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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Sayın Üyelerden bâzılarına izin verilmesi 
hakkındaki Başkanlık tezkeresi okunarak onan
dı. 

Zeytinciliğin ıslahı hakkındaki Kanunun 8 nci 
maddesinin bir fıkrasının yorumlanmasına dair 
olan tezkere, Başbakanlığın isteği üzerine geri 
verildi. 

Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata'nm, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na ek Kanun teklifi hakkındaki Geçici Komis
yon raporu okundu. Bu komisyona ikişer üye 
ayırmış bulunan komisyonların birer üye daha 
seçmesi, Bayındırlık Komisyonunun da üç üye 
ile katılması ve Kanun teklifinin yine bu ge
çici Komisyonda görüşülmesi, kabul olundu. 

Yabancı tabiiyetindeki kız ve kadınlarla evle
nen subay, askerî ve mülki memurların müstafi 
sayılmadan önce boşanma dâvası açmaları veya 
ilâm almaları halinde dahi, istifa etmiş sayılıp 
sayılmıyacağı hakkındaki tezkerenin Geçici Ko
misyonda görüşülmesi kabul edildi. 

thsan Atillâ Eryaşar 'm nasbına dair olan 
Dilekçe Komisyonu raporu, kabul olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Filipin Cumhuriye
ti arasında imzalanan Dostluk Andlaşmasının 
onanmasına dair olan Kanun, kabul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştır
malarına dair olan Anlaşmanın onanması hakkın
daki Kanun, kabul olundu. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan Kanun 
tasarısının, birinci görüşülmesi bitirildi. 

Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair olan Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki Kanun tasarısının, birinci görüşülmesi ta
mamlandı. 

Avrupa Konseyinin kurulması hakkında im
zalanmış olan Statünün onanmasına dair olan 
Kanun, kabul olundu. 

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının tarzı icra
sına dair olan Kanun tasrısmın tümü üzerinde 
de görüşüldükten sonra; 

14 . XI I . 1949 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Trabzon Milletvekili 

R. Karadeniz 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

C. Aksu 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

S. Pek 

Soru 

Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Kocagüney'-
in Yolluk Kanununda bir değişiklik yapılıp ya

pılmayacağına dair olan sözlü sorusu, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (6/405) 

2. — HAVALE EDÎLEN KAĞITLAR 

Tasarı 
1. —*•Belediye Kanununun bâzı maddeleriyle 

4573 ve 4617 sayılı kanunların kaldırılması hak
kında Kanun tasarısı (1/638) (içişleri Komisyo
nuna) ; 

Teklifler 
2. — İdareci Üyeler Kurulunun, Devlet Me

murları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü hakkın
daki 3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı cetvel
lerle 3552 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkındaki 4448 say ili Kanuna bağlı cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun teklifi (2/199) 
(Bütçe Komisyonuna); 
3. — Maraş Milletvekili Emin Soysal'm, Ma

raş i n Kısık Vadisinden geçecek yol hakkında 

Kanun teklifi (2/200) (Bayındırlık ve Bütçe Ko
misyonlarına) ; 

Tezkere 
4. — Şose ve Köprüler Kanununa ek 4427 

sayılı Kanunun 1 nci maddesinin yorumlanmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/445) (Bayındırlık, 
içişleri, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

önerge 
5. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü

şünsel ve Tokad Milletvekili Recai Güreli'nin, 
1757 sayılı Kanunun birinci maddesinin tadili 
hakkındaki, 2507 sayılı Kanunun brinci madde
sinin son fıkrasının yorumlanmasına dair öner
gesi (4/180) (Bütçe Komisyonuna); 

210 — 



Raporlar 
6. — Almanlara ait ihtira beratlarının ka

munun faydasına konması hakkındaki Anlaş-
mayaı ek protokolün onanmasına dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları ra
porları (1/357) (Gündeme); 

7. — Amerika Birleşik Devletleri Ekonomik 
iş Birliği İdaresinin Türkiye'ye tahsis eyledi
ği şartlara bağlı dolar yardımı mukabilinde 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdin-
de Türk Liras; ile akılacak karşılık hesabına 
dair ECA İdaresi Türkiye Temsilcisi Elçi Rus-
sel Dorr ile teati olunan mektupların onanma
sı hakkında kanun tasarısı ve Ticaret Komisyo
nu raporu (1/574) (Günneme); 

8. — - Ankara Milletvekili Avni Refik Bek-
man ve iki arkadaşının. Bilûmum Askerî Ma
lûllerin Terfiiıi hakkındaki 551 sayılı Kanuna 
bağlı emraz cetveline bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Komisyonu raporu (2/170) (Gündeme) ; 

9. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata 
ve Denizli Milletvekili Kemal Cemal öncel'in, 
Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerle Köy Sağ
lık memurlarının geçimlerini düzenlemek üzere 
3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunlara ek 5129 sa
yılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilme
sine dair Kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Büt
çe Komisyonları raporları (2/175) (Gündeme); 

10. — Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı 
ve Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'ın, 
Tapu Kanununun 15 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında Kanun teklifi ve içişleri, Tarım, 
Adalet ve Maliye Komisyonları raporları (2/6) 
(Gündeme); 

11. — Ordu kıyafet ve alâmetlerinin iltibasa 
yer verecek şekilde benzerlerinin giyilmesinin 
ve takılmasının yasaklığı hakkında Kanun tasa
rısı ve içişleri ve Adalet Komisyonları müta-

lâalariyle Millî Savunma Komisyonu raporu 
(1/510) (Gündeme); 

12. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle 
Almanya'daki Amerika Birleşik Devletleri, Bir
leşik Krallık ve Fransız işgal bölgeleri Askerî 
Hükümetleri arasında imzalanan Ticaret ve öde
me Anlaşmalarının onanmasına dair Kanun ta
sarısı ve Ticaret Komisyonu raporu (1/507) 
(Gündeme); 

13. — Türkiye ile Belçika- Lüksemburg Eko
nomik Birliği arasında 2 Aralık 1948 tarihinde 
imzalanan Ticaret ve ödenıe Aflfef&aları ile ek
lerinin onanması hakkında Kanufl tasarısı ve Dış
işleri ve Ticaret Komisyonları raporları (1/484) 
(Gündeme); 

14. — Türkiye ile Çekoslovakya Ticaret ve 
ödeme Anlaşmalariyle eklerinin yürürlük süre
lerinin bir ay uzatılması hakkında Kanun tasa
rısı ve Ticaret Komisyonu raporu (1/545) (Gün
deme) ; 

15. — Türkiye ile Danimarka arasında An
kara'da imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşma
lariyle eklerinin onanması hakkında Kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları ra
porları (1/490) (Gündeme); 

16. — Türkiye ile italya arasındaki Ticaret 
ve ödeme Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin 
1 Kasım 1948 tarihinden itibaren bir ay daha 
uzatılması hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Ticaret Komisyonları raporları (1/481) 
(Gündeme) ; 

17. — Türkiye ile italya arasında 10 Kasım 
1948 tarihinde Roma'da imzalanan Ticaret ve 
ödeme Anlaşmalarının onanması hakkında Ka
nun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyon
ları raporları (1/482) (Gündeme); 

18. — Türkiye ile Norveç arasında Ankara'da 
imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle 
eklerinin onanması hakkında Kanun tasarısı ve 
Tiacret Komisyonu raporu (1/528) (Gündeme). 



B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Cenap Aksu (Kocaeli) . 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
Arkadaşların yüksek sesle cevap vermelerini 

rica ederim. 
(Afyon Karahisar seçim çevresinden yoklama 

1. — Van Milletvekili Muzaffer Koçak'm, I 
Başkaledeki birliklerin erzak ve eşya nakliyatı 
hakkındaki sorusuna Millî Savunma Bakam Hüs
nü Çakır'm sözlü cevabı (6/402) 

Yüksek Başkanlığa 
8 . X I I . 1949 

Başkalede'ki Birliklerin erzak ve eşya nakli
yatı, yaz mevsiminde kilosu altı kuruşa ihale edil
mişken bu fiyat gali görülerek kesin ihalesi yap
tırılmamıştı. Sonradan ihalesi yapıldı mı? Ve 
kaç kuruşa yapıldığının Millî Savunma Bakanı 
tarafından Yüksek Kamutayda sözlü olarak 
açıklanmasını üstün saygıl-arımla dilerim. 

Van Milletvekili 
Muzaffer Koçak 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) — Arkadaşımın sorduğu sual, 
Van'dan Başkale'ye yapılan askerî nakliyata ait 
muamelenin cereyan tarzıdır. 

Van Hudut Tugay Komutanlığından bu mese
leyi sorduk. Gelen cevapta; işbu nakliyat işinin 
1949 Mayısında eksiltmeye konulduğu, en müsa
it fiyat olarak kilosu 6 kuruş 99 santim teklif 
edildiği ve fakat bu fiyatın orduca pahalı görü
lerek kabul edilmediği, bunun üzerine ikinci ve 
üçüncü defa açılan eksiltmelere hiç talip zuhur 
etmediği ve nihayet 1949 Ağustosunda bir kere 
daha yapılan eksiltme sonunda en ucuz fiyat 
olarak 8 kuruş 75 santim üzerinden bir kısım nak
liyatın Kolorduca ihale edildiği bildirilmiştir. 

Görülüyor ki, ilk reddedilen fiyat ile, son j 

yapılmıya başlandı). 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Oturum 

açılmıştır. 

I ihale fiyatı arasında yetmiş para kadar bir fark 
vardır. Şüphesiz ki, daha ucuz ve daha müsait 
fiyat elde etmek maksadiyle yapılmış olmakla 
beraber, biz ordudan o muamelenin istinadettiği 
hakiki sebepleri incelemek üzere ayrıca sorduk. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
Muzaffer Koçak. 
MUZAFFER KOÇAK (Van) — Buna ait se

bepler hakkında malûmat geldikten sonra, ona, 
göre cevabımızı arzederim. 

2. — Van Milletvekili Muzaffer Koçak'tn,, 
İran sınırında yapılmakta olan soygunculuk ve 
talanın önlenmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
dair sorusuna İçişleri Bakamı Emin Erişirgil'in 
sözlü cevabı (6/403) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
öteden beri î ran eşkıyasının, hudutlarımız 

dâhilinde yapm-akta oldukları talancılık ve soy
gunculuk, bir türlü önlenememekte ve halen de 
devam etmektedir. Bu halin artık kesin olarak 
önlenmesini temin için Hükümetçe ne gibi ted
bir düşünülmektedir? 

Bu sorumun Yüksek Kamutayda İçişleri Ba
kanlığı tarafından sözlü öl-arak cevaplandırıl
masını üstün saygılarımla dilerim. 

Van Milletvekili 
Muzaffer Koçak 

İÇÎŞLERÎ BAKANI EMÎN ERÎŞÎRGÎL 
I (Zonguldak) — Van Milletvekili Sayın Muzaf-

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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fer Koçak arkadaşımızın suallerine cevap veri
yorum. 

İran' l ı çapulcuların yıllardan beri bazan hu
dudumuzu aşarak çapulculuk yapmaya teşebbüs 
ettikleri doğrudur. Bütün î ran huduna şâmil ol
mak üzere bu vakalar, diğer senelere nazaran 
azalmış olmakla beraber, 1949 yılında da olmuş
tur. Bundan Hükümet te müteessirdir. İçeride 
ve hudutta emniyet tedbirleri kuvvetlendirilmiş 
bulunuyor. Fakat, bu vakaların tamamen önlen-
memesinin sebebi dost î ran ve î rak hududunun 
hemen hemen yalnız bizim tarafımızdan kontrol 
edilmesinden ve bu hududa taallûk eden bâzı 
muahede hükümlerinin işliyememesinden veya 
kâfi gelmemesinden ileri gelmektedir. 

Bu hükümleri işler hale getirmek için Van'da 
hudut makamları tarafından bugünlerde bir görüş
me yapılması takarrür etmiştir. Fakat, bizim ka
naatimize göre, hudut vilâyetlerinde toplanacak 
ikinci derecede memurların yapacakları görüş
melerle bu vakaların önlenmesi için yeter tedbir 
alınamaz. Onun için dost Iran ve î rak Hükümet
leriyle müşterek olarak alınacak hudut tedbirle
rinin esaslarını görüşmek üzere salahiyetli mü
messillerin toplanması lüzumuna inanan ve buna 
daha önce karar veren Hükümetiniz, Dışişleri 
Bakanı vasıtasiyle bu kanaatini, bu devletlerin 
mümessillerine telkin ve teklif edecektir. Dost 
î ran ve î rak ricalinin kendi hudut emniyetlerine 
de taallûk eden bu arzumuzu tam bir anlayışla 
karşılıyacaklarını ümit ediyoruz. 

Bu suretle 1950 yılında sayın arkdaşımızm 
haklı olarak şikâyet ettikleri vakaların önlenmiş 
olacağına inanmak istiyorum. 

MUZAFFER KOÇAK (Van) — Efendim; 
bu dert Doğu'nun ezelî ve ebedî bir derdidir. 
Senelerden beri de devam edip gelmektedir. 

Tarihçiler bilir ki Yavuz'un Çaldıran Seferini 
tertip ve tacil etmesinin sebeplerinden birisi de 
bu şakavet hâdiseleridir. îşte o devirlerden sü
rüp gelen bu hal Doğu'da bilhassa Van, Hak
kâri vilâyetlerinde halkın rahatını kaçırmakta
dır. 

1926 senesine kadar bu eşkiya hâdiseleri 
mütekabil esaslar dâhilinde cereyan ederdi. On
lar bize biz de onlara getirirdik. Fakat 1926 
dan sonra Doğu'da aşiret hayatına artık Hükü
met nihayet verdi, halkın silâhını topladı, artık 
î ran eşkiyaları serbestledi ve üç ilimizi vurgun 
yatağı haline getirdi. Bunları takip yalnız Hü
kümet kuvvetlerimize kaldı. Bu takip usulleri
nin ve sairenin kifayetsizliği bu işleri artık ta-
mamiyle önlemeye kâfi gelmiyor. Bazan ara sı
ra hududumuza giren İranlılara ait hayvanlar
da Hükümetimiz tarafından toplanılıp kendile
rine teslim ediliyor. Fakat bizden giden bir da
ha geri dönmüyor. Son zamanlarda vakalarda 
bir az azalma olmuşsa da fakat bu, arızidir. 
Fırsat buldukları her zaman bunu yapacakları 
muhakkaktır. 

1930 senesinde İran' la aramızda bir anlaşma 
yapıldı. Buna göre her sene hudut memurları 
toplanıp bu gibi hâdiseleri kararlaştırarak ya
pılanları bulacaklar ve birbirlerine teslim ede
ceklerdi. Fakat o günden bugüne kadar İran
lılar bu anlaşma hükmüne yanaşmadılar. Bizim 
Hükümetin de bu hususta bir teşebbüste bulu
nulduğunu hissetmedik. Sonra bu eşkiyalarm ter
tip ve şevki hususunda İran hududu muhafızları 
ve memurları alâkalıdır. Bu vaziyet karşısında 
bizim bu vilâyetlerin emniyet ve huzuru için 
ne yapılması lâzım ise Hükümetçe bir an evvel 
yapılması behemehal lâzımdır. Temennim, bu
dur. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. -—.Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Eko
nomik Birliği arasındaki Ticaret ve ödeme Anlaş
maları ile eklerinin yürürlük sürelerinin uzatıl
ması hakkında Kanun tasarısı ve Ticaret Komis
yonu raporu (1/587) 

TİCARET K. SÖZCÜSÜ CEMÎL ALEVLİ 
(Gazianteb) — Muhterem arkadaşlar; bu işe 
ait esas ana anlaşma henüz Yüksek Kamutay
dan geçmemiştir, bu anlaşma önümüzdeki gün
lerde Yüksek Kamutaya sunulacaktır, bu gelin-

ciye kadar bu tasarının tehirini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Ana tasarı gelinciye kadar bu
nu tehir ediyoruz, ana tasarı gelince bunu da 
gündeme alacağız. 

2. — Büyük Millet Meclisi 1949 yılı Haziran: 
Ağustos ayları hesabı hakkında Meclis Hesapları
nı İnceleme Kimisyonu raporu (5/111) [1], 

[1] 63 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

— 213 — 
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(Rapor okundu) 

BAŞKAN —- Bilgi edinilmiştir. 

3. — Hâkimler Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Bütçe Komisyonları raporları (1/487) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşmesine başlıyoruz. 

Hâkimler Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve iki geçici madde eklenmesi hakkın

da Kanun 

BÎRlNCİ MADDE — 4 . VIJ . 1934 tarihli 
ve 2556 sayılı Hâkimler Kanununun «30» mad
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 4. — Adaylar; ihtiyaç oldukça Ada
let Müsteşarının Başkanlığı altında Teftiş Ku
rulu Başkanı ve Hukuk ve Ceza ve Zatişleri Ge
nel Müdürleri ile kurulacak komisyonun müta
lâası alındıktan sonra Adalet Bakanı tarafın
dan tâyin olunur. 

x\daylığa ihtiyaçtan çok istekli, olursa tâyin
lerde hukuk tahsiline ait diploma derecesine ba
kılarak iyi dereceliler orta derecelilere ve pek
iyi dereceliler hepsine ve derecede eşitlik halinde 
önce müracaat edenler sonrakilerine ve doktora 
yapmış olanlar hepsine tercih olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenlei'.. Etm-iyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Adaylığa tâyin olunanlar iki 
yıl mahkemeler ile savcılıklarda sitaj görürler. 
Hukuk ve ceza dâvalarında tutanak kâtipliği 
ve mahkeme ve savcılık kalemlerinde başkâtip
lik ödevini ve kendilerine verilen incelemeleri 
ve diğer yazı işlerini yaparlar. îcra memurları
na ve sorgu yargıçlarına yardım ederler. 

Bunlar dinlemek üzere mahkemenin tetkik 
ve müzakerelerinde bulundurulabilirler. 

Adaylar, gördükleri bütün işlerden dolayı 
asıl gür°vliler gibi sorumlu, olurlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi, kabul 
edenler.. Etmiyeenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Açılacak yardımcılık sınıfının 
onuncu derecesinde yazılı görevlere (13) ncü 
maddede beyan olunan defterdeki sıraya göre 

[1] Birinci görüşülmesi 13, 14 ve 15 nci Birle
şim tutunaklarındadır. 
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önce gelen önce tâyin olunur ve daha evvelki 
yılın defteri bitmeyince sonraki defterde ismi 
olanlara geçilmez. 

Bu deftere ismi geçenlere asıl göreve tâyin 
olununcaya kadar Bakanlıkça lüzum görülen 
yerlerde icra memurluğu, sorgu yargıçlığı ve 
Cumhuriyet savcı yardımcılığı ödevleri gördü-
rü lebi lir. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Bu kanunda yazılı ayrık hü
kümler dışında yargıçlık ve savcılık meslekleri
nin yardımcılık veya üçüncü sınıflarında bulu
nanların bu sınıflar içinde bir dereceden diğe
rine yükseltilmeleri için bulundukları derecede 
en az iki yıl hizmet etmiş olmaları ve ehliyet
lerinin aşağıdaki maddelerde yazılı usul daire
sinde anlaşılmış bulunması şarttır. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 22. — 16 ncı maddenin ikinci fıkra
sında yazılı şartları haiz olanlar yardımcı ola
rak dokuzuncu dereceye alınırlar ve bu derece 
de amelî vukuf ve kabiliyet bakımından ehliyet 
göstermiş oldukları takdirde bir yıl hizmet et
tikten sonra üçüncü sınıfların sekizinci dere
cesine ayrılabilirler. 

Bir Türk Hukuk Fakültesinden çıkmakla be
raber, ingiliz, Alman, Fransız veya İtalyan li
sanlarından biriyle ders .okutulan bir memleket 
hukuk fakültesinden lisans tahsilini ikmal ve 
ayrıca bunların birinde hukuki bir mevzu üze
rine doktora diploma ve unvanını da almış 
olanlar yardımcı olarak sekizinci dereceye alı
nırlar ve bu derecede amelî vukuf ve kabiliyet 
bakımından ehliyet göstermiş oldukları takdir
de bir yıl hizmetten sonra üçüncü sınıfların 
yedinci derecesine ayrılabilirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 29. — Adalet Bakanlığı; yükselme sü
relerini bitiren ve haklarında yükselmeye engel 
mahkeme hükmü veya İnzibat Meclisi kararı 
bulunmıyan yardımcılık sınıfında olanlar ile ü-
çüncü sınıf yargıçlık ve savcılıkta bulunanların 
adlarım gösteren bir listeyi her meslek sınıfları 
için ayrı ayrı olmak üzere hazırlıyarak yılın 
Nisan, Ağustos ve Aralık aylarının son günle-
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rinde Ayırma Meclisine verir ve bir örneği Res
mî Gazetede yayınlanır. 

Bu listelerde adları, yazılı olmıyanlar, liste
nin yayımı tarihinden bir ay içinde Ayırma 
Meclisine müracaatla itiraz edebilirler. 

Aynana Meclisi, itirazın süre içinde yapılma 
dığmı veya haklı olmadığını görürse reddine 
karar verir. Bu karar aleyhine ilgili bir ay için
de Ayırma Meclisi Genel Kuruluna itiraz ede
bilir. 

Ayırma Meclisinin; itiraz edenin adının def
tere geçirilmesine dair olan kararını, Adalet 
Bakanı karar tarihinden bir ay içinde Ayırma 
Meclisi Genel Kuruluna müracaatla incelettire-
bilüv Ayırma Meclisi Genel Kurul kararı, mü
racaat sahibi ve Adalet Bakanlığı haklarında 
kesindir. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 34. — (30) ncr., (3L) ııei ve (33) ncü 
maddeler uyarınca haklarında mütalâa beyan 
olunanlar dahi yükselme süreleri içinde gör
müş oldukları işlerin hüküm ve kararlarından 
yahut j azmış oldukları iddianame ve lâyiha, 
kararname veya mütalâalardan seçecek
leri birkaçının tasdikli örneğini ve meslekleri
ne .ait eser ve yazıları varsa birer nüshasını yu
karda bildirilen süre sonunda Adalet Bakan
lığına gönderirler . 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Mddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 39. — Ayırma Meclisi; 29 ncu mad
de uyarmca; hazırlanan defterde adları yazılı 
olanların, ahlâki gidişlerini, meslekî bilgi ve 
anlayışlarını ve gayret ve çalışkanlıklarını ve 
gelen işler ile neticelendirdikleri işler arasında
ki nispeti, yukarı maddelerde yazılı üst merci
lerin kendi haklarında verdikleri bilgiye ve 
siyret varakaları ve raporlara ve Yargıtay dai
releri ve genel kurul ve başsavcılık notlarına 
ve kendileinin 34 ncü maddede yazılı belgeleri
ne bakarak yükselmeye lâyik olup olmadıkları
na karar verir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza- sunuyorum: Kabul edenle... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 40. — Ayırma Meclisi, yükselmeye 
lâyik gördüğü k i m i l e r i : 

A) Yükselmeye lâyık; 
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B) Tercihli yükselmeye lâyık; 
C) Mümtaz olarak yükselmeye lâyık; 
Olmak üzere üç kısma ayırır ve bu kısımlar

da yükselme liyâkatlerine göre sıraya kör ve 
her kısma giren yargıçlık ve savcılık mesleğin
de olanlar için ayrı ayrı yükselme defteri ya
par. 

Bu sıra defterleri Resmî Gazete ile yayınla
nır. 

Bu defterler, Ayırma Meclisi Genel Kurulu
nun itiraz halinde yapabileceği değişiklikler 
ayrık olmak üzere kesindir. 

Kesinleşen şekil de'ayrıca Resmî Gazete ile 
yayınlanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

Madde 47. — Yargıçlık ve savcılık meslekle
rinin^ ikinci sınıfına giren derecelerinde beş ve
ya bu sınıf İn dördüncü derecesinde üç yıl hiz
met etmiş olanlar aşağıdaki maddelerde yazılı 
şartlar dairesinde birinci sınıfa ayrılabilirler. 

Mümtaz olarak yükselmeye lâyik olanlar 
üçüncü sınıftan başlamak üzere 10 yıl geçmedik
çe birinci sınıfa ayrılamazlar. 

Yargıçlık ve savcılık mesleklerinden Adalet 
Bakanlığı hizmetlerine' alınanların birinci sını
fa geçmelerinde gözetilecek fiilî hizmetleri (74) 
ncü maddeye göre hesap olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenle... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 48. — Yargıçlık ve savcılık meslek
lerinin beşinci derecesinden dördüncü derecesi
ne yükselmede (21) nci madde hükmiyle bera
ber geçen faslın yükselme ehliyetini tâyine ya-
rıyan ve Ayırma Meclisine müracaat usulünü 
bildiren ve bhı meclisin yapacağı incelemeleri 
ve işleri ve bunların sonucuna taallûk eden hü
kümleri açıkliyan maddeleri tamaraiyle uygu
lanır. 

Birinci sınıfa ayrılmada gerekli ehliyete 
mütaallik bilgiler yukarda sözü geçen faslın bu 
konuya ilişkin maddeleri uyarınca sağlanır ve 
bu-Sınıfa ayrılaeaMar hakkında (29) rteu mad
de hükmü veçhile hazırlanan liste Ayırnia Mec
lisi Genel Kuruluna vSrîlir. Listeye itiraz ha
linde Genel Kurul,, önöe bu madde hükümleri 
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dairesinde işi inceler ve kesin olarak bir karara 
bağlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Madde kabul edilmişti]?. 

Madde 50. — Ayırma Meclisi Genel Kurulu, 
Yargıtay Birinci Başkanının başkanlığı altında 
Başsavcı ile Yargıtay Genel Kurulunca ad çek
me suretiyle bir yıl süre ile seçilen dört' Yar
gıtay üyesinden ve Teftiş Kurulu Başkanı ile 
Hukuk ve Ceza ve Zatişleri Genel Müdürlerin
den teşekkül eder. 

icabında Genel Kurul ve Ayırma Meclisleri
nin Yargıtaya ve Bakanlığa mensup üye nok
sanlarını tamamlamak üzere yedek olarak Yar
gıtay Genel Kurulunca ad çekme suretiyle birer 
yıl süre ile üç Yargıtay üyesi seçilir. 

İzinli veya hasta olmak gibi sebepler ile Ge
nel Kurul ve Ayırma Meclisi toplantılarında- bu-
lunamıyan Yargıtay Birinci Başkanına kanuni 
vekili olan Yargıtay Dairesi Başkanı ve aynı du
rumda olan Başsavcıya hazır bulunan Yargıtay 
üyelerinden en kıdemlisi vekâlet eder. 

Yargıtay üyelerinden sürelerini dolduranla
rın bir yıl geçmedikçe yeniden seçilmesi caiz 
değildir. 

Ayırma Meclisinin bir Genel Kâtibi ve bir de 
yardımcısı yardır. Bunlar Adalet Bakanlığınca 
tâyin olunur., 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 53. — 1 ve 2 numaralı Ayırma Mec
lisleri 51 nci madde uyarınca beşeı4 zat ile kuru
lur. Bu meclisler, kararlarını çoklukla verirler. 
Ancak mümtaz ve tercihli olarak yükselme ka
rarlarında dört oyun birleşmesi gerektir. 

Ayırma Meclisi Genel Kurulu, 49 ncu mad
de hükmünce yargıç ve savcıların birinci sınıfa 
ayrılmalarına dair olan kararlar ile bir ve iki nu
maralı Ayırma Meclislerinin ancak dört oyun 
birleşmesi ile neticelendirebilecekleri hususlara 
ait kararlarav.n itiraz üzerine bozulmasına müte
dair kararları yedi oyun birleşmesi ile ve görevi 
içine giren diğer işlere ait kararları çoklukla ve
rir. Bu son halde oylarda eşitlik olursa başkanın 
bulunduğu taraf tercih olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
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bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 54. — Ayırma Meclisi kararları, ilgi
lilere tebliğ olunur. Bu kararlar aleyhine, teb
liğ tarihinden 30 gün içinde ilgililer Ayırma 
Meclisi Genel Kuruluna itirazda bulunabilirler. 

Ayırma Meclisi Genel Kurulu itirazın belli 
süre içinde yapılmış ve haklı bulunmuş olup ol
madığına bakarak gerekli kararı verir. 

Ayırma Meclisi kararlarını Adalet Bakanı 
da karar tarihinden 30 gün içinde Ayırma Mec
lisi Genel Kuruluna müracaatla incelettirebilir. 
Genel Kurulun kararları kesindir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. 'Maddeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 55. — 49 ncu maddede beyan olunan 
deftere adı geçmiyenler, bu hususa dair olan ka
rarın, kendilerine tebliğ tarihinden 30 gün için
de itiraz yoliyle incelenmesini 95 nci maddede 
yazılı kuruldan istiyebilir. 

Bu kurul gerekli incelemeleri yaparak kara
rını gerekçeli bir mazbata ile Adalet Bakanına 
bildiri*. 

İtiraz edenin .birinci sınıfa ayrılmasına dair 
olan kurul kararı beş oyun birleşmesiyle verilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 56. — 66 nci madde hükmü ayrık ol
mak üzere yargıç ve savcı ve yardımcıları ile 
yargıçlık meslekindeki icra memurlarının bu ka
nun hükmü dairesinde ve kadro tahsisi suretiy
le tâyinleri ve yükseltilmeleri Adalet Bakanlı
ğının teklifi üzerine Millî İrade ile olur. 

Ayırma Meclisince yükselmeye lâyık görü
lenlere 4598 sayılı Kanun hükümlerine göre Ba
kanlıkça üst derece aylığı verilmesi Yargıçlar 
Kanunu hükmünce sınıf ve derece yükseltilmesi 
sayılmaz. 

BAŞKAN —Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 57. — Birim sınıf yargıçlığın bir de
recesinden yukarı dereceye veya Başsavcılığa 
yükseltilmelerde evvelki derecede iki yıl hizmet 
etmiş olmak şart değildir. Şu kadar ki, yük
selme sırasında bulunulan derece aylığğı ve öde-
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neği iki yıl alınmış olmadıkça yukarı derece ay
lığı ve ödeneği verilmez. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında iki değiş-' 
tirge vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 57 nci 

maddenin tadilini gerektirir bir cihet bulunma
dığından tasarıdaki tadil teklifinin reddini tek
lif ederiz. 

14 . XII . 1949 
Erzurum Milletvekili Kayseri Milletvekili 

Şakir îbrahimhakkıoğlu S-ait Azmi Feyzioğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Hâkimler Kanununun 57 nci maddesnin ay

nen ipkası ve tadilinden vazgeçilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Mardin Milletvekili 
M. Kâmil Boran 

ŞAKÎR ÎBRAHİMHAKKIOĞLU (Erzurum) 
— Muhterem arkadaşlar, Kanunun birinci müza
keresinde burada bulunmadığım için komisyonda 
konuşulduğu sırada muhalif kaldığım bir madde 
bu idi. Bu itibarla bir değiştirge takdim etmek 
ve söz almak ıstırarında kaldım. 

57 nci maddenin tasarıda olduğu şekilde ka
bul buyurulmaması hakkındaki esbabı mucibeyi 
izah etmeden evvel 2556 sayılı Hâkimler Kanu
nunun 1934 senesinde hazırlanmasında hâkim 
olan ruhu bir nebze izah etmek isterim. 

O zaman Adliye Vekili bulunan Sayın Sa
raçoğlu Şükrü bir Hâkimler Kanunu hazırlan
ması arzusunu izhar ettiği vakit Hâkimleri ve 
mesleki hâkimler meslekinde bulunanlar ida
re etsin ve onların ellerinde bulunsun ki. hâkim
ler hak ve emniyetlerinden emin bulunsunlar. İş
te bu direktifin ışığı altında hazırlanan Hâkim
ler Kanunu zaman zaman bâzı tadiller geçirdi. 
Bizim Meclis olarak dikkatimizi teksif edeceği
miz nokta; hâkimlerin tâyinlerinde de, terfile-
rinde de hak ve emniyetlerini muhafaza etmek
tir. 

57 nci maddenin bugün tasarıda gösterildiği 
şekilde teklif edilmesi, liyakatlileri iş başına ge
tirmek gibi iyi bir niyetin mahsulüdür. Ancak li
yakatler tecrübe ile takviye edilmdikçe çok defa 
tam randıman veremediği gibi girdiği muhit 
içinde de bâzı istirkapları da mucip olmaktadır. 
: Arkadaşlar, tasarıda teklif edilen maddeyi 
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aynen kabul buyurduğunuz takdirde vaziyet ne 
olacaktır? Onu da izahedeyim : 

Yüksek malûmlarıdır ki, yaş haddi dolayı-
siyle vâki olan tekaütlükler 13 Temmuzda, eğer 
nüfus tezkerelerinde muayyen gün ve tarih yok
sa, 13 Temmuzda yapılmaktadır. 13 Temmuzda 
tekaüde sevkedilen Temyiz İkinci Reis ve Baş
savcısı, burada alman salâhiyete göre 3 ay veya 
altı aydan evvel Temyize Üye seçilmiş olan bir 
arkadaşı Adalet Bakanı Temyiz İkinci Reisliği
ne veya Başsavcılığına getirebilecektir. Bu, 
böyle olduğu gibi, 13 Temmuz'dan sonra da ilk 
kararname ile Yargıtay Üyeliğine getirilmiş 
olan bir arkadaş, ikinci bir kararname ile ikinci 
Reisliğe veya Başsavcılığa getirilebilecektir. 

Arkadaşlar; hepinizin malûmudur ki, Yargı
tay en yüksek kaza müessesesidir. Buraya seçi
len arkadaşlar Ayırma MejclM Uumumi Hey ek
tinin liyakatleri tesbit ve karar altına aldığı 
kimselerdir. Yargıtay'ın kapısına, bu müesse
senin bütün hizmetlerini liyakatle yapacak şe
kilde ayak basmış olan azalardan yıllarca bura
da tecrübe görmüş liyakatli kimseler bulundu
ğu halde daha dün bu müesseseye intikal etmiş 
ve onun havasına henüz alışmamış bir arkada
şın reislik veya başsavcılığa tâyin edilmesi bu 
müessese içinde hiç de hoş karşılanmıyacaktır. 

Arkadaşlar, yapılan bir muamelenin âdil ol
ması ne kadar lazımsa telâkkilerde de âdil gö
rülmesi o kadar lâzımdır. Kısa bir müddet evvel 
Yargıtaya intikal etmiş, tâyin edilmiş bir arka
daşın reisliğe veya başsavcılığa getirilmiş ol
ması hürmetimizin kutsiyet derecesine yüksel
diği bu müessesenin adalet telâkkilerine katiyen 
uymıyacaktır. Bu itibarla ve bu kanaatledir ki 
şimdi okuyacağım maddenin bu bakımdan eski 
şekilde kalmasını rica edeceğim. Bu bir. 

İkincisi de halen yürürlükte olan madde şu 
şekildedir : « Bu kanunda gösterilen istisnalar 
dışında bir sınıfın muhtelif dereceleri arasında 
yapılacak terfilerde 1452 sayılı Kanunda yazılı 
iki sene müddet esas tutulurr:» diyor. Bu, Hâ : 

kimler Kanununun terfie ait umumi bir mad
desidir. Adalet Bakanlığı bu tadil teklifini ya
parken aynı zamande yaşıyan maddeyi 1452 sa-
yüı Kanuna atfederek, ki bu Teadül Kanunudur, 
sekizinci maddesinde : Her maaş derecesinde 
üç sene beklemeyi esas olarak koyduktan sonra 
yüksek mektep mezunları iki senede terfi ede
bilir kaydını da koymuştur. Şimdi tasarının bu 
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maddesi aynen kabul edildiği takdirde hâkim
ler arasında bulunup da yüksek mektep mezu
nu olmıyan sorgu yargıçları ve icra memur ve 
hâkimleri vardır onların terfi müddetlerini umu
mi barem kanununa götürmüş oluruz. Bu 
mahzur da vardır. Bu itibarla teşkilât kanunla
rında asgari surette terfi ve yükselme için tes-
bit ve kabul edilmiş olan iki sene müddeti, 
Temyize tâyin edilmiş olan yüksek liyakatteki 
arkadaşların da, kendileri beklemeye razıdır
lar zannederim, ve bekledikleri takdirde oranın 
havasına ve çalışma tarzına da alışacaklardır. 
Bu itibarla Adalet Bakanının da buna muvafa
kat buyurmasını rica ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU ADINA KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efendim, Hâkim
ler Kanununun 57 nci maddesinin şimdi yürür
lükte bulunan şekli şöyledir: (Bu kanunda gös-
tirilen istisnalar dışında bir sınıfın muhtelif de
receleri arasında yapılacak terfilerde 1452 sayılı 
Kanunda yazılı iki senelik müddet esas tutulur). 

Binaenaleyh Yargıtay üyelerinin Yargıtay 
Başsavcısı veyahut Yargıtay daire Başkanı ola
bilmesi için iki senelik müddet terfide esas tutu
luyordu. Hükümetin getirmiş olduğu ve komis
yonun da kabul ettiği tasarı metninde ise 57 nci 
madde değiştirilmekte ve şu şekil verilmektedir. 
«Birinci sınıf yargıçlığın bir derecesinden yukarı 
dereceye veya başsavcılığa yükseltilmelerde evvel
ki derecelerde iki yıl hizmet etmiş olmak şart de
ğildir. Şu kadar ki, yükselme sırasında bulunan
ların derece aylığı ve ödeneği iki yıl alınmış 
olmadıkça yukarı derece aylığı ve ödeneği veril
mez.» Değişikliğin esbabı mucibesi tasarının 70 
nci maddesi tetkik edildiği takdirde kendiliğin
den meydana çıkar. 

Bu maddeye göre: 
Mesleklerinde 20 yıl fiilî surette çalışmış olan 

avukatlardan ilmî kudreti ve ahlâki metane de
riyle tanınmış olanlarla 15 yıl Hukuk fakülte
lerinde hukuk ilmini tedris etmiş olan profe
sörler ikinci sınıf bir hâkimlik vazifesine veya 
Yargıtay üyeliğine alınabilirler. Hükümetin ve 
Komisyonun bundan maksadı hariçten bu gibi 
ilmî otoriteler mesleke alındıkları vakit Yargıtay 
Başkanlığına veya Başsavcılığa alınabilsinler 
mahiyetinde idi. Arkadaşımızın ileri sürdüğü 
husus ise bunlar Yargıtay üyeliğine alınmak su
retiyle iki sene meslekî tecrübelerini artırsınlar 
ve ondan sonra terfi etsinler şeklindedir. Komis-
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yonun esbabı mucibesini de arzettim. Takdir Yük
sek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — önergeleri tekrar okutuyorum. 
(Salt Azmi Feyzioğlu (Kayseri) Ş. İbrahimhak-

kıoğlu (Erzurum) un önergesi okundu) 
(Kâmil Boran (Mardin) in önergesi okundu) 

BAŞKAN — İkisi de aynı mahiyettedir. Bu 
önergeler nazarı dikkate alındığı takdirde tadili 
teklif olunan 57 nci madde kalkacak ve eski 
57 nci madde kalacaktır. 

önergeleri nazarı dikkate alanlar... Dikkate 
almıyanjar... önergeler nazarı dikkate alınmıştır. 
Şu halde bu tasarıdaki 57 nci madde tayyedil
in iştir. ! 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKUN-
OfrLU — Birinci madde bu kanun 30 maddeyi 
tadil ediyor şeklinde idi, şimdi 29 olacak. 

BAŞKAN — Ona göre düzeltiriz. 

Madde 58. — Açık yargıçlıklara yükselme 
defterlerindeki sıraya göre önce gelen önce tâ
yin oluılur. 

Mümtaz veya tercihli veyahut âdi yüksel
me kısımlarından her bir kısma ait birden zi
yade defter olduğunda bunlar da sıraya kona
rak daha eski tarihli defterde adları yazılı olan
ların yükseltilmeleri yapılmadıkça daha sonraki 
defterde bulunanlara geçilemez. 

Savcılara ait yükselme defterlerindeki sıra, 
rüçlıan sebebi olmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 60. — Derece ve smıf yükseltilmele
rinde yukardaki madde hükmü gözetilmek su
retiyle mümtaz olarak yükseltilecekler defterle
rine girenlerin hepsi diğer yükselme kısımlarına 
ait defterlerde yazılı olanlara ve tercihli olarak 
yükseltilecekler defterlerine geçenlerin tamamı 
yükselmeye lâyık görülenler defterlerinde adla
rı bulunanlara tercih olunurlar. Şukadar ki, 
beş mümtaz yükselmesine karşı üç tercihli yük
selmesi ve bu sayılarda mümtaz ve tercihli yük
selmelerine karşı iki âdi yükselmesi yapılma
dıkça mümtaz ve tercihli yükseltilmeleri yürütül
mez. 

Mümtaz olarak yükselecekler tamamiyle tâ
yin olunduğunda bunlara ait olan açık kadro sa
yısı tercihlilere verilir. Tercihli olarak yüksele
cekler bunlara ayrılmış olan kadro sayısından 
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daha az olduğu ve mümtaz defterinde de bakiye 
bulunduğu takdirde tercihlilerden kalan kadro 
bu mümtazlara verilir. 

Mümtaz ve tercihli yükselmelerin tâyinleri 
sona erdiğinde bütün açıklar âdi surette yük
selmeye lâyık görülenlere tahsis olunur. 

59 ncu madde uyarınca mümtaz yükselmele
rine ait defterin sonuna kalıp ta bu sırada tek
lif edilen memuriyeti kabul etmiyenlere ancak 
tercihli yükseleceklere mahsus defter mucibin
ce yükselmeler tamam olduktan sonra yeniden 
vazife teklif olunur. Bu son teklifi dahi kabul 
etmiyen mümtazlarla yine aynı madde hükmün
ce tercihli yükselme defterinin sonuna kaldık
ları halde yeniden teklif olunan vazifeyi kabul 
etmiyen tercihliler âdi yükselme defterinin so
nuna kalır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul olunmuştur. 

Madde 63. — Adalet Bakanı, hizmet icapları
na göre savcılık meslekinde olanlardan lüzum 
gördüklerini veya istiyenlerden tensip edeceğini 
yargıçlık mesleki içinde derecelerinin dengi bir 
vazifeye tâyin edebileceği gibi grekli hallerde 
savcılık meslekinde bulunanların yerlerini de
ğiştirebilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 70. — Mesleklerinde 20 yıl fiilî suret
te çalışmış olan avukatlardan ilmî kudret ve ah
lâki metanetleri ile tanınmış olanlar ile on beş 
yıl Hukuk Fakültelerinde hukuk ilimlerini tedris 
etmiş olan profesörler ikinci sınıf dâhilinde bir 
vazifeye veya Yargıtay üyeliğine ve avukatlık
ta en az on yıl hizmet etmiş olanlardan yukarda 
yazılı vasıfları haiz bulunanlar dokuzuncu ve 
bunlardan İngilkce, Almanca, Fransızca ve İtal
yanca lisanlarından birini bilenler sekizinci de
recede yargıçlık veya savcılığa tâyin olunabilir
ler. 

Tâyin, Ayırma Meclisinin uygun mütalâası 
üzerine yapılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olunmuştur. 

Madde 80. — Yargıçlık teminatını kazanmış 
olanlardan bir mahkemenin kaldırılması veya 
kadrosunun daraltılması sebebiyle vazifesiz ka-
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' laıılara kaldırma ve daraltma zamanında açık 
\ bulunan yahut ilk açılcak olan aylık ve dere-
| cesme eşit yargıçlık teklif olunur. 
j Yargıç, birinci ve ikinci teklifi reddedebilir. 
i Üçüncü teklifi kabul etmiyenlerin aylığı 
; kesilir. Sıhhi sebepten dolayı iki yıl vazife ka-
j bul edemiyecek halde bulunanlar hakkında 

emekliliğe mütaaallik hükümler uygulanır. 
! Kaldırma veya daraltma yüzünden vazife-
i siz kalan birinci sınıf dışındaki savcı ve yar-
' dımcılar ile yedinci dereceye geçmemiş olan 
' yargıçlar ve yardımcıları ve yargıçlık mesle

ğinden sayılan icra memurları hakkında Me
murin Kanununa göre işlem yapılır. 

I Beşinci dereceye geçmiş olan hâkimlerden 
40 ncı maddede beyan olunan terfi defterlerinin 

I (B ve C) bentlerinde bulunanlar teftişe tâbi 
J olmazlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 81. — Bir dairede birleşmeleri 
kanunen caiz olmıyanlardan sonradan tâyin 
olunan ve yeniden tahaddüs etmiş sebep dola-
yısiyle birleşemiyecek olanlardan kıdemsizi rı
zası olmadan dahi başka yere kaldırılır. 

Bulundukları yerde kendi kusurları olmak
sızın her hangi bir sebeple hâkimliğin istilzam 
eylediği şeref veya bitaraflık dairesinde vazife 
göremiyeceği ve bulunduğu yerde bekası memu
riyetinin nüfuz ve itibarını haleldar edeceği 
veyahut memuriyet yerlerindeki işlerin çoklu
ğuna ve çeşidine göre vazifede icabeden sürat 

I ve muvaffakiyeti gösteremediği tahkikat ve ve-
| saikle anlaşılan hâkimler, İnzibat Meclisi kara-
i riyle rızalarına bakılmaksızın başka yere nak-
j lolunurlar. 
| BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
ı bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul olunmuştur. 

i Madde 86. — Birinci sınıf yargıçlar ile başsav
cıdan başka yargıçlar ve Cumhuriyet savcıları ve 
yardımcılık sınıfında bulunanlar ile yargıçlık 
mesleğinden sayılan icra memurları hakkında 
uygulanacak inzibat cezaları şunlardır: 

A) İhtar ; 
B) Aylık kesmek; 
C) Tevbih; 
D) Meslekten affetmek; 
E) Yer değiştirmek; 
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F) Derece indirmek; | 
G) Meslekten çıkarmak. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 88. —• Aylık kesmek; mazeretsiz va- I 
zifeye gelmiyenlerin aylıklarından her gün için 
bir günlüğünün kesilmesidir. 

Mazeretsiz vazife başına geç gelenler veya 
vazifelerinden erken ayrılanlar vazifeye gelme
miş sayılırlar. 

Aylık kesmek cezası Adalet Bakanı tarafın
dan verilir. 

Aylığı kesilen kimse meselenin Bakanlıkça 
yeniden incelenmesini istiyebilir. 

Aylık kesme cezası sicile geçer. 
Bir haftadan ziyade ve meslekten affı ge

rektirir dereceden az olan devamsızlıklarda ay
lık kesmeden başka tevbih cezası da verilebilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
bu?2. edenler.. Etmiyenler.. Kabul olunmuştur. 

Madde 89. — Tevbih, belli bir fiil ve hare
ketten dolayı failinin kmanmasıdır. Tevbih sici
le geçer. 

Meslekten affetmek, arasız bir ay veya ara
lı da olsa bir yılda iki ay kabule şayan mazere
ti olmadan vazifeye gelmiyenleri meslekten çe
kilmiş saymaktır. 

Yer değiştirme: 
a) Kusurlu veya uygunsuz hareket ve mü- ' 

nasebetleriyle mesleğin şeref ve nüfuzunu veya 
şahsi onur ve itibarını kıranlar; 

b) Yaptıkları işler veya gidişleri ile göre
vini doğru ve tarafsız yapamıyacağı kanaatini 
uyandıranlar; 

c) Hatır ve gönüle bakarak veya şahsi duy
gulara kapılarak vazife yaptığı şayi olanlar; 

d) Vazifeye dokunacak surette ve kendi 
kusurlarından dolayı arkadaşlariyle geçimsiz 
ve dirliksiz olanlar; 

e) Madde tâyin ve deliller elde edilememiş 
olsa bile irtikâp veya irtişada bulunduğu şayi 
olanlar; 

Haklarında uygulanır. 
BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 

edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. | 
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I sınıfında 9 ncu derecede bulunanlar ile yargıç

lık mesleğinden sayılan icra memurlarının bu
lundukları dereceden bir derece aşağısına indi
rilmesidir. 

Bu ceza, bir derecede üç veya bir sınıfta dört 
defa tevbih veya 89 ncu maddenin üçüncü fık
rasının A, B, C, D bentlerinde yazılı haller se
bebiyle bir derecede iki veya bir sınıfta üç de
fa yer değiştirme cezasına uğrıyanlarm en son 
bulundukları dereceden bir derece aşağıya indi
rilmeleri suretiyle uygulanır. 

Bu gibilerden son bulundukları derecede 
Ayırma Meclisince yükselmeye lâyık görülerek 
defterde sıraya geçirilmiş olanlar; derece indi
rilmek suretiyle alacakları derecenin son yük
selme defterinde yukarı derece defterinin sıra
sına denk sıraya konurlar. Bunların indirildik-

L leri derecede başkaca Ayırma Meclisi inceleme
sine tâbi tutulmadan sıraları gelince yükselme
leri yapılır. 

Bulundukları derecede henüz yükselme süre
sini bitirip de deftere adları geçmemiş olanlar; 
bu derecede geçen hizmet süreleri mahsup olun
mak suretiyle alt derecede yükselme sürelerini 
bitirdiklerinde Ayırma Meclisi incelemelerine 
tâbi tutularak sonucuna göre haklarında gere
ken kanuni muamele uygulanır. 

Yer değiştirme cezaları, 89 ncu maddenin 
üçüncü fıkrasının (E) bendi ile diğer bentlerin
de yazılı hallerden dolayı verilmiş olur ve (E) 
bendine dayanan yer değiştirme cezası meslek
ten çıkarılmayı grektireoek surette tekerrür et
memiş buluursa yukardaki fıkra kayıt ve şart
ları dairesinde derece indirme cezası verilir. 

Yargıçlık veya savcılık mesleklerinde yardım
cılık sınıfının onuncu derecesinde bulunanların 
bu derecede üç tevbih veya 89 ncu maddenin 
3 ncü fıkrasının (A, B, C, D) bentlerinde yazılı 
hallerden dolayı iki yer değiştirme cezası aldık
larında bunlardan en son cezayı gerektiren fi
ilin işlendiği tarihe kadar olan hizmet süreleri 
belli yükselme süreleri hesabına katılmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 92. — Ağır hapis veya kasti suçlar
dan dolayı üç ay veya daha yukarı hapis ceza
larından biriyle kesin olarak hüküm giymek ve
ya 89 ncu maddenin üçüncü fıkrasının (E) ben
dinde yazılı hallerden dolayı bir derecede iki ve-

Madde 90. — Derece indirmek; yargıç veya j 
savcılar ile yardımcılarının veya yardımcılık j 
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ya sınıf kaydı aranmaksızın üç defa kesinleş
miş yer değiştirmek veya iki defa kesinleşmiş 
dereceden indirmek cezalarına uğramak meslek
ten çıkarılmayı gerektirir. 

Kasti olmıyan suçlardan dolayı hükmohman 
ceza üç aydan yukarı ve bir yıldan eksik oldu
ğu takdirde hükümlünün meslekten çıkarılması 
gerekip gerekmiyeceğini inzibat komisyonu tak
dir eder. 

Üç. aydan aşağı hapis cezasiyle hüküm giy
me halinde kesinleşen hüküm ilâmı İnzibat Mec
lisine verilir. 

Hükümlülüğü mucip olan suç, ahval ve şerait 
itibariyle yargıçlık veya savcılık meslekinde 
olanların vakar ve onurunu bozan ve yargıçlı
ğa olan genel saygı ve güveni gideren mahiyette 
görülürse ceza miktarı ne olursa olsun hüküm 
giymiş olanların meslekten çıkarılmasına karar 
verilir. 

Yukardaki fıkralarda yazılı hapis süreleri
nin tâyininde esas, hükmolunan cezadır. 

Cezanın tecili halinde yapılan fiilin mahiyeti
ne göre meslekten çıkarma cezasının uygulan
ması lâzımgelip gelmiyeceğine inzibat Meclisi ka
rar verir. 

İnzibat cezasının uygulanmasını gerektiren 
fiil suç teşkil etmezse ve hükümlülüğü gerektir-
mese bile yargıçlık şeref ve onurunu ve memuri
yet nüfuz ve itibarını bozacak mahiyette görül
düğü takdirde inzibat meclisince meslekten çı
karma kararı verilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 95. — inzibat Meclisi kararlarına teb
liğ tarihinden 15 gün içinde ilgililer tarafından 
itiraz olunabilir. 

îtiraz, Yargıtay birinci Başkanının başkanlığı 
altında, İnzibat Komisyonunda bulunanlar ha
riç olmak üzere, Yargıtay ikinci başkanları ara
sından iki yıl süre ile adçekme ile seçilecek altısı
nın iştirakiyle kurulan inzibat itiraz kurulu ta
rafından inceleriz. 

Kurula adçekme ile ikinci başkanlar arasından 
üç. yedek üye seçilir. Kurulun teşekkül edebil
mesi için yedi kişinin bulunması şarttır. 

Meslekten çıkarılmayı gerektiren işlerin itiraz 
yoliyle incelenmesinde savcılık görevi Cumhuri
yet Başsavcısı tarafından yapılır, itiraz eden 
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isterse savunmayı kendi gelerek veya yardım için 

j yanına bir vekil alarak veyahut bir vekil gönde-
rerek yapar. 

Adalet Bakanı, inzibat meclisi kararını yu-
I kardaki fıkrada yazılı olan süre içinde inzibat 

itiraz kuruluna incelettirebilir. 
Meslekten çıkarma kararma itiraz, kararın 

infazını durdurmaz. 
inzibat itiraz kurulu, kararlarını çoklukla ve

rir. 
i BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi ka

bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir, 

Madde 122. — inzibati cezalar şunlardır : 
1. Tevbih; 
2. Dörtte üçü geçmemek üzere aylıktan kes-

i mek; 
I 3. Yer değiştirmek; 
} 4. Derece indirmek; 

5. Memurluktan çıkarmak. 
Bu cezalar Adalet komisyonları tarafından 

I uygulanır. 
Bu kararlar aleyhine ilgili veya memurun üs-

I tü tarafından tebliğ tarihinden on beş gün içinde 
ı itiraz olunabilir. Bu halde iş Adalet Bakanlığı 

Merkez İnzibat Kurulunca incelenir. Bu kuru-
I 1un verdiği kararlardan dolayı artık hiçbir yere 
i başvurulamaz. 

Bu maddede yazılı cezaların tâyininde Memu-
' rin Kanununun 26 ncı ve mütaakıp maddelerin

de sayılan fiil ve sebeplere bağlı olmak şart olma-
I dığı gibi derece gözetilmeksizin bu cezalardan her-
I hangi biri de uygulanabilir. 
I Şu kadar ki, tevbih ve aylıktan kesme ceza-
| larma daireleri üstleri tarafından da karar ve-
! rilebilir. Bu veçhile tevbih ve aylıktan kesme 

cezası alanlar tebliğ tarihinden on beş gün için-
] de bu cezayı veren üste başvurarak ve gerekçe 
| göstererek cezaya itiraz edebilir, itiraz üst tara-
I fıııdan redolunursa ceza kesinleşir ve sicile ge

çer. 
| Bu maddede yazılı üstten maksat, memurun 
| mensup olduğu mahkeme veya dairenin en yük-
j sek dereceli yargıç veya Cumhuriyet Savcısıdır. 
j Mahkemede birden ziyade yargıç bulunur ve de-
! reoeleri eşit olursa tevbih ve aylıktan kesme ce-
j zalarmı uygulıyabilmek yetkisi kıdemli yargıca 
; aittir. 
I BAŞKAN — Değiştirge * yok. Maddeyi ka-
ı bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
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Şimdi birinci maddenin tümünü oyunuza su

nacağını, yalnız maddede geçen 30 rakamı 29 
olacaktır. 

Birinci maddeyi, kabul edenler... Etmiyen
ler... Birinci madde kabul edilmiştir. 

I KİNCİ MADDE — 2556 sayılı Hâkimler 
Kanununun 4791 sayılı Kanun ile değiştirilmiş 
olan 17 ve .18 nci maddelerinde yazılı (1) ve (2) 
sayılı cetveller kaldırılarak yerlerine bu kanuna 
bağlı (1.) ve (2) sayılı cetveller konmuştur. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında bir değiş
tirge vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İkinci maddeye aşağıda yazılı fıkranın ek

lenmesini teklif ederiz. 
Üçüncü ve ikinci sınıf yargıçlık ve savcı

lıkta on yıl hizmet edilmiş olmadıkça bağlı cet
vellerin «birinci ve ikinci fıkralarındaki» yü^: 
İiralık kadro verilemez. 
Mardin Milletvekili 

Kâmil Boran 
Yozgad Milletvekili 

Fahri Âkgöl 
Yozgad Milletvekili 

; K. E.rbek 
Konya Milletvekili 

Sedad Cıımralı 

Manisa Milletvekili 
Feyzullah Uslu 
Ağrı Milletvekili 

M. Aktan 
K ayse ri Mili et vek il i 

Sait Azmi Feyzioğlu 
Mardin Milletvekili 

Ş. Ekmen 

FAFRt AKGÖL (Yozgad) — Müsaade eder
seniz değiştirgemizi izah edeyim. 

BAŞKAN — önergede imzanız var, buyu
run. 

FAHRİ AKGÖL (Yozgad) — Sayın arka
daşlar; tasarının ikinci maddesi tatbikatta ada
letsizliğe yer vereceği ve yargıçlar arasında 
imtiyazlı bir sınıf doğuracağı ve küskünlük 
yaratacağı cihetle ehemmiyeti haiz bulunmakta
dır. Onun için bu madde üzerinde tekrar dur
mayı • faydalı bulduk ve bir takrir verdik. 

Müsaadenizle esbabı raucibeyi arzedeyim. 
Arkadaşlar Hâkimler Kanununun yürürlükte bu
lunan hükümlerine göre birinci sınıf yargıçlığa 
ayrilmıyanlar yani emsali arasında temayüz 
ettiği" ve • yar git ay üyeliğine tâyin edileceği 
Ayırma .Meclisi Genel Kurulunca tesbit ve kara
ra .bağlanmamış.olan yargıç ve savcılardan baş
ka hiçbir kimseye 100 lira maaş verilemezken, 
bu madde ile cetvelde yapılan değişikliğin, bi
rinci sınıf hâkimliğe ayrılmasına karar veril

memiş olan yargıçlara da kadrolu 100 lira ınaa.ş 
verilmesini mümkün kılmıştır. Bunun neticesi 
olarak da, henüz birinci sınıf yargıçlığa ayrıl 
ması için kanuni süreyi doldurmamış olan bir 
hâkim 9 sene gibi az bir müddet zarfında 1.50 
lira maaşa yükselmek suretiyle maaş bakımın 
dan Yargıtay Birinci Başkanı derecesine yük
selmiş olacaktır. 

Hepinizin de malûmudur ki, yargıçlık ve 
savcılık derecesi Hâkimler Kanununun 17 ve 
18 nci maddelerine bağlı bir ve iki numaralı 
cetvellerde gösterildiği üzere üç sınıftan iba
rettir. İkinci ve üçüncü sınıf, mülhakat yargıç 
ve savcılarının maaş derecelerine, birinci sınıf 
ise Yargıtay üye ve başkanlarının maaş dere
celerine mütedairdir. Mülhakat yargıç ve sav
cılarının maaş derecesinin son haddi 90 liradan 
ibaret olup bu maaşta üç sene hizmet etmiş ol
madıkça veya 80 ve 90 lirada beş sene kalma
dıkça hiçbir yargıç ve savcı birinci sınıf yargıç
lığa ayrılamaz ve kendilerine Yargıtay üyeliği
ne muhassas 100 lira maaş verilemez. Bir yar
gıcın bu derece maaşa yükselebilmesi için nor-
Î uıl bir surette ve günü gününe terfii yapılmak 
şartiyle en aşağı on yedi sene meslekte hizmeti 
geçmiş olması gerektir. Hâkimlerin terfileri is<̂  
diğer devlet memurlarının terfilerinden ayrı 
rsul v . şarta bağlı olması itibariyle günü gününe 
terfi mümkün bulunmamaktadır. 

İki senelik terfi süresini bitirip yükselmele
rine kazai ve inzibati bir mâni olmıyan yargıç 
ve savcıların teklif terfi listesi adı verilen def
terlerini tanzim edip Ayırma Meclisine tevdi ve 
Resmî Gazetede yayınlama, Ayırma Meclisin
ce tetkikat icra edilerek terfie lâyık olup .olma
dıklarına karar vermek ve nihayet terfie lâyık 
görülenlerin defterini Bakanlığa tevdi etmek ve 
Bakanlıkça da defterdeki sırayı takiben terfi» 
leri yapmak için her derecede en aşağı geçecek 
altı ay müddet de ilâva edildiği takdirde bir 
yargıcın Yargıtay üyeliğine muhassas yüz lira 
maaşı alabilmesi için meslekte yirmi sene hiz
metinin geçmiş olması gerekir. Demek oluyor 
ki, bir yargıç veya savcı yüz lira maaşı ancak 
yirmi sene zarfında kazanmış olabilecektir. 

Buna mukabil yine mer'i hükümlere göre bâ
zı yargıçların tahsil durumları itibariyle bu yüz 
lira maaşı on iki sene zarfında almaları mum
lum bulunmaktadır. Hâkimler Kanununun 47 
nci maddesi birinci sınıf yargıçlığa ayrılmak 
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için geçirilmesi gereken müddeti ve şartları tâ
yin ve tesbit eder. Bu maddenin ikinci fıkrasına 
nazaran mümtaz olarak terfie lâyık görülmüş 
olanların birinci sınıf yargıçlığa ayrılabilmeleri 
yani kendilerine yüz lira maaş verilebilmesi 
üçüncü ve ikinci sınıf yargıçlıkta on iki sene 
hizmet etmiş olmaları şartına bağlıdır. (Bu 
müddet tasarı ile on seneye inmiştir.) Yani 47 
nci maddenin arzettiğim hükümlerine göre yar
gıçlık meslekinde on sene hizmeti geçmiş olmı-
yan bir yargıç ve savcı ilmî kabiliyeti ne kadar 
yüksek olursa olsun birinci sınıf hâkimliğe ay
rılamaz ve kendilerine yüz lira maaş verilemez. 
Biraz evvel kabul buyurduğunuz bu madde ile 
ilme ve tahsil yüksekliğine lâyık olduğu kıymet-
ve ehemmiyet tebarüz ettirilirken tecrübe ve 
mümareseyi de gözden uzak tutmadınız. 

Halbuki, tasarının ikinci maddesiyle arzet-
tim cetvelde yapılan değişiklik, bu görüş ve ka
bulün tamamiyle zıddı bir netice doğurmakta
dır. 

Hâkimler Kanununun 22 nci maddesi, Tür
kiye Hukuk Fakültesinden çıktıktan sonra, 
Fransısca, ingilizce, İtalyanca ve Almanca ile 
ders okutulan bir memleket Hukuk Fakültesin 
de lisans ve doktora yapmış olanların yargıçlık 
meslekinin ilk kademesi bulunan yargıç yardım
cılığına elli lira maaşa tâyin edileceğini ve bir 
sene sonra 60 lira maaşa geçeceğini âmir ve 
böyle bir tahsil durumu olanlar için hususi bir 
hükmü kapsamış bulunmaktadır. 

Bu vaziyette olan bir yargıç 60 lira maaş de
recesinde iki senelik terfi müddetini bitirip ter
cihli terfie lâyık görüldüğü takdirde otomatik 
olarak mümtaz terfie lâyık görülmüş addiyle 
iki üst derece maaş olan 80 liraya terf i.ettirilir. 

Ve bu derece maaşta iki sene kaldıktan son
ra tercihan veya mümtazen yükselmeye lâyık 
görülerek halen mer'i hükümlere tevfikan an
cak doksan lira maaşa yükseltilebilir. Bu derece 
maaşta beş sene kaldıktan ve Ayırma Meclisin
ce emsali arasında temayüz ettiği takdir edile
rek, birinci sınıf yargıçlığa ayrıldıktan ve mes
lekte on sene hizmeti geçtikten sonra yüz lira 
maaş yükseltilmesi kabil iken tasarıdaki bu hük
me göre doksan lira maaşta hiç beklemeden ve 
seksen liradan yüz lira maaşa bütün meslek ha
yatı beş seneden ibaret olan bir yargıç, yüksel
miş olacaktır. 
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Arkadaşlar; mâruzâtımla, görülüyor ki, bir 

yargıç veya savcı kadrosuz olarak yüz lira maaşı 
ancak yirmi sene sonra alabilir. Diğer bir kısım 
yargıç ve savcı yüz lira maaşı kadrolu olarak 
beş sene zarfında alacaktır. Bunun neticesi ola
rak da 47 nci maddede kabul buyurduğunuz 
hükme aykırı olarak hâkimlikte on, sene hizmeti 
geçmemiş ve birinci smff yargıçlığa ayrılmasına 
karar verilmemiş olan bir yargıcın dokuz sene zar
fında 4598 sayılı kadrosuz terfie imkân veren ka
nun hükmüne dayanılarak 150 lira maaşa yük
selebilecektir k i ; henüz Yargıtay üyeliğine ay
rılma müddetini bitirmeden Yargıtay Birinci 
Başkanının maaş derecesine yükselmiş buluna
caktır. Bundan başka bir taraftan meslekte 10 
sene hizmet etmiş olmıyanlarm birinci sınıfa ay
rılmalarını ve kendilerine yüz lira verilmesini 
tecviz etmediğiniz halde diğer taraftan beş sene 
sonra yüz lira maaşa yükseltilmesini ve Yargı
tay Birinci Başkanının maaşı derecesine çıkarcla-
bilmelerini kabul buyurmuş olacaksınız ki, Yük
sek Heyetiniz böyle bir tezada düşeceğine' asla 
ihtimal verilemez. 

Binaenaleyh kanunun yekdiğerine aykırı hü
kümleri ihtiva etmemesi ve adalet mesle
kine intisap edenler arasında; daha fazla rüçhan 
hakkı tanınmaması ve adaletsizliğe yol açılmama
sı için tasarının iknci maddesine kanunun arzet
tiğim 47 nci maddesine mütenazır olarak tak
rir veçhile üçüncü ve ikinci sınıf; yargıçlıkta on 
sene hizmet etmemiş olanlara yüz lira maaş ve-
rilemiyeceği fıkrasının eklenmesi adalet ve hak
kaniyet esaslarına uygun düşer, takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

ADALET KOMİSYONU ADINA KÂMİL 
OOŞKUNOttLU (Manisa) — Muhterem arka
daşlar. geçen celsede bu maddenin müzakeresi 
sırasında yine arkadaşımız Fahri Akgö'l bu 
maddeye temas ederek itirazda bulunmuş ve 
görüşlerini Yüksek Meclise arzetmişti. Bende
niz de Komisyonun görüşünü Yüksek Meclise 
arzetmiştim. Neticede Yüksek Meclis, kendileri
nin görüşlerini reddetmişti. Bu konuşmayı hu
lâsa ederek tekrar mevzuu hafızanızda canlan
dırmak isterim. Bu mevzu Komisyonda da ihti
lâf konusu olarak görüşüldü bendeniz de 'yani 
Fahri Akgöl arkadaşımızın fikrine iştirak et
mekteyim. Ancak evvelâ Komisyonun noktai 
nazarını ondan sonra da muhalif nök-tai - n&2an 
arzedeyim. ' ••?-••' 
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Komisyonda dendi ki, hâkimlik üç sınıftır. 

Üçüncü ve ikinci sınıflarda terfi için ikişer sene 
en az süre kabul edilmiştir ama meslekte bir do 
mümtaz terfiler vardır. Bu mümtaz terfiler 
yargıca iki üst dereceye geçmek imkânını ver
mektedir. Bu tarzda terfiler arasında asgari bir 
müddet kaydı konmamıştır ve bu şekil terfi iki 
ve üçüncü sınıf yargıçlıktadır. Ancak birinci 
sınıfa geçmek için kanun ilmi kabiliyete, bilgi
ye yer verdiği kadar tecrübeye de yer verdi
ğinden 47 nci maddede 12 sene ikinci ve üçüncü 
sınıflarda kalmayı şart koyarak, 100 lira asli 
aylığı alabilmek yani birinci sınıfa geçmek için 
üçüncü ve ikinci sınıflarda tecrübe görmeyi 
esas ittihaz etmiştir. 

Komisyonun ekseriyetini teşkil eden arka
daşlar, bu yeni 100 liralık kadro ile birinci 
sınıfa geçmek mevzuu bahsolmadığma göre 
ikinci sınıfta bulunan 100 liralık kadro, yani 
birinci sınıf haricinde bulunan yargıçlıklar için. 
konan 100 liralık kadroyu almak hususunda bir 
kayıt koymıyalım dediler. Komisyon gerekçesi 
bundan ibarettir. Bunun aksini ileri süren ar
kadaşlar da dediler ki yargıçlık üç sınıftır. Bi
rinci, ikinci ve üçüncü sınıf. Birinci sınıf Yar
gıtay teşkilâtı olduğu için bu mevzuun haricin-
do bırakıyoruz. Hâkimler Kanununa göre bir 
yargıç ancak iki senede bir terfi edebilir. Eli
mizde bulunan aylığa ait cetvelleri, lütfen tet
kik buyuracak olursanız, 10 ncu derece yani 35 
lira aslî maaşla yardımcılık sınıfı başlar. Aday
lık sınıfını da buna ilâve ederseniz yargıçlık 
30 lira asli maaştan başlar, iler yargıç, terfi için 
esas itibariyle iki sene bir derecede kalacağına 
iki sene sonra müddeti doldurduğuna göre iki 
seneyi doldurduktan sonra ayırma tetkikatı ve 
sair suretle incelemeler için arada geçmesi lâ-
zımgelen müddeti de altı ay olarak asgari hesap 
ederseniz bir dereceden diğer dereceye geçmek 
asgari olarak 2,5 sene olacakttır. Şu halde aday
lıkta 2,5 sene, iki. yardımcılık derecesi vardır, 
10 ve 9 ncu derecelerdir. Bunlarda da ikişer bu
çuktan beş sene de bunlarda kalarak 7,5 sene
de üçüncü sınıf yargıçlığa geçebilecektir. Üçün
cü sınıf yargıçlık üç derece olduğuna göre her 
derecede yine asgari terfi müddeti olarak ikişer 
buçuk sene hesabiyle ikinci sınıfa mesleke gir
me tarihinden itibaren ancak 15 sene sonra ge
çebilecektir. İkinci sınıfta da iki derece olduğu 
ve terfi için beş sene geçmesi gerektiğinden bir 
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hâkim ancak 20 senede normal terfi ile birinci 
dereceye yükselmek imkânını bulacaktır. Bu 
normal terfi haricinde meslekçe kıymetli ela
manlar kazanmak, Avrupa'da tahsil etmiş, dok
tora yapmış veya burada kıymetli çalışın al ariy-
lct temayüz etmiş elamanları mesleke bağlamak 
imkânını sağlamak için 47 nci maddeye şöyle 
bir hüküm konmuştur, «mümtaz olarak terfie 
lâyık olanlar 3 ncü sınıftan itibaren 1.2 sene 
geçmedikçe birinci sınıfa ayrılamazlar.» 

Binaenaleyh, haddizatında normal terfi ik> 
birinci sınıfa 1.8-20 senede geçmek imkânı verken, 
mümtaz olarak terfi edecekler için kıymetli yar
gıçlar lehine bir imkân sağlanmış ve hakikaten 
meslekte kıymetli elamanları tutmak için iyi. bir 
usul bulunmuştur. Bu sefer Büyük Meclis bu 12 
sene müddeti de üçüncü sınıfta bulunan bir sını
fı yargıçlığa aldığı için on seneye indirmiştir. 
Yani on sene hizmet etmiş olanlar mümtaz ise
ler Yargıtaya geçecektir. 

Yargıtaym, malûmunuz olduğu üzere maa
şı 100 liradan başlar. Şimdi bunun haricinde biz 
on sene müddetle mukayyet olmaksızın 100 lira 
aylığı 2 nci sınıf yargıçlara verirsek, şahsi gö
rüşüme göre tatbikatta birçok haksızlıklar ola
caktır. Kıymetli elemanları, Avrupa'da tahsil 
; örmüş muhtelif yabancı lisanslara vâkıf, doktora 
vermiş veya meslekte temeyyüz etmiş kimseleri 
meslekten kaçırmamak ve bilgilerinden istifade et
mek için on sene müddeti Yargıtaya geçmek için 
; sgari müddet olarak kabul etmiştik ama şimdi 
ikinci sınıfta bulunan bir hâkime Yargıtaya geçme 
vasfını haiz olmadan ve müddeti doldurmadan 
100 lirayı vereceğiz fakat diğer taraftan birinci 
s n ifa ayrılmasına karar verilmiş yargıç, Yargı-
tayda açık yer olmadığından bu kadrodan istifa
de edemez duruma düşecektir. Bu suretle 2 nci 
sınıftaki Yargıtaya geçme müddetini doldur-
r.ııyan yargıç 100 liralık kadroyu alacak, müdde
ti dolduran alamıyacaktır. Bir yargıcın Yargı
taya geçmek için ne gibi şartları haiz olması lâ-
zımgeleceği malûmunuzdur. Fakat ikinci sınıf
ta bulunan yargıçlar (Terfi usulünün sağladığı 
imkân sayesinde) beş altı sene içinde 2 nci sı
nıfın son derece maaşı olan 1001 lirayı alacaktır. 

Binaenenlayeh muayyen vasıflarla bir yargıç 
Yargıtaya geçme hakkını haiz olduğu ve Ayırma 
Meclisinin karariyle Yargıtaya geçebilir dendiği 
halde kadro yüzünden imkân bulunamadığı haller
de biz buna yüz lira veremiyeceğiz. Fkat beş altı 
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sene meslekte bulunmuş ikinci sınıftaki bâzı 
yargıçalra 100 lira verebileceğiz. Bu vaziyet ay
rıca meslektaşların birbirlerine karşı kırgınlığını 
ve güvensizliği mucip olabilecek bir netice doğu
racaktır. Binaenaleyh Yargıtaya geçmek için 
arkadaşımız gibi, bu asgari on sene müddeti 
2 nci sınıfta da 100 lira kadro için aramamız 
mümtaz şahsiyetleri tatmin etmeye kâfidir, esasen 
başka hiçbir yargıçlık gibi ulvî meslekte bu müm
taz (Şahsiyetlerden istifade imkânını bulur.) 
meslekte bu müddet zarfında bu maaşı almış şah
siyetler yoktur, diyebilirim. 

Şimdi bu kıymetli şahsiyetleri tatmin etme 
bakımından bu müddet çok olmadığı gibi az da 
değildir. Binaenaleyh diğer meslektaşları gü
cendirmemek bakımından ikinci sınıf yargıçlara 
da 100 lirayı almak için 10 senelik müddeti teşmil 
etmenin doğru olacağı kanaatindeyim. 

Bu benim şahsi kanaatimdir, komisyonun 
noktai nazarını evvelce arzetmiştim. 

BAŞKAN — Buyurun Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI FUAD S tRMEN (Ri

ze) — Muhterem arkadaşlar; Hâkimler Kanunu 
tadil tasarısının birinci müzakeresinde bu konu 
hakkında tadil takriri vermiş olan arkadaşlarım 
esasen bu cihete temas etmişlerdi. O zaman uzun 
boylu izah ettiğim gibi, dış memleketlerde tahsi
lini yapmış olup memlekette hâkimlik sınıfına 
geçtikten sonra büyük muvaffakiyetler göstermiş 
ve bunun neticesi de terfi etmiş güzide bâzı ar
kadaşlarımız vardır ki, bunların mühim bir kıs
mı 90 lirayı iki üç senedir almaktadır. Bu tadil 
teklifi kabul edildiği takdirde, bunlar iki, üç, 
beş sene, 100 lira maaşa geçmekten mahrum ka
lacaklardır. Bunların isimlerini söylemeyi lü
zumsuz addediyorum. 

Geçen sefer de söyledim, hakikaten bunlar 
meslekte vücutları ile iftihar ettiğimiz arkadaş
lardır. Kendilerini aynı maaşta çok uzun sene
ler bulundurduğumuz takdirde şundan endişe 
ederim. Bunlar Kariyer Akademik Kanunundan 
istifade ederek üniversiteye geçebilirler, diğer 
vazifelere geçebilirler ve adliye cihazımız da bun
ların yüksek bilgilerinden mahrum kalırlar. Son
ra insan pisikolojisi icabı olarak; takdir buyu
rursunuz ki, bir insan beş, altı, yedi sene aynı 
maaşta kaldığı takdirde, bundan dolayı içinde 
bir üzüntü duyabilir. Mevcut hükmü, Komisyo
nun ekseriyetiyle kabul edilmişti. Yüksek Mec-
l is i lb ımizskerede bu husustaki kanaatini izhâr et-
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misti. O kabul edildiği takdirde bunlar Yargıta
ya geçecek değildir, Yargıtaya üye olmak için 
kanunun koyduğu on senelik müddeti bekliye-
ceklerdir. Ama, bu kanun kabul edilirse kendi
lerini ne Yargıtaya göndereceğiz, ne de diğer iş
lere gitmelerini kabul edeceğiz. 

Yüksek Meclisten istirhamım, ilk müzakere
de verilen kararda isabet olduğu kanaatinde
yim : Bu defa da reyleriniz o suretle tecelli eder
se bu arkadaşl-ar tesrir edilmiş olacaktır. 

SAÎT AZMÎ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlar, mümkün olduğu kadar kısa 
arzetmeye çalışacağım. 

Hukuk Fakültesini bitirmiş, yargıçlık, sav
cılık meslekine intisap etmiş olan bir adamın, 
şimdi arkadaşlarımın izah ettiği gibi, birinci sı
nıf maaşı alan yüz lirayı almak için bir hâki
min 20 yıl çalışması lâzımgelmektedir. Avru
pa 'da lisans yapmış, doktora yapmış olursa 50 
lira asli maaşa tâyin edilir, 60 a geçer, tercihan 
terfie lâyık olursa 80 liraya yükselir ve 80 lira 
içinde terfie lâyık oldu mu, beşinci senesi için
de 100 liraya geçer. 

Bir hâkim de vardır k i ; 20 sene ömür çürüt
müştür. 90 lira maaşta bekler. Yine bir yargıç 
da vardır ki ; yeni mesleke girmiştir, eski hâkim
lerin yanında nüvaziş görmeye alışmış bir genç
tir, 100 lira maaş alır. 

Halbuki, 90 lirada duran ancak 90 liranın 
ödeneğini alır, fazlasını alamaz, 100 liraya çık
ması imkânı da yoktur. 100 liraya çıkan daha 
yüksek maaş alır ve hem de aradan beş sene geç
ti mi, Temyiz Birinci Reisi Halil özyörük'ün al
dığı 150 lira maaşı alır. Tiz reftar olanın payi-
ne damer dolaşır, fehvasınca o kadar çabuk yü-
rümeseydi, o merhalede beklemek de onlara bu 
kadar zor gelmiyecekti. Bu itibarla teklifin ay
nen kabulünü istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Takriri tekrar okutuyorum. 
(Yozgad Fahri Akgöl ve arkadaşlarının öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — önergeyi kabul buyuranlar... 

Etmiyenler... önerge dikkate alınmıştır. 
Komisyon kabul ediyor mu? ! 

ADA&ET K. ADINA KÂMİL COŞKÜNOĞ-
LU (Manisa) — Kabul ediyoruz. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Komisyon bu fıkranın maddeye 
aynen ilâvesini kabul ediyor. Maddeyi ilâve olu
nan bu fıkra ile ve cetveHe birlikte yükseleoytu 

— 2S5— 



B : 17 14.1 
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Yargıçlık ve savcılık 
mesleklerinin birinci sınıflarına tâyin ile kazanı
lan haklar ayrık olmak üzere bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar 4598 sayılı Kanun 
uyarınca kadrosuz üst derece aylık almış olan
lar, almakta oldukları aylığın dengi olan yar
gıçlık ve savcılık derecelerinde sayılırlar. Ken
dilerine 5017 sayılı Kanun hükmüne göre yargıç 
ödeneği, kadro aylıklarına göre verilir. 4598 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesi hükmü saklıdır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
.oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte yargıçlık ve savcılığın 9 ncu 
derece aylığını almakta olanların unvan bakı
mından iktisap ettikleri haklar saklıdır. 

Ancak, bunların üst derece aylığa yükseltil
meleri terfi hükümlerine tâbidir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun hüküm
lerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının kanunluğunu yüksek oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Tasarı
nın kanunluğu kabul edilmiştir. 

4. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı 
terasına dair olan 1219 sayılı Kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 
(İ/584) 

Dr. SADİ IRMAK (Konya) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sadi Irmak usul hakkında söz 
istiyor, buyurun. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Müsa
ade buyurursanız ben de Hükümetten iki nokta
ma. tenvirini istiyeceğim. 
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Dr. SADÎ EtMAK (Konya) — Efendim, 

yüksek huzurunuzdaki tasarının geçen Birleşim
deki müzakeresinde kıymetli arkadaşlarım, has
sas olmakta müttefik olduğumuz noktalara te
mas ettiler. Mevzuun Lozan Muahedesiyle olan 
ilgisi ve dış münasebetler meselesiyle ilgisi dola-
yısiyle bendenizce mevzuun üzerinde hepimizin 
ve bütün arkadaşlarımızın tam bir vicdan hu-
zuriyle reylerimizi kullanmamız icabeder. Bu 
bakımdan bir defa da bu konunun Dışişleri Ko
misyonuna havale edilmesini ve komisyondan 
alacağımız mütalâaya göre meselenin burada 
müzakeresini teklif ediyorum. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Aley
hinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ Dr. 

ABDURRAHMAN MELEK (Gazianteb) — Dış
işleri Komisyonu adına bu tasarının bir kere de 
Dışişleri Komisyonunda görüşülmesi için oraya 
verilmesini rica ediyorum. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ar
kadaşlar; görüşülecek tasarı (Görüşülen sesle
ri) Tababet ve Şuabatı Sanatlarının icrasına 
dair olan kanuna iki madde ilâvesine dairdir. 
Mevzu, mahiyet ve karakteri itibariyle bu ka
nunun bir maddesini tadilden ibarettir. Ne si
yasetle ilgisi vardır, ne de, Lozan Muahedesinin 
prensiplerine şu veya bu şekilde uygun olup 
olmaması bakımından bir alâkası vardır. Bina
enaleyh Sadi Irmak arkadaşımızın usul meselesi 
olarak ortaya çıkardığı işin üzerinde hepimiz 
dikkatle durmamız lâzımdır. Prensiplerden ne 
zaman ve nasıl fedakârlık edileceğine elbette 
Meclis karar verebilir. Fakat, bu Kanunun böy
le bir Dışişleri Komisyonuna havale, edilmesi 
suretiyle Meclis gündeminden dışarıya çıkması, 
Hükümetin muvaffak olmıyan bir teklifinin 
karşısında olduğumuz Meclisin havasından an
laşılmıştır. 

Konuşan arkadaşlar bunu iki prensipe isti
nat ettirdiler. Birisi; Tababet ve Şuabatı Sa
natlarının icrasına Dair Olan Kanunun, Türki
ye 'de hasta hekimliğini Türklere hasreden pren-
sipi; ikincisi de, Millî Mücadele ile elde ettiği
miz bu gibi meselelerde, Lozan Muahedesine 
uygun olarak prensip vaz'etmek hükmünü feda 
etmek prensipidir, mütalâalar bu iki noktaya 
inhisar ediyor. Binaenaleyh Dışişleri Komisyo
nuna gidecek ne siyasi tarafı vardır, ne de diğer 
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Devletlerle alâkalı tarafı vardır. Yalnız mesele 
şudur : Hükümet bu tasarıyı, Büyük Millet 
Meclisinin hassas olduğu iki ana prensipi göze 
almadan teklif etmşitir. Bir defa olsun, Hükü
metin yanlışlığını, böyle bir eneümen dolabına 
koymadan evvel ortaya koyalım. Türkiye'deki 
Hükümetler de Parlâmentonun prensipi olarak 
vaz'ettiği ve hassas olduğu noktaları bilerek 
çalışmayı kendilerine esas alsınlar. (Sağdan 
bravo sesleri). 

BAŞKAN — Eneümen dolabı diye birşey ola
maz. 

CEMÎL SAÎD BARLAS (Gaziantep) — Hak
kında içtüzüğü tatbik edin. 

BAŞKAN — Meselenin Dışişleri Komisyonu
na havalesini kabul edenler... Etmiyenler... Ta
sarının Dışişleri Komisyonuna havalesi kabul 
edilmiştir. 

5. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülü hakkındaki 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı "kısmında 
değişiklik yapılmasına dair Kanun tasarısı ve 
Tarım ve Bütçe Komisyonları raporları (1/506) 
[1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen yok. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülü hakkındaki 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında deği

şiklik yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülü hakkındaki 30 . VI . 1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Tarım Bakanlığı kısmından, bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılarak ye
rine bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

[1] 55 saydı basmayan, tutanağım, sonundadır. 

yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

6. — Avrupa memleketleri arasında ödeme 
ve Takas Anlaşması ile eki (1) sayılı Protokolün 
onanması hakkındaki 5358 sayılı Kanuna ek ola
rak imzalanan (2) sayılı ek Protokolün onanma
sına dair Kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu 
raporu (1/576) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen?. Yoktur. Maddelerin müzakeresine ge
çilmesini kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Türkiye, Avusturya, Belçika, Danirmarka, Fran
sa, Yunanistan, irlanda, izlanda, İtalya, Lük-
semburg, Norveç, Holânda, Portekiz, Birleşik 
Kıralkk, İsveç, İsviçre, ve Almanya'nın Fransa, 
Birleşik Kırallık ve Amerika Birleşik Devletle
ri işgali altındaki Bölgeler Başkomutanları ve 
Serbest Triyeste Ülkesi İngiliz ve Amerikan Böl
gesi Komutanı arasında Paris'te 16 Ekim 1948 
tarihinde imzalanan «Avrupa memleketleri ara
sında ödeme ve Takas Anlaşması» m değiştiren 
28 Mart 1949 tarihli 2 sayılı ek Protokol'ün 

onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 5358 sayılı Kanunla onanmış 
bulunan Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimar
ka, Fransa, Yunanistan, irlanda, izlanda, ital
ya, Lüksemburg, Norveç, Holânda, Portekiz, Bir
leşik Kırallık, isveç, isviçre, ve Almanya 'nın 
Fransa, Birleşik Kırallık ve Amerika Birleşik 
Devletleri işgali altındaki Bölgeler Başkomutan
ları ve Serbest Triyeste Ülkesi ingiliz ve Ame
rika Bölgesi Komutanı arasında Paris'te 16 
Ekim 1948 tarihinde imzalanan «Avrupa mem
leketleri arasında ödeme ve Takas Anlaşması» 
nı değiştiren 28 Mart 1949 tarihli 2 sayılı ek -
Protokol onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

[1] 56 soyut basmayazt tutanağın sonundadır. 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-

yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler.. Ma^sde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

7. — Türkiye - Yugoslavya Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin uzatılması 
hakkında kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu ra
poru (1/615) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen?. Yoktur. Maddelere geçilmesini oyunu
za sunuyorum. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler.. Maddelere geçil
mesi kabııl olunmuştur. 

Türkiye - Yugoslavya Ticaret ve ödeme Anlaş
malarının yürürlük sürelerinin uzatılması hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Yugoslavya Fede
ratif Halk Cumhuriyti arasında 18 Eylül 1947 
tarihinde aktedilmiş olan Ticaret ve ödeme An
laşmaları ile eklerinin yürürlük sürelerinin. 
Ankara'da iki taraf yetkili heyetleri arasında 
yapılacak müzakereler sonucunda aktedilecek 
Anlaşmaların yürürlüğe girmesine kadar uza
tılmasını sağlamak üzere 13 Eylül 1949 tarihin
de Belgrad'da Büyük Elçiliğimiz ile Yugoslav
ya Dışişleri Bakanlığı arasında mektup teatisi 
suretiyle yapılan Anlaşma kabul edilmiş ve 
onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MAJDDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
- yenler.. Madde kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler.. Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının birinci görüşülmesi bitmştir. 

8. — Türkiye - îsveç Ticaret Anlaşmasının 
7 nci maddesindeki fesih ihbarı süresinin bir aya 
indirilmesi hususunda teati olunan mektupların 
onanması hakkında kanun tasarısı ve Ticaret Ko
misyonu raporu (1/593) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı?. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Türkiye - îsveç Ticaret Anlaşmasının 7 nci mad
desindeki fesih ihbarı süresinin bir aya indiril
mesi hususunda teati olunan mektupların onan

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 7 Haziran 1948 tarihli Türki
ye - tsveç Ticaret Anlaşmasının 7 nci maddesin
deki fesih ihbarı süresinin bir aya indirilmesi 
hususunda isveç Elçiliği ile 14 Nisan 1949 ta
rihinde Ankara'da teati olunan mektuplar kabul 
edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Gündemde görüşülecek başka madde yoktur. 

Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere oturu
ma son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,40 

[1] 57 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. [1] 59 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır, 
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DÛZELTİŞLER 

Bu Birleşim Tutanak Dergisne bağlı basmayazılarda aşağıdaki dûzeltişler yapılacaktır : 

S. Sayısı Sahife Satır Yanlış Doğru 

55 4 10 İdari Devlet avukatı İdari dâvalar avukatı 

Dördüncü sahifedeki (2) sayılı cetvel tamamen kalkacaktır. 

56 3 12 tadil eden 2 numaralı ek proto
kol değiştiren 2 sayılı protokol 

56 3 31 paragraflar paragrafta 
57 3 5 Türkiye Cumhuriyeti Hüküme- Türkiye Cumhuriyeti Hüküme

tince tine 
59 3 3 7 Haziran 1949 tarihinde 7 Haziran 1948 tarihinde 
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S. Sayısı: 55 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılmasına dair Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra

poru (1 /506) 

T. C. 
Başbakanlık 10 . II . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-1267, 6/525 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 4 . II . 1949 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan Devlet Memurları Aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısının gerekçe ve ilişiklerıyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
S. Günaltay 

GEREKÇE 

Bu kere Tarım Bakanlığı Hukuk Müşavirliği kadrolarının tekrar gözden geçirilmesi; bu kadro
ların ihdasından sonra iş hacımlarında ve ihtiyarlarda hâsıl olan değişiklikler tasarruf ve rasyonel 
çalışma prensiplerinin ışığı altında nazara alınarak diğer Bakanlıkların mümasil kuruluşlariyle mua
delet temini de ihmal edilmeksizin yeni baştan tertiplenmesi lüzumlu görülmüş; bilhassa işlerin bir 
elden yürütülmesi ve yetki ve sorumlulukların tanzimi düşüncesiyle müşavirliklerin dereceli olarak 
adlandırılmasmdaki zaruret bu değişikliklerde ayrıca müessir olmuştur. 

İlişikte sunulan tasarı işte bu maksatlarla 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tarım Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılmak üzere hazırlanmış ve sunulmuş bulunmaktadır. Tasarıya bağlı 
(1) ve (2) sayılı cetvellerin tetkik ve mukayesesinde görüleceği üzere bu değiştirmeler kuruluşun 
kendi hacmma göre mühim sayılabilecek bir tasarrufu mümkün kılacak mahiyettedir. Tasarı ile bir 
yıllık tutarı 81 900 lira olan 15 kadronun-ki bunlardan bir yıllık tutarı 46 500 lira olan dokuzu fiilî 
kadrodadır - kaldırılması ve buna mukabil bir yıllık tutarı 30 000 lira olan 6 kadronun ihdası der
piş edilmektedir. Bu duruma göre sağlanan yıl hır tasarruf miktarı 51 900 lira ve mevkuf kadrolar 
hesaba katılmayıp yalnız fiilî kadrolar nazara alındığı takdirde 16 500 liradır. 
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Tarım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tarım Komisyonu 
Esas No. 1/506 

Karar No. 14 

17 .II . 1919 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülü hakkındaki 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sa
yılı cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkında Tarım Bakanlığınca hazırla
nıp Bakanlar Kurulunca 4 . II . 1949 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun 
tasarısı Tarım Bakanlığı uzmanları hazır bulun
duğu halde Komisyonumuzda görüşüldü. 

Rasyonel çalışma ve işlerin bir elden yürütül
mesi için yılda 51 900 lira bir tasarruf sağlıyan 
Tarım Bakanlığı Hukuk Müşavirliği kadrosunda 
bir değişiklik yapılması Komisyonumuzca da uy
gun görülerek tasarı olduğu gibi kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğinee Bütçe Komisyonuna gön

derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sımullur. 

Tarım Ko. Başkanı 
îzmir 

E. Köken 
A. Karahisar 

Ahıned Veziroğlu 
İmzada bulunamadı 

Aydın 
AT. Göktepe 

Kırklareli 

Sözcü 
Manisa 
Y. Özey 

Kâtip 
Manisa 

H. Öztarhan 
Antalya 

Mustafa Korkut 
imzada bulunamadı. 

Bursa 
^1. Uraz 
Malatya 

Denizli 
Dr. B. Uz 

Maraş 
Z. Akın N. Naim Karaköylü E. Çuhadar 

Siird 
A. R. Esen 1 

Sivas 
. Uğur 

Bütçe Komisyonu (̂Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/506 
Karar No. 14 

10 . XII . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1), sa
yılı cetvelin Tarım Bakanlığınca hazırlanıp 
Başbakanlığın 10.11.1949 tarihli ve 6/525 sayılı 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun ta
sarısı Tarım Komisyonu raporiyle birlikte Ko
misyonumuza verilmekle Tarım Bakanlığı Müs
teşarı Süreyya Genca ve Maliye Bakanlığının 
yetkili temsilcisi hazır oldukları halde incelenip 
görüşüldü. 

Tarım Bakanlığı Hukuk müşavirliğinin, 
üç hukuk müşaviri, beş avukat, dört raportör, 
iki tetkik memuru ile bir birinci sınıf memur
dan mürekkep, teşkilât kanunlarında mevcut 
kadrosunun, iki hukuk müşaviri, iki raportör 
ve iki memur olmak üzere küçültülmesini ve 
bugünkü fiilî kadroya uygun bir hale getirile

rek diğer Bakanlık Hukuk müşavirlikleriyle 
tenazur temin edilmesini ve müşavirliği ilgi
lendiren işlerin bir elden ve daha intizamla ida
resini ve binnetice bütçede bir tasarruf sağlan
masını elde etmek maksatlariyle hazırlandığı 
alman izahlardan ve yapılan incelemelerden 
anlaşılan tasarı, esas itibariyle Komisyonumuz
ca da kabule değer görülmüştür. 

Bakanlık Hukuk Müşavirliği kadrosunun bu 
suretle yeniden tanziminden iki suretle tasar
ruf sağlanmaktadır. 

1. Halen, bu tasarıya bağlı (1) sayılı cet
velde yazılı esas nazari kadrodan 1949 yılı bü t 
çesine bağlı (L) işaretli cetvele alınarak mev
kuf tutulan ve ilerde her hangi bir suretle kul
lanılmaları ihtimali mevcut olan kadroların 
kaldırılması suretiyle esas kadro daraltılmış, 
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2. Bugünkü fiilî kadroda münhal bulunan 
bir aded 70 liralık hukuk müşavirliği, bir aded 
80 liralık avukatlık iki aded 35 liralık tetkik 
memurluğu tamamiyle kaldırılmak ve 90 liralık 
hukuk müşavirliği kadrosu ikinci hukuk müşa
virliği unvaniyle 80 liraya indirilmek suretiyle 
bir kadro tenzili ve dört kadro tasarrufu yapıl
mış ve buna mukabil yalnız 30 liralık birinci sı
nıf memur kadrosu ikiye çıkarılmış bulunmakta
dır. 

Bu suretle yapılan tasarruf miktarının büt
çeye inikası yılda 16 500 lira tutmaktadır. 

Komisyonumuz yukarda işaret edilen sebep
leri sağlanan tasarrufları yerinde bularak tasarı
yı ayniyle kabul etmekle beraber halen mevcut 
bulunan raportörlük kadrolarında bu görevleri 
tam bir surette ifa edecek ehliyette kimselerin 
kullanılmalarını sağlamak üzere cetvelde bu kad-
ralar hizalarına hukuk mezunu veya avukatlık 
yetkisini kazanmış olamaları kaydının konulma
sını uygun görmüş ve bu kayıtları cetvele ilâve 
etmiştir. 

Bu suretle hazırlanan tasarı Kamutayın ona;-
yma arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Mardin Diyarbakır Kastamonu 

R. Erten t. H. Tigrel M. Akalın 

Kâtip 
Ankara 

F. öymen 
Bolu 

C. S. Siren 
İzmir 

S. Dikmen 
Kırşehir 

Ş. Torgut Dr 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Urfa 

A. Akan 

Ankara 
C. Gölet 
Diyarbakr 

C. Ekin 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Konya 

""*% 
Aydın 

Gl. R. Alpman 
Erzincan 

N. Pekcan 
Kırklareli 

Korgl. D. Doğan 
Malatya 

. M. F. Dündar M. S. Eti 
Ordu 

H. Yalman 
Trabzon 
A. R. Işıl 

Urfa 
M. Tekeli 

Amasya Milletvekili 
Bu tasarı Tarım Bakanlığı teşkilatındaki 

Hukuk Müşavirliği kadrosunun yeni baştan 
tanzimini hedef tutmaktadır. 1937 tarihli Ta
rım Bakanlığı Teşkilât Kanununda tadil dü
şünüldüğü bir sırada yalnız Hukuk Müşavir
liği kadrosunun ele alınmasının rasyonel çalış
ma esaslarına aykırı düşeceğinden sarfınazar, 
ayrıca, 1) teklif edilen yeni kadronun fiilî kad
roda hiç bir tasarrufu sağlamadığı, 2) Aynı 
zamanda bunun müşavirliğe verilen hizmetler
le mütenasip olmadığı bakımından tasarının ol

duğu şekilde kabulüne muhalifim. 
A. K. Yiğitoğlu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülü hakkındaki 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı kısmında deği

şiklik yapılmasına dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülü hakkındaki 30 . VI . 19' f) 
tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Tarım Bakanlığı kısmından, bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılarak ye
rine bağlı (2) styılı cetvelde yazılı kadrolar 
konulmuştur. 

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

MADDE 3. — P>u kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
Ş. Günaltay Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 

Deflet Bakanı 
N. E. Sümer 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakam 
C. S. Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakam 
Dr. Kemal Satır 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
İçişleri Bakanı 

E. Erişirgil 
Maliye Bakanı 

/. R .Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

Ş. Adatan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakam 
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Hükümetin teMifine bağlı 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Kadro adı Sayı Aylık 

1 
1 

2 

3 

2 
2 
2 
1 

90 
70 

80 

SO 

60 
50 
35 
30 

Hukuk Müşavirliği 
3 Hukuk müşaviri (Toprak işleri 

için) 1 100 
4 Hukuk müşaviri 
6 » » 
5 Müşavir Avukat (Toprak işleri 

için) 
5 idari Devlet avukatı (Toprak 

işleri için) 
7 Hukuk Müşavirliği raportörü 

(Toprak işleri için) 
8 » » » 

10 Tetkik memuru 
11 Birinci smıf memur 

[21 SAYILI CETVEL 

Hukuk Müşavirliği 

3 Birinci hukuk müşaviri l 100 
5 tkinci » » 1 80 
7 Raportör 1 60 
8 » 1 50 

11 Memur 2 30 

Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağlı 

[2] SAYILI CETVEL 

I). Kadro adı Sayı Aylık 

3 
5 
7 
8 

11 

Hukuk Müşavirliği 

Birinci hukuk müşaviri 
tkinci 
Raportör 

» 

Memur 

» » 
(Hukuk mezunu ve-) 
(ya avukatlık yetki-) 
(sini kazanmış olma-) 
(lan şarttır ) 

O ;c=» 

1 
1 
1 
1 

2 

100 
80 
60 
50 

30 
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S. Sayısı: 56 
Avrupa memleketleri arasında ödeme ve Takas Anlaşması ile eki 
1 sayılı Protokolün onanması hakkındaki 5358 sayılı Kanuna ek 
olarak imzalanan 2 sayılı ek Protokolün onanmasına dair Kanun 

tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu (1/576) 

T. C. 
Başbakanlık 30 .VI. 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71 - 1355, 6/2469 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Paris'te 16 Ekim 1948 tarihinde imzalanan Avrupa memleketleri arasında ödeme ve Takas Anlaş
ması ile eki 1 sayılı Protokolün onanması hakkındaki 5358 sayılı Kanuna ek olarak ve 28 Mart 1949 
tarihinde Paris'te imzalanan 2 sayılı Ek Protokolün onanmasına dair Dışişleri Bakanlığınca hazır
lanan ve Bakanlar Kurulunca 14 . VI . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Ka
nun tasarısı ile gerekçesi ve ilişiklerinin bağlı olarak sunulduğunu sayyılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

GEREKÇE 

Paris'teki Avrupa Ekonomik îş Birliği Teşkilâtı tarafından hazırlanan ve Hükümetimiz adına 
Paris Büyük Elçisi Numan Menemencioğlu tarafından imzalanmış bulunan 16 Ekim 1948 tarihli 
«Avrupa Memleketleri Arasında ödeme ve Takas Anlaşması» ile eki «1 numaralı Protokol» 25 
Mart 1949 tarihli ve 5358 sayılı Kanunla onanmış bulunmaktadır. 

Avrupa Ekonomik îş Birliği Teşkilâtı, bu kere, mezkûr Anlaşmaya ek olarak 2 numaralı bir 
Protokol hazırlamıştır. Bu protokol ile, Temmuz, Ağustos, Eylül 1948 ayları için Vaşington'daki 
Amerikan Ekonomik İş Birliği İdaresi (ECA) tarafından, Marshall Plânından yardım gören muh
telif memleketlere verilen «off shore» (Amerika harici) satmalma müsaadeleriyle Avrupa Eko
nomik îş Birliği Sözleşmesine katılan memleketlerden yapılan mal mubayaaları mukabilinde tediye 
edilen ECA dolarlarının, ihracatçı memleketler tarafından ithalâtçı memleketlere iadesi veya ih
racatçı memleket lehine Birleşik Amerika Hükümeti tarafından verilecek şarta bağlı yardımdan 
düşülmesi ve buna mukabil aynı miktar doların, ithalâtçı memleketler lehine tanınan tiraj hakla
rından tenzil edilmesi derpiş edilmektedir. 

Bu çok taraflı protokolü Hükümetimiz adına, Paris'teki Avrupa Ekonomik îş Birliği Teşkilâtı 
nezdindeki Türk delegesi Dr. Burhan Zihni Sanus 28 Mart 1949 tarihinde Paris'te imzalamış bu
lunmaktadır. - . „ . . • • - , - . . . . . - - . - . . . ^ - ^ . g . ^ - , , , , 

Bu protokol, Hükümetimizi, Yunanistan'ın «off shore» satmalma müsaadeleri ile memleketi
mizden yapmış olduğu 700 000 dolarlık mal mubayaası bakımından ilgilendirmektedir. Mezkûr 
protokol hükümleri icabı olarak, Hükümetimizin, bu mubayaalar mukabili elde etmiş bulunduğu 
700 000 doları, Yunanistan lehine 1948 - 1949 yıllık suresi için tanımış bulunduğu 13 milyon do
larlık tiraj hakkından tenzil etmesi ve aynı miktarın bu devre için ECA idaresinden alınacak 
olan 11 milyon 700 bin dolarlık şarta bağlı yardımdan düşülmesi icap etmektedir. 

Bahis konusu 2 numaralı ek Protok«tun -onanması için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. İ/576 
Karar No. 23 

9. XII. 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Paris'te 16 Ekim 1948 tarihinde imzalanan 
Avrupa memleketleri arasında ödeme ve Takas 
Anlaşmasiyle eki « 1 » sayılı Protokolün onanma
sı hakkmdaki 5358 sayılı Kanuna ek olarak ve 
28 Mart 1949 tarihinde Paris 'te imzalanan « 2 » 
sayılı ek Protokolün onanmasına dair Dışişleri 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
14 . VI . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulma
sı kararlaştırılan kanun tasarısı ile gerekçesi ve 
ilişikleri Komisyonumuzca Ticaret ve Ekonomi 
Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı mümessillerinin 
huzuriyle incelendi. 

Anlaşma ve ekleri memleket menfaatine uy
gun görüldüğünden tasdikinin Kamutaya arzı
na karar verildi. 

Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Ticaret Kom. Başkanı Sözcü Kâtip 
Ankara 

A. Çubukçu 
Kars 
F. Aktaş 

Tokad 
E, önder 

Gazianteb Niğde 
C. Alevli H. Ulusoy 

Kars Muş 
A. Sürmen H. Dayı 

Van 
M. Koçak 

« • » 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka, 
Fransa, Yunanistan, irlanda, İzlanda, İtalya, 
Lüksemburg, Norveç, Holânda, Portekiz, Birle
şik Kırallık, İsveç, İsviçre, ve Almanya'nın Fran
sa, Birleşik Kırallık ve Amerika Birleşik Devlet
leri işgali altındaki Bölgeler Başkomutanları ve 
Serbest Triyeste Ülkesi İngiliz ve Amerikan Böl
gesi Komutanı arasında Paris'te 16 Ekim 1948 
tarihinde imzalanan «Avrupa memleketleri ara
sında ödeme ve Takas Anlaşması» ile eki 1 sa
yılı Protokolün onanması hakkındaki 5358 sayılı 
Kanuna ek ve adı geçen hükümetler ve Başko
mutanlar arasında 28 Mart 1949 tarihinde Pa
ris'te imzulanmış bulunan 2 sayılı ek Protokol'-

ün onanmasına dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5358 sayılı Kanunla onanmış 
bulunan Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimar
ka, Fransa, Yunanistan, irlanda, İzlanda, İtal
ya, Lüksemburg, Norveç, Holânda, Portekiz, 
Birleşik Kırallık, İsveç, İsviçre, ve Almanya'nın 
Fransa, Birleşik Kırallık ve Amerika Birleşik 
Devletleri işgali altındaki Bölgeler Başkomutan
ları ve Serbest Triyeste Ülkesi İngiliz ve Ame

rikan Bölgesi Komutanı arasında Paris'te 
16 Ekim 1948 tarihinde imzalanan «Avrupa 
memleketleri arasında ödeme ve Takas Anlaş* 
ması» m değiştiren 28 Mart 1949 tarihli 2 sayılı 
ek Protokol onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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MADDE 3. -

yürütür. 
Başbakan 

§. Oünaltay 

Devlet Bakanı 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakam 
N. Sadak 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
İçişleri Bakanı 

E. Eriprgü 
-Maliye Bakanı 

/. R. Aksal 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
V. Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adatan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

16 EKİM 1948 TARİHLİ AVRUPA MEMLEKETLERİ ARASINDA ÖDEME VE TAKAS ANLAŞ
MASINI TADIL EDEN 2 NUMARALI EK PROTOKOL 

16 Ekim 1943 tarihinde imzalanan (Aşağıda «Anlaşma» adiyle anılan) Avrupa Memleketleri 
arasında ödeme ve Takas Anlaşmasını ve aynı gün imzalanan ve 1 nci paragrafında Anlaşmanın 
tesirlerini, 1 Ekim 1948 tarihinden itibaren tevlit edecek şekilde geçici olarak tatbik edildiğini bil
diren Anlaşmanın geçici tatbiki protokolünü imzalamış bulunan, 

Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İzlanda İtalya, Lüksemburg, 
Norveç, Holânda, Portekiz, Birleşik Kırallık, İsveç, İsviçre ve Türkiye hükümetleriyle Fransa, 
Birleşik Kırallık ve Amerika Birleşik Devletlerinin Almanya 'daki İşgal Bölgeleri Baş komutan
ları, ve Triyeste serbest ülkesi İngiliz, Amerikan Bölge Komutanı, 

Anılan Anlaşmanın ayrılmaz bir kısmını teşkil eden C lahikası hükümlerini kısmen tadil eden 
bir ek protokol imzalamayı kararlaştırarak, 

Anılan protokolün bâzı hükümlerinin derhal yürürlüğe girmesini arzu ederek; 
Ve anılan ek protokolün metnim tasdik eden Avrupa Ekonomik İş Birliği Teşkilâtı Konseyi

nin 28 Mart 1949 tarihli kararını göz önüne alarak; 
Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1. 

Anlaşmanın C lahikasının c ve d paragrafları kaldırılmıştır. 

Madde — 2. 

Aşağıdaki e ve f paragrafları Anlaşmanın O lahikasına ilâve olunmuştur : 
« e l . jtşbu paragraflar derpiş olunan hükümler mhafuz kalmak, II ve III sayılı tablolarda göste

rilen meblâğlar, peşinen yapılmış tahsisler sıfatiyle hiçbir düzeltmeye mevzu teşkil etmiyeceklerdir. 
2. Aşağıdaki düzeltmeler yapılacaktır : Almanya 'daki Birleşik 'Krallık ve Amerika Birleşik Dev

letleri İşgal Bölgeleriyle Türkiye tarafından Avusturya, Fransa ve Yunanisan 'a tanınmış olan Tiraj 
haklarından aşağıdaki miktarlar tenzil olunmuştu): 
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Tablo : JVY 

Tiraj haklarının düzeltilmesi 

Tiraj haklarında yapılan dü
zeltmeler (Milyon Amerika 

• Birleşik Devletleri doları 
Alacaklar Borçlular olarak) 

Bizon Avusturya 2,9 
Bizon Fransa 23,3 
Türkiye Yunanistan 0,7 

3. İşbu paragraf hükümleri gereğince düzeltilen miktarlar, I I ve I I I sayılı tablolarda göseteri-
len mukabili miktarlar yerine kaim olacak Genel Sekreter tarafından derhal Ajana bildirilecektir. » 

« f. 1. e peragrafmda derpiş edilemiyen ahvalde, lehine tiraj hakkı tesis etmiş olan ( tşbu parag
raf da aşağıda) ihracatçı memleket» adı ile anılan) her hangi diğer bir Âkıd Taraftan peşinen ya
pılmış tahsisler sıfatiyle mal satmalan (tşbu paragrafta aşağıda «İthalâtçı memleket» adiyle anı
lan) her hangi bir Âkıd Tarafın; bahis konusu mallar için ihracatçı memleket tarafından Birle
şik Amerika doları olarak alman her hangi bir meblâğı, kendi tiraj haklarına muadil bir meblâ
ğın mukabili olmak üzere, geri almak hakkına maliktir, şu şartla k i : 

(i) İthalâtçı memleket, ihracatçı memlekete, böyle bir tediye talebinde bulunmak ve bu ta
lebi en geç 30 Haziran 1949 tarihine kadar Teşkilâta ve ajana tebliğ eylemelidir; 

(ii) Bu talebini takviye edecek bilûmum lüzumlu vesaikin ithalâtçı memleket tarafından ih
racatçı memlekete tevdiini mütaakıp ve işbu paragrafın dördüncü bendi hükümleri mahfuz kal
mak üzere bu vesaik, yukarda mezkûr peşin tahsis dolayısiyle ihracatçı memleket tarafından ikti
sap olanmuş Birleşik Amerika dolarlarının safi yekûnunu tesbit eylemiş bulunmalıdır; 

.(Sİ) Mezkûr safi yekûn, hini hacette, ithalâtçı memleket tarafından ihracatçı memlekete sa
tılan mallar için verilen peşin tahsisler sıf atiyle ithalâtçı m emleket tarafından iktisap olunmuş 
veya en geç 31 Mayıs 1949 tarihine kadar iktisap olunacak Birleşik Devletler doları tediyelerden 
tenzil suretiyle tesbit edilecektir; 

<fv) İthalâtçı memleket tarafından yapılan talebin mevzuunu teşkil eden Amerika Birleşik 
Devletler dolarları, ihracatçı memleket tarafından en geç 31 Mayıs 1949 tarihine kadar fiilen ik
tisap edilmiş olmalıdır; 

2. İthalâtçı memleket tarafından işbu paragrafın T (i) bendine tevfikan ihracatçı memlekete 
bu talep yapılmış olduğunun aynı bent gereğince o. memleketçe ihbarı üzerine, ajan, talep olunan 
yekûne tekabül eden miktarda tiraj haklarını mahfuz tutacaktır. 

3. İşbu paragraf mucibince talepte bulunan ithalâtçı memleketin geri istiyebileceği âzami 
miktar, geri kalan tiraj hakları yekûnunun Amerika Birleşik Devletleri doları tutarını tecavüz 
edemez. 

4. İhracatçı memleketler, işbu paragrafın (1) (in) bendi mucibince devrini talik edebileceği 
Amerika Birleşik Devletleri dolarlarının âzami yekûnu ithalâtçı memleketin, yukarda mezkûr peşin 
tahsisler sıfatiyle iktisap ettiği veya en geç 31 Mayıs 1949 tarihine kadar iktisap edeceği ve ithalâtçı 
memleket ile ihracatçı memleket arasmda tesbit edilecek olan Birleşik Devletler dolarları yekûnunu 
tecavüz edemez. İhracatçı memleket, bu nevi bir meblâğın devrini 30 Haziran 1949 tarihine kadar 
talik edebilir, fakat bu tarihten sonra bunu yapamaz. 

5. İthalâtçı memleket ile ihracatçı memleket, işbu -paragrafa tevfikan yayılan her türlü talebe 
mütedair müzakerelerin neticesini Teşkilâta ve Ajana bildireceklerdir. 

6. (e) ve (f) paragraflarında kullanılan «peşin tahsis» tâbiri, Birleşik Devletler Ekonomik İş Bir
liği İdaresi tarafından, 1948 Ekonomik İş Birliği Kanunu ve buna müsteniden verilip Teşkilât Genel 
Sekreterine tevdi olunan ve işbu ek protokole mütedair 38 Mart, 1940 tarihli Konsey kararma ekli, olan 
21 Mart 1949 tarihli Birleşik Devletler Ekonomik İş Birliği İdaresinin muhtırasında mündemiç sa-
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iınalma müsaadesiyle verilmiş İ948 üçüncü üç ayına ait peşin veya tamamlayıcı her nevi tahsisi ifade 
eylemektedir. 

Madde — 3 

1. İşbu protokolün 1 ve 2 nci maddeleri Anlatmanın ayrılmaz cüzülerini teşkil ederler. 
2. Aşağıdaki 5 nci madde hükümleri mahfuz kalmak üzere işbu ek Protokol, Anlaşmanın yürür

lüğe girme tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 
3. İşbu ek Protokol, derpiş ettiği muamelelerin tamamlanmasına kadar yürürlükte kalacaktır. 

Madde — 4 

Anlaşmanın hitamında, işbu ek Protokolün 2 nci maddesi gereğince borçlu kalınacak dolarların 
devirleri, Akıd Tarafların emirlerinde kalacak tiraj haklarından mahsup suretiyle ifa olunacaktır. 

Madde — 5 

3 ncü maddenin hükümlerine bakılmaksızın işbu ek protokolü imzalıyan taraflar, işbu proto
kolün derhal yürürlüğe girecek olan 1 ve 2 nci maddeleri hükümlerini tatbik edeceklerdir. 

Bu hükümleri tasdik maksadiyle, aşağıda imzaları bulunan salahiyetli temsilciler, işbu ek pro
tokolün • altına »imzalarını koymuşlardır. 

Tasdikli bir sureti Avrupa Ekonomik İş Birliği Teşkilâtı Genel Sekreteri tarafından bütün 
imza edenlere gönderilmek üzere, Genel Sekreter nezdinde kalacak olan bu tek nüshalı Anlaşma, 
Paris'te 31 Mart 1949 tarihinde, her ikisi de aynı derecede muteber olmak üzere Fransızca ve 
İngilizce olarak tanzim kılınmıştır. 

ıı mu* ıı 
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S. Sayısı: 57 
Türkiye - Yugoslavya Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarının yürürlük 
sürelerinin uzatılması hakkında Kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu 

raporu (1 /615) 

T. C. 
Başbakanlık 22 . XI . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-936,6-4062 
* Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

18 . LX . 1947 tarihli Türkiye - Yugoslavya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının yürürlük sürele
rinin uzatılması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 11 . XI . 
1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ve gerekçesi ile ilişikleri 
bağlı olarak sunulmuştur. 

Yürürlük sürelerinin uzatılmasına ait mektup'arın, 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sa
yılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 11 . XI . 1949 tarihli ve 3/10069 
sayılı kararla onanmış olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
• v ' §' Günaltay 

GEREKÇE '#****«?»£*••» ş*ı**«i».' 

Türkiye ile Yugoslavya arasında 18 Eylül 1947 tarihinde Belgrad'da imzalanıp süreleri 20 Ekim 
1949 tarihinde sona erecek olan Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının, halen Ankara'da bir Yugoslav 
Heyeti ile cereyan etmekte olan ticaret müzakereleri neticesinde imzalanacak yeni Anlaşmaların 
yürürlüğe girmelerine kadar uzatılması, iki memleket arasındaki ticari mübadelelerin inkitaını 
önlemek bakımından faydalı ve lüzumlu mütalâa edildiğinden, Belgrad Büyük Elçiliğimiz ile 
Yugoslav Hariciye Nezareti arasında gerekli notalar teati edilmiştir. 

Bu notaların onanması için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 9 . XII . 1949 
Esas No. 1/615 

Karar No. 21 
Yüksek Başkanlığa 

18 . IX - 1947 tarihli Türkiye Yoguslavya 
Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının yürürlük sü
resinin uzatılması hakkında Başbakanlığın 
22 . XI . 1949 tarih 6-4062 sayılı tezkeresi ve 
İlişikleri Dışişleri Ticaret ve Ekonomi Bakan

lıkları temsilcilerinin huzurlariyle komisyonu
muzda görüşüldü. 

Yeni bir anlaşma esasları üzerinde Yoguslav
ya ile halen müzakerat cereyan etmekte oldu
ğundan yeni anlaşmanın meriyete gireceği, ta-
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riho kadar serbest döviz esasına müstenit işbu 
eski anlaşmanın uzatılması uygun görülmekle 
beraber eski anlaşmanın başlangıç tarihi olan 
18 . IX . 1947 tarihinden 30 . IX . 1949 tarihine 
kadar Yugoslavya'dan yaptığımız 3 153 000 li
ralık ithilâta mukabil yalnız 570 500 liralık ih
racat yapılmıştır. Bu duruma göre Yugoslavya'
ya 2 572 500 lira fazla ödenmiş olduğu anlaşıl
maktadır. 

Ticaret Bakanlığı temsilcisinin ifadesine gö
re ödenen işbu fazla döviz mukabili memlekete 
çimento, kereste ve maden direği ithal edilmiş 
olmasına rağmen mezkûr maddelerin serbest dö
vizle bu anlaşma çerçevesine sokulmıyarak baş
ka memleketlerden belki daha ucuza temin edi

lebileceği göz önünde tutularak bundan sonra 
yapılacak anlaşmalarda bu hususun daha dik
kat ve ehemmiyetle göz önüne alınması, döviz
lerimizin dışarı çıkarılmamasın]n teinini ciheti
nin işbu raporumuzda tebarüz ettirilmesine ka-
r&ı verilmiştir. 

işbu raporumuz Yüksek Kamutaya gönde
rilmek üzere saygılarımızla sunulur. 
Ticaret Ko. Baş. Sözcü Kâtip 

Ankara Gazianteb Niğde 
A. Çubukçu C. Alevli H. Ulusoy 
Kars Kars Kayseri 

F. Aktaş A. Sürmen H. Ürkün 
Tokad Trabzon 

R. önder »" A. Sarıalioğlu 

HÜKÜMETİN TEKLÎFl 

18 Eylül 1947 tarihli Türkiye - Yuyoslavya Ti
caret ve ödeme Anlaşmalarının yürürlük süre

lerinin uzatılması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile Yugoslavya Fede- { 
ratif Halk Cumhuriyeti arasında 18 Eylül 1947 
tarihinde akdedilmiş olan Ticaret ve ödeme 
Anlaşmaları ile eklerinin yürürlük sürelerinin, 
Ankara'da iki taraf yetkili heyetleri arasında 
yapılacak müzakereler sonucunda akdedilecek 
Anlaşmaların yürürlüğe girmesine kadar uza
tılmasını sağlamak üzere 13 Eylül 1949 tarihin
de Belgrad'da Büyük Elçiliğimiz ile Yugoslav
ya Dışişleri Bakanlığı arasında mektup teatisi 
suretiyle yapılan Anlaşma kabul edilmiş ve 
onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 

Devlet Bakanı 
C. S. Barlas 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

Millî Savunma Bakanı içişleri Bakanı 
/ / . Çakır E. Erişirgü 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Maliye Bakanı 
1. R. Aksal 

Millî Eğitini Bakanı Bayındırlık Bakanı 
T. Banguoğlu Ş. Adalan 

Eko. ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 
V. Dicleli Dr. K. Bayizit 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

( & Sayısı : 51) 



No. 416707 

Yugoslavya Federatif Hlak Cumhuriyeti Hükümeti adına, Hariciye Nezareti, Türkiye Cumhuri
yeti Müyük Elçiliğine aşağıdaki hususları bildir mekle şeref kazanır: 

18 Eylül 1947 tarihinde, Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriye
ti Hükümeti arasında akdolunan Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının 20 Ekim 1949 tarihinde sona ermesi 
hasebiyle, Yugoslavya Halk Cumhuriyeti • Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince, mezkûr An
laşmalar sürelerinin, iki Hükümetin Eylül 1949 sonuna doğru Ankara'da başlamasında mutabık kal
dıkları müzakereler neticesinde aktedecekleri yeni Anlaşmaların yürürlüğe girmesine kadar uzatılma
sını teklif eder. 

Hariciye Nezareti bu vesiyle ile Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçiliğine derin saygılarını ye
niler. 

Belgrad, 13 Eylül 1949 
Türkiye Cumhuriyeti Resmî mühür 

Büyük Elçiliğine 
„ , B e l g r a d 

No. 2943-138 

Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına, Yugoslav Federa
tif Halk Cumhuriyeti Hariciye Nezaretinin 13 Eylül 1949 tarih ve 416707 sayılı notasını aldığını 
bildirmek ve aşağıdaki cevabı vermekle şeref kazanır: 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, iki memleket arasında 18 Eylül 1947 tarihinde akdedilen Ti
caret ve ödeme Anlaşmaları sürelerinin, 1949 senesi Eylül ayının sonuna doğru Ankara 'da başla
masında mutabık kaldıkları müzakereler neticesinde akdedilecek yeni anlaşmaların yürürlüğe 
girmesine kadar uzatılması hakkındaki Yugovlav Federatif Halk Cumhuriyetinin teklifini kabul 
eder. 

Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçiliği, bu vesile ile, Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyeti Ha
riciye Nezaretine saygılarını yeniler. 

Belgrad, 13 Eylül 1949 
Resmî Mühür 

Yugoslav Federatif Halk • - • . - • • • • . 
Cumhuriyeti Hariciye Nezaretine f - ' r • : . . . ; -

B e l g r a d ' *•- < - : * ; ,-• , • • , , . . • , . . * . ' : / ' " ^ 

( S. Sayısı : 57 ) 
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S Sayısı: 59 
Türkiye - İsveç Ticaret Anlaşmasının 7 nci maddesindeki fesih ih
barı süresinin bir aya indirilmesi hakkında teati olunan mektupla
rın onanması hakkında Kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu 

(1 /593) 

T. C. 
Başbakanlık ' 16 .Yi. 1949 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü . - • -

8 ay t: 71-1367, 6 - 2285 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye - îsveç Ticaret Anlaşmasının 7 nci maddesindeki fesih ihbarı süresinin bir aya indiril
mesi hususunda îsveç Elçiliği ile teati olunan mektupların onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 30 . V . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
Kanun tasarısı ile gerekçesi ve ilişikleri bağlı olarak sunulmuştur. 

Sözü geçen mektupların, 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yetkiye 
dayanılarak Bakanlar Kurulunca 30 , V . 1949 tarihli ve 3/9376 sayılı kararla onanmış olduğunu 
saygılarımla arzederim, 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

C4EREKÇE 

7 Haziran 1948 tarihli Türkiye - îsveç Ticaret Anlaşmasının 7 nci maddesinin son fıkrası gere
ğince, mezkûr anlaşma süre sıonu tarihinden iki ay önce haber verilerek feshedilmediği takdirde 
kendiliğinden yıllık süreler için yeniden uzatılmış sayılmaktadır. 

1949 yılının ilk aylarında îsveç Elçiliği Dışişleri Bakanlığına müracaat ederek Türk - isveç 
ödeme Anlaşması ile bu anlaşmaya bağlı I ve II numaralı Protokollerde bâzı değişiklikler yapılma
sı teklifinde bulunmuş ve bu teklif uygun görülerek müzakerelere başlanmıştı. Görüşmelerin, 
fesih ihbarı müddetinin sonunu teşkil eden 15 Nisan tarihine kadar intaç edilemiyeceği anlaşıl
dığından, Anlaşmalarda gerekli tadilâtı yapabilmek üzere anılan müddetin bir aya indirilmesi 
hususunda iki Hükümet arasında mutabakat hâsıl olmuş ve filhakika 14 ^layıs 1949 tarihinde 
yeni bir ödeme Protokolü imzalanmıştır. 

Türkiye - îsveç Ticaret Anlaşmasının 7 nci maddesindeki fesih ihbarı s resinin bir aya indi
rilmesi faydalı görüldüğü cihetle bu hususta teati olunan mektupların onanması için ilişik kanun 
tasarısı hazırlanmıştır. 
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Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/593 
Karar No. 16 

9. XII. 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Türk - isveç Ticaret Anlaşmasının 7 nci mad
desindeki fesih ihbarı süresinin bir aya indiril
mesi huşunda İsveç Elçiliği ile teati olunan mek
tuplarla varılan anlaşmanın onanması hakkında 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 30 . V . 1949 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı, ge
rekçe ve ilişikleri Dışişleri Bakanlığı ile Ticaret 
ve Ekonomi Bakanlığı mümessillerinin huzuriyle 
incelendi : 

'Komisyonumuz anlaşmanın akdini icabettiren 

Hükümet gerekçesini tasvip etmiş ve kanun tasa
rısının kabulüne karar verilmiştir. 

Kamutayın tasvibine arzetmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 
Ticaret Kom. Bask. 

Ankara 
A. Çubukçu 
Kars 

F. Aktaş 
Tokad 

R. önder 

Sözcü Kâtip 
Gazianteb Niğde 

G. Alevli H. TJlusoy 
Kars Kayseri 

A. Sürmen H. Ürkün 
Trabzon 

A. Sarıalioğlu 

HÜKtîMETÎN TEKLİFİ 

Türkiye - îsveç Ticaret Anlaşmasının 7 nci mad
desindeki fesih ihbarı süresinin bir aya indiril
mesi hususunda Ankara'da îsveç Elçiliği ile te

ati olunan mektupların onanması hakkında 
Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 7 Haziran 1948 tarihlî Türki
ye - İsveç Ticaret Anlaşmasının 7 nci madde
sindeki fesih ihbarı süresinin (bir aya indirilme
si hususunda İsveç Elçiliği ile 14 Nisan 1949 ta
rihinde Ankara'da teati olunan mektuplar ka
bul edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcı» 

N. Erim 

Devlet Bakanı 
ve Dış. B. V. 
N. E. Sümer 

Millî S. Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
G. S. Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

İçişleri Bakanı 
E. Eri§irgü 

Maliye Bakanı 
/. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
Gavid Öral 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

(S. Sayısı s 59 ) 
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îsveç Elçiliği 

Ankara, 14 Nisan 1949 
Bay Büyük Elçi, 

Türkiye ile îsveç arasında 7 Haziran 1949 tarihinde imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmala
rında yapılacak muhtemel tadilâtın esaslı bir incelemeye tâbi tutulmasını sağlamak üzere, Hükü
metimin, yukarda mezkûr Ticaret Anlaşmasının 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı fesih 
ihbarı müddetinin bir aya indirilmesi hususunda mutabık bulunduğunu size bildirmekle şeref ka
zanırım, 

Derin saygılarımı lütfen kabul buyurunuz, Bay Büyük Elçi. 

Ekselans Eric Yon Post 
Bay Fuad Carım 

Büyük Elçi 
Dışişleri Bakanlığı Umumî Kâtibi 

Ankara 4 

Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığı 

Ankara, 14 Nisan 1949 
Bay Elçi, 

Meali aşağıda naklolunan bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı size bildirmekle şeref kaza
nırım : 

Türkiye ile îsveç arasında 7 Haziran 1948 tarihinde imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmala
rında yapılacak muhtemel tadilâtın esaslı bir incelemeye tâbi tutulmasını sağlamak üzere, Hükü
metimin, yukarda mezkûr Ticaret Anlaşmasının 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı fesih ih
barı müddetinin bir aya indirilmesi hususunda mutabık bulunduğunu size bildirmekle şeref ka
zanırım.» 

Yukardaki hususlar üzerinde Hükümetimin mutabık bulunduğunu arza musaraat eylerim. 

Bay Eric Von Post Fuad Carım 
îsveç Elçisi 

Ankara 

)>m<* 
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S^SayısıJ: 63 
Büyük Millet Meclisi 1949 yılı Haziran : Ağustos ayları hesabı hak
kında Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/111) 

Meolis Hesaplanın İnceleme Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
M. H. İnceleme Komisyonu 9 . XII . 1949 

Esas No. 
Karar No. 3 

Yüksek Başkanlığa 

2 899 779 83 Haziran 1949 bağında Ziraat Bankasında mevcut para 
+ 751 542 29 Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 

3 651 322 12 
1 918 998 27 Haziran, Temmuz, Ağustos 1949 aylarında Ziraat Bankasınca harcanan para 

1 732 323 85 Eylül 1949 bağında Ziraat Bankasında kalan para 

Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 1949 Haziran, Temmuz, Ağustos ayları gider kâğıtları ince
lendi. 

1949 senesi Haziran ayı başında Ziraat Bankasında kalan para Haziran, Temmuz, Ağustos ayla
rında Ziraat Bankasınca alman paraya eklendikten ve toplamından da bu aylarda Ziraat Bankasınca 
harcanan para çıkarıldıktan sonra 1949 yılı Eylül ayı başında Ziraat Bankasında 1 732 323 lira 85 
kuruş kaldığı görülmüştür. 

Bankanın her gün gönderdiği hesap pusulası toplamı da buna uygun görülmüştür. 
Kamutaya sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arzolunur. 

Meclis Hs. İn. Ko. Baş. Sözcü Kâtip Denetçi 
Bize Zonguldak Çorum Çorum Balıkesir Çoruh 

A. Zırh A. Gürel N. Atalay E. Alpsar I. H. üzunçarsüt A. Çoruh 

Giresun Trabzon 
A. Ulus A. Sanalioğlu 




