlarına göre hesaplanmış, umumi dış ticaretinin % 85 ini 
temsil eden hükümetler tarafından kabul edildiği tarihi takibeyliyen otuzuncu günde yürürlüğe 
girecektir. İşbu Anlaşma, Genel Anlaşmaya Taraf bulunan diğer hükümetlerin her biri için de 
kabulün lâhik olduğu günü takibeden otuzuncu günde meriyete girecektir. 

Madde 18. — Tebliğ ve tescil 
a) Teşkilât Umum Müdürü işbu Anlaşmanın musaddak bir suretini Genel Anlaşma Âkıd Ta

raflarından her birine vakit geçirmeden gönderecek ve her bir Âkıd Tarafa, Anlaşmanın yü
rürlüğe girişini ve her hükümetçe vuku bulacak kabulü, keza vakit kaybetmeden tebliğ edecek-
tiı«. 

b) İşbu Anlaşma Birleşmiş Milletler Anayasasının 102 nei maddesi ahkâmına tevfikan tes
cil edilecektir. 

Bölüm — V. 

Geçici hükümler 

Madde 19. —• İşbu Anlaşma ile Genel Anlaşma tadilâtı arasındaki münasebet 
İşbu Anlaşma, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının teşkilâta mütaallik hüküm

lerinin tadiline mütedair 10 Mart 1955 tarihli Protokol'de münderic tadilâttan daha önce yü
rürlüğe girdiği takdirde, mezkûr tadilâtın yürürlüğe gireceği tarihe kadar, Genel Anlaşmada ge
çen her Âkıd Taraflar sözü sanki Teşkilâtı ifade ediyormuş gibi, tatbik edilecektir. 

Madde 20. — Geçici tatbik 
2 nei maddede vaz'olunan prensip mahfuz kalmak şartiyle, işbu Anlaşma, 15 Kasım 1$'55 ta

rihinde, 17 nei maddenin (c) fıkrası ahkâmına tevfikan yürürlüğe girmediği takdirde, bunu tatbika 
hazır olan Genel Anlaşma Âkıd Tarafları, ülkeleri işbu: Anlaşmanın 17 nei maddesinin (e) fıkrası 
gereğince yürürlüğe girmesi için matlup bulunan dış ticaret yekûnu yüzdekini temsil etmek 
şartiyle, Anlaşmanın ademimeriyetine rağmen, bunu tatbika karar verebileceklerdir. 

Madde 21. — Kabul ve çekilme belgelerinin muhafazası vazifesinin geçici olarak ifası 
İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesine intizaren 14 ncü maddenin (b) fıkrasında, 17 nei 

maddenin (a) ve (b) fıkralarında ve 18 nei maddenin (a) fıkrasında bulunan «Teşkilât Umum 
Müdürü» unvanı «Genel Anlaşma Âkıd Taraflar İcra Sekreteri» şeklinde okunacaktır. 

Yukardaki hususları tasdik zımmmda gerekli şekilde yetkili kılınmış temsilciler işbu An
laşmayı imzalamışlardır. 

Her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere, Fransızca ve İngilizce tek bir nüsha halin
de, on Mart bin dokuz yüz elli beş tarihinde Cenevre'de tanzim edilmiştir. 

EK 

17 nei maddede derpiş edilen yüzdelerin hesaplanmasına yanyan dıs ticaret yekûnu yüzdeleri 
1949 - 1953 devresi vasatisi) 

İşbu Anlaşma, Japonya Hükümetinin Genel Anlaşmaya iltihakından önce, I nei sütunda gösteri -
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len dış ticaretleri, bu ticaretin 17 nci maddenin (c) fıkrasında tesbit edilen yüzde nispetini temsil 
eden Âkıd Taraflarca kabul olunduğu takdirde, mezkûr fıkranın tatbiki bakımından I numaralı sü
tun muteber sayılacaktır. İşbu Anlaşmanın, Japonya Hükümetinin iltihakından önce kabul edilme
mesi halinde de mezkûr fıkranın tatbiki bakımından, I I numaralı sütun muteber olacaktır. 

Federal Almanya Cumhuriyeti 
Avustralya 
Avusturya 
Belçika - Lükscmburg 
Birmanya 
Brezilya 
Kanada 
Seylân 
Sili 
Küba 
Danimarka 
Amerika Birleşik Devletleri 
Finlandiya 
Fransa 
Yunanistan 
Haiti 
Hindistan 
Endonezya 
İtalya 
Nikaragua 
Norveç 
Yeni - Zelanda 
Pakistan 
Holânda Kırallığı 
Peru 
Dominiken Cumhuriyeti 
Rodezya ve Niyasaland 
Birleşik Kırallık 
İsveç 
Çekoslovakya 
Türkiye 
Cenubi Afrika İttihadı 
Uruguay 
Japonya 

Sütun I 
(1 Mart 1955 te
ki Âkıd Taraflar 

5,3 
O 1 

0,9 
4,3 
0,3 
2,5 
6,7 
0,5 
0,6 
1,1 
1,4 

20,6 
1,0 
8,7 
0,4 
0,1 
2,4 
1,3 
2,9 
0,1 
1,1 
1,0 
0,9 
4,7 
0,4 
0,1 
0,6 

20,3 
2,5 
1,4 
0,6 
1,8 
0,4 
— 

100,0 

Sütun I I 
(1 Mart 1955 te
ki Âkıd Taraf
lar ve Japonya) 

5.2 
3,0 
0,8 
4,2 
0.3 
2,1 
6,5 
0,5 
0,6 
1,1 
14 

20,1 
1,0 
8,5 
0,4 
0,1 
2,4 
1,3 
2,8 
0,1 
1,1 
1,0 
0,8 
4,6 
0,4 
0,1 
0,6 

19,8 
2,4 
1,1 
0,6 
1,8 
0,4 
2,3 

100,0 
«Not: Bu nispetler, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının uygulandığı bütün ülkele

rin ticareti göz önünde bulundurulmak suretiyle hesaplanmıştır.» 
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Devre : X 
İÇtima: 3 S. S A Y I S I : 

Demiryolları ve limanları inşaat i için gelecek yıllara sâri 
taahhütlere girişilmesi hakkındaki 6845 sayılı Kanuna ek kanun 
lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/621) 

T. C. 
Başvekâlet 26 .1, 1957 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-518/242 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Demiryolları ve limanları inşaatı için gelecek yıllara sâri taahhütlere girişilmesi hakkındaki 
6845 «ayılı Kanuna ek olarak Nafıa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekil
leri Heyetince 14 .1.1957 tarihinde -kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı nmcibesiyle birlikte 
sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Komşu memleketlerden Irak, İran ile her sahada inkişaf eden münasebetlerimizin tabiî bir neti
cesi olarak iktisadi münasebetlerimizin de artmakta olması bu iki dost ve kardeş memlekete müte
veccihen inşa edilmekte olan demiryolarımızın bir an evvel ikmal edilmelerini ieabettirmekte ve 
Bağdat Paktı ile birbirine bağlanmış memleketlerimizin demiryolları ile de irtibatlarının sağlan
ması bu icabı siyasi ve askerî bakımdan bir zaruret haline getirmiş bulunmaktadır. Bu mülâhaza
ların ışığı altında, adı geçen memleketlerin temsilcileri ile cereyan eden müzakerelerde; bu husus
taki görüş ve kanaatlerde birleşikmş ve gerek I rak gerekse Iran demiryollarının memleketimize 
doğru inşaata hızla devam olunması için lüzumlu tedbirlerin alınmasına başlamıştır. 

Komşu memleketlerin bu tedbir ve faaliyetlerine imtisaleıı Hükümetimizce de gerekli tedbir
lerin alınarak Muş'tan itibaren İran'a ve Kurtalan'dan itibaren İrak 'a doğru uzatılacak demir-
yollarımızın derhal inşalarına başlanarak, hiçbir sebeple inkıtaa uğramadan, en kısa zamanda İran 
ve Irak demiryolları ile bağlantılarının temini icabetnıektedir. 

Bu 'husus göz önünde tutularak Nafıa Vekâletince şimdiden her türlü hazırlıklara başlanmış 
ise de, çok kısa zamanda; hiçbir arızaya uğratılmadan ikmal edilmeleri gereken mezkûr hatların, 
bu hususiyet ve müstaceliyetlerine göre tesbit olunacak şart ve müddetler içinde ikmal olunabil-
meleri, bu inşaatın teklif alma suretiyle eksiltmeye konulması ve inşaata lüzumlu çok adedde bü
yük ve son sistem makinalarla bunlara lüzumlu yedek parçaların ve dış m'enşcli çeşitli malzeme
nin, işi taahüt edecek mütaahhit tarafından derhal temin edilebilmesi suretiyle ancak mümkün 
•olabilecektir. 

İnşaata lüzumlu bu ınakina ve malzemenin memleket dışından kredi ile sağlanması da mümkün 
görülmekte ve bu takdirde yerli firmalarımızla müştereken veya re'sen mütehassıs yabancı firmala
rın açılacak eksiltmelere girerek işi taahhüdettikleri takdirde inşaata lüzumlu makin a ve malzemeyi 
sürat ve kolaylıkla memlekete getirmeleri kabil olabilecek ise de; bu hususların temini için bâzı tek
nik özellikleri ve malî birtakım formaliteleri ihtiva etmesi gereken ve }w bakımdan mütehavvil fi-
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yat ve teklif alına esasına göre eksiltmeye konulması zaruri görülen İm inşaatın halen yürürlükte bu
lunan 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümleriyle taahhüde bağlanması mümkün 
görülmemektedir. 

Filhakika Kozlu - Ereğli hattı inşaatının da bu gibi zaruret ve mülahazalarla adı gecen kanuna 
tâbi olmıyarak yaptırılması da 6601 sayılı Kanunla tasvibedilmis bulunduğu gibi halen Büyük Mil
let Meclisine intikal etmiş bulunan yeni ihale kanunu lâyihası da, teknik hususiyetleri Nafıa mecli
since kabul edilecek bu mahiyetteki "büyük yap) ve tesislerin tesbit olunacak esaslar dairesinde tek
lif alma, suretiyle ihale edilebilecekleri hususunda hükümler ihtiva etmekte bulunduğundan gerek 
memleket müdafaası bakımından ve gerekse ekonomik ve sosyal bakımdan çok büyük önem ve müsta
celiyet arz eden mezkûr iki hat inşaatının da 2490 sayılı Kanuna tâbi olmaksızın taahhüde bağlan
ması için ek kanun lâvihası hazırlanmıştır. 

Nafıa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa Encümeni 
Esas No. 1/621 

Karar No. 8 

3 .IV . 195; 

Yüksek Reisliğe 

Demiryolları ve limanları inşaatı için gele
cek yıllara sâri taahhütlere girişilmesi hakkın
daki 6845 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası, 
encümenimizde ilgili vekâlet temsilcilerinin iş
tirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Komşu memleketlerde Irak ve İran'la her 
sahada inkişaf eden münasebetlerimizden biri 
olan demiryollarımızm birbirine bağlanması bu 
suretle Türkiye'den Irak ve tran'a bu memle
ketlerden de yurdumuza gelecek trenlerin arı
zasız olarak gelişini sağlamak üzere adı geçen 
memleketlerden yurdumuza doğru, bizden de bu 
memleketlerin hudutlarına doğru demiryolları 
inşaatı devanı etmektedir. Bu maksatla Muş'tan 
itibaren tran'a ve Kurtalan'dan itibaren de 
Irak'a doğru demiryolunun biran evvel ikmali 
zaruri görülmektedir. 

Bu husus göz önünde tutularak Nafıa Vekâ
letince önceden her türlü hazırlıklara başlan
mış ise de bu hatların tesbit olunacak şart ve 
müddetleri içerisinde ikmal olunabilm eleri için 
teklif alma suretiyle bu işi yapabilecek liyakat
te son sistem makinalara sahip kimselere veril
mesine bağlıdır. 

inşaata lüzulu bu makina ve malzemenin 
memleket dışından kredi ile sağlanması da 
mümkün görülmekte ve bu takdirde yerli fir
malarımızla müştereken veya re'sen mütehassıs 

yabancı firmaların açılacak eksiltmelere gire
rek işi taahhüdettikleri takdirde inşaata lüzum
lu makina ve malzemeyi sürat ve kolaylıkla 
memlekete getirmeleri kabil olabilecek ise de, 
bu hususların temini için bâzı teknik özellikleri 
ve malî birtakım formaliteleri ihtiva etmesi ge
reken ve bu bakımdan mütehavvil fiyat ve tek
lif alma esasına göre eksiltmeye konulması za
ruri görülen bu inşaatın halen yürürlükte bulu
nan 2490 sayılı Artırma, eksiltme ve ihale Ka
nunu hükümleriyle taahhüde bağlanması müm
kün görülmemektedir. 

Filhakika Kozlu - Ereğli hattı inşaatının da 
bu gibi zaruret ve mülâhazalarla adı gecen ka
nuna tâbi olmıyarak yaptırılması da 6601 sa
yılı Kamınla tasvibedilmis bulunduğu gibi ha
len Büyük Millet Meclisine intikal etmiş bulu
nan yeni ihale kanunu lâyihası da. teknik hu
susiyetleri Nafıa Meclisince kabul edilecek bu 
mahiyetteki büyük yapı ve tesislerin tesbit olu
nacak esaslar dairesinde teklif alma suretiyle 
ihale edilebilecekleri hususunda hükümler ihti
va etmekte bulunduğundan gerek memleket mü
dafaası bakımından ve gerekse ekonomik ve 
sosyal bakımdan çok büyük önem ve müstace
liyet arz eden mezkûr iki hat inşaatının da 
2490 sayılı Kanuna tâbi olmaksızın taahhüde 
bağlanması icabettiğini göz önünde tutan en-
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cünıenimjz kanun lâyihasının birinci maddesini 
tadilen ve diğer maddelerini ise aynen ve itti
fakla kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Eiyasete arz olunur. 
Nafıa En. Reisi 

Gazianteb 
S. Kuranel 

Bursa 
A.F. Yücel 

Mazbata M. 
Konya 

II. ölçmen 
Çoruh. 

M. Bumin 

Kâtip 
Erzurum 

E. Tuncel 
Çorum 

S. Gnrses 

Denizli 
B. Akşit 

İmzada bulunamadı 
Erzurum 

*S*. Er duman 
Seyhan 

Z. Akdağ 

Urfa 
/ / . Oral 

Kastamonu 
N .Batur 

Denizli 
O. Ongan 

Rize 
M. F. Mete 

Tokad 
M. Şahin 

İmzada bulunamadı 
Zonguldak 
II. Hilâleı 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 1/621 
Karar No. 127 

8 . VI.1957 

Yüksek Reisliğe 

Demiryolları ve limanları inşaatı için gele
cek yıllara sâri taahhütlere girişilmesi hakkın
daki 6845 sayılı Kanuna ek olarak Nafıa Ve
kâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı 
tera Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başve
kâletin 20. I . 1957 tarihli ve 71-518/242 sayılı 
tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası Nafıa 
Encümeni mazbatasiyle birlikte encümenimize 
havale edilhiş olmakla Maliye ve Nafıa vekâ
letleri mümessilleri hazır oldukları halde tet
kik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de et-
rafiyle belirtildiği üzere komşu memleketleri
miz olan İran ve İrak'la iktisadi münasebetle
rimizi geliştirecek olan demiryolu hudut bağ
lantılarının kısa zamanda ikmal edilmesi nıak-
sadiyle yapılacak işlerin 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanununun 83 ncü maddesinin (H) 
fıkrası ve 135 nci maddesiyle 2490 sayılı Ka
nuna ve bunun ek ve tadillerine tâbi olmaksı
zın toplu veya kısımlar halinde pazarlıkla iha
lesi için Nafıa Vekâletine salâhiyet verilmesi
ni istihdaf etmektedir. 

Lâyihanın şevkini mucip sebepler ve Hükü

met mümessillerinin verdikleri mütemmim iza
hat yerinde görülerek maddelerin müzakeresi
ne geçilmiş ve kanun lâyihası Nafıa Encüme
ninin tadili veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bütçe Ko. Reisi Y. 
Zonguldak 
S. Ataman 

Kâtip 
Tokad 

Ö. Sunar 
Çankırı 

T. Uygur 
Gümüşane 
Z. Başağa 

Muğla 
A. Sanoğlu 

Ordu 
S. îşbakan 

Trabzon 
S. F. Kala/ycıoğlu 

Yozgad 
D. Akbel 

Bu Mazbata M. 
Erzurum 
»S. Erker 

Aydın 
Z. Uray 

Çorum 
Y. Gürsel 

İzmir 
B. Bilgin 

Muş 
iS\ Ağaoğlu 

Seyhan 
A. Topaloğlu 

Balıkesir 
.¥. / / . Timurtaş 

Eskişehir 
.1/. Başkurt 

Muğla 
N. Poyrazoğlu 

Niğde 
A. N. Kadıoğlu 

Sinob 
tf. Somuncuoğlu 
Trabzon 
/. Şener 
Yozgad 
T. Alpay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Demiryolları ve Umanları inşa
atı için gelecek yıllara sâri ta
ahhütlere girişilmesi hakkındaki 
6845 sayılı Kanuna ek kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 6845 sayılı Ka
nunla Irak ve İran hudutlarına 
kadar temdidi kabul edilen de
miryolları ile Bitlis şube hattı
nın ve Van gölü sahillerinde ya
naşma iskeleleri inşaatının, feri
bot tesisi iş ve hizmetlerinin 
avans teminatına ait hükümler 
mahfuz kalmak ve tanınmış yer
li ve yabancı uzman firmalar
dan en az üç. firmaya yazı ile 
tebligat yapılmak şartiyle 1050 
sayılı Mulıasebei Umumiye Ka
nununun 83 ve 135 nci madde
sinin «H» fıkrasiyle 2490 sayılı 
Kanuna ve bunun ek ve tadille
rine tâbi olmaksızın toplu veya 
kısımlar halinde pazarlıkla iha
lesine Nafıa Vekili salahiyetlidir. 

MADDE 2. — Bu kanun nes
ri tarihinde meriyete girer. 

MADDE 3. —- Bu kanunun 
hükümlerini icraya Nafıa Veki
li memurdur. 

14 . I . 1957 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili 
M. C. Bengü 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

§. Ergin 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 

— 4 — 
NAFIA ENCÜMENİNİN 

TADİLİ 

Demiryolları ve Umanları inşa
atı için gelecek yıllara sâri ta
ahhütlere girişilmesi hakkındaki 
6845 sayılı Kanuna ek kanun 

lâyihası 

MADDE l. — 6845 sayılı Ka
nunla Irak ve İran hudutlarına 
kadar temdidi kabul edilen de
miryolları ile Bitlis şube hattı
nın ve Van gölü sahillerinde ya
naşma iskeleleri inşaatının fe
ribot tesisi iş ve hizmetlerinin 
avans teminatına ait hükümler 
mahfuz kalmak ve tanınmış yer
li ve yabancı uzman firmaların-
dan en az üç firmaya yazı ile teb-
ligat yapılmak şartiyle 1050 sa
yılı Mulıasebei Umumiye Kanu
nunun 83 neü maddesinin H. fık
rası ve 135 nci maddesiyle 2490 
sayılı Kanuna ve bunun ek ve 
tadillerine tâbi olmaksızın top
lu veya kısımlar halinde pazar
lıkla ihalesine Nafıa Vekili sala
hiyetlidir. 

MADDE 2. — Lâyihanın ikin
ci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Demiryolları ve limanları inşa
atı için gelecek yıllara sâri ta
ahhütlere girişilmesi hakkındaki 
6845 sayılı Kanuna ek kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Nafıa Encü
meninin birinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Lâyihanın j MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen kabul i üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. edilmiştir. 

Millî Müdafaa Vekili 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Hariciye Vekili 

Maliye Vekili 
/ / . Polatkan 

Maarif Vekili 
A. Özel 

Nafıa Vekili ve 
Hariciye V. V. 

E. Menderes 

İkt. ve Ticaret Vekili 
A. Aker 

Sili. ve İç. Mua. Vekili 
N. Kör ez 

Güm. ve İnh. Vekili 
/ / . Hüsman 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Çalışma Vekili 
Mümtaz Tarhan 
İşletmeler Vekili 

S. Ağaoğhı 
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S. S A Y I S I : İDİ 

Avukatlık Kanununun 4 ncü maddesinin tadili hakkında kanun 
lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası (1/680) 

T. C. 
Başvekâlet 29 . V . 1957 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-578/1583 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Avukatlık Kanununun 4 ncü maddesinin tadili hakkında Adliye Vekâletince hazırlanan ve Yük
sek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 25 . V .. 1957 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyi
hasının esbabı mucibesiyle birlikte ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 4 ncü maddesinin tadili hakkındaki lâyihada; mâruz kanu
nun üçüncü maddesi gereğince avukatlıkla içtimai tecviz olunmıyan hizmet, vazife" ve meşgalelere 
ait hükmün istisnasını teşkil eden ve aynı kanunun 4 ncü maddesinin A, B, C, D ve E bentlerinde 
tadadolunan vazife ve hizmetlere nazaran sözü gecen E bendine «anonim ve kooperatif şirketleri 
idare meclisi reisleri ile İktisadi Devlet Teşekkülleri İdare Meclisi Reisi ve azaları» nın ilâvesi ve 
dolayısiyle de maddenin son fıkrasındaki memnuiyet hükmünün göz önünde bulundurularak tena
zurun temini maksadiyle sözü geçen fıkraya «İktisadi Devlet Teşekkülleri İdare Meclisi reis ve aza
ları» kaydının konulması derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

Vakıa evvelce aynı mahiyette olmak üzere Manisa Mebusu Semi Ergin, Erzurum Mebusu Abdül-
kadir Eryurt ve arkadaşları'taraflarından muhtelif tarihlerde yapılan teklifler üzerindeki tetkikat-
ta Adliye Vekâletince meslekin hedef tuttuğu gayeye erişilebilmek için mevcut istisnai hükümlerin 
genişletilmesine muvafakat edilmemiş olmakla beraber Avukatlık Kanununun bâzı maddelerinin ta
dili hakkındaki lâyihanın Adliye Encümenince müzakeresi sırasında bu husustaki teklif aynen ka
bul olunmuştur. 

Her ne kadar Adliye Encümenince müzakere sonunda reye sunulan lâyihanın tümü o zaman 
reddedilmekle mâruz E bendi üzerindeki teklif de kanuniyet kesbetmemiş ve Erzurum Mebusu Ab-
dülkadir Eryurt ve üç arkadaşı tarafından aynı mevzu hakkında tekrar yapılan ve Adliye Encü* 
menince müzakeresi sırasında da encümenin takdirine bırakılıp encümence kabul edilen bir teklif 
dahi Umumi Heyet müzakereleri neticesinde reddolunmuş ise de bu kere yapılan tetkikatla emsa
line nazaran hâdisede bir mahrumiyet ve müsavatsızlık mevcut bulunduğuna kanaat getirilmiştir. 

Nitekim; 3460 sayılı «sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan İktisadi 
Teşekküllerin teşkilâtiyle idare ve murakabeleri hakkındaki» Kanunun 45 nci maddesinin ikinci 
fıkrası İktisadi Devlet Teşekkülleri İdare Heyeti reis ve azalarını : » 

1. Sermayesinin tamamı devlet tarafından verilmiş veya sermayesine Devletçe iştirak edilmiş 
bulunan teşekkül ve müesseselerde ve mümasil serbest teşekküllerde her hangi bir vazife almaktan, 

Öevre : j£ 
îçtima : 3 
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2. İdare meclisinde bulundukları teşekküllerin iştigal ettiği maddelerin imali ve ticareti işlerini 

yapmaktan, 
menetmiştir. 
Buradaki «mümasil serbest teşekküller» den maksat, İktisadi Devlet Teşekkülü halinde olmayıp 

devlet sermayesi ile kurulan anonim ortaklıklardır. Emlâk ve Kredi Bankası gibi. 
Demek oluyor ki, İktisadi Devlet Teşekkülü idare heyeti reisi ve azaları başka bir âmme te

şekkülünde vazife alamazlar ve mensuboldukları teşekkülün mevzuuna giren maddelerin imali ve 
ticareti işleri ile de meşgul olamazlar. Bunun dışında kalan her işi yapmakta serbesttirler. Böyle 
olduğu içindir ki, bu yerlerde bulunan avukattan gayrı kimseler, mesleklerini icra etmektedirler. 
Tabip olan tabipliğini, dişçi olan dişçiliğini, mütaahhit olan mütaahhitliğmi ve tacir olan da tica
retini icra etmektedir. Avukatlıktan gayrı diğer bütün mesleklerin sâlikleri böylece aynı zamanda 
mesleklerini de icra edebildikleri halde yalnız avukatlar, İktisadi Devlet Teşekkülleri Kanununun 
hiç bir mâni hükmü olmadığı halde, avukatlık yapamamaktadırlar. Bunların mesleklerini icra 
edememeleri 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 4 neü maddesindeki istisnalar arasında sayılmamış 
olmalarından ileri gelmektedir. Bu hal ise, şu şekilde gayrimüsavi ve adaletsiz, bir durum yanıl
maktadır. : 

a) iler şeyden evvel mâruz 4 nnü maddede sayılmış bulunan mebusluk, vilâyet ve belediye 
meclisi âzalalığı, üniversite, yüksek ve tâli mektep profesörlüğü ve muallimlik gibi âmme hiz
metleri ile İktisadi Devlet Teşekkülleri idare meclisi reisi ve âzalığı arasında hiç bir fark 
yok iken, bunların hepsi âmme hizmetleri oldukları halde sırf avukatların mesleklerini icradan mene-
dilmelerinde ciddî bir sebep mevcut değildir. 

b) İktisadi Devlet Teşekkülleri Kanunu, bu teşekküllerin idare meclisi reisi ve azaların baş
kaca ücretli ve maaşlı bir iş almaktan nıenetmiş olmakla bu yerlerde bulunan avukatlar, bulunduklaı-ı 
teşekkülün verdiği maaştan başka hiç bir kazanç imkânına sahibolmadıkları halde avukattan gayri 
meslçk sahipleri kendi mesleklerini icra edebilmekte ve bu suretle avukatlar aleyhinde bir fark da 
buradan doğmaktadır. 

c) Hakikatte ve fiiliyatta Devlet sermayesi ile kurulmuş bir anonim ortaklık ile İktisadi Dev
let Teşekkülleri arasında, her ikisi de âmme müesseseleri olmak bakımından, bir fark yok iken ano
nim ortaklıkların idare meclisi azaları avukatlıklarını icra edebildikleri halde, İktisadi Devlet Te
şekkülleri idare meclisleri reis ve azaları avukatlık yapamıyorlar. Meselâ: Emlâk ve Kredi Ban
kası idare meclisinde âza bulunan avukat, avukatlık yapabildiği halde Ziraat Bankasında bulunan 
yapamıyor. Bu halde aynı menşeden gelen ve aynı mesleke sâlik bulunan ve hattâ aynı işi gören 
kimselerin bir kısmının avukatlık yapabilmesi, bir kısmının yapamaması gibi farklı ve gayriâdilâne 
bir durum yaratmaktadır. 

Yukarıdan beri izahına çalışılan sebepler, iktisadi Devlet Teşekkülleri idare meclisi reis ve 
âzalıklarmda bulunan avukatların mağduriyetlerini mucip, ciddî bir adaletsizlik olduğunu ortaya 
koymuş bulunmaktadır. Gerek bu adaletsizliği gidermek, gerekse avukat reis ve azalara bulun
dukları müesseselerde daha huzurla çalışma imkânları verilebilmek için işbu kanun lâyihası hazırlan
mıştır. Bu lâyihada mer'i Avukatlık Kanununun 4 ncü maddesinin E. fıkrasındaki istisnalar ara
sına «iktisadi Devlet Teşekkülleri idare meclisi reis ve azaları» da konulduğuna göre son fıkrasın
daki tadil ile bunların dahi Devlet ve âmme hükmi şahısları aleyhine dâva almaktan «emsali gibi» 
menedilmeleri gayesi takibedilmiştir. 
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Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adiye Encümeni 
Esas No. 1/680 
Karar No. 60 

8 .VI . 1957 

Yüksek Reisliğe 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 4 ncü mad
desinin (E) bendinin tadilini nıutazamuım bu-
Junan kanun lâyihası Adliye Vekâleti mümessili 
de hazır bulunduğu halde encümenimizde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Tadil lâyihası mucip sebeplerinde de izah olun
duğu veçhile İktisadi Devlet Teşekkülleri Ka
nununa göre bu teşekküllerin idare meclisi re
is ve azaları avukatlıktan gayri bir mesleğe 
müntesip iseler, kendi mesleklerini de icrada 
serbest bulundukları halde sırf Avukatlık Kanu
nunda mevcut takyidat dolayısiyle bu teşekkül
lerde vazife gören reis ve azalar, diğer serbest 
meslek erbabından farklı bir muameleye tabi 
tutulmak gibi gayriadil bir durumla karşı kar
şıya bırakılmış bulunmaktadırlar. Buna muka
bil Devlet sermayesi ile kurulmuş bir anonim 
ortaklıkta vazife alan avukatlar, kendi meslek
lerini yine aynı kanun muvacehesinde icraya 
imkân bulabilmektedirler. İktisadi Devlet Te
şekkülü olan müesseselerle, Devlet sermayesi ile 
kurulmuş bir anonim ortklık mahiyetindeki 
teşekküllerin âmme müesseseleri olmaları ba
kımından faaliyetlerinde ve ifa eyledikleri hiz
metlerde bir fark görülmemesi icabederken, 
bünyelerinde vazife alan aynı meslek erbabının 
tamamı ile ayrı hak ve vecibelere tabi kılınma
ları hukuken tecviz edilmemesi gerekir. Meselâ 
Emlâk ve Kredi Bankası ve mümasili teşekkül
lerin idare meclislerinde vazife deruhde eden 
avukatlar mesleklerini de icraya tamamiyle 
serbest bulundukları halde; Ziraat Bankası, 

*Emekli Sandığı gibi müesseselerin idare meclis
lerinde vazife alan avukatlar bu serbestiden 
mahrum kılınmış, bulunmaktadırlar. Buna mu

kabil bu İktisadi Devlet Teşekküllerindeki sair 
serbest meslek erbabı deruhde eyledikleri vazi
feler dışında kendi mesleklerini de idiamede ta
mamiyle muhayyer bulunmaktadırlar. 

Sırf arada husule gelen ikiliği ve müsavat
sızlığı izale yönünden ve kendi teşkilât kanun
larınca da bir mâni mülâhaza edilmiyen bu tak
yidin Avukatlık Kanununun 4 ncü maddesinin 
bünyesinde de tashihi lüzumlu bulunduğuna ka
naat getirilmekle kanun lâyihası eneümenimiz-
ce aynen kabul edilmiştir. 

Her ne kadar lâyiha Avukatlık Kanununun 
4 ncü maddesinin (E) bendinin tadiline mü
tedair bulunmakta ise de her hangi bir ihtilâta 
mahal kalmamasını teminen mezkûr madde iş
bu tadilâtı da ihtiva etmek üzere yeniden tahrir 
kılınmıştır. 

Umumi Heyetin tasviplerine arz olunmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Aydın 
C. Ülkü 

Aydın 
İV. Geveci 
Denizli 

/. Hadımlıoğlu 
Kırşehir 

M. Mahmutoğlu 

Kütahya 
S. S. Nasuhoğlu 

İmzada bulunamamıştır 
Muğla Zonguldak 

N. Özsan E. Sayar 

Bu M. Muharriri 
Balıkesir 
T7. Asena 

Çankırı 
C. Boynuk 
Erzurum 
A. Er yurt 

Konya 
H. Aydmer 

İmzada bulunamamıştır 
Malatya 

N. Ocakcıoğlu 

Bingöl 
İV. Araş 

Erzurum 
Z. Ç'avusoğlu 

Erzincan 
S. Peringek 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Avukatlık Kanununun 4 ncü maddesinin tadili 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3499 sayılı Avukatlık Kanu
nunun 4 neü maddesinin E bendi ile son fıkrası 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

E) Anonim ve kooperatif şirketleri ve İkti
sadi Devlet Teşekkülleri idare meclisi reis ve 
azaları, murakıpleri ve hayır ve ilim müessese
leri idare meclisi reis ve azaları, 

Üçüncü madde hükmünden müstesnadır. 
Şu kadar ki, bunlardan mebuslarla İktisadi 

Devlet Teşekkülleri idare meclisi reis ve azaları 
Hazinenin, belediye ve hususi idarelerin, vilâyet 
ve belediyelerin idare ve murakabesi altında bu
lunan daire ve müesseselerin ve sermayesinin ya
rıdan fazlası Devlete ait şirket ve müesseselerin; 
vilâyet ve belediye meclisi azaları da mensubol-
dukları hükmi şahısların aleyhindeki dâva ve i ş 
leri kabul ve takipten memnudurlar. 

Bu memnuiyet avukatların şeriklerine de şâ
mildir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
raya Adliye Vekili memurdur. 

25 . V . 1957 

ıc-

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

§. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Devlet Vekili 
M. C. Bengil 
Devlet Vekili 

Hariciye Vekili 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

İV. Gedik 
Maliye Vekili 
/ / . Polatkan 

ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Avukatlık Kanununun 4 ncü maddesinin 
tadili hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3499 sayılı Avukatlık Kanu
nunun 4 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmiştir : 

Madde 4. — A) Mebuslar, vilâyet ve beledi
ye meclisi azaları; 

B) Üniversite, yüksek ve tâli mektep pro
fesör, muallim, doçent ve asistanları; 

C) Hususi müessese ve şahısların müşavir 
ve avukatlar]; 

D) Hakemlik, tasfiye memurluğu, kaza 
mercilerinin veya adlî bir dairenin verdiği her 
hangi bir vazife ve hizmet; 

E) Anonim ve kooperatif şirketleri ve İkti
sadi Devlet Teşekkülleri, idare meclisi reis ve 
azaları, murakıpler ve hayır ve ilim müessese
leri idare meclisi reis ve azaları; 

Üçüncü madde hükmünden müstesnadır. 
Şu kadar ki ; bunlardan mebuslar ile İktisadi 

Devlet Teşekkülleri idare meclisi reis ve azaları 
Hazinenin, belediye ve hususi idarelerin, vilâ
yet ve belediyelerin idare ve murakabesi altın
da bulunan daire ve müesseselerin ve sermaye
sinin yarıdan fazlası Devlete ait şirket ve mü
esseselerin; vilâyet ve belediye meclisi azaları 
da mensuboldukları hükmi şahısların aleyhin
deki dâva ve işleri kabul ve takipten memnu
durlar. 

Bu memnuiyet avukatların şeriklerine de 
şâmildir. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Adliye Vekili memurdur. 

Maarif Vekili 
T. Heri 

*İkt. ve Ticaret Vekili 
A. Aker 

(itim. ve İnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demir er 

Nafıa Vekili ve 
Hariciye V. V. 

E. Menderes 
Sıh. ve İç. Mua. Vekili 

N. Kör ez 
Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 

Çalışma Vekili 
M. Tarkan 

İşletmeler Vekili 
»Sr. Ağaoğlu 
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Devre : X 
İçtima: 3 S. S A Y I S I : 

26 Ekim 1956 tarihinde Ne w - York'ta imzalanan «Milletlerarası 
Atom Enerjisi Ajansı Statüsü» nün tasdiki hakkında kanun 

lâyihası ve Hariciye Encümeni mazbatası (1 /687) 

T. C. 
Ba§vekâlet 6 . VI . 1957 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 583/1616 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

26 Ekim 1956 tarihinde New - York'ta imzalanan «Milletlerarası Atom, Enerjisi Ajansı Sta
tüsü» nün tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdipıi İcra 
Vekilleri Heyetince 5 . VI . 1957 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve 
ilişiğiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil V. 
S. Ağaoğlu 

ESBABI MUCÎBE 

Atom enerjisinin son yıllarda arz ettiği ehemmiyet ve gösterdiği inkişaflar arzdan varestedir. O 
derece ki, dünyanın ilim muhitlerinde beşeriyetin atom devri olarak adlandırılacak yeni bir devre
ye intikal eylemiş bulunduğuna işaret olunmaktadır. Bu enerjinin sulheu gayeler için kullanılması 
yolunda muhtelif memleketler ve beynelmilel teşekküller tarafından gittikçe genişliyen faaliyetlere 
girişilmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan mezkûr enerjinin malûm olan tehlikeleri muvacehesinde 
bu enerjinin kontrol altına alınması bütün insanlığı alâkadar eden bir ehemmiyet taşımaktadır. Bin-
netice Atom Enerjisinin bir taraftan insanlığın iyilik ve refahı yolunda kullanılması ve diğer taraf
tan tehlikelerinin tahfif ve kontrolü için milletlerarası bir iş birliğinin lüzumu kendisini hissettirmiş 
ve Birleşmiş Milletler Teşkilâtı mesele ile yakından alâkalanmıştır. Bir Milletlerarası Atom Enerjisi 
Ajansı bütün bu faaliyetleri koordonc etmek gayesiyle kurulmuş bulunmaktadır. 

Amerika Bireşik Devletleri Cumhur Reisinin 8 Aralık 1953 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel'Ku
rulunun 8 ııei toplantısında yaptığı bir beyanatla, ilk prensipleri vaz'olunan ve bilâhara 27 Şubat-
18 Nisan 1956 tarihleri arasında Washington'da 12 devlet temsilcileri tarafından tasarısı tesbit olu
nan Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Statüsü, 82 devlet ve bu meyanda Hükümetimizin de işti
rakiyle, New-York'ta Birleşmiş Mili etler binasında inikat ve 20 Eylül 1956 tarihinden 23 Ekim 
1956 tarihine kadar devam eden bir konferans neticesinde katî şeklini almıştır. Statü 23 Ekim 1956 
tarihinde ittifakla kabul ve 26 Ekim 1956 tarihinde ise mevcut 82 devletten 70 i tarafından imza 
edilmiştir. Statüyü imzalıyan 70 devlet arasında memleketimiz de bulunmaktadır. 

Birleşmiş Milletlerin beş resmî dili üzerine tanzim edilmiş bulunan statü ile kurulması derpiş olu
nan Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansının gayesi : 

1. Atom enerjisinin bütün dünyada sülhçü gayelerle tatbik ve inkişafını ve bu sahadaki araştır
maları teşvik ve teshil etmek; 

2. Dünyanın az gelişmiş memleketlerinin kalkınmasında atom enerjisinden istifade imkânla
rını araştırmak; 
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3. Atom enerjisinin sülhçü gayelerle kullanılması ile ilgili ilmî ve teknik malûmat mübade

lesini kolaylaştırmak; 
4. Atom enerjisinin sulbçü gayelerle kullanılması ile ilgili olarak bu sahada mütehassıs eleman 

ve ilim adamı yetiştirme ve bunların memleketler arasında mübadelesini geliştirme imkânlarını 
araştırmak; 

5. Atom enerjisinin sulhçü gayelerle kullanılmasını temine matuf iki veya çok taraflı anlaş
maları teşvik etmek; 

6. Atom enerjisinin tehlikelerine kaı-şı Birleşmiş Milletlerle iş birliği halinde koruyucu tedbir
ler almak; 

7. Gayelerinin tahakkuku ve. vazifelerinin ifası için lüzumlu tesisleri, malzeme ve teçhizatı ikti
sap veya tesis etmektir. 

Birleşmiş Milletlerin veya bir ihtisas organının âzası olup işbu Statüyü imzaya açılmasından iti
baren 90 gün zarfında imzalıyan ve" tasdiknamelerini ibraz eden devletler bu ajansın kurucu aza
landırlar. 

Ayrıca Birleşmiş Milletlerin veya bir ihtisas organının âzası olsun veya olmasın, idareciler Mec
lisinin teklifi ve Umumi Heyetin tasvipleri üzerine bu Statüyü kabul ettiğine dair bir vesika ibraz 
eden her devlet bu Ajansın âzası olabilir. 

Ajansın organları : 
a) Umumi Heyet; 
b) İdareciler Meclisi; 
c) Umum Müdür 
Olmak üzere üçtür. 
Umumi Konferansın ilk içtimama ve idare Me c l i s i n* n teşekkülüne kadar gerekli rapor ve tavsi

yelerin hazırlanması ve işlerin yürütülmesi ile bir İ^z&n Komisyon vazifeli kılınmıştır. Mezkûr Ko--
misyon Statünün imzaya açıldığı ilk gün faaliye t e geçmiştir. 

Umumi Heyet bütün âza devletlerin iştiraki ile senede bir defa toplanır. Azaların ekseriyeti veya 
idare Meclisinin talebi üzerine fevkalâde olarak d a içtima edebilir. Her toplantıda azalar bir dele
ge tarafından temsil olunur. Umumi Heyet Statü Ç e r 6 e v e s i içindeki her meseleyi ve kendi organla
rının salâhiyet ve vazifeleri ile ilgili her işi müza k e r e y e salahiyetlidir. 

idare Meclisi 23 azadan mürekkeptir, tik 13 âza atom enerjisi tekniğinde, istihsalinde ileri git
miş veya bu sahada hammadde kaynaklarına s a h i b o l a n â z a l a r arasından seçilir. Bu azaların seçi
mi Umumi Heyet toplntısmdan en az 60 gün evvel yapdu'. Meclisin diğer 10 âzası Umumi Heyet ta
rafından hakkaniyete müstenit bir coğrafi taksim e s a s ı &öz önünde tutularak seçilir. 

idare Meclisi lüzum gördüğü her zaman toplan ı r- M e c l i s> Umumi Heyet karşısında sorumlu ol
mak şartiyle statüce ajansa tahmil edilen vazife l e r i yürütür. Her âza devletin bir rey hakkı olup, 
bütçe ile ilgili meseleler üçte iki ekseriyetle bunu11 d l§mda kalanlar ekseriyetle karara bağlanır. 

Ajans personelinin başında bir Umum Müdür bulunmaktadır. Kendisi Müdürler Meclisi tara
fından 4 yıllık bir müddet için seçilir. Vazifeleri1"11 l t a s ı sır 'a«mda kendisine idari, ilmî bir müte
hassıs ve teknisiyen kadrosu yardım eder. 

Statü, XXT nei maddenin (E) fıkrası hükmü l ı e »öre» , 8 d e v l e t tarafından tasdiki ve Kanada, 
Fransa, Sovyetler Birliği, ingiltere, Amerika B i r 1 ^ Devletlerinden en az üçünün tasdik edenler 
meyanmda bulunması halinde meriyete girecektir. 

Atom enerjisinin muhtelif sahalarda tatbikin**0 kaydedilen inkişaflar karşısında girişilmiş bu
lunan beynelmilel çalışmalara faal bir şekilde iştirakimiz hayati bir ehemmiyet arz etmektedir. 
Bu faaliyetlerin memleketimizde bu mevzuda baş l a n m ı S Çalışmalar üzerinde de büyük ölçüde mü
essir olacağı aşikârdır. Bu itibarla mezkûr Ajan8111 a n a h a t l a n mâruz Statüsünün tarafımızdan 
tasdik ve faaliyetlerine bilfiil iştirakimiz bu yol d a atacağımız ehemmiyetli bir adım olacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yukarda mâr u z hususları göz önünde tutarak Milletlerarası 
Atom Enerjisi Statüsünün tasdikine mütedair k a m m lâyihasını Büyük Millet Meclisinin yüksek 
tasvip ve tasdiklerine arz eder. 
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Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. 1/687 
Karar No. 50 

10. VI. 1957 

Yüksek Reisliğe 
26 Ekim 1956 tarihinde New-York'ta imza

lanan «Milletlerarası Atom Statüsü» nün tasdi
ki hakkında kanun lâyihası, ilgili vekâlet tem
silcilerinin huzuru ile tetkik ve müzakere edildi. 

Atom enerjisinin son yıllarda sulhçu* gaye
ler için kullanılması yolunda muhtelif memle
ketler ve beynelmilel teşekküller tarafından 
gittikçe genişliyen faaliyetlere girisildiği ma
lûmdur. Bu enerjinin tehlikeleri dolayısiyle 
kontrol altına alınması da insanlık için büyük 
bir ehemmiyet taşımaktadır. 

Arz edilen bu iyilik ve tehlikeleri dolayısiy
le milletlerarası bir iş birliğinin lüzumu aşikâr 
oduğundan Birleşmiş Milletler Teşkilâtı mesele 
ile çok yakından alâkadar olmuş ve bu faaliyet-
leri koordone etmek maksadiyle bir Milletlera
rası Atom Enerjisi Ajansı Statüsü kurulmasına 
karar vermiştir. 

26 Ekim 1956 da imzalanan işbu Statünün 
hür milletler camiasına mensup bir millet ola

rak memleketimizi de çok yakından alâkadar 
ettiği ve menfaatlerimize uygun olduğu encü-
menimizce de kabul edilerek tasarı aynen ve5 it
tifakla tasvibedikniştir. Takdimen ve müstace
liyetle görüşülmesi temennisiyle Umumi Heye
tin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Reisli
ğe sunulur. 
Hariciye Encümeni Reisi Kâtip ve Bu M. M. 

Giresun 
H. Erkmen 

Amasya 
t. Olgaç 
Çorum 

K. Terzioğlu 
İstanbul 

L. Kvrdar 
Kocaeli 

H. O. Erhan 

Çanakkale 
B. Enüstün 

Giresun 
H. Bozbağ 

İstanbul 
F.TJlaş 
Konya 

H. R. Atademir 
Manisa 

H. Bayur 

Denizli 
. Çobanoğlu 

Çorum 
8. Baran 

Hatay 
A. M. Bereketoğlu 

Kastamonu 
B. Âktaş 
Konya 

M. Obuz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

26 Ekim, 1956 tarihinde New - York'ta imzalanan 
«Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Statüsü» 

nün tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 26 Ekim 1956 tarihinde New 
York'ta imzalanan «Milletlerarası Atom Enerjisi 
Ajansı Statüsü» kabul ve tasdik edilmiştir. 

2. — 1 nci maddede zikredilen statü ahkâmı
nın gerekli kıldığı tedbirleri tesbit ve ittihaza İc
ra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. 

MADDE 3. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 4. — Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

5 VI . 1957 
Başvekil V. ı Devlet Vekili 
$. Ağaoğlu M. C. Bengü 

Devlet Vekili ve Devlet Vekili 
Millî M. V. V. E. Kalafat 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Mülî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
T. İleri 

İkt. ve Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve İnh- Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Hariciye V. V. 

E. Menderes > 
Sıh. ve İç. Mua. Vekili 

N. Körez 
Ziraat Vekili 

E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 
İşletmeler Vekili 

S, Ağaoğlu 
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MİLLETLERARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI STATÜSÜ 

Madde — I. 

Ajansııı kuruluşu 

İşbu Statünün münızileri aşağıda belirtilen esaslar ve şartlar dairesinde (bundan sonra «Ajans» 
olarak isimlendirilecek) bir milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı kurmuşlardır. 

Madde —1.1. 

Ajans, atom enerjisinin sulh, sağlık ve dünya refahı için artan bir nispette ve süratle kullanıl
masına çalışacaktır. Ajans kendi imkânları dâhilinde bizzat kendisi tarafından veya isteği üzeri
ne veya kendi idaresi veyahut kontrolü altında yapılan yardımın askerî gayeler için kullanılma- , 
masını sağlıyacaktır. 

:• •. Madde — III. 

Vazifeleri 

A) Salâhiyetleri : 
1. Atom enerjisinin bütün dünyada sulhçü gayeler için tatbikini, inkişafını ve bu sahadaki 

araştırmaları teşvik etmek ve kolaylaştırmak, kendisinden talebolunduğu takdirde azalardan biri
sinin diğer bir azaya hizmetler, maddeler, teçhizat ve tesisleri temin etmesi için aracı sıfatiyle hare
ket etmek ve atom enerjisinin sulhçü gayeler için tatbikine ve bu sahada yapılacak araştırmaların 
inkişafına yardım edecek her türlü hizmet ve işleri yapmak. 

2. Dünyanın az gelişmiş böl geçirinin ihtiyaçlarını icabettiği şekilde nazarı itibara alarak, işbu 
Statü hükümleri dairesinde, atom enerjisinin inkişafına ve sulhçü gayeler için istimaline, bilhassa 
araştırmalara ve elektrik enerjisi istihsaline lüzumlu madde, hizmet, teçhizat ve tesisleri iemin etmek. 

3. Atom enerjisinin sulhçü gayelerde kullanılması ile ilgili ilmî ve teknik malûmat mübadelesini 
kolaylaştırmak. 

4. xVtom enerjisinin sulhçü gayeler için kulhnılması ile ilgili olarak bu sahada mütehassıs ve 
ilim adamı yetiştirme imkânlarını ve bunların mübadelesini geliştirmek. 

5. Ajans tarafından doğrudan doğruya veya kendi talebi üzerine veya kendi idaresi veyahut 
kontrolü altında temin edilen hususi bölünebilir madde ve diğer çeşit maddeler hizmet, teçhizat ve 
tesislerin askerî maksatlara hizmet edecek şekilde kullanılmamasını temin edecek tedbirleri iesbit ve 
tatbik etmek. Bu tedbirlerin tatbikini tarafların arzusu üzerine^ bütün iki taraflı veya çok taraflı anlaş
malara yahut bir Devletin isteği üzerine, bu Devletin Atom enerjisi sahasındaki her hangi bir faaliye
tine teşmil etmek. 

6. Birleşmiş Milletlerin salahiyetli organları ile istişarelerde bulunarak veya lüzumlu görül
düğü takdirde iş birliğine gidilerek sağlığın korunmasına, insanların ve-eşyanın mâruz kaldıkları teh
likeleri asgari hadde indirmeye matuf emniyet esaslarım hazırlamak ve kabul etmek (Çalışma şartlar» 
mevzuundaki talimatlar da dâhil olarak); Bu esasların bizzat kendi çalışmalarına olduğu kadar, ken
disi tarafından veya kendi talebi üzerine veyahut da kendi idaresi veya kontrolü altında temin edilen 
madde, hizmet, teçhizat, tesis ve malûmatın kullanıldığı çalışmalara da tatbikini sağlamak için ted
birler ittihaz etmek, ve keza bu esasların, tarafların isteği üzerine, iki veya çok taraflı anlaşmaların 
icabı olarak yapılan çalışmalara veya bir Devletin talebi üzerine bu Devletin atom enerjisi 
mevzuundaki her hangi bir faaliyetine tatbîküni sağlamak için tedbirler almak. 

7. Alâkadar bulunduğu bölgede istifade edebileceği tesis, * malzeme ve teçhizat kifayetsiz 
olduğu veya bunların gayrimüsait şartlar altında kullanabileceği anlaşıldığı takdirde, vazifele
rinin ifası için lüzumlu tesisleri, malzeme ve teçhizatı iktisap veya tesis etmek. 
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B) Vazifelerinin ifası sırasmoa Ajans, • * 
1. Milletlerarası sulhe ve iş birliğine yardım etmek maksadiyle Birleşmiş Milletler tarafın

dan kabul edilen gayelere ve prensiplere, teminat altına alınmış cihanşümul bir silâhsızlan
mayı tahakkuk ettirmek maksadiyle Birleşmiş Milletlerce takibedilen siyasete ve bu siyasetin 
tatbikatına giren bütün beynelmilel anlaşmalara uygun olarak hareket eder. 

2. Iktisabetmiş olduğu hususi bölünebilir maddelerin istimali üzerinde bu maddelerin mün
hasıran sulhçü gayeler için kullanılmasını temin edecek şekilde bir kontrol tesis eder. 

3. Az gelişmiş bölgelerin hususi ihtiyaçlarını nazarı itibara alarak, dünyanın bilûmum böl
gelerinin âzami ölçüde nef'ine hizmet edecek ve en müessir istimal tarzını sağlıyacak şekilde tah
sis eder. 

4. Birleşmiş Milletler Umumi Heyetine, icabettiği takdirde Güvenlik Konseyinin salâhiyeti 
sahasına giren meseleler ortaya çıktığı takdirde, milletlerarası sulh ve emniyetten birinci dere
cede sorumlu organ olması hasebiyle Güvenlik Konseyini durumdan haberdar eder; bundan 
başka Ajans, işbu Statünün, bilhassa C paragrafının 12 nci maddesinin derpiş etmekte olduğu ted
birlere müracaat edebilir. 

5. Ekonomik ve Sosyal Konseye ve Birleşmiş Milletlerin diğer organlarına, faaliyet sahala
rına dâhil meseleler hakkında raporlar verir. 

C) Ajans, faaliyeti esnasında, azalarına temin ettiği yardımları siyasi, iktisadi, askerî bir şar
ta veya işbu Statünün hükümleri ile bağdaşmıyan diğer her hangi bir şarta tâbi kılamaz. 

D) Ajans, işbu Statü hükümleri ve kendisiyle bir Devlet veya devletler grupıı arasında bu 
Statünün hükümlerine uygun olarak aktedileçek anlaşma hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, fa
aliyetlerini devletlerin hükümranlık haklarına riayet ederek icra eder. * 

Madde — IV. 

Azalar 

A) Birleşmiş Milletlerin veya bir ihtisas organının âzası olup işbu Statüyü imzaya açılmasından 
itibaren 90 gün zarfında imzahyan ve tasdiknamelerini ibraz eden devletler bu Ajansın kurucu 
azalarıdırlar. 

B) Birleşmiş Milletlerin veya bir ihtisas organının âzası olsun veya olmasın, İdareciler Mecli
sinin teklifi ve Umumi Heyetin tasvipleri üzerine bu Statüyü kabul ettiğine dair bir vesika ibraz 
eden her devlet bu Ajansın âzası olabilir, (ierek İdareciler Meclisi ve gerekse T'mumi Heyet bir Dev
letin âzalığını tavsiye ve kabul ederken onun Ajansa âza olmanın tevlidedeceği mükellefiyetleri yeri
ne, getirmeye, Birleşmiş Milletler Şartının gaye ve esaslarına uygun olarak hareket etmeye istekli ve 
muktedir olduğuna emin olmalıdır. 

O) Ajans azaların müsavi hükümranlık haklarına sahip bulundukları prensibine göre kurul
muş olup her âza bu Statü mucibince yüklenmiş olduğu mükellefiyetleri âzalık sıfatından neşet 
eden haklardan ve imtiyazlardan bütün azaların istifadesini mümkün kılacak şekilde hüsnüni
yetle yerine getirmek zorundadır. 

Madde — V. 

Umumi Heyet 

A) Ajansın bütün üyelerinin temsilcilerinden" teşekkül eden Umumi Heyet yılda bir defa 
toplanır. Ayrıca, İdareciler Meclisinin veya âzalarının ekseriyetinin isteği üzerine Umum Mü
dür tarafından fevkalâde toplantılara çağırılır. Umumi Heyet toplantı yeri hakkında ayrı bir 
karar almadıkça, toplantılar Ajansın Merkezinde yapılır. 

B) Bu toplantılara her âza Devlet bir temsilci ile iştirak eder. Temsilciler beraberlerinde 
yedek âza ve müşavirler bulundurabilirler. Delegelerin seyahat ve ikamet masrafları âza devlet
lere aittir. 
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C) Umumi Heyet her toplantının »başında bir Başkan seçer ve bir Başkanlık Divanı teşkil 

eder. Bunlar toplantı müddetince vazife başında kalırlar. Umumi Heyet bu Statünün hükümleri 
dâhilinde olmak üzere iç nizamnamesini kendisi hazırlar. Ajansın her âzası bir reye sahiptir. 
XIV ncü maddenin H fıkrası, XVIII nci maddenin C fıkrası ve XIX ncu maddenin B fıkrası 
ile ilgili meseleler hakkındaki kararlar mevcut ve reye iştirak eden azaların üçte iki ekseriyeti 
ile alınır. Üçte iki çoğunlukla halledilmesi gerekecek olan yeni meseleler de dâhil olmak üzere, 
diğer bütün mevzulardaki kararlar mevcut ve reye iştirak eden azaların ekseriyeti ile alınır. 
Nisap azaların ekseriyeti ile temin edilir. 

D) Umumi Heyet bu Statünün kadrosu içine giren ve bu Statüye göre kurulacak organlar
dan birinin salâhiyet ve vazifeleri ile ilgili olan bütün meseleler veya hâdiseler üzerinde tartı
şabilir, ve bu mesele ve hâdiseler hakkında Ajans azalarına, Müdürler Meclisine veya aynı za
manda hem azalara, hem de Meclise tavsiyelerde bulunabilir. 

E) Umumi Heyet, 
1. VI ncı maddeye göre Müdürler Meclisinin azalarını seçer; 
2. IV ncü maddeye göre yeni azaların kabulünü tasvibeder; 
3. XIX ncu maddeye göre, bir azanın imtiyaz ve haklarını ref'eder; 
4. Meclisin yıllık raporunu inceler; 
5. XIV ncü maddeye göre, Meclis tarafından gönderilen bütçeyi kabul veya tamamı veya 

bir bölümü üzerindeki tavsiyeleri ile birlikte, kendisine yeniden gönderilmek üzere, Konseye iade 
eder; 

6. XII nci maddenin C fıkrasında zikredilen raporlar müstesna olmak üzere, Ajansla Birleş
miş Milletler arasındaki münasebetleri tesbit eden Anlaşmanın icabı olarak, Birleşmiş Milletlere 
gönderilen raporları tasvip veya tavsiyeleri ile birlikte JVteclise iade eder; 

7. XVI ncı maddede belirtildiği gibi, Ajansla Birleşmiş Milletler veya diğer teşekküller ara
sındaki bütün Anlaşma veya Anlaşmaları tasvibeder veya tekrar kendisine sunulmak üzere, tavsi
yeleri ile birlikte Meclise iade eder; 

8. XIV ncü maddenin G- fıkrasına göre Meclisin yapabileceği istikrazları tesbit eden kaide 
ve tahditleri; Ajansın, kendisine yapılan ihtiyari teberruları kabul tarzını tesbit eden kaideleri: 
ve XIV ncü maddenin F fıkrasına göre, bu fıkrada zikredilen genel fon üzerindeki tasarrufları 
tasvibeder; 

9. XVIII nci maddenin C fıkrasına göre, bu statüde yapılacak tadilleri tasvibeder. 
10. VII nci maddenin A fıkrasına göre Umunu Müdürün tâyinini tasvibeder. 
F) Umumi Heyet, aşağıdaki salâhiyetlere sahiptir : 
1. İdareciler Meclisinin kendisine bu maksatla tevdi ettiği her meselede karar almak; 
2. İncelemek üzere Meclise mevzular vermek ve Ajansın faaliyetleri ile ilgili olarak her me

selede Meclisten raporlar talebetmek. 

İ ' • '•. '" -* J ' Madde — VI. 

İdareciler Meclisi 

A) İdareciler Meclisi aşağıda gösterilen şekilde kurulur : 
1. Vazifeleri sona eren İdareciler Meclisi (veya, Birinci Meclis için, Ek : I de zikredilen İhzari 

Komisyon) hammadde istihsali de dâhil olmak üzere, atom enerjisi teknolojisinde en ileri olan 5 
Ajans azasını ve aşağıdaki bölgelerin, bu 5 âza tarafından temsil edilmiyen her birinden, hammad
de istihsali de dâhil olmak üzere atom enerjisi teknolojisinde ên ileri olan bir azayı İdareciler 
Meclisi âzası olarak gösterir. 

1. Kuzey - Amerika 
2. Lâtin Amerika 
3. Batı - Avrupa 
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4. Doğu - Avrupa 
5. Afrika ve Orta - Doğu 
6. Güney - Asya 
7. Güney - Doğu Asya ve Pasifik 
8. Uzak -Doğu 

2. Vazifesi sona eren İdareciler Meclisi (veya, ilk Meclis için, Ek I de zikredilen Hazırlık Ko
misyonu) aşağıdaki diğer hammadde müstahsillerinin azalarından iki tanesini Meclis âzası olarak 
gösterir : Belçika, Polonya, Portekiz ve Çekoslovakya; Meclis, aynı zamanda, teknik yardım temin 
eden diğer bir azayı Meclis âzası olarak gösterir. ûBu kategoriden seçilip Meclise âzalık yapmış olan 
hiçbir âza, aynı kategoriden bunu takibeden yılda da âza kalmak üzere gösterilemez. 

3. Umumi Heyet, bu maddenin A-l bendinde zikredilmiş olan bölgelerdeki azaların Mecliste 
âdil bir şekilde temsilini sağlamayı göz önünde tutarak ve Meclisin bu kategorideki azaları ara
sında, Kuzey Amerika müstesna, her zaman bu bölgelerden birer temsilci bulunacak şekilde, Mec
lise 10 âza seçer. Bu maddenin D fıkrasına göre 1 yıllık bir müddet için seçilmiş olan 5 âza müs
tesna, bu kategoriden seçilmiş hiçbir âza, müddetini bitirdiğinde, yeni bir devre için seçilemez. 

B) Bu maddenin A-l ve A-2 bentlerine göre âza tâyini en geç Uırfumi Heyetin yıllık mûtat 
toplantısından 60 gün önce yapılmış olmalıdır. Bu maddenin A-3 bendine göre yapılacak seçimler 
Umumi Heyetin yıllık mûtat toplantısında yapılır. 

C) Bu maddenin A-l ve A-2 bentlerine göre Mecliste temsil edilen azalar, âza olarak tâyin
lerini takibeden Umumi Heyetin yıllık toplantısının bitiminden mütaakıp yıllık toplantısı sonuna 
kadar vazife ifa ederler. 

D) Bu maddenin A-3 bendine göre Mecliste temsil edilen azalar seçilmiş oldukları Umumi 
Heyet yıllık mûtat toplantısının bitiminden mütaakıp yıllık mûtat toplantısı sonuna kadar vazife 
ifa ederler. Mamafih, bu azaların İlk Meclise seçimleri sırasında bunlardan 5 tanesi 1 yıl için se
çilir. 

E) İdareciler Meclisinin her âzası 1 reye sahiptir. XIV ncü maddenin H fıkrasında gösterildiği 
gibi, Ajans bütçesinin tutarı hakkındaki kararlar mevcut ve reye katılan azaların 2/3 ekseriyeti ile 
alınır. 2/3 ekseriyet halledilmesi gerekecek olan yeni meseleler de dâhil olmak üzere, diğer meseleler 
hakkındaki kararlar mevcut ve reye katılan azaların ekseriyeti ile alınır. Nisap, Meclis üyelerinin 2/3 
ekseriyeti ile temin edilir. 

F) İdareciler Meclisi, bu Statüde tâyin edilmiş olduğu şekilde Umumi Heyete karşı mesuliyetleri 
baki kalmak şartiyle, bu statüye uygun olarak Ajansın vazifesini icra salâhiyetini haizdir. 

G) İdareciler Meclisi lüzum gördüğü zaman toplanır. Aksine karar vermediği takdirde, toplantı
ları Ajans Merkezinden yapılır. 

H) İdareciler Meclisi azalan arasından bir reis seçer, bir reislik divanı teşkil eder ve bu Statü
nün hükümleri dâhilinde kendi iç nizamnamesini hazırlar. 

1) İdareciler Meclisi faydalı gördüğü komiteleri teşkil edebilir. Kendisini diğer teşekküller nez-
dinde temsil edecek şahısları tâyin edebilir. 

J ) İdareciler Meclisi, Ajansla ilgili işler ve Ajans tarafından tasvibedilmiş bütün projeler 
hakkında, Umumi Heyete hitaben yıllık bir rapor hazırlar. Meclis, aynı zamanda, Umumi Heyete 
sunulmak üzere, Ajansın Birleşmiş Milletlere veya faaliyetleri Ajansla ilgili diğer teşekküllere ver
mesi gereken veya gerekebilecek bütün raporları hazırlar. Bu vesikaların ve yıllık raporların Umu
mi Heyetin yıllık mûtat toplantısından en az bir ay Önce Ajans azalarına tevdii gerekir. 

' "•* Madde — VII. - ' * * * * v w ' ' ' " ^ : ~ ' " " v T 
'- '"""• Personel « ^ - ~ w ~ v - - r - - — ^ • — < -

A) Ajans personelinin başında bir Umum Müdür bulunur. Umum Müdür, Umumi Heyetin tasvi-
biyle İdareciler Meclisi tarafından 4 senelik bir müddet için. tâyin olunur. Kendisi Ajansın en yük
sek memurudur. 
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B) Umum Müdür personelin alınması, kadroların tâyini ve idaresi ile mesul olup, kendisi İda

reciler Meclisinin kontroluna tâbi ve otoritesi altında bulunur. Umum Müdür vazifelerini Meclis 
tarafından hazırlanan talimatlar dairesinde ifa eder. 

C) İlmî ve teknik uzmanlar ve Ajansın gayelerinin tahakkuku ve vazifelerinin ifası için ge
rekli bütün diğer ehliyetli memurlar personel kadrosunu teşkil eder. Ajans Daimî Personel Kad
rosunun lüzumundan fazla artırılmamasını temin eder. 

D) Personelin alınması, vazifelendirilmesi ve çalışma şartlarının tesbitinde en ziyade kaale 
alınması gereken husus Ajansa yüksek kaliteli, teknik ehliyetli ve dürüst memurların hizmetlerini 
sağlamak olmalıdır., Âza memleketlerin yukarda ki mülâhazatı gözetmek suretiyle yapacakları yar
dımlar ve elemanların mümkün olduğu ölçüde geniş bir coğrafî esasa müsteniden seçilmesinin 
ehemmiyeti icabettiği şekilde nazarı itibara alınmalıdır. 

E) Personelin istihdamı, ücret ve işten çıkarılma şartları, bu statünün ahkâmına ve Konseyin 
tavsiyesi üzerine Umumi Heyet tarafından umumi hükümlere mutabakat kaydiyle İdareciler Mec
lisi tarafından vaz'edilen talimatlarla tâyin edilir. 

F) Umum Müdür ve persinel vazifelerinin ifası esnasında haricî hiçbir merciden ne bir talimat 
talebederler ne de verileri talimatlara göre hareket ederler. Kendileri, Ajansa karşı olan mesuli
yetlerini göz önünde tutarak Ajans memurluğu sıfatiyle kabili telif olmıyan her türlü fiilî ikadan 
imtina ederler. Ajans namına ifa ettikleri resmî vazifeleri dolayısiyle öğrenecekleri hiçbir imalât 
sırrını ve diğer gizli malûmatı açıklamazlar. Her âza Umum Müdür ve personelin beynelmilel sıfa
tına riayet etmeyi ve kendilerine vazifelerinin ifası sırasında tesir etmemeyi kabul eder. 

G-) Bu maddedeki personel tâbiri muhafızları da içine alır. 

Madde — VIII. 

Malûmat teatisi 

A) Her âza kendi kanaatine göre Ajansa faydalı olabilecek malûmatı Ajansın emrine tahsis 
etmelidir. 

B) Her âza, XI nci madde gereğince Ajans tarafından kendisine yapılan yardım dolayısiy
le elde ettiği ilmî malûmatı Ajansın emrine tahsis eder. 

C) Ajans bu maddenin A ve B fıkraları hükümleri dairesinde elde ettiği malûmatı toplıya-
rak azaların emrine tahsis eder. Ajans, azaların arasında atom enerjisi ve bu enerjinin sulhçü 
gayelerle kullanılması ile ilgili malûmat teatisini kolaylaştırmak maksadiyle gerekli tedbirleri 
alır ve bu vesile ile azalar arasında bir mutavassıt vazifesi görür. 

Madde — IX. 

Maddelerin temini 

A) Ajans ile mutabık kalman* şartlar dairesinde azalar Ajansın emrine uygun buldukları 
miktarda hususi bölünebilir maddeler tahsis edebilirler. Ajansa tahsis edilmiş bu maddeler, bun
ları temin eden Devletin arzusuna göre ya alâkalı Devlet tarafından veya Ajansın mutabakatı ile 
bizzat Ajans tarafından depolarda muhafaza edilir. 

B) Azalar keza XX nci maddede bahis konusu ham maddeleri veya diğer maddeleri Ajansın 
emrine tahsis edebilirler. İdareciler Meclisi, X n i ncü maddede zikredilen anlaşmalar gereğince 
Ajansın kabul edeceği maddelerin miktarını tesbit eder. 

C) Her âza derhal veya İdareciler Meclisince tesbit edilmiş bir müddet zarfında kendi teşriî 
hükümleri dairesinde Ajansın emrine tahsis etmeye hazır olduğu hususi bölünebilir, ham ve diğer 
maddelerin miktarını, şeklini ve terkibini Ajansa bildirir. 

D) Ajansın talebi üzerine, her âza, Ajansın emrine tahsis ettiği maddelerden Ajans tarafın
dan tâyin edilen miktarını diğer bir azaya veya bir âza grupuna vakit kaybetmiksizin vermeli 
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ve keza Ajans tesislerinin işletilmesi ve bu tesislerde ilmî araştırmalar yapılması için gerekli olan 
maddeleri Ajansa derhal teslim etmelidir. 

E) Bir âza tarafından temin edilen maddelerin miktarı, şekli ve terkibi, Meclisin muvafa
kati ile bu âza tarafından her zaman değiştirilebilir. 

F) Bu maddenin C fıkrası gereğince, işbu Statünün meriyete girişini. takibeden 3 ay zarfın
da alâkalı âza nezdinde bir ilk işarın yapılması gerekmektedir. İdareciler Meclisi aksine karar 
vermedikçe Ajans tarafından temin olunan maddeler alâkalı Devlet için Statünün mer'i olduğu 
yılı takibeden takvim yılma şâmil olur. Keza aynı şekilde sonradan yapılan işarlar, yapıldığı yılı 
takibeden takvim, yılı için muteber olup en geç 1 Kasım tarihinden evvel yapılırlar. 

G) Ajans, bir âza tarafından evvelce kendisine tahsis edilmiş olduğu bildirilen maddelerden, 
bir kısmını talebettiğinde bunların teslim tarzını ve mahallini, gerekirse şeklini ve terkibini de 
tasrih eder. 

H) Ajans uhdesinde bulundurduğu maddelerin depolanması ve muhafazası ile mesuldür. Ajans 
bu maddelerin: 

1. Hava tahavvüllerine; 
2. Müsaadesiz veya başka maksatlar için kullanılmasına; 
3. Tahrip ve hasara; (Sabotaj da dâhil) 
4. Cebren istirdadına; 
Karşı korunması maksadıyle gerekli tedbirleri almakla vazifelidir. Ajans uhdesinde bulunan 

bölünebilir maddelerin toplanması sırasında, bu maddelerin arzın bir mıntakasında veya bir 
memlekette temerküzüne mani olacak şekilde bir coğrafi dağıtım yapılmasına çalışır. 

1) Ajans, 
1. Maddelerin teslim alınması, depolanması ve dağıtımı için gerekli malzeme, teçhizat ve te

sisatı, 
2. Korunma tedbirlerini, 
3. îcabedlen hıfzıssıhha ve emniyet tedbirlerini, 
4. Yedilideki maddelerin kontrol ve analizi için gerekli lâboratuvarları, 
5. Yukarıdaki hususların tahakkukunda vazife görecek personel için gerekli mesken ve bü

roları, 
Mümkün olduğu kadar kısa bir zaman zarfında kuracak veya iktisabedecektir. 
J ) işbu madde ahkâmı gereğince temin edilen maddeler idareciler meclisi tarafından Statü 

hükümleri dairesinde tesbit edilen şekilde kullanılır. Hiçbir âza, kendisi tarafından Ajansa veri
len maddelerin diğerlerinden tefrikini veya kullanılabilecekleri hususi bir projeye tahsislerini 
talebedemez. 

Madde — X . 

Hizmet, teçhizat ve tesisler 

Azalar, Ajansın vazifelerinin ifasına ve gayelerinin tahakkukuna faydalı olabilecek hizmet, teç
hizat ve tesisleri Ajansın emrine tahsis ederler. 

Madde — XI. 

Ajansın projeleri 

A) Atom enerjisinin sulhçu maksatlarla tatbiki, geliştirilmesi veya bu sahada araştırmaların 
yapılması ile ilgili bir projeyi tatbik mevkiine koymak istiyen her âza veya azalar grııpu, bu proje
nin tahakkuku için lüzumlu hususi bölünebilir ve diğer maddelerin ve keza hizmet, teçhizat ve tesis
lerin temini için Ajansın yardımım talebedebilir. 

Böyle bir yardım talebi, tahakkuku düşünülen projenin gaye ve şümulü hakkında izahatı hâvi ola
rak tetkik edilmek üzere İdareciler Meclisinin tetkikine sunulur. 
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B) Ajans bir azanın veya bir âza grııpunun talebi üzerine1, bu kabil projelerin tahakkuku mak-

sadiyle harici bir kaynaktan malî kolaylıklar temini zımnında gerekli anlaşmaların aktedilmesi için 
kendilerine yardımda bulunur. Ajans bu şekilde bir yardım yaparken ne bir garanti vermeye veya 
proje hususunda malî bir mesuliyet kabul etmeye mecbur değildir. 

C) Ajans, âzalarının birinden veya birkaçından, projeye lüzumlu hizmet, teçhizat ve tesislerin 
teminini sağlar, veya yardım talebeden azaların isteklerini göz önünde tutarak' bu yardımı tamamen 
veya kısmen bizzat kendisi temin eder. 

D) Ajans, yardım talebinin incelenmesi gayesiyle, kendisinden yardım talebeden aza memleket 
veya memleketlerce tahakkuku düşünülen teşebbüsü tetkik etmek üzere mahalline yetkili bir kimseyi 
veya kimseleri gönderir. Bu maksatla, Ajans, bir azanın veya bir âza grııpunun muvafakati ile, ya 
bizzat kendi memurlarını veya istenilen evsafı haiz olmak şart iyi e âza devletler tebaasından her han
gi bir kimseyi vazifeli kılar. 

i«]) Bu madde gereğince bir projeyi tasdik etmeden evvel idareciler Meclisi aşağıdaki hususları 
göz önünde tutar: 

1. İlmî ve teknik bakımdan tahakkuk imkânları da dâhil olmak üzere projenin sağlıyacağı fay
dalar. 

2. Projenin iyi bir şekilde yürütülmesini temin edecek matlûba uygun plânların, kâfi miktarda 
tahsisatın kalifiye teknik personelin mevcudiyeti. 

3. Tesislerin işleyişinde, malların tanzim ve depolanmasında tatbik olunacak sıhhat ve emniyet 
talimatlarının mevcudiyeti, 

4. Talepte bulunan bir Azanın, malr^imkânlar, maddeler, tesisler, teçhizat ve hizmetler temin 
edebilme hususunda mâruz kaldığı imkansızlıklar, 

5. Ajansın yedinde bulunan maddelerin ve diğer imkânların hakkaniyete uygun bir şekilde 
dağıtımı, 

6. Dünyanın az gelişmiş mmtakalarının kendilerine has ihtiyaçları, 
7. Mevzu ile ilgili bütün diğer meseleler. 
F. Ajans bir âza veya âza grııpıı tarafından sunulan projeyi tasvibettikten sonra : 
1. Hususi bölünebilir maddelerin ve lüzumlu olabilecek bütün diğer maddelerin projeye tahsi

sini derpiş etmesi, 
2. Ajansın muhafazası altında bulunan veya azalar tarafından ajans projeleri için tahsis edi

len hususi bölünebilir maddelerin depolama yerlerinden projeyi sunan azaya veya âza grupuna, 
teslimatın emniyetini sağlıyacak şartlar dâhilinde, sıhhat ve emniyet talimatlarına uygun olarak 

• devrini derpiş etmesi, 
3. Bizzat ajans tarafından temin edilen hizmet, teçhizat ve tesislerin şartname ve bahusus fiyat

larını belirtmesi, şayet bu hizmet, teçhizat ve tesisler bir âza tarafından temin edilmişse, yardımı 
yapan âza ile projeyi sunan âza veya azalar grupu arasında mutabık kalman şartları belirtmesi, 

4. Projeyi sunan bir âza veya âza grupu tarafından-: a) Tahsis edilen yardımın askerî gaye
lere hizmet eder şekilde kullanılmıyaeağı, b) Projenin XII nci maddede mezlaır garantilere tâbi 
olacağı taahhüdünü derpiş etmesi. (Gerekli hususi garantiler anlaşmada belirtilir.) 

5. Projenin neticesi olarak yapılan ihtira ve keşifler veya proje ile alâkalı beratlar için Ajan
sın, bir azanın veya azaların hak ve menfaatleri ile ilgili olarak alınması gereken tedbirleri derpiş 
eylemesi, 

6. Anlaşmazlıkların halli mevzuunda gerekli tedbirleri derpiş eylemesi, 
7. Gerekli olduğuna kanaat getirilen bütün diğer hükümleri derpiş etmesi, 
Gereken bir Anlaşma akdeder. 
G) Bu. maddenin hükümleri icabettiği takdirde, halen yürütülmekte olan bir proje ile ilgili ola

rak yapılan bütün madde, hizmet, tesis ve teçhizat talepleri için de mer'idir. 
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Madde — X I I 

;'': • " ' ;- , ' y^t'^j^V^şj Ajansın garantileri • _ _ l 

A) Ajansa ait projelerde veya Tarafların Ajansın garantisi altında olmasını talebettikleri di
ğer anlaşmalarda Ajans bu proje ve anlaşmaların şümulü içinde aşağıdaki hak ve mesuliyetlere sa-
hibolaeaktır : / 

1. Nükleer reaktörler de dâhil olmak üzere, hususi tesisat ve teçhizatın plânlarını, askerî mak
satlara hizmet etmiyeceklerinden, icabeden emniyet ve sıhhat kaidelerine uygun bulunduklarından 
ve bu maddedeki garantileri müessir bir şekilde Bağlıyacaklarından emin olmak üzere tetkik ve tas-
vibetmek. 

2. Ajansın tesbit ettiği hıfzıssıhha ve emniyet talimatlarının tatbikini talebetmek. 
3. Muamele kayıtlarının, proje veya anlaşma çerçevesi içinde kullanılan veya imal edilen hususi 

parçalanabilir maddelerin hesaplarının tutulmasında yardımcı olmak gayesiyle muhafaza ve ibrazı
nı talebetmek. 

4. Çalışmalar hakkında terakki raporları istemek ve kabul etmek. 
5. Radyasyona uğramış maddelerin kimyevi muameleye-tâbi tutulmasında kullanılacak usulleri, 

bu usullerin maddelerin askerî gayelere tahsisim1 vasıta olmamalarını ve tetkiki kabil emniyet ve 
sıhhat kaidelerine uygun bulunmalarını teminen tasdik etmek. Hususi parçalanabilir madde olarak 
meydana gelen veya istihsal edilen tâli maddelerin Ajansın mütemadi garantisi altında ilgili âza 
veya azalar tarafından tasrih edilen mevcut veya inşa halindeki reaktörlerde veya araştırmalarda 
sulhçü gayeler için kullanılmasını talebetmek; hususi parçalanabilir madde olarak meydana gelen 
veya istihsal edilen tâli- maddelerin yukarda zikredilen maksatların tahakkuku için lâzım olanlardan 
fazlasının stok yapılmasını önlemek gayesiyle Ajansa teslim etmelerini, alâkalı âza ve azaların teslim 
edilen maddeleri yukarda zikredilen gayeler dâhilinde kullanmak istemeleri halinde iade olunacakları 
şartı ile, talebetmek. 

6. Ajans, yardım alan Devlet veya Devletlerle istişarelerde bulunduktan sonra *bu Devlet veya 
Devletlerin arazisine müfettişler göndermek; müfettişler her zaman mevzu ile ilgili her yere girmeye 
ve türlü vesikaya nüfuz etmeye ve verilen esas ve bölünebilir maddelerin hesaplarının tutulması 
için alâkalı Devlet tarafından bu maddeler ve bunlarla ilgili cihaz ve vesikaları tanzime memur edil
miş kimselerle temasa geçmeye, teşebbüsün XI, nci maddenin F-4 paragrafında zikredilen askerî 
gayelerde kullanılmıyacağmı ve bu maddenin A-2 paragrafında zikredilen sıhhat ve emniyet tedbir-\ 
lerine uygun olduğunu tesbit etmeye, ilgili Devlet veya Devletlerce Ajans arasındaki Anlaşmalarda 
belirtilen diğer şartlara riayet edilip edilmediğini tetkika salahiyetli kılınmışlardır, ilgili Devlet arzu 
ettiği takdirde, müfettişler, vazifelerinin ifasına mâni olmamak veya geciktirmemek şartiyle, bir tem-
silri tefrik edebilir. 

7. Yardım gören devlet veya devletlerin münasip bir müddet zarfında Ajans tarafından tale-
bedilen düzeltici tedbirleri almamaları halinde. Ajans, projenin tahakkuku için bizzat kendisi ta
rafından veya bir âza tarafından verilen yardıma nihayet vermeye ve gönderilen malzeme ve cihaz
ları geri almaya salahiyetlidir. 

B) Ajans, ihtiyaç görüldüğü, takdirde bir müfettişler kadrosu teşkil eder. Bu müfettişler, 
Ajansın, kendi tasvibine, idaresine ve kontroluna sunulmuş projelere tatbiki gereken sıhhat ve em
niyet tedbirlerine riayet etmesini ve yine kendi muhafazası altında bulunan veya kendisince kul
lanılan veya çalışmaları sırasında istihsal olunan ham ve hususi bölünebilir maddelerin askerî ga
yelerde kullanılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak nıaksadiyle Ajans tarafından 
deruhde edilmiş her nevi faaliyeti incelemeye vazifeli kılınmışlardır. Ajans, gerekli tedbirlerin 
alınması zımnında vukua gelen her türlü ihlâl ve ihmale son verilmesi nıaksadiyle icabeden hüküm
leri vaz'eder. 

C) Müfettişler, aynı zamanda bu maddenin A - 6 paragrafında bahis mevzuu edilen hesapları, 
XI nci maddenin F - 4 ve aynı maddenin A - 2 paragraflarında münderiç ahkâma ve ilgili devlet 
veya devletlerle akdedilen anlaşmalarda belirtilen diğer şartlara uygunlukları bakımından tetkik 

( S. Sayısı : 262 ) 



— 12 — 
ve murakabe ile de salahiyetlidirler. Müfettişler müşahede ettikleri ihlâlleri Umum Müdüre bildi
recekler, o da derhal müfettiş raporunu idareciler Meclisine havale edecektir. Meclis, mevcudi
yeti müşahede edilen ihlâlin giderilmesini yardım gören devlet veya devletlerden talebede»'. İda
reciler Meclisi bu ihlâli bütün âza devletlere, Birleşmiş Milletle]' (Jiivenlik Konseyine ve Umumi 
Heyete bildirecektir. Yardımı gören devlet ve devletlerin münasip bir zaman dâhilinde gerekli 
tedbirleri almakta zühul göstermeleri halinde idareciler Meclisi aşağıdaki müeyyidelerden birini 
veya her ikisini birden tatbikte muhtardır: Ajans veya bir âza tarafından yapılan yardimm azal
tılması veya durdurulması içijn gerekli talimatı verir, veya yardım gören âza veya âza grupun-
dan evvelce verilmiş olan malzeme ve cihazların iadesini talebeder. Ajans ayni zamanda XIX 
ncu madde ahkâmına tevfikan, vecibelerini yerine getirmiyen her azayı âzalık hak ve imtiyaz
larından mahrum edebilir. 

, Madde — XIII . 

Azaların yaptıkları masrafların ödenmesi 

Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, İdareciler Meclisi ile Ajansa malzeme, hizmet, teçhizat ve 
tesisler veren âza arasında verilen malzemenin ödenmesine matuf bir Anlaşma imza edilir. 

Madde — XIV. 

Malî hükümler 

A) idareciler Meclisi her sene Umumi Heyete Ajansın masraflarını gösterir bir bütçe ta
sarısı sunar. Tasarı, bu bapta Meclisin çalışmalarını kolaylaştırmak maksadiyle, Umum Müdür 
tarafından hazırlanır. Umumi Heyet Bütçe tasarısını tasvibetmediği takdirde mütalâa ve tav
siyeleri ile birlikte idareciler Meclisine iade eder. Bunun üzerine idareciler Meclisi Umumi He
yetin tasvibine ikinci bir Bütçe tasarısı sunar. 

B) Ajansın masrafları aşağıdaki kategoriler dâhilinde tasnif edilir : 
1. idari masraflar. Bunlara aşağıdaki masraflar dâhildir : 
a) Aşağıda B - 2 paragrafında zikredilen :ve malzeme, hizmet, teçhizat ve tesislerin işletil

mesiyle alâkalı personel masrafları dâhil olmak üzere Ajansın diğer personel masrafları; top
lantılar için yapılan masraflar; Ajans projelerinin hazırlanması ve malûmat neşri dolayısiyle 
yapılan masraflar. 

b) Ajansın projelerine mütedair XII nei maddede gösterilen garantilerin tatbikinden müte
vellit masraflar, veya III ncü maddenin A-5 fıkrasında mündemiç iki veya çok taraflı anlaşma
lardan mütevellit masraflarla Ajans tarafından deruhde edilen hususi bölünebilir maddelerin 
tanzim ve depolama masrafları; aşağıda E paragrafında sözü geçen depolama ve tanzim masraf
ları buraya dâhil değildir. 

2. Bu maddenin 1 nci paragrafında bahis konusu masraflar haricolmak üzere, vazifeleri
nin ifası için Ajansın iktisap ve tesis ettiği inallar, tesisat, malzeme, teçhizatla ilgili masraflar 
ile bir veya daha ziyade azalar ile yapılan anlaşmalar sebebiyle Ajans tarafından temin edilen 
mal, hizmet, teçhizat ve tesislerin maliyetleri. 

C) Yukarda B-l, b paragrafındaki masrafları tesbit ederken İdareciler Meclisi iki veya çok 
taraflı anlaşmalarla Ajansırukefaleti altına giren garantilerin ifası sırasında bu anlaşmalara tev
fikan Ajansa ödenecek meblâğları tenzil edecektir. 

D) B-l paragrafında zikredilen masrafları, İdareciler Meclisi, Umumi Heyetin tâyin ettiği 
barem dâhilinde azalar arasında taksim edecektir. Baremin tesbitinde, Umumi Heyet ölçü 
olarak Birleşmiş Milletlerin mûtat bütçesine âza devletlerin iştirak nispetleri hakkında kabul 
edilen esasları kullanacaktır. 

E) idareciler Meclisi, muntazam fasılalarla bir masraf baremi tesbit eder. Bunun içerisine 
Ajans tarafından azalarına temin edilen mal, hizmet, teçhizat ve tesislerin tanzim ve depolanma-
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sı icabı yapılan mâkul ve mütecanis masraflar da girer. Bu barem, İdareciler Meclisince F para
grafına göre kullanılmasına karar verilen ihtiyari yardımlar miktarı düşüldükten sonra, yukarda 
B - 2 fıkrasında derpiş edilen masrafları karşılayacak şekilde tesbit edilir. Barem dâhilinde ta
hakkuk eden mebaliğ hususi bir fona geçirilerek bu fon âza devletler tarafından Ajansa temin 
edilen malzeme, hizmet, tesis ve teçhizatın ödenmesinde ve B - 2 paragrafı ile Ajansa tahmil edi
len bütün diğer masrafların karşılanmasında kullanılacaktır. 

V) E paragrafında zikredilen maliyet ve masraf kalemleri yekûnunu aşan bir varidat halin
de fazla, kalan kısım ve Ajansa yapılan ihtiyari teberrular umumi bir fona geçirilecek ve bunlar 
Umumi Heyetin tasvibi ile İdareciler Meclisi tarafından tâyin edilecek şekilde kullanılacaktır. 

G) Umumi Heyet tarafından tâyin edilen hudut ve kaidele* dairesinde İdareciler Meclisi Ajans 
namına istikraz yapabilir ve ihtiyari teberruları kabul edebilir. Şu kadar ki, bu istikraz ile Ajansın 
her hangi bir azasına mesuliyet tevcih edilmemelidir. 

H) Umumi Heyetin malî meseleler ve İdareciler Meclisinin Ajans bütçesinin tutarı üzerind-e 
alacağı kararlar mevcut ve reye iştirak eden azaların üçte iki ekseriyeti ile alınmalıdır. 

'-'y : . ' - • ' . " •• . - ; ' • • • - • ; M a d d e — X V . 

: ' İmtiyaz ve masuniyetler 

A) Ajans, âza devletlerin arazileri üzerinde, vazifesinin ifası için gerekli hukuki salâhiyet, 
imtiyaz ve masuniyetleri haizdir. 

B) Ajans, âzası devletlerin temsilcileri ve bunların müşavir ve yardımcıları, Konseye tâyin olu
nan idareciler ve bunların müşavir ve yardımcıları Umum Müdür ve Ajans personeli Ajans çerçe
vesi içinde vazifelerini tamamen serbest bir şekilde ifa etmeleri için gerekli imtiyaz ve masuniyet
leri haizdirler. 

O) Bu maddede zikredilen hukuki salâhiyet, imtiyaz ve masuniyetler Ajansla akdedilen ayrı 
bir Anlaşma veya anlaşmalarda tasrih edilmiştir. Bu Anlaşma veya anlaşmaların akdi sırasında, 
Ajans. İdareciler Meclisi ve azalar tarafından verilen talimat dairesinde hareket edecek olan Umum 
Müdür tarafından temsil edilir. 

Madde — XVI. 

Diğer teşekküllerle olan münasebetler 

A) İdareciler Meclisi, Umumi Heyetin müsaadesiyle Ajansla Birleşmiş Milletler veya faaliyet
leri Ajansınki ile alâkalı bütün diğer teşekküller arasında faideli ve gerekli münasebetleri tesis 
edecek Anlaşma, veya anlaşmaları akdedebilir. 

B) Ajansla Birleşmiş Milletler arasındaki münasebetleri tesis eden anlaşma veya anlaşmalar ge
reğince, 

1. Ajans 111 neü maddenin B - 4 ve B - 5 fıkralarında mezkûr raporları Birleşmiş Milletlere 
tevdi eder. 

2. Ajans kendi faaliyeti ile alâkalı olarak Birleşmiş Milletler Umumi Heyeti veya Birleşmiş 
Milletler konseylerinden birj tarafından kabul edilen karar suretlerini inceler; ve bu inceleme neti
cesinde kendisi veya azaları tarafından işbu Statü hükümleri dairesinde alman tedbirler hakkında 
Birleşmiş Milletler salahiyetli organlarına raporlar tevdi eder. 

Madde — XVII. 

Anlaşmazlıkların halli 

A) Müzakere yoliyle halledilemiyen ve işbu Statünün tefsir ve tatbikinden doğan bütün an
laşmazlıklar, alâkalı taraflar başka bir hal çare.1-! üzerinde mutabık kalmadıkça, Milletlerarası Ada
let Divanı Statüsü hükümleri dairesinde adı gecen Divana tevdi edilir. 
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B) Umumi Heyet ve İdareciler Meclisi müstakillen, Birleşmiş Milletler Umumi Heyetince uy

gun görülmek şartiyle, Ajansın faaliyeti ile ilgili olarak ortaya çıkan her hukuki mesele hakkında 
Milletlerarası Adalet Divanından istişari mütalâa serd etmesini talebedr. 

Madde — XVIII. 

Tadilât ve çekilme 

A) İşbu Statünün tadili her âza Devlet tarafından talebedilebilir. Tadil teklifinin Umumi He
yetçe incelenmesinden en az 90 gün evvel, tadil teklifini hâvi metnin kopyeleri Umum Müdür tara
fından hazırlanarak bütün azalara tebliğ olunur. 

B) Umumi Heyetin işbu Statünün meriyete girmesini takibeden 5 nci yıllık içtimai esnasında 
Statü hükümlerinin yeniden gözden geçirilmesi hususu konferans ruznamesine dâhil edilecektir. 
Şayet mevcut ve reye iştirak eden azaların ekseriyeti yeni bir gözden geçirme lehinde mütalâa be
yan ederlerse bu husus Umumi Konferasın mütaakıp içtimaında ele alınır. Bilâhara umumi bir 
gözden geçirme ile ilgili teklifler aynı usullerle karar alacak olan Umumi Heyete getirilir. 

C) Tadil teklifleri aşağıdaki hususların tahakkuku ile her âza için meriyete girer. 
1. Tadil teklifi ile ilgili olarak İdareciler Meclisince serd edilen mütalâanın incelenmesini müta

akıp Umumi Heyette mevcut ve reye iştirak eden azaların üçte iki ekseriyetince tasvibi ile, 
2. Azaların üçte ikisi tarafından kendi mevzuatı gereğince kabulü ile. (Bir âza tarafından ka

bul, Mutabakat Beyannamesinin XXI. nci maddenin C fıkrasında zikredilen müstevda devlete ve
rilmesiyle tamamlanır.) 

D) Ajansın her hangi bir âzası XXI nci maddenin E fıkrası gereğince Statünün meriyete gir
mesini takibeden 5 yıllık müddetin hitamından sonra her zaman ve işbu Statüde yapılan bir tadili 
kabul etmesine imkân görmediği her anda XXI nci maddenin C fıkrasında zikredilen müstevda dev
leti yazı ile haberdar ederek Ajanstan çekilebilir. Müstevda Devlet keyfiyetten İdareciler Meclisini 
ve diğer azaları vakit kaybetmeksizin haberdar eyler. 

E) Bir azanın çekilmesi kendisinin XI nci madde gereğince kabul ettiği taahhütlere ve çekil
diği sene içindeki malî vecibelerine hiçbir şekilde halel getirmez. 

Madde — XIX. 

imtiyazların kaldırılması 

A) Malî vecibelerinin ifasında gecikmiş âza Devletin Ajansa borçlu olduğu miktar, kendisinin 
bundan evvelki iki sene içinde hissesine düşen miktara eşit veya bunu tecavüz ediyorsa söz konusu 
Devletin Ajansta reye iştirak hakkı yoktur. Bununla beraber, Genel Konferans bu gecikmenin ilgili 
Devletin kontrolü haricindeki sebeplerden ileri geldiğini müşahede ederse, o Devlete tekrar reye işti
rak hakkı tanıyabilir. Jİ̂ ^T 

B) İşbu Statü ahkâmına veya Statüye istinaden akdedilmiş bir Anlaşma hükümlerine devamlı 
surette aykırı hareket eden bir Ajans âzası, İdareciler Meclisinin tavsiyesi üzerine Umumi Heyetin 
üçte iki ekseriyetle alacağı karar gereğince âzalık hak ve imtiyazlarından istifadeden mahrum edilir. 

Madde, — XX. 

Tarifler < 

İşbu Statüde kullanılan, 
1. Hususi bölünebilir madde «Special Fisionable Materials» tâbirinden, plutonium 239; uranium 

233; uranium 235 veya 233 ile zenginleştirilmiş uranium; yukardaki izotoplardan birini veya bir
kaçını ihtiva eden her madde ve İdareciler Meclisinin zaman zaman belirteceği diğer bölünebilir 
maddeler anlaşılır. Hammaddeler hususi bölünebilir madde tâbiri içine girmezler. 

2. Uranium 235 ve 233 ile zenginleştirilmiş uranium tâbirinden uranium 235 i veya uranium 
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233 ü veyahut her iki izotopu muhtevi uranium anlaşılır. Yalnız son şekilde, her iki izotop mik
tarı ile izotop 238 arasındaki nispet tabiî uraniumdaki izotop 235 ile izotop 238 arasındaki nispetten 
yüksek olmalıdır. 

3. Hammadde «Source Material» tâbirinden, tabiatta bulunan nispetlerde izotop karışımını ih
tiva eden uranium; U- 235 izotop miktarı normalden az olan uranium; torium; bunlardan her han
gi birinin.metal, alaşım, kimyevi karışım veya yoğunlaştırılmış «Konsantrat» şekli idareciler 
Meclisinin zaman zaman tâyin edeceği nispetlerde yukarda zikredilen maddelerden birini veya 
birkaçını ihtiva eden bütün diğer maddeler; buna müşabih olarak İdareciler Meclisince zaman za
man tâyin edilecek maddeler anlaşılır. 

Madde — XXI. 

imza, kabul ve meriyete giriş 

A) İşbu Statü 26 Ekim 1956 tarihinde Birleşmiş Milletler âzası devletlerin ve ihtisas teşekkülle
rinin imzasına açılacak ve 90 gün müddetle imzaya açık bulundurulacaktır. 

B) Statüyü imza eden devletler, tasdiknamelerin tevdii ile Statüye taraf olacaklardır. 
C) Statüyü imzalıyan devletlerin tasdiknameleri ve işbu Statünün IV ncü maddesinin B parag

rafı gereğince Ajansa dâhil olmaları kabul olunan devletlerin kabul beyanları, müstevda devlet olan 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine tevdi olunur. 

D) işbu Statünün hükümleri, her Devletin kendi teşriî kaideleri gereğince tasdik veya ka
bul olunur. 

E) işbu Statü, Eki ayrı olarak, 18 devlet tarafından, bu maddenin B fıkrası gereğince tas
diknamelerin tevdii ile meriyete girer. Bu 18 devlet arasında aşağıda yazılı devletlerden en az 
üçünün bulunması icabeder : » 

Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Büyük Britanya ve Şimalî - irlanda Birleşik 
Kırallığı, Sovyet Sosyalit Cumhuriyetler Birliği 

Sonradan tevdi olunan tasdiknameler ve kabul beyanları alınış tarihlerinden itibaren mute
berdirler. 

F) Müstevda Hükümet, gecikmeksizin her tasdiknamenin tevdii tarihi ile, Statünün meri
yete - giriş tarihini Statüyü imzalıyan bütün devletlere bildirecektir. 

G) işbu Statünün eki, Statünün imzaya açıldığı gün meriyete girer. 

Madde — XXII. 

Birleşmiş Milletler nezdinde tescü 

A) işbu Statü müstevda devlet tarafından Birleşmiş Milletler Anayasasının 102 nci madde
si gereğince tescil ettirilecektir. 

B) Ajansla 1 veya daha ziyade âza arasında aktedilen anlaşmalar, Ajansla bir veya daha 
ziyade teşekkül arasında aktedilen anlaşmalar ve keza azalar arasında Ajansın tasvibi şartiy-
le aktedilen anlaşmalar Ajans nezdinde tescil olunur. Eğer bu anlaşmaların Birleşmiş Milletler 
Anayasasının 102 nci maddesi gereğince tescili icabediyorsa bu anlaşmalar Ajans tarafından Bir
leşmiş Milletler nezdfrıde tescil ettirilir. 

• • • T l 

Madde —XXIII . 

Muteber metinler ve usulüne uygun olarak tasdikli kopyalar 
işbu Statü, her 5 metinde ayni derecede muteber olmak üzere, Çince, Fransızca, ingilizce, is

panyolca ve Rusça olarak kaleme alınmıştır. Mezkûr metinler müstevdi hükümet arşivlerinde 
saklanacaktır. Usulüne uygun olarak tasdik olunmuş kopyalar müstevdi hükümet tarafından Sta-
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tüyü imzalıyan diğer devletlerin hükümetlerine ve IV ncü maddenin B paragrafı gereğince aza sıfa-
tiyle Statüye dâhil olan devletlerin hükümetlerine tevdi edilecektir. 

Usulüne uygun salâhiyeti haiz aşağıda imzaları bulunan murahhaslar işbu Statüyü imzalamışlar
dır. 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Merkezinde bin dokuz yüz elli altı senesi Ekim ayının yirmi altın
cı günü yapılmıştır. 

EK - I 

İhzari Komisyon 

A) Bıı Statünün imzaya açıldığı ilk gün bir ihzari Komisyon kurulacaktır. Bu komisyon, 
Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, A. B. !)., Fransa, Hindistan, Portekiz, Büyük Britanya ve 
Kuzey - İrlanda Birleşik Kıra!lığı, (Çekoslovakya, S. S. O. B. ve Güney - Afrika Birliği tarafından tâ
yin olunacak Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı hakkındaki Milletlerarası Konferans tarafından 
gösterilecek diğer 6 devlet tarafından gönderilecek birer temsilciden müteşekkil olacaktır, ihzari 
Komisyon bu Statünün meriyete girmesine ve sonra Umumi Heyetin toplantısına' ve VI ncı madde
ye göre bir İdareciler Meclisinin kuruluşuna kadar vazifesine devam edecektir. 

B) Masraflarını karşılamak üzere, Hazırlık Komisyonu, Birleşmiş Milletler Teşkilâtından bir 
istikraz talebinde bulunabilir. Ve bu maksatla, Birleşmiş Milletler salahiyetli makamları ile gerekli 
vğ bilhassa ödeme ile ilgili tedbirleri alır. Bu istikraz yetmezse İhzari Komisyon Hükümetlerin 
avanslarını kabul eâer. Bu avauslar ilgili hükümetlerin Ajansın yıllık bütçesine iştirak payından 
tenzil edilebilirler. 

C) İhzari Komisyon : 
1. Memurlarım tâyin edecek; iç nizamnamesini yapacak, lüzumlu gördüğü kadar sık toplantı

lar aktedecek, toplantıların yerini tâyin ve lüzumlu gördüğü komiteleri teşkil edecektir; 
2. Bir icrai sekreter tâyin edecek, gerekli personeli bulacak" ve bunların salâhiyet ve vazifeleri

ni tesbit edecektir; " :
e fv •'***;' -

o. Umumi Heyetin ilk toplantısı için lüzumlu her türlü tedbiri alacak ve İm toplantının, Sta
tünün meriyete girişinden mümkün olduğu kadar az bir zaman sonra yapılması gerektiği için bil
hassa muvakkat bir ruzname ve bir iç nizamname tasarısı hazır!ıyaçaktır; 

4. VI' ncı maddenin A -1. ve A - 2 bentleri vo B fıkrası gereğince ilk İdareciler Meclisinin 
azalarını tâyin edecektir. 

5) Ajansın ilgili olduğu meselelerden derhal incelenmesi gerekenler hakkında, Umumi Heyet 
ve İdareciler Meclisinin ilk toplantısına sunulmak üzere, etüdler, raporlar ve tavsiyeler hazırlıya-
caktır. Bu meseleler arasında (a) Ajansın finansmanı; (b) Ajansın ilk faaliyet yılı için program
lar ve bütçe; (e) Ajansın istikbaldeki faaliyetleri hakkındaki programla ilgili teknik meseleler; 
(d) Ajansın Daimî Sekreterliğinin kurulması; (e) Ajansın Daimî Merkezinin seçilmesi; 

6. İdareciler Meclisinin birinci toplantısı için Ajansın Merkezi hakkındaki bir Anlaşmanın 
hükümleri üzerinde tavsiyelerde bulunmak. Bu Anlaşma Ajansın hukuki durumunu ve Ajansla 
ilgili Devletin karşılıklı hak ve vecibelerini tâyin edecektir. 

7. (a) Bu Statünün XVI ncı maddesine göre, Umumi Heyetin ve İdareciler Meclisinin, ilk top
lantısına sunulmak üzere bir Anlaşma Tasarısı hazırlamak için Birleşmiş Milletlerle müzakerelere 
girişecek; (b) Umumi Heyetin re idareciler Meclisinin ilk toplantılarına, Ajansla diğer millet
lerarası teşekküller arasında, bu Statünün XVI ncı maddesinde bahis konusu olan, münasebetler 
hakkında tavsiyelerde bulunacaktır. '"**•' * » ^ * - * * * ^ 5 **. - f -• * ••• ! < * ; --; • ~; •, <*.* ^ . 


