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1. — TUTANAK ÖZETLERİ 

A. — Geçen tutanak Özeti 

Hurdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'ın, Sö
ğüt bataklığı hakkındaki sözlü sorusuna Bayın
dırlık Bakanı, 

Çanakkale Milletvekili İhsan Karesioğlu'nun, 
Garbı Trakya'daki Türkler hakkındaki sözlü so
rusu ile 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğiu'nun 
Balkanlardaki Türklere yapılan zulümler hak
kındaki sözlü sorusuna Dışişleri Bakanı, 

Maraş Milletvekili Emin. Soysal'in, Devlet 
idaresinde kırtasiyeciliği artıran malî formalite

lerin ıslahı hakkındaki sözlü sorusuna da Mali
ye Bakanı cevap verdiler, 

Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerle Köy Sağ
lık memurlarının geçimlerini düzenlemek üzere 
3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunlara ek olarak 
hazırlanan kanun kabul olundu. 

Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere Bir
leşime son verildi. 

Başkan Kâtip Kâtip 
..İstanbul Mardin Rize 

K. Karabekir Dr. A. ITras Dr. F. Kurtuluş 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılmr. saati : 15 

BAŞKAN — Ol. Kazım. Karabekir 
KATİPLER : Necmeddin Sahiı Sılar. (Tunceli), Dr. Aziz Uzas (Mardin). 

Oturum anılmıştır. 

. - BAŞKANLIK DİVAANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

Birselin, İçişleri Bakanlığına Erzurum Millet
vekili Münir Hüsrev Cîöle'nin, Ekonomi Bakan
lığına Diyarbakır Milletvekili. Cavit Ekin'in, Ta
rım Bakanlığına izmir Milletvekili Şevket Ada-
lanin, Çalışma Bakanlığına Ekonomi Bakanlı
ğından çekilmiş olan Rize Milletvekili Tahsin Be
kir Baita'nın ve Ticaret Bakanlığına şimdilik ve
kil olarak Maliye Bakanı Halid Nazmi Keşmir'in 
tâyin edildiklerini saygılarımla arzederim. 

Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü 

BAŞKAN 

1. — Çekilen altı Bakanın uerine tâyin edilen 
Bakanların adlarını bildiren ('umhurbaşkanhğı 
tezkeresi (3/118) 

BAŞKAN — Bazı Bakanların değiştirildiği 
hakkında Cumhurbaşkanlığının tezkeresi, var, 
okutuvorum. 

4/77!) 5 Eylül 1047 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Savunma, İçişleri, Ekonomi Ticaret, 
Tarım ve Çalışına Bakanlarının çekilmeleri ka
bul edilerek Başbakanlığın teklifi veçhile""Millî 
Savunma Bakanlığına .İzmir Milletvekili Münir (Allah hayırlı başarılar versin sesleri; 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Büyük Millet Meclisi ve hağlanıklan 
ile Millî saraylar ve köşklerdeki eşya hakkın
da Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra

poru (5/62) [1] 

1 ] 240 sayılı basmmjazı tutanağın sonundadır. 

652 — 
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(Rapor okundu). I 
BAŞKAN — Efendim; okunan raporu Baş

kanlık Divanına alalım, görüşüldükten sonra iear 
bı yapılır. 

2. — Hava sınıfı ' mensuplarına verilecek 
zamlar ve tazminler hakkındaki 3485 sayılı 'Ka
nunun 4334 sayılı Kanunla değiştirilen 12 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma, Maliye ve Rütçt Komisyon
ları raporları (1/143) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? 

Maddelere, geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Hava sınıfı mensuplarına verilecek zamlar ve I 
tazminler hakkındaki kanunun 4334 sayılı Ka
nunla değiştirilen 12 nei maddesinin değiştiril-

meşine dair kanun 

MADDE 1. — Hava sınıfı mensuplarına veri
lecek zamlar ve tazminler hakkındaki 24 . VI . 
1938 tarihli ve 3485 sayılı Kanunun 23 . XII . 
1942 tarihli ve 4334 sayılı Kanunla değiştirilen 
12 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde de 
ğiştirilmiştir: 

Emir ve görev uçuşu yapan uçucularla hangi 
meslek ve sınıftan olursa olsun emirli ve görevli 
olarak tayyarede bulunup gerek uçma ve gerek 
uçuşun havada ve yerdeki sebeplerinden malûl 
kalanların emeklilik aylıklarının hesabında: 

A) Subay ve askerî memurlar için bir üst 
rütbe aylığı; 

B) Temditli ve temditsiz başgedikliler için 
bir üst derece aylığı; 

C) Erden başçavuşa kadar olanlar için teğ
men aylığı (er ve başçavuş dâhil); 

D) Sivil aylıklı mmeurlar için bir üst dere
ce aylığı; 

E) Çeşitli hizmetliler için emekliliğe esas üc
retlerinin bir üst derece ücreti ve aldıkları üc
retler 150 liradan aşağı olanlar için 14, ncü üc
ret derecesi; 

Esas tutulur. | 
8 Şubat 1341 tarihli ve 551 sayılı Kanun hü- ] 

kümleri, yukarıdaki fıkra hükmü dairesinde mâ-

[1] 239 sayılı basmuyazı tutanağın sonunda-
dır. 

. 1947 O : 1 
lûl kalanlardan D ve E bentlerinde sayılanlar 
hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz is
tiyen var mı? 

Maddeyi kabul edenler... Etnıiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — B\ı kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi kabnl edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —. Bu kanunun Maliye ve Millî 
Savunma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — üç-üııcü maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. • 

3. — Türkiye ile Irak arasında imza edilen 
Dostluk ve İyi Komşuluk Andlaşması ile bu And-
laşmaya ek Protokol ve Sözleşmelerin onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
raporu (1/225) [1] 

BAŞKAN — Komisyon, raporunda ivedilik
le görüşülmesini istiyor. İvedilikle görüşülme
sini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
KASİM OÜLEK (Seyhan) — Muhterem 

arkadaşlarım; bugün Yüksek huzurunuza gelen 
bu tasarı ile, Irak ve Türkiye arasında yapıl
mış olan Anlaşmanın tasdiki isteniyor. Bu An
laşma müzakerelerine murahhas olarak katılmış 
bil* arkadaşınızım. Bu vesile ile bir kaç söz 
söylememe müsaadenizi rica edeceğim. 

Bu Anlaşma, iki komşu ve kardeş memle
ket arasında esasen mevcut ve tarihten gelme 
yakınlık ve dostluğu bir kat daha kuvvet lendi-

! recektir. Birleşmiş Milletler çerçevesi içinde 
yapılmış olan bu Anlaşma, Birleşmiş Milletler 
misakmın derpiş ettiği mıntakavi sözleşmeler
den birisidir. 

Biz, Türkiye, Birleşmiş Milletler Misakını 
ve Birleşmiş Milletler mefhumunu dünyada sul-

| hun yeri eşmesi ve dünyada emniyetin sağlan-
; ması için esas sayanlardanız. Bu misak çerçevesi 
| içinde yapılan bu Anlaşmayı da bu gözle gör

mekte ve hem komşu iki memleketin.yakınlığı 

[İ] 241 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır, 

- m -
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ve dostluğu bakımından ye hem, de dünyanın 
umumi erimiyeti bakımından , örienıli ve ehenı-
ıniyetli saymaktayız. 

JVÎuhtereın arkadaşlarım, bu anlaşmanın umumi 
güvenlik ve yakınlık derpiş eden : bir kısmı 
olduğu gibi ekonomi isteriyle ilgili ehemmiyetli 
diğer, bir takım, kısımları yaçdır, birbirine 
komşu, ve iktisadi bakımdan birbirine yakın 
bağları olan bu iki memleketin ekonomi ala
nında iş birliği etmesi, yakınlık göstermesi yine 
dünyanın, bu taraflarında sulhun ve Milletler
arası dostluğun teessüsü bakımından ehemmiyet
li sayılmak gerektir. Bu anlaşma ile iki memle
ket arasında posta telgraf meselelerinde, güm
rük işlerinde karşılıklı kolaylık ve yakınlık 
gösterecektir. 

Anlaşmanın üzerinde ehemmiyetle durulma
sı lâzımgelen taraflarından biri de Dicle ve 
Fırat hakkında varılmış olan esaslı görüş ve 
menfaat beraberliğidir. Memleketimizde çıkan 
bu iki ırmak Irak 'a gider ve orada birleştikten 
sonra denize dökülün. Bu ırmakların Irak eko
nomisi bakımından önemi gayet büyüktür. 
Kaynakları bizde olan ve büyük bir kısmı biz
de akan bu nehirlerin tanzimi, her şeyden ev
vel, bizim topraklarımızda yapılması gerekir. 
Bu hususta esaslı bir anlaşmaya varılması ve 
iki memleket iktisadiyatı bakımından önemli 
sayılması ieabeder. 

Arkadaşlar, hem iktisadî hem de umumi si
yasi ve güvenlik bakımlarından iki komşu mem

leket arasında ve dünya güveni bakımından önem
li olduğuna kani olduğumuz bu anlaşmanın ta
rafınızdan tasdiki, dünyada sulh ve emniyetin 
yerleşmesinde mühim bir yer alacaktır. (Alkış
l a r ) . ' 

VEDAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Sayın 
arkadaşlarım, Irak' la yaılmış olan bu andlaş-
maniıi şüphesiz her ciheti mucibi memnuniyet
tir. Bizi en fazla sevindiren, bilhassa Güney
doğu illerini yakından ilgilendiren Dicle ve 
Fırat arasında Mezopotamya'da refah imkân
larını sağlayacak olan protokoldür. Bu proto
kolü inceledikten sonra Katırıma bir kaç soni 
geldi Bit sbrtilarimın ilgili bakanlardan, Hükü
metten cevaplandırılmasını rica ediyorum; 

Hiç şüphesiz dost Irak için Dieİe ve Fırat 
üzerjıide bentler kurarak feyezana mâni ol-. 
nıak' İ r a k ısın çok faydalıdır ye .toprajçlarım 
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mümbit helei;getirecektir.: Fakat aynı mekaniz
ma ile muvazi olarak bizim için de büyük im
kânlar derpiş edilmektedir. Şöylekij toprakla
rımızda kurulması mutasavver olan bu bent
ler gerek enerji bakımından, gerek sulatma ba
kımından geniş imkânlar elde edeceğiz. Eko
nomi Bakanlığının doğu bölgelerine şık sık he
yetler gönderdiğini ve orada iktisadi etüdler 
yaptırdığını öğrenmekteyiz. Acaba Ekonomi Ba
kanlığı bu etüdleri yaptırırken Dicle ve Fı
rat, üzerinde kurulması mutasavver olaaaJnı ener
ji kaynaklarından faydalanma yollarını da 
derpiş etmiş midir? Zira bu güzel tasavvur 
tahakkuk ettiği gün Güney Doğu illerinde 
enerji kaynağı fışkıracaktır, Devlete ve müte
şebbislere çalışma imkânı hazırlayacaktır. Bu
nun için Hükümet bu enerji kaynağını bugün
den derpiş ederek bir plân hazırlamış mıdır? 

İkincisi, sayın arkadaşlarım; Bayındırlık 
Bakanlığına aittir, bu anlaşmanın şüphesiz 
meriyete girmesi ancak Bağdat ' ta teati edilme
sinden sonra olacaktır. 

Fakat onu beklemeden acaba Bayındırlık Ba
kanlığı, ihzari mahiyette de olsa daha bugünden 
mahallî etüdler yapma yoluna gitmiş midir? 
veya gitme yolunu tutmuş mudur? 

Çünkü buna bugünden başlamanın kendisi için 
hiçbir mesuliyet ve zorluğu yoktur. Sonra su
ların akış kuvvet ve derecesini tesbit için tet
kikler ve sondajlar yapılmış mıdır? Bunları öğ
renmek istiyorum. 

3 ncüsü : Dışişlerine aittir. Tetkik buyur
duğunuz zaman göreceksiniz ki, bu protokolün 
4 ncü maddesi, barajlar yapıldıktan sonra isti
fade şekilleri ayrı bir anlaşma ile tesbit edile
cektir diyor. Acaba bu ayrı anlaşma hangi şart
larla yapılacaktır, ve bizim menfaatlerimiz ne 
şekilde korunulacaktır ? Yahut buradan elde 
edilecek menfaatler ne şekilde bölüşüle
cek, buna . dair ihzari mahiyette de olsa 
bir noktai nazar teatisi yapılmış mıdır? Bu me
sele çok önemlidir j zira bentler yapıldıktan sona
ra biz yalnız sulamadan istifade etme yoluna 
giderek h içb i r masraf yapmamıza lüzum hâsıl 

.. oimıyacaktıi4. 
; Fakat .eğer enerji elde etme cihetini tercih 

edip elektrik santralleri yapılması lâzımgelirse 
bu masrafları kim^vere^f^lirlı Aca^ba l?u cihet
ler burançyijşma ko^nuşuluj^kgnf^zari n>«hiyet|e 
olsa bytr, noktainazar teatisi yapılmış mıdır f gu-

m*-r 
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mi Saylö Dışişleri Bakanının aydınlatmasını ri
ca ediyorum.: 

DIŞÎŞLERÎ BAKANI HASAN SAKA 
(Trabzon) — Muhterem arkadaşlar, 1946 Martı
nın 29 unda burada* Ankara'da Kral Naibi Son 
Altes AbdÜiilâh Hazretlerinin ziyareti vesilesiy
le iki tarafın salahiyetli murahhasları arasında 
hazırlanarak imza edilmiş ve şimdi tatbik edil
mek üzere huzurunuza sunulmuş olan Türkiye -
Irak Dostluk Anlaşması ve zeyillerinin muh
teviyatı hakkında evvelco söz söyliyen arkada
şım izahatta bulundular. Şunu söylemek iste
rim kij Cenup komşumuz ve kardeş Irak kendi 
varlığına kavuştuğu tarihten beri Türkiye ile 
olan münasebatında daima iyi komşuluk ve kar
deşlik hislerini bizimle mütekabildi idameyi reh
ber ittiahz etmiş ve bu iyi münasebetleri gölge-
liyeeek herhangi bir hâdise zuhur etmemiştir. 
Bu anlaşma ile ve bunların tasdikmdan sonra 
mevkii meriyete girecek olan Protokolleri ve 
zeyli mukavelelerle iki memleket arasında öte-
denberi cari bu iyi dostluk ve kardeşlik müna
sebetlerinin yeni bir inkişaf devresine gireceği 
muhakkaktır. Anlaşmanın esas ruhunu Birleşik 
Milletler Anayasası esas hükümleri dairesinde 
bilhassa komşu memleketle iki memleketin mü-
nasebatmı hattâ bu bölgeye mütaallik diğer 
memleketlerle olan münasebatımızda bizi ilgilen
diren meseleler ve hattâ ihtilâtlar icabederse 
Birleşik Milletler Teşkilât ve onun Anayasası 
hükümlerine göre halledilmesi hususunda mu
tabık kalmaları ve taahhüde girişmiş bulunma
larıdır. Anlaşma, iktisadi işlere mütaallik ola
rak altı protokolden ve iki zeyil mukaveleden 
ibarettir, öyle ümit ediyoruz ki, bundan sonra 
iki komşu memleket arasında karşılıklı emni
yetlerinin icabettirdiği bütün tedbirler alınmış 
olduğu gibi bundan sonraki iktisadi, harsi ve 
ticari bütün sahalardaki münasebetleri araların
da hususi imtiyaz mahiyetleri taşıyacak müna
sebetler ahkâmı cari olacaktır. Bu itibarla İler 
bakımdan büyük ümitler taşıyan bu Anlaşma ve 
zeyillerinin tasdikini Hükümetiniz emniyetle 
Yüksek Heyetinizden rica etmek cesaretini ken
dinde görmektedir. 

Bilhassa baraj hakkındaki protokol hükmü
ne ait bazFfcualler sordular. Tetkik buyuran 
arkadaşlarımı* igörinuşlertîir ki,; bunun için And-
laşmâ yürürlüğe girdSktetf fsonra^; müşterek bü
tün iktisadi1 protokol "hükmünü tatbik etmek 
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için daimî mahiyette bir iktisadi komisyon kuru
lacak ve bu iktisadi komisyon her branja, tica
rete, posta telgrafa, münakaleye, baraj ve sair 
iktisadi tesislere mütaallik hükümleri ile ayrı 
ayrı uğraşmak için tâli komiteler meydana ge
lecektir. Bu andlaşmada protokolde yeralan 
hüküm Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde su 
cereyanlarını düzenlemek ve bunları da İki 
memleketin, yalnız Irak'ın değil bizim hududu
muz dâhilinde icabeden yerler de bittetkik ne
releri olacağı müştereken yapılacak anlaşma
larla sabit olduktan sonra yapılacak barajlar
dan elde edilecektir. Emniyetle temin edilecek 
sulama işlerinde hem komşumuz İrak'ın ve 
hem de bizim kendi arazimiz dâhilinde mümkün 
olan her şekilde istifade etmemiz mukarrerdir. 
Irak topraklarında bu nehirlerin zaman zaman 
taşmaları dolayısiyle ika edilen zararı önle
mek için ve bu zarardan kurtulmak içindir ki, 
Irak Hükümeti imza ettiği bu protokolle bu ba
rajların müştereken yapılacak tetkikata müs
tenit plânlarına göre bu barajların inşaat 
masraflarını tamamiyle kendisi deruhte edecek
tir. Tabiî barajlar yapıldıktan sonra bunların 
sürveyansı, denetlenmesi ve daima iyi halde bu
lunması için de yine müşterek hükümler var
dır. Bu işlerin masrafları iki memleket arasında 
taksim edilmiş olacaktır. Bu tesisattan istifa
de gerek sulama şekliyle olsun gerek enerjiden 
mümkün olan her türlü istifadeyi temin husu
sunda olsun her iki memleket aynı derecede 
istifade hakkını haiz olacaktır. Yani istifade 
bir taraflı değildir ve masraflar da protokol 
ahkâmının ihitva ettiği veçhile bidayeten bü
tün tesis masrafları Irak Hükümeti tarafından 
verilecek ve antrötiyeni, sürveyansı ve sair 
masrafların da müştereken olacağı muharrer
dir. Ticaretlerimiz istisnai ahkâm dairesinde 
prĞfeVentiel rejimlerin verdikleri salâhiyetlerle 
ve başka memleketlere evrilmiyecek olan mu
kabil valörlerle yapmayı istediğimiz karşılıklı 
münasebetlerin tanzimi hususunda bilhassa müna
kale hususunda birbirine elinden gelen karşılıklı 
menfaatleri temin etmek kararındayız. Bil
hassa Irak'm Basra limanı ile bizim İskenderun 
limanında, iki memleketin ithalât ve ihracatının 
kolaylaştırılması hususunda icabeden tedbirlerin 
alınması, icabeden tesislerin yapılması, transit 
müesseselerinin, depolarınin rejimlerinin hattâ 

1mıntıkalarının kürulmasi gibi faydalar bu imza, 

- m ̂  
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edilmiş olan protokol ahkâmı iktizasındandır. 

Mâruzâtım şimdilik budur. Zannediyorum ki, 
Vedat dicleli arkadaşımın sormuş olduğu sual
leri cevaplandırmış oldum. Henüz bu protokol 
yürürlüğe girmediği için, protokol ahkâmın
dan olan ' müşterek taharri, araştırmalar yapıl
mış değildir. Bu hususta *he Ekonomi Bakan
lığının hazır plânı, ne de Bayındırlık Bakanlığı
nın bir ihzaratı olduğunu farzetmiyorum. Bun
lar muahede yürürlüğe girdikten ve ahkâmı 
tatbika başlandıktan sonra yapılması ieabeden 
şeylerdir. 

Şunu da ilâveten arzedeyim ki, bunlar Birleşik 
Devletler Anayasası ahkâmı dâhilinde yapılmış ve 
daima o ruh ile yürüyeceği takarrür etmiş olan 
bu muahedenin yürürlüğe girmesini müteakip, 
içindeki salâhiyet, Birleşik Milletler teşkilâtı 
nezdinde tescil edilmesi mukarrerdir. 

Arkadaşlar Irak ile âtiyen münasebatımız-
da çok hayırlı bir devre açacak olan bu Andlaş-
raa ve zeyillerinin tasdikini Yüksek Heyetten 
rica etmekle sözüme nihayet veriyorum. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Bu 
proje tatbik edildikten sonra tabiatiyle bir kı
sım arazîmiz su baskınına uğrayacaktır. Bu ara
zi daha ziyade eşhasa aittir. Bu araziye verile
cek tazminat, tesis masrafından mı, işletme 
masraf ısd&n mı verilecektir; bunun için Andlaş-
mada bir kayıt ve hüküm var mıdır? 

DIŞİŞLERİ BAKANI HASAN SAKA (Trab
zon) — Tesis mahiyetinde olan bütün masrafla
rın Irak Devleti tarafından deruhde edilmesi 
mukarrerdir. Yalnız suların sürveyyansı, yani 
nezaret altında bulundurulması, anteretiyen 
masrafları müşterek olacaktır. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Güıiıüşane) — 
İstimlâk edilecek araziden bahşediyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HASA NSAKA (De
vamla) — istimlâke taallûk eden arazi, bizim 
anlayışımıza göre, tamamiyle tesis masrafların
dan olduğu için, nereden ödenmesi, lâzımgelirse 
oradan ödenecektir. 

NAŞÎT FIRAT (Samsun) ,— Saym Başkan; 
soruların mahiyetini anlamadık ki, verilen ce
vabın "ne olduğunu anlıyalım. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HASAN BAKA (Trab
zon) —* Sualin mahiyeti şudur: "Bu tesisler ya
pılırken bazı arazinin istimlâkini lüzum görü
lürse, istimlâk bedelini kim verecektir î~ 
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Bendeniz de cevaben şunu arzediyorum ki: 

İstimlâk edilecek arazi bu tesisatı yapmak için 
alınacağına göre, tesisat masraflarına dâhil ola
cağından. protokol mucibince iki tarafın öde
mesi lâzımgelen masraflardandır. 

ikSAN HÂMİD TIĞREL (Diyarbakır) — 
Bir numaralı protokolda, bu baraj yeri doğ
rudan doğruya al âkadar Hükümet tarafından 
kısa bir zamanda Türkiye'ye bildirilecektir de
niyor. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HASAN SAKA (De
vamla) — Hayır efendim, müştereken yapıla
cak anlaşmalarla ve müştereken vereceğimiz 
kararlarla ve etüdler neticesinde hem onların 
ve hemde bizim menfaatimiz bakımından nere
de ve ne şekilde yapılacağı tesbit edilecektir. 
(Alkışlar). 

ÇALIŞMA BAKANI TAHSİN BEKİR BAL
TA (Rize) — Vedat Dicleli arkadaşımız Ekono
mi Bakanlığından bir sual sordu. Biraz evvel 
okunan tezkere ile malûmuâliniz olduğu veç
hile Ekonomi Bakanlığından ayrılmış bulunu
yorsam da bu Bakanlığı bir seneden beri ida
re etmek ve bu işle ilgili bir Milletvekili bulun
mak sıf atiyle arkadaşımın sualine müsaadeniz
le cevap arzedeyim. 

Arkadaşım buyurdular ki, Ekonomi Bakan
lığı Şark bölgelerinde kalkınma etüdleri yap
tırmaktadır. Bu anlaşma ile Fırat ve Dicle 
üzerinde barajlar yapılmak derpiş edilmekte
dir. Bundan da enerji santralleri kurmak hu
susunda fayda sağlanacaktır. Aceba bu ener
ji santrallerinden sınaî tesisler bakımından is
tifade temin edilecek mi ve bunların kuruluş 
yerleri Şark bölgelerinde sınai tesis kurma yer
lerinin tesbitinde ne derece müessir olacaktır. 

Hakikaten memleketin muhtelif bölgelerin
de esaslı etüdler yapılmak suretiyle memleket 
kalkınmasını sağlayacak tesislerin nerede ve ne 
şekilde kurulması lâzımgeldiği meselesi, Ekono
mi Bakanlığının meşgul olduğu bir konudur. 
Bu arada Güneydoğu bölgemizde de esaslı etüd
ler yapılacaktır. 

Elektrik Etüd İşleri Dairesi, bildiğiniz veç
hile, memleketin enerji kaynaklarını tesbit eden 
dairedir. Bu daire gerek Fırat ve gerekse Dic
le üzerinde esaslı etüdlere başlamış Fırat üze
rinde haritalar alınmış ve jeolojik etüdler ya
pılmıştır. 

Bular ölçülmektedir ve yakında sondajlara 
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başlanacaktır. Dicle üzerinde de bu yolda te
şebbüslere geçilmek üzeredir. Enerji santral
leri bakımından Dicle ve Fırat nehirlerinin sant
raller bakımından arzettigi imkânlar bir yan
dan, mıntakanm iklim şartlan, tabiat imkânla
rı, nüfus kesafeti ve sair hususiyetleri öte 
yandan tesbit edilmektedir. Bu etüdler neti
cesine göre kurulması mümkün olacak tesislerin 
ve tabiatiyle bununla ahenkli olark enerji sant
rallerinin yeri taayyün edecektir. Yani sant
rallerin kuruluş yeri o mıntakanın ekonomik im
kânları ile birlikte mütalâa edilecektir, fikrin
deyim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Irak arasında imza edilen Dostluk 
ve İyi Komşuluk Andlaşması ile bu Andlaşraaj». 
ek Protokol ve Sözleşmelerin onanması hakkında 

kanun 

MADDE 1. — Ankara'da 29 Mart 1946 tari
hinde, Türkiye ve Irak Hükümetlerinin yetkili 
temsilcileri arasında imzalanmış bulunan Dost
luk ve İyi Komşuluk Andlaşması ile bu And-
laşmaya ek 6 Protokol, Suçluların geri veril
mesi Sözleşmesi, Hukuk, Ceza ve Ticaret işlerine 
ilişikli Adlî Yardım Sözleşmesi ve ekleri kabul 
edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1 nci maddede sözü geçen 
Andlaşma ile ekleri Protokoller, bu Andlaşmaya 
ait onanma belgelerinin alınıp verilmesiyle; 

Suçluların geri verilmesi Sözleşmesi ile Hu
kuk ve Ticaret işlerine ilişikli Adlî Yardım 
Sözleşmesi bunlara ait onanma belgelerinin 
alınıp verilmesinden..on beş gün sonra yürür
lüğe girer. . 

BAŞKAN — Ikinei maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

. MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Adalet, İçişleri, 
Dışişleri, Millî Eğitim, Ticaret, Ekonomi, Ulaş-

~4H?8iaT Gümrük ve Tekel Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Dördüncü maddeyi kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasama* tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
öy vermiyen arkadaşlar lütfen oylarını ver

sinler... Oy topfemamu^mdesi.bitmiştir. 
Açık oyun sonucunu âraediyorum: 
Türkiye ile Irak arasında imza edilen Dos-

luk ve iyi Komşusuluk Andlaşması ile bu And
laşmaya ek Protokol ve Sözleşmelerin onanması 
hakkmda kanuna (293) oy verilmiştir. Yeter 
sayı vardır. Kânun (293) oyla kabul edilmiştir. 

Bir önerge vardır, okunacak. 

4. — ÖNERGELER 

1. — İzmir Milletvekili Şükrü Saraçoğlu ve 
iki arkadaşının Büyük Millet Meçlisi Çalışmala
rına 1 Kasım 1947 gününe kadar ara verilmesine 
dair önergesi (4/48) 

Yüksek Başkanlığa 
Büyük Meclisin gündeminde görüşülecek 

önemli konu kalmamıştır. Milletvekili arkadaş
larımızın seçim çevrelerinde seçmenler ile görüş
melerine fırsat vermek üzere 1 Kasım 1947 ta
rihine kadar Büyük Millet Meclisinin çalışma
larına ara verilmesinin yüksek karara arzedil-

mesini teklif ederiz. 
Izmâr Miüertvektti 

Ş; Saraçoğlu 
Seyhan Milletvekili Erzincan Milletvekili 

Hilmi Uran S. Arıkan 

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

1 Kasım 1947 cU toplanmak üzere oturuma 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,43 
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B. — Son tutanak özeti 

Çekilen altı Bakanın yerine tâyin edilenle
rin adlarını bildiren Cumhurbaşkanlığı tezke
resi okundu. 

Büyük Millet Meclisi ve bağlanıkları ile Millî 
saraylar ve köşklerde mevcut eşya hakkındaki 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
tetkik edilmek üzere Başkanlık Divanına alındı. 

Hava sınıfı mensuplarına verilecek zamlar ve 
tazminler hakkındaki kanunun 4334 sayılı Ka
nunla değiştirilen 12 nci maddesinin değiştiril
mesine dair olan kanun tasarısının birinci görü
şülmesi bitirildi. 

Türkiye ile Irak arasında imza edilen Aııd-
laşma, Ekleri Protokoller ve Sözleşmelerin onan
ması hakkındaki kanun kabul olundu. 

Kabul edilen önerge üzerine 1 . X I . 1947 Cu
martesi günü toplanılmak üzere Birleşime son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
İstanbul Tunceli 

K. Karabekir Necmeddin Sahir Sılan 
Kâtip 

Mardin 
Dr. A, Uraş 

DÜZELTİŞLER 

Bu Tutanak dergisinin sonuna bağlı 241 sayılı basmayazıdâ aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır 

Sahife Satır Yanlış Doğru 

1 
1 
2 
2 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
7 
8 
8 
9 
9 

11 
11 
11 
13 
15 
16 
17 
17 
17 
17 
17 
17 

32 
37 
9 

11 
6 
8 

15 
18 
27 
38 
10 
14 
33 
21 
24 
13 
14 
15 
18 
20 

24-25 
7 

20 
26 
27 
SP 
32 

20 Şubat 1946 
eğitim ve 
birbirinden 
dayanışmayı 
yanlış şekle 
Milletlerarası danışmayı 
hareket edecek 
Türkiye Cuhurbaşkanı 
Saylavlar Merlisi Üyesi 
birbileriyle 
böylecek 
bü husustaiki 
olmayan şhıslar 
yerine getrilir 
emniyet teşkillerini 
iki memleektin 
iki Traf in 
ilmi ameli 
verilen kelimelerle 
işlemelerini 
tâyin edilen mamurlara; 
makamlar birinci 
aslı eşyazıdan 
iki aslı 
kendi bulunmryacaksfr 
malşBalairc^ 
anlaşİödıkîİn 

29 Şubat 1946 
eğitim, 
birbirine 
danışmayı 
yalnız şekle 
Milletlerarası dayanışmayı 
hareket ederek 
Türkiye Cumhurbaşkanı 
Saylavlar Meclisi Üyesi 
birbirleriyle 
böylece 
bu husustaki 
olmıyan şahıslar 
yerine getirilir 
emniyet teşkillerinin 
iki memleketin 
iki Tarafın 
ilmî ve amelî 
verilen kolilerle 
işlemlerini 
tâyin edilen memurlar; 
makamlar birinin 
asli eşyazıdan 
iki asli 
kendi butanamıyacak^a 
m^kamla^ca ' 
fUÖaşamacr^ları 



Sahife 

18 
20 
22 
23 
24 
27 
27 
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Satır Yanlış 

38 hudut bölgesine 
15 hudut gölgesinde 
21 Hafidani 
4 kanunlarına gör, 
2 bir şahıs ise 

10 ilişikli fıkrası 
34 Rürbesini 
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Doğru 

hudut bölgesinde 
hudut bölgesinde 
Rafidani 
kanunlarına göre 
bir şahıs i^in ise 
ilişikli fıkrasına -
Rütbesini 

27 nei sahifedeki mektup 26 ncı sahif enin sondan, 8 satırdan ibaret olan mektubun başına ge
çecektir. 

28 32 yetkili makmı yetkili makamı 
29 21-22 kâğıdında kâğıdına 
29 33-34 işleminin yapılması işleminin gerek başka adlî işlemin 

yapılması 

Türkiye ile Irak arasında imza edilen Dostluk ve iyi Komşuluk Andlasması ile bu Andlasmaya 
ek Protokol ve Sözleşmelerin onanması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.*) 
Üye sayın : 465 
Oyverenler : 293 

Kabul edenler 293 
Oya katılmıyanlar 172 

Reddedenler o 
Çekinaerler o 

Açık Milletvekillikleri : 0 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHlSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Askar 
Şahin Lâçin 
Kemal ösçoban 
Akmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
tfalid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Urae 
Ali Kemal Yiftitoğlu 

ANKARA 
Naki Gevad Akkerman 

Mebrur© Aksoley 
Hilmi Atlıoğhı 
Avni Refik Beknıan 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Erfun 
Muammer Eriş 
îhsan Ezğu 
Cevdet Gölet 
Fakihe övmen 
Gl. Naei Tmaı 

ANTALYA 
Numam Aksoy 
Niyazi Alçsu 
Dr. Galip Kahraman 
Raaih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
GL Ref et Alpman 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabey oğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilâl 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çelikfia 
Süreyya örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 
Fahrettin Tiritoğlm 
tsmail Hakkı Uıunçarşılı 

BtLEOÎK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BtNGÖL 
Tahsin Banguoğhı 
Feridun Fikri Düşünsel 

BÎTLÎS 
Muhtar Ertan 
Arif özdemir 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil ösçajlar 
Dr. Zihni Ülgen 
thsan Yalçm 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korknt 
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BURSA 

Fahri Bük 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 

ÇANAKKALE 
îhsan Karasiogiu 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet îhsan Zeyneloflu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal Kazaneıoğlu 
Atıf Tüıün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
ismet Eker 
Hasene Ilgaı 
Suheyp Karafaknoğlu 
Necdet Yüetr 

DENÎZLÎ 
Reşad Aydmlı 
C«miil Çalgüntr 
Naili Küçüka 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cayit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
îhaan H. Ti«rrel 
Şeref Ulu* 

EDÎRNE 
Mehmet E. Ağaoğullan 
Fathi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüsalp 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpaeı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. ön göre» 

ERZİNCAN 
Ziya Agea 
Saffet Arıkan 
Behçet Kemal Çamlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Cerat Dursunoğln 
Münir Hüsrev G51e 
Kemaltttin Kamu 
Gl. Vehbi Koeagünty 

ESKİŞEHİR 
Ahmat Oğrıs 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Ömer A s m Aksoy 
Bekir Kakli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Earef Disdar 
ismail Sabim** 
Ahmed Ulus 
Fikret YtUatlı 
Dr. Galip K. Zaimo#ln 

OÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şükrü Sökmen süer 
Taksin T f s t a 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih inan kur 

İSPARTA 
Kârrrm Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvıç 

İSTANBUL 
Celâl Bay ar 
Fuad Hulusi Demireîli 
Mekki Hikmet Gelenbe? 
Gl. Kârım Karubekir 
Osman Nuri Koni 
Orgl. C. Cahit Toyd«mir 
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Benal N. Anman 
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Rahmi Ktfken 
Ekrem Oran 
Haydar Rılştü Oktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Zarafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Teser Taakrran 
Hüsamettin Tueaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoflan 
Tahsin Coşkan 
Ham di Çolen 
Fvtki Mağara 
Ziya Orb*y 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avnrın 
S*it Asmi Feysioöl* 
Kâmil Oüm'es 
Tt*wid 0«woy 
Faik Salar 
Ömer Taşeıoglu 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürktln 

KIRKLARELİ 
Zfihtii Akın 
Kwsrl. Kemal Do#m« 
Kafi Atuf K%ntu 
Şevket ödül 

KIFSEHÎR 
termatl Hakkı Baltaeıogln 
Şevket Toramt 

KOCAELİ 
Tamail Rü*t« Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fani Ş. Bflnw 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alatas 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebaaoy 
Sedad Çumralı 
Raaim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Haxiım Onat 
Dr. Azis Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Haliı Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüs 
Memduh îspartalnjil 
Ömer ördek 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Mehmet Sadık Eti 
Abdülkadir Taaanfü 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Rıdvan Nafin Edjrüer 
Şevket Raait Hatipo|lu 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar ösay 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 

MARDİN 
Gî. Seyfi DfLzgörea 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalay 
Abdürrasak Satan* 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Nuri Ossan 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
Halid Onaran 
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NİĞDE 
Ferit Eear 
Rifat Gürıoy 
Halid Mengi 
İbrahim Refik Soyar 
Şükrü Süer 
Hüseyin Uluaoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Purtun 
Amiral H. GSkdalay 
Dr. Zeki Mesut Seser 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. fitim Ali Dilenire 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
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Rısa Iptan 
Yakup Kalgay 
öıner Karataa 
Dr. Sadi Konuk 
Mehnıed Ali Yörük er 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gül ek 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 

SttRD 
Subri Çeliktuf 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SINOB 
Oerdet Kerim îneedayı 

StVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Hikmet I*ık 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirkes 
Abidin Yurdakul 
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TEKİRDAĞ 

Emin Atae 
Ziya Ersin Cecaroğin 
Fayık östrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Reeaî Güreli 
Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Korali 
Muatafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
Nazmı Poroy 

TRABZON 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniı 
Zekiye Molaoğlu 
Hasan Saka 
Âli Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarnnbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

UEFA 
Rari Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arraa 
Musaffer Koçak 

YOZGAD 
Ziya Arkaat 
Dr. K. Cenap Berksoy 
Sırrı Içö» 
îhaan Olgun 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhan 
Nuri Tarhan 

[Oya katılmtvanlar] 

AFYON KARAHİSAR 
Haşini Boaca 
Hasan Dinçer 
Dr. Cemal Tunca 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
İbrahim Rauf Ay&şh 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen (Bakan) 

ANTALYA 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(t.) 

AYDIN 
Neşet Akkor 
EminArkayın (1.) 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Osman Niyazi Bureu 

Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hilmi Şerenıetli 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BOLU 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Atıf Ak güç 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunc 
Azla Duru 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
Ali Rıza Kırserer 

ÇANKIRI 
M. Abdülbalık Renda 
(Bakan) 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öneot . 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 

ERZİNCAN 
Sabit Sa&ıroğlu 

ERZURUM 
Şükrü Koçak (Bakan) 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çerik 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Alerli 
Gl. Asir Atlı 
Cemil Said Barîaa 
Dr. Muzaffer Cantiolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Kâsnn Okay 

GÜMÜŞANE 
Şerket Erdoğan 
Edip TJr 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(İ.) 
Rasim Yurdman 
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ÎÇEL 
Haydar Aslan 
Saim Ergenakon 
Kefik KorAİtan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celal Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar (I.) 
Enis Akaygtn 
Ali Rıza Arı 
Cih&d Baban 
Gl. Refet Bele (I.) 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Dr. Nikol-ı Fakaçelli 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker (Başbakan) 
Ahmet Kemal Silivrili 
H. Suphi Tanrıörer 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senini Ytrtttan 

ÎZMÎR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüneyin Hulki Cura 
Sami Oülcüoğlu 
Atıf inan 
Sait Odyak 
Dr. Knmran örs 
Hasan Âli Yücel (I.) 

KARS 
Aüiı Şamili Iher 

B : 82 5 .9 
KASTAMONU 

Muzef f er Akalm 
Hilmi Çoruk 
Dr. Fahri Eeevit 

KIRKLARELİ 
Dr. Fruıd Umaj 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahiı* Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Alı met Faik Abasıyamk 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
ibrahim Süreyya Yİ|it 

KONYA 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet î. Günsoy 
Adnan Mende rea 
thaan Şerif özgen 

MALATYA 
Atıf Esembel 
Dr. Hikmet Fırat 

Mustafa Naim Karaköylfl 
Dr. Cafer ötelçi 
Osman Taner 
Terfik Tamalli 

MANİSA 
Kâmil Coşkunoğlu (t.) 
ismail Ertem 
Dr. M. Necdet Otaman 
Feyrullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bariait 

1947 O : 1 
Dr. Kâmil idil (I.) 
Emin Soyaal 
Hatan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu (I.) 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
(î.) 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Aaım Garın 
Dr. Mitat Sakaroğln 

NİĞDE 
Vehbi Sandal 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Yusuf Ziya Orta* 

RİZE 
Hasan O avı d Belûl 
Fuad Sirraen 

SAMSUN 
Hftaayin Bt rk 
Hüintt Çakır 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüreırir 

SIIRD 
Stem Izset Beuiee 

SlNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengir§enit 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
ismail Mehmet Uğur 
Şakir Uma 

TOKAD 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırn Day 
Oaniş Eyiboglu 
I la m di Orlıon 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vanfi Gerper 

VAN 
Rüştü Oktar (T.) 

YOZGAD 
Celal Arat 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin (Bakan) 
Emin Erîşirgil 
Ahmet Gürel 

>^©-« 

T. B. M. M. Basımevi 



S. Sayısı: 239 
Hava sınıfı mensuplarına verilecek zamlar ve tazmin
ler hakkındaki 3485 sayılı Kanunun 4334 sayılı Kanunla 
değiştirilen 12 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve Bütçe Ko

misyonları raporları (1/143) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 14 .II. 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 725, d/414 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Hava sınıfı mensuplarına verleeek zamlar ve tazminler hakkındaki 3485 sayılı Kanunun 4334 
sayılı Kanunla değişen 12 nci maddesinin değiştirilmesine dair Millî Savunma Bakanlığınca ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunun 23 . I . 1947 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması ka
rarlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

Hava sınıfı mensuplarına verilecek zamlar ve tazminler hakkındaki 3485 sayılı Kanunun 4334 
sayılı Kanunla değiştirilen 12 nci maddesi: 

Herhangi bir emir veya görev dolayısiyle uçuş yaparken gerek sukut ve gerek uçuşun yerde ve 
havadaki diğer sebepleriyle malûl kalan pilot olan ve olmıyan uçucularla hava sınıflarında görev
li askerî memurlar ve uçuş yapan haritacı subay ve haritacı askerî memurların emeklilik aylıkları
nın hesabında bir üst rütbe ve derece üzerinden ve erden gedikliye kadar olanların emeklilik ay
lıkları teğmen aylığına ve başgediklilerin emeklilik aylıkları üsteğmen aylığına göre hesap edile
ceğini ve yukardaki sebeplerden malûl kalan aylık ücretli sivil tayyare mühendisleri, sivil pilot, 
sivil makinistlerin 551 sayılı bilûmum askerî malûllerin terfihi hakkındaki kanundan faydalana
cağını sağlamaktadır. 

Bu suretle kanunda ücretli elemanlar göz önünde tutulmuş olduğu halde ücretten aylığa 
geçmiş bulunan memurlar hüküm dışında kalmışbulunmaktadır. Bu noksanı gidermek ve icabın
da görev sebebiyle uçuş yaparak malûl kalacak sanatkâr ve diğer işçilerin de aynı haklardan 
faydalanmalarını sağlamak için bunların da kanun çerçevesi içinde yeralmalan hak ve adalet ba
kımından zaruri görüldüğünden adı geçen 12 nei maddenin değiştirilmesi için bu kanun tasarısı 
hazırlanmıştır. 
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Millî Savunma Kamisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 1/143 
Karar Nx>. 23 

22 . IV . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Hava sınıfı subaylarına verilecek zamlar 
ve tazminler hakkındaki 3485 sayılı Kanunun 
4334 sayılı Kanunla değişen 12 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair Millî Savunma Bakanlı
ğınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 23 . 
I . 1947 tarihli toplantısında Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan ve Komisyonumuza 
havale buyurulan kanun tasarısı ve gerekçe 
Millî Savunma Bakanlığı alâkalı mümessilleri 
huzuriyle görüşülüp incelendi. 

Her ne kadar; 3485 sayılı Kanunun 4334 sa
yılı Kanunla değiştirilen 12 nci maddesinde; 
emir veya görev dolayısiyle uçuş yaparken dü
şen ve gerek yerde ve havada diğer sebeplerle 
malûl kalan pilot ve diğer uçuculara ve ha
va sınıfında görevli askerî memur ve haritacı 
subay ve haritacı askerî memurların emekli
lik aylıklarının hesabında bir üst rütbe ve derece 
üzerinden ve erden gedikliye kadar olanla
rın emeklilik aylıkları teğmenler aylığına ve 
başgediklilerin emeklilik aylıkları üsteğmen 
aylığına göre hesap edileceğine dair kanunda 
hükümler olduğu gibi yukarıdaki sebeplerden 
malûl kalan aylık ücretli sivil Tayyare Mühen
disleri, sivil pilot sivil makinistlerin 551 sa
yılı bilûmum askerî malûllerin terfihi hakkın
daki kanundan faydalanacağına dair hükümler 
de varsa da ücretten aylığa geçmiş bulunan 
memurlar hakkında bir hüküm bulunmamakta
dır. 

Gerek bu noktanın giderilmesi ve icabında 
görevle uçuş yaparken malûl kalan sanatkâr 
ve diğer bütün işçilerin de aynı haklardan fay
dalanmaları imkânını sağlamak için kanuna bir 
hüküm konulması hakkındaki teklif çok yerin
de görülmüş ve Komisyonumuzca ittifakla ve 
aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Millî Savunma Komisyon 
Başkanı Na. 

Hatay 
E. Durukan 

Kâtip 
Erzincan Ankara 

B. K. Çağlar N. Tınaz 
Çankırı 

7J. Soydemir 
Gazianteb 

A. Atlı 

Sözcü 
Hatay 

E. Durukan 

Çankırı 
Dr. A. Arkan 

Erzincan 
Z. Ağca 

Gümüşane 
S. Erdoğan 

Kars Kastamonu Kayseri 
If. Tugaç A. Alptoğan 8. Avgın 

Kırklareli Koeaeli Konya 
K. Doğan 8. Okan Dr. E. Alatas 
Kütahya Mardin Mardin 

M. îspartahgü K. Sevüktekin Dr. A. Uras 
Seyhan "Van 

S. TekeJioğlu R. Oktar 

( S. Sayısı : 239) 
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Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. İ/143 
Karar No. 21 

22 . V . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

iHava sınıfı mensuplarına verilecek zamlar 
ve tazminler hakkındaki 3485 sayılı Kanunun, 
43S4 sayılı Kanunla tadil olunan 12 nci madde
sinin, değiştirilmesi hakkında Millî Savunma Ba
kanlığınca hazırlanıp ıBaşbakanhğm 14 . II . 1947 
tarihli ve 6/414 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun tasarısı Millî Savunma Ko
misyonunun raporiyle birlikte Komisyonumuza 
havale olunmakla Maliye ve Millî Savunma Ba
kanlıklarının yetkili temsilcilerinin huzuriyle 
incelenip görüşüldü. 

Hava sınıfı mensuplarına verilecek zamlar 
ve tazminler haklandaki 3485 sayılı Kanunun 
4334 sayılı Kanunla değiştirilen 12 nci maddesi; 
herhangi bir emir veya görevle uçuş yaparken 
gerek sükût ve gerek uçuşun yerdeki ve hava
daki sair sebepleriyle malûl kalan bütün uçucu
larla, hava sınıfında müstahdem askerî memur
ların ve uçuş yapan haritacı subay ve haritacı 
askerî memurların tekaüt istihkaklarını, ma
lûller lehine • bazı istisnai esaslara bağlamış ve 
bu gibi kazalar sebebiyle malûl kalan aylık üc
retli sivil tayyare mühendisleri, sivli pilot ve si
vil makinistlerin de 551 sayılı Kanundan fay
dalanmalarını sağlamış fakat ücretten aylığa ge
çirilen ve hukuken askerî memur vasfını ihraz 
edemiyenlerle diğer sınıflardan olup görev ve 
emir alarak haya işlerinde çalıştırılan ve bu 
yüzden aynı mahiyette bir kaza sonucu mâjlûl 

düşenler hakkında ayrı bir hüküm koymamıştır. 
Aynı disipline bağlı olarak aynı görevi gören 

ve aynı nevi kaza neticesi malûl düşen askerî şa
hısların tekaüt esasları bakımından ayrı muame
lelere tâbi tutulması adalete uygun düşmiyece-
ğinden bu ayrılığı giderici mahiyette olan tasarı 
Komisyonumuzca esas itibariyle muvafık görül
müş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Hava sınıfı dışındaki sınıfların hava işlerinde 
çalıştırılmaları salahiyetli bir makam tarafından 
verilmiş bir emre dayanacağından birinci mad
denin ikinci fıkrasındaki görevli tâbiri emirli ve 
görevli olarak değiştirilmiş ve 150 liradan aşağı 
ücretlilerin bir üst derecesi bahis konusu olamı-
yacağmdan aynı fıkranın E bendine de bu şekil
de ücret alanlar hakkında ayrı bir hüküm eklen
miş tasarının diğer hükümleri aynen ve oy bir
liğiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komis
yonu Başkanı 

İzmir 
S. Adalan 
Çankırı 

R. Dolunay 
Konya 

İS. Çumralı 

Sözcü 
Samsun 
K. Isıtan 

Kastamonu 
H. Çelen 

Kütahya 
H. Gedik 

Kâtip 
Urfa 

V. Gerger 
Kayseri 

K. Gündeş 
Tokad 

(J. Kovan 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/143 
Karar No. 139 

Yüksek Başkanlığa 

2 . IX . 1947 

Hava BAttifı mensuplarına verilecek zamlar 
ve tazminler hakkındaki 3485 sayüı Kanunun 
4334 sayılı Kanunla değişen 12 nci maddesine 

dair Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanıp 
Başbakanlığın 14 . II . 1947 tarihli ve 6/414 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ka-

( S. Sayısı : 239 ) 
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nuıı tasarısı Millî Savunma ve Maliye Komis
yonları raporlariyle birlikte Komisyonumuza 
verilmekle Millî Savunma Bakanlığının yetkili 
temsilcileri ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe 
ve Malî Kontrol Genel Müdür Yardımcısı ha-
zırolduğu halde incelenip görüşüldü. 

Hükümet gerekçesinde ve Millî Savunma ve 
Maliye Komisyonları raporlarında belirtildiği 
gibi 3485 sayılı Kanunun 4334 sayılı Kanunla 
değiştirilen 12 nci maddesi hükümlerinden bü
tün hava sınıfında görevli olanlar faydalandık
ları halde aynı sınıfa mensup olanlardan üc
retten aylığa geçmiş bulunan memurlar, maki
nistler ve sair çeşitli hizmetliler ve bir emirle 
hava hizmetinde görevlendirilen ordunun diğer 
smınf l an mensubları tayyare kazaları sonucunda 
malûl kaldıkları takdirde bu 12 nci maddenin 
temin ettiği haklardan istifada edememekte
dirler 

Bir üst derece aylık üzerinden emeklilik 
hakkı tanıyan ve 551 sayılı bilûmum askerî ma
lûllerin terfihi hakkındaki Kanunun uygulan
masını temin eden bu 12 nci madde hükmünden 
yukarda arzedilen durumda bulunan hava sını
fı mensubu çeşitli hizmetlilerle bir emirle hava 
sınıfında görevlendirilen ordu mensublarının 
da aynı şekilde bir kaza neticesinde malûl kal
maları halinde bu haklardan faydalanmalarını 
temin maksadiyle hazırlandığı yapılan açıkla
malardan anlaşılan tasarı Komisyonumuzca da 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hava sınıfı mensuplarına verilecek zamlar ve 
tazminler hakkındaki 3485 sayılı Kanunun 4334 
samlı Kanunla değişen 12 nci maddesinin değiş

tirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE l. --- Hava sınıfı mensuplarına ve
rilecek zamlar ve tazminler hakkındaki 24 . V I . 
1938 tarihli ve 3485= sayılı Kanunun 23 . X I I . 
1942 tarihli ve 4334 sayılı Kanunla değişen 12 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Emir ve görev uçuşu yapan uçucularla han
gi meslek ve sınıftan olursa olsun görevli ola
rak tayyarede bulunup gerek uçma ve gerek 
uçuşun havada ve yerdeki sebeplerinden ma
lûl kalanların emeklilik aylıklarının hesa-

kabule değer görülerek Maliye Komisyonu met
ni görüşmeye esas tutulmuştur. 

Çeşitli hizmetlilerden aylıkları 150 liradan 
aşağı olanların bir barem derecesine intibakları
na imkân olmadığından bunların emekli aylık
larına 25 lira bir zam yapılması esası kabul edil
miş ise de Komisyonumuz, bu madde hükmüne 
göre erlere dâhi teğmen aylığı üzerinden emek
lilik hakkı tanıdığından aylıkları 150 liradan 
aşağı olanların da bu esasa göre 15 nci derece 
aylık üzerinden emeklilik işlemlerinin yapılma
sını muadelete uygun bularak tasarıda bu esasa 
göre gereken düzeltmeyi yapmıştır: 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Edirne Diyarbakır izmir 

M. N. Gündüzalp C. Ekin M. Birsel 
Kâtip 

Ankara Ankara Ankara 
F. öymen N. C. Akkerman C. Gölet 

Aydın Balıkesir Bursa 
R. Alpman E. Altan F. Bük 
Diyarbakır Diyarbakır Eskişehir 

/ . H. Tigrel Ş. Uluğ A. Potuoğlu 
izmir Kastamonu 

S. Dikmen M. Akalın 
Yozgad Yozgad 
S. t çöz A. Sungur 

MALİYE KOMİSYONUNUN DEÖlŞTiRİŞl 

Hara sınıfı mensuplarına verilecek zamlar ve 
tazminler hakkındaki 3485 sayılı Kanunun 4334 
saydı Kanunla değişen 12 nci maddesinin değiş

tirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hava sınıfı mensuplarına ve
rilecek zamlar ve tazminler hakkındaki 24 . V I . 
1938 tarihli ve 3485 sayılı Kanunun 23 . X I I . 
1942 tarihli ve 4334 sayılı Kanunla değişen 12 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Emir ve görev uçuşu yapan uçucularla hangi 
meslek ve sınıftan olursa olsun emirli ve gö
revli olarak tayyarede bulunp gerek uçma ve 
gerek uçuşun havada ve yerdeki sebeplerinden 
mâîûl kalanların emeklilik aylıklarının hesa-

••* 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖIŞTlRÎŞt | 

Hava smfı mensuplarma verilecek zamlar ve 
tazminler hakkındaki kanunun 4334 sayüt Ka
nunla değiştirilen İÜ nci maddesinin değiştiril

mesine dair kanun tasartst 

MADDE 1. — Hava sınıfı mensuplarına veri
lecek zamlar ve tazminler hakkındaki 24 . VI . 
1938 tarihli ve 3485 sayılı Kanunun 23 . XII . 
1942 tarihli ve 4334 sayılı Kanunla değiştirilen 
12 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir: J 

Emir ve görev uçuşu yapan uçucularla hangi 
meslek ve sınıftan olursa olsun emirli ve görevli j 
olarak tayyarede bulunup gerek uçma ve gerek 
uçuşun havada ve yerdeki sebeplerinden malûl 
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Hü. 

bmda : 
A) Subay ve askerî memurlar için bir üst 

rütbe aylığı; 
B) Temditli ve temditsiz başgedikliler için 

bir üst derece aylığı; 
O) Erden başçavuşa kadar olanlar için teğ

men aylığı (Er ve başçavuş dâhil) ; 
D) Sivil aylıklı memurlar için bir üst de

rece aylığı; 
E) Çeşitli hizmetliler için emekliliğe esas 

derecelerinin bir üst derece ücreti; 
Esas tutulur. 
8 Şubat 1341 tarihli ve 551 sayılı Kanun 

hükümleri, D ve E fıkralarında sayılan ma
lûller hakkında da uygulanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
A-e Millî Savunma Bakanları yürütür. . 

Başbakan 
R. Pelcer 

Derlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
MülS Eğitim Bakanı 

Reşat Ş. Sirer 
Ekonomi Bakanı 

T. B. Balta 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

T. Coşkan F. Kurdoğlu 
Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı 

Ş. Koçak A. İnan 
Çalışma Bakan; 

Dr. 8. Irmak 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcım 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

S. Devrin 
içişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. încedayı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 

Mal. K. 

bmda 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

Hükümetin teklifi aynen. 
Hükümetin teklifi aynen. 
Hükümetin teklifi aynen. 
Hükümetin teklifi aynen. 
Çeşitli hizmetliler için emekliliğe esas 

ücretlerinin bir üst derece ücreti ve aldıkları 
ücretler 150 liradan aşağı olanlar için 25 lira 
zam ile baliğ olacak miktarları; 

Esas tutulur. 
8 . I I . 1341 tarihli ve 551 sayılı Kanun hü

kümleri (D ve E) fıkrasında sayılan malûller 
hakkında da uygulanır. 

MADDE 2. — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 3. —• Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Millî Savunma Bakanları yürütür. 
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B. K. 

kalanların emeklilik aylıklarının hesabında : 
A) Subay ve askerî memurlar için bir üst 

rütbe aylığı; 
B) Temditli ve temditsiz başgedikliler için 

bir üst derece aylığı; 
C) Erden Başçavuşa kadar olanlar için teğ

men aylığı (er ve başçavuş dâhil), 
D) Sivil aylıklı memurlar için bir üst dere

ce aylığı; 
E) Çeşitli hizmetliler için emekliliğe esas üc

retlerinin bir üst derece ücreti ve aldıkları üc
retler 150 liradan aşağı olanlar için 14 ncü üc
ret derecesi; 

Esas tutulur. 
8 Şubat 1341 tarihli ve 551 sayılı Kanun hü

kümleri, yukardaki fıkra hükmü dairesinde ma
lûl kalanlardan D ve E bendlerinde sayılanlar 
hakkında da uygulanır. 

MADDED 2. — Hükümetin 2 nci maddesi 
aj-niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun Maliye ve Millî 
Savunma Bakanları yürütür. 

t > * < 1 
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S. Sayısı: 240 
Büyük Millet Meclisi ve bağlattıkları ile Millî saraylar 

ve köşklerdeki eşya hakkında Meclis Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu raporu (o 62) 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Meclis Hesaplarını İnce

leme Komisyonu 2 . IX . 1947 
Esas No. 5/62 -
Karar No. 11 

Yüksek Başkanlığa 

İçtüzük'ün 62 ııci ve ondan sonraki maddeleri
ne ve her seneki geleneğe uyularak Meclis he
sapları tetkik Komisyonumuzdan ayrılan bir he
yet halinde Büyük Millet Meclisi ile müştemilâ 
tında mevcut demirbaş eşyanın incelenmesi bit
tikten sonra Meclise bağlı saraylardaki eşyanın 
da denetlenmesi maksadı ile İstanbul'a gidilmiç 
ve Beylerbeyi sarayından başlanarak Yıldız'da 
merasim ve Haliç'te Aynahkavak ve Ihlamur'-
daki Ihlamur ve Boğaziçi'ndeki Küçüksu köşk-
leriyle Dolmabahçe Sarayı ve bu saraya bağlı 
bütün daireler, Filorya deniz köşkü ve Yalova '-
daki binalar da bulunan eşya, birlikte götürdü
ğümüz esas defterlerle birer birer karşılaştırılmış 
ve harb içinde gönderildikleri yerlerden henüz 
gelmiyen eşyadan başkasının bu defterlere gö
re yerli yerinde bulundukları görülmüştür. Gel-
miyenlerin de kayıtları incelenmiştir. 

Dolmabahçe sarayında eskiden Validesultan 
dairesi adı ile anılan ve şimdi kapalı bulunan 
bir dairenin uzun müddet bu halinde bırakıl-
mıyacağı kanaatindeyiz. Buradaki eşya, uz
manları tarafından elden geçirilerek kullanılabi 
lecekler tamir edilmek suretiyle bu daire de tan
zim olunarak bugünkü perişan durumundan kur
tarılmalıdır. 

Başkanlık Divanında Saraylar Müdürlüğüne 

bağlı bu binalardan bir kısmının meselâ Yıldız'-
daki Merasim ve Haliç'teki Aynahkavak ve Ih
lamur köşkleri gibi bazı binaların Millî Emlâk 
Müdürlüğüne devri ile Meclis bütçesinin masraf
tan kurtarılması gibi bir mülâhazanın mevcut 
bulunduğuna muttali olduk. 

Divan arkadaşlarımızın da gezmiş ve görmüş 
olacakları bu binaların hiçbir dairenin işine ya-
rayamıyacağını takdir buyurmuş olmaları iktiza 
eder. 

Balkan Konferansı arasında tanzim ve tef
riş olunan ve ileride bu gibi konferanslar ve top
lantılar içinde memlekete şeref verecek bir top
lantı yeri olmaya elverişli bu güzel binadaki eş
yanın dağılması ve köşkün herhangi bir daire
ye devir ve terki şimdiki muhafaza masrafının 
üstünde çok büyük bir zararı göze aldırmak ba
kımından caiz olmıyan bir hareket olur. 

Nihayet bu binaların âkibeti Yıldız sarayının 
diğer kısımlarının başka ellerdeki hali gibi acıklı 
ve hattâ utandırıcı bir vaziyete düşmekten kur
tulamaz. Aynahkavak ve Ihlamur köşklerinin 
kaderleri de nihaj^et yıkılmak ve arsaları satıl
mak olur. 

Bu düşüncelere göre bunların bakımları Bü
yük Meclisin bütçesine bir külfet yüklemiyeeeği 



gibi Başkanlık Divanının bu güzel binaları elden 
çıkarmak sorumluluğunu üzerlerine alamayaca
ğını ve çünkü tarihimizin bize mal ettiği bu kıy
metleri şimdiye kadar görülenlere nazaran Bü
yük Meclisten başka bir dairenin korumaya muk
tedir olamıyaacğı düşüncesinde olduğumuzu bil
diririz. 

Yalova'daki Büyük Millet Meclisine bağlı bi
naların tarihi bir kıymetleri olmadığından Ilım
ları orayı idare eden Sağlık Bakanlığına, ve 
Florya deniz köşkünün de İstanbul Belediyesine 
verilmesi düşünülebilir. 

'Kamutayca bilgi hâsıl olmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 
Meclis Hesapla
rını İnceleme Ko
misyonu Baş. Y. Sözcü Denetçi 

Ordu Ordu Giresuun 
II. Yalman II. Yalman A. Ulus 

Kâtip 
Trabzon Çorum Konya 

A. Sanalioğlu E. Alpsar F. Gökmen 
Zonguldak 
.t. Gürel 
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S. Sayısı: 241 
Türkiye ile Irak arasında imza edilen Dostluk ve iyi 
komşuluk Andlaşması ile bu Andlaşmaya ek Protokol 
ve sözleşmelerin onanması hakkında kanun tasarısı 

ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/225) 

T. C. 
Başbakanlık 

Sayı: 71 - 872, 6/1895 3 .VII. 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/872-6/1895 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye ile Irak arasında Ankara'da 29 Mart 1946 tarihinde imza edilen Andlaşma, ekleri Pro
tokoller ve Sözleşmelerin onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunun 28 . VI. 1947 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısmın 
gerekçe ve ilişikleriyl e birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
B. Peker 

Gerekçe ** 

Irak Kıral Naibi Prens Abdülilâh memleketimizi ziyareti esnasında Cumhurbaşkanımızla 
yaptığı konuşmada Türkiye ile Irak arasında mevcut münasebetleri daha çok kuvvetlendirmek 
maksadiyle yeni anlaşmalar yapılmasını teklif etmişti. 

Hudut olaylarının önlenmesi için icabında müşterek tedbirler alınmasını, iki memleket arasın
daki ekonomik, ticari ve kültürel münasebetlerin gelişmesini ve bu alanlarda işbirliğini, adalet ve 
güvenlik işlerinde yardımlaşmayı sağlamak ve nihayet siyasi münasebatı geliştirmek suretiyle 
cihanın bu köşesinde Birleşmiş Milletler Teşkilâtı esasları dâhilinde iki memleket arasındaki dü
zenlik, güven ve sulhu sağlamak için yapılmış olan bu teklif tarafımızdan memnuniyetle kabul edil
mişti. 

Bunun üzerine 5 . XI . 1945 tarihinden itibaren Dışişleri Bakanlığında, «Adalet, içişleri, Dışişleri! 
Millî Eğitini, Ticaret, Ekonomi, Ulaştırma, Gümrük ve Tekel» Bakanlıkları Temsilcilerinden ku
rulmuş bir Komisyon toplanmış ve her iki memleket arasında muhtelif alanlarda mevcut olan 
münasebetlerin hangi hudut ve çerçeve içinde ve hangi maddeler üeriznde iki tarafın menfaatine 
uygun olarak, genişletilip kuvvetlendirilebileceğini araştırmaya ve anlaşma projeleri hazırlamaya 
başlamıştır. 

20 Şubat 1946 da Irak Ayan Meclisi Reisi) ve eski Başvekil Nuri Sait Paşanın Başkanlığında 
bir Irak Heyeti Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibi, Büyük Elçi Feridun Cemal' 
Erkin'in Başkanlığı altında bulunan Türk Heyeti ile temas ve müzakerelere girişmiştir. Bu mü
zakereler sonunda, Ankara'da 29 Mart 1946 tarihinde Türkiye ile Irak arasında bir Dostluk ve iyi 
Komşuluk Andlaşması ile bu Andlaşmaya ek olarak Dicle ve Fırat kolları sularının düzene konma
sına dair 1. numaralı, Güvenlik işlerinde karşılıklı yardımlaşmaya dair 2. numaralı, Eğitim ve öğre
tim ve Kültür birliğine dair 3. numaralı, Posta, Telgraf ve Telefon işlerine dair, 4. numaralı, Eko
nomi işleri hakkında, 5. numaralı ve hududa mütaallik, 6. numaralı Protokoller ve bunlardan baş-



ka, Suçluların Geri Verilmesine ait bir Sözleşme ile Hukuk, Ceza ve Ticaret işlerine ilişikli adlî 
Yardım Sözleşmesi imza olunmuştur. 

Ana Andlaşmaya nazaran iki memleket, barış ve güvenlik ülkülerini, bütün dünya ve hususiyle 
Orta Doğu milletlerinin barış ve güvenliğinde aramayı dış siyasetlerinin değişmez temeli saymış ve 
Sân İFrarisisko'da imzalanan Birleşmiş Milletler Andlaşması hükümlerinin kendi amaçlarını sağ
lamlaştırdığını ve bu Andlaşmanın prensiplerini uygulamak yolunda ilk adımı atabilmek şerefini 
elde ettiklerinden dolayı duydukları memnuniyeti açıklıyarak adı geçen sözleşme ve belgeleri imza 
etmişlerdir. 

Bundan başka, her iki memleket biribirinden ülke bütünlüğüne, hudutlarının dokunulmazlığına 
riayet etmekte ve birbirlerinin işlerine karışmaktan sakınmaktadırlar. 

İki Devlet yekdiğerini ilgilendiren milletlerarası ve mmtakavi meselelerde karşılıklı dayanış
mayı ve yardmıı ve Taraflardan birine tecavüz tehdidi veya vukuu halinde Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtını haberdar etmeyi, kendi aralarında çıkacak anlaşmazlıkları da Birleşmiş Milletler 
Andlaşmsı hükümleri içinde barış yoliyle çözmeyi, aynı hükümleri bir komşu veya birkaç komşu Dev
let ile çıkacak anlaşmazlıklar hakkında da uygulamak için müşterek gayret sarfetmeyi karşılıklı ola
rak taahhüt etmişlerdir. 

1 numaralı Protokol ile âkidler Dicle ve Fırat nehirlerinin kolları üzerinde ve bu kolların su
larını düzene koymak amacı ile, korunma araçları yapılmasını, bu husustaki bütün giderlerin Irak 
Hükümeti tarafından ödenmesini ve bu araçlardan mümkün olduğu kadar her iki memleketin 
menfaatlerine uygun olarak sulama ve sudan elektrik kuvveti elde edilmesi hususlarını aralarında 
kararlaştırmışlardır. 

2 numaralı Protokol ile her iki taraf, birbirlerinin arazisine, pasaport veya kimlik kâğıdı ol
madan giren, memleketlerinin güvenliğini bozan, ayaklanma ruhunu uyandıran, kanunlarına ay
kırı propaganda yapan ^cya brma benzer hareketlerde bulunan kişiler ve faaliyetler hakkında bir
birlerine karşılıklı olarak yardım etmek için sözleşmişlerdir. 

3 numaralı ek ile de her iki taraf, 16 Kasım 1945 tarihinde Birleşmiş Milletler arasında imza
lanan «Eğitim, bilim ve kültür teşkilâtı Anayasası» ndaki prensiplere uygun olarak bu alanda 
birbirleriyle işbirliği yapmayı, öğretmen, öğrenci ve uzmanlar göndermeyi, herbirinin bu alan
daki faaliyetlerinden karşılıklı olarak faydalanmayı sağlamış bulunmaktadırlar. Bundan başka bu 
belgenin hükümlerini yerine getirmek ve iki memleketin Eğitim Bakanlarının başkanlığında olmak 
üzere bir «Türkiye - Irak Eğitim İşbirliği» Komisyonunun kurulmasını da karar altına almışlardır. 

4 numaralı Protokol ile her iki taraf posta, telgraf ve telefon muhabereleri ücretlerinde tenzilât 
yapmayı, aralarında doğrudan doğruya muhabere imkânları sağlamayı ve bu hatları modern tesi
sat ile teçhiz etmeyi taahhüt etmişlerdir. 

5 numaralı vesika ile ekonomi alanında yekdiğeriyle sıkı işbirliği yapmak için sözl esmişi er ve 
bu husustaki hükümleri uygulamak maksadiyle de bir «Karma Ekonomi Komisyonu» kurulmasını 
kararlaştırmışlardır. Bu Komisyon «Ticaret, Gümrük ve Maliye», «Turizm», «Ulaştırma ve liman
lar;», «Dicle ve Fırat nehirleri sularının düzene konması» namı altında dört komiteden teşekkül 
edecek ve her komite kendisine ayrılan görevlerle uğraşacaktır. 

Bundan başka, anlaşan taraflar İskenderun ve Basra limanlarında karşılıklı olarak yükleme, 
boşaltma, antrepo, transit, serbest bölge ve buna benzer kolaylıklar sağlamak için araştırmalar 
yapmayı ve neticede de bu hususta tamamlayıcı başka bir Protokol imzalamayı da tahahhüt etmiş 
Krdir. 

6 numaralı ek vesika ile de hudut bölgelerinin güven düzenini sağlıyan hükümler kabul olun
muştur. 

Bu annan ek vesikalardan başka iki memleket arasında ayrıca, suçluların geri verilmesine ait 
bir Sözleşme ile Hukuk, Ceza ve Ticaret İşlerine İlişikli Adlî Yardım Sözleşmesi imza olunmuştur. 
Birinci Sözleşme ile, Türkiye ve Irak'da suç işleyip de diğer memlekete kaçan kimselerin cezasız 
kalmamaları ve bunların herhangi bir suretle zararlı faaliyetlerinin devamına müsaade edilmemesi 

( S. Sayısı : 241 ) 



işi sağlanmış, ikinci Sözleşme ile de iki memleketin adlî sahada yardımlaşması esasları tesbit edil
miştir. 

Anılan Andlaşma ile Sözleşmelerin Irak Parlâmentosunda onanması sırasında, sırf Irak Ana
yasasına uyulmak için, bunlarm metinlerinde geçen «Irak Kırallığı Naibi Altes Prens Abdülilâh» 
ibaresinin «Irak Kiralı Majeste Faysal II» ibaresiyle tebdili icabetmiş ve Irak Hükümetince yapı
lan ve yanlış şekle münhasır bulunan bu değişiklik Ankara'daki Irak Elçisi tarafın4a,n bir mek
tupla Dışişleri Bakanına bildirilmiştir. Dışişjeri Bakanı bu mektubu cevaplandırarak Hükümeti
mizin muvafakat ve mutabakatını beyan etmiştir. 

Yukarıdaki izahat ve sebepler gözönünde tutularak Hükümetimizle Irak Hükümet} arasında 29 
Mart 1946 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan adı geçen.-Andlaşma. ile. Altı Pro^o.kpl ye ilci Söz
leşme ve Irak'ın Ankara Elçisi ile Dışişleri Bakanı arasında teati edilen mektuplar Büyük Mil
let Meclisinin yüksek onayına sunulmuştur. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 2 . IX . 1947 
Esas No. 1/225 
Karar No. 32 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Irak arasında Ankara'da 29 
Mart 1946 tarihinde imza edilen Anlaşma, ekleri 
Protokoller ve sözleşmeler ve bunların onanması 
hakkındaki kanun tasarısı Komisyonumuzca, 
Dışişleri Bakam Hasan Saka'nın hazır bulundu
ğu toplantıda incelendi.' 

Komşu Devletlerle bilhassa Arap memleket
leriyle, yakın dostluk münasebetleri gütmek hu
susunda, Cumhuriyet Hükümetlerinin ötedenbe-
ri takip ettikleri isabetli politikanın yeni bir 
merhalesi sayılmak lâzımgelen bu andlaşma, 
sözleşme, protokoller ve eklerinin tatbikiyle 
iki memleket arasındaki münasebetlerde hayırlı 
gelişmeler kaydedileceği kuvvetle ümit edilmek
tedir. 

Adı göçen belgelerin geçen haziran ayında 
Irak Parlamentosunca onanmış olduğu ve And
laşma ve Sözleşmelerin metnindeki « Irak Kı
rallığı Naibi Prens Abdülilâh » ibaresinin Irak 
Anayasasına uydurmak üzere, « Irak Kiralı Ma
jeste Faysal Tl » ibaresine çevrilmek lüzumu,. 

Hükümetimize Irak Elçiliğinin 21 Haziran 1947 
tarihli mektubu ile bildirildiği ve Hükümetimiz 
adma buna muvafakat edildiği dosyasının in
celenmesinden anlaşılmıştır. 

Memleketimiz menfaatlarına uygun görülen 
ve dünya barışını kuvvetlendirmeğe yarıyacak 
olan bu Andlaşma ile ekleri Sözleşme ve Proto
koller, Komisyonumuzca kabul edilmiş ve biran 
önce yürürlüğe girebilmesi için ivedilikle mü
zakeresinin teklifine karar verilmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine sunulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Ko. Başkanı Sözcü Kâ. 

Bilecik Kocaeli 
M. Ş. Esendal N. Erim 

Burdur Diyarbakır Gazianteb 
F. Altay F. A. Aykaç Dr. A. Melek 

Kocaeli Kütahya Manisa 
î. S. Yiğit A. Gündüz A. R. Artunkal 

Samsun Tokad 
C. Bil sel N. Poroy 
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HÜKÜMETİN TEKLİF t . 

Türkiye ile Irak arasında Ankara'da 29 Mart 
1946 tarihinde imza edilen Andla§ma, ekleri Pro
tokoller ve Sözleşmelerin onanması hakkında ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara'da 29 Mart 1946 tari
hinde, Türkiye ve Irak Hükümetlerinin yetkili 
temsilcileri arasında imzalanmış bulunan Dost
luk ve iyi komşuluk Andlaşması ile bu Andlaş-
maya ek 6 protokol, suçluların geri verilmesi 
sözleşmesi, hukuk, ceza ve ticaret işlerine ilişikli 
adlî yardım sözleşmesi ve ekleri kabul edilmiş 
ve onanmıştır. 

MADDE 2. — 1 nci madde sözü geçen And-
laşma ile ekleri protokoller, bu Andlaşmaya 
ait onanma belgelerinin alınıp verilmesiyle; 

Suçluların geri verilmesi sözleşmesi ile hu
kuk, ceza ve ticaret işlerine ilişikli adlî yardım 
sözleşmesi bunlara ait onama belgelerinin alı
nıp verilmesinden onbeş gün sonra yürürlüğe 
girer. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Adalet, İçişleri, 

Dışişleri Millî Eğitim, Ticaret, Ekonomi, Ulaş
tırma, Gümrük ve Tekel Bakanları yürütür. 

Başbakan 
R. Teker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toy demir 
Dışişleri Bakanı 

H. Saha 
Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devriıt 
İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 

Maliye Bakanı 

Bayındırlık Bakam 
C. K. încedayı 

Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Y. Baka 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
ve Çalışma B. V. 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. İnan 

Çalışma Bakanı 
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TÜRKİYE İLE IRAK ARASINDA DOSTLUK VE İYİ KOMŞULUK ANDLAŞMASI 

Türkiye Cumhurbaşkanı Ekselans İsmet İnönü ve Irak Kırallığı Naibi Altes Prens Abdülilâh 

Türkiye ve Irak arasında kurulu bulunan pek uğurlu dostluk ve iyi komşuluk münasebetleri
ni ve iki millet arasında yüzyıllardır süre gelen kaynaşmayı ve kardeşlik bağlarını daha çok kuv
vetlendirmek amacıyla hareket ederek. 

Her iki memleketin barış ve güvenlik ülkülerini bütün dünya ve hususiyle Orta Doğu millet
lerinin barış ve güvenliğinde aramağı dış siyasetlerinin değişmez temeli sayarak, bu defa San* 
Fransisko'da imzalanan ve milletlerarası danışmayı geliştirmek hedefini güden Birleşmiş Mil
letler Andlaşmasmm hükümlerinin kendi amaçlarını sağlamlaştırdığını ve kendilerine bu yol
daki emeklerine devam için yeni bir hız almak imkânını kazandırdığını görmekle mutlu olarak, 

Gerçek bir yakınlaşmanın ekonomi alanında gösterilecek karşılıklı anlayış ve yardımlaşma ile 
daha da kolaylaşmış olacağını göz önünde tutarak, 

Birleşmiş Milletler Andlaşmsımn yukarda anılan prensiplerini uygulamak yolunda ilk adımı 
atabilmek şerefini elde etmekten duyacakları haklı sevinci hesaba katarak ve Andlaşmadan do
ğan taahhütlerine sadık kalmak azmiyle hareket edecek, 

Yukarda belirtilen düşüncelerin tümünü gerçekleştirebilecek bir andlaşma yapmak gerektiğine 
inanmışlar ve bu maksatla aşağıda adları yazılı temsilcileri tâyin etmişlerdir: 

Türkiye Cühurbaşkanı Ekselans İsmet İnönü: 
Ekselans Hasan Saka *•; 

Trabzon Milletvekili, Dışişleri Bakanı 
Ekselans Feridun Cemal Erkin '•*•••• 

Dışişleri Bakanlığı Umumi kâtibi, Büyük Elçi ; 

Irak Kırallığı Naibi Altes Prens Abdülilâh: ' 
Ekselans Al Farık Nuri Essaıd 

Ayan Meclisi Başkanı, Rafidain Nişanının 1. nci rütbesini hâmil 
Ekselans Abdülilâh Hafıdh 

Saylavlar Merlisi Üyesi 
Bu temsilciler usulüne uygun yetki belgelerini gösterdikten sonra aşağıdaki hükümleri karar

laştırmışlardır: 

Madde — 1 

Andlaşan Taraflar birbirinin ülke bütünlüğüne ve 1926 tarihli Andlaşma ile belirtilmiş ve çi
zilmiş olan aralarındaki hududa riayet etmeyi taahhüt ederler. 

Madde — 2 

Andlaşan Taraflar birbirinin içişlerine karışmaktan kesin olarak kaçınma politikası gütmeyi 
taahhüt ederler. 

Madde — 3 

Andlaşan Taraflar, kendilerinin ilgili oldukları, genel mahiyette milletlerarası meselelerde ve 
hususiyle bölgelik mahiyetteki meselelerde birbileriyle danışmayı ve bu hususlarda güttükleri poli
tikada birbirlerine Birleşmiş Milletler Andlaşma sı çerçi vesi içinde tam bir yardım ve işbirliği sağ
lamayı taahhüt ederler. 

Madde — 4 

Andlaşan Taraflar, Taraflardan birinin ülke bütünlüğüne veyahut hudut dokunulmazlığına 
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karşı herhangi bir saldırma tehlikesi görüldüğünde veya saldırma yapıldığında Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtının yetkili organına hemen haber vermeyi taahhüt ederler. 

Madde — 5 

Andlaşan Taraflar aralarında çıkacak bütün anlaşmazlıkları Birleşmiş Milletler Andlaşması-
mn 33. ncü maddesi hükümlerine uyan barış yollariyle çözmeyi ve bu yollarda çözemedikleri her
hangi bir anlaşmazlığı, anılan Andlaşmanın 37 nci maddesi hükümlerine uyarak, Güvenlik Mecli
sine götürmeyi taahhüt ederler. 

Aynı suretle, Andlaşan Taraflar gerek kendilerinden biri ile üçüncü komşu Devlet, gerekse iki 
komşu Devlet arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların da aynı hükümlere göre çözülmesini sağla
mak için bütün gayretleriyle çalışmayı taahhüt ederler. 

Madde — 6 

Andlaşan Taraflar, bu Andlaşmanm ruhuna uygun olarak aralarındaki işbirliğini, münasebet
lerinin her alanında, gerçekleştirmek amacı ile bu Andlaşmanm ayrılmaz parçaları olmak üzere aşa
ğıdaki Protokolleri kabul etmişlerdir: 

1 Numaralı Ek Protokol : Dicle, Fırat ve kolları sularının düzene konması Protokolü. 
2 Numaralı Ek Protokol : Güvenlik işlerinde karşılıklı yardımlaşma Protokolü. 
3 Numaralı Ek Protokol : Eğitim, Öğretim ve Kültür işbirliği Protokolü. 
4 Numaralı Ek Protokol : Posta, Telgraf ve Telefon Protokolü. 
5 Numaralı Ek Protokol : Ekonomi İşleri Protokolü. 
6 Numaralı Ek Protokol : Hudut Protokolü. 
Andlaşan Taraflar aynı zamanda aşağıdaki sözleşmeleri de imzalamışlardır: 
Suçluların geri verilmesi Sözleşmesi. 
Hukuk, Ceza ve Ticaret işlerine ilişikli Adlî Yardım Sözleşmesi. 

Madde — 7 

Bu Andlaşma sınırsız bir süre için yapılmış olup andlaşan taraflardan birinin isteğiyle 
her beş yıl sonunda gözden geçirilebilecektir. 

Bu Andlaşma, Taraflarca onanacak ve onama belgeleri en kısa bir süre içinde Bağdat 'da alı
nıp verilecektir. 

Ankara'da yirmi dokuz Mart Bin Dokuzyüz Kırk Altı tarihinde üç eşyazı olarak Arapça, 
Türkçe ve Fransızca yapılan bu Andlaşmanm anlaşmazlık halinde fransızeasma başvurulacak
tır. 

Hasan Saka Nuri Essaid 
Feridun Cemal Erkin Abdülılâh 
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1 Numaralı Ek Protokol 

DÎCLE, FIRAT VE KOLLARI SULARININ DÜZENE KONMASI PROTOKOLÜ 

Türkiye ve Irak, 
Düzgün su alma ve yıllık taşkınlar sırasında su basma tehlikesini önlemek amaciyle akımın 

düzene konması için Dicle ve Fırat kolları üzerinde korunma araçları yapılmasının Irak için 
olan önemini gördükleri, 

Yapılacak ve bütün harcamaları Irak tarafından yüklenilecek bent ve benzeri yapılar için 
en uygun yerlerin, araştırmalar sonunda, Türk toprağı içinde bulunmasını umdukları, 

Anılan nehirlerin akımını kaydetmek maksadiyle Türk toprağı içinde daimî gözetleme is
tasyonları kurulması ve böylecek elde ediecek kayıdlarm düzgünce I rak 'a ulaştırılması gerek
tiği hususunda da anlaştıkları, 

Ve bu gibi nehirler üzerinde yapılacak korunma araçlarının mümkün olduğu kadar ve her 
iki memleketin memfaatlerine uygun olark su'ama ve sudan elektrik kuvveti elde etme mak
satlarına uyar bir şekilde yapılması prensipini kabul eyledikleri için, 

Aşağıdaki hususlarda uyuşmuşlardır: 

Madde — 1 

Irak, Dicle ve Fırat ve kolları üzerinde yapılması gerekli görülecek bentler, gözetleme is
tasyonları ve başka yapılar için yerler seçilmesini ve bu hususta gerekli plânların hazırlan
masını mümkün kılacak araştırmalar yapmak, arazi ölçmek ve hidrolik, jeolojik ve diğer bil
gileri toplamak amaciyle kendi hizmetinde tek nisiyenleri mümkün olduğu kadar kısa bir zaman
da Türkiye'ye gönderebilecektir. 

Yapılan arazi ölçmeleri sonucuna göre çıkarılacak haritalar yetkili Türk kurumları tarafın
dan hazırlanacaktır. 

Bu maddede sözü geçen işlerin gerektirdiğibütün harf amaları Irak ödeyecektir. 

Madde — 2 

Anılan teknisiyenler Türk teknisiyenleriyle birlikte ealışacak ve Türkiye bunların, görülmesi 
gereken yerlere gitmelerine izin verecek ve işlerini bitrmeleri için gerekli bilgileri, yardımı ve 
kolaylıkları sağlıyacaktır. 

Madde — 3 

Türkiye daimî gözetleme istasyonları kuracak ve işletme ve bakımlarını temin eyliyecektir. 
Bu istasyonların işletme giderleri, bu Protokolün yürürlüğe girdiği tarihten başlıyarak Türkiye 
ve Irak tarafından yarı y*»ı*jya Ödenecektir. 

Daimî gözetleme istasyonları Türk ve Iraklı teknisiyenler tarafından belli aralıklarla denet
lenecektir. 

Taşkın zamanlarında her gün sabah saat 8'de yapılan nehir seviyesi gözetlemeleri Dicle 
üzerindeki Diyarbakır, Cizre ilâh. ve Fırat üzerindeki Keban, ilâh... gibi telgraf haberleşmesi müm
kün olan istasyonlardan Irak'ça gösterilecek yetkili makamlara telgrafla bidirilecektir. 

Taşkın zamanları dışındaki seviye gözetleme sonuçları 15 günlük bültenlerle aynı makamlara 
bildirilecektir. 

Yukarıda sözü geçen bildirme giderlerini trak ödeyecektir. 
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Madde — 4 

Türkiye 1 nci maddede bildirilen araştırmalar sonunda aşağıdaki fıkrada sözü «•ecen Anlaşma
ya uyarak, gerekli görülecek yapıların yapılmasını esas bakımından kabul eder. 

Daimî gözetleme istasyonları dışındaki yapıların her biri, yer, gider, işletme ve bakım hususun
da ve Türkiye'nin sulama ve enerji elde etmemaksadiyle onlardan faydalanması bakımından 
ayrı bir Anlaşmaya konu teşkil eyliyecektir. 

Madde — 5 

Türkiye, iki nehirden birisi veya bunların kolları üzerindeki korunma araçlarına dair tasarıları
nı, bu yapıların mümkün olduğu kadar hem Türkiye hem Irak yararına uygun bir şekilde yapıl
ması maksadiyle Irak 'a haber vermeyi kabul eyler. 

Madde — 6 

Anlaşan Taraflardan her biri, bu Protokolün imzasmdann sonra, mümkün olduğu kadar kısa bir za
manda, bir temsilci tâyin edecektir. Temsilciler bu Protokol hükümlerinin yerine getirilmesiyle 
ilgili bütün meseleleri görüşecekler ve bu husustaiki tarafın haberleşmesine aracılık edeceklerdir. 

Hasan Saka Nuri Essaıd 
Feridun Cemal Erkin Abdülilâh 

2 Numaralı Ek Protokol 

GÜVENLIK İŞLERINDE KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA PROTOKOLÜ 

Madde — 1 

Anlaşan Taraflardan her biri, kendi ülkesinden geçerek, öteki Tara Cin ülkesine usulüne uy
gun ve geçerli pasaportu veya belgesi olmaksızın giren üçüncü bir Devlet uyruğu yabancıları, 
geri çevirdiklerinde kabul etmeyi taahhüt eder. 

Madde — 2 

Anlaşan Taraflardan biri, her hangi bir yabancıyı kendi memleketine göndermek isterse öteki 
Taraf bu hususta kendisinden istenecek geçiş iznini verecektir. Bu şahıs geçişe izin veren Taraf 
memleketinden çıkarılmazsa geçiş izni istemiş olan Taraf bu şahsı yeniden ülkesine alacaktır. 

M a d d e — 3 

Anlaşan Taraflardan herbirinin öteki Tarafın vatandaşı olup bir mahkeme hükmünce yahut 
ahlâk, sağlık zabıtasmca, dilenciliğe dair mevzuat gereğince yahut Devletin iç veya dış güvenliğine 
dokunur sebeplerden ötürü veya yerli mevzuat hükümlerinden dolayı yurtta kalması yasaklanan 
şahısların ülkesinde yerleşmesine veya oturmasına engel olmaya yahut ülkesinden çıkarmaya hakkı 
vardır. 

Ellerinde usulüne uygun ve geçerli pasaport veya çıkış ve giriş belgesi olmıyan şhıslar, yu-
karıki fıkra hükmü çevresine girmeseler de, kendilerine ihtar edildikten sonraki bir ay içinde 
usulüne uygun ve geçerli pasaport veya belge edinip göstermezlerse vatandaşı oldukları tarafa 
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geri çevrilebilecek veya ad ve kimliklerini her halde öteki tarafa bildirilecektir. Bu hüküm yerli 
mevzuat gereğince yapılacak işleme dokunmaz. • >f- ;•*." . .*j^ 

Bu gibi şahıslardan, geri alan Devletin vatandaşı olmadığı soruşturma sonucunda* belirtilenler 
geri çeviren tarafa döndürülürlerse alınacaklardır. 

Madde — 4 

Anlaşan Taraflar, yukarıki maddelerde yazılı geri çevirme işlerinin kendi memleketlerinde ya
pılan harcamalarını öderler. 

Madde — 5 

Anlaşan Taraflar, silâh ve uyuşturucu maddeler üzerinde kanun dışı ticaret yapılmasını ve hu
dutlarda mal ve insan kaçırılmasını ve kalp para basılmasını önlemek için karşılıklı yardımda 

. bulunmağı taahhüt ederler. 

' ' - Madde — 6 

Anlaşan Taraflar, imkân halinde 5 nci maddede sayılan eylemleri işlemekten şüpheli bütün 
şahısların kimliklerini bildirmeyi, resimlerini göndermeyi ve bunlar hakkındaki etraflı bilgileri 
vermeyi taahhüt ederler. 

Madde — 7 

Anlaşan Taraflardan biri, kendi memleketinin güvenliğini bozan suç veya suçlular veyahut şüp
heli şahıslar hakkında öteki Taraftan bilgi verilmesini veya soruşturma yapılmasını isterse bu is
tek yerine getirilecektir. 

Anlaşan Taraflardan birisinin öteki Taraf ülkesinde bulunan kendi uyruğundan bir şahıs hak
kında bilgi ve soruşturma isteğinde bulunması halinde bu istek yerine getrilir. 

Madde — 8 

Anlaşan Taraflar, öteki Tarafın hudut bölgesinde suç işlemiş şüpheli şahıslar hakkında, hangi 
Devletin vatandaşları olurlarsa olsunlıı iki memleket emniyet teşkillerini birbirlerine tamamlayıcı 
bilgiler vermeleri hususunda uyuşmuşlardır. 

Madde — 9 

Anlaşan Taraflar, Adlî Yardım Sözleşmesinin 22 nci maddesinde gösterilmiş olan haller dışın
da kalan bilgileri alıp vermeyi ve imkân varsa hükümlülerin parmak izlerini göndermeyi taahhüt 
ederler. 

* Madde — 10 

Anlaşan Taraflar, öteki Tarafın güvenliğini bozan ve ayaklanma ruhunu uyandıran ve iki 
memleketin kanunlarına aykırı olan zararlı ve yıkıcı propaganda hakkında karşılıklı olarak bilgi 
alıp vermeyi taahhüt ederler. 

Madde x- 11 

Bu Protokolda sayılan bütün yazışmalar Türkçe veya Arapça yapılacaktır. 
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Madde — 12 ' • 

Bu Protokol gereğince iki memleketin karşılıklı olarak yazışmaya yetkili bulunan emniyet me
murları şunlardır: 

Türkiye için : Emniyet Genel Müdürü. 
Irak için : Emniyet işleri Umum Müdürü. 

Madde — 13 

Acele ve müstesna hallerde ve yukarıdaki maddede adı geçen makamlara haber vermek imkânını 
buluncaya kadar Valilik ve Mutasarrıflık Emniyet Müdürleri bazı acele tedbirleri almak üzere 
12 nci maddede bildirilen yazışmayı yapabilirler. 

Madde — 14 

Anlaşan Taraflar, hudut dışı ettikleri veya zararlı saydıkları şahıslardan öteki Tarafı ilgilen
direnlerin listesini usulen üç ayda bir ve acele hallerde hemen alıp vermeyi taahhüt ederler. 

Madde — 15 

Anlaşan Taraflar, iki memleket zabıtasının çalışmalarının gelişmesine karşılıklı yardım etmek, 
bilhassa haber alma ve teknik zabıta alanlarında görevlendirilenlerin yetişmeleri ve çalışma usul
leri hususlarında zamanla birlik ve beraberlik sağlamak, iki memleket emniyet teşkilleri mensup
larının birbirlerini çalışma yerlerinde görerek tanımalarına imkân vermek amaciyle zabıta mev
zuatının ve bunlarda yapılacak yenileştirme ve değişikliklerin alınıp verilmesini, öteki Taraf öğ
retim kurumlarında okumak üzere öğrenciler veya memurlar gönderilmesini ve zabıta mensupları 
arasında karşılıklı ziyaretler tertip etmeyi taahhüt ederler. 

Madde — 16 

Bu Protokoldaki hükümlerden hiç biri Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesiyle Adlî Yardım 
Sözleşmesinde girişilen taahhütleri bozmaz. 

Hasan Saka Nuri Essaid 
Feridun Cemal Erkin Abdülilâh 
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3 numaralı Ek Protokol 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE IRAK KIRALLIĞ1 ARASINDA EĞİTİM, ÖĞ
RETİM VE KÎÎLTÜR İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

Yüksek Sözleşen Taraflar, Londra 'da 16 Kasım 1945 tarihinde Birleşmiş Milletler arasında im
zalanan « Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı Anayasası » ndaki prensipleri gerçekleştirmek için, 
iki taraftan birinin üçüncü bir Devletle yaptığıkültür anlaşmalarının hükümleri saklı kalmak 
üzere, komşuluklarının eğitim, öğretim ve kültür alanlarında gerektirdiği işbirliği dolayısiyle aşa
ğıdaki hususlarda uyuşmuşlardır: 

Madde — 1 

Yüksek Sözleşen Taraflar, yukarıda sözü geç en Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Teşkilâtı Anayasasının prensiplerine uyarak aralarında kültür yakınlığını sağlıyaeak bütün işler
de karşılıklı yardım yapılması, devamlı veya geçici olarak birbirlerine öğrenci, öğretmen ve uz
manlar göndermeleri, her iki memleektin kültür ve tarihiyle ilgili bütün konuların araştırma ve 
incelemeleri için kolaylıklar gösterilmesi ve her iki Trafın kendi kanunlarına uyulmak şartiyle, 
öğretim ve bilim kurumlarının ilmî amelî öğretimlerinden karşılıklı faydalanması hususlarını 
sağlamağı kabul ederler. 

Madde—2 

Ne yolda kurulacağı 5 ve 6 ncı maddelerdebelirtilmiş olan Komisyon, 1 nci maddede yazılı 
prensiplerin gerçekleştirilmesi hususunda uygun tedbirlerin alınması için gereken kararları ve
recektir. Ancak bu kararlar ilgili Hükümet tarafından onanmadıkça uygulanamaz. 

Madde — 3 

Bu Protokol gereğince iki memleket arasında eğitim, öğretim ve kültür alanlarında gerçekleşti
rilecek işbirliğinin başlıca konuları şunlardır : 

1. İki memleket okullarınca verilen doktorada dâhil olmak üzere bütün diplomaların karşı
lıklı öğretim basamaklarına kabul hususunda denkliğini tanımak; 

2. Ticaret okullarında yabancı dil öğretiminde karşılıklı olarak ve öğrenilmesi isteğe bağlı 
olmak şartiyle Türkçe ve Arapçaya yer vermek; 

3. Yatılı Devlet okullarında parasız okutmak üzere belli sayıda öğrenci değiştirmek; 
4. Yabancı memleketlerdeki Türk ve Iraklı öğrencileri bakıp gözetme işlerinde karşılıklı 

yardım; 
5. Gençler arasında komşu memleketin dilini tam yetenekle öğrenme isteğini uyandırıcı mükâ

fatlar koymak. 
6. Spor ve izcilik alanında yaklaşma, karşılaşma ve yardımlaşmayı sağlamak. 
7. Kültür ve izcilik gezi ve toplantıları yapmak voliyle yüksek ve orta öğrenim gençlerinin 

tanışma ve beraber çalışmalarını sağlamak. 
8. Ticaret okullarında okutulacak Türkçe ve Arapça dersleri için öğretmen değştirmek. 
9. Üniversite ve yüksek okulların türlü öğretim dallarınında profesör değiştirmek. 
10. İki memleket üniversite ve yüksek okulları tarafından Türkiye ve Irak'm büyük merkez

lerinde kültür haftaları tertiplenmesi voliyle iki memleket yüksek öğretim üyeleri arasında tanışma 
ve işbirliğini sağlamak. 

11. Sanat öğretmeni yetiştiren okul ve enstitülerle kurslardan karşılıklı faydalanmak. 
12. Her dereceden teknik ve meslek okullariyle enstitülerinden, üniversite ve yüksek okul-
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lardaıı ve buralardaki çalışma, araştırma ve inceleme imkân ve araçlarından devamlı veya geçici 
(»bırak karşılıklı faydalanmak. 

\'A. Ankara ve istanbul üniversitelerindeki «Arap Dili ve Edebiyatı Enstitüleri» gibi Bağ
dat,'da da bir «Türk Dili ve Edebiyatı Enstitüsü» açmak. 

14. iki memleket okullarının kuruluşlarını ve öğretim programlarını imkân derecesinde bir
leştirip yaklaştırmak çarelerini birlikte aramak. 

15. İki memleketin bilim hayatı ve eğitim işleri üzerinde incelemelerde bulunmak için karşılıklı 
uzmanlar ve öğretmenler göndermek. 

16. Kültür ve sanat işleri, spor ve izcilik dolayısiyle veya tatil ve inceleme gezisi yapmak 
üzere bir memleketten ötekine gidecek öğretmen, uzman, artist ve öğrenci gruplarına Devlet taşıt
larında indirilmiş tarife uygulamak ve kendilerinin Devlet yapılarında parasız konuklamalarını sağ
lamak. 

17. İki memleket radyolarında Türkiye ve Irak saatleri ayırarak iki tarafın birbirlerini daha 
yakından tanımalarını sağlıyacak yayımlarda bulunmak; gazete, dergi, sinema ve benzeri araç
larla iki memleketi birbirine tanıtıcı faydalı bilgiler yayımlamak. 

IS. Karşılıklı olarak resmî ve özel sanat (müzik, temsil ve resim) grupları için ziyaretler ter
tiplemek. 

19. Karşılıklı veya birlikte olarak sanat, kültür ve teknik sergileri tertiplemek. 
20. İki memleketin her çeşit kültür, bilim, spor yayımlarını ve kitaplık kataloğlariyle bibli

yograflarını ilgili kurumlar arasında karşılıklı olarak değiştirmek. 
21. İki memleketin mevzuatını ve Hükümet çalışmalarının gelişmesini belirten her çeşit yayım

larını ilgili Devlet kurumları arasında karşılıklı olarak değiştirmek. 
22. Müze, kitaplık ve arşiv işlerinde uzmanlardan karşılıklı faydalanmak. 
23. Eski eserlerden ve müzelik eşyalardan fazlalarını değiştirmek. 
24. iki memlekette yapılan arkeoloji araştırmaları ve kazıları ve tarihî eserlerin onarma veya 

restore edilmesi işlerinde iki memleketin ilgili uzmanlarına haber vermek veya çalışmalara ka
tılmaya çağırarak gerek yapılan işlerde, gerek elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde kar
şılıklı işbirliğini sağlamak, 

25. Kitaplıklarda mevcut yazmaların fotoğrafla kopyalarının alınmasına, geçici olarak resmî bir 
kitaplığa gönderilmesine ve fazla yazmaların değiştirilmesine karşılıklı olarak izin vermek. 

26. Devlet arşivlerinde (serî mahkeme sicilleri ve tapu kayıdarı dâhil) bulunan her türlü 
belge ve kayıdlardan tarihi incelemeler için faydalanmak. 

27. islâm kültürünün ve iki memleket tarihinin diğer ortak taraflarının birlikte ve aynı an
layışla incelenmesini sağlıyacak bilim toplantıları yapmak, iki memleketin bilim adamları ara
sında fikir işbirliğini sağlayarak birlikte yayımlarda bulunmak. 

28. İki memlekette tertiplenen millî tören ve gösteriler yapılan bilim ve eğitim kongrele
rine öteki memleketin temsicilerini çağırmak. 

Madde — 4 3
 : - . . s - , • . - • • • - , ., 

Bu Protokolün hükümlerini yerine getirmek ve her iki memleketin Millî Eğitim Bakanları
nın Başkanlığında olmak üzere bir «Türkiye - Irak Eğitim işbirliği Komisyonu» kurulacaktır. 
Bu Komisyonun üçü Türk ve üçü Iraklı altı üyesi bulunacak ve bunlardan bir Türk ve bir Iraklı 
üye komisyonun genel sekreterliğini ve komisyon toplantı halinde bulunmadığı zamanlarda 
kendi Hükümetleri yanında Komisyonun temsilciliğini yapacaklardır. 

Tarafların bu Komisyonda görevlendireceği üç üyeden birini o memleketin Dışişleri Bakanı ve 
diğer ikisiyle bu üç üyeden hangisinin Genel Sekreter olacağını Millî Eğitim Bakanı tâyin eder. 
İki memleketin Dışişleri Bakanları Komisyon için seçilen üyelerin adlarını ve kimliklerini, dip
loması yoliyle birbirlerine bildirirler. 
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Madde —' 5 

Türk - Irak İşbirliği Komisyonu, nöbetleşe Türkiye ve Irak'da olmak üzere yılda bir defa 
ve toplantının yapıldığı memleket Millî Eğitim Bakanının.Başkanlığı altında toplanır. Komis
yon, iki taraftan birinin konuşma konusunu önceden bildirerek göstereceği lüzum üzerine ve iki 
tarafın zamanı ve yeri hakkında, uygun kalmaları şartiyle olağanüstü toplantılar da yapabi
lecektir. 

Her toplantının görüşme tutanağı ve alınan kararlar bir rapor halinde yazılarak örnekleri 
iki memleketin Hükümet Başkanlariyle Millî Eğitim Bakanlarına ve Birleşmiş Milletler Eğitim, 
Bilim ve Kültür Teşkilâtı fienel Sekreterine verilecektir. 

Hasan Saka Nuri Essatd 
Feridun Cemal Erkin Abdülüâh 

4 Numaralı Ek Protokol 

POSTA, TELGRAF VE TELEFON PROTOKOLÜ 

Madde — 1 

Anlaşan Tarafların yetkili makamları, memleketleri arasında alınıp verilen mektup postası 
• maddelerine iç posta ücret tarifelerini karşılıklı olarak uygulamayı taahhüt ederler. 

Madde — 2 

Anlaşan Taraflar, servisleri arasında alınıp verilen kelimelerle değerli mektup ve kutuların 
Halep - Telköçek - Nusaybin yolundan gönderilmesini sağlamak için gerekli teşebbüslerde bulun-
mavı taahhüt ederler. 

. . .... > ... . ._-. -. 
Madde — 3 • " 

Türkiye, Ankara - Diyarbakır - Türk - Irak hududu, Irak, Bağdat ile Irak - Türk hududu 
arasında telgraf ve telefon kuran - Portörleriyle donanmış ve en modern donanımlı hattı işletmeye 
koymayı taahhüt ederler. 

Yukarda gösterilen hattın bitirilmesine ve kullanılmasına kadar Türk ve Irak yetkili makam
ları, şimdiki hat üzerinden Diyarbakır'la Musul arasında düzgün bir işletme sağlamak amaciyle 
gerekli tedbirleri alacaklardır. Irak, Türkiye ile Irak arasında Suriye üzerinden telefon görüşme
lerini sağlamak üzere, Türkiye Posta idaresi tarafından Suriye Telefon idaresine yapılmış olan 
başvurmayı dcstekliyeeeklir. 

Madde — 4 

Anlaşan Tarafların yetkili makamları, Devlet ve Basın telgrafları ücretlerinde karşılıklı olarak 
r/o 50 indirme yapmayı taahhüt ederler. 

Üçüncü maddede sözü geçen hattın işletmeye açılmasından sonra bu nispetin Basın telgrafları 
için 2/Tt e indirilmesi de gözönünde tutulabilecektir. 
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**! -'" •• '' Madde — 5 

Bu Protokolün uygulanma şekil ve şartları ve servis bakımından alınması gerekli tedbirler An
laşan Tarafların yetkili makamlarınca uyuşularak belirtilecektir. 

Hasan Saka Nuri Essaid 
Feridun Cemal Erkin Ahrİülilâh 

5 numarlı ek protokol 

EKONOMİ İŞLERİ PROTOKOLÜ 

Anlaşan Taraflar, ileride, ekonomi alanında, iki memleket arasında daha sıkı bir şekilde çalış
mayı ve işbirliğini sağlıyaoak gerekli şartları gerçekleştirmek isteğiyle aşağıdaki hususlarda 
uyuşmuşlardır .• 

Bölüm,: I 

Karma Ekonomi Komisyonu 

Madde — 1 

Bir Karma Ekonomi Komisyonu kurulacak, bu komisyon, işbu protokolün 1, 2, 3, 4 ve 5 nci 
bölümlerindeki hükümler ile 1 ve 4 numaralı ek protokollerin hükümlerinde gösterilen hususla
rın ne şekilde uygulnacağı ve bu hükümlerin daha tam bir şekle girmesi için neler lâzımgeleceği 
hakkmda beraberce tasarılar hazırlıyarak bunları iki Taraf Hükümetlerinin inceleme ve onamasına 
sunmak üzere, belli aralıklarla toplantılar yapacaktır. 

Madde — 2 

Karma Ekonomi» Komisyonunun komiteleri şunlrdır: 
1. Ticaret, Gümrük ve Maliye Komitesi. 
2. Turizm Komitesi. 
3. Ulaştırma ve Limanlar Komitesi. 
4. Dicle ve Fırat nehirleri sularının düzene konması Komitesi. 

Madde — 3 

Karma Ekonomi Komisyonunun veya Komitelerinden herhangi birinin toplanacağı yer ve tarih 
Anlaşan Taraflardan birinin diplomasi yoliyle yapacağı istem üzerine iki Hükümet arasında 
belirtilecektir. 

Bolüm : II 

Gümrük İşleri 

Tek madde 

Anlaşan Taraflardan herbiri, öteki Taraf menşeli olan ve oradan gelen mallar üzerinden 
gümrük resminin kaldırılmasını veya bu malların geniş bir indirmeden faydalandırılmasını ta-
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ahhüt ederler. Bu indirme, bugün uygulanmakta olan en aşağı gümrük tarifesi üzerinden veya Lozan 
Andlaşması gereğince Osmanlı İmparatorluğundan ayrılmış memleketlerden olmıyan diğer memleket
lere ileride uygulanacak tarife üzerinden hesaplanacaktır. 

Anlaşan Taraflardan biri, Osmanlı İmparatorluğundan ayrılmış olan memleketlerden birine, 
birinci fıkrada sözü geçen indirmeden daha elverişli bir indirme yaparsa bu azaltma kendiliğinden 
öteki Tarafa uygulanacaktır. 

Bolüm : IH 

Banka ve Ma liye İşleri 

Tek madde 

Türkiye ve İrak her iki memlekette yürürlükte olan genel hükümlerin çevresi içinde', Türk ve 
İrak Ticaret ve Banka Kurumlarının aralarındaki münasebetlerin artmasını ve kendi ülkeleri üze
rinde Türk ve İrak ortak sermayeli ticaret ve banka kurumlarının kurulması ve yerleşmesini kolay
laştıracaklardır. 

Bolüm : IV 

Turizm İşleri 

Tek madde 

Anlaşan Taraflar, memleketlerindeki turizmi geliştirmek amaciyle: 
1* İki memleket arasında ve öteki memleketlerle turizmin gelişmesi için ortaklaşa bir propa

gandanın yapılıp düzenlenmesini. 
2. Turistlerin özlük ve turistlik eşyasına ait gümrük, yolcu yoklama ve işlemelerini sadeleştir

mek ve benzerlik imkânlarını araştırmak üzere b?ı husustaki mevzuatlarını alıp vermeyi ve inceliye-
rek bir birleştirme tasarısı hazırlamayı, 

3. Her iki Taraf turing ve otomobil kulüplariyle kurulacak olan turizm büroları veyahut Kon
soloslukları adına gönderilecek turizm propagandası hakkındaki malzemenin gümrük resminden 
istisnasını, 

4. İki memleket vatandaşlarından ellerinde turist kartı bulunanlara seyahat kolaylıklarından 
ve taşıma tarifesindeki indirmelerden karşılıklı olarak faydalandırmayı, 

5. Türkiye'den Irak'a ve Irak'dan Türkiye'ye yapılacak seyahatlerin taşıt ücretlerinin ödenme
si bakımından memleket içinde seyahatler gibi sayılmasını ve Türk turistlerinin Irak'da, Irak tu
ristlerinin de Türkiye'deki ikamei harcamalarının ödenmesi için karşılıklı transfer kolaylığı göste
rilmesini, 

6. Otel, pansiyon ve lokanta fiyatları üzerindeki denetlemenin artırılmasını, 
7. Gerek Anlaşan Taraflar arasında, gerekse öteki memleketlerden Anlaşan Taraflar memle

ketlerine yapılacak turist ve öğrenci seyahatlerini düzenliyecek, turizm propagandası için malzt-
ıne dağıtacak, her iki Taraf taşıt biletlerini satacak turistik propaganda bürolarının Anlaşan Ta
raflar ülkesinde tok basına veya öteki memleketlerde ortaklaşa kurulmasını, 

8. öteki Tarafın vatandaşlarına bir Tarafın ülkesine giriş ve çıkışlarında ve bu ülkede ikamet
leri sırasında kolaylıklar gösterilmesi ve yardımda bulunulması hususunda yetkili makamlar gere-

.ken emirlerin verilmesini ve memleketlerinde yürürlükte olan kanunlara göre bir Tarafın vatan
daşlarının öteki Tarafın ülkesinde serbestçe dolaşmalarını sağlamayı, 

9. Turizme dair Milletlerarası Sözleşmelere katılmak yukarıdaki tedbirlerden beklenilen gelişme
nin gerçekleştirilmesine yardım edeceği cihetle, bu hususta gerekli teşebbüslerde bulunmayı karar
laştırmışlardır. " • • • ' • 
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Bölüm : V 

Liman İşleri 

Tek Madde 

Anlaşan Taraflar, en kısa bir süre içinde, İskenderun ve Basra limanlarında karşılıklı ola
rak tanıyacakları yükleme, boşaltma, antrepo, transit, serbest bölge ve benzeri kolaylıklar hususun
da hemen incelemelere girişmeyi ve bu incelemeleri mümkün olduğu kadar çabuk bitirerek sözü ge
çen kolaylıkları sağlıyacak hükümleri toplıyan ve bu Protokolü tamamlıyan başka bir Protokol imza
lamayı kararlaştırmışlardır. • 

"'**'•' ' ~ "**'\ Hasan Saka Nuri Essaıd 
* l ~\ Feridun Cemal Erkin Abdülilâh 

. 6 Numaralı Ek Protokol 

HUDUT PKOTOKOLÜ 

Birinci bölüm 

Madde — 1 

Anlasan Taraflar iki memleket arasındaki hududun her iki yanında 75 er kilometrelik bir böl
gede çıkacak ve hudut münasebetlerinin ahenginibozacak mahiyetteki her türlü olay ve anlaşmazlı
ğın çözülmesini, bu Protokolda belirtilen şartlaragöre, sağlamak hususunda uyuşmuşlardır. 

İkinci bölüm 

Hudut makamları 

Madde — 2 

Bu maksatla, Anlasan Taraflar birinci bölümde yüklenilen taahhütleri kendi sorumları altında 
yerine getirmekle aşağıdaki memurları görevlendirmişlerdir : 

Türkiye Cumhuriyeti tarafından : 
—• Birinci derecede: Kaymakamlar veya ikinci derece makamları tarafından tâyin edilen me

murlara; 
-— ikinci derecede: Valiler veya vekilleri; 
Irak Kıralliği tarafından : 

• Birinci, derecede Hükümetin tâyin edeceği memurlar; 
— • İkinci derecede :'Mutasarrıflar veya Hükümetin tâyin edeceği memurlar. 
10 neu maddede gösterilen diplomasi yoluyle bildirme dışında hudut, makamlarından her biri 

bir hudut makamına yeni bir memur getirilmesi veya bir vekil tâyini işini karşiki hudut makam
larına en kısa. süre içinde doğrudan doğruya bildirecektir. 

Maddu —• 'd 

2 nci maddede adı geçen makamlar bu Protokolda gösterilen şartlar içinde incelemeye memur 
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oldukları olay ve anlaşmazlıkların çözülmesini sağlamak için nöbetleşe Türkiye ve Irak Toprakların
da birleşeceklerdir. 

A) Birinci derecedeki makamlar bu toplantılarını her üç ayın ilk haftasında yapacaklardır. 
Bu makamlardan her birinin hudut bölgesindie güvenliğe memur teşkillerden birine dâhil ve sadece 
danışma oyu verebilecek bir subayı ve bir tercüman kâtibini yanında bulundurmaya hakkı ola
caktır. /Tr r " 

Birinci derecede makamlar birinci veya ötekinin isteğiyle, olağanüstü toplantılar da yapabilecekler
dir. Hudut makamları tasarlanan toplantının gününü, saatini, yerini ve gündemini her toplantıdan 
önce ve 48 saatten aşağı olmıyâcak bir süre içinde yazı ile bildireceklerdir. Hudut makamları, 
gerekince birinci derecede toplantıda şikâyetçileri, zarar görenleri, tanıkları ve ilgililerin çağıra
cağı uzmanları dinliyebileceklerdir. 

B) İkinci derece makamları senede İM c|efa toplanacaklardır. 
îkinci derece hudut makamları sadece clanışma oyu verebilmek üzere yanlarında eşit sayıda 

subay veya kamu hizmetleri memuru ve kendilerine lüzumlu kâtip ve tercümanlar bulundurabi
leceklerdir. 

Adı geçen makamlar tasarlanan toplantıdan enaz 15 gün önce toplantı günü, saati ve yeri 
hakkında anlaşacaklar ve yanlanndakîlerin ad ve unvanlarını ve toplantı gündemini birbirlerine 
bildireceklerdir. . 

Hudut makamları toplantılarından her biri için ikisi Türkçe ve ikisi Arapça olmak üzere dört 
aslı eşyazıdan ibaret birer tutanak yazacaklardır. 

Madde — 4 

Birinci derece hudut makamları gerekli soruşturmayı yerinde yapmayı oybirliğiyle kararlaştı-
rabilirler. Yerinde soruşturma ancak hududun iki yanında 3 er kilometrelik bir bölgede yepıla-
bilecektir. Soruşturma için gerektiği takdirde hudut makamları şikâyetçileri, zarar görenleri, ta
nıkları ve anlaşmazlıkta ilgili olanlarca çağırılan uzmanları yanlarına alabileceklerdir. Soruş
turmanın neticeleri biri Türkçe öteki Arapça iki aslı eşyazı olarak yazılan bir tutanağa geçirile
cektir. Kendi bulunmıyacaksa, hudut makamıbu toplantılarda ad ve unvanları karşıki makama 
önceden bildirilecek olan bir subay veya memur tarafından yerinde temsil edilebilecektir. 

Madde — 5 

Bütün hudut «Vay ve anlaşmazlıkları ilkönce Anlaşan Tarafların birinci derece makamlarca in
celenip çözülecekti!-. 

Bu makamların, üzerinde anlaşmadıkları, meseleler, her iki Tarafın ikinci derece hudut ma
kamlarının inceleme ve çözümüne sunulacaktır. , 

Mjıdde - ^ 6 

3 ucü maddede tâyin olunan makamlarırj çalışmaları arasında ahenk kurmak üzere Anlaşan 
Taraflar, ' iki Taraftan her birinin eşit sayıda Temsilcilerinden kurulacak bir Türkiye - Irak 
Daimî Hudut Komisyonu teşkil edeceklerdir. 

Bu kurul yılda en az bir defa ve işler gerektirirse daha sık olmak üzere nöbetleşe Türkiye 
ve Irak'da toplanacaktır. 

Çağın, gelecek toplantının olacağı memleket üst makamı tarafından yapılacaktır. 
Anlaşan Taraflar toplantının yer ve tarihini diplomasi yoliyle kararlaştıracaklar, toplantı ta

rihinden en az bir ay önce temsilcilerin ad ve unvanlarını ve gündeme koymak istedikleri mese
leleri aynı yolla birbirlerine bildireceklerdir. 

Türkiye - Irak Daimî Hudut Komisyonunun ilk toplantısı bu Protokolün yürürlüğe girmesin
den en geç altı ay sonra Irak toprağında âktedilecektir. 

( S. Sayısı : 241) 



— 18 — 
Daimî Komisyon, birinci ve ikinci derece hudut makamları arasında üzerlerinde anlaşılama

yan hudut meselelerini çözmeye gayret edecek,aynı zamanda hudut üzerinde düzen ve güvenliği 
en iyi şartlar içinde sağlamak için alınmasını faydalı sayacağı tedbirleri temsil edilen Hükümetler
den her birinin onamasına sunacaktır. 

Madde — 7 

Birinci ve ikinci derece hudut memurları ve onların yanında ve yardımında bulunanlar hu
dutta kimliklerini bildirdikten sonra toplantının yapılacağı komşu toprağına serbestçe girecekler
dir. 

Bu birinci ve ikinci derece toplantılarda bulunacak memurların üniforma ve silâhla gitmeye ve 
toplantılara böylece katılmaya hakları vardır. 

Madde — 8 

Anlaşan Taraflardan her biri bu Protokol hükümlerinin yerine getirilmesi dolayısiyle, memur 
olarak kendi toprağında bulunan şahıslara bilhassa yolculukları, barınmaları ve menfaatlerini tem
sil ettikleri memleket makamlariyle irtibat araçlarını sağlamak için gereken yardımda buluna
caktır. 

Bir vazife ile komşu Devlet toprağına gidecek olan memurlar taşıtlariyle yanlarına alacakları 
yiyeceklerini her hangi bir resim ödemeden geçirebilecekler ve şahıs muaflıklarından faydalana
bileceklerdir. 

Madde — 9 

Şikâyetçilerin, zarar görenlerin, tanıkların ve anlaşmazlıkta ilgililerce gösterilen uzmanların el
lerinde bir hudut toplantısı sırasında dinlenmek üzere komşu memlekete girmeleri için, kendi
lerini çağıran hudut makamı tarafından her birine verilen ve karşıki makamca vize edilen birer 
(bırakgeçsin - lesepase) kâğıdı bulunması lâzımdır. 

Bırakgeçsin'i olan kimse hiç bir ayrıcalık veya muaflıktan faydalanamaz; ancak kendi ihti
yaçları için gümrük resimlerinden ve başka resimlerden muaf olarak yanında 5 kilogramı aşmıyan 
ağırlıkta yiyecek ve tütün götürebilecektir. 

' ^ ^ - Madde — 10 r ~ : ~ ' :~ 

Bu Protokolün yürürlüğe girdiği tarihten başlıyarak iki ay içinde anlaşan Taraflar hudut 
makamları sahiplerinin ad ve unvanlarını, her zaman bulundukları yeri, faaliyetleri alanını, hu
dut toplantılarının yapılacağı yerlerin adlarını ve bilhassa şahısların, malların geri verileceği ve 
hudut makamları yazışmalarının alınıp verileceği ve kuriyelerin buluşacağı yerlerin gösterilme
si suretiyle hudut kapılarının listesini diplomasi yoluyle birbirlerine bildireceklerdir. 

2. nci maddenin son fıkrasında gösterilen bildiriyi teyit etmek üzere bir hudut makamın
da her memur değiştikçe bu değişiklik iki ay içnde diplomasi yoliyle karşı tarafa haber verile
cektir. 

Üçüncü Bölüm 

Hudut bölgesine genel düzen ve güvenlik 

Madde — 11 

Anlaşan Taraflar hudut bölgelerinin öteki Tarafın güvenlik ve ülke bütünlüğüne karşı yönetile
cek hareketler için kullanılmasına, herbirinin kendi toprağında kendi takdirine bırakılan, uygun 
tedbirlerle engel olmayı karşılıklı olarak taahhüt ederler. 
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afadde — 12 

Yetkili hudut makamları hudut bölgesindje öte İri Taraf in rejimine veya güvenliğine karşı yöneti
len eylemlerde bulunmak amaciyle bir veya birkaç şahıs taraf nidan hazMıklar yapıldığını öğrendik
leri takdirde hemen birbirlerine haber verecekler ve bu hususta elde edebileeekîri bütHn bönleri bir
birlerine bildireceklerdir. 

&âı geçen maskamtsr, her ne mahiyette oluirsa olsun, ülkeleri içinde işlenen ve faillerinin Öteki 
Tarafa sığınmaları imkânı bulunan bütün haydutluk eylemlerini karşılıklı olarak birbirlerine bil
direceklerdir. ~ 

iki memleketten her birinin makamları gerek bu eylemlerin önüne geçmek, gerek faillerin hudu
du aşinalarını önlemek için bütün faydalı tedbirleri alacaklardır; bu hususta alınacak tedbirler lü
zumunda hudut toplantılarında oybirliğiyle karar- laştırılae&ktır. 

Hadde — 13 

İki Tarafın biri kendi hudut bölgesinde güvenlik hareketlerine girişmeyi kararlaştırdığı takdir
de lüzum görürse bunu hudut makamları araciyle öteki Tarafa bildirecek ve bildirilen Taraf da 
bu hareketlerin başarılması için faydalı sayacağıbütün tedbirleri alacakta:.. 

Kararlaştırılan tedbirler bu iş için yapılacak hudut toplantısı tutanağına geçirilecektir. 

Madde — 14 

Anlaşan Taraflar, hududu tek veya topluca hareket eden silâhlı şahısların taarruzlarına kar
şı devamlı olarak korumak için her cins tabanca ve rövejverler dâhil olmak üzere silâh veya harb 
mühimmatı taşıyan her şahsın huduttan içeri girmesini önlemek için bütün faydalı tedbirleri al* 
mayı taahhüt ederler. Bu hususta alınacak bütüntedbirler veya yasamalar öteki Tarafa bildirilen 
çektir. 

Madde —* 15 

Be? hangi bir yanlışlığa yer bırakmamak üzere, Anlaşan Taraflar asker teşkillerinin yapacakları 
atış talimlerini hududun iki yanmda 5 er kilometrelik bölgelerde aneak bu maksat için haairlammş 
atış alanlarında ve bir subayın komutası altında yapılabileceğini kararlaştırmışlardır» 

Madde — 16 

Hudut bölgesi içinde işlenen bütün suçların veya haydutluk hareketlerinin failleri ile bu bölge 
dışında işlenen bütün suçların veya haydutluk hareketlerinin bu bölgeye ssğftnan faiÖeri ilgili ma
kamlarca hemen tutulacaklar ve bu makamlar zararların ödenmesi için bütün tedbirleri alacaklar
da. 

Suçlular suçun işlendiği Devlet vatandaşı oldukları takdirde bu Devletin birinci derecede ma
kamlarının yazılı istemi üzerine başka bir işlem yapılmaksızın tealim olunacaktır; bu istem kâğı
dı bu Protokole bağlı 1 numaralı Ekteki örneğe uygun olacaktır. Teslim istem kâğıdı gelineiy e 
kadar suçlu gözaltına alınacaktır. Bu gözaltı üç aydan çok sürmiyecektir. 

Suçlular ülkesine sığındıkları Devletin vatandaşı iseler, bu memleketin kanunlarına göre ora
da kovuşturulacaklardır. Bu halde suçun İşendi ülkesi içinde işlendiği Devlet makamlarının, adlî 
kovuşturmayı kolaylaştıracak takdir unsurlarını hudut yoluyle vermeleri gereklidir. 

Her iki halde, hudut makamları bu kovuşturma neticesinden birbirlerine haber vereceklerdir. 
Her ne suretle olursa olsun vatandaşlığa geçmek, bir şahsın geri verilmesi istemini gerektiren 

suçun işlenmesinden sonra olmuş ise yukarıda gösterilen usule göre geri verme istemine karşı 
defi olarak kullanılamaz. , 
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Madde — 17 

ilgili ikinci derece hudut makamının elden çıkarılmasını memleketinin esenliği için zararlı göre
ceği kâğıtlar ve belgeler ayrık olmak üzere, hudut rejimi usulüne göre teslim olunan bir suçlu
nun yakalanması sırasında beraberinde bulunan bütün kişilik eşya, kâğıd ve belgeler, silâhlar, 
mallar ve hayvanlar teslim sırasında öteki Taraf hudut makamlarına verilecektir. 

Bu şartlarla olan her teslim bu hususta yetkili memur tarafından verilen alındı karşılığında 
yapılacaktır. 

Madde — 18 

Hudut bölgesinde yapılan her silâh veya mühimmat zaptı, suçlunun öteki Devletin vatandaşı 
olması veya bu Devletin ülkesinde devamlı olarak oturması halinde öteki Tarafın birinci derece 
hudut makamına yazı ile bildirilecektir. 

Madde — 19 

Haydutluk hareketlerinin failleri ve kaçakçılar hudut bölgesinden mutlaka uzaklaştırılacak 
ve bundan böyle bu bölgede oturmalarına izin verilnıiyecektir. 

Hudut gölgesinde oturanlardan olup durum vefa aliyetleri karşı Taraf hudut makamlarının de
vamlı şikâyet ve başvurmalarına konu olanlarla öteki Devletin güvenliğine karşı suç işlemeyi âdet 
c-dinmiş yahut bu eylemlerin tahrikçi ve teşvikçisi olarak tanınan kimselerin zararsız bir hale 
getirilmeleri hususunda tesirli tedbirler alınacaktır. 

Madde — 20 

Usulüne uygun bir belge ile izinli olmaksızın hududu geçecek olan her şahıs tutulacak ve Ö ye
rin kanunlarına aykırı hareket etmişse, adlî kovuşturmaya uğrayacak ve hüküm giyeceği cezanın 
sonunda geldiği memleketin hudut makamlarına veya bu hususta yetkili hudut memurlarına alındı 
karşılığında teslim olunacaktır. 

Yanlışlıkla yahut yolunu şaşırarak hududu geçmiş oldukları anlaşılanlar, haklarında başka bir 
işlem yapılmaksızın karşı Taraf hudut makamlarına teslim olunurlar. 

Madde — 21 

Tek veya topluca öteki ülkeden gelip sığınma isteği göstermek suretiyle iki Taraftan birinin 
. hudut bölgesine girecek olan şahıslar sığındıkları yer hudut makamları tarafından hemen yaka
lanıp silâhsızlandırılacaklar ve 20 nci maddede gösterilen şartlar içinde geldikleri memleketlere 
çevrilmedikleri takdirde hudut bölgesi dışına çıkarılacaklardır. 

Bu mülteciler için hudut bölgesine girmek yasak olacaktır. 
Kendisine sığınılan memleket hudut makamları bu maddeyi uygulayarak aldıkları silâhsız

landırma ve uzaklaştırma tedbirlerini mültecilerin bıraktıkları memleketin hudut makamlarına bil
direceklerdir. 

Madde — 22 

Anlaşan Taraflardan her biri öteki Tarafın ülkesinde oturan şahısların kendi topraklarına göç
melerini hiçbir suretle teşvik etmemeyi taahhüt eyler. 

Madde —23 • 

Bir Tarafın vatandaşı olan ve aynı zamanda vatandaşı olduğu Devletin ülkesinde oturan şa
hıslarla öteki taraf resmî makamları yazışma ve konuşma yapmaktan sakınacaklardır. 
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Madde — 24 
I 

Devlet veya fertlere ait olup sahiplerinden kanunsuz olarak alınmış hayvanlar veya eşya 
öteki Taraf hudut bölgesinde bulunduğu takdirde tanıma veya tasarruf bakımından hiçbir anlaş
mazlık çıkmazsa öteki Taraf makamlarına âlındı ile geri verilecektir. 

Bu madde ile belirtilmiş olan hudut usulü, kaybolup veya yanlışlıkla hududun öte tarafına 
götürülüp öteki hudut bölgesinde bulunan hayvanların geri verilmesinde de uygulanabilir; böyle 
bir durumda gümrük idaresinin takdir yetkisi tamdır. Yukarıda gösterilen usule uygun olarak hay
vanların veya eşyanın geri verilmesi dolayısiyle hiçbir resim veya tazminat alınmayacaktır. Ancak 
besleme ve koruma harcamaları malsahibine ait olacaktır. 

Madde — 25 

Bu Protokol Türkiye ile Irak arasında 5 Haziran 1926 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan 
Andlaşmanın iyi komşuluk münasebetlerine dair bulunan ikinci bölümünün yerini tutacaktır. 

! ~ ". Geçici Madde 

Bu Protokolün yürürlüğe girmesinden önce ortaya çıkıp 5 Haziran 1926 Andlaşması gereğin
ce vazife gören hudut makam ve kurulları tarafından incelenme ve çözülmeleri tamamlanmamış 
olan hudut olay ve anlaşmazlıkları bu Protokoldeki hükümler çevresinde incelenip çözülecek, 
üzerlerinde bu yoldan bir anlaşmaya varılamıyan meseleler hakkında kesin kararlar Türkiye -
Irak Daimî Hudut Komisyonunun ilk toplantısında verilecektir. 

Hasan Saka Nuri Essaid 
Feridun Cemal Erkin Abdülilâh 

Makamı 
1 Numaralı Ek 

Yakalama ve teslim istemi 

Sanığın adı ve soyadı: 
Sanığın baba veya anasının adı: 
Doğum yer i: 
Doğum tarihi: 
»Sanığın uyrukluğu: 
Olayın tarihi: 
Olayın yeri: 
Olayın nevi: 
Olayın özeti: 
Sanığın kaçış yönü: 
Sanığın sığınması umulan yer: 

Sanığın yakalanmasını ve teslimini dilerim: 
tmza: 
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ihtar : 
1. — Bu ilk bilgiler ek olarak da tamamlanabilir. 
2. — Kimliği belirtilemiyen sanıkların izleri istemin hemen yapılışında teslim alınacaktır. 

Araştırma sonucu mümkün olduğu kadar çabuk bildirilecektir. 
3. —- Sanığın kimliği ve sığınma yeri belirsiz kaldığı halde, acele soruşuırma yapılarak sonucu 

istiyen makama bildirilecektir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE IRAK KIRALLIĞI ARASINDA SUÇLULARIN GERİ VERİL
MESİ SÖZLEŞMESt 

Türkiye vMimhurhaşkam Ekselans İsmet inönü 
ve 

Irak Kıralhğı Naibi Altes Prens Abdülilalı 
Suclularuı geri verilmesini düzeulcııek için bir Sözleşme yapmaya karar vererek bu iş için aşağı

da adları yazılı yetkili temsilcilerini tâyin etmişlerdir: 
Türkiye Cumhurbaşkanı İsmet inönü: 
Ekselans Hasan Saka 

Trabzon Milletvekili, Dışişleri Bakanı 
Ekselans Feridun Cemal Erkin 

Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibi, Büyük Elçi 
İrak Kıralhğı Naibi Altes Abdülilalı: . .• 
Ekselans Al Parık Nuri Essaid ^ J , 

Ayan Meclisi Başkanı, Hafidain Nişanının 1 nci Rütbesini hâmil 
Ekselans Abdülilah Hafidh 

Saylavlar Meclisi Üyesi 
Bu temsilciler usulüne uygun yetki belgelerini gösterdikten sonra aşağıdaki hükümleri kararlaş

tırmışlardır : 

Madde — 1 

SÖzleşen taraflar, bu Sözleşme hükümleri gereğince birbirleri adalet makamlarınca kovuştu
rulan veya hüküm giydirilmiş olan ve ötekinin ülkesinde bulunan şahısları karşılıklı olarak bir
birlerine geri vermeyi taahhüt ederler. 

Şu kadar ki, Sözleşen taraflar kendi vatandaşlarım geri vermezler. 
Suçluların geri verilmesi, ancak, geri verilme kendisinden istenen Devletin ülkesi dışında iş

lenmiş olan bir suçtan dolayı kovuşturma yapılması veya hüküm giydirilmiş olması halerinde 
kabul olunur. 

Madde — 2 

Sanık veya hükümlünün geri verilmesi istenebilmek için, üzerlerine atılan suçun her iki mem
leket kanunlarına göre en aşağı bir yıl hapis veya daha ağır cezayı gerektirmesi lâzımdır. 

Geri verme istemi kesinleşen bir hükmün yerine getirilmesi için yapıldığı takdirde ancak 
suçlu, her iki memleketin kanunlarına göre enaz bir yıl hapis veya daha ağır bir cezayı gerek-
tirebilen bir eylem için altı aydan çok hapis cezasına kesin olarak hüküm giymiş ise geri verme 
yapılır. 
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Madde — 3 

Geri verme suçlunun, yine, her ne şekil ve mahiyette olursa olsun teşebbüs veya iştirak hal
lerinde de bu teşebbüs veya iştirak geri vermeyi isteyen Devlet ve geri verme kendisinden 
istenen Devletin kanunlarına gör, 2, nci madde hükümlerine göre cezayı gerektirdiği takdirde ya
pılır. 

Madde — 4 

Aşağıdaki hallerde suçluların geri verilmesi istemi kabul olunmaz : 
a) Siyasi suçlar ve onlara bağlı eylemler; 
b) Askerî suçlar, onlara bağlı eylemler; 
e) Ancak zarar gören şahsın şikâyeti üzerine kovuşturulabilen ve bu şahsın vazgeçmesiyle 

kovuşturulmasma son verilmesi gereken suçlar; 
d) Geri verilmesi istenen şahıs gerek geri isteyen Devletin ve gerek geri verilmesi kendisin

den istenen veya suç ülkesi üzerinde işlenmiş bulunan Devletin kanunlarına ^öre zamanaşımına 
uğramış yahut düşmüş bir suçtan ötürü kovuşturul makta ise; 

e) Geri verilmesi istenen şahıs geri verme kendisinden istenen memlekette aynı suçtan ötürü 
kovuşturulmakta ise veya kesin surette dâva dışı görülmüş veyahut hükümlülüğüne veya sorumsuz
luğuna veyahut beraetine hüküm verilmişse; 

f) Geri verme kendisinden istenen Devletin makamları kendi kanunları gereğince suçlu hak
kında hüküm vermeye yetkili ise; 

g) Suç, üçüncü bir Devletin ülkesinde işlenmiş olup da geri verme kendisinden istenen Tara
fın kanunları, yabancı memlekette işlenmiş olan böyle bir suçtan ötürü kovuşturma yapılmasını 
kabul etmez ise. 

Ancak : '''-
1. Devlet Başkanının şahsına ve ailesi -üye'erine karşı işlenen herhangi bir suç; 
2. Hükümet Başkanına karşı işlenen öldürme veya buna teşebbüs veyahut iştirak; 
0. Her ne maksatla yapılmış olursa olsun yol kesicilik ve işkence suçları ve işkence ile yapılan 

hırsızlık suçu; 
Siyasi*suç veya böyle bir suça bağlı eylem sayılamaz. 

Madde — 5 ' ' . ! 

Suçluların geri verilmesi istemi, her zaman diplomasi voliyle yapılmak gerektir. 

Madde — 6 

Suçlunun geri verilmesini gerektirmiyen ve !- ncü maddede yazılı bulunan hallerde, eylemle
rin mahiyetini takdir etmek yalnız geri venue kendisinden istenen Devlete aittir. 

Şu kadar ki, siyasi bir suçtan dolayı geri ver^ıe işlemi, ancak, geri verme kendisinden istenen 
Devletin yetkili mahkemesi tarafından suçun siya i olduğuna dair bir karar verilmiş olması halinde 
reddedilebilir. 

Madde — 7 

1. Sanık veya suçlunun geri verilmesi hakkındaki istem kâğıdına aşağıdaki belgelerin eklenmesi 
gerektir : 

a) Yetkili adalet makamından çıkmış yakalama veya tutma emri; 
b) Suçun nevini gösteren bir kâğıt ile bahse konu suç için uygulanacak kanun hükümlerinin 

metni; 
e) Geri verilmesi istenen sanık veya suçlunun niteliklerini kapsıyan kaabil olduğu kadar taf-
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silli bir beyan kâğıdı veya kimlik kâğıdı ve mümkünse fotoğrafı; 

d) Varsa, dâva hakkında soruşturma yapan yargıç tarafından onanmış ifade tutanakları. 
2. Geri verme istemi gıyap veya savunmadan kaçınma halinde hüküm giymiş olan bir şahıs ise 

istem kâğıdına yakardaki fıkrada yazılı belgelerden başka hüküm özeti ve hükmün dayandığı ka
nun maddeleri eklenecektir. 

3. Geri verme istemi, yüzüne karşı hüküm giymiş olan bir şahıs hakkında ise istem kâğıdına 
aşağıdaki belgelerin bağlanması gerektir: 

a) Hükmün bir örneği, 
b) Hükümlünün kimliğini oldukça tafsilJi bildirir bir beyan kâğıdı veya kişilik kâğıdı ve müm

künse fotoğrafı; 
c) Hükmün dayandığı kanun maddelerinin bir örneği; 
d) Hükmün yerine getirilmesi lâzım olduğunu gösterir yetkili makamdan verilmiş bir belge. 
4. Mülke karşı işlenmiş suç bahse konu olduğu takdirde suçtan meydana gelen veya meydana 

getirilmesine teşebbüs olunan zararın aşağı yukarı tutarı bildirilecektir. 
5. Gönderilen kâğıtlar, geri verme isteminde bulunan Devletin kanunları ile belirtilen şekilde 

düzenlenecek ve bunların aslı veya geri verme isteminde bulunan Devletin mahkemesi veyahut baş
ka herhangi yetkili bir makamı tarafından onanmış örneği gönderilecektir. Bu kâğıtlara, geri verme 
kendisinden istenen Devletin dilinde veya Fransızca yazılmış ve geri verme isteminde bulunan Dev
letin diplomasi.memuru veya geri verme kendisinden istenen Devletin yeminli bir tereümecisi tara
fından onanmış bir tercüme bağlanacaktır. 

6. Suçlunun geri verilmesi kendisinden istenen Devlet, yukarda yazılı kâğıtları alır almaz, ge
ri verme istemi ilk bakışta kabul edilemiyecek şekilde görünmiyorsa, istem hakkında sonradan 
karar vermek üzere, yetkili makamlar geri verilmesi istenen şahısları tutmak veya başka her
hangi uygun bir tedbir almak suretiyle kaçmalarını önler. 

7. Geri verme istemine konu olan suçun bu Sözleşme gereğince geri vermeyi gerektirir suç
lardan bulunduğundan kuşkulanırsa geri verme isteminde bulunan Devletten açıklama istenilecek 
ve verilen açıklama kuşkuyu gidermedikçe suçlu geri verilmiyeeektir. Açıklama dileği geri verme 
isteminde bulunan Devletin diplomasi memuruna gönderildiği günden başlayarak üç ay içinde ye
rine getirilmemişse tutulan şahıs salıverilebilecek ve hakkında alman tedbirler kaldırılabilecektir. 

Madde — 8 

Geri verme kendisinden istenen Taraf, suçun bu Sözleşme gereğince geri vermeyi gerektirece
ğine inanırsa suçluyu yakalatacak ve olay hakkında inceleme ve soruşturmyı yaptıracak ve so
nunda dosyanın tam veya yeter olduğuna, geri verilmesi istenilen şahsın, sanık veya hükümlü gös
terilen şahıs olduğuna ve hükümlülük halinde buna sebep olan suçun, hükmün çıktığı zamanda, 
geri vermeyi gerektiren suçlardan bulunduğuna inanırsa geri verecektir. 

:'~T~""' Madde - P - ^ 

Suçlunun geri verme istem kâğıdiyle buna eklenmesi lâzımgelen bu Sözleşmede yazılı belge
ler geri verme kendisinde istenen Tarafa verilinceye kadar geçecek zaman içinde suçlunun kaç
ması umulduğu takdirde, bu belgelerin gelmesi beklenmeksizin geri verme kendisinden istenen 
Devlet Dışişleri Bakanlığına geri vermeyi isteyen Devlet tarafından telgraf veya posta ile yapıla
cak başvurma, yahut bu Devletin diplomasi memuru taarfından yapılacak dilek üzerine geri ver
me kendisinden istenen Devlet suçlunun, geçici olarak, tutulmak yahut herhangi bir başka ted
bîr almak suretiyle kaçmasını önliyecektir. 

Şu kadar ki, bu halde suçun nevi ve mahiyeti vo cezanın derecesi ve suçlu hakkında yetkili 
makamdan geçici olmıyarak tutma emri çıkmış olduğu bildirilmek gerektir. 

Bu suretle geçici olarak tutulan veya hakkında başka bir tedbir alınmış olan şahıs hakkındaki 
geri verme istem kâğıdı ve belgeleri tutma veya başka tedbir tarihinden başlıyarak üç ay içinde 
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geri verme kendisinden istenen Devlete ulaştırıl mazsa geri istenen şahıs salıverilir, yahut hakkın
daki tedbir kaldırılır. 

Madde — 10 

Geri verilmesi istenen şahsın suçtan elde ettiği yahut üzerinde bulunup alman eşya, suçu işlemek
te kullanılan aletler ile suçu işlediğini ispata yarayan herşey, üçüncü şahısların hakları saklı kal
mak şartiyle ve yetkili makamın takdirine göre, o şahıs ile aynı zamanda geri verilecek ve geri 
verme kabul edilmiş iken suçlu, ölümü veya kaçması sebebiyle geri verilememiş olsa bile bu eşya 
geri vermeyi istiyen Devlete yine verilecektir. Bu, geri veren memlekette istenilen şahıs tarafın
dan gizlenmiş olan veya depo edilip de sonradan bulunan aynı mahiyetteki bütün eşyayı da kap-
sıyacaktır. 

Madde - 11 

İstenilen kişi kendisinden geri verme istenilen Devlet ülkesi içinde geri verme istemini gerekti
ren suçtan başka bir suç sebebiyle kovuşturulmuş veya hüküm giymiş ise, geri verilmesi kovuştur
ma sonuna veya cezasını çekmesine veyahut cezanın affine veya kaldırılmasına kadar geciktirile
bilecektir. 

İstenilen şahıs, kendisinden geri verme istenilen Tarafın makamlarınca, ceza kanunlarına ay
kırılıktan başka bir sebepten dolayı kovuşturulduğu ve bu da onun zorla getirilmesini veya tu
tulmasını gerektirdiği takdirde, geri verme kovuşturmanın veya tutukluğun bitimine kadar gecik
tirilebilecektir. 

Bununla beraber, geri vermeyi isteyen memleketin kanunlarına göre bu gecikmeden, kovuştur
mada zamanaşımı veya başka önemli zorluklar çıkabilirse, bazı özel düşünceler engel olmadığı tak
dirde ve isteyen memlekette kovuşturma biter bitmez istenen şahıs, tekrar geri verilmesi taahhüt 
edilmek şartiyle, geçici olarak teslim edilecektir. 

İstenen şahıs, fertlere karşı giriştiği yüklenme gereklerini, geri verme sebebiyle yerine getire-
miyecekse ilgililerin yetkili makamlar önünde haklarını aramaları hali saklı kalmak üzere geri 
verme yine yapılacaktır. 

Madde — 12 

Geri verme istemi kabul edilince, istenilen şahıs, geri verme kendisinden istenen Devletin ya hu
dut kapısında yahut bindirme limanında isteyen Devletin emrine verilecektir. 

Geri verilmesi kabul edilen şahıs, geri verme kararının bildirilmesinden başılıyarak bir ay için
de isteyen Devlet tarafından teslim alınmazsa salı verilebilecektir. 

Madde — 13 

Teslim olunan şahıs, ancak, teslimini gerektiren suç veya suçlardan ötürü yargılanabilir. 
Bununla beraber, geri veren Devlet kabul ederse, yahut geri verilen şahıs, kendisini geri veren 

memlekete dönmek imkânı varken bundan faydalanmazsa o şahıs, teslimi gerektiren suç veya suç
lardan başka bir sebeple tutulabilir ve yargılanabilir. 

Teslim olunan şahsın üçüncü bir Devlete geri verilmesi de ancak, yukarıda yazılı şartlarla olabi
lecektir. Bununla beraber, geri verilen şahıs yargılanmıya razı olursa, kendisini teslim eden Dev
letin iznini almıya lüzum yoktur; yalnız bilgi verir. 

Bu madde hükmü, geri vermeyi istiyen Devletin ülkesinde, teslimden sonra işlenen suçlar hak
kında uygulanmaz. 
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Madde — 14 

Sozleşen Taraflardan birinin geri verilmesini istediği şahıs, başka suçlarından ötürü bir veya 
birden çok Devlet tarafından istenmekte ise en ağır suç kendi ülkesi üzerinde işlenmiş olan Devlete 
ve suçları, ağırlık bakımından, aynı derecede bulunuyorsa vatandaşı olduğu Devlete teslim olunur. 

Geri ve^üınesi istene# şahıs* iştiyen Devletlerden hiç birinin vatandaşı olmazsa ve suçları da aynı 
derecede,ağırişe, hangj|.Devletin; istem kâğıdı önce almmışsa o Devlete teslim olunur. Suçun ağırlığı 
geçi verm&.kendisinden istenilen Devletin kanunlarına göre belirtilir. 

• •£ - •" -Z Madde — 15 

Bir suçlunun geri verilmesi işi Sozleşen Taraflardan biriyle üçüncü bir Devlet arasında olursa, 
geri vermeyi gerektiren suç, 4 ncü maddede yazılı suçlardan olmamak ve suçlu da kendi vatandaşı 
bulunmamak şartiyle 10 ncu maddede yazılı eşyanın kendi ülkesinden transit olarak geçmesini öte
ki Taraf kabul edecektir. 

Transit; istemi, 7 nci maddede yazılı belgelerin aslı veya usulüne göre onanmış örneği verilerek, 
diplomasi yo,liyle; yapılmak gerektir. 

Madde — 16 

Sozleşen Taraflar, ülkelerinde suçlunun tutulması, beslenmesi ve nakliyle 11 nci maddede ya
zılı geçici teslim dolayısiyle yapılan harcamaların ödenmesini karşılıklı olarak istemiyeceklerdir. 

Sozleşen Taraflardan birisine, üçüncü bir Devlet tarafından geri verilen veya geçici olarak tes
lim olunan ve öteki Tarafın ülkesinden transit olarak geçen şahıs için yapıları harcamaları geri ver
meyi veya geçici olarak teslimi istemiş olan Devlet ödeyecektir. 

Madde — 17 

Onanıa» belgelerinin alınıp verilmesinden 15 gün sonra yürürlüğe girecek olan bu Sözleşme bir yıl 
süre ile yürürlükte kalacaktır. Bu sürenin bitmesinden altı ay önce Taraflardan biri Sözleşmeye 
son vermek istediğini öteki tarafa bildirmezse Sözleşme kendiliğinden süresiz olarak uzatılmış sayı
lacak ve böyle bir bildiride bulunulduktan ancak altı ay sonra yürürlükten kalkacaktır. 

Bu Sözleşme onanacak ve onama belgeleri en kısa bir zamanda Bağdat'da alınıp verilecektir. 
Ankara'da 29 Mart bin dokuz yüz kırk altı tarihinde Türkçe, Arapça ve Fransızca olarak yapı

lan bu Sözleşmenin, anlaşmazlık halinde, Fransızcası esas tutulacaktır. 

Hasan Saka Nuri Essaid 
Feridun Cemal Erkin Abdülilâh 

' " " • • - ' "' * Ankara 29 Mart 1946 

Ekselans» 
Bugün imzalanan Suçluların geri verilmesi Sçzleşmeşinju^ Devlet Başkanı üe ailesi üyelerinin 

şajı^l^r^n^ kargı işlenen suc^rnı.siyasî suç veya böyle bir suça bağU eylem sayümıyacağına 
dair 4 ncü maddesinin buna ilişikli fıkrası hakkındaki Ekselansınızın mektubunu aldığımı ve; 
karşılık olarak, Devlet Başkanlığı görevini fiilen yapan şahıslara, veliahde veya gerekince Devlet 
Başkanlarının yerine geçeceklere karşı işlenen suçların da siyasî bir suç veya böyle bir suça bağ
lı eylem sayılmıyacağını Ekselansınıza bildirmekle şeref kazanırım. 
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En derin saygılarımın kabulünü ekselansınızdan rica ederim. 

Ekselans Feridun Cemal Erkin Nuri Essaid 
Büyük Elçi 

Dışişleri Bakanlığı 
Umumî Kâtibi. 

Ankara 

Ankara; 29 Mart 1946 

Ekselans; 

Bugün imzalanan Suçluların geri verilmesi Sözleşmesinin Devlet Başkanı ile ailesi üyelerinin şa
hıslarına karşı işlenen suçların siyasi suç veya böyle bir suça bağlı eylem sayılmıyacağı hakkın
daki 4 ncü maddesinin buna ilişikli fıkrası gözönünde tutarak, Devlet Başkanlığı görevini fiilen 
yapan şahıslara, veliahda veya gerekince Devlet Başkanlarının yerine geçeceklere karşı işlenen 
suçların da siyasi bir suç veya böyle bir suça bağlı eylem sayılmıyacağmı Ekselansınıza bildir-mekle 
şeref kazanırım. 

En derin saygılarımın kabulünü Ekselansınızdan rica ederim. 

Ekselans Fvridun Cemal Erkin 
Al Farik Nuri Essaid; 

Irak Ayan Meclisi Reisi. 
Ankara 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE IRAK KIRALLIĞI ARASINDA HUKUK, CEZA VE TÎCA&ET 
İŞLERİNE ÎLÎŞlKLÎ ADLÎ YARDIM SÖZLEŞMESİ 

Türkiye Cumhurbaşkanı Ekselans ismet inönü 
ve 

Irak Kırallığı Naibi Altes Prens Abdülilâh 
Hukuk, Ceza ve Ticaret işlerinde Adlî yardımlaşma münasebetlerini düzenleme arzusiyle bu ko

nu üzerinde bir Sözleşme yapmayı kararlaştırmışlar ve aşağıda adları yazılı yetkili temsilcilerini 
tâyin etmişlerdir: 

Türkiye Cumhurbaşkanı ismet inönü: 
Ekselans Hasan Saka 

Trabzon Milletvekili, Dışişleri Bakanı 
Eksenlâs Feridun Cemal Erkin 

Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibi, Büyük Elçi 
Irak Kıratlığı Naibi Altes Prens Abdülilâh: 

Ekselans Al Farık Nuri Essaid 
Ayan Meclisi Başkanı, Rafidain Nişanının 1. ci Rürbesini hâmil. 

Ekselans Abdülilâh Hafidh 
Saylavlar Meclisi Üyesi 

Bu Temsilciler usulüne uygun yetki belgelerini gösterdikten sonra aşağıdaki hükümleri kararlaş
tırmışlardır: 
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Birinci Bölüm 

Hukuk ve Ticaret işlerinde Adlî Yardımlaşma 

Madde — 1 

1. Sözleşen Taraflardan her birinin uyrukları öteki Taraf ülkesinde şahıslarının ve mallarının 
kanun ve adalet yönünden korunması hususlarında vatandaşa yapılan işlemlerden ayniyle fayda
lanacaklardır. 

2. Bunlar mahkemelere serbestçe başvuracak] ar ve vatandaşların bağlı olduğu, aynı şekil ve 
şartlarla dâva açabileceklerdir. 

Madde — 2 

1. Sözleşen Devletlerden birinin mahkemelerinde davacı veya dâvaya dâhil olan, birisinin 
ülkesinde ikametgâh sahibi bulunan öteki Taraf uyruğu gerek yabancılık sıfatlarından gerek mah
kemelerine başvurduğu memlekette ikametgâh veya konutu bulunmamusmdan ötürü her ne ad 
ile olursa olsun hiç bir kefalet veya teminat akçası vermekle ödevli tutulmıyacaktır. 

2. Aynı kural mahkeme giderinin sağlanması için dâvası veya dâvaya dâhil olanlardan istene
bilecek ödemeler hakkında da uygulanır. 

Madde — 3 

1. Kefalete, temint akçasine veya ödemelere' bağlı tutulmıyan davacı veya dâvaya dâhil olana 
karşı, sözleşen Devletlerden biri ülkesinden çıkan mahkeme giderleri hakkındaki hükümlülük ka
rarları öteki Tarafın yetkili makamı tarafından parasız yerine getirilecektir. 

2. Bu istem diplomasi yoluyle yapılacak veya ilgili tarfından doğrudan doğruya yetkili ma
kama gönderilecektir. 

Madde — 4 

üçüncü maddede adı geçen mahkeme giderlerine ait kararlar, hükümlü tarafın sonradan ya
pacağı başvurma ayrık kalmak üzere, iki taraf dinlenmeksizin icranın yapıldığı memleket ka
nunlarına göre yerine getirilecektir. 

Yetkili adalet makamı yerine getirme istemi hakkında karar vermek için hükümlülük kararı
nın verildiği memleket kanunlarına göre kesin hükümlülük halini alıp almadığını incelemekle ye
tinecektir. Bu istem kâğıdına aşağıdaki belgelerin bağlanması gereklidir: 

A) Hüküm fıkrası ve bunun kendisinden yardım istenilen Devletin dilinde veya Fransızca 
yazılmış ve yardım istiyen Devletin diplomasi veya konsolosluk memuru yahut her iki Devlet
ten birinin yeminli bir tercümecisi tarafından onanmış bir tercümesi, 

B) Kararın kesin hüküm halini aldığını bildiren yardım istiyen Devletin yetkili makmı tara
fından verilmiş bir beyan kâğıdı. Bu makamın yetkisi, adı geçen Devletin Adalet Bakanlığı tarafın
dan onanacak ve bu beyan kâğıdı ile şehadet kâğıdı yukarda anılan hükümlere uyularak tercüme 
edilecektir. 

Yetkili makam, yerine getirme î^emî hakkında karar vermek için, ilgilinin aynı zamanda iste
mesi şartiyle, bu maddede yazılı tercüme ve onama giderleri tutarını da kestirecektir. Bu giderler 
mahkeme giderleri gibi sayılacaktır. 

Madde — 5 

Sözleşen Devletlerden birinin uyruğu öteki Devletin ülkesinde vatandaşların bağlı olduğu şartlar 
içinde adlî yardımdan parasız faydalanacaktır. 

( S. Sayısı : 241 ) 



- 29 — 
Madde — 6 

Dilekçi, parasız adlî yardım istediği memlekette oturmuyorsa geliri hakkında bir şehadet kâğıdı 
alabilecektir. Bu şehadet kâğıdı dilekçiye oturduğu memleketin yetkili makamı tarafından verile
cek ve dilekçi kendi memleketinde oturuyorsa bu selıadet kâğıdı gösterileceği memleketin diplomasi 
veya Konsolosluk memuru tarafından parasız onanacaktır. 

Dilekçi, üçüncü bir Devlet ülkesinde oturuyorsa kendi Devletinin yetkili diplomasi veya Konsolos
luk memuru tarafından verilmiş bir şeladet kâğıdı yeter sayılacaktır. 

Madde — 7 

Adlî yardım istemi hakkında karar vermekle ödevli olan makamın kendisine verilen şahadet 
kâğıdı ve bilgiyi, görevi sınırları çevresinde incelemek ve yeter derecede aydınlanmak için ta
mamlayıcı bilgi edinmeye hakkı vardır. 

Madde — 8 

Sözleşen Devletlerden birinin yetkili makamı tarafından parasız yardımdan faydalanması 
kabul edilen taraf, bu sözleşme hükümlerine göre sözleşen öteki Devlet adalet makamları önün
de, aynı dâvaya ilişkin usule ait bütün işlemler için dahi bu müsaadelerden faydalanacaktır. 

Madde — 9 

1. Hukuk ve ticaret işlerinde, sözleşen Devletlerden birinin makamlarından verilip öteki ta
raf ülkesinde oturan kişilere yapılacak bildiriler diplomasi yoliyle olacaktır, istem kâğıdı, veri
len belgenin çıktığı makamı, iki tarafın ad ve soyadı, meslek ve sanatlarını kendisine bildirecek 
kimsenin adresini, belgenin mahiyetini gösterecek ve kendisinden .yardım istenilen Devletin diliy
le yahut Frasızca yazılmış olacaktır. Bildirilecek belgenin onanmış bir tercümesi istem kâğı
dında bağlı olacaktır. 

2. Kendisine istem kâğıdı gönderilmiş olan makam, bildirinin yapıldığını gösteren ve yapıl
masına engel olan sebepleri kapsıyan belgeleri diplomasi memuruna gönderecektir. 

Madde — 10 '' 

1. Bildiri kendisinden yardım istenilen Devletin yetkili makamı eliyle bu Devlet mevzuatının 
emrettiği şekillere göre yapılacaktır. 

2. Bildirinin yapıldığı, gerek kendisine bildirilen kimse tarafından imzalanmış tarihli bir alın
dı gerek kendisinden yardım istenilen Devlet makamlarının, bildirinin yapıldığını, tarihini, şekli
ni gösterir bir şehadet kâğıdı ile tanıtılacaktır. 

Madde — 11 

1. Hukuk ve ticaret işlerinde sözleşen Devletlerden birinin adalet makamları, kendi mevzuatına 
göre, öteki Devletin yetkili makamına, bu makamın yargılama yetkisi çevresinde gerek bir sorgu iş
killinin yapılması için başvurulabilecek; 

2. İstinabe kâğıdı diplomasi yoluyle verilecek ve bu kâğıda kendisinden yardım istenilen Dev
let dilinde veya Fransızca yazılmış bir tercüme bağlanacaktır. Bu tercümenin aslına uygun.ol
duğu yardım isteyen Devletin bir diplomasi yahut konsolosluk memuru yahut iki Devletten birinin 
yeminli bir tercümecisi tarafından onanacaktır. 

3. Kendisine istinabe kâğıdı gönderilen makam, diplomasi memuruna istinabenin yapıldığı veya 
yapılmasına engel olan sebebi gösterir kâğıdı birlikte gönderecektir. 

Yer bakımından yetkisizlik halinde, adı geçen makam istinabe kâğıdını kendiliğinden yetkili ma
kama gönderebilecek ve bunu diplomasi memuruna bildirecektir. 
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Madde — 12 

1. İstinabe kâğıdı kendisine gönderilmiş olan adalet makamı, kendi memleketi makamlarının 
çıkardığı istinabe kâğıtlarının gereğinin yapılması hususunda başvuracağı müeyyidelerin aynını kul
lanarak istinabeyi yapmaya mecbur olacaktır. Uyuşmazlık halinde buluunan iki tarafın şahsen gel
meleri gerektiği takdirde bu müeyyidelerin uygulanması mecburi değildir. 

2. İstinabe kâğıdının gereğinin yapılmasında güdülecek usul hakkında kendisinden yardım is
tenilen makam kendi memleketinin kanunlarını uygulayacaktır. 

3. Yardım istiyen makam, istediği halde, ilgili tarafın bizzat hazır bulunabilmesi için, istina
benin yapılacağı tarih ve yer kendisine bildirilecektir. 

Madd.3 — 13 

Diplomasi memuru tarafından istenilen bir bildiriden yahut verilen bir istinabe kâğıdından do
ğacak zorluklar diplomasi voliyle çözülecektir. 

Madde — 14 

Bir bildiri yahut bir istinabenin yerine getirilmesi, ülkesinde yapılacakları Devlet bunları ege
menliğine, güvenliğine ve kamu düzenine dokunacak mahiyette görürse, reddedilebilir. Bundan 
başka bir istinabenin yapılması, belgeler doğru çıkmaz veya yardım istenilen Devletin ülkesinde 
bu yürütüm adalet makamlrının görevi arasında bulunmazsa reddolunabilir. 

Madde — 15 

1. Bildirilen veya istinabelerin yapılmasında her ne mahiyette olursa olsun, hiç bir harç ve gi
der ödenmesine yer verilmiyecektjr. 

2. Şu kadar ki, yardımı istenilen Devletin tanıklara, bilirkişilere verilecek tazminatın, tanık
ların kendiliklerinden gelmemeleri sebebiyle bir adalet memurunun yahut bir noterin işe karışma
sından doğacak harcamaların ödenmesini yardım istiyen Devletten istemeye hakkı olacaktır. 

Madde — 16 

Sözleşen Devletlerden her birinin, öteki Devletin ülkesinde bulunan uyruklarına, diplomasi ve 
Konsolosluk memurları eliyle, hiç bir suretle zor kullanmağı gerektirmeksizin doğrudan doğruya 
bildiriler yaptırmaya hakkı vardır. 

Madde — 17 

Sözleşen taraflardan her biri, öteki taraf adalet makamlarının diplomasi yaluyle verilen iste
mi üzerine kendi ülkesinde yürürülükte bulunan mevzuatın metinlerini ve gerekirse lüzumlu baş
ka hukuk bilgilerini verecektir. 

ikinci Bölihn 

Ceza İşlerinde Adlî Yardımlaşma 

Madde — 18 

Sözleşen taraflar, cezaya ilişkin. 
a) her türlü adlî kâğıtların bilhassa celp kâğıtlarının bildirilmesi. 
b) Sanıkların, tanıkların, bilirkişilerin dinlenmelerine ait istinabelerin yapılması, 
c) Arama, keşif, zapt gibi başka adlî işlerin yapılması hususlarında birbirlerine karşılıklı ola

rak yardımda bulunmayı kabul ederler. 
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Madde — 19 

Adlî yardım istemi, kendisinden yardım istenen Devletin kanunlarına göre işlem görür. 
Bu Devletin makamları kendi dairelerinin benzer istemlerinde olduğu gibi aynı zor yollarına 

başvururlar. 
tstem yerine getirilemezse, yardım istiyen Devlete bunun sebepleri bildirilir. 

Madde — 20 

Celp kâğıtlarının bildirilmesinde, kendisinden yardım istenen Devlet makamları celbi istenen şah
sa, celp kâğıdı hükmüne uymayı kabul edip etmediğini sorarak cevabını yardım istiyen Devlete bil
direcektir. 

Kendisinden yardım istenen Devlet makamla rınca bildirilmiş bir celp kâğıdı üzerine yardım is
tiyen Devletin makamları önüne çıkmayı kabul ed en tanık veya bilirkişi, uyrukluğu ne olursa olsun, 
kovuşturmaya sebep olan suçta veya getirilen şahsm kendisinden yardım istenen Devletin ülkesin
den çıkmasından önce işlenmiş olan sair bir suçta, fail, ortak, yatak sıfatlarından biriyle kovuştur
maya veya cezaya uğratılmıyacağı gibi daha önce olmuş başka herhangi bir adlî sebep dolayısiyle de 
şahıs hürriyetinde kayıda bağlı tutulmıyacaktır. 

Yalnız, getirilen şahıs, dinlendikten sonra ve memleketten çıkmak mümkün olduğu günden baş-
lıyarak bir hafta içinde yardım istiyen Devletin ülkesinden çıkmazsa bu hüküm uygulanmaz. 

Madde — 21 

Aşağıdaki hallerde karşılıklı yardım zoru yoktur. 
a) istenen adlî yardımın ilişikli olduğu suç, suçluların geri verilmesi hakkındaki sözleşme hü

kümlerine göre geri vermeyi gerektirmiyorsa, 
b) Kendisinden adlî yardım istenen Devlet bu istemi, egemenliğine veya güvenliğine ve esen-

* ligine dokunur sayarsa, 
c) Karşılıklı adlî yardım istemi tamamiyle siyasi veya askerî işlere ilişikli olursa. 

Madde — 22 

Sözleşen Devletler, birbirinin uyruğuna karşı kendi mahkemelerinden çıkan ve hükmün veril
diği Devlet mevzuatına göre cezalar kütüğüne geçirilmesi gereken kesin hükümler hakkında bir
birlerine karşılıklı bilgi vereceklerdir. 

Bu suretle gönderilen belgeler hükümlünün şahsi hallerine, hükmü veren mahkemeye, suça, 
hükmün tarihiyle verilen cezaya ait bilgiyi kapsayacaktır. 

Madde — 23 

Bu sözleşme hükümlerine göre, karşılıklı adlî yardım isteminin yerine getirilmesi için, kendisin
den yardım istenen Devlet makamlarının yaptığı harcamalar bu Devletçe yüklenilir. 

Karşılıklı adlî yardım istemi yerine getirilmediği takdirde de bu harcamalar kendisinden yar
dım istenen Devlete aittir. 

Madde — 24 

Bu bölüm hükümlerine göre karşılıklı adlî yardım istemleri diplomasi yoluyle yapılır. 

Madde — 25 

Bu bölüm hükümlerine göre verilecek kâğıtlar yardım istiyen Devlet kanunlarına uygun olarak 
düzenlenecek ve bunlara kendisinden yardım istenen Devletin dilinde veya Fransızca yazılmış bir 
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tercüme iliştirilecektir. Bu tercümenin aslına uygunluğu yardım isteyen Devletin diplomasi me
muru veyahut yeminli tercümecisi tarafından onanmış olacaktır. 

Madde — 26 

Sözleşen Taraflardan her biri, öteki Tarafın adlî makaramın diplomasi yoluyle yapacağı istem 
üzerine kendi ülkesinde yürürlükte bulunan mevzuatın metnini ve gerekirse her türlü lüzumlu 
kanun bilgilerini verecektir. Hakkında açıklama yapılması gereken hukuk meselesinin açıkça bil
dirilmiş olması şarttır. 

Madde — 27 

Onama belgelerinin alınıp verilmesinden 15 gün sonra yürürlüğe girecek olan bu Sözleşme bir 
yıl süre ile yürürlükte kalacaktır. Bu sürenin bitmesinden altı ay önce Taraflardan biri Söz
leşmeye son vermek istediğini öteki tarafa bildirmezse Sözleşme kendiliğinden süresiz olarak uza
tılmış sayılacak ve böyle bir bildiride bulnulduktan ancak altı ay sonra yürürlükten kalkacak
tır. 

Bu Sözleşme onanacak ve onama belgeleri enkısa bir zamanda Bağdat'da alınıp verilecektir. 
Ankara'da yirmi dokuz Mart bin dokuz yüz kırk altı tarihinde Türkçe, Arapça ve Fransızca 

olarak yapılan bu Sözleşmenin anlaşmazlık halinde Fransızcası esas tutulacaktır. 

Hasan Saka , Nuri Essaid 
Feridun Cemal Erkin Abdülilâh 

Legation Royale d'Irak 
Ankara Ankara, 21 Haziran 1947 

No. H/3/60 

Bay Bakan, 

29 Mart 1946 tarihinde Ankara'da imzalanan Irak ile Türkiye arasında dostluk ve iyi komşu
luk andlaşması ile hukuk, ceza ve ticaret işlerine ilişikli adlî yardım ve suçlularm' geri verilmesi 
sözleşmeleri Irak Parlamentosunca tasdik edilmiştir. 

îşbu tasdik muamelesinin Irak Parlâmentosunda müzakeresinden evvel Bakanlığınıza şifahen vâki 
olan maruzatım veçhile tasdik muamelesinin ifasını Irak Anayasasına uygun kılmak için Andlaş-
ma ve Sözleşmelerin metinlerindeki «Irak Kırallığı Naibi Altes Prens Abdülilâh» ibaresini «Irak Ki
ralı Majeste Faysal II» ibaresine çevirmek lüzumu ile karşılaşılmış ve ona göre hareket edilmiştir. 

Keyfiyeti Zatı Devletlerinin ıttılaına arzederken bu hususta Türkiye Hükümetinin muvafakat 
ve mutabakatının tahriren tarafıma bildirilmesini rica eder, derin saygılarımı sunarım. 

Ekselans Hasan Saka 
Dışişleri Bakanı 

Ankara 
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No. 89955/50 
Ta. 26/6/947 
Bay Elçi, 
Metni aşağıda tekrarlanan 21 Haziran 1947 tarihli ve H/3/60 sayılı mektubunuzu aldım: 
«Bay Bakan, 
29 Mart 1946 tarihinde Ankara'da imzalanan Irak ile Türkiye arasında Dostluk ve iyi Komşu

luk Andlaşması ile Hukuk, Ceza ve Ticaret İşlerine İlişikli Adlî Yardım ve Suçluların Geri Veril
mesi Sözleşmeleri Irak Parlamentosunca tasdik edilmiştir. 

İşbu tasdik muamelesinin Irak Parlâmentosunda müzakeresinden evvel Bakanlığınıza şifahen 
vâki olan maruzatını veçhile tasdik muamelesinin ifasını Irak Anayasasına uygun kılmak için And-

laşma ve Sözleşmelerin metinlerindeki «Irak Kırallığı Naibi Altes Prens Abdülilâh» ibaresini 
«Irak Kiralı Majeste Faysal II» ibaresine çevirmek lüzumu ile karşılaşılmış ve ona göre hareket 
edilmiştir. 

•Keyfiyeti zatı Devletlerinin ıttılaına arzederken bu hususta Türkiye Hükümetinin muvafakat ve 
mutabakatının tahriren tarafıma bildirilmesini rica eder, derin saygılarımı sunarım.» 

Mektubunuzda kaydedilen hususlar hakkında Hükümetimin muvafakat ve mutabakatını bildirir 
saygılarımı sunarım. 

Ekselans Seyid Ata Amin 
Irak Elçisi < « 

Ankara 
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