
DÖKEM : IX C Î L T : 26 TOPLANTI : 4 

T. B. M. M. 

TUTANAK DERGİSİ 

Yirminci Birleşim 

21.XII. 1953 Pazartesi 
• » < l > I I 

İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 324 
2. — Havale edilen kağıtlar 325 
3. — Yoklama 325 
4. — Görüşülen işler 325 
1. — Zonguldak Mebusu Cemal Kıp

çak'ın, Sermayesinin Tamamı Devlet Ta
rafından Verilmek Suretiyle Kurulan İk
tisadi Teşekküllerin Teşkilâtiyle İdare ve 
Murakabeleri hakkındaki Kanunun 5 nei 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve 
Geçici •Komisyon raporu (2/556) 325:327 

2. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına ekli Torquay Proto
kolünün onanmasına dair kanun lâyiha
sı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel, Ticaret, 
Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/288) ' 327,344,363:366 

3. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğ-
lu ve Kars Mebusu Tezer Taşkıran'm, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa geçici bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifleri ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/513, 516) 327:331 

4. — Kastamonu Mebusu Hayri To-
sunoğlu ve 10 arkadaşının, Abana Kaza 
merkezinin Bozkurt - Pazaryeri Kasaba
sına nakli hakkında kanun teklifi ve tç-

Sayfa 
işleri ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/451) 331:345 

5. — İstanbul Mebusu Fuad Hulusi 
Demirelli ve 25 arkadaşının, Avukatlar 
Yardımlaşma kanunu teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/531) 345:346,352,352, 

354,367:370 
6. — Temsil ödeneği hakkındaki 5027 

sayılı Kanunda Askerî Makamlar Üzerin
de Değişiklik Yapılmasına dair olan 5427 
sayılı Kanuna bağlı cetvelin tadiline dair 
kanun lâyihası ve Bütçe Komisyonu rapo
ru (1/682) 347,354,354,371:374 

7. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, 
Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanuna 
bağlı (3) sayılı cetvelin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Bayındırlık ve Büt
çe komisyonları raporları (2/544) 347:348 

8. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti Teşkilât ve Memurlan Kanunu ile 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine ve 
4258 sayılı Kanuna bağlı Kadro cetvelle
rinin değiştirilmesine dair 4862 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvelinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun lâyihası ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/563) 348 



Sayfa j 
9. — Tapu ve Kadastro Umum Müdür- | 

lüğü Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 2997 
sayılı Kanunun 3 ncü ve 4 ncü maddeleri
nin tadiline dair kanun lâyihası ve İçiş
leri ve Bütçe komisyonları raporları (1/642) 349: 

350 
10. — Serbest bölge kanunu lâyihası 

ve Dışişleri, Ticaret, Gümrük ve Tekel, 
Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/390) 350:354,375:378 

11. — Demiryollar ve Limanlar İnşaatı 
İçin Gelecek Yıllara Geçici Taahhütlere 
Girişilmesi hakkındaki 4643 sayılı Kanu
na ek kanun lâyihası ile Kars Mebusu Sırrı 
Atalay ve 4 arkadaşının, Demiryollar ve 
Limanlar İnşaatı İçin Gelecek Yıllara Ge
çici Taahhütlere Girişilmesi hakkındaki 
4643 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık, 
Maliye ve Bütçe komisyonları raparları 
(1/628, 2/381) 354:354,379:382 

5. — Sorular ve cevaplar 355 
A. —• Yazılı sorular 355 
1. — Kars Mebusu Esat Oktay'ın, An

kara'da kurulan Yeni Mahalle'nin müna-

Sayfa 
kale işinin düzenlenmesi ve kanalizasyon 
teşkilâtının tamamlanması hususlarnda ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna İçişleri Ve-
kiîi E t em Menderes'in yazılı cevabı 
(6/1069) 355:358 

2. — Malatya Mebusu Nuri Ocakeıoğ-
lıı'nun, Malatya'da toplantı yapan C. H. 
Partililere belediyece temizlik yapılmadı
ğı bahanesiyle cezaverildiğinin doğru olup 
olmadığına dair sorusuna İçişleri Vekili 
Etem Menderes'in yazılı cevabı (6/1138) 358: 

359 
3. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 

Boyacıgiller'in, yeni tanzim edilen avukat
lık ücret tarifesinin ne zaman yürürlüğe 
gireceğine dair sorusuna Adalet Vekili Os
man Şevki Çiçekdağ'm yazılı cevabı 
(6/1260) 359:360 

4. —=• Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, 
Kars'ta orman muhafaza memurları veya 
teknisiyen yetiştiren bir okul ile hayvan 
sağlık memuru okulu ve tarım kolejleri 
açılması hususlarında ne düşünüldüğüne 
dair- sorusuna Tarım Vekili Nedim ök-
men'in yazılı cevabı (6/1302) 360 

6. — Sunuklar ve telgraflar 361 

***** 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

İstanbul Mebusu Bedri Nedim Göknil'in, Ti
caret Komisyonundan istifa ettiğine dair tak
riri okundu. 

Tokad Mebusu Ahmet Gürkan'm, Halk Par
tisinin Halkevlerine sarfetmek üzere Devlet 
daire ve müesseselerinden alıp zimmetinde bı
raktığı paraların istirdadı hakkındaki kanun 
teklifi talebi üzerine geri verildi. 

Gündemde bulunan kanun lâyiha ve teklif 
lerinin diğer maddelerden önce görüşülmesi 
hakkındaki önergeler kabul olundu. 

Ezacılar ve Ecazeneler hakkındaki Kanun 
kabul- edildi. 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Kurulu? 
ve Görevleri hakkındaki Kanun kabul edildi. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğü Memur ve Hizmetlilerinin 

Ücretlerine dair olan 2847 sayılı Kanun ile ek 
ve tadillerinin değiştirilmesine dair Kanun ka
bul olundu. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Kuruluş 
ve Memurları hakkındaki 3017 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesinin tadiline ve bu kanuna ek 
4862 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelinde de
ğişiklik yapılmasına dair Kanun kabul edildi. 

2 1 . X I I . 1953 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili 
Manisa Mebusu 
M. Kurbanoğlu 

Kâtip 
Corum Mebusu 

S. Baran 

Kâtip 
Kayseri' Mebusu 

/ . Kirazoğlu 
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2. — HAVALE EDI 

teklifler 

1. — Çanakkale Mebusu Kenan Akmanlar ve 
20 arkadaşının, «Ticaret ve Sanayi odaları», 
«Ticaret odaları», «Sanayi odaları», «Ticaret bor
saları» ve «Ticaret ve Sanayi odaları», «Ticaret 
odaları», «Sanayi odaları» ve «Ticaret borsaları» 
Birliği hakkındaki 5590 sayılı Kanuna bâzı mad
deler eklenmesine ve bu kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi (2/582) (Ekonomi ve Ti
caret Komisyonlarına) 

2. — Denizli Mebusu Ali Çobanoğlu ve 70 
arkadaşının, Denizli Vilâyeti Tavas Kazasına 
bağlı Kale Nahiyesi yerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/583) (İçişleri, Bayındır
lık ve Bütçe komisyonlarına). 

REÎS — Yoklama yapacağız. 
(Afyon Karahi'sar mebuslarından Malatya 

mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 
REÎS — Oturumu açıyoruz efendim. 
Gündemle ilgili takrirler var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü gündemde mevcut kanun teklif ve 

lâyihalarının sorularla, İçtüzük gereğince bir 
defa .görüşülecek işlerden .evvel görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. Bolu 

Zuhuri Danışman 

1. — Zonguldak 3îebusu Cemal Kıpçak'ın, 
Sermayesinin Tamamı Devlet Tarafından Veril
mek Suretiyle Kurulan İktisadi Teşekküllerin 
Teşkilâtiyle idare ve Murakabeleri hakkındaki 
Kanunun 5 nci maddesinin tadiline dair kanun 
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LEN KAĞITLAR 

Raporlar 
3. — Eskişehir Mebusu Hasan Polatkan'ın, 

Dilekçe Komisyonunun 5 . 1 . 1953 tarihli Haf
talık Karar ccetvelindeki 5133 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve 
Dilekçe Komisyonu raporu (4/310) (Gündeme), 

4. — Muamele Vergisi Kanununun 63 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
lâyihası ve Ticaret, Maliye ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/596) (Gündeme), 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
münakit 4 Temmuz 1948 tarihli Muaddel Ekono
mik 1§ Birliği Anlaşmasını tadil eden 30 Aralık 
1952 tarihli Anlaşmanın tasdikına dair kanun 
lâyihası ve Dışişleri ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/606) (Gündeme). 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü gündemde bulunan kanun lâyiha ve 

tekliflerinin sorularla diğer işlere takdimen gö
rüşülmesini iarz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Cemal Kıpçak 

REİS — Takrirleri dikkate alanlar lütfen 
işaret versinler... Almayanlar... Takrirler kabul 
edilmiştir efendim. 

teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/556) [1] 

REİS — Bir teklif var, okuyoruz. 

[1] 34 sayılı basr.:ayczı tutanağın somundadır, 

\>€i« 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,05 

REÎS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), İhsan Gülez (Bolu). 

< • > 

3. — YOKLAMA 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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2 1 . XII. 1953 

Yüksek Reisliğe 
Gündemin birinci defa görüşülecek işleri 

kısmında 34 numarada bulunan (Zonguldak Me
busu Cemal Kıpçak'ın, Sermayesinin Tamamı 
Devlet Tarafından Verilmek Suretiyle Kurulan 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin Teşkilâtiyle idare 
ve Murakabeleri hakkındaki Kanunun 5 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifinin) diğer iş
lere takdimen görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Geçici Komisyon Reisi 
Ankara Mebusu 

Muhlis Ete 

RElS — Gündemlin 34 ncü maddesindeki 'ka
nun teklifinin diğer işlere takdimen görüşül
mesi teklif edilmektedir. Reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Ka
bul etmiyenler... (Anlaşılmadı sesleri) 

Henüz karar almadığımıza göre, izah edeyim 
efendim. 

Bugünkü ıgündemde mevcut kanun teklif ve 
lâyihalarının diğer işlere takdimen görüşül
mesi hakkında Yüksek Heyetinizce .karar itti
haz olundu. 

Muhlis Ete, Cemal Kıpçak arkadaşımızın, 
bir defa görüşülecek işler meyamm'da bulunan 
ve gündemin 34 ncü maddesini teşkil eden tek
lifinin diğer (işlere takdimen görüşülmesini tek
lif etmektedir. Esasen komisyon raporunda da 
ivedilik ve öncelik teklifleri 'bulunmaktadır. Bu 
itibarla öncelikle görüşülmesini reyinize arze-
deeeğim. Kabul buyuranlar lütfen işaret buyur
sunlar... Kabul etmiyenler işaret 'buyursunlar... 
Kabul edilmiştir efendim. 

RElS — Tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Cemal Kıpçak, buyurun. 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — 3460 sa

yılı Kanun gereğince teşekkül eden umumi 
heyette alâkalı bakanlarla teşkilât mümessille
rinin bulunması ikanun ruhunda mündemiçtir. 
5591 sayılı Kanunla bilvasıta alâkası bulunan 
Millî Savunma Vekâleti gibi bakanlıkların da 
aynı mahiyette ıbu umumi heyette bulunmaları 
ve bu ilgili bakanlıklara mütenazır komisyon
ların da âza göndermesi kabul edilmiş olduğu 
halde yalnız, teşekkül tarihi sonradan olduğu 
için, Çalışma Vekâletinin mümessil göndermesi 
ve umumi heyete iştiraik etmesi hususu unutul-
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muştur. Onun için bendeniz yaptığım bu tek
lifle bunu tamamlamış oluyorum. Çalışma Ba
kanlığı hem mevzu bakımından doğrudan doğ
ruya alâkalıdır, hem de Çalışma Bakamlığiyle 
alâkalı teşekküllerin umumi heyette 'bulunma
ları gerekmektedir. Teklifimiz, Çalışma Vekâ
letini 3460 sayılı Kanunun beşinci maddesine 
aynen alıyor ve Çatlısına Vekâletiyle mütenazır 
Çalışma Komisyonunun da mümessil gönderme
sini derpiş ediyor. Bu itibarla bu kanun tekli
fimizin kabulünü rica ederim. 

REÎS — Tümü üzerinde başka söz istiyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilik teklifini 'kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sermayesinin Tamamı Devlet Tarafından Ve
rilmek Suretiyle Kurulan İktisadi Devlet Te
şekküllerinin Teşkilâtiyle tdare ve Murakabe
leri hakkındaki Kanunun 5 nci maddesinin ta

diline dair Kanun 

MADDE 1. — 17 Haziran 1938 tarih ve 
3460 sayılı Kanunun 5 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 5. — Bu kanun hükümlerine tâ/bi te
şekküllerin umumi heyeti; Başve'kilin veya ve
killerden tevkil edeceği bir zatın reisliği altın
da Çalışma, Maliye, Ekonomi ve Ticaret ve Ta
rım vekilleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet, Bütçe, Çakışma, Ekonomi, Maliye, Sa
yıştay ve Tarım komisyonları Reis, Reis vekil i. 
Sözcü ve kâtiplerinden ve bu komisyonların 
her toplantı yılı için kendi âzası arasından se
çecekleri beşer zattan ve Divanı Muhasebat Bi
rinci Reisinden, Umumi Murakabe Heyeti Re
isi ile bu kanun bükümlerine tâbi teşekküllerle 
sermayeleri 'bir milyon Türk .lirasından fazla 
olan millî bankaların idare meclisi reis ve 
umum müdürlerinden terekkübeder. 

Umumi Murakabe Heyeti Reisi, murakabe 
heyetinin mesaisine taallûk eden ve bu kanun 
hükümlerine tâbi teşekküllerin idare meclisi re
is ve umum müdürleri mensup oldukları teşek
külleri alâkalandıran işlerde rey veremezler. 

Umumi Heyet Başvekilin daveti ile topla
nır. Toplanılacak gün bir hafta evvel ilân olu
nur. 

Umumi Heyetin içtima nisabı mürettep ade-
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din mutlak ekseriyetidir. Kararlar mevcudun 
ekseriyetiyle verilir. 

REÎS —• Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyemler... Kahul 
edilmiştir. 

(MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

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

iMADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic-
i raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Teklifin 'tümünü reyi âlinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşmasına ekli Torquay Protokolünün onan
masına dair kanun lâyihası ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ticaret, Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/288) [1] 

REÎS — Efendim ,raporda öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi istenmektedir, öncelikle gö
rüşülmemi reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.-

Tümü üzerinde öz itiyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 
İvedilikle görüşülmeini kabul edenler... Et

miyenler... Kabul edilmiştir. 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli Torquay Protokolünün Onanmasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına ekli 21 Nisan 1951 tarihli 
Torquay Protokolü onanmıştır. 

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

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

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

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

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

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyorum. 

3. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu ve 
Kars Mebusu T ezer Taşkıran'ın Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifleri ve 
Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (2/513, 
516) [1] 

REÎS — Takrir var Okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Büyük Millet Meclisi gündeminin iki defa 

görüşülecek işleri meyanındaki 20 sıra sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa bir 
madde eklenmesi hakkında Kars Mebusu Tezer 
Taşkıran'ın kanun teklifinin Umumi Heyette 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi talebinin Yüksek 
Reisliğe arzı komisyonumuzca kararlaştırılmış 
olduğunu saygılarımla arzederim. 

Bütçe Komisyonu Reisi 
Rize Mebusu 
İzzet Akçal 

REÎS — öncelikle görüşülmesi teklif edil
mektedir. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde Mahmut Goloğlu. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlarım, şimdi huzurunuzda müzake
resi yapılacak olan bu kanun teklifi, hakikaten 
haksız ve adaletsiz bir şekilde ıstırap çeken ve 
ve miktarları pek az olan bir kısım vatandaşları
mızın derdine çare bulan bir kanun teklifi olmak 
•hasebiyle bu kanun teklifini yapmış olan arka
daşlarıma ve buna iştirak etmiş olan komisyon
lara huzurunuzda teşekkür etmeyi vicdan borcu 
biliyorum. 

1 . 1 . 1950 tarihinden itibaren 5434 sayılı Ka
nunla yetim kız çocukların, yaşlan ne olursa 
olsun aylıklarını almakta devamlarının kanunun 
hükmü altına alınmış ve fakat 1.1.1950 tarihin
den evvel kız çocukların bu kanunun şümulü 
dışında bırakılmış olması hakikaten huzursuzluk 
ve ıstırap verici bir hal hâsıl etmiştir. İşte bu 
kanun teklifi 1.1.1950 tarihinden evvel maaşa 

[1] 300 sayılı basmayazı Tutanağın sonunda-
dır. [1] 20 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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hak kazanmış oldukları halde 5434 sayılı Kanu
nun evvelkilere şümulü olmaması dolayısiyle 
maaştan mahrum kalanların bu hakkını iade için 
.yapılmış bulunmaktadır. Gerek Sinan Tekelioğlu 
ve gerek Tezer Taşkıran arkadaşlarımızın ve ge
rekse komisyonların gerekçelerinde gayet açık 
surette izah edilmiş olduğu için ben bu hususta 
fazla tafsilâta girişmeyi lüzumlu görmiyorum. 
Ancak, esasen bir tek mühim maddesi olan bu 
kanun teklifinin o maddesinde sezdiğim bir müp-
hemiyeti, komisyonun açıklanması için ifade 
edeceğim. 

1.1.1950 tarihinden evvel yetim kızların 
vaziyeti iki türlüdür : Birisi, 25 yaşını doldur
dukları için maaşları kesilmiş olanlar; diğeri, 
1 . I . 1950 tarihinden evvel 25 yaşını esasen geç
miş oldukları için ölüm tarihinde hiç maaş bağ
lanmamış kızlardı ı*. Bu kanunun birinci madde
sinde, yek nazarda, yine bunlardan bir kısmı 
kanun harici bırakılmış görünmektedir. (B) fık
rasında : «25 yaşmı bitirmiş olmalarından dola
yı 1.1.1950 tarihinden evvel gesilmiş bulunan...» 
denilmektedir. Bu, «maaşı kesilmiş bulunan» lara 
ait bir hükümdür. Halbuki 25 yaşmı geçmiş olma
ları sebebiyle o tarihten evvel hiç maaş bağlan
mamış olanlar vardır. Birisi kesilmiş; birisi hiç 
alınmamış... Binaenaleyh bunların biribirinden 
hiç farkı yoktur. 

Komisyonun bu noktayı açıklamasını rica 
edeceğim. Şayet münasip görülürse bu fık
ran m (1.1 .1950 tarihinden evvel kesilmiş bulu
nanlarla, 25 yaşını geçmiş olduğu için hiç maaş 
bağlanmamış olanlar) şeklinde tavzih veya ikmal 
edilmesini komisyondan rica ederim. 

REİS - - Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) Arka

daşlar, bu kanun teklifimiz bilhassa çok ıstırap 
içinde bulunan evlenmemiş fakat 25 yaşını dol
durduklarından ve yahut evlenmiş oldukların
dan dolayı maaş alamıyan kız çocuklarının der
dine çare bulmak endişesiyle yapılmıştır. Bana 
müşir kızı olan Emine Hanım isminde 85 yaşın
da bir kadın mektup yazıyor ve diyor ki, «Ben 
bir müşir kızı idim, 1683 numaralı Kanun çık
tığında evlendim, kocam öldü, fakat 1683 sayı
lı Kanun meriyete girdiği için babamdan maaş 
alamadım. Şimdi mefluç bir halde yatıyorum. 
bizim derdimize çare bulacak olan ancak ve 
ancak Büyük Millet Meclisidir.» 
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Mektup cebim dedir. Bu mektup sahibi gibi, 

bu memlekette hakkı müktesep sahihi olan bir
çok kız çocukları bu maaşlarını alamadıkların
dan dolayı perişan bir haldedirler. Gerek Ma
liye ve gerekse Bütçe komisyonlarının, bu mem
leketin en büyük dertlerinden olan ve birçok 
vatandaşlarıma büyük acılar tahmil etmekte 
bulunan bu mevzuu halletmek üzere yapmış 
oldukları tasarılarda bir müphemiyet vardır. 
Bu kanunun benim tarafımdan teklif edik-ıı ve 
Maliye Komisyonunca kabul edilmiş bulunan 
birinci maddesini kabul edersek, bu memleket
te ıstırap ve elem içinde kıvranan kız çocuk
larının vaziyetini ıslah etmiş oluruz. 1683 nu
maralı Kanundan evvel 25 yaşını doldurduğun
dan dolayı kendilerine hiç maaş bağlanmamış 
olanlar, Bütçe Komisyonunun maddesini kabul 
ettiğimiz takdirde, bu haktan istifade edemi-
yecekler ve bu dert de halledilmiş olmıyaeak-
tır. Onun için çok rica ediyorum, sizlerin bü
yük ve yüksek vicdanlarınıza dehalet ederek, 
umumi olarak 1683 numaralı Kanundan evvel 
emekliye sevkedilmiş olanların yetim kız ço
cuklarına da bu hakkın verilmesini sizlerden 
rica ve istirham ediyorum. Karar sizindir. 

Hiç şüphe yok ki, Bütçe Komisyonunun, 
bu tasarıyı kaleme alan raportörü de bu ma
ruzatımızı kabul ederse bu adaletsizlik de orta
dan kalkmış olacaktır. 

REİS — Murad Ali Ülgen. 
MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar; bendeniz Bütçe Komisyonu 
Raportöründen üç noktayı tavzih etmesini rica 
edeceğim. 

1. 1325 tarihli Askerî ve Mülki Tekaüt Ka
nununun meriyeti esnasında 40 kuruş ve ondan 
az maaş aldıklarından sonradan 1683 No. lu 
Kanun gereğince on senelik maaşları ödenerek 
alâkaları kesilenler. 

2. Babaları hayatta... 
REİS — Efendim; İçtüzük hükmüne göre, 

Bütçe Komisyonunda üye bulunduğunuza na
zaran Bütçe Komisyonu Raportöründen sual 
tevcih edemezsiniz. 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Devamla) — Maru
zatım vardır, mazbatayı o şekilde imza ettim. 

REİS — Murad Âli Bey, bir hakikatin te
nevvürü için ise lütfen bildirin. 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Devamla) —• 3. Dul 
maaşı almakta iken sonradan kocalarından bo-
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sananların babalarından yetim maaşı alıp ala- I 
mıyacaklarmın tavzihini rica ederim. 

MÜFÎT ERKUYUMCU (Balıkesir) Muhte
rem arkadaşlar, kanun hakikaten çok yerinde
dir; büyük bir haksızlığı gidermektedir. Eski
den çıkarılmış olan bu kanunun iyi yazılmama-
sından mütevellit olan bir haksızlığı gideren 
bu kanuna bütün kalbimle iştirak ediyorum. 
Ancak bunun dışında, geçen seneki müzakere
si sırasında da arzettiğim gibi, kanunda «hiç 
maaş bağlanmamış olan veya maaşları kesilmiş 
olanlar» şeklinde bir ibarenin yazılması lâzım
dır. Buna dair bir de takrir takdim ediyorum, 
kabulünü rica ederim. 

REÎS —• Şimdi kanunun tümü üzerinde gö
rüşmekteyiz. Maddelerin görüşülmesi için he*-

. nüz bir karar almış değiliz. 
Buyurun Komisyon sözcüsü. 
BÜTÇE KOMİSYONUNDA BU RAPOR 

SÖZCÜSÜ KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) 
— Muhterem arkadaşlar; filhakika Mahmut 
Golojhı arkadaşımızın işaret buyurdukları nok
ta madde metninde yazılmış değildir. Ancak 
Bütçe Komisyonu raporu Mahmut Goloğlu ar
kadaşımızın bu tereddütlerini izale edecek vu
zuhu haizdir. Netekim deniyor ki, ( Ancak, hiç 
şüphe yok İd, bir zaruretin ifadesi olan bu hük
mün makabline teşmili keyfiyetinin, mezkûr 
kanunda de^ûş ed lmemiş olması yüzünden; 
1 . 1 . 1950 tarihinden sonra mevzuubahis du
rumu iktisabedenlerin mezkûr haktan istifade 
'ötmelerine mukabil 1 . 1 . 1950 tarihinden evvel 
aynı durumu iktisabetmiş olanların bu haktan 
ırahrum bırakılmaları, mantıkan izahı mümkün 
olmıyan gayrltabiî ikilik ve adaletsizliğin doğ
masına sebebiyet vermiştir.) 

Bu itibarla 1683 sayılı Kanundan sonra 25 
yaşını doldurdukları için maaşları kesilenlerin 
kendilerine o kanunun meriyetinden sonra esa
sen maaş bağlanması imkânı olmadığı için, o 
tarihten sonra, yani 1683 sayılı Kanunun neş
rinden sonra 26. yaşını dolduranlara maaş bağ
lanmamış ise bu kanundan istifade eder. Daha 
açık bir ifade ile maaşı kesilmiş olanlarla, maaş 
bağlanmamış olanlar istifade ederler. Esbabı 
mucibe vazıhtır, Heyeti Celile arzu ederse metne 
ilâve olunur. Lüzum görmezse ilâve edilmez, 
esasa iştirak ediyoruz. Zaten 1683 sayılı Ka
nundan'sonra diye mazbatada: muharrerdir. j 
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Murad Âli Ülgen arkadaşımızın suallerine 

gelince, kendilerine bu hususta komisyonda da 
cevap arzetmiş idim. Bu kanun hükmü 1683 
sayılı Kanun mevkii meriyete konduktan sonra 
25 yaşını doldurdukları için maaşı kesilmiş 
olanlarla maaş bağlanmamış olanlara teşmil 
edilmektedir. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REÎS — Tümü üzerinde başka söz istiyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini oyunuza arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ivedilikle görüşülmesi teklifi vardır; ivedi
likle görüşülmesini oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... tmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
geçici bir madde eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıda yazılı 
geçici 88 nci madde hükmü eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 88. — 5434 sayılı Kanun
la kaldırılan çeşitli kanunlara göre yetim aylığı 
bağlanmış olup da bu aylıkları; 

A) Evlenme dolayısiyle 1 . 1 . 1950 tari
hinden evvel kesilmiş bulunanlardan sonradan 
boşanmış veya dul kalmış olanlara; 

B) 25 yaşını bitirmiş olmalarından dolayı 
yine 1 . I . 1950 tarihinden evvel kesilmiş bu
lunan kız çocuklarından 5434 sayılı Kanunun 
hükümlerine göre muhtaç olanlara; 

Bu kanunun 75 nci maddesi uygulanmak su
retiyle ilgisine göre kurumlarınca veya Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren ödenmesine başlanmak 
üzere yeniden yetim aylığı bağlanır. 

REİS — Goloğlu. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Bir an 

evvel şu hususu açıklıyayım ki, mütalâamıza 
komisyonun aynen iltihak etmiş olmasına rağ* 
men, kanaatimce maddenin sarahati için bir ilâ
ve yapmak mecburiyeti vardır ve maddenin 
şöyle olması lâzımdır : 

(25 yaşını bitirmiş olmalarından dolayı yine 
1 . I . 1950 tarihinden evvel kesilmiş bulunan
larla evvelce 25 yaşını doldurmuş oldukları için 
hiç maaş bağlanmamış olan kız çocuklarından). 

Şimdi muhterem arkadaşlar, mesele, gerek 
komisyonca gerek teklif sahiplerince ve gerek-
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se bizce bu şekilde anlaşılarak, Yüksek Meclise 
arzedildikten sonra, kanunun bu şekilde kabulü 
halinde dahi, yine gayet küçük bir zümre mağ
dur kalacaktır. Onun için şimdi bir noktayı arz
edeceğim. Biraz evvel Mıırad Âli arkadaşımızın 
izah ettikleri veçhile, benim de dikkat nazarla
rınıza arzedeceğim bir husus vardır. 1683 sayılı 
Kanun gereğince, yetim kızlardan bir kısmı 25 
yaşma kadar maaş almış, ondan sonra kesilmiş, 
bir kısmı da, cüzi maaş sahibi olmakla, on yıl
lığını peşin almış, alâkası kesilmiştir. 

Şimdi, gayet cüzi maaş sahibi oldukları için 
10 yıllığını peşin alıp tamamen ilgisi kesilmiş 
olanlarla 25 yaşma kadar maaş aldıktan son
ra alâkası kesilmiş olanlar arasında, hattâ 10 
yıllık peşin almaların aleyhine, bir vaziyet var. 
Binaenaleyh, 25 yaşına kadar maaşı tam aldık
tan sonra maaşı kesilmiş olanlara 5434 sayılı 
Kanundan istifade hakkı verilirken maaşları 
çok cüzi olduğu için 10 seneliğini peşin alarak 
alâkası kesilmiş olan yetim 'kızları bu kanunun 
şümulü haricinde bırakmak, vicdanlara azap 
verecek bir nokta bırakmak demektir. 

Binaenaleyh, Yüksek Heyetiniz karar ver
diği takdirde gerek 1 . I . 1950 den evvel 25 
yaşma kadar maaş aldığı halde sonradan maa
şı kesilenler ve gerekse o tarihte yaşları müsait 
olmadığı için hiç maaş bağlanmamış olanlar 
da 5434 sayılı Kanundaki nimetlerden istifade 
edeceklerse, cüzi maaş sahibi oldukları için 10 
seneliğini peşinen alarak ilgisi kesilenleri bun
ların haricinde bırakmak elbette ki uygun düş-
miyecektir. Binaenaleyh, bu maddenin sonu
na bir fıkra ilâve edilmesini teklif ediyorum. 
Fıkra şudur : « 10 senelikleri peşin verilerek 
ilişikleri kesilmiş olanlar hakkında bu madde 
'hükümleri tatbik olunur. » 

Eğer bu maddenin sonuna böyle bir fıkra 
eklenecek olursa hakikaten bu çok mükemmel 
eser tamamlanmış olacaktır. Maruzatımın ve 
Önergemin kabulünü rica ederim. (Muvafık ses
leri). 

REİS — Sözcü Yörükogîu. 
SÖZCÜ KEMAL YÖRYKOĞLU (Gümüşa-

ne) — Efendim, Mahmut Goloğlu arkadaşımı
zın lütfü atifet hisleri pek geniştir, ama işin 
bir de malî portesi vardır. Bu kanun Maliye 
Komisyonunda ve Bütçe Komisyonunda konu
şulurken bunun malî portesi hesaplanmış ve 
bu şekliyle huzurunuza getirilmiştir. Bu şekil 
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üzerinde Maliye Vekili ve Maliye »mümessili 
ile yapılan temas neticesinde mutabakat hâsıl 
olmuştur. Eğer şimdi biz bunu tevsi edersek 
birçok ihtilâtlara yol açacak ve 10 seneliğini 
almış, tasfiye edilmiş bir hesabı yeniden muha
sebeye kalkmak gibi büyük 'külfetleri mucip 
olacaktır. Çok istirham ediyorum, uzun mü
zakereler sonunda bu formül hazırlanıp yüksek 
huzurunuza takdim edilmiştir. Yalnız hiç ma
aş bağlanmamış olanlar kelimelerinin ilâvesiy
le bu maddenin kabulünü istirham ediyorum, 
Yüksek Heyetiniz de işin malî portesini derpiş -^ 
ve takdir buyururlar. 

FEHMÎ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Efen
dim, bunlar İstiklâl Harbi şehitlerinin çocukla
rı, anaları ve babalarıdır. Bunların on senelik 
paraları verildi. Fakat bu zavallılar bu on sene
den sonra da ölemediler, yaşıyorlar, 60 - 70 ya
şında ihtiyarlardır. Bunların da paralarını vere
lim. însaf edin!. 

REÎS — Komisyon Mahmut Goloğlu arkada
şımızın, madde metnine yapılan kelime ilâvesine 
iltihak etmekte, maddeye fıkra eklenmesi hakkın
daki tekliflerine iltihak etmemektedir. Bu itibar
la ayrı ayrı okutup reylerinize arzedeceğim : 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı işbu 

kanun teklifimin birinci maddesiyle 5434 sayı
lı Kanuna eklenen geçici 88 nci maddenin B 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Trabzon Mebusu 
Mahmut Goloğlu 

B) 25 yaşını bitirmiş olmalarından dolayı 
yine 1.1.1950 tarihinden evvel maaşları kesil
miş bulunanlarla 25 yaşını geçmiş olmaları sebe
biyle hiç maaş bağlanmamış olan kız çocukların
dan 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre muhtaç 
olanlara. 

REÎS — Komisyon buna iltihak etmektedir, 
reye arzediyorum. Dikkate alanlar... Almıyanlar... 
Dikkate alınmıştır. Bir de maddeye bir fıkra ilâ
vesine dair takrir vardır : 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı işbu 

kanun teklifinin birinci maddesiyle eklenen geçi
ci 88 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesini 
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Trabzon Mebusu 
Mahmut Goloğlu 

Fıkra : (On senelikleri peşin verilerek ili
şikleri kesilmiş olanlar hakkında da bu madde 
hükümleri tatbik olunur. 

REİS — Bu teklifi reye arzediyorum. Dikka
te alanlar... Almıyanlar... Teklif dikkate alınmış
tır. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu?. 
SÖZCÜ KEMAL YÜRÜKOĞLU (Gümüşü

ne) — İltihak etmiyoruz. 
REÎS — O halde tadil tekliflerini komisyo

na veriyoruz. 
Bir teklif daha var. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun birinci maddesindeki ibarenin (hiç 

maaş bağlanmamış veya maaşları kesilmiş olan
lar) şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 21 . XII . 1953 

Balıkesir 
M. Erkuyumcu 

MÜFÎT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Na
zara alman takririn aynıdır, reye koymaya lü
zum yok. 

REÎS — Maddeyi takrirle birlikte komisyona 
veriyoruz. 

Diğer maddeleri tehir ediyoruz. 

4. — Kastamonu Mebusu Bayii Tosunoglu 
ve 10 arkadaşının, Abana Kaza merkezinin Boz-
kurt - Pazaryeri kasabasına nakli hakkında ka
nun teklifi ve İçişleri ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/451) [1] 

REÎS — Raporda öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi teklif olunmaktadır. 

öncelikle görüşülmesini kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen arkadaşlarımız 
Nuri Sertöğlu, Server Somuncuoğlu ve Atıf To-
paloğlu'dur. 

Söz, Nuri Sertoğlu'nundur. 
NURİ SERTÖĞLU (Sinob) — Muhterem ar-

kadaşlarım,:huzurunuza getirilen ve öncelikle gö
rüşülmesi kabul edilmiş olan ve Abana ilce mer-

[1] 21 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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kezinin Bozkurt - Pazaryeri merkezine naklini 
derpiş eden tasarı hakkında görüşlerimi arzet-
meye çalışacağım. 

Abana, Kastamonu ilinin Karadeniz sahilin
de mütevazı bir ilce merkezidir. Burası 1945 yı
lında ilce olmuş, sekiz sene içinde Karadeniz sa
hilinin hakikaten ilce olmaya lâyık ve ilce ol
manın karşılığını verme istidadını gösteren bir 
iskân topluluğu olduğunu fiilen ispat etmiştir. 
Bunu şimdi huzurunuzda sırasiyle açıklamaya 
çalışacağım. 

Sayın arkadaşlarım, bu kanunu Kastamonu 
milletvekilleri teklif etmektedirler, esbabı muci
be lâyihasını yani gerekçesini ve İçişleri Komis
yonu raporunu ve İçişleri Komisyonundan Aba
na'ya tahsisen bu konuyu incelemek için giden 
üç arkadaşımızın hazırlamış oldukları raporları 
inceden inceye tetkik ettim ve gördüm ki, mucip 
sebep olarak üç esasa dayanılmak istenilmekte
dir. Bilhassa gerekçede, iktisadi durum, içtimai 
durum ve bir de coğrafi durum itibariyle şimdi
ye kadar Abana ilce merkezi ile kaza merkezinin 
nekledilmek istendiği Pazaryeri arasındaki mu
kayeseleri yapılmakta bilhassa bâzı rakamlar 
ele alınmak suretiyle tasarının isabetli ve haklı 
olduğu iddiası ile ve kanunu kabul ettirmek 
gayretiyle birçok noktalar ele alınmış bulün-
«maktadır. Ben de esbabı mucibede ele alınmış 
olan bu noktaların ve rakamların hiçbirisinin 
hakka, hakikata, realitelere uymadığımı iddia 
ederek noktai nazarımı arzetmeye .çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; bilhassa Bütçe En
cümeninde konuşulurken kanunu teklif eden 
arkadaşlardan biri «Abana 'nm 1945 te 'kaza 
merkezi oluşu dahi kazara olmuştur, esasen 
Abana kaza mer'kezi olmaya lâyık bir merkez 
değildi ama o senelerin,; o zamanın icapları ve 
politik maksatlarla kaza merkezi olmuştur. 
Kaza olmaya lâyık bir yer değildir» demişti. 

İSayıın arkadaşlar, Abana 1945 yılında ilce 
olduğu zaman onun arkasında bıraktığı bir 
nahiyelik devresi vardı. Abama 'mm nahiye olu
şu - kaza ile mukayese edilecek olursa - 1945 e 
değil; çok daha eskiye gider. Zonguldak ile 
yaşıt bir idari maziye sahiptir. Bu» kadar eski 
bir idari maziye sahip Abana'nm 1945 te ilce 
oluşunu bâzı maksatlara atfetmek yerinde ol
maz. Bunu söylemek hakikattan uzaklaşmak 
olur. 
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Arkadaşlarını, ele alınan iktisadi tedbirler 

arasmda deniyor !ki : 
«Abana küçük bir yerdir, çarşısı dardır. 

Genişlemek istidadı gösterememiş olan bir yer
dir. Dar bir sahil şeridi üzerindedir.» 

Halbuki "Pazaryeri ilaha müsaitmiş. Çarşı
sı genişmiş, fabrika ve atölyeleri varmış. Hem 
ne kadar imiş; dört tane sandalye fabrikası, 
18 tane de 'mobilya atelyeisi varmış. Abana ve 
Pazaryeri'ni ben de ark ad a planım gibi gördüm. 
Ama, mütaaddit defalar bu mrrıtakada dolaş-
muş bir arık ad aş unuz sıfatiyle hiçbir tesire ka
pılmadan ve siz arkadaşlarımım da aynı düşün
cede olduğuna kaani olarak arzederinı ki, Pa-
zaryeri'nde sandalye fabrikası diye bir sey 
yoktur. İki iane sanda iye iş yeri yani iki iane 
atelyesi vardur. Herbirinde 10 - 15 vatandaş 
çalışır. Binaenaleyh Pazaryeri'ni iktisaden ge
lişmiş bir yer olara'k gösterme gayretine matuf 
olarak verilen rakamlar. Yüksek Meclisin bu
zunum getirilen kanun tasarısını isabetten 
mahrum kılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, içtimai sebeplerde 
Abana küçültül e küçültüle bir köy çerçevesi 
içine sıkıştırılmıştır. Gerekçede diyorlar ki; 
Abana'da nüfus 779, Pazaryeri'nde 2 255 tir. 
Hayır arkadaşlar, Abana'da nüfus 1 446 dır. 
Sonra yine gerekçede hane adedi olarak 180 ve 
Pazaryeri'n-de 412 gösteri I iniştir. Hayur arka
daşlar, Abana'da hane adedi 180 değil, 435 tir. 

Şimdi arkadaşlar; gerek gerekçede ve ge
rekse bu yüksek kürsüde 180, 400, 500 şeklinde 
rakam1 ar vermek pek o kadar basit bir \v: de
ğildir. Çünkü, 180 adedi bir ıhafta, or. gün 
içinde 435 e yükseltilemiyeceği gibi, 435 adedi 
de bir hamlede 180 e indirilemez. Bunu her za
man tetkik etmek, hangi rakamlar daha doğ
rudur, incelemek ve ondan sonra karar safha
sına intikal ettirmek nı isabetli yol olur. 

Sayın arkadaşlarım ; Abana ve Pazaryeri nü
fuslarında nazarı dikkati celbeden tarafları: 
Abana'mn merkez kaza nüfusu, 1945 ve 1950 
yılları sayımlarına göre bir artış göstermiştir. 
Bu artış nispeti 1 600 civarındadır. Halbuki 
Pazaryeri için verilmiş olan rakamları ele alır
sak, 1945 te merkez nüfusu 968 iken bugün 
2 255 olarak ele alınması, kaza nüfusu artışını 
sadece Pazaryeri'ne malet'mek ve kabul e'tmek-
le mümkün olabilir. Bunun ne -dereceye katta r 
realitelere uyabileceğini yüksek takdirlerinize 

O : 1 
arzederinı. Kaldı ki, Abana ile Pazaryeri'ilde
ki mekteplerde okuyan çocukların adedlerimi 
kıyasla sak vaziyet daha açık görülür. Çünkü 
bilhassa ilkmekteplerdeki tahsil yaşındaki ço
cuklar, büyüklerin sayıları için de bir ölçüdür. 
Meselâ 2 255 nüfuslu diye iddia edilen Pazar-
yeri'nin öğrenci sayısı 195 tir. Halbuki daha 
az nüfuslu gösterilmek istenen Abana'da ilko
kullarda. çocukların sayısı 270 tir. 195 karşı
sında- 270 çocuk okutan bir kazanın nüfusu az 
demek ve bunu kabul ettirebilmek kolay bir iş 
olmasa gerektir. 

Muhterem arkadaşlar, coğrafi konulardaki 
esbabı mucibelere de temas edilmiştir. Demiyor 
ki; Pazaryeri sahile 3 kilometre içerde, inkişa
fa çok müsait bir sahadır. Eğer ilce merkezi 
bıu'aya nak''edilecek olursa Pazaryeri kısa bir 
zamanda büyük bir kasaba, hattâ, şehir olabilir. 
Halbuki, Abana'da bu imkâmkr yoktur, deni-
yw ve yine bir mahzur olarak şayanı dikkat 
İKr nukta ele almıyor, Pazaryeri'ndeu geçen 
Atina 'nın biraz il- rlsinden denize dökülen de
renin AbatıaVj'i ; .ı'tstakbel inkişafı için, is1 ele 
inşası için bir mahzur teşkil ettiği' mütalâa edil
mektedir. . ,'erek gerekçede, gerekse arkadaş
ların hazırlattıkları raporlarda «Abaza'nın ya-
k'^mdaıı denize dökülen bu dere meveul olduk
ça Abana'da. -bir liman veya iskele yapmak 
m"-ı-ikim değildir.» deniyor-. Bu izah, coğrafi, 
ilmî ve teknik esaslarla kabili t-:"1 lif değildir. 
r'lra bilin :nekAttir ki, derelerin gel irdiği (e-,es-
iibat sahillerin genişlemesine tabiî barınaklar 
^cek1-"1 e'.icsine daima yardım e'ı^e ettir. 
Bunun mesaileri mevcuttur. Meselâ /kdeniz '-
de Silifke'nin iskelesi olan Taşucu mevkii Gök-
suyun getirdiği kum teressübatı sayesinde kü-
çük bir bannak haline gelmiştir. Amr. bu de
mek değildir ki, hemen kısa zamanda İv: dere 
de Abana'da tabiî bir barınak vücuda getire
cektir. Hayır arkadaşlar, bu zaman işidir. Fa
kat bu Aketin bir mahzur olarak ve karşımıza 
çıkarılacak bir unsur olarak mütalâa edilmesi, 
tamamiyle gayriilmî bir noktai nazarın müda
faası olmaktan öteye gedeni ez. 

Muhterem arkadaşlar, esbabı mucibede tesa-
j düf etmedim ama, raporlarda vardır. Israrla 

üzerinde durulan bir nokta daha var. Deniyor 
ki, « Abana'dan ilçeyi kaldırarak Pazaryeri'ne 
getirmek, arzuyi umumiye uygun bir iş olacak
tır. » Arzuyi umumimi! birkaç köyün, bir kasa-
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banın, bir mahallenin sâkinlerinin ortaya koy
duğu, iddia ettiği talepler olamıyaeağını Yüksek 
Heyetiniz takdir buyurur. Arzuyi umumi, but
tun bir bölge topluluğunun yekâvaz dilekleri 
demektir : 

Şimdi ele alınan ve bilhassa Pazaryeri'ne ci
var olan köylerden tertibedilmis mazbatalara, 
arzuyi umumiyi ifade eden vesikalar denemez. 
Eğer Pazaryeri'ne yakın olan on, on beş, yirmi 
köy, hakikaten bu şekilde birer mazbata tanzim 
etmişlerse, bunun karşısında aksi iddiayı ihtiva 
eden elli iki köyün tanzim ettiği mazbatalar da 
vardır. Bu elli iki köy bu naklin isabetsiz ola
cağını, doğru olmıyacağını, kaza merkezinin 
Abana'da ipkasının daha doğru olacağını ifade 
etmiş bulunmaktadır. Bu mazbatalar da Büyük 
Millet Meclisine, Başbakanlığa, İçişleri Vekâ
letine gönderilmiş bulunmaktadır. Onların da 
dosyada bulunması lâzımdır. Aranılıp buldu-
rulması ve buraya getirilmesi isabetli ve 
hakşinas bir hareket olur. 

Muhterem arkadaşlar; eğer kaza merkezi, Pa
zaryeri'ne nakledilecek olursa, köylerin kaza ile 
olan münasebetlerinin daha kolay olacağı iddia 
edilmektedir. Bu belki, Pazaryeri'ne civar olan 
20 - 25 köy için doğrudur, ama, bu nakil dola-
yısiyle, bu köylerden daha çok köylerin yeni ka
zaya olan mesafelerinin uzıyacağı da şüphesizdir. 
ve bunu dikkate almak lâzrmdır. Bu meyanda 
sahile ve Abana'ya yakın Çatalzeytin nahiye 
merkezi vardır ki, merkeze olan mesafesi, nakil 
halinde, şimdiki mesafesinden 3 kilometre da-. 
ha fazlalaşmış, Çatalzeytin nahiye merkezine 
bağlı köyler de kaza merkezinden mutlak ola
rak uzaklaştırılmış olacaklardır. 

Yine raporun bir yerinde deniyor ki, « Kas
tamonu ve Devrekani'den geçen şose Pazaryeri'-
ne kadar gelmektedir, ve hinterlandını Pazar
yeri'ne bağlamaktadır. » 

Arkadaşlar, bu şose sadece Pazaryeri'ne ka
dar gelmiyor, Şimdi kaza merkezi olan Abana'-
nm bulunduğu yere de iniyor. Eğer bu şose Pa
zaryeri için bir iktisadi hareket vesilesi ise, Aba
na için de aynıdır. Niçin bu tarafı mülâhaza 
etmeden yolun sadece Pazaryeri'ne gellmiş ve 
orada takılmış kalmış gibi gösteriyorlar. Biraz 
samimî olmak ve hislerimize kapılmamak yerin
de olmaz mı? 

Arkadaşlar, biliyorsunuz, buranın sahil ara-
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zisi arızalıdır. Ve bütün vadiler sahile amuden 
uzanırlar. Abana -mıntakası da böyledir. 

Kaza merkezinin Pazar yerine nakli halinde. 
Sahile kadar olan köylerimizi, sahile amut ola-

I rak açılmış olan vadileri kat'edecek yollarla yeni 
kazaya bağlamak çok külfetli ve masraflı olacağı 

I gibi, büyük bir zaman için de belki mümkün ola-
mıyaeaktır. Halbuki, şimdi Abana bir kısım köy
lerle denizden irtibatını sağlamakta ve bir kı-

I sim köylerle de sahile amut vadilerin yardımı 
ile kara muvasalasını kolaylıkla temin etmek
tedir. Bütün sahil köyleri denizden Abana'ya 
kolayca gelebilmektedirler. Şimdi merkezi değiş
tirmek suretiyle bu vatandaşları Abana'ya geh 
dikten sonra üç kilometre de içeriye bir yolculuk 
yaptırıp Pazaryeri'ne, Hükümetin, idari mev-
cilerin bulunduğu bir yere kadar yormak haki
katen bu vatandaşlara büyük külfetler ve mas-

, raflar tahmil etmek demek olur. 
Muhterem arkadaşlar, raporun bir yerinde 

gene arkadaşlarım temas ediyor ve diyorlar ki: 
«Pazaryeri ilce merkezi olmak için kurulmuş 
en müsait bir yer iken Abana'da kaza merke-

I zinin bırakılması Hükümete birçok külfetler 
i tahmil edecektir.» Buna da cevap vermek iste

rim. Böyle bir külfet mevzuubahis değildir ar
kadaşlar. Abana 1945 te ilce olduktan sonra Hü
kümet konağını, belediye binasını, ilkokul orta
okul, binalarını halk yardımı ve kudretiyle 
meydana getirmiştir, hepsi de istifadeye arz-
•edilimiş butamıaktadır. Halbuki Pazaryeri.'ne ka
za merkezi nakledilecek olursa, Hükümet bina
sı ve diğer bahsettiğim binaların hepsini yeni
den yapmak ve hakikaten külfet denilen şeyi, 
burada Hükümet ve halka yeniden tahmil et
mek zarureti hâsıl olacaktır. Yapılmış olan, bil
hassa halkın yardımiyle ve halk gayretleriyle 
meydana gelmiş eserleri, binaları bir anda bo
şaltmak ve kaza merkezim Pazaryeri'ne aldım 
demek, burada hakikaten birçok masraf ve kül-£ 

fetlere katlanmış olan halka, vatandaşlara «sizi 
bu emeklerinizle bu şekilde cezalandırıyoruz» 
demek gibi, garip ve bizim anlayışımıza uymı-
yan, demokrasimize, adalt prensiplerimize asla 
uygun düşmiyen bir tatbikat sistemi olacaktır. 
Bundan bilhassa ̂  tevakki edilmesi lâzımdır. Bu
nu bütün gönlümle, ve samimiyetimle rica edi
yorum. Raporum bir yerinde «Pazaryeri'nde Hü-

| kümet konağına başlanmıştır, kaza merkezi ora-
| ya nakledildiği zaman Hükümet konağı bulmak-
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ta sıkıntı çekmiyeceğiz, halk teberruunü yap
mıştır, dernek faaliyete geçmiştir, bir binan'n 
yapılmasına başlanmıştır» deniyor. 

Arkadaşlar, bilhassa bu noktaya nazarı dik
katinizi çekerim. Bu Meclis emrivakilerle çalı
şan bir Meclis değildir ve olmamalıdır. Bu em-
rivakiyi nasıl ihdas ediyorlar? Buranın ilce mer
kezi olacağını kim onlara vadetmiş de onlar 
Hükümet konağı yapmaya başlamışlar? Bir ka
rar alındıktan sonra vatandaşa hizmet ve kül
fet tahmil etmek doğru olur ama bu nevi em
rivakiler karşısında zaıf göstermek asla doğru 
değildir. İsabetli karar ve doğru olan, kaza 
merkezinin Abana'da kalmasmdadır. tlcenin 
nakli için zaruret de yoktur. Olduğu yerde kal
masına karar verdiğiniz takdirde, ancak bu ha
yırlı bir karar olacaktır. 

Vicdanlarınızla sizi başbaşa bırakıyorum. 
karar sizindir. 

REÎS — Server Somuncuoğlu. 
BÜTÇE K. REÎSÎ ÎZZET AKÇAL (Rize) — 

'Komisyon namına söz istiyorum. 
REÎS — Buyurun. 
BÜTÇE K. REÎSÎ ÎZZET AKÇAL (Rize) — 

Efendim, Mehmet Sadık,, Eti, Server Somuncu
oğlu ve Eyüboğlu arkadaşlarımız bu rapora mu
halif oldukları halde rapora dercedilmemiştir. 
Bunu tesbit ve ifade etmiş olmak için söz almış 
bulunuyorum. 

TEVFÎK İLERÎ (Samsun) — Bir sualim 
var. 

REÎS — Sonra sorarsınız. 
Server Somuncuoğlu. 
SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Muh

terem arkadaşlar, Saym Bütçe Komisyonu Baş
kanımızın, imzalarımızın muhalefete matuf ola
rak vaz'edilmiş.olduğuna dair beyanatına teşek
kür ederim ve buna işaret etmekle umarım ki, 
raporun altında imzaları olduğu için konuşa
mazlar diye bir tereddütten arkadaşlar kurtul
muş olacaktır. 

önümüze gelen mesele Abana kaza merkezinin 
Pazaryeri, namı diğeri Bozkurt'a nakli işidir. 
Bunu kim teklif etmiştir. Bunu Hükümet teklif 
etmemiştir. Yani idarenin külfetini üstünde tu
tan, idari icaplara göre vilâyet ve kaza merkez
lerinin yerlerini mülâhaza edip* gereken tedbir
leri almakla mükellef olan Hükümet inisiyatif 
alarak böyle bir tedbiri derpiş etmemiş ve B. M. 
M. ne böyle bir kanun sunmamıştır. Bu, mahallin 

arzusu mudur, oradaki halkın bir isteği midir?. 
Bütçe Komisyonunda bu teklif görüşülürken 

Sayın Arkadaşımız Hüseyin Balık bu işte rapor
tör idi, gerekçesinin bir kısmında bütün Kasta
monu Milletvekillerinin bir fikirde olmalarını 
mahallî halkın fikridir diye bir karine olarak ele 
alarak; kendisini ve bulunanları ikna etmemiş 
olacak ki, Bütçe Komisyonu raporunda böyle bir 
kayda tesadüf etmemekteyiz. Ekseriyetini D. P. 
1 il erin teşkil ettiği il genel meclisinde teklif iki
ye karşı yirmi altı oyla reddedilmiştir ve Abana '-
nın kaza merkezi olarak yerinde kalması kabul 
edilmiştir. Şimdi kısaca bu cepheleri arz ve izah 
ettikten sonra arkadaşlarımızın teklif ve mucip 
sebeplerine geçmek istiyorum. 

Arkadaşlar, dikkatle tetkik buyuracak olur
sanız, bu kanun teklifinin mucip sebebi iki mü
him noktada toplanmaktadır. 

Birisi, Abana 'nın kaza merkezi olması gerek
tiğine dair vaktiyle, 1945 yılında, Hükümetten 
gelen teklifi, tarafsız bir müşahidin dinlememesi 
sebebi ile o zamanki Meclisin derhal kabul etmiş 
olmasıdır. 

ikincisi, siyasi kanaatleri muhafaza ve te
min kasdı ile Abana'ya böyle bir tavizin veril
mesidir. 

Müsaade ederseniz bu iki noktayı realitelerin 
ışığında açıklamak istiyorum. 

Şimdi Nuri Sertoğlu arkadaşım elini realite
ler üzerine koydular. Hakikaten Abana'nın ka
za merkezi olması hâdisesi daha önce nahiye ya-
pılmasiyle evvelce kazandığı imtiyazın bir ikin
ci merhalesidir. 1874 ten evvel Zonguldak'la 
beraber Abana nahiye olmuştur. Bir kömür mer
kezi olması dolayısiyle orası inkişaf 'etmiş ve bir 
sanayi merkezi haline gelmesi de Zonguldak'ı 
bir vilâyet haline getirmiştir. Bütün sahil boyun
ca şehirlerarası irtibat o kadar kuvvetli olma
dığından ekonomik inkişafın temposuna uygun 
olarak bu beldeler, yavaş yavaş nahiye ve kaza 
olmuş, inşallah yakında vilâyet olma yoluna da 
girmişlerdir. Binaenaleyh daha 1874 ten evvel 
birer idari mülâhaza ve idarenin icaplarına uy
gun mütalâa dermeyan edilmiş, köyken nahiye 
merkezi halinde bırakılmıştır. Yavaş yavaş va
ziyet inkişaf etmiş ve 1945 senesinin altıncı 
ayında da Türkiye 'de dokuz kaza ile birlikte 
Abana da nahiyelikten çıkarılmış ve kazahğa 
ifrağ edilmiştir. 

Arkadaşlarım, yine Sertoğlu arkadaşım içti-
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nıai, iktisadi ve coğrafi bakımlardan bunların 
bir mukayesesini yaptılar. Yani kaza merkezi 
olarak Abana ile Pazaryeri (Bozkurt) ' un bir 
mukayesesini Yüksek Huzurunuza arzettiler ve 
dediler ki, buraya giden ve kaza merkezinin 
burada kurulmasında isabet olduğuna karar 
verenler İçişleri Komisyonundan seçilen üç ki
şilik bir heyettir. 

Arkadaşlar, Meclisin hangi komisyonuna 
mensup olurlarsa olsunlar, buradaki arkadaşla
rın bitaraf teşriî birer uzuv olmaları tabiîdir. 
Bu arkadaşlar evvelâ idari icaplarla bağdaşması 
icabediyor mu etmiyor mu, onu incelemek son
ra bir de şehircilik ve teknik anlayışa istinadet-
mek gerekir. Böyle bir etüd ortada yoktur. Kas
tamonu Milletvekili arkadaşlarımızın ortaya 
koydukları bu mülâhaza, elbette ki yine siyasi 
hüviyeti olan arkadaşların ne kadar gayret et-
s'eler, tarafgir olacakları, siyasi anlayışa isti-
nadedecekleri şüphesini izale edememiştir. 

Abana kaza merkezinin oradan kaldırılıp 
üç, üç buçuk kilometre bir köye ve belediye hu
dutları içinde alınmasında teknik zaruretler de 
mevcut değildir. 

Arkadaşlar; Kastamonu Milletvekili arka
daşlar, Yüksek Meclisinin ekseriyetini teşkil 
eden Demokrat Partiye mensup arkadaşlar, bu 
meseleyi bir kazanç vesilesi telâkki ederek si
yasi tekliflerini yapmışlardır. (Soldan Kasta
monu milletvekillerinden «Reddederiz, doğru 
söyle» sesleri). 

Efendim; bir dakikanızı rica ederim. (Doğru 
söyle, sesleri). 

Efendim gerekçe aynen böyledir. 
«Sekiz yıldan beri ilce hüviyetinde yaşıyan 

Abana hakikatte bu bölgenin merkez olabileceği 
bütün imkân ve hususiyetlerden mahrumdur. 
Sakinlerinin Yüksek Meclis nezdinde ısrarlı ve 
devamlı takip ve aynı zamanda siyasi kanaat 
muhafazakârlığı va'di ile 1945 yılında istihsal et
tiği bu netice»... 

Yani demek isterler ki, 1945 yılında C. H. P. 
Abana 'daki efkârı kazanmak için orasını kaza 
yapmak istemiştir, Abana'nın merkez ittihaz 
edilmesinin tek siyasi saiki bundur, demek isti
yorlar. Bu, realitelerle taban tabana zıttır. Ta
savvur buyurun; 1945 senesinin altıncı ayında 
bu kaza teşkil edilmiştir. Demokrat Parti, 1945 
senesinin birinci ayının 7 nci günü teşekkül <et-
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mistir. Orada henüz parti teşekkül etmeden ve 
partiler siyasi rekabete başlamamış iken yapılan 
bu mevzuda her hangi bir particilik zihniyeti 
aramak realitelere uygun değildir ve siyasi bir 
tahrik mahsulüdür. 

REFET AKSOY (Ordu) — Peki sizi neden 
bu kadar alâkadar ediyor? 

SERVER SOMUNCUOĞLU (Davamla) — 
Çıkar söylersiniz bizi neden alâkadar ettiğin.» 

(Elindeki bir haritayı açarak üzerinden iza 
hat vererek). 

Şimdi arkadaşlar, yapılan ve ortaya konulan 
iddia ve izahlardan anlaşılan, şu Abana Kaza
sında yapılmak istenen şey yakın diye nakledi
lecek Pazaryeri ancak köylere belki 2,5 kilomet
re daha yakındır. Halbuki denizden tamamen 
uzakiaşılmaktadır. Merkeziyet itibariyle diğer 
köylere olan mesafe nispeti, hemen hemen, hiç de-
ğişmemektedir. Bu durumda hâdise hakikaten 
1937 seçmeni olduğu söylenen Pazaryeri lehine 
halletmek ve 337 seçmeni vardır denilen Abana 
aleyhine kaydetmek sadece, Tevfik ileri'nin de
diği şekilde, bir politika yapmaktır. 

TEVPÎK iLERt (Samsun) — Siz yapıyor
sunuz, haftalardan beri yapıyorsunuz... 

SERVER SOMUNCUOÖLU (Devamla) — 
İnandığımız dâvaları senelerce takibedefiz. Be
yefendi, haftalarca değil. 

Şimdi arkadaşlar, görülüyor ki, Abana ile 
Pazaryeri arasındaki çekişme, bu teklif ile, yeni 
bir hal tarzına ulaştırılmak isteniyor. Şahsi ka
naatim şudur ki, Abana Pazaryeri'ne kaza mer
kezini nakletmiş olmanız, böyle bir kanunu ka
bul etmiş olmanız bu yerlerde sakin olan halkı 
tatmin etmiyecektir. Bunlar arasında olmasını 
candan istediğimiz kardeşliğin huzurunu sağla-
mıyacaktır. 

O halde, bendenizin Kastamonu Milletvekili 
arkadaşlarımızla, Bütçe Komisyonu müzakere-
leı inden sonra, dışarda yaptığımız konuşmalar
dan, hasbihallerden aldığım ilhamlarla Yüksek 
Meelise ayrı bir teklif yapmak istiyorum. 

Bugün, ilce merkezini Abana'dan alıp, Pa
zaryeri'ne verirseniz, Abana Halkı muğber ola
caktır,, Abana'da tutacak olursanız bu sefer de 
Pazaryeri halkı muğber olacaktır. Halbuki, sizin 
kasdettiğiniz, her ikisini içine alacak olan ve 
her ikisinin inkişafını sağlıyacak, her ikisini de 
huzur içine alacak bir hal tarzıdır. 

Binaenaleyh, benim bu tarzda bir teklifim 
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vardır, diyorum ki; mademki huzura kavuştu
rulmak istenen her iki belde halkıdır, o halde 
merkezî bir yerde her ikisini bir hudut içine 
alıp orta yerde bir, kaza merkezi tesis etmek im
kânlarını araştıırmak. Bu hususta Yüksek Mec
lisi tenvir etmek üzere Hükümet bir etüd hazır
lasın, bu etüd komisyonda kabul edilsin. Her 
iki tarafı da tatmin edecek şekilde Meclis huzu
runa sunulsun. 

Böyle birini darıltıp diğerini güldürecek bir 
iş yapmaktansa her iki tarafı güldürecek bir hal 
tarzına bağlamak, daha iyi olacaktır. Benim tek
lifim, budur. Bunu, Yüksek Meclise ifade eden 
bir önergeyi takdim ediyorum. Karar sizlerindir. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim, mese
le küçük göründüğünden çok, delâleti daha büyük 
olan bir mesele olduğu için yüksek huzurunu
zu tasdi zaruretinde kaldım. 

Sureta biı* küçük yeni kaza merkezi, Aba-
na'da mı kalsın, yoksa Pazaryeri'ne rni gitsin: 
maalesef; Büyük Meclisi işgal edecek kadar 
büyük ve mühim bir mesele olmamasına rağmen 
tam mânasiyle siyasi cereyanların üfürmesiyle 
habbelerin nasıl kubbe olduğunu gösteren ti
pik bir misal oldu. Bunu tahlil etmek istiyorum. 

Hükümet getirmemiş, ihtiyaç duymamış. 
il genel meclisi, sarahat ve katiyetle söyliye-
ceğim, tetkikatı sonunda aleyhine karar vermiş. 
Demokrat milletvekili arkadaşlar bir gerekçe 
ile getirmişler ve Demokrat Parti çoğunluğu 
olan komisyon karar vermiş, gitmiş mahallin
de tetkik etmiş, gelmiş karara bağlamış. O ko
misyona başka bir komisyon da iltihak etmiş, 
huzurunuza gelmiş. Hattâ bu kanun teklifi için 
ivedilik ve öncelik istenildi ve kabul edildi. 
Bu kadar âcil bir memleket meselesi midir ki ; 
Meclisimizi hepinizi birden alâkadar ediyor. 
öteden Halkçı kardeşlerimiz tutuyor, krokiler
le, haritalarla sanki büyük bir memleket mese
lesinin müdafaasını yapmaktadırlar huzurunuz
da. Abana'dan kalkmasın, Pazaryeri'ne gitme
sin. Hazin, arkadaşlar; tahlili dahi, üzüntü du
yarak arzediyorum, hazindir! ilmin politikası 
yapılabilir, bu iyi bir şeydir, güzeldir; Atatürk'
ün bu memlekette gelişmesini istediği şeydir. 
ilme müstenit politika iyi bir şeydir, fakat si
yasetin ilmini yapmaya kalkmak kadar kötü 
bir şey yoktur'. Bunun kadar bisud, insanı so
nunda ikisara götürecek başka bir şey yoktur. 
Her iki tarafın yapmak istediği şey budur. Bu 
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nokta gayet nevraljik bir noktadır. Niçin; tu
tanakların acı hâtırası hatırlardadır, Merhum 
Tahsin Coşkan'm tutanağının reddi hatırlarda
dır. Biliyorsunuz, Kastamonu seçimlerinin mu
kadderi iki parti arasında 3-5 yüz sayı üzerin
de oynamakta idi. Haklı olarak ben de şu ke
nardan bir hakem tarafsızlığı ile seyrediyor
dum. Bunu hepimiz acı acı hatırlarız. Bu ka
dar sayı ile niçin oynanıyordu? Bugün de ni
çin birkaç yüz seçmen üzerinde durulmaktadır? 

ZIYA TERMEN (Kastamonu) — Son se
çimlerden bahsediyoruz. 

CEZMİ. TÜRK (Devamla) — Ziya Bey, is
tediniz, onu da söyliyeyim : 

RElS — (Cezmi Beye hitaben) : Rica ede
rim, mevzu üzerinde konuşunuz. 

CEZMÎ TÜRK ( S e y h a n ) - - Rica ederim 
Reis Bey, tam mevzu üzerinde konuşuyorum. 
Şimdi açtınız, bunu oraya sokmıyayım dedim, 
fakat açtınız, onun için arzedeceğim : Ara se
çiminde muvaffakiyetiniz, seçim ilmi bakı
mından, merhum Millet Partisinin kötü laktiği, 
ve hatası yüzünden olmuştur. 

REİS — Cezmi Bey mevzu üzerinde konu
şunuz. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Çok rica ede
lim, tamamiyle bu mesele ile alâkalıdır, tama
men siyasi bir mevzu üzerindeyiz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Yara
lıyız ama ölmüş değiliz Cezmi Bey! Rica ede
rim. (Gülüşmeler) 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Sonunda rah
metle anmazlar diye rahmetle anmak istedim. 
Korkarım ki, merhum olursanız rahmetle an
mazlar. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Onları 
da bu millet rahmetle anmaz. 

CEZMl TÜRK (Devamla) — 1950 seçimle
rinde Millet Partisinin en iyi netice aldığı bir 
il, en yüksek rakamı bulduğu bir il de 35 bin 
oyla kastamoııu idi. Fakat onlar kendileri için 
altın madeni olan kastamonu'yu ihmal ettikle
ri, ara seçimlerine kadar meşgul olmadıkları, 
ancak ara seçimlerden yirmi gün evvel alâka
dar oldukları için ara seçimlerinde, zannede
rim 17 bin oyla, çırak çıktılar. Ve bu seçim
de zatıâliniz zuhur ettiniz. (Gülüşmeler) 

ZlYA TERMEN (Kastamonu) — zatıâliniz 
de zuhuridir. 
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CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Bendenizin 

Zuhuri olup olmadığımı bütün Seyhan îli -bil
mektedir. Ve demokratlar ne giıbi yalvarmalarla 
mebus namzedi koymuşlardır, burada asgari on 
tane şahidi vardır. 

Efendim, devam ediyorum. Mevzu o kadar 
hassastır ki sayın Kastamonu Mebusu bu siya
si mevzuun konuşulmasına tahammül etmemek
tedir. Vaziyet budur. Birkaç yüz oyla parti
lerin seçim muvaffakiyetinin, muka d derinin 
taayyün ettiği bir seçim çevresinde ve intihap 
taktiği bakımından nevraljik -bir nokta Onun 
için kaza merkezini Abana'dan kaldıralım, bu
raya getirelim. 

Ve bu iş gibi Büyük Millet Meclisini meş
gul etmesi gerekmiyen bir mevzu da bundan 
evvel, Uluborlu ve Senirkent kaza merkezle
rinin değişmesi mevzuu idi. Vatandaşlar yüz
lerce, binlerce lira telgraf parası verdiler; bro
şürler neşrettiler, seyahatler yaptılar. Burada 
bir hava esti, nihayet aklıselimin tesiri ıbiraz da 
acıma ile ınüterafik olarak, birbirine yakm iki 
kaza merkezi meydana geldi, Bugün de bir tek
lif Server Somuncuoğlu'ndan geldi, birisinden 
alıp birisine vermiyelim, ikisini ibirl eştirelim 
diye. Fakat ?sıl mesele bu değildir, evvelâ 
milletvekili arkadaşlar bu gibi mevzulara ilti
fat etmemeli ve vatandaşlardan böyle ihtiraslı 
teklifler gelse dahi hiçbirisine iltifat etmeme
lidir. Bunların arkası gelirse bu Meclis il genel 
'meclislerinden daha ileri mahallî teferruatla 
uğraşmak mecburiyetinde kalır. Asıl mesele 
şurada ki; demin buradan geçti. Torquay An
laşması gibi bir anlaşma karşısında kimse elini 
ıkaldırıp da söz almadı, konuşmadı. Halbuki 
Torquay Anlaşması düşünülecek, konuşulacak. 
tahlil edilecek, memleket menfaatleri bakımın
dan, hiç değilse muvafakat namına memleke
ti, efkârı umumiyeyi tenvir edecek geniş •şü
mulü olan ve memleketin birçok milyarlık men
faati eriyle alâkalı bir kanun teklifi idi. Biz 
Bütçe Komisyonunda aklımızın erdiği, gücü
müzün yettiği kadar söyledik. Fakat ara sıra 
Yüksek Heyetinizin de murakıp olarak şöyle 
kenardan seyretmeyi lüzumlu görmekteyim. Bu
gün Torqua,y Anlaşması böyle geldi geçti. 
Şimdi Abana'riın siyasi mukadderatı halledil
mek istenmektedir. 

Arkadaşlar, teklif sahibi arkadaşlardan ri

ca edeceğim, tekliflerini geri alsınlar. Bu çı-
'kar yol değildir. Yüksek komisyonlardan ive
dilik kararı ile geçirdiler ve MecHsi bu isle iş
gal- ettiler, bu teklifi geri alsınlar. Kendileri 
iyi yolda, memleket menfaatlerine taallûk eden 
bir yolda delildirler. Niçin debidirler, onu <\? 
kısaca arzetmek istivor-.rı: Arkadaşlır, Abana 
mı, Pazaryeri mi diyorsunuz, N'e;n bu kaza 
merkezini oraya almak istiyorlar Bu o kaza-
dakiler'n seçilme şansı meselesi değildir, illeri
mizin içinde en geri kalmış, son senelerde ikti
sadi kalkınma temposuna en az mevzu olmuş il, 
Kastamonu îlidir. Türkiye'nin her tarafında 
nüfus en aşağı bir misli artmış fakat, tarihî 
merkez olan Kastamonu'nun merkezi başta ol
mak üzere, Cide'de de öyledir, İnebolu'da da 
öyledir, Daday'da da öyledir, Devrekani de öy
ledir. Kastamonu'nun 30 yıl evvel nüfusu ne is'c* 
bugün de aşağı yukarı odur. Ancak 1000-1200 
artma mevcuttur. Buna mukabil, genç milletler
de görüldüğü gibi Türkiye'de, erkek nüfusu art
tığı halde orada erkek nüfusu artmamıştır. Hal
buki oradaki arslan analar da erkek evlât do
ğurmaktadır. Fakat doğan erkek evlâtlar bu 
Kastamonu ilinde be.slenemem.ekte, ili, evi ve 
yuvası dışında ekmeğini aramaya gitmektedir. 
Burası fakrü sefalet ve gıda kifayetsizliği için
de kıvranan bir ilimizdir. Kahramanlık, şan, 
şeref ve tarih menkıbeleri bakımından ise en 
ileri gelen illerimizdendir. istiklâl Harbinde ver
diğimiz kayıplar listesini tetkik ederseniz en çok 
şehit veren bir il olarak Kastamonu başta gelir. 
Fakat adam başına kazanç miktarı en düşük 

. olan yerimiz de yine Kastamonu Vilâyetidir. 

Niçin Pazaryeri kaza merkezi olmak iste
mektedir? Derhal söyliyebilirim ki arkadaşlar. 
açlıkla pençeleşmek için. Çünkü burası kaza 
olursa Devlet birkaç bina yapacak, iş çıkacak 
ve birkaç memurun maaşı burada kalacak ve 
onlar da bunlardan üç, beş kuruş kazanacaklar
dır. Arkadaşlar, şunu bilmek lâzımdır ki, bun
lar kaza merkezi olmak değil, refah istiyorlar. 
Bunun yerine siz bu mmtakayı refaha kavuştu
racak ciddî tedbirler alın ve bilhassa Kastamonu 
Milletvekili arkadaşımız, bu mmtakaya yatı
rımlar ve banka kredileri sağlamak suretiyle, 
buranın kalkınmasını sağlasınlar. Memleketin 
diğer yerlerine hiç olmazsa mütenazır olacak, 
onlarla aynı seviyeye getirecek tedbirleri geti-
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rirlerse muhakkak daha iyi hizmet etmiş olur
lar. 

Bütün bunları bir tarafa bırakıyoruz, par
tizanlığa vatandaşları biz teşvik ediyoruz. Bu
rada Halkçılar ekseriyettedir... 

REİS — Cezmi Bey, böyle konuşmanız doğ
ru değildir. Sözünüzü mevzua intikal ettirin. 
Kastamonu Milletvekillerinin çalışmadıklarım 
ne ile biliyorsunuz? Kastamonu Milletvekilleri 
arkadaşların çalışmadıklarını işrap edecek şe
kilde konuşmanız doğru değildir. 

CEZMl TÜRK (Devamla) — Ben,-kanun 
teklifini getiren arkadaşlara hitabediyorum. 
Kendileri orada yaşıyan vatandaşların arasına 
bu gibi parti ihtiraslarını körükliyecek bir yol
da gitmemelidirler. Bu gibi hareketlerden içti-
nabedelim. Bugün Abana'y1 Pazaryeri'ne bağ
lıyalım derken, Abana'yi Pazaryeri'ne ve Pa
zaryeri'ni Abana'ya husumet haline getirmiye-
lim. Yarınkiler gelir, Abana'yi tekrar kaza ya
palım derse ne olacaktır? Onun için bu kötülü
ğü daha başında ve belli iken önlemek en doğru 
harekettir. Bu da bugün önümüze geldi. Bu, 
kötü bir çığırın başlangıç noktasıdır, tş, arzet-
tiğim gibi, memleket kalkınmasını, millet bü
tünlüğünü, memleket telâkkisini alâkadar eden 
bir iştir. Sizden istirham ediyorum: Bu mesele
yi, A abana veya Pazaryeri meselesi olarak de
ğil, memleket meselesi olarak ele alın ve Genel 
Meclis gibi siz de teklifleri reddediniz. 

BU RAPOR SÖZCÜSÜ HÜSEYİN BALIK 
(Zonguldak) — Muhterem arkadaşlar, hiçbir 
mebusun, söz söylemek sanatından istifade ede
rek gerek Büyük Millet Meclisini, gerekse siz 
arkadaşlarımızı ithama hakkı yoktur. Cezmi 
Türk arkadaşımızın gayet güzel konuşma sanatı 
olabilir ama, Kastamonu mebuslarının iş gör
mediklerini ve Abana meselesiyle alâkadar ol
madıklarım nereden biliyorlar. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Hakikat sanat 
istemez... 

BU RAPOR SÖZCÜSÜ HÜSEYÎN BALIK 
(Devamla) — Kimsenin Meclisi ve arkadaşları 
ithama hakkı yoktur. Gerek D. Parti ve gerek
se muhalefete mensup arkadaşlarımız meseleyi 
iktisadi, ilmî, coğrafi durumdan tetkik ve mü
talâa ettiler. Yalnız hiç kimse meselenin esas 
sebebinden bahsetmedi. Niçin bir Pazaryeri, ni
çin bir Abana meselesi bu kadar sızıltıyı mu
cip olmuştur, bu kadar itirazı mucip olmuştur, 
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| diye bunun üzerinde bir nebze olsun durmadı

lar. 
Arkadaşlar, ayrı ayrı mütalâa edilmesi lâ-

zımgelen noktalar arasında şunlar vardır. Aba
na ,bir iskeledir. Esas çalışma hareketleri, Pa« 
zaryeridir. Ayrı bir şehir, ayrı bir kaza mese
lesi değildir. Bir mahal meselesidir. Bir mahal
de; bir mmtakada, bir mevkide Hükümet hiz
metlerinin nereye konulması meselesidir. Bizim 
memleketimizde sahilde, şehir ve kasaba olmaz, 
oralarda Hükümet hizmeti olmaz, içerde, nere
de topluluk varsa Hükümet hizmeti orada ku
rulur. Karadeniz sahilinden birkaç tane misal 
verebilirim. 

öyle zannediyorum ki, bütün tarizlerini 1944 
senesinde niçin böyle olmuştur diye o zamanki 
olaylar üzerinde yapsalar, bu noktaya tevcih 
etseler daha doğru olur. 

Sonra, bu hâdiseye siyasi hüviyet vermek 
için ne zoru vardır, Hüseyin Balık'in, ne zoru 
vardır, Bütçe Komisyonundaki arkadaşların? 
Gelecekler kaza merkezinin Abana'dan Pazar
yeri'ne nakli keyfiyetine siyasi hüviyet verecek
ler.. Böyle bir şeyi bize tevcih etmeye bu ar
kadaşların hakları yoktur. 

REİS — C. H. P. Meclis Grupu adına Avni 
Doğan, buyurun. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA AVNİ 
DOĞAN (Yozgad) — Muhterem arkadaşlarım. 
Cezmi Türk arkadaşımız, meselenin en ehemmi
yetli bir noktasını belirtmiş bulunuyorlar. An
cak biz, Kastamonu Milletvekili arkadaşlarımı
zın hususi bir maksat ve gayretle, mahallî en
dişelerle kanun teklifi yaptılar, diye biz, kendi
liğimizden bir isnat yapmış değiliz, İçişleri Ko
misyonunda bizzat teklif sahiplerinden bir muh-

| terem arkadaş, Pazaryeri demokrat olduğu için 
i ilce merkezinin Abana'dan, Pazaryeri'ne nakli 
J lâzımdır ,diye konuşmuştur, komisyonda bulu-
j nan arkadaşlarımız şahittirler. (Soldan, ne de-
! miş encümen sesleri) Bizim bilhassa bu nokta 

üzerinde ısrarla duruşumuzun hikmeti, mem-
i leketin idari taksimatının memleketin coğrafi 
! zaruretlerine, vatandaşın ve Devletin menfaat-
! lerine uygun güzel bir şekli hal bulunabilir. 
i Bugün mevcut taksimatı mülkiyemiz, Birinci 
: Dünya Harbini mütaakıp, İstiklâl Harbimiz sı-
i rasında ittihaz edilen kararlarla eski sancak

lar, livalar vilâyetlere tahvil edilmek suretiyle 
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yapılmıştır. Hakikaten bu memlekette bir mül
ki taksimat meselesi, vardır. Bu, ancak Hükü
metin en geniş imkânlarını kullanarak ilmî ve 
iktisadi ve diğer ihtiyaçlara göre tetkikat yapa
rak Yüksek Meclisin huzuruna mükemmel bi" 
eser getirmekle halli mümkün bir dâvadır. Gün
lük bir hâdise ile Mecliste bu kadar fazla meş
gul oluşumuz, alelacele ve ciddî, ilmî tetkika 
iktiran etmemiş, yalnız temayüllerden istifade 
ederek mülki taksimatımıza yamalar yapmamak 
ve bu zihniyetin kaldırılması endişesinden doğ
maktadır. 

Mazbata muharriri kıymetli arkadaşımızın, 
ve kendi şahsına çok hürmetim olan Hüseyin 
Balık arkadaşımızın gösterdiği mucip sebeple
ri de, yani balığın denizden kaçmasını, hiç ye
rinde bulmadım. (Gülüşmeler) 

Memleketin inkişafı sahillerdedir arkadaş
lar. Bu nevi şehirlerde, yani sahil yolu ile mü
nakalesini, hayatiyetini, iktisadiyatını temin 
edecek durumda olan bir beldeden kaza merke
zinin içeriye doğru alınmasını gerektiren hu
suslar hakkında büyük tetkikler yapılmadan 
ileri sürülecek bir teklifin üstünde durulacak 
bir kıymet taşımadığı, kanaatindeyim. 

Meclisi Âlinizden ricam şudur : Bu nevi 
günlük hâdiseleri bırakalım, Hükümet ilmî tet
kikat yapsın, idari tarihimizin icaplarını nazara 
alsın, vatandaşların iktisadi ihtiyaçları üzerinde 
esaslı şekilde dursun, muntazam bir eser ge
tirsin. Böyle alelacele, az ve kifayetsiz tetkika 
istinadeden ve sadece temayülleri ifade eden 
bir yol üzerinde durmıyalım. Meclisi Alinin bu 
teklifi reddetmesini canü gönülden temenni ede
riz. Meclisi Âli, redde mütemayil değilse o za
man arkadaşımız Server Somuncuoğlu'nun, Hü
kümetin tetkikma talikan kanun teklifini ko
misyona gönderilmesine dair teklifinin kabulü
nü en muvafık bir fikir olarak görmekteyiz. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU REİSİ RÜKNED-
DİN NASUHİOĞDU (Edirne) — Arkadaşlar, 
ddari bir merkezin kurulması veya yer değiştir
mesi, birçok şartlara, emniyet iktisat, ve askerî 
ve saire olmak üzere esaslı şartlara istinat eder. 
Bir kazanın kurulması veya kaza yerinin değiş
tirilmesi meselesi, tamamen objektif mevzulara 
müstenit bir iştir. Bu kanun da böyledir. Bu 
işte siyasi bir maksat gözetilmesi ve düşünül
mesi mevzu itibariyle, mevzuun mahiyeti itiba

riyle kabili telif değildir. Bu mesele, İçişleri 
Komisyonunda uzun uzadıya müzakere edildi. 
Hattâ komisyonun, belki 3 - 4 celsesini işgal et
ti. Bâzı arkadaşlar, Abana'da kalmasını isti-
yenler, burasının sahil olmasını, inkişafa müsa
it bulunmasını, etrafla temasın daha kolay ol
duğunu ileri sürdüler. Buna mukabil Pazar
yeri'nin olmasını istiyen arkadaşlar da kesafe
ti, genişliği ve elverişliliği bakımından müta
lâada bulundular. Dediğim gibi komisyonun 
3 - 4 celsesini işgal etmiştir. Bunun üzerine en
cümenimiz oraya bir heyet gönderdi. Bir asker, 
bir belediyeci, bir hukuk mensubu olmak üze
re üç kişi gitti. Abana ve Pazaryeri halkı ile 
temasa geldiler, onları dinlediler; oranın gerek 
mevki, gerek yol, gerek etrafa olan irtibatı ba
kımından bütün cephelerini incelediler ve hiç
bir siyasi mülâhazaya kapılmaksızın, tamamen 
objektif esaslara müstenit olarak bize bir ra
por verdiler ve biz de ona istinaden rahat rahat 
bu teklifi kabul ve huzurunuza arzettik. Bina
enaleyh siyasi bir mülâhaza rnevzuribahis değil
dir. Burada bulunan-halkın-rahatı, selâmeti, 
kazanın inkişafı mevzuubahistir. 

TEVFİK İLERİ (Samsun) — Bir sualim 
var. 

Nuri Sertoğlu arkadaşımız, rapordaki 180 
hanenin hilafı hakikat olduğunu, *400 hane bu
lunduğunu, memleket nüfusunun 800 olmayıp 
1400 olduğunu söylediler. Halbuki biz bu ma
lûmata müsteniden reylerimizi vereceğiz. Ha
kikaten bu rakamlar hilafı hakikat mıdır? Yok
sa Nuri Sertoğlu'nun beyanları mı hilafı haki
kattir? 

İÇİŞLERİ K. REİSİ RÜKNEDDİN NASU-
HtOĞLU (Edirne) — Rakamlar aynen hatırım
da değildir. Yalnız şu kadarını biliyorum ki, 
Abana 700 - 800 arasındadır, Pazaryeri ise 
2 500-3 500 arasındadır. 

Şunu da arzedeyim ki, idari bir merkezin 
kurulması, oradaki halkın, bütün kaza halkının 
en yakın, en rahat şartlara sahip olmasını te
min içindir. 

REİS — Hüseyin Balık. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Efen

dim, nüfus, Abana'da 779, Pazaryeri'nde 2 255 
tir. 

Abana'da 180 hane, Pazaryeri'nde 412 hane 
vardır. Hükümetin verdiği rakkamlardır bun-
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îar ve gidildiği zaman görüldü. Gerek İçişleri I 
Komisyonundan gidenler, gerek bendenizi ça
ğırdılar, gittik, gördük her husustan her ba
kımdan ilçenin Pazaryeri'nde olması lâzımdır. 

REİS — Ahmet Gürkan. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Kıymetli ar

kadaşlarım ; kaza mevzuu hakkında huzurunuzu 
bir defa daha işgal etmiştim. Taşova Kazasının 
Amasya'ya verilmesi hakkında bir defa daha 
mâruzâtta bulunmuştum. Taşova Kazasının 
Amasya'ya verilmesi işinde, işin içiıîde bulu
nan bir arkadaşımız olarak bendeniz hiçbir po
litik mülâhaza gütmeden bu kazanın Tokad'dan 
alınıp Amasya'ya verilmesi lâzımdır demiştim. 

Eğer ben politik düşünmüş olsaydım Tokad 
kazalarının içinde partimize birinci derecede 
rey vermiş olan bir kazanın ayrılmasına taraf
tar olmamam icabederdi. Burada hangi his ile 
konuşacağımı ifade edebilmek için bu mâruzâ
tımı yaptım. 

Arkadaşlar, hergün muhalefet sıraları bom
boş görünüyordu. Bu kanunun müzakere edi
leceği gün kapıdan içeri girdim. Muhalefetteki 
arkadaşları mevcut görünce mutlaka politik bir 
nııevzu vardır, dedim ve hakikaten gördüm ki, 
kendilerince politik mevzu olan bu kaza mese-
selesi görüşülüyor. 

Arkadaşlar, ara seçimlerinde, bendeniz naçi
zane oralarını gezdim. Buraya gelirken bir dağ
dan aşağıya indim, ilk defa Pazaryeri denen 
yere geldiğim zaman kendimi hanı, hamamı 
dükkânı, çarşısı, birkaç sandalye fabrikası olan 
mamur bir yerde buldum. İşte Abana burasıdır, 
dedim, Ihayır dediler, burası Abana değildir 
Pazaryeri'dir dedief. Ya neresidir burası de
dim; yarın göreceğiz dediler. O akşam misafir 
ettiler, ertesi günü Abana'ya gideceğiz. İki, iki 
buçuk kilometre bir yol yürüdük, Abana işte 
burasıdır, dediler. Allah Allah dedim, hayret 
ettim. Oturduk, sordum arkadaşlara, niçin 
böyle oldu dedim ve hayretim arttı. Abana'-
nın, biraz ötesinde İlişi diye bir yer vardır, 
fırtına olunca vapurlar Abana'ya yanaşamazlar, 
buradan tahmil, tahliyesini yaparlar. Burası 
yani İlişi kayalarla öyle tanzim edilmiş ki fırtı
nalı havalarda tahmil, tahliye oradan yapılı- ı 
yor. Abana'da fırtınalı havalarda tahmil, tah
liye yapmak için 15 - 20 milyon lira sarfiyle bir 
mendirek yapılmak icabeder. 

Şimdi arkadaşlar, bu kazanın burada niçin I 
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kurulduğunu sordum. Bu kazanın kurulması 
tamamen politik mahiyettedir, dediler. Bugün 
kazanın, Pazaryeri'ne naklinde asla politika 
yoktur, arkadaşlar. Bizzat gördüm ve emin 
olarak size ifade edeyim, haysiyetim ve şerefim 
namına ifade edeyim ki, bunda hiçbir politik 
mülâhaza güdülmemektedir ve bu kanaatle 
bu kanunun kabulüne rey vereceğim. Mâruzâ
tım bundan ibarettir. 

REİS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlarım, Büyük Millet Meclisinin 
9 ncu devre çalışmalarının başladığı günden 
beri falan nahiye merkezi, falan yere nakledil
sin, falan ilce merkezi falan yere gitsin, falan 
nahiye ilce olsun mevzuları birçok defalar gö
rüşüldü, ortaya döküldü. Ben bu mevzuların 
heyeti umumiyesi hakkında naçiz fikrimi söyle
mek üzere söz almıştım. Fakat benden evvel 
konuşan arkadaşlarımın konuşmalarını dinle
dikten sonra uyandım arkadaşlar. Meğer işin 
içinde başka şeyler varmış. Bu bir ikaza mer
kezinin' bir yerden bir yere nakli keyfiyetinin 
altında hakikaten bâzı politik çarpışmaların, 
bâzı politik maksatların gizli olduğu apaşikâr 
meydana çıktı. Bir yerde bir kaza merkezi
nin, bir nahiye merkezinin, hattâ bir vilâyet 
merkezinin kuruluşunda politik maksatlar gü
dülebilir arkadaşlar. Bu her yerde vâkıdır. 
Ama işlerin bu kadar şiddetli mahiyet alması, 
bir kaza merkezinin bir yerden bir yere nakli 
üzerinde bu kadar ileri gidilmesi, bence doğru 
olmasa gerek arkadaşlar. Sarih söyliyeyim ar
kadaşlar, bu politik çarpışmalar bizi nerelere 
kadar götürür arkadaşlar? 

Bu işin altında politik maksatlar olduğunu 
nereden anladın diyeceksiniz? 

Arkadaşlar bundan evvel daha birçok kaza
lara yer değiştirttik kimse aldırmadı, ama şim
di gördüm ki Halk Partisi arkadaşlarım evvelâ 
pişdar kollarını çıkardılar, ondan sonra esas 
kuvvetleri ile erkânı harbiye reislerini müdafaa
ya sürdüler. Ondan sonra bizim teşkilât etraftan 
taarruza geçti. Paftalı, naritalı, erkânı harbiyeli 
işlenmiş mükemmel bir savaş. Değmez arkadaş
lar, işi bu raddeye götürmiyelim Allah aşkına, 
Yapacağımız çok işler vardır. 

Şimdi esas mevzua geliyorum: Anladığıma 
göre Abana diye bir eski nahiye merkezi vardır, 
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1944 te burası ilce merkezi olmuş. Ama politik 
olarak ilce merkezi olmuş. Mademki Pazaryeri 
daha kalabalık bir yerdi, niçin o zaman Halk 
Partisi oranın politikasından istifade etmemiş? 
Bu, kabul edilecek bir şey değildir. Her iki ta
rafta hayır bu politika mevzuu değildir... biz 
bunu politik bir mevzu olarak ele almadık diye 
iddia ettiler. Ben ikisine de inanmadım. 

Güzel sözler samiaya hoş gelir ama kalbe 
nüfuz etmek için yol bulamaz, besbelli. 

Bugün sahilde daha küçük, hane adedi itiba
riyle daha zayıf bir yer... Onun için kaza mer
kezi içeriye naklediliyor. 

Arkadaşlar, bir kaza merkezinin bir yerde 
kurulmuş olması ve aradan 10 senelik bir zaman 
geçmiş bulunması o mevkiin bünyesinde bir mu
vazene hâsıl etmiştir. Orasının bünyesi, kendi
sini o teşkilâta göre ayarlamıştır. Bu teşkilâtı 
oradan koparıp aldığınız anda orası felce uğrar. 

Nitekim, nahiye merkezi bulunan bir yerde 
kaza kurmak oraya hayat verir. Ama oraya ha
yat verdiği nispette, kopardığımız yere de felç 
getirir, zarf getirir. Onun için nahiye iken kaza 
olmak, kaza iken vilâyet olmak istiyen pek çok 
yerlerimiz vardır. Bu hal, demokrat iktidarın, 
demokrasi inkilâbınm memlekette sağladığı yük
sek çalışma azminin, yükselme iştiyakının ifade
sidir. Buna sevmelim. Bırakıverseniz 420 kaza 
1 200 oluverecek, 64 vilâyet yüze çıkacak, Hükü
met, bu hususta esaslı tedbirler almak yolun

dadır. Bırakalım, bu devrede mi olur, gelecek 
devrede mi olur, Hükümet işi ele alsın, plânını, 
programını yapsın, tetkikini bitirsin, hangi na
hiyeler kaza olacak, hangi kaza vilâyet olacak, I 
esaslı şekilde tetkik etsin, heyeti umumiyesini 
önümüze getirsin. Ondan sonra biz de noktai na
zarlarımızı serdedelim. Toplu halde gelsin, poli
tik ve gayripolitik mülâhazaları, ivedilik ve saire 
gibi şeyleri bir tarafa bırakalım, plânlı bir şe
kilde gelsin icabına bakalım. 

Arkadaşlar, iki kilometrelik mesafe dâhilin
de bulunan bir' yer, bir mahalle demektir. Bana 
kalırsa bunu eski yerinden almaktansa Pazar
yeri'ni takviye edelim, kısa bir zamanda bu iki 
mahal birleşsin güzel bir kaza ve hattâ günün 
birinde vilâyet merkezi haline gelebilir. Birini 
yapalım derken öbürsünü yıkmıyahm. Değişiklik 
yapmak lâzımgeliyorsa, idari taksimatı, memle
ket ölçüsünde ele alalım, hepsinin plânlarını ya
palım. Hepsine birden karar verelim, I 
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I Netice itibariyle arkadaşlar, bu kanunun red

di, akla, mantığa, realiteye aklıselime çok uy
gun olur. 

ZÎYA TERMEN (Kastamonu) — Muhterem 
arkadaşlar,birkaç saatten beri enine boyuna Sa
yın Meclisin Sayın Üyeleri tarafından yüksek 
heyetinize arzedilegelen bu mevzu üzerinde, bu 
kanun teklifinde imzası bulunan bir arkadaşınız 
olarak ve bu kanunun mevzuunu teşkil eden böl
geyi çok iyi bilen bir arkadaşınız olarak, sizleri 
sıkmadan geniş mâruzâtta bulunacağım. 

Bu kanunun, Kastamonu'nun 10 mebusu ta
rafından teklif edilmesinin hakiki sebebi nedirî 
Evvelâ bu suali sormak, zannedersem bu mev
zuun anahtarını teşkil eder. 

Arkadaşlar, bir vilâyet tasavvur ediniz, 10 
mebus çıkarır. Bu 10 mebus arkadaşınız, mu
ayyen birçok meselelerde, daima yanyana ve 
müşterek çalışırlar. Cezmi Türk arkadaşımızın 
söylediği gibi bir durum içerisinde değildirler. 
Bu vilâyetin bir kazası, vaktiyle, şahıs nüfuzu
nun bu memlekette hâkim olduğu bir devirde, 
Ankara'dan gelen bir işaret halinde, «kasaba 
merkezi filân yer olacaktır», şeklindeki işara 
uyularak, Abana'da kurulmuştur. 

Bakanlar Kurulu, tahsisen verdiği bir karar
la, merkez filân yerde teşekkül etmiştir diye, 
ayrı bir karar almıştır. Fakat o tarihte o hin
terlant üzerinde, o kazaya merkezlik yapacak 
olan merkezlerin adedinin üç olduğu, ve bun
lardan lâyıkmm hangisi olduğu, düşünülmemiş
tir. Bunlar Bozkurt, Çatalzeytin, Abana'dır. 

Abana 'nm merkez olması, nahiye teşkilâtını 
yakînen bilen memurun, jandarmanın, halkın, 
yani bütün sekeneyi, mütehayyir bırakmıştır. 
Halkın infiali, uzun seneler devam etmiştir. Ka
nunun tahsisen burasını merkez yapması, büyük 
haksızlıktır! diye Ankara'ya, otomobilin kıt ol
duğu o devirde, katır kervanlariyle, kamyonlarla, 
arabalarla, yüzlerce heyetler gelmiş, fakat, 
Ankara, musir bir şekilde ,vaktiyle vâki kara
rın devamını emretmiştir. Sene 1950! Demok
rat Parti iktidara geçiyor. Bu büyük haksızlık
tan muğber olan kütle, ki başta köylü vardır, 
köy adedi 72 dir ,ve 58 i, bu dâvanın peşinde
dir! Biz, yüzlerce mazbata ile durumu ilgililere 
arzettik. Ayrıca üç beş köylü heyeti de geldi. 
Bir türlü tahakkuk etmiyen bu arzu, 1950 de 
kendisini siyasi oy olarak tecelli ettirdi. Yani 
umumi kütlenin arzusunu ayaklar altına; alan 
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felsefeyi, halk çiğnedi! Bizzat Demokrat Parti 
Abana'dan 17 bin oyun 15 binini aldı. Biz 876 
nüfusu olan Abana'nm 334 seçmenini belki bu
gün kaybediyoruz. Fakat ısrarlı bir halk arzu
sunu, tahakkuk ettirmek yolundayız. Bu 331 
seçmenin oyunu almak, çalmak için bu kanu
nu müdafaa yolunda da değiliz. Kastamonu'da 
parti olarak çok kuvvetliyiz, bize 1950 senesin
de muazzam oy veren Kargı Kazasının, Çorum'a 
geçmesinde bir arkadaşımız vazife hissiyle bu 
kürsüye çıkmış ve sadece bir memleket çocuğu 
olarak müdafaasını yapmıştır, oy kaybım bir 
mevzu olarak mütalâa etmemiş insanlarız. Ça
lışmalarımıza istikamet veren oy değil, halk ar
zusudur, millet iradesidir. Fakir Kastamonu'nun 
bir ilçesi, bir kanunla büsbütün tarumar olur
ken, yani bu kaza bizden Çorum'a nakledilir
ken, Demokrat Partili mebuslar olarak, oy kay
bediyoruz diye, bu kürsüden müdafaasını yap
mış da değiliz. Çünkü, bizim oya ihtiyacımız 
yoktur! Benim bu iddiamı 3 - 5 ay sonra yapı
lacak seçimlerde, Cezmi Türk arkadaşımız da 
dâhil hepimiz pekâlâ müşahade edeceğiz. 

Cezmi Türk arkadaşımın mütalâasının bu 
noktası, tatbikat bakımından yanlıştır. 1950 se
çimlerinde 350 rey farkla kazandılar diyor. 
Evet bu fark devam etmiş olsaydı, bugünün po
litikası olarak ve memleket mebusları olarak, 
bu nevi hâdiseleri yaratmak, bir nevi politika
ya hami edilebilirdi. Ara seçimlerinde D. P. me
busları 26 bin rey farkı aldı. Binaenaleyh 330 
seçmenin reyini ifade eden böyle bir konuda, bu 
şekilde konuşması bir hatadır. 

REÎS — Ziya Bey, bu hususta kürsüden lâ-
zımgelen ihtar yapıldı.. 

2ÎYA TERMEN (Devamla) — Muhterem 
Balkanım, aynı zamanda Kastamonu mebus
larına karşı tarizi vukubu'du. Müsaade bu
yurursanız onu da cevaplandıracağım. 

«Kastamonu mebusları, bu nevi kanun ge
tireceklerine, memleketlerine iyi hizmet etsin
ler, bol tahsisat alarak ölgün konulara hayati
yet versinler.» dedi. 

Kastamonu Vilâyeti, Allah'ın kendisine hiç
bir coğrafi ve tabiî imkân vermemesi yüzün
den, daimî hicrete mahkûm bir vilâyettir. Biz 
Kastamonu mebusları olarak arkadaşlarım 3,5, 
ben ise 2,5 seneden beri, fevkalâde çalıştık, mu
azzam neticeler elde ettik. Kastamonu'nun 
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1189 köyü vardır; 354 köyünde su yoktu, bu
nu tesbit ettik ve iki yüzden fazlasına su ge
tirdik. Yollar yaptık, Taşköprü'deki fabrikayı 
ihya ettik. Müsaade etsinler, bizim Kastamo
nu'muzla Cezmi Bey, uğraşmasınlar. Kastamo
nu'nun bütün derdi ile, saadeti ile uğraşan 
insanları töhmet altında bırakmaya yeltenme-
sinler... Kastamonu; o beylik kelime ile söyli-
yeyim, rakam .olarak 27 yıllık Hükümet yar
dımlarının tamamını, üç buçuk sene içinde is
tihsal etmiştir! Ve bunu, bu rakamları, Cezmi 
Bey Kastamonu Valiliğine bir mektup yaza
rak öğrenebilir. Kastamonu, 27 yıllık yardı
mın bir buçuk mislini (Her yerde öyle sesleri) 
evet her yerde olduğu gibi, istihsal etmiştir. 

Bu kanun münasebetiyle oradaki kendi 
partilerinin müstakbel muvaffakiyeti için mev
cut Kastamonu mebuslarına nakli kelâm etme
leri, politik değil, (impolitique) tir! Ve Cezmi Bey 
gibi münevver ve bu Mecliste her kes tarafın
dan sevilen, sözü sohbeti yerinde olan bir ar
kadaşa bu beyanı cidden yakıştıramadım! 

Şimdi arkadaşlar, meselenin esasına geçiyo
rum. Esas hakkındaki mâruzâtım, gayet kısa 
olacaktır. 

Bir kanun tasarısını, tasavvur buyurulsun ki, 
bir vilâyetin on mebusu teklif etmiştir, muha
lifi yoktur! Bir kanun teklifi tasavvur buyu
rulsun ki, bir kasabasının falan yere naklini, 
o kazanın 72 köyünden 58 i istemektedir, ve 
bu dâvanın ısrarla peşindedir! Bir kanun ta
sarısı tasavvur buyurulsun ki, B. M. Mecli
sinin bir komisyon, içinden üç kişilik mütehas
sıs bir heyet gönderiyor ve giden heyet bu tek
lif doğrudur! Diyor, ve komisyon müspet ka
rar veriyor! Bir kanun teklifi düşünülsün ki, 
Bütçe Komisyonu, kılı kırk yaran Bütçe Komis
yonu, bütün münakaşalara, mücadelelere rağ
men, bunu tam mânasiyle tasvibediyor! Ve son 
olarak bir kanun teklifi tahayyül buyurulsun 
ki, bütün bu hususlardan sonra Hükümeti tem
sil eden zat ve bizzat bakan o'an zat, «arkdaş-
lar diyor, vaktiyle vâki bir hatayı, bu teklif 
önlemektedir; vaktiyle kaza merkezi burası 
olmaması lâzımgelirken her nasılsa yapılmış ve 
şimdi, sizler düzeltiyorsunuz!» ve sonra da el
lerinde cetvellerle, haritalarla C. H. P. li ar
kadaşlar gelsin bu işin kasda makrun müdafaa
sını yapsınlar! Kastamonu'yu bir Kastamonu 
Milletvekili mi bilir? Yoksa uzak illerin me-
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busları mı? Biz o muhitin çocuklarıyız; bizi o , 
muhit yetiştirmiştir. Onlar vaktiyle ele geçmiş | 
bir hakkın elden çıkmaması için çalışıyorlar. 
Biz ise demincek arzettiğim gibi, oy peşinde 
olmıyarak, bir hakkın tecellisi için uğraşıyoruz. 
76 köyden bize gelen mazbatalar bu kanun tek
lifini bize emretti. Bize 76 köyden buna lüzum | 
yoktur! Diye telgraf getirmeye kadar teves
sül ettiler. Muhtarlardan bir nevi kararlar alıp 
bu kanunun çıkmasını önlemek istediler, isim 
söylemiyorum; bu dâvada politika işi bize, biz
zat teklif sahiplerine hamlediliyor. Ama ha
kiki politikanın kimlerde olduğunu, Yüksek 
Heyetiniz ve şu anlarda bu dâvayı dinliyen va
tandaşlarımız tarafsız dinleyiciler, daha iyi an
lamışlardır! 

Rakamların tamamının yanlış olduğunu söy
lediler. Rakamlar doğrudur! Bunları bizzat 
Hükümetten aldık. Eğer Türkiye Cumhuriyeti 
İçişleri Vekâletinin verdiği bu rakamlar yan
lışsa, ben de bu kürsüden yalan söyliyorum de
mektir. 770 nüfuslu bir yer, mazide politik mü
lâhazalarla 2255 nüfuslu bir yere tercih edile
rek kaza yapılmıştır! 180 haneli bir yer 480 ha
neli bir yere tercih edilmiştir! 83 dükkân bu
rada, 280 dükkân orada! 208 hane burada. 412 
hane orada! 

Nuri Sertoğlu arkadaşımız, 18 fabrikadan 
hahsettiler. 18 fabrika, Türkiye'nin 62 vilâye
tinde yoktur!. Biz sadece, dört fabrika mahiye
tindeki mobilya atelyesinden bahsettik. Elek
trikle işler dört büyük sandalye imalâthanesi 
demedik. 

NECMÎ SERTOĞLU (Sinob) — Gerekçede 
vardır... 

ZÎYA TERMEN (Devamla) — Dört büyük 
atelyeden bahsettiğimiz halde, 18 fabrika ola
rak takdim ediyorlar 3 - 4 misli mübalâğalı, 
tuhaf bir takdim! 

îşin bütün hususiyetini ifade eden belediye 
bütçelerine gelince; kaymakamın oturduğu be
lediyenin bütçesi 16 bin liralıktır; diğerinin, 33 
bin liralıktır.! Köy hüviyeti olduğu halde, 
mensup olduğu kasabanın iki buçuk misli bir 
belediye bütçesine malikiyet! Bütçesinin gelirinin 
tazammun ettiği fikri de, ayrıca arzetmek iste
rim. Bozkurtlu'lar 18 odalı bir Hükümet ko
nağı dahi inşa etmişlerdir. Buradaki beyanla
rında Nuri Sertoğlu arkadaşımız, Meclisten bu 
kanun çıkacak diye, cemiyet kurup Hükümet | 
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binası yapmıya tevessül edilmiştir buyurdular. 
Kendisine bu haber, iki sene evvel verilmiştir. 
İki senede bu dâvayı millet kökünden hallet
miş, bina inşaatını aylarca önce bitirmiştir, 
Bina hâlen kaymakamını bekliyor. Bu kanu
nu ister kabul edin, ister kabul etmeyin, halk 
bunu yapmıştır! Hükümet konağının resmi de 
buradadır. Halen bir jandarma, ortaokul, ku
lüp, sinema ve belediye binaları, bugün mev
cuttur. Bu kasabanın buradan yukarda arzet
tiğim haklı sebeplerle alınıp, diğer mahalle 
naklinde Hükümet olarak, bina olarak, kış 
mevsiminde dahi, ufak bir sıkıntıya mâruz ka-
lınmıyacaktır. Bu kanun kabul edilmediği 
takdirde bu binalar, 72 köyün 52 sinin arzusu 
olarak, yine zamanını ve kendilerinin hakkını 
tanıyacak bir Meclisi bekliyecektir! 

Şurada Muhterem Burhanettin Bey arkada
şıma da arzı cevap etmek isterim: Buraya kara 
kara yazılar halinde matbaada basılmış birta
kım yazılar intikal eder ve bunların çoğu, ka
nundur. Biz bu kara yazılara, kanunlara rey 
verecek insanlar olarak, bunları, bir defa ol
sun, okumak mecburiyetindeyiz! Ya okuyaca
ğız, gereğine oyumuzu vereceğiz, veya okumaz
sak, üzerinde mütalâa beyan edeceğiz. 

Çok hürmetkarı bulunduğum Muhterem Bur
hanettin Onat'm, bu kanunun mucip sebepleri
nin nelerden ibaret ol'duğunu bir defa okuma
larını hassaten istirham ederdim! 

Arkadaşlar; içişleri Komisyonunda bu me
sele ilk defa gayet uzun tartışıldı. Oylamaya 
geçilmeden önce, Muhterem Pertev Arat ; «Ar- * 
kadaşlar, dedi, bu dâvada bir vilâyetin on me
busunun ısrar göstermesi, bu dâvada elli sekiz 
köy halkının resmî mühürlerl'e ısrar gösterme
si, bu dâvada Hükümetin, vaktiyle vâki hatayı 
düzeltmek şeklinde mütalâa serdetmesi, reddo-
lunursa, bizi bir çıkmaza sürükliyebi'lir. Biz 
komisyon olarak bir heyet gönderelim!» dedi
ler. Besim Besin, Muhittin özkefeli ve Avni 
Yurdabayrak olmak üzere, belediyeci, hukuk
çu ve askerden mürekkep bir heyet mahallî dâ
vaya gitti. Her iki kasaba da, efendice, bu he
yeti selâmladı. Her iki kasaba da, tezini gayet 
•meşru ve güzel şekilde, savundu! Giden heyet, 
her iki yerde yaptığı tetkikte, zerre kadar rey 
ihsasında bulunmadı. Bu teklifin sahipleri ola
rak Muhterem Halk Partili arkadaşlarıma bil
hassa arzederim ki, bu teklifin sahipleri on Kas-. 
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tamonu mebusuna dahi, heyet üyeleri müspet 
veya menfi şekilde hiçbir ihsasta bulunmadılar. 
Yani bir nevi politika konusu olarak tasvir edil
mek istenen ve bu işin birtakım politik mülâ
hazalarla yapıldığını ima eden arkadaşlara ce
vap olmak üzere arzedeyim ki, heyet, tamamen 
vicdanının sesini rapor halinde aksettirdi. Bu 
dâvada haklı olduğumuzu Yüksek Heyetinize 
mucip sebepleriyle uzun uzun arzettik. Ayrıca 
diğer arkadaşların konuşmasından sonra, mec
buren müdafaamızı da yaptık. Eğer bu konu
da, şu anda, bu konuşmamı dinliyen muhterem 
arkadaşlarım müspet mütalâada bulunur ve rey
lerini müspet izhar ederlerse, itimat buyurııl-. 
«un, 76 köyde oturan binlerce vatandaşın kal
bini kazanmanın huzuru içinde salonu terke-
decekler'dir, aksi halde, demokrasinin çokluk 
arzusunun emri olarak, henüz bu memlekette 
tahakkuk etmediği, o köylerde hüzünle müta
lâa olunacaktır. 

Arkadaşlar bu noktayı hassaten belirtmek 
isterim! (Bu olma'dı sesleri) 

REİS — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasına ekli Torquay Protokolünün 
onanması hakkındaki kanun lâyihasına (244) 
oy verilmiştir. (241) kabul (3) ret, kanun onan
mıştır. 

Efendim kifayet takrirleri var, okuyoruz. 

Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesine 

karar verilmesini teklif ederim. 21 . X I I . 1953 
Ankara Mebusu 

Hâmid Şevket İnce 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmalar kâfidir. Müzakerenin kifayeti

ni arz ve teklif'ederim. 
Burdur Mebusu 
Mehmet Özfoey 

REİS — Kifayet takririni reyinize arzediyo
rum:.... 

SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — 
Aleyhinde konuşacağım. 

REİS — Buyurun. 
SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — 

Efendim, daha halledilecek ve cevaplanacak bir
çok noktalar, hassaten Hükümet tarafından izah 
edilmesi ieabeden hususlar vardır. Sayın İçişleri 
Bakanı da biradadır, kendilerinden aydınlatıl-

. 1953 6 : İ 
masını istediğimiz noktalar vardır. Muhterem he
yetinizin realiteye uygun bir neticeye varabilme
si için kifayeti müzakerenin kabul edilmemesi 
icabeder. Reddini istirham ederim. 

REİS — Söz alan arkadaşlarımız mevcut. 
Kifayeti müzakere hakkındaki takrirleri de oku
duk, takririn aleyhinde konuşan arkadaşımızı 
da dinlemiş bulunuyorsunuz. Kifayeti müzakere 
takrirlerini reyinize arzediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kifayeti müzakere takrirleri 
kabul edilmiştir. 

Tasarı hakkında bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kastamonu Mebusu Hayri Tosunoğlu ve 10 

arkadaşının Abana kaza merkezinin'Bozkurt -
Pazaryeri Kasabasına nakli hakkındaki kanun 
teklifleri, iki kasaba arasında, tarihi çok eski za
manlara giden çekişmeyi ortadan kaldıracak bir 
hal tarzını ihtiva etmemektedir. 

Kaza merkezi, bu teklife uyularak kaldırıl
sa dâhi çekişmeler devam edecek ve huzursuz
luk kalmıyacaktır. 

Abana'nın gelişmesini durdurmamak, Pazar
yeri Kasabasının inkişafını sağlamak maksadiy-
le, Hükümetin meseleyi ele alarak: mütehassıs
larına tetkik ettirilmesini ve her iki tarafı temin 
edecek bir netice ile Yüksek Meclise arzetmesini 
teminen bu mucip sebeple tasarının komisyona 
iadesini. 

Bu cihet kabul Duyurulmadığı takdirde tek
lifin reddini arz ve teklif ederim. 

2 1 . X I I . 195S 
Sinob Mebusu 

Server Somuncuoğhı 

REİS — Efendim, okunan takrir iki ayrı 
noktai nazarı ihtiva etmektedir. Birisi, tasarı
nın komisyona iadesi, diğeri de reddedilmesi 
hususudur. Aykırı teklif reddi mahiyetinde 
olan tekliftir. Evvelâ bunu reyinize arzedece-
ğim : Tasarının reddine dair olan teklifi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyona iadesine dair olan teklifi reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Reddedilmiştir. 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Gerekçede ivedilikle görüşülmesi yazılı ola
rak istenilmektedir. Kabul edenler lütfen işaret 
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buyursunlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Abana Kaza Merkezinin Bozkurt - Pazaryeri 
Kasabasına Nakli hakkında Kanun 

MADDE 1. — 4769 sayılı Kanunun birinci 
maddesine bağlı (1) sayılı cetvelde adları ya
zılan (9) kazadan Kastamonu - Abana Kaza 
Merkezi, adı geçen kanunun diğer maddelerinde 
ve cetvellerinde yazılı hak ve şartlarla Pazar
yeri - Bozkurt Kasabasına ve (Bozkurt) Kaza
sı adı ile nakledilmiştir. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen?.... Ser-
ver Somuncuoğlu, buyurun. 

SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — 
Efendim; kısaca, Hükümetten bir noktanın ay
dınlatılmasını rica edeceğim. 

Şimdi, kanun kabul edildiği takdirde, kaza 
merkezi Abana'dan Pazaryeri'ne intikal edecek
tir. Abana'mn nüfusu re'sen, başlı başına bir 
belediye teşkiline müsait değildir. Abana'dan 
kaza merkezi Pazaryeri'ne intikalinde Abana, 
köy kadrosuna irca edilecektir, oradaki mevcut 
belediye, İller Bankasına ve saireye yarım mil
yon lira borçlanacak, çünkü birtakım tesisler 
yapmıştır. Köyün tahammülü ne olacak? Bunu 
İçişleri Vekili nasıl mütalâa ederler?. Bu nok
tanın tavzihini rica ederim. 

REİS — Madde hakkında başka söz istiyen 
yoktur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

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

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

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

Teklifin tümünü oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Teklif kabul edilmiş, 
kanun halini almıştır. 

5. — İstanbul Mebusu Fuad Hulusi Demir
cili ve 25 arkadaşının, Avukatlar Yardımlaşma 
kanunu teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/531) [1] 

f i] 23 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

. 1953 Ö : İ 
REİS — Raporda Öncelik ve ivedilik teklifi 

vardır. 
öncelikle görüşülmesini reyinize arzediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz istiyen var mı! 
Yoktur. Maddelere geçilmesini reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 1. — Her baro merkezinde baro 
umumi heyeti kararı ile (Avukatlar Yardımlaş
ma Sandığı) kurulabilir. 

4 neü madde hükmü mahfuz kalmak üzere 
her avukat, mıntakası sandığının âzasıdır. 

Sandıkların kurulmasından maksat, yardıma 
muhtaç oldukları baro idare meclislerince kabul 
edilen veya^ talimatnamelerde gösterilecek müd
detle âza olup da ihtiyarlığı, hastalığı yahut 
maluliyeti gibi sebepler yüzünden fiilen çalışa-
mıyacak hale gelerek barolarla alâkasını kesen 
avukatlar ile meslek faaliyeti yapmakta iken 
ölen avukatların daha evvelden gösterecekleri 
kimselere, göstermedikleri takdirde talimatna
melerde gösterilecek mirasçılarına tesbit oluna
cak şekil ve miktarda yardımları sağlamak ve 
tanzim etmektir. 

Sandıkların idareleri ile çalışma tarzları ve 
2 nci maddenin masraflara ait (a) fıkrasında 
yazılı istihkak şartları, nispetleri, miktarları 
baro idare meclisleri tarafından hazırlanıp umu
mi heyetlerce kabul edilen talimatnamelerde 
gösterilir. 

Sandıkların idare ve temsili baro idare mec
lislerine aittir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Sandıkların varidatı şunlar
dır : 

a) 3 ncü maddede yazılı yardımlaşma pul
ları hasılatı; 

b) Sandık azalarından bir defaya mahsua 
olmak üzere alınacak duhuliyeleri 

Avukatlar Yardımlaşma Kanunu 
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c) Sandık azalarından alınacak aylık aidat; 
d) Bağışlar; 
e) Diğer varidat. 
Sandıkların masrafları şunlardır: 
a) 1 nci maddenin üçüncü fıkrasında gös

terilen istihkak şartları, nispetleri, miktarları 
talimatnamelerde tesbit edilecek olan yardım 
ve tahsisler; 

b) idare masrafları; 
c) 1 nci maddenin üçüncü fıkrası haricinde 

kalan ve yardımlaşma gayesine uygun fevkalâde 
masraflar. 

Sandıkların varidat ve masrafları ile bütün 
muameleleri her türlü vergi ve resimlerden mu
aftır. 

EEÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Yardımlaşma pulları; avukat
ların, Avukatlık Kanununun 23 ncü madde
sinde yazılı faaliyetleri yaparlarken tanzim ve
ya ibraz edecekleri yahut verecekleri bilûmum 
evraka yapıştırılır. Ancak; yardım pulu yapış
tırılmamış veya eksik yapıştırılmış evrak ka
bul edilirse de noksanları ikmal ettirilir. 

Avukatlar, pulların bedellerini kendileri 
öderler. Hiçbir suretle müvekkillerinden ala
mazlar. 

Pullar yirmi kuruştan az ve yüz kuruştan 
fazla olamaz. 

Pullar Maliye Vekâletince hazırlanarak ma
liyet bedelleri ile barolara verilir. 

Hangi evraka kaç kuruşluk pul yapıştırıla
cağı talimatnamelerde gösterilir. 

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

MADDE 4. — Adlî müzaharete nail olan
larla Emekli Sandığından istifade edecekler 
hakkındaki (5434) sayılı Kanunun 12 nci mad
desi hükmüne, giren müesseselere ait dâva ve 
ihtilâflarda bu müesseseler 3 ncü madde hük
münden muaftırlar. 

Şu kadar ki, bu müesseselerin avukatları 
yardımlaşma sandıklarına âza olmakta muhtar
dırlar. Bu takdirde 2 nci maddenin birinci fık
rasının (b) ve (c) bentlerinde gösterilen du
huliye ve aidattan başka talimatnamelerde tes-

12.1953 O : 1 
I bit edilecek maktu aylık, iştirak hissesi de .ve

rilir. 
REİS —• Komisyon Sözcüsü Vacid Asena. 
SÖZCÜ VACÎD ASENA (Balıkesir) — 

I Efendim, şimdi okunan 4 ncü maddenin birinci 
I fıkrasının son kısmında : «Bu müesseseler 

üçüncü madde hükmünden muaftırlar» deni
yor. Bu kısmı «bu müesseselerin avukatları» 
şeklinde tashih ediyoruz. 

Sonra, maddenin en sonundaki «hissesi de 
verilir» ibaresi «hissesi de verirler» olacaktır. 
Bunu da tashih ediyoruz. 

REÎS — Maddeyi bu tashih şekliyle oyunu
za arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Pul bedelini müvekkilinden 
aldığı sabit olan veya 3 ncü maddenin birinci 
fıkrası hükmüne muhalif olarak, merciince mü
nasip bir mehil tâyini sureti ile yapılan ihtara 
rağmen pu'l mükellefiyetini ifa veya ikmal et-
miyen avukattan baro disiplin meclisi kararı 
ile ilk defasında (50) ve her tekerrüründe (100) 
lira para cezası alınır ve Avukatlık Kanunu
nun 121 nci maddesine tevfikan tahsil edilerek 
sandığa irat kaydolunur. 

2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) 
bentleri ile 4 ncü maddenin ikinci fıkrasında 
yazılı iştirak hisselerini ödemiyenler hakların
da Avukatlık Kanununun 80 nci maddesi tat
bik olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddevi kabul edenler... Kabul etmiyen-

I 1er... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 3499 sayılı Avukatlık Kanu
nunun yedinci babında yazılı meslek sigortası
na mütnallik hükümler ilga edilmiştir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren muteberdir. 

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

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Adalet Vekili memurdur. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyoruz 
I efendim. 
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6. — Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı 

Kanunda Askerî Makamlar Üzerinde Değişiklik 
Yapılmasına dair olan 5427 sayılı Kanuna bağlı 
cetvelin tadiline dair kanun lâyihası ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/682) [1] 

REÎS — Teklif vardır, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Gündemin birinci defa görüşülecek işleri ara

sında (2G) bulunan (Temsil ödeneği hakkında
ki 5027 sayılı Kanunda Askerî Makamlar Üze
rinde Değişiklik Yapılmasına dair 5427 sayılı 
Kanuna bağlı cetvelin tadiline dair kanun lâ
yihasının) öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 21 . 12 . 1953 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 

REÎS — öncelikle görüşülmesi teklif edili
yor. Kabul edenler... Etmiyenler... öncelikle 
görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yok. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... İvedilikle 
görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Kanun
da Askerî Makamlar Üzerinde Değişiklik Ya

pılmasına dair olan Kanuna bağlı cetvelin 
tadiline dair Kanun 

MADDE 1. — 6 . VI . 1949 tarih ve 5427 
sayılı Temsil ödeneği Kanununa bağlı (1) sa
yılı cetvele bu kanuna bağlı cetvel eklenmiştir. 

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

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

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

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

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

Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. 

[1] 25 sayılı basmayazı Tutanağın sonunda-
dır. 

1.1953 0 : 1 
7. —-• Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Kara

yolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki 5539 sayılı Kanuna bağlı (3) sayılı 
cetvelin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Bayındırlık ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/544) [1] 

\REİS — Teklif vardır, okuyoruz. 

B. M. M. Reisliğine 
Gündemin iki defa görüşülecek işleri ara

sında ve 29 ncu sırada bulunan Karayolları Ge
nel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkında
ki 5539 sayılı Kanuna bağlı (3) sayılı cetvelin 
değiştirilmesine dair bir maddelik kanunun ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bayındırlık Komisyonu Reisi 
Süleyman Kuranel 

REİS — Teklifin öncelikle görüşülmesi tek
lif olunmaktadır. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen? Yoktur. Madde
lere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi de vardır. 
İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... Et

miyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan Kanuna bağlı (1) sayılı cet
veldeki Bayındırlık Vekâletine ait kadrolarda 

değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 30 . VI . 193a 
tarih ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetveldeki Bayındırlık Vekâleti Yapı ve İmar 
İşleri Dairesi kadrolarına, 5539 sayılı Kanuna 
bağlı (3) sayılı cetvel ile eklenen kadrolar kal
dırılarak yerine ilişik cetvelde yazılı kadrolar 
konulmuştur. 

REİS — Madde hakkında söz i«tiyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 

[1] 29 sayılı basmayazı Tutanağın sonunda-
dır. 
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MÂDÖE 1 — Bu kanun ! . I . 1954 tari- j 

hinde meriyete girer. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 

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

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

Tümünü oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil

miştir. 

8. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Teşkilât ve Memurları Kanunu İle bu kanuna 
bâsn hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine 
dair 4862 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/563) [1] 

REİS — Raporda öncelikle görüşülmesi ta
lep olunmaktadır. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 
ivedilikle görüşülmesini kabul edenler... Et-

mij'enler... Kabul edilmiştir. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Teşkilât 
ve Memurları hakkındaki 3017 sayılı Kanunun 
6 noı ve tiu kanunun 4258 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 49 ncu maddelerinin değiştirilmesine 
ve 4862 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde 

değişiklik yapılmasına dair kanun 

MADDE 1. — 9 . VI . 1936 tarihli ve 3017 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Madde 6. — Teftiş Heyeti Reisliği: 
Bir reisin idaresinde başmüfettiş ve müfettiş

lerle, reislik bürosundan müteşekkildir. 
Teftiş Heyeti ve müfettişler doğrudan doğ

ruya Vekile bağlı olup onun adına teftiş ve tah
kik yaparlar. Vekilin tensip edeceği başmüfettiş 
veya müfettişlerden biri merkezde reis yardım
cısı vazifesini görür. 

\1] 30 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, 

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

MADDE 2. — 9 . VI . 1936 tarihli ve 3017 
sayılı Kanunun 4258 sayılı Kanunla değiştirilen 
49 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 49. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ve
kâleti müfettişleri; başmüfettişler, birinci, ikin
ci, üçüncü ve dördüncü sınıf müfettişlerden mü
rekkeptir. 

A) Teftiş Heyeti Reisliğine başmüfettiş
likte, 

Başmüfettişliklere birinci sınıf müfettişlikte, 
birinci sınıf müfettişliklere ikinci sınıf müfet
tişlikte terfi süresini dolduran ve terfie ehil 
olan müfettişler; ikinci, üçüncü ve dördüncü 
sınıf müfettişliklere sicilleri itibariyle ehil bu
lunan tabip, diş tabibi, eczacı ve kimyagerlerle 
Hukuk ve Siyasal Bilgiler ve diğer fakülteler 
mezunları tâyin olunurlar. 

B) İkinci, üçüncü ve dördüncü sınıf müfet
tişliklere ilk defa tâyin edilecekler, altı aylık 
bir tecrübe devresi geçirirler. Bu müddet zar
fında muvaffak olamıyanlar Vekâletin diğer şu
belerinde meslek ve durumlarına uygun görevle
re nakil edilirler. 

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

MADDE 3. — 11 w II . 1946 tarihli ve 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelden bu ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar çı
karılmış ve yerine (2) sayılı cetvelde derece, 
görev, sayı ve aylıkları yazılı memuriyetler ko
nulmuştur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun 26 . I I . 1954 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Vekilleri 
memurdur. 

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

Tasarının tümünü reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Ö. — Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

Teşkilât ve Yazif eleri hakkındaki 2997 sayılı 
Kanunun 3 ncü ve 4 ncü maddelerinin tadiline 
dair kanun lâyihası ve İçişleri ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/642) [1] 

REİS— Raporda öncelikle görüşülmesi tek
lif edilmektedir. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

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

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmemiştir. . 

Tapu ve Kadastro umum Müdürlüğü Teşki
lât ve Vazifeleri hakkındaki Kanunun 3 ncü 
ve 4 ncü Maddelerinin Tadiline dair Kanun 

MADDE 1. — 29 . V . 1936 tarihli ve 2997 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Merkez 
Teşkilâtı bir umum müdürün idaresi altında bir 
umum müdür muavini ile aşağıda yazılı daire
lerden terekkübeder : 

1. Teftiş Heyeti; 
2. Muamelât Müdürlüğü; 
3. Fen Müşavirliği; 
4. Kadastro Müdürlüğü; 
5. Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Daire

si Müdürlüğü; 
6. Tapu Arşiv Müdürlüğü; 
7. Zatişleri Müdürlüğü; 
8. Levazım İşleri Müdürlüğü. 
REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 

edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 4 ncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

A) Umum Müdür Muavini; umum Müdü
rün muavini olup umum müdür tarafından ve
rilen işleri yapar ve bulunmadığı zamanlarda 
umum müdüre vekâlet ve komisyonlara riyaset 
eder. 

B) Teftiş Heyeti; umum müdür namına 
tapu ve kadastro ve tapulama işlerini teftiş et
mek vazifesi ile mükelleftir. Teftiş Heyetine 
ilk intisap edeceklerin yüksek mektep mezunu 

[1] 31 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

-m-

olmaları şarttır. Müfettişlerin vazife ve salâ
hiyetleri nizamname ile tesbit edilir. 

C) Muamelât Müdürlüğü; grup tapu sicil 
müdürleri ile kadastro ve tapulama müdürlük
lerinden ve diğer resmî makamlardan tapu, ka
dastro ve tapulama işleri hakkında vâki olan 
sorguların cevaplarını hazırlamak, teftiş lâyiha
larının icaplarını tâyin etmek ve tapu sicil ida
relerinin istatistiklerini tutmak vazifeleri ile 
mükelleftir. 

Ç) Fen Müşavirliği; kadastrosu ve tapula
ması yapılacak sahalarda fennî usullerden han
gisinin tatbiki lâzımgeleceğini ve fennî işler 
hakkında vukubulacak sorguların icaplarını tâ
yin etmek ve kadastro ve tapulama paftaları 
üzerinde vukuatı mutazaman takibettirmek va
zifesiyle mükelleftir. 

D) Kadastro Müdürlüğü; kadastro ve tapu 
tahrir komisyonlarını sevk ve idare etmek ve 
bunların mesaisini takibeylemek ve istatistikle
rini tutmak ve yeni tapu sicillerinin tesisini te
min ve komisyonların bütün ihtiyaçlarını tesbit 
etmek vazifesi ile mükelleftir. 

E) Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Dai
resi Müdürlüğü; tapulama ekiplerini sevk ve ida
re etmek, bunların mesaisini takibeylemek, is
tatistiklerini tutmak, yeni tapu sicillerinin tesi
sini temin ve ekiplerin bütün ihtiyaçlarını tes
bit etmek vazifesi ile mükelleftir. 

F) Tapu Arşiv Müdürlüğü; tapu ve kadas
tro ve tapulama idarelerinden Umum Müdürlü
ğe gelen bütün kayıt suretlerini vilâyet ve kaza 
itibariyle yıl ve ay üzerine tertip ve muhafaza 
ve tahavvülâtı siciller üzerinde takibetmek ve 
mahkemelerden, tapu, kadastro ve tapulama 
idareleriyle diğer dairelerden ve alâkalılar ta
rafından istenilen kayıtların suretlerini çıkarıp 
göndermek vazifesi ile mükelleftir. 

G) Zatişleri Müdürlüğü; Umum Müdürlük 
teşkilâtına dâhil memurların sicillerini tutmak, 
tâyin, nakil, terfi ve tecziye muamelelerini ifa 
etmek ve bu işlere mütaallik masraf tahakkuk 
muamelelerini yapmak ve memurin intihap ve 
inzibat komisyonlarının işlerini idare etmekle 
mükelleftir. 

Umum Müdürlüğe gelen ve giden evrakın 
dosyalarını tutmak ve muhafaza etmek de bu 
müdürlüğe aittir. 

H) Levazım İşleri Müdürlüğü, merkez ve 
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vilâyetler teşkilâtının döşeme, demirbaş, kırta
siye ve öteberi gibi büro masraflarını, isticar 
işlerini idare, matbu evrakı temin ve mahalleri
ne sevkeylemek, alât ve levazımı fennîyenin hüs-
nümuhafazasmı sağlamak, merkezin alım, sa
tım muamelelerini görmek ve ayniyat hesapları
nı tutmakla mükelleftir. 

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

MADDE 3. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tapu ve Ka
dastro Umum Müdürlüğüne ait kısmından ilişik 
(1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar çıkarıl
mış ve yerine ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar konulmuştur. 

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

MADDE 4. — Bu kanun 26 . I I . 1954 tari
hinde meriyete girer. 

R E Î S — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur . 

KEÎS —• Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü reyinize arzediyorum. 
KaJbul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10. — Serbest bölge kanunu lâyihası ve Dış
işleri, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (1/390) [1] 

REÎS — Raporda öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi teklif olunmaktadır, öncelikle görü
şülmesini kabul edenler... Etmiyenler... öncelik
le .görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yoktur.- Madde
lere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini kabul edenler... Et
miyenler... İvedilikle görüşülmesi kabul edil
miştir. 

Serbest Bölge Kanunu 

MADDE 1. — Türkiye'de serbest bölgeler 

[1] 32 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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kurmaya Hükümet yetkilidir. Bu bölgelerin 
yerleri ve sınırları îcra Vekilleri Heyeti kara-
riyle tâyin edilir. 

REİS — Adnan Karaosmanoğlu buyurun. 
ADNAN KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 

Efendim, bendeniz komisyondan, bu bölgelerin 
yalnız iktisadi ve ticari bakımdan mı teşkil edi
lecektir, aynı zamanda turizm bölgeleri de ih
das edilebilir mi, bu husus nazarı dikkate alı
nacak mıdır? Bunu öğrenmek istiyorum, efen
dim. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
ADNAN KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 

Bir sual sormuştum. 
REİS — Soru sorulabilir. Behemehal cevap 

vermek mecburiyeti yoktur. 
Bütçe Komisyonu! 
BÜTÇE KOMİSYONU REİSVEKİLİ HÂDÎ 

HÜSMAN (İstanbul) — Serbest bölgeler yeri
nin tâyin edilme yetkisi teklifte İcra Vekilleri 
Heyetine aittir. Bu serbest bölgenin iktisadi 
anlayışta mânası, nihayet hepinizin ve Yüksek 
Heyetinizin de bildiği gibi, iktisadi mevzular
da ve gümrük sahasında gerekli serbest bölge
ler yapılmasından ibarettir. Turistik mânada 
bir serbest bölge mevcut olduğunu bendeniz ta
hattur edemiyorum. 

REİS — Adnan Karaosmanoğlu. 
ADNAN KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 

Efendim, sayın komisyon sözcüsü arkadaşımız, 
turistik sözünün iktisat ilmine girmediğini be
yan ettiler. Ben kendilerine teessüf etmiyeyim, 
yalnız hakikaten bugün Devlet idaresinde tu
rizmin de memleket iktisadiyatının başında gel
mekte olduğunu bilmiyen yoktur; bunu hiçbir 
Devlet inkâr edemez. Ben bu bakımdan - şim
di ismini söylemiyeyim - Türkiye'de bâzı mü
sait bölgeler vardır ki, hakikaten turistik bölü
ğe olarak gayet elverişlidir. Bunları ihdas et
tiğimiz takdirde hem döviz bakımından, ikisini 
birden mezcetmek mümkündür, hem de iktisadi 
ve ticari bakımdan turistik ola'bilir. Döviz ba
kımından memleketin menfaati çok büyük olur 
ve bu bölge için de hakikaten geniş bir inkişaf 
imkânı doğurabilir. Ben bunu öğrenmek iste
dim. 

HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim; 
bendeniz turizmin iktisadi sahada olan mevkiini 
ve ehemmiyetini inkâr etmedim, böyle bir şey 
ifade etmedim. . • . 

— 3 5 0 —• 
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Serbest böllge, Yüksek Heyetinizce de malûm 

olduğu üzere, iktisat ilminde, nihayet güm
rük tarifeleri ve gümrük mevzuatı bakımından 
ihdas edilen, tâyin edilen ve teşkil edilen böl
gelerdir. Münhasıran turizm bakımından bu 
serbest bölgenin yapılabileceğini ve mevcut ola
bileceğini bilmediğimi arzettim. İfadem yalnız 
buna münhasırdır. 

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

MADDE 2. — Serbest bölgelerde ithal veya 
ihraç maksadiyle yapılacak faaliyet ve ameli
yeler aşağıda gösterilmiştir •. 

A) Dâhilden veya hariçten eşya getirtil
mesi, getirilen eşyanın depo edilmesi, 

B) Bu eşyanın tanzim ve tasnifi, karıştı
rılması, kabuk, çöp, çekirdek ve kıllarından ay
rılması, ayıklanması, elenmesi, temizlenmesi, 
yıkanması, ve havalandırılması, ambalajlarının 
değiştirilmesi, tamiri veya yeniden yapılması, 
reklâm ve satış için teşhiri ve benzeri diğer 
ameliyelerin yapılması, 

C) Bölgeye getirilen eşya üzerinde tamir, 
montaj ve sökülme işleri yapılması ve her tür
lü sınai imalâtta bulunulması, 

D) Dâhilden veya hariçten gelirlini mal
zeme ile gemi ve sair deniz taşıt ve araklarının 
inşası, tamiri, montaj ve sökülmesi. 

Serbest bölgede yakardaki faaliyetlerle alâ
kalı her türlü akitler yapılabilir. 

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

MADDE 3. — Serbest bölgelerin kurulması 
ve 2 nci maddede yazılı faaliyet ve ameliyele
rin yapılması ve kolaylaştırılması için tüzükte 
belirtilecek lüzumlu ve faydalı inşaat, tesisat 
ve teçhizat vücuda getirilebilir. 

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

MADDE 4. — Serbest bölgelerin sınırları 
içindeki arazi ve emlâkin kamulaştırılması hak
kında 1295 tarihli Menafii Umumiye îçin İs
timlâk Kararnamesi hükümleri uygulanır. Böl
gedeki arazi ve emlâk, Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanununa tâbi olmaksızın muayyen müd-
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det ve şartlarla bölge idaresince kiralanabilir. 

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

MADDE 5. — Serbest bölgeler Hükümet ta
rafından işletilebileceği gibi bu iş doğrudan 
doğruya veya devletin iştirakiyle resmî kurul
lara veya gerçek veya tüzel kişilere bırakılabi
lir. 

İşletmeye ve lüzumlu tesisatın kurulmasına 
dair hükümler sözleşmelerde gösterilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler,.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Serbest bölgeler gümrük hat
tı dışında sayılır. Burada Pasaport Kanunu, Ec
nebilerin Türkiye'de Seyahat ve İkametleri 
hakkındaki Kanun, Gümrük Kanunu ile konul
muş kontrol ve formaliteler, bilcümle vergi, re
sim ve mükellefiyetlere ait kanunlar (Gelir, Ku
rumlar ve Esnaf vergileri hariç) uygulanmaz. 

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

MADDE 7. — Serbest bölgelerin gerek için
deki, gerek deniz ve kara taraflarındaki sınır
ların inzibat, muhafaza ve kontrolünün .sağlan
ması hakkındaki esaslar nizamnamelerle tesbit 
olunur. 

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

MADDE 8. — Serbest bölgede ikamet ya
saktır. Ancak serbest bölgenin kontrol, inzibat 
ve muhafazasiyle vazifelendirilmiş olan eşhas 
ile, yaptıkları işlerin mahiyeti dolayısiyle böl
gede ikamet zorunda bulunanlara salahiyetli 
mercice bölgede ikamet için izin verilebilir. 

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

MADDE 9. — Serbest bölgelerde, 2 nci mad
dede yapılmasına müsaade edilen faaliyetlerden 
başka maksatlar için sarf ve istihlâk edilecek 
eşyadan Özel kanunlarına ve düzenlenecek tüzü
ğe uygun olarak vergi ve resim alınır. 

Vergi ve resimleri ödenmeksizin kanun ve 
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tüzüklere aykırı olarak serbest bölgede eşya 
sarf ve istimal edenlerle 10 ncu madde gere
ğince bölgede kullanılması gereken eşyayı ih
racat muamelesini yaptırmadan çıkaranlar hak
kında kaçakçılık hükümleri tatbik olunur. 

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

MADDE 10. — Memleketin diğer bölgelerin
den serbest bölgeye getirilen eşya ihraç edilmiş 
sayılır. Ancak 9 ncu maddede muafiyet dışında 
bırakılan eşya ile bölgenin veya bölgedeki iş 
yerlerinin tesis ve teçhizinde kullanılan her nevi 
alet, makine, malzeme, mefruşat ve taşıtlardan 
bölgeye girmesine müsaade olunanlar ihraç 
edilmiş sayılmaz. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
«r... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Serbest bölgeden ithal edile
cek eşyaya, menşeleri tevsik olunmak şartiyle, 
anlaşmalarında mevcut ahdî indirim tatbik 
olunur. 

İmal veya montajdan sonra ithal edilecek 
malların asli vaziyetlerine nazaran daha yüksek 
tarifeye tâbi tutulmalarını gerektiren hallerde, 
mevzuubahis mallara, bölge idaresince tevsik 
olunmak şartiyle, gümrüğe arzedildikleri anda 
aynı neviden yabancı memleket mallarına uygu
lanan en düşük tarife tatbik olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Avukatlar yardımlaşma sandığı ve temsil 
ödeneği hakkındaki kanunlar için reylerini 
kullanmıyanlar lütfen istimal buyursunlar... 

MADDE 12. — Serbest bölgede her türlü ya
bancı uzman, yüksek mühendis, mühendis, fen 
memuru ve sair teknisyenler Ekonomi ve Ticaret 
Vekilliği izniyle çalıştırılırlar. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Serbest bölgelerde kurulacak 
teşkilât ve bu bölgelerin idare tarzları bir tü
zükle tesbit ve tâyin olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
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oyunuza arzeriyorum; Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Serbest mmtaka hakkındaki 
1132 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
oyunuza arzeriyorum; Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
oyunuza sunuyorum; Kabul elenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

REİS — Oylama muamelesi bitmiştir efen
dim. 

Buyurun (Jezıııi Türk. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim, pek 

mühim kanunlar öncelik ve ivedilik karariyle 
ve pek süratle çıkmaktadır. Bu sürate şahsan 
dokunmak istemiyorum. Ancak, çıkmasını arzu 
etmediğim veya muhalif mütalâada olduğum 
zaman kırmızı oy vermekteyim. Burada bir kır
mızı oy cebimde hazır, vermekle iktifa edecek
tim. Fakat Sayın Orgeneral Asım Gündüz kır
mızı oyunu gösterdi, bu da mı geçecek, dedi. 
Evet bu da geçecek tabiî. Ancak bir lâhza, bir 
an için birkaç cümle arzedeyim. Bizim kanaa
timize göre bu kanun Büyük Millet Meclisinin 
hükümranlık haklarından bir kısmmı Heyeti 
Vekileye devreden bir kanundur. Memleketin 
ticari, iktisadi, malî ihtiyaçları varsa, böyle 
serbest bölgeler memleket kalkınmasına hizmet 
edecekse her biri hakkında ayrı ayrı yapılmış 
etüdler, istatistikler, mucip sebepler inandırıcı 
delillerle beraber Meclisin huzuruna gelmeli ve 
her biri hakkında ayrı ayrı karar verilmeli. 
Topyekûn serbest bölge ihdası salâhiyetinin 
doğruca Vekiller Heyetine verilmesi bu Mecli
sin, Cumhuriyetin kuruluşuna, ananesine ve 
şimdiye kadar cereyan eden usullere ve bilhas
sa Anayasamıza, İstiklâl Harbi ile meydana ge
len Anayasamızın ruhuna aykırıdır. Bizim ka
naatimiz budur. Dinleyip dinlememek, karar 
verin vermemek sizlere râcidir. Üstelik bu ka-
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nun teklifinin ilk şekli C. H. Partisinin şimdi 
Genel Sekreteri Kasım Gülek'in Ulaştırma Ba
kanı bulunduğu sırada teklif edilmişti. Biz o 
zaman muhalefette bulunan insanlar olarak, bi
dayetinden itibaren dilimizin döndüğü, aklımı
zın erdiği ve kalemimizin yettiği kadar bu tek
lifin aleyhinde bulunduk. Esbabı mucibesi uzun
dur, sayfalarca yazdım. Tanrıya şükürler ol
sun ki, memlekette uyandırdığı reaksiyon eski 
iktidara böyle bir teklifi getirip kanunlaştır
maya imkân veya cesaret bırakmadı. İktidarı
nız zamanında bu işler yeniden deşildi. Bilhas
sa, kupürü elimde; evvelki sene Zafer Gazete
sinin, zannederim üçüncü sayfasında, çıkmış 
olan ve serbest bölgeleri öven bir yazı vardır. 
Bu yazı beni iliklerime kadar ürpertti. Onu gör
dükten sonra bu serbest bölgeler üzerinde ak
lımın erdiği kadar etüd yaptım. Bu etüdlerimin 
neticesini kısaca, bu tasarı Bütçe Komisyonun
dan geçerken muhalefet şeklinde arz ve beyan 
ettim. Biz aynı şeyi Törquay Anlaşması hak
kında da yapmıştık. Dinletemedik, kırmızı oy 
vermekle iktifa ettik. Burada da şimdi bir kır
mızı oy vermekle, aynı usulü tatbik etmek mec
buriyeti vicdaniyesini duymaktayız. Kaldı ki, 
bu tasarıda devlet işletmeciliği de gelmekte
dir. Halbuki biz yıllar ve yıllar boyunca devlet 
işletmeciliği aleyhinde bulunduk, serbest te
şebbüsün faydalarını övdük. Buna mukabil bu 
kanunla şimdi verdiğiniz yahut vereceğiniz sa
lâhiyetle devlete bir de serbest bölge işletmeci
liği salâhiyeti vermektesiniz. Yani eğer isterse 
kendisi işletecek, isterse hakiki veya tüzel ki
şilere verecek. Ve bu tasarı maalesef tamamen 
ekonomik görülmektedir. Biz gayet hassas bir 
hudut bölgesinde yaşamaktayız. Binaenaleyh bu 
arada bu hudut bölgesinin emniyetini de düşün
mek mecburiyetindeyiz. Yani bu milletin ve 
memleketin emniyetini de bu serbest bölgelerle 
beraber düşünmek, bilhassa serbest bölgeleri 
tâyin ve tahdit ederken, hele bu serbest böl
gelere yabancı uzmanlar getirirken sadece Ti
caret ve İktisat Bakanlığının müsaadesiyle ye
tinmemek lâzımdır. Bu nizamnamelerde neler 
çıkacaktır, malûmumuz değildir. Ancak Hükü
mete şimdiden arz ve ikaz ederiz ki, bu kanun
da nazarı dikkate almmıyan emniyet hususla
rı hiç değilse çıkaracakları nizamnameler ve 
tüzüklerde dikkate alınsın. 

Bir üçüncü nokta olarak şunu arzederim ki; 
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Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada
dır. Bilhassa Cenup hudutları geniştir. Otui 
yıldır kaçakçılığa mâni olamıyoruz, daimî mü
cadele halindeyiz. Serbest bölgeler ihdası gl-
rek kıyı gerek kara hudutlarımızın kilometre" 
olarak uzatılması, saha .olarak genişletilmesi yâ
ni her türlü kaçakçılık işlerinin artmasi demek
tir. Bilhassa kaçakçılıkla mücadele edecek mü
tehassıs personelimiz, teknik vasıtalarımız, dün
yada'modern hale gelmiş elemanlarımız ve ci
hazlarımız bulunmadığı da muhakkaktır. Va
tan hudutlarının, kaçakçılığa müsait olan hu
dutların uzatılması, sahaların genişletilmesi 
demek olan bu tasarılar bu bakımdan da mah
zurludur. 

Şu halde evvelâ Anayasa Hukuku bakımından 
B. M. Meclisinin hükümranlığına aykırı gördü
ğümüz, onu zedeliyecek şekilde gördüğümüz için 
topyekûn bu salâhiyetlerin Hükümete vrilmesmi 
doğru bulmadık. Şayet kanun kabul edilecekse 
Meclis her bölge için ayrı ayrı ve esbabı mucibe-
leri önceden müdellel beyan etmek suretiyle Mec
lis muvafakatinin alınması ve kanunun ona göre 
çıkarılmasını lüzumlu görmekteyiz. Bu bir. 

İkincisi; memleket emniyeti bakımından ka
nun ve tüzüklerin daha itinakâr hükümleri ihti
va etmesi lâzımdır. 

Üçüncüsü; gümrüklerde kaçakçılığın mahzur
ları ve ihtilâfları bakımından hudutiarımızıri 
uzatılmakta ve genişletilmekte olduğuna dikkat 
edilmesi lâzımdır. 

Dördüncüsü de arkadaşlar; kabul edersiniz 
ki, serbest bölge iktisaden modern hale gelen bâ
zı memleketler de vardır, tarihî memleketlerde 
yoktur. Bu, hudut meselelerini komşulariyle 
halledemiyen bâzı memleketler karşılıklı olarak 
iktisaden menfaatlerini uzlaştırmak için baş 
vurdukları bir usuldür. Bu da iktisaden cihaz-
lanmak ve tekemmül etmiş, iktisadi ihtisasları 
artmış, iktisat, maliye, ithalât ve ihracat işleri 
bir makine gibi dikkatle itina ile işliyen ve bun
ları işletecek personeli yükselmiş memleketler
de mevzuubahis olabilir. Fakat biz henüz idrak 
ettiğimiz mahsulleri, artırdığımız istihsalin dâ
hi lâyıkı fiyatlarla ihracatını becerememekte, 
kâfi fiyatlar bulamamakta iken yani Hükümeti
mizce iktisat politikamızın yıllardan beri ne şe
kilde idare edildiği malûm değilken ve ziraatta 
kazandıklarımızı iktisat ve ticarette kaybetti
ğimiz, malî sahada kaybettiğimiz berahin ve de-
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lâili ile ortada dururken, kendi halimizi bilme
den, ihtiyaç ve zaruretlerimizi düşünmeden, 
başkaları yapıyor diye, bir serbest bölge tica
retine kalkışıyoruz ki, bunun için kamulaştır
maya gitmekliğimiz, mülkiyet hakları ile oyha-
maklığımız ilah icabedecek ve bu gökte yıldız 
ararken bizi yeryüzündeki faydalardan da 
mahrum edecektir. Bu noktai nazarlardan ben
deniz de Orgeneral Asım Gündüz arkadaşımız 
gibi, bu tasarıya kırmızı oy kullanacağımı hâ
tıra olarak arzediyorum. 

REÎS •— Tasarının tümünü açık oyunuza acr-
zediyorum. 

11. — Demiryollar ve Limanlar İnşaatı için 
Gelecek Yıllara Geçici Taahhütlere Girişilmesi 
hakkındaki 4643 sayılı Kanuna ek kanun lâyi
hası ile Kars Mebusu Sırrı Atalay ve 4 arkada
şının, Demiryollar ve Limanlar İnşaatı İçin Gele
cek Yıllara Geçici Taahhütlere Girişilmesi hak
kındaki 4643 sayılı Kanuna bir madde eklenme
si hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık, Maliye 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/628, 
2/381) [1] 

REÎS — Teklif var okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Gündemin birinci defa görüşülecek işleri ara

sında 10 ncu maddeyi teşkil eden Demiryollar ve 
Limanlar inşası için gelecek yıllara geçici taah
hütlere girişilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

REÎS — öncelikle görüşülmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yok. 

Maddelere geçilmesini reyinize ar;;ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 4 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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I Demiryollar ve Limanlar tnşaatı îçin Gelecek 

Yıllara Geçici Taahhütlere Girişilmesi hakkın
daki Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — Demiryollar ve Limanlar İn
şaatı için Gelecek Yıllara Geçici Taahhütlere 
Girişilmesi hakkındaki 4643 sayılı Kanunun bi
rinci maddesiyle Sivas - Erzurum Demiryolu
nun uzatılması için verilen 40 milyon liralık 
yetki, bu hattın hududa kadar uzatılmasına 
harcanmak üzere 80 milyon liraya çıkarılmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
I meriyete girer. 

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

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

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
I 1er... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyoruz 
efendim. 

• Rey kullanmıyanlar lütfen kullansınlar efen
dim. 

I Oylama muamelesi bitmiştir efendim. 
1 Avukatlar Yardımlaşma Kanunu tasarısına 

(249) rey verilmiştir. (248) kabul, (1) çekin-
ser. Muamele tamamdır. Tasan onanmıştır. . 

Temsil ödeneği Hakkındaki 5027 sayılı Ka
nunda Askerî Makamlar Üzerinde Değişiklik 
YaDilmasTna Dair Olan Kanuna bağlı cetvelin 
tadiHne dair olan kanun tasarısına (245) rey 
verilmiştir. (245) kabul. Muamele tamamdır, 
tasarı onanmıştır. 

Serbest Böln-e Kanunu tasarısına (257) rey 
verilmiştir. (246) kabul, (11) ret vardır. Mua
mele tamamdır. Tasarının kanunluğu kabul 
edilmiştir. 

Demirvnlları ve Limanları İnşaatı İçin Ge
lecek Yıllara Geçici Taahhütlere Girişilmesi 
hakkındaki Kanuna ek kanun tasarısına (252) 
oy ver i l i ş t i r . (252) kabul. Muamele tamam
dır. Tasan onanmıştır. 

23 Aralık Perşembe günü saat 15, te topla
nılmak üzere Birleşime son veriyoruz. 

I Kapanma saati : 18,15 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A —YAZILI SORULAR 

1. — Kars Mebusu Esat Oktay'ın, Ankara'
da kurulan Teni Mahallenin münakale isinin 
düzenlenmesi v,e kanalizasyon teşkilâtının ta
mamlanması hususlarında ne düşünüldüğüne 
dair sorusuna İçişleri Vekili E t em Menderes'in 
yazılı cevabı (6/1069) 

15 . V . 1953 
Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Bilindiği gibi Ankara'da mesken buhranını 
önlemek üzere birçok çareler meyanmda halkı
mıza ucuz arsalar tevzi edilmiş ve Yeni Mahalle 
namiyle bir mahalle kurulmuştur. Bu mahalle 
2 - 3 sene gibi kısa bir zamanda süratle inkişaf 
etmiş, bina adedi üç bini ve nüfusu 30 bini bul
muştur. 

Buranın şehir ile arası 6 - 8 kilometredir. 
Burada oturanların hepsi iş güç sahibi olup her 
gün şehre gidip gelmek mecburiyetindedirler. 

Bu itibarla belediye teşkilâtı bu mahallenin 
sağlığı, münakalesi ve ihtiyaçlariyle esaslı suret
te meşgul olmaya mecburdur? 

Mahallenin yol, park, kanalizasyon, havaga-
zi gibi şehir hayatı için zaruri olan bir çok ih
t i y a c ı n vardır. Belki bunların yapılması za
mana ihtiyaç gösterebilir, ancakn bunlar meya
nmda iki şeyin ecele olarak yapılması lüzumu 
aşikârdır. 

Bunlardan biri; münakale işidir. Şöyle ki, 
binlerce iş sahibi vatandaş bilhassa sabah, öğle, 
ve akranı vakitleri Meclis önü İstiklâl Caddesi
ni, Yeni Mahalle durak mevkilerini doldurmak
ta, bâzan yarım hattâ bir saat kadar beklemek 
zorunda kalıyorlar. Bunun genel olarak za
man ve para israfı olduğu meydandadır. 

îkinuci mesele : Doğrudan doğruya sıhhi bir 
meseledir. Yeni Mahallede kanalizasyon teşki
lâtı henüz tamamlanmamıştır. Septik çukurlar 
hâlâ makinelerle alınarak taşınmaktadır. 

Bir defa bu temizleme işinin gece yapılması 
ve caddeleri kirletmemesi icabettiği gibi lâğımı 
muhteviyatı gayet uygunsuz ve hiç de muva-
fıık olmryan bir yere her kesin gözü önünde 
ve etrafa fena koku neşredecek bir mahalle bo
şaltılmaktadır. 

ÎBta yor dcftt yol arasında (Yeaima&alle, hava 

meydanı ve Çiftlik yolu, İstanbul yolu, şehir 
yolu) bir üçgen teşkil eden bir mahaldir. 

Lâğım muhteviyatı boşaltılırken rüzgâr o 
taraftan estiği zaman zerrelerin otobüslere ka
dar sıçramaları ihtimal dâhilinde olduğu gibi 
iğrenç bir manzara da teşkil etmektedir. 

30 bin nüfusu ilgilendiren Yenimahalle ihti
yaçlarından en başta gelen münakale işinin 
düzenlenmesi ile lâğım muhteviyatı dökülen ma
hallin değiştirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğünün İçişleri Bakanlığınca yazılı olarak cevap
la ndj:rılmasını saygılarımla rica ederim. 

15 . V . 1953 
Kars Mebusu 

Dr. Esat Oktay 

T. C. 
İçişleri Vekâleti 18.XII.1953 

M. 1. G. M. 
2. Ş. M. 

Sayı . 621-314/77, 25590 

özü : Yazıılı soru önergesi H. 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
18. V . 1953 günlü ve Kanunlar Md. ğü 

5312-11678/61069 sayılı yazıya karşılıktır. 
Ankara'da kurulan Yenimahalle'nin müna

kale işinin düzemi emmesi ve kanalizasyon teş
kilâtımın taımaımdanması hususlarında ne düşü
nüldüğüne dair, Kars Mebusu Esat Oktay ta
rafından verilen yazılı soru önergesi üzerine 
gerekli inceleme yapıldı. 

Yazılı soru, iki konuyu ihtiva etmekte olup 
bunlardan biri mahallenin kanalizasyon işi, 
diğeri de münakale meselesidir. Bu iki husus 
aşağııda ayrı ayrı arz ve izah otlunmuş'tur : 

Kanalizasyon işi : 
1. Fosseptik çukurlarımdan boşaltılan kirli 

sular iıspiralli hortumlarla tahliye edildiği için 
esasen yollara dökühnemekıte ve dökülmemesi-
ne de âzami dikkat ve itina gösterilmektedir. 

2. Mahallenin bâzı binalarında fosseptik 
çukurlarının arkada olması hasebiyle buralara 
gündüz dahi müşkülâtla girilmektedir. Bu se
beple tahliye işlerinin gece yapılmasına mad-
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ıdeten imıkan yoktur. Kirli suların döküldüğü 
bacalara gelince : 

Belediyede bu iş için gerekli tedbir alınmış, 
eski tahliye mahalli kısa zaımanda iptal edile
rek Gaziorman Çiftliği yanında yeni yapıl
makta olan tesise nakli hususunda bütün .hazır
lıklar ikmal edilmiş olup tesis bitinceye ka
dar vidanjorların tahliye esnafında ispiralli 
hortum kullanmak suretiyle tahliye 'ameliyesi
ne devam edilmektedir. 

Münakale işi : 
ıGün geçtikçe inkişaf 'etmekte olan ve halen 

bina adedi 3 000 i, nüfus miktarı 35 - 45 bini 
bulmuş olan Yenimahalle semtinin 1952 yılı or
talarıma kadar şehirle olan irtibatı ancak 6 oto
büsle sağlanmakta iken 1952 yılı sonuna doğ
ru bu hatta (12) otobüs tahsis edilmiştir. Trol-
leybüslerin Bahçelievler semtinde faaliyete baş
laması üzerine bu miktar halen 14 otobüse çiu 

karı lma bulunmaktadır. 
îlişik olarak sunulan tarife gereğince, tra

fik saatlerinde bu semtte Ulur.'tan her gün 10 
dakikada ve diğer ölü saatlerde 20 dakikada 
bir olmak üzere, günde (78) sefer yapılmak
tadır. 

Bu hatta tahsis edilmiş olan 14 otobüsten 
birinin arızalanması ile, bunun yerine diğer bir 
arabanın ikamesine kadar geçen zaman içinde 
bu hattın servisi derhal güçleşmektedir. 

Yenimahalle yolcularının normal surett1 

naklini temin etmek otobüs parkının bugünkü 
mevcuduna, fföre âzami olarak verilebilmiş olan 
14 araba ile tamamen kabil olmadığı ve 16 bin 
küsura yükselen günlük yol o;a nduli gö". 
önünde tutularak yeni siparişten ilk gelecek 
otobüslerin de bu semte tahsisivle ancak ihti
yacın.giderilmesi kabil olzealh tesbit edilmiştir 

Bununla beraber, kısmı âzami memur ve şe
hirli iş sa>ibi olan bu semt halkının trafik sa
atlerde nakilleri daima güçlük gösterecektir. 

Keyfiyeti saygılarımla arzederim. 
îçişlen Vt/I ili 
E. Menderes 

Ulus'tan 

6,30 
6,35 

- 6,40 

Ulus - Yenimahalle 
Yenimahalle 'den Durak 

6,45 8 S. Fb 
6,50 8 
7,00 . 8 

.1953 
Ulus 'tan 

6.50 
7,00 
7,05 
7,10 
7,15 
7,15 
7,20 
7,20 
— 
7,30 
7,35 
7,35 
7,40 
7,45 
7,45 
7,45 
7,45 
7,55 
7,55 
8,00 
8,05 
— 
8,05 
8,10 
8,15 
8,15 
8,15 
8,20 
8,20 
8,25 
8,35 
8,40 
8,45 
.8,45 
8,50 
9,00 
9,10 
9,20 
9,30 
9,40 
9,50 

10,00 
10,10 
10,20 
10,30 
10,40 
10,50 
11,00 

O : 1 
Yenimahalle 'den 

7,10 
7,15 
7,20 
7,25 
7,30 
7,30 
7,35 
7,40 
7,40 
7,45 
7,50 
7,50 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 
8,10 
8,15 
8,20 
8,20 
__ 
8,20 
8,25 
8,30 
8,30 
8,30 
8,30 
8,35 
8,40 
8,50 
8,55 
9,00 
9,00 
9,10 
9,20 
9,30 
9,40 
9,50 

10,00 
10,10 
10,20 
10,30 
10,40 
10,50 
11,00 
11,10 
11,40 

P. 

P. 

P. 
H. 

X 
p . 

p . 

p . 
p . 
p . 
p . 
XX 
p . 
p . 
î. 

p . 

p . 

p . 
p . 
p . 

p . 
p . 

Durak 

8 
5 
8 
5 
8 
4 
5 
8 
6 
6 
8 
5 
8 
6 
2 
4 
5 
8 
5 
8 Bak. 
8 Öğr. 

Sağ. Bak 
8 
5 Bak. 
8 
4 
5 
2 
6 
5 
8 
5 
5 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
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Ulus'tan 

11,10 
11,20 
11,30 
11,40 
11,50 
12,05 
12.10 
12,15 
12,25 
12,35 
12,45 
12,50 
13,05 
13,10 
13,15 
13,25 
13,35 
13,40 
13,45 
13,55 
14,00 
14,10 
14,20 
14,30 
14,40 
14,50 
15,00 
15,10 
15,20 
15,30 
15,40 
15,50 
16,00 
16,10 
16,20 
16,30 
16,40 
16,45 
16,50 
16,55 
17,05 
17,05 
17,05 
17,05 
17,10 
17,15 
17,25 
17,30 

Yenimahalle 'den 

11,30 
11,40 
11,50 
12,00 
12,10 
12,25 
12,30 
12,35 
12,45 
12,55 
13,05 
13,10 
13,25 
13,30 O. 
13,35 
13,45 
13,55 
14,00 
14,05 
14,15 
14,20 
14,30 
14,40 
14,50 
15,00 
15,10 
15,20 
15,30 
15,40 
15,50 
16,00 
16,10 
16,20 
16,30 
16,40 
16,50 
17,00 
17,05 
17,10 
17,15 
17,25 
17,25 P. 
17,35 B. 
17,35 B. 
17,30 
17,35 
17,45 
17,50 
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Durak 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 ! 
8 
8 
8 
8 
8 ! 
8 | 
8 
8 
8 
8 i 
8 
8 
8 
8 1 
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i Ulus'tan 

17,35 
17,40 
17,45 
17,50 
17,55 
18,00 
18,05 
18,05 
18,10 
18,10 
18,15 
18,20 
18,25 
18,30 
18,35 
18,40 
18,45 
18,50 
18,50 
18,55 
19,00 
19,05 
19,10 
19,15 
19,20 
19,25 
19,30 
19,35 
19,40 
19,45 
20,00 
20,10 
20,20 
20,30 
20,45 
21,00 
21,15 
21,30 
22,00 
22,30 
23,00 

(P) -

(X) -

(XX) 

»7 — 
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Yenimahalle'den 

17,55 
18,00 
18,05 
18,10 
18,15 
18,20 
18,25 
18,25 
18,30 
18,40 B. 
18,35 
18,40 
18,45 
18,50 
18,55 
19,00 
19,05 
19,10 
19,10 

. 19,15 
19,20 
19,25 
19,30 
19,35 
19,40 
19,45 
19,50 
19,55 
20,00 
20,05 
20,20 
20,30 
20,40 
20,50 
21,05 
21,20 
21,35 
21,50 
22,20 
22,50 

Sinema 

Durak 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

İşaretli seferler Pazar gün 
maz. 
İşaretli seferler silâh fabri 
der. 

-İşaretli seferler 8 nci dur 
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sindeki üçüncü yol üzerinden hare
ket eder. 

(G) - işaretli sefer Cumartesi günleri Ba
kanlıklardan hareket eder. 

1. 8,20 de 8 nei duraktan yapılan öğrenci 
seferleri okullar kapanınca 6 ncı durak
tan yapılır. 

2. Aksam trafiklerinde imkânlar nispetin
de tarife haricinde ilâve seferler yapılır. 

(F) - işaretli sefer Cumartesi ve Pazardan 
gayrı günlerde silâh fabrikasından 
hareket eder. 

(B) - işaretli seferler Cumartesi ve Pazar
dan gayrı günler Bakanlıklardan ha
reket eder. 

2. — Malatya mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, 
Malatya'da toplantı yapan C. H. Partililere be
lediyece temizlik yapılmadığı bahanesiyle ceza 
verildiğinin doğru olup olmadığıma dair soru
suna İçişleri Vekili Etem Menderes'in yazılı ce
vabı (6/1138) 

1 . VII . 1953 
T. Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Irmaklardan arazinin sulanması işini incele
mek üzere Elâzığ Suişleri Müdürlüğüne emir 
verildiğini Bayındırlık Bakanı soruma cevaben 
bildirmişti. Takip ediyorum; 23 . IX . 1952 de 
geldiklerini haber aldım. 

Köprügözü'nden dönüyorlardı, Mezgidan kö
yü civarında Balıklıçayı'na bakmağa üç saat 
yaya gittik belediye reisi gitmedi. 

Kazanın iktisadi, zirai, ticari durumiyle il
gili sorularım vardı. Takip ve ihtiyacı tesbit 
maksadiyle parti farkı gözetmeden toplantı yap
mayı düşündüm. 

25 . IX . 1952 de belediye reisine uğrıyarak 
Demokrat Partiden H. Fuat Sungur da olduğu 
halde söyledim. Demokratlar da gelirse memnun 
olurum dedim, gördüklerime rica ettim. Beldiye 
reisi ben de gelirim dedi. 

26 . IX . 1952 Demokratlar da dâhil toplan
dık, bu yerin yakınında Demokrat Parti binasın
da eski yeni Demokrat Parti başkanlariyle bele
diye başkanı birleşerek zabıta memuruna geleni 
not ettiriyorlardı. Konuşmamızdan Demokratlar 
da dâhil topluluktan memnun olmuşlardı. Hattâ 
mensup olduğum partiden 3 - 4 arkadaş çok mu
tedil konuştuğumdan üzülmüşlerdi, 
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Böyle iken 27 . IX . 1952 günü Demokrat 

belediye reisliğini kazandıranlardan biri ile gi
derken temizlik yapmadı bahanesiyle ceza yazı
lanlardan birisi dükkânı gösterdi. Toplantıya 
gittiğimden bahane edildi, dedi. Yanımdaki zat 
da temizliği görerek üzüldü. 

14 . V . 1950 den itibaren seçim mmtakam-
la gezdiğim vilâyet, kazalarda nahiye, köyler
de iktidarın ve muhalefetin vazifesini anlatarak 
iyi münasebet istememden bütün halk memnun 
iken toplantının böyle neticelenmesi beni ve De
mokrat Partiden hakikati anlıyanları müteessir 
etti. 

Belediye başkanının arkadaşlarının tesiriyle 
yaptığına kaniim. Mutedil konuştuğuma itiraz 
edenlere içimden hak verecek sükûtu sabrı ter
cih ettim. Bir gün iyi münasebet kurulacak de
dim. 

20 . VII . 1952 günü milletvekili arkadaş
larla Darende'ye vardığımızda J. K. derhal 
bizimle görüşmemek için uzaklaştığı halde nak
li teşebbüsünün ve sair hususun vesikası var
ken yine sükûtu memleket faydasına gördüm. 
Bunlar D. P. aleyhine C. H. P. lehine ise de 
esas düşüncem memleket menfaatidir. 

Cezaların temizlik yapılmadığı için değil de 
toplantı bahanesiyle verildiğine delilim, yoktur. 
Hiçbir partiliye daha evvel ve daha sonra De
mokrat Partiliye olay zamanı ceza verilmemesi 
ve bâzı Demokrat Partililerin vicdanı ve Ulus 
ve Malatya Postası Gazetesinin yazılarına ce
vap verilmemesi delilimdir. Bu yazıma verile
cek cevabın salâhiyeti dâhilinde Belediye Baş
kanı temizlik yapmıyanlara ceza vermiştir şek
linde olacağı tahmin edilebilirse de tamik edi
lerek hakikata vâsıl olunacağına ve hiç olmaz
sa tekerrürünün önüne geçileceğine de kanaat 
etmekteyim. 

Bu işi şimdi ele almamın sebebi 20 . V . 1950 
de Darende C. H. P. lilerin aman toplanmaya
lım belediye bize ceza yazar demeleri ve bu 
korku sonu kurultaya delege gönderememeleri 
düşüncesinin şüyuudur. Bu da son zamanda te
essüs ettiği ileri sürülen muhalefet de emni
yetle çalışmanın o muhitte teessüs edemediği
nin delilidir. C. II. P. lilerden ve hakikati bi
len D. P. lilerden öğrenilebilir, gazetelerdeki ya
zılar üzerine valilikçe ve makamlarınca tahkik 
edilip edilmediğinin ve orada emniyetle çalaş-
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mak için ne düşünüldüğünün ve bir seneden be
ri başka yerde buna benzer şikâyet olup olma
dığının yazılı olarak içişleri Bakanlığı tara
fından cevaplandırılmasına delâlet Duyurulması
nı saygı ile rica ederim. 

Malatya Mebusu 
Nuri Ocakçıoğlu 

T. C. 
İçişleri Vekâleti 18.XII.1953 

k I. G. M. 
2. Ş. M, 

Sayı : 621-302/852,25589 

özü : Malatya Mebusu Nuri Ocak
çıoğlu 'nun yazılı sorusu H.: 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
3 . VII . 1953 günlü Kanunlar Md. lüğü 

5525/12255 ve 6/1138 sayılı yazıları karşılığı
dır. 

Malatya'da toplantı yapan C. H. P. lilere 
belediyece temizlik yapılmadığı bahanesiyle ce
za verildiğinin doğru olup olmadığına dair Ma
latya Mebusu Nuri Ocakçıoğlu tarafından veri
len yazılı soru önergesi üzerine gerekli incele
me yapıldı : 

1. Soru sahibi Sayın Nuri Ocakçıoğlu tara
fından tertibedilen toplantıya iştirak ettikleri 
için belediyece kimseye ceza tatbik edilmediği, 
toplantı gününden evvel ve sonraki günlerde de, 
belediye yasaklarına riayet etmediklerinden do
layı bâzı vatandaşlara ceza verildiği ve soru 
önergesinde bahis konusu edilen vatandaşa top
lantı günü verilen cezanın da, toplantıya işti
rak etmesiyle ilgili olmayıp belediye yasakları
na riayet etmediği için verildiği, 

2. Yukarda birinci maddede de işaret olun
duğu üzere C. II. P. toplantılarına iştirak eden
lere bu sebepten bir ceza verilmiş olmayıp bele
diye yasaklarına riayet etmediklerinden ceza 
verildiğine ve esasen bu cezalara karşı da va
tandaşların kanun yollarına müracaat edebile
ceklerine göre, Ulus ve Malatya Postaları gaze
telerindeki neşriyat üzerine her hangi bir tah
kikata geçilmemiş ve başka yerden de buna 
benzer bir hâdise Vekâlete intikal etmemiştir. 

Keyfiyeti saygılarımla arzederim. 
İçişleri Vekili 
E. Menderes 

3. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacığiller'in, yeni tanzim edilen avukatlık ücret 
tarifesinin ne zaman yürürlüğe gireceğine dair 
sorusuna Adalet Vekili Osman Şevki Çiçekdağhn. 
yazılı cevabı (6/1260) 

30 . XI . 1953 
T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ankara 

özeti : Adalet Bakanlı
ğından yazılı soru. 

1 . IX . 1947 tarihinden beri tatbik edil
mekte olan Avukatlık ücret tarifesinin tâdil ve 
yeniden tanzim edildiğini öğrenmiş bulunuyo
rum. 

2. Hazırlanan bu yeni tarife niçin yürür
lüğe konmamıştır? Ne zaman konacaktır? 

İşbu yazılı soruma aynı şekilde yazılı olarak 
cevap verilmesini Sayın Adalet Bakanından ri
ca ederim. Gereken işlemin yapılması dileğiyle 
T. B. Millet Meclisi Başkanlığına sunulur. 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman Boyacıgiller 

18 . XII . 1953 
T. C. 

Adalet Vekâleti 
Hu. İş. U. Müdürlüğü 

Sayı : 
18643 özel 

özü: Yeniden tanzim edi
len Avukatlık ücret ta
rifesi hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Umumi Kâtip Kanunlar Müdürlüğü ifade

siyle alman 3/XII/1953 gün ve 5944/13633 sa
yılı yazıları cevabıdır. 

Sayın Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo
yacıgiller, Yüksek Reisliğinize takdim edip Ve
kâletimize havale buyurulan 30 . XI . 1953 ta
rihli yazılı soru önergesinde; 1 . IX . 1947 tari
hinden beri tatbik edilmekte olan Avukatlık üc
ret tarifesinin tadil ve yeniden tanzim edildiğini 
öğrenmiş bulunduğunu beyanla hazırlanan bu 
yeni tarifenin niçin yürürlüğe konmadığını ve 
ne zaman konacağını sormakta ve yazılı olarak 
açıklanmasını istemektedir. 

1. IX . 1947 tarihinden beri tatbik edilmekte 
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olan Avukatlık Ücret Tarifesi günün ihtiyaçla
rına uygun şekilde yeniden tanzim edilmiş ve 
1 . I . 1954 tarihinden itibaren mer'iyete girmek 
üzere bütün mahkemelere ve barolara yeter sa
yıda gönderilmiş bulunmaktadır. 

Keyfiyet üstün saygı ile arzolunur. 
Adalet Vekili 

O. §. Çiçekdağ 

4. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın, Kars'ta 
orman muhafaza memurları veya teknisiyen ye
tiştiren bir okul ile hayvan sağlık memuru oku
lu ve tarım kolejleri açılması hususlarında ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna Tarım Vekili Ne
dim ökmen'in yazılı cevabı (6/1302). 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına . 
Aşağıdaki hususun Tarım Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini
zi saygı ile rica ederim. 

Kars Milletvekili 
Sırrı Atalay 

Doğu Üniversitesinin Veteriner ve Orman 
Fakültesinin Kars' ta açılması Kars'ın en tabiî 
ve en zaruri hakkıdır. Her bakımdan bu fakül
teler için Kars tam biçilmiş bir kaftandır. Kars'-
lılar için bu hak daima Kars'ındır ve taleple-
rindeki mutlak ve şuurlu isabeti nazara alarak 
bu haklarını mütemadiyen ve daima arıyacak-
lardır. 

Cumhurbaşkanının 1 Kasım 1953 tarihli 
açılış nutkunda Kars'ın bu en mübrem ve en 
müstahak hakkının başka vilâyete verildiğini öğ
reniyoruz. Geçmişte ve halde bu gerçek tale
bimizin mantıki ve yerinde delil ve zaruretini 
izah ve yetkililere duyurduğumuz gibi atide 
de bu dâva üzerinde haklı olarak ısrarla dura
cağız. Zira Kars'ın iktisadi kalkınması halkın 
fakrü zaruretten kurtulması için hayvan ürün
lerinin fennî şekilde istihsali, ilmin ve tekniğin 
halk hizmetine girmesi bu ilim müesseseleri
nin en müsait olan Kars'ta kurulmasiyle müm
kündür. 

Üniversitenin fakülte ve enstitülerinden şim
dilik mahrum kalan Kars'ta Bakanlık : 

1. Orman muhafaza memurları ve teknisi-
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yen yetiştiren bir okul, 

2. Hayvan sağlık memuru okulu, 
3. Tarım kolejleri. 
Açma hususunda ne düşünmektedir? Bu 

okul ve kolejlerin açılmamasının sebebi nedir? 

T. C. 
Tarım Vekâleti 18 . XII . 1953 

özel : 2/946 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Kars Mebusu Sırrı Atalay tarafından Yük

sek makamlarına sunulup 11 . XII .1953 gün 
ve 6025/13774 sayılı yazılarına ekli olarak ve
kâletimize gönderilen yazılı soru önergesine ait 
mütalâamız aşağıda arzolunmuştur : 

Vekâletimiz, tarım tedrisatına büyük ölçü
de ehemmiyet vermekte ve gelişen ihtiyaçları 
karşılamak çarelerine başvurmaktadır. Bu cüm
leden olarak mevcut mekteplere ilâveten önü
müzdeki sene; 

A) Urfa Ceylânpmarı Devlet Çiftliğinde 
bir teknik ziraat mektebi açılması hazırlıkları
na başlanmasına, 

B) Muş Devlet Çiftliğinde bir orta ziraat 
mektebi tesis imkânlarının incelenmesine, 

C) Samsun - Gelemen Devlet Çiftliğinde 
bir teknik ziraat veya bahçıvanlık mektebi 
açılması hususunun tetkik olunmasına karar 
vermiştir. 

D) Diğer taraftan; Araç'ta bir orman mu
hafaza mektebi açılmıştır. Yeni Orman Kanu
nu Büyük Millet Meclisinden çıktıktan sonra 
ihtiyaca göre yurdun diğer taraflarında da 1 - 2 
orman muhafaza mektebinin açılması cihetine 
gidilecek vebu meyanda Kars'ın mektep ihtiya
cı da göz önünde tutulacaktır. 

Mevcut hayvan sağlık mektebi şimdilik ih
tiyacımızı karşılamaktadır. 

Bu itibarla bugün için Kars'ta bir tarım ted
ris müessesesinin kurulmasına imkân görüle
memektedir. 

Keyfiyeti derin saygılarımla yüksek ıttılâ-
larma arzeylerim. 

Tarım Vekili 
Nedim ökmen 
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6. — SUNUKLAE VE TELGRAPLAB 

1. — Cumhuriyet Halk Partisinin haksız ik
tisaplarının iadesi hakkındaki teklifin kanuni-
yet kesbetmesi dolayısiyle duyulan memnuniye
ti bildiren telgraflar : 

îkiçeşmelik D. P. îlce îdare Heyeti Reisi Sa-
lâhattin Ersönmez, 

Kırkağaç, Bakır D. Partisi adma Tahir Uslu, 
Avanos D. P. îlce îdare Kurulu Başkanve-

kili Ahmet Gulluç, 
Burgaz Köyü D. P. Kurulu, 
Kuruköprü, Mermerli D. P. Ocak îdare Ku

rulu adına Mehmet A. Kal, 
Afşin D. P. Başkanı Mehmet îmaanoğlu ve 

Belediye Başkanı Mehmet Demir, 
Karşıyaka 1 No. lı Bucak Başkanı Hilmi 

Çokuslu, 
Pazarcık D. P. îdare Kurulu Reisi Sait Yal

çını, 
Pasinler D. P. îlce îdare Kurulu Başkanı 

îsmail Koçak ve Demokrat Parti üyeleri, 
Uzunköprü D.- P. îlce Kurulu Reisi Mustafa 

Kayhan, 
Andirin D. P. îdare Kurulu Reisi ve Beledi

ye Reisi, 
Narman Belediye ve D. P. Bucak Başkanı, 
îmaniye Mahallesi adına Muhtar Muharrem 

Hepgüler, 
Altıntaş D. P. îdare Kururu, 
(Erzurum D. P. îl Başkanı Talip Yargılı, 
Kadriye Ocağı îdare Heyeti Başkanı Hasan 

Şenergüç, 
Kadıköy Altmmakas Terzihanesi sahilbi Ka

bil .Ziyalar, işçileri, 
:K#sk D. P. Merkez Bucak Kurulu Başkanı 

Mehmet Emin Apaydın, 
Samsun Baro Reisi Rahmıi Ozan Gumuoğlu, 
Diyarbakır, Kubilây Mahallesi D. P. sakin

leri adına, 
Nazilli D. P. îlce îdare Kurulu, 
Bayındır D. P. Başkanı Mümtaz özkul, 
Çiıne D. P. îlce îdare Heyeti adına Ali Dinç-

er, 
Edirne D. P. Saramane Ocağı, 
Bayındır Belediye Reisi Mustafa Evyapan, 
Muğla D, P. îdare Kurulu Başkanı Yurgut 

fToplaoğlu. 
Söke 1 No. lı Bucak Başkanı Ahmet Güssav, 

Dinar D. P. îdare Kurulu Mustafa Öztürk, 
Şerif Emeksiz, Ş. Gönüllü, 

Muğla, Aşağısakran Köyü D. P. Ocak Kon
gresi Başkanı H. Tuğmen, 

îzmir, Gürçeşme Mahallesi adına Muhtar Ali 
Ayaz, 

Karşıyaka, Helvacıocağı D. P. Başkanı Mus
tafa Binay, 

Kadirli D. P. îlce Kurulu Reisi Kâmil Coş
kun, 

îzmir Armutlu D. P. Bucağı Teşkilâtı adma 
Başkan Mehmet Akçalı, 

îzmir, Alsancak D. P, Ocak îdare Heyeti na
mına Başkan Macit Saszade, T 

Ceyhan D. P. îlce Başkanı Hamdi Kasım, 
Babadağ D. P. Reisi Azmi Kayasu, 
Bursa Kayan ve Bedrettin Mahallesi Muhtarı 

Yusuf Alaçam, 
Adapazarı D. P. Kongre Başkanı Enver 

Kaya, 
Edremit Camivasat Mahallesi Muhtarı Şev

ket Tangör, 
Tavas Belediye Reisi Abdullah Yılmaz, 
Erzurum D. P. Merkez Kaza îdare Heyeti 

îkinci Reisi Necati Karabucak, 
îzmir, îkinci Karantina D. P. Başkanı Alâ-

ettin Çoktezcanlı, 
Tuzcu, Tanocağı D. P. Başkanı Bekir Sami 

Hatipoğlu, 
Maraş D. P. Reisi Saim Emir Mahmudoğlu, 
Maraş, Turan Mahallesi D. P. Ocak Başkam 

Hüseyin Korkmaz, 
Nazilli, Turan Ocağı îdare Heyeti Başkanı 

Nuri Saylan, 
Bayındır, Çırpı köyü D. P. Bucak îdare He

yeti Başkanı Emin öers, 
Karahallı, Ocak îdare Kurulları adına M'er-

kez D. P. Başkanı A. Kıygın, 
Muğla Belediye Başkanı Naci Karaosman-

oğlu, 
Sivrihisar, Kubbeli D. P. Ocak îdare Heyeti 

adına Halil özüdüzgün, 
Muğla, îlkodun Semtocağı Başkanı Mahmut 

Kızıldağ, Doğruyol D. P. Semtocağı Başkanı 
Şevki înci, Kurtuluş D. P. Semtocağı Başkanı 
Salih Ula, 

GÖksun D. P. ilce idare Kurulu Başkanı îh« 
san Bat. 
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DÜZELTÎŞLER 

Bu Birleşim Tutanak Dergisine bağlı basmayazılarda aşağıdaki düzeltişler' yapılacaktır : 

S. Sayısı Sayfa Sütün Satır Yanlış Doğru 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 

13 
14 
50 
50 
50 
50 
50 

2 
2 
— 
— 
— 
— 
— 

20 
13 
30 
32 
33 
34 
47 

(ommastik) 
sigara 
(7) 
(y) 
(j) 
(y) 
(fi) 

, (Gommastik) 
sigar 
(J) 
(J) 
(J) 
(J) 
(e) 

29 S. Sayılı basmayazının 4 ncü sayfasındaki cetvelde bulunan « Mühendis mimar » kelime
leri « Mühendis, mimar » olacaktır. 

* 
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Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli Torquay Protokolünün onanmasına dair olan 

Kanuna verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Oazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Ilâmit Koray 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Ilaradi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ram iz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekeli oğlu 

AYDIN 
Nail Oeveei 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoglu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Mucteba Iştın 

Aza sayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Reye katılmıyanlar 

Açık mebusluklar 

487 
244 
241 

3 

222 
21 

[Kabul edenler] 
Ali Fahri İşeri 
Sıtkı Yırcah 

BLLECÎK 
Yümnü Üresin 

BÎTLÎS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğhı 
Mahmut Oüçbilmez 
fhsnn Oülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet Erkazaneı 
Mehmet özhey 

BURSA 
Selim Rapıp Emeç 
AprAh E rozan 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
ITalfık Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
T"^ * T*" 1 i? A. 

Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Meeiî Bumin 
Abbas Cigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

| Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 

DENÎZLÎ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslvoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tnyşı 

EDÎRNE 
Arif Altmalmaz 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Er$rene 
Mehmet Şevki Yazman 
Ilâmit Ali Yön ey 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin G Ünal tay 
Nahid Pekean 

ERZURUM 
R»fkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 

i Emrullah Nutku 

Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

* ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğla 

GAZÎANTEB 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 

GÎRESUN 
TTamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Arif Hikmet Panıuk-
oğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu 
Ilalit Zarbnn 

HATAY 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sikmen 
Hasan Reşit Tankut 

ÎÇEL 
TTalil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

i Şahap Tol 
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İSPARTA 
îrfan Aksu 
Regit Tunrut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Andre Vah ram Bayar 
Ilâdi Ilüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkıroldi 

İZMİR 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Abidin Tekön 
Ekrem llayri üstündağ 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Ziya Termen 
Ilamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

B : 20 21.12 
KIRKLARELİ 

Şefik Bakay 
faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman I »ölükbaşı 

KOCAELİ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Sairn önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Tüıkand 

KONYA 
Kemal Ataman 
Ali Rıza Ercan 
Murad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Resim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoglu 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

. 1953 O : 1 
MARAŞ 

Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim Ükmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu 

NIGDE 
Hadi Arı baş. 
Süreyya Dcllaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Hcer 
Hüseyin ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik îleri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Ulu çay 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Salim Serçe 
Sinan Tekel ioğlu 

SIIRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SlNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoglu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
nüseyin Binjjül 

TOKAD 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdomîr 

TRABZON 
Salih Esad Al peren 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan O rai 
Celâl öncel 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Yusuf Karslıoğlu 
nasan Üçöz 

ZONGULDAK 
nüseyin Balık 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 

[Reddedenler] 
SEYHAN 

Cezmi Türk 

— 364 — 
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[Reye katılmty anlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Kermau 
Bekir Oynaganh 
Ali İhsan SAbis 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı (Vekil) 

AMASYA 
İsmet Oljraç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Abdullah'Cediko&lu 
Osman Talât lltekin (1.) 
Ilâmid Şevket İnce 
Seyfi K ut bek 
Talât Vnsfi Oz 

ANTALYA 
Fatin Dalaman (1.) 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
A. Baki Okdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Koeabıyıkoğîu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

• Talât Oran 
BİNGÖL 

Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (Vekil) 

BURSA 
Raif Aybar 

Selim Ilerkmen 
Hulusi Köymen 
Ali Canib Yöntem (1.) 

ÇANAKKALE 
Kenan Aknıanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
thsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşeioglu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çıgman 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoglu 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Osm a 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Bahadır Dülger 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
nalis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varuıca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahraan Melek 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Salih înnnkur 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
İhsan Altınel 
Ahmet llamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver (1.) 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edip Adı var 
Mehmet Aldemir (1. Â.) 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Tank Gürerk 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeş* 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 

nüsam ettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Valçın 
(D 

KASTAMONU 
Şükrü Kerirazade 
ttifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 

KIRKLARELİ 
Mahmut Er bil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (t.) 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Er kut 
Elvan Kaman 
Rifat Özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
llamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Ethem Vassaf (1.) 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Itifat Alabay 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
İsmet inönü 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Savman 

MANİSA 
Semi Ergin 

— 365 — 
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Faruk İlker 
Refik Şevket tnce (î.) 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâlıattin Ilüdayioğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras (î.) 

MUĞLA 
Cemal II Ünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NIGDE 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Feyzi Boztepe 

I Hüsnü Akyol 
! Naşit Fırat 

Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan (I.) 

1 Atıf Topaloğlu 
RİZE 

Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

| Zeki Riza Sporel 

SAMSUN 
IIasim Alişan (I.) 
ismail Işın 
Firuz Kesim 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
(I.) 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 

SİİRD 
Baki Erden 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tüm erkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Halil lnıre 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Şevket ]\locan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Hamdi Koyutürk (î/ı 

TRABZON 
Naci Al tuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 

[Âçik mebusluklar] 
Amasya 1 
Ankara 1 
Bursa 1 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 2 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 

Manisa 1 
Niğde 1 
Sivas 2 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

— 
21 

Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELÎ 
ilidir Aydın 

URFA 
Necdet A çan al 
Reşit Kemal Timuroğl ı 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Nizam oğlu 
Ilâşim Tathoğlu (1 ) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer AJp-
kant 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza lııcealemdar-
oğlu 
Avni Yurdabayrak 
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Avukatlar Yardımlaşma Kanununa verilen reylerin neticesi 

AFYON KARAHİSAR 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Ilamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ram iz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Ilâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 

AYDIN 
Nail Geveci 
E tem Menderes 
A. Baki ökdem 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhatıin Başkan 
Muzaffer Emiroğîu 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba l$tm 
Ali Fa&ri îseri 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza sayısı 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

487 
249 
248 

1 
217 

21 

[Kabul edenler] 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcah 

BÎLEClK 
îsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoglu 

BÎTLÎS 
Nnsrettin Barut 
Salâhattin înan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoglu 
Mahmut Güçbilmez 
îhsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 

Fethi Çelıkbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Ilerkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

— 2İ 

| ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hakkı Yemeniciler 

' DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Refet Tavaslıoglu 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
M'ehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osm a 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 

>7 — 

• 

Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GÎRESUN 
Ilamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Arif Hikmet Panıuk-
oğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Koeatürk 
Kemal Yörükoğlu 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih tnankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 



ÎSTANBUL 
İhsan Altmel 
Andre Vahram Bayar 
F a r u k Nafiz Cami «bel 
Fuad Hulusi Demirelli 
IIâdi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Ahilya Mohos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözcr 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türksreldi 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Sadık Giz 
Tank Gürerk 
Necdet îneekara 
Osman Kapani 
Cemal Tunca 
Ekrem ITayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Latif Akîi/üm 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçeeio&lu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
ilam d i Tîire 

KAYSERt 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
îbrahim Kirazoglu 
Yusuf Ziya Turarnt 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
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Mahmut Erbil 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Tank Kozbek 
Murad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet. îhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
sııhoglu 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
n i km et Fırat. 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Sam et A&ao&lu 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 

12.1953 O : 1 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyra zoglu 

MUŞ 
Ilamdi Pnvı 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğan ay 
Ferit Erer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
I? of et Aksoy 
Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
îzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Knvrnkoğlu 
Ahmet Moreil 
Zeki Kıza Spnrel 

SAMSUN 
Tevfik îleri 
Muhittin Ozkefeli 
Fcrid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SURD 
Mehmet Daim Süalp 

SİVAS 
ibrahim Duygun 
Şevki Eeevit 
Hüseyin Yüksel 

TEKIRDAÖ 
nüseyin Bingül 
Zeki Erata m an 

TOKAD 
Fevzi Çubuk 
Halûk ökeren 
Mustafa Ozdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Al tu* 
Mahmut Oologlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet A çan al 
Hasan O rai 

VAN 
tzzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Po«ran 
Yusuf Karslıoglu 
Fuat Nizamoîrlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
ffi"er 
Gemal Kıpçak 
Rıfat Sivişoglu 
Avni Yurdabayrak 

[Çekin serUr] 

AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçoban 
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[Beye hatilmtyanlar] 

AFYON KARAHİSAR I 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Ali İhsan Sâbis 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoglu 
Osman Talât îltekin (1.) 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman (t.) 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN I 
Namık Gedik I 
Şevki Hasırcı 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu | 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Yahya TVlrnn 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı (1.) 

BURSA 
Raif Ayhar 
Ali Canib Yöntem (1.) 

ÇANAKKALE 
Konan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Nihat tyriboz 
Nusret.Kirîşcioğlu | 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtas. 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Uünaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebcsoy 

GAZİANTEB 
Ekrem Ccnani 
Galip Kınoğlu 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Doğan Köy m en 
Mazhar Soner 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Znrhnn 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrnhman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 

Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
nüseyin Fırat 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Ahmet Ilamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Fahrettin Sayımer 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Pertev Arat 
Avni Başman 
Pehzat Uiljrin 
Muhiddin Erener 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 

KARS 
Fevzi Ak taş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tupaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
nayri Tosunoslu 

KAYSERİ 
tsmail Derkuk 

Emin Develioğltı 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Salih Kalemcioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Ethem Vassaf (I.) 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydmer 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Ümran Nazif Yiğiter 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
tsmet tnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Oeakcıoglu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Semi Eririn 
Faruk İlker (I.) 
Refik Şevket İnce (t.) 
Adnan Karaosnıanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(Reis V.) 
Sndi Mıhçıoglu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Ahmet Bozda* 
Salâhattin nüdayioğlu 
Ahmet Kadoğiu 
Remzi öksüz 
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MARDÎN 

Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal IIÜnal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NIGDE 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdı Şarlan (î.) 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ilaşim Alişan 
Naci Berkman 
ismail Işın 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğiu 
(t.) 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Ban 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

StîRD 
Baki Erden 
Cemil Yardrm 
Şefik Türkdoğan 

SINOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 

[Açık mel 
Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

1 
1 
1 
2 
1 j 
2 
1 
2 
1 | 

1 Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tüm erkan 

StVAS 
Nâzım Ağacı koğlu 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 

1 Halil îmre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk (î.) 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 

msluklar] 
Manisa 1 
Niğde 1 
Sivas 2 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
ürfa 1 
Zonguldak 1 

— 
21 

Cemal Reşit Eyûboğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
layeıoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamansril 

TUNCELİ 
ilidir Aydın 

URPA 
Feridun Ayalp 
Feridun ErgİD 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant (î.) 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 



B : 20 21.12.1953 O : 1 
Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Kanunda Askerî Makamlar Üzerinde Değişiklik Yapılma

sına dair olan Kanuna bağlı cetvelin tadiline dair Kanuna verilen reylerin sonucu 
(Kanun kaimi edilmişi;».) 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
K^mal özçoban 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Kosay 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât tltekin 
Hâmid Şevket ince 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
tbrahim Subaşı 

A za sayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Reye katılmıyanlar 

Açık mebusluklar 

[Kabul 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveei 
Şevki Hasırcı 
Ktem Menderes 
A. Baki Ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Bııdakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Eurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin înan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
îhsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazaneı 
Mehmet özbey 

487 
245 

• 24 5 

221 
21 

edenler] 
BURSA 

Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 

1 Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özeı 

Hakkı Yemeniciler 
DENİZLİ 

Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Na^ıhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salım Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 
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GAZÎANTEB 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkraen 
Tahsin İnanç 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Kemal Yörükoğlu 

ÎÇEL 
Halil Atalay 
Refik Koral tan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA * 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Andre Vah ram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlı bel 
Fuad TTulûsi Demirelli 
Hadi nüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türk geldi 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Sadık Giz 

B : 20 21.12 
Tarık Gürerk 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkm 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Hüsnü Türkand 
Eteni Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 

. 1953 O : 1 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmst Kavuncu 
Remzi Koyak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Semi Ergin 
Adnan Karaüsınanoğln 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğln 
Nafiz Körez 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
ITâdi An baş 
Süreyya Dellâloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Eeer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
tzzet Akçal 
Osman Kavrakoglu 

Ahmet Morgil 
SAMSUN 

Tevfik ilen 
Muhittin özkefeli 
Fer id Tüzel 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SİVAS 
Nâzım Ağaeıkoğlu 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Binsrül 

TOKAD 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alpcren 
Naei Altrığ 
Mahmut Oolojrlıı 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet A can al 

VAN 
Tzzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Yusuf Karslıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Rifat Sivişoğlu 

372 —• 



B : 20 21.12.1968 O : 1 
[Reye kahlmıyanlar] 

AFYON KARAHtSAR 
Bekir Oynaganlı 
Ali ihsan Sûbis 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Muhlis Ete 

ANTALYA 
Fatin Dalaman (î.) 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Lûtt'i Ülkümen 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Ali Fahri İşeri 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri ÖJkcuoğlu 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Klzım Arar 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 

EDİRNE i 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Hasan Osma 

ELAZIĞ | 
Abdullah Demirtaş ! 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu | 

ERZURUM 
Enver Karan 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kınoğlu 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
llalit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih tnankur 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
İhsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 

Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(D 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (1.) 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu . 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Muammer O buz 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtt'i Sayman 

MANİSA 
Saınet Ağaoğlu 
Faruk İlker 
Refik Şevket înce (î.) 
Sndi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz (1.) 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal llünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kıliçlar 
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NİĞDE 

Fahri Köşkeroğlu 
ORDU 

Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan (1.) 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
M'ehmet Fahri Mete 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşini Alişan (î.) 
Naci Berkman 
İsmail İşın 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
(t) 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 

Remzi Oğuz Arık 
Sedat Ban 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

SÖRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SÎNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuneuoğlu ı 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SÎVAS ; 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Halil îmre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki öre 

[Açık mel 
Amasya 1 
Ankara 1 
Bursa 1 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 2 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 

! Bahattin Taner 
TEKİRDAĞ 

İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Hamdi Koyutürk (1.) 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

Musluklar] 
Manisa 1 
Niğde 1 
Sivas 2 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

21 

f URPA 
! Feridun Ayalp 

Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 
Hâsim Tathoğlu (1.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başo) 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 
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Serbest Bölge Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR j 
Bekir Oynaganlı 
Kemal ö/çoban 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRİ 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
liâmit Koray 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

Âza sayısı 487 
Rey verenler 257 

Kabul edenler 246 
Reddedenler 1 l 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar : 20Q 
Acık mebusluklar 2 1 

[Kabul edenleri 
BALIKESİR | 

Vacid Asena i 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğkı 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yünınü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

i BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşcioğlu 

Ömer Mart 
ÇANKIRI 

Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bu inin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip Özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Mustafa, Ekinci 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osnıa 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 

Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlıı 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Samih İnal 

. Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğhı 

İÇEL 
Hüseyin Fırlat 
Salih tnankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramaznnoîrlu 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
İhsan Altmel 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
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Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
jemal Tünce 
Ekrem Ilayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Kâmil Gündeş 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KOOAELÎ 
Ekrem Alican 

Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 

i Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim. Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Yûsuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 

j Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
thsan Şerif özgen 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk ilker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Nedim ökmeıı 

Mazhar özsoy 
MARDİN 

Abdülkadir Kalav 
MUĞLA 

Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Arı baş 
Süreyya Dellâloğlu 
Asım Doğanay 
-Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Tevfik ileri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Salim Serçe 

SLtRD 
Baki Erden 
Cemil Yardım 

SlNOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 

i İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Rifat öçten 
Sedat Zeki Örs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Muzaffer Önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Aeaınıl 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Rifat Sivişoğlu 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 

[Reddedenler] 
KÜTAHYA 

Asım Gündüz 
MALATYA 

Hikmet Fırat 
Abdülkadir özbay 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

SEYHAN 
Yusuf Ziya Eker 
Cezmi Türk 

TRABZON 
Naci Al tuğ 

VAN 
Kâzım Özalp 
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[Reye katılmıy anlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Ali îhsan Sâbis 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât lltekin 
(î.) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman (î.) 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 

AYDIN 
Namık Gedik 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Enver Güreli 
Ali Fahri işeri 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BÎTLÎS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı (î.) 

BURSA 
Selim Ragıp Eme-; 
Selim Herkmen 
Ali Canib Yöntem (î.) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 

ÇANKIRI 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesut Güney 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakeıoğhı 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kınoğlu 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ilamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin inanç 
Arif Hikmet Pamtık-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarhun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 

Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiraley 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Snlamon Adato 
Ahmet namdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Fuad Hulusi Demirelli 
Fuad Köprülü (Vekil) 
Fahrettin Sayım er 
Mithat Sözer 
Mithat Benker 
Ahmet Topçu 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Vasfi Menteş 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(î.) 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 

Ziya Termen 
KAYSERİ 

Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Faik Üstün 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (î.) 
Şefik Bakay 

KIRŞEHİR 
Osman Bölük başı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdı Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Ethem Vassaf (î.) 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Hakkı Gedik 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
tsmet înonü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Savman 

MANİSA 
Refik Şevket İnce (I.) 
Hamdullah Suphi Tan-
növer 

MARAŞ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
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Remzi öksüz 

MARDÎN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NÎĞDE 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan (I.) 
Atıf Topaloğlu 

RtZE 
Kemal Balta 

SAMSUN 
ilâhim Alişan (1.) 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
(1.) 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 

SîtRD 
Mehmet Daim Sualp 
Şefik Türkdoğan 

SÎNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 

Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Hamdi Koyutürk (I.) 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Süleyman Fehmi Ka* 
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
ITâşim Tathoğlu (I.) 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Riza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

[Açık mebusluklarJ 
Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 

Manisa 
Niğde 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfu 
Zonguldak 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

— 
21 
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Demiryollar ve Limanlar inşaatı için gelecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hakkındaki 

Kanuna ek Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

• 

AFYON KARAHISAR 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman* Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kıırtbek 
Talât Vasfî öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazif i Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

• 

A za sayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

487 
252 
252 

214 
21 

(Kabul edenler] 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri işeri 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kâmîl Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 

#Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 

- 3 ' 

Ömer Mart 
ÇANKIRI 

Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 

T 9 -

Bahadır Dülger 
Sabri Er duman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğln 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuıanel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
namdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğiu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

İÇEL 
nalil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 



İSPARTA 
Kemal Dcmiralay 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Andre Vahram Bayar 
Fuad Hulusi Demiıelli 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahuya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sai'ol 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tl a har 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

IZMlR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Behzat Bildin 
Muhiddin Ereııer 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Abidin Tekön 
Ekrem Iîayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Veli beşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Sait Knntarel 
Muzaffer Âli Mühto 
Rıfat Taşkın 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
tsmail Berkok 

B : 20 21.: 
Kâmil Gündeş 
ibrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A* 
ğaoğlıı 
Rifat Alabay 
Kemal Atardan 
Hidayet Aydıner 
Remzi Biran d 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Muammer Onuz 
Himmet Ölçmen 
Murad Ali Ülgen 

KÜTAHYA 
Meedet A İkin 
Yusuf Aysal 
B'esim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet ihsan Oürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
snhoglu 
ihsan Şerif Özgen 

MANİSA 
Sam et Ağa oğlu 
Semi Ergin 
Adnan Knrnosmanoğlu 
Fevzi Bûtfi Karaos-
manoğlu 
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Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Ay t emiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim O km en 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
ilam d i Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arı baş 
Süreyya Dcllaloglu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroglu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztene 

RİZE 
îzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Tevfik îleri 
Finiz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 

| Sedat Barı 
J Tevfik Coşkun 
| Reşad Güçlü 

Salim Serçe 
| Sinan Tekel ioğlu 
I SİVAS 
j Nâzım Ağacıkoğlu 

ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Hüseyin Yüksel 

I TEKİRDAĞ 
ı ismail Hakkı Akyüz 

Zeki Erataman 

I TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 

j Halûk ökeren 
Muzaffer Onal 

TRABZON 
I Salih Esad Alperen 
j Naci Altuğ 

Mahmut Goloğlu 
, Mustafa Reşit Tarakçı-
j oğlu 
j TUNCELİ 
I Hasan Remzi Kulu 

j URFA 
I Necdet Açana! 
| VAN 
] Tzzet Akın 
| Kâzım Özalp 

YOZGAD 
i Faik Erbaş 
i Yusuf Karslıoğlu 
j T [asan Üçöz 
| ZONGULDAK 

Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 

j Rifat Sivişoğlu 
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AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
^ckir Oynaganlı 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 

AMASYA 
îsmet Oljraç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Osman Talât Iltekin 
(î.) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman (I.) 
îbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Lûtfi Ülkü m en 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
ismail Aşkm 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Ckcuoğla 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
Yahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı (t.) 

BURSA 
Selim Herkmen 
Ali Canib Yöntem ( t ) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 

Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Ahmet Başı büyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Hasan Osm a 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç ı 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcau 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Saîd Bnşak 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Samih Tnal 
Galip Kınoğlu 
Salâhnttin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokderair 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cav it Yurt m an 

İSPARTA 
trfan Aksu 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
thsan Altınel 
Ahmet Ham d i Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşnd Belger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fahrettin Sayıraer 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Avui Başman 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı A ta 1 ay 
Mehmet Baradır 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(î.) 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Hayri Tosunoğlu 

Hamdi Türe 
KAYSERİ 

Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkalt 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (t.) 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi BaşaK 
Salih Kalemcioğlu 
Saim önhon 
IJûtfi Tokoğlu 
Ethem Vassaf (î.) 

KONYA 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 

MALATYA 
Esat Doğan 
nüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 

! ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Savman 

MANİSA 
Faruk ilker (I.) 
Refik Şevket ince (I.) 
Hamdullah Suphi Tan-
növer 

MARAŞ 
Salâhattin nüdayioğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 
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MARDİN 

Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Cevdet Öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Ilünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

ÖRDÜ 
Hüsnü Akyol 
Naşit Firat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan {!.) 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Hâşim Alişan (t.) 
Naci Berkman 

İsmail Işın 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
(I.) 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOP 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

StVAS 
Ercüment Damalı 

fAçtk 
Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Haradi Koytıtürk (1. 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçı 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğ 

) 

1 

lu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
ilidir Aydın 

mebusluklarl 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
l 

Manisa 
Niğde 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

1 
t 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

___ 
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URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Fuat Nizamoğtu 
Hâşim Tatlıoğlu (t.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer- Ala
ka nt (î.) 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Riza încealemdar-
oğlu 
Avni Yurdabayrak 

T. B, M. M. Basımevi 



S. SAYISI : 4 
Demiryolları ve Limanları İnşaatı İçin Gelecek Yıllara Geçici Taah
hütlere Girişilmesi hakkındaki 4643 sayılı Kanuna ek kanun lâyiha
sı ile Kars Mebusu Sırrı Atalay ve 4 arkadaşının, Demiryollar ve 
Limanlar inşaatı için Gelecek Yıllara Geçici Taahhütlere Girişilmesi 
hakkındaki 4643 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Bayındırlık, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 

(1/628, 2/381) 

Demiryolları ve Limanları İnşaatı İçin Gelecek Yıllara Geçici Taahhütlere Girişilmesi hakkındaki 
4643 sayılı Kanuna ek kanun layihası (1/628) 

T. O. 
BaşvekâJM 25 .VI. 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Sayt : 6-1933 

71-2608 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Demiryolları ve Limanları İnşaatı İçin Gelecek Yıllara Geçici Taahhütlere Girişilmesi hakkında
ki 4643 sayılı Kanuna ek olarak Bayındırlık Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
20. V . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe lâyiha
larının ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

MUCİP SEBEP LÂYİHASI 

1. Sivas - Erzurum hattının <iaha ileriye götürülmesi maksadiyle 4643 sayılı Kanunla kırk mil
yon liralık bir tahsisat verilmiş ve bu tahsisattan şimdiye kadar yirmi beş milyon lira sarfolunmak 
suretiyle mezkûr hat, 87 nei kilometredeki Horasan İstasyonuna kadar inşa olunarak Devlet De
miryolları İşletme Umum Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 

2. Halen Erzurum'dan hududa kadar olan demiryolunun Erzurum'dan itibaren Horasan'a, ka
dar olan kısımda normal genişlikte, Horasan'dan itibaren Sarıkamış'a kadar olan 74 kilometrelik 
kısmında dekovil ve Sarıkamış'tan hududa kadar olan parçasından da normalin üstünde geniş hat 
mevcut bulunmakta ve bu üç çeşit açıklıktaki hatlar yüzünden Erzurum - hudut arasındaki de-
miryol işletmesi muhtelif aktarmalar ve bu aktarmaların zaruri kıldığı birçok fuzuli ameliyelerle ve 
müşkül şartlarla yapılabilmektedir. 

3«. 2 nei maddede bahsedilen durum dolayısiyle çok zengin bir istihsal bölgemiz olan Kars ve 
havalisi iktisaden kendisine mevut inkişafa kavuşmakta ve bu itibarla - en kısa zamanda normal 
hatla demiryol ana şebekesine irtibatının temini gerekmektedir. 

4. İnşaatı tamamlanmış ve işletmeye açılmış olan Erzurum - Horasan arasmın inşa maliyet 
bedeli 25 milyon liraya, henüz inşaatına geçilmemiş olan Horasan - Sarıkamış arası ise tahminen 40 
milyon liraya mal olaeaktır. 
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Buna göre hattın birinci merhale olarak Sarıkamış'a ulaşabilmesi için mevcut ödenek yetkisi 

olan 40 milyona ilâveten daha 25 milyon liralık bir ödenek yetkisine ihtiyaç vardır. 
Bu ödenek yetkisi istihsal edilmeden hattın inşasına geçilmesinde hiçbir amelî fayda melhuz de

ğildir. 
Demiryol inşaatında gözetilmesi lâzımgelen esaslarımızdan biri yapılacak hattın muayyen bir he

defe ulaşacak şekilde inşaatını toplu olarak ele almaktadır. 
Aksi halde inşaatı biten kısmın işletmeye açılması mümkün olamıyacaktır. İnşaata yatırılmış 

sermaye âtıl kalacağı gibi biten kısım için devamlı bir bakım masrafı yapmak icabedecektir. Bu esas 
mülâhazaya dayanılarak hattın muhtelif kısmlar hal'inde ve Horasan'dan Sankaımş'a kadar aynı 
zamanda ihale edilmeleri için bu yetkinin istihsali lâzımgelmektedir. 

5. Bu hattan gereği gibi faydalanması ve şebekede tam bir işletme vahdetinin sağlanabilmesi için 
Sarıkamış'tan itibaren hududa kadar olan (124) kilometrelik geniş hattın da normal hatta ifrağı 
bir emri zaruridir. Hattın Horasan'a kadar ikmali anında hududa kadar işletmenin sağlanabilmesi 
için normal hat malzemesinin bu zamanla ayarlanmış olarak siparişe bağlanması lâzımdır. Bunun 
için 15 milyon liraya ihtiyaç vardır. 

6. 4643 sayılı Kanunla istenilen 40 milyon liralık yetki yapılan seri mkişafata dayanılarak 
yapılmış olan tahmini hesaplara müstenit idi. 

İnşaatın devamı sırasında yapılan kati inkişaflar neticesinde bu meblâğın 65 milyon liraya çı
karılması gerekeceği anlaşılmıştır. # 

7 Bu suretle 65 milyon liraya Sarıkamış'a kadar inşa masrafı 15 milyon lirası da Sarıkamış hu
dut arasında geniş hattın normal hatta ifrağı masraflarını karşılamak üzere verilen 40 milyon lira
lık yetkinin ceman 80 milyon liraya çıkarılması lâzımgeleceği tebeyyün etmiştir. 

8. Bu suretle inşaatın devamı için evvelce istihsal edilmiş bulunan 4643 sayılı Kanunun umumi 
hükümleri baki kalmak üzere yalnız Ödenek yetkisinin 80 milyon liraya iblâğını hedef tutan ek ka
nun tasarısı tanzim edilmiştir. 

Bayındırlık Komisyonu raporu 

U . VII. 1953 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

26 . V I . 1953 günü komisyonumuza havale di edilmek üzere Reisliğe sunulur. 
edilen, Bayındırlık Komisyonu 

«Demiryolları ve Limanları İnşası İçin Gele- Reisi Sözcü 
cek Yıllara Geçici Taahhütlere Girişilmesi hak- Gazianteb Konya 
kındaki 4643 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası» 8. Kuranel Himmet ölçmen 
Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle görüşüldü. Kâtip 

Netice : Esbabı mucibede dermeyan edilen Denizli Çanakkale Kastamonu 
hususlar makul görülerek 40 milyonluk yetkinin B. Akşit 8. Endik H. Tosunoğlu 
80 milyona çıkarılması komisyonumuzca uygun Niğde Ordu Rize 
görülmüş ve kanunun 1 nci maddesinde yer alan A. Doğanay N. Fırat M. F. Mete 
4643 sayılı Kanunun neşri tarihi çıkarılmıştır. Tunceli Tunceli 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev- H. Aydın ff. R. Kulu 

T. BM. M. 
Bayındırlık 'Komisyonu 

Esas No. 1/628 
Karar No. 29 

( S. Sayısı : 4 ) 
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Kars Mebusu Öırn Atalay ve dört arkadaşının, Demiryollar ve Limanlar İnşaatı îçin Gelecek 
Yıllara Geçici Taahhütlere Girişilmesi hakkındaki 4643 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak

kında kanun teklifi (2/381) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

4643 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve gerekçesi ekli olarak sunulmuş
tur. Gereğinin yapılmasını saygı ile arzederiz. 

Kars Milletvekilleri 
Strrt Atalay Hüsamettin Tugaç Fevzi Aktaş Esat Oktay Mehmet Bahadır 

GEREKÇE 

.1 26 . IV . 1944 tarihinde Hükümet, Demiryolları ve Limanlar inşaatı için gelecek yıllara ge
çici taahhütlere girişilmesi hakkındaki kanun lâyihasında (Erzurum'a kadar işletilmekte olan Si
vas - Erzurum hattının daha ileriye uzatılması zaruri olup bu harb devresinde tünel ve viyadük 
gibi inşası zamana muhtaç olan işlere bu fevkalâde devreye rağmen başlamak ve devam etmek 
icabettiği ve normal zamanların avdetini mütaakıp geri kalan işlerin kısa bir zamanda ikmali müm
kün olabileceği ve bu maksatla bu temdit kısmı için 40 milyon liralık taahhüt salâhiyeti istenmiş
tir.) 

2. Nafıa Encümeni (Sivas - Erzurum Demiryolunun Şark hududumuza doğru uzatılması hem 
memleket müdafaası ve hem de o mıntakanm ikti iaden terakki ve inkişafı bakımından zaruri gö
rülmüş ve mevcut dar hattın hiçbir zaman maksadı temin edemiyeceği anlaşılmıştır.) Ge
rekçesi ile teklifi aynen kabul etmiş. 

3. Bütçe Komisyonu 17 . VII . 1944 te Hükümet teklifini ve Bayındırlık Komisyonunun rapo
runu aynen kabul etmiştir. 

4. Erzurum'a kadar işletilmekte olan demir/olunun ileriye uzatılması Büyük Millet Mecli
since kabul edilmiş ve kanuniyet kesbetmiştir. 

5. Kanuna istinaden demiryolu Horasan'a kadar uzatılmış ve fakat tahsis edilen 40 milyon li
ranın büyük bir kısmı bittiğinden geriye on beş milyon lira kalmıştır. Yol ise kanunda gözetilen 
gayeye ulaşamamıştır. 

6. Demiryolunun Horasan'a kadar gelip Sarıkamış yahut Kars'a kadar uzatılması karşısın
da Kars İktisadi, Millî Savunma ve Ulaştırma bakımından ciddî ve hayati güçlükler içinde kaderi 
ile başbaşa bırakılmıştır. 

7. Yolun Horasan'da bırakılması yapılan masrafların heba ve heder olması demektir. 
8. Bütün Karslılar bu yolun yapılmasını arzu ettiklerinden Kars'ın kalkınması ve Millî Sa

vunma için yolun yapılması sureti katiyede hayati bir zaruret görüldüğünden Bakanlık nezdin-
de teşebbüs 1952 yılında Bütçe Komisyonunda talep - yazılı soru mevzuu - nihayet İçtüzük ge
reğince elliden çok imza ile tahsisat konması çarelerine baş vurulmuş, Yüksek Meclisçe bidaye-
ten kabul, Bütçe Komisyonuna havale, Bütçe Komisyonunca reddedilmesi üzerine Büyük Millet 
Meclisince kabul edilmemiştir. 

9. Halen Horasan'da bulunan demiryolu tamamen muattal bir durumdadır. Yolcular Er
zurum'a gidip trene "binmekte, nakliyat güç ve pahalı şartlar içinde dekovil ile yapılmaktadır. 

10. Karayolu ile canlı hayvan ve eşya nakliyatı karla kapalı kış aylarında imkânsız, geçidi 
açık zamanda tamamen gayriiktisadidir. 

11. Kars - Sarıkamış - Horasan çok geniş, dar, normal hatlarındaki aktarmalarla, yolculuk iş
kence vericidir. g 

12. Türkiye iktisadi kalkınması hakkındaki Barker Misyonu raporunda yarıda bırakılan de
miryolunun tamamlanması tavsiyeye şayan görülmektedir. 

( S. Sayısı : 4 ) 



13. Horasan - Kars demiryolunun uzatılması bu bölgenin iktisaden terakki ve inkişafı için 
zaruridir. Yılda 'bir milyona yakın koyun ve sığır Orta - Anadolu'nun çift hayvanı, birçok 
yerlerin damızlık, istanbul, Ankara'nın et ihtiyacını karşılamak üzere ihraç, hayvan ürünleri, 
lif nebatları yüz binlerce ton eşya sevkeden ve bu sevkiyatı çok güç ve ağır iklim şartları içinde 
yapan bu mıntaka için demiryolu iktisadi kalkınmanın başlangıcı olacaktır. 

14. (Demiryolunun yapılmasiyle canlı hayvan nakliyatmdaki sürat ve nakilde maliyete tesir 
edecek ücret hayvan ürünleri ve et gibi gıda maddeleri üzerinde fiyat düşmesi ile hayat ucuz
luğuna sebep olacaktır. 

15. İstanbul'un değişik et piyasası karşısında her türlü teminattan mahrum tüccar, fiyat 
değişikliklerine göre nakliyatını ayarlama imkânını bulacak, bu yüzden zarar teihlikesi nispeten 
azalacaktır. 

16. Bir aile piyasasından daha dar ve elverişsiz şartlar içinde heder olan meyva ve sebzeler 
satış imkânları bulacaktır. 

17. (Halen mahrukat vasıtasının tbaşlıcası olan tezek, Balkaya kömürünün bu yol sayesinde 
işletilmesi ile gübre olarak tarlada «kullanımaya başlanabilecek ki demiryolunun uzatılması ile 
yılda en az millî servet 25 milyon lira harç bir değer kazanmış olacaktır. 

18. Demiryolunun Kars'a kadar uzatılmasını gerektiren daha birçok sebepler mevcuttur ki 
kanun teklifinin müzakeresi sırasında etraflıca izah edilebilir. 

19. 4643 sayılı Kanunda ve kanun teklifi üzerine komisyonların tanzim ettiği raporlarda sa
rahaten yolun hududa uzatılması bahis mevzuu edildiğinden Horasan'da yarım bırakılan demir
yolunun uzatılması kanun vâzıınm âmir hükmüdür. Ancak Hükümetin ve Yüksek Meclisin te-
mayülâtı meselenin bir kanun mevzuu edilmesi yolunda olduğundan usule ait cihet de teklifimiz
le ortadan kalkmış bulunmaktadır. Arzedilen bu sebeplerle aşağıdaki maddenin 4643 sayılı 
Demiryolları ve Limanları inşaatı için Gelecek Yıllara Geçici Taahhütlere Girişilmesi hakkında
ki Kanuna eklenmesi arz ve teklif ederiz. 

Bayındırlık Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bayındırlık Komisyonu 31 . 1 . 1953 

Esas No. 2/381 
Karar No. 6 

Yüksek Reisliğe 

30 . IV . 1952 günü komisyonumuza havale 
edilen Kars Mebusu Sırrı Atalay ve 4 arkada
şının Demiryollar ve Limanlar inşaatı için Ge
lecek Yıllara Geçici Taahhütlere Girişilmesi hak
kında 4643 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifi, komisyonumuzda Hü
kümet temsilcilerinin huzuriyle görüşüldü. 

Netice : 
4643 sayılı Kanunla Irak - Iran hudutlarına 

müntehi olmak üzere yapılmakta olan demiryol
ları inşaatına verilmiş olan 40 milyonluk yetki
nin 65 milyona çıkarılması aşağıdaki bakımlar
dan uygun görülmüştür: 

I - 4643 sayılı Kanunla verilen yetkiden ha
len 15 milyonu sarfedilmediği, ancak bu hattın 
bakiye kısmının yeniden eksiltmeye çıkarılabil
mesi için iktisadi ve teknik bakımlardan 30 mil
yonluk kısmının birden ihale edilmesinin bir 
zaruret olduğu, Hükümet temsilcilerinin komis
yonumuza vermiş olduğu izahattan anlaşılmış 
ve bu izahatta komisyonumuzu tatmin etmiştir. 

II - Bu ödeneğin 40 milyondan, 65 milyona 
çıkarılması hususunda Hükümetin de mutabık 
bulunduğu öğrenilmiş olduğundan, komisyonu
muzca da bu vaziyet ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna 
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tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Bayındırlık Komisyonu 

Reisi Sözcü Kâtip 
Gazianteb Konya Denizli 
8. Kuranel H, Ölçmen B, Aksit 

Antalya Çanakkale Giresun 
A. Tokuş B. Enüstün H. Bozdağ 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 2/381 
Karar No. 72 

• 
Kars Mebusu Sırrı Atalay ve 4 arkadaşı

nın, Demiryolları ve Limanlar İnşaatı İçin Gele
cek Yıllara Geçici Taahhütlere Girişilmesi hak
kındaki 4643 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesi hakkındaki kanun teklifi Bayındırlık ve 
Maliye Vekâletleri temsilcilerinin de iştirakiyle 
Komisyonumuzca tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümet temsilcisi; 
1. Sivas - Erzurum hattının daha ileriye 

götürülmesi maksadiyle 4643 sayılı Kanunla 
40 000 000 liralık bir tahsisat verilmiş olup bu 
tahsisattan şimdiye kadar 25 000 000 lira sarf 
olunmak suretiyle mezkûr hat, 87 nci kilometre
deki Horasan İstasyonuna kadar inşa olunarak 
Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğü
ne teslim edildiğini, 

2. Halen Erzurum'dan hududa kadar olan 
demiryolunun Erzurum'dan itibaren Horasan'a 
kadar kısmında normal genişlikte, Horasan'dan 
itibaren Sarıkamış'a kadar olan 74 kilometrelik 
kısmında dekovil ve Sarıkamış'tan hududa kadar 
olan parçasından da normalin üstünde geniş hat
tın mevcut olduğunu ve bu üç çeşit açıklıktaki 
hatlar yüzünden Erzurum - hudut arasındaki 
demiryolu işletmesi muhtelif aktarmalar ve bu 
aktarmaların zaruri kıldığı birçok fuzuli ameli
yelerle ve müşkül şartlarla yapıldığını, 

3. İkinci maddede bahsedilen durum dola-
yısiyle çok zengin bir istihsal bölgemiz olan 
Kars ve havalisi iktisaden kendisine mevut in
kişafa kavuşamadığı ve bu itibarla en kısa za
manda normal hatla demiryol ana şebekesine ir
tibatının temini egrektiğini, 

4. İnşaatı tamamlanmış ve* isletmeye açıl-

Giresun Kastamonu Kayseri 
A. Tüfekçioğlu H. Tosunoğlu E, Develioğlu 

Sinob Tunceli 
M. Tümerkan H. Aydvn 

Urfa 
H.Oral 

ı- mış olan Erzurum - Horasan arasının inşa ma-
s- liyet bedeli 25 000 000 liraya, henüz inşaatına 

geçilmemiş olan Horasan - Sarıkamış arasının 
ı- ise tahminen 40 000 000 liraya mal olacağı ve 
e buna göre hattın birinci merhale olarak Sarıka-
le mış'a ulaşabilmesi için mevcut ödenek yetkisi 

olan 40 000 000 liraya ilâveten daha 25 000 000 
liralık bir ödenek yetkisine ihtiyaç olacağını, 

e Bu ödenek yetkisi istihsal edilmeden hattın 
a inşasına geçilmesinde hiçbir amelî faydanın mel-
u huz olmadığını, 
f Demiryolu inşaatında gözetilmesi lâzımgelen 
î- esaslarımızdan birinin, yapılacak hattın muay-
k yen bir hedefe ulaşacak şekilde inşaatını toplu 
ı- olarak ele almak olduğunu, aksi halde inşaatı 

biten kısmın işletmeye açılmasa mümkün olamı-
n yacağından inşaata yatırılmış sermaye âtıl ka-
a lacağı gibi biten kısım için devamlı bir bakım 
n masrafı yapmak icabedeceğini, bu esas mülâha-
k zaya dayanılarak hattın muhtelif kısımlar ha-
r linde ve Horasan'dan Sarıkamış'a kadar aynı 
t- zamanda ihale edilmeleri için bu yetkinin istih-
d şalinin icabettiğini, 
i 5. Bu hattan gereği gibi faydalanması ve 
u şebekede tam bir işletme vahdetinin sağlanabil-
i- mesi için Sarıkamış'dan itibaren hududa kadar 

olan 124 kilometrelik geniş hattın da normal 
t- hatta ifrağının zaruri olduğunu ve bu hattın 
n Sarıkamış'a kadar ikmali ânında hududa kadar 
t- işletmenin sağlanabilmesi için normal hat • mal--
ı- z'emesinin bu zamanla ayarlanmış olarak sipa

rişe bağlanmasının lâzım olduğu, bunun için de 
15 000 000 liraya ihtiyaç olduğunu, 

L- 6. 4643 sayılı Kanunla istenilen 40 000 000 

Maliye Komisyonu raporu 

25. V . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Niğde 
A. Doğanay 
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İirahk yetki yapılan seri İstİkşafata dayanılarak 
yapılmış olan tahminî hesaplara müsten.t olduğu 
ve inşaatın devamı sırasında yapılan katî is
tikşaflar neticesinde bu meblâğın 65 000 000 li
raya çıkarılması gerektiğinin anlaşıldığını, 

7. Bu suretle 65 000 000 lirası Sarıkamış'a 
kadar inşa masrafı 15 000 000 lirası da 
Sarıkamış - hudut arasında veniş hattın 
normal hatta ifrağı masraflarını karşım 
lamak üzere verilen 40 000 000 liralık yet
kinin ceman 80 000 000 liraya çıkarılmasının lâ-
zımgeldiğinin tebeyyün ettiğini, 

Beyan etmiş ve bu sebepler, komisyonumuz
ca da uygun görülerek demiryolunun hududa 
kadar uzatılması kabul edilmiştir. 

Buna mütenazır olarak 4643 sayılı Kanunun 
umumi hükümleri baki kalmak üzere yalnız 
ödenek yetkisinin 80 000 000 liraya iblâğını 

hedff tutacak şekilde teklifin başlık ve madde
leri değiştirilmiş ve ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye Komisyonu Reisi 

Rize 
/. Akçal 
Kâtip 

Zonguldak 
F, Açıksöz 

Samsun 
Ş. Uluçay 

Yozgad 
F. Nizamoğlu 

İmzada bulunamadı 
Zonyuldak 

B. Sivi§oğlu 

Sözcü 
Siird 

M. D. Süalp 

Erzurum 
S. Erduman 

Seyhan 
Z. Akçalı 

İmzada bulunamadı 
Yozgad 

H. Tatlıoğlu 

KARS MEBUSU SIRRI ATA-
LAY VE 4 ARKADAŞININ 

TEKLİFİ 

4643 sayılı Demiryolları ve Li
manları İnşaatı İçin Gelecek 
Yıllara Geçici Taahhütlere Giri
şilmesi hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun 

teklifi 
MADDE 1. — 4643 sayılı 

Demiryolları ve Limanlan İn
şaatı İçin Gelecek Yıllara Geçici 
Taahhütlere Girişilmesi hakkın
daki Kanuna aşağıdaki madde 
eklenmiştir : 

EK MADDE — Erzurum 
Horasan demiryolunun Kars'a 
uzatılması için (25) milyon li
raya kadar gelecek yıllara geçi
ci taahhütlere girişmeye Bayın
dırlık Bakanı; ve faizleri ile bir
likte bu suretle girişilecek taah
hütler yekûnunu geçmemek üze
re bono 'ihracına Maliye Bakanı 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU- MALİYE KOMİSYONUNUN 
NUN DEĞÎŞTÎRİŞt 

4643 sayılı Demiryolları ve Li
manları İnşaatı İçin Gelecek Yıl
lara Geçici Taahhütlere Girişil
mesi hakkındaki Kanuna bir 
Madde Eklenmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 4643 sayılı 
Demiryolları ve Limanlan İn
şaatı İçin Gelecek Yıllara Geçici 
Taahhütlere Girişilmesi hakkın
daki Kanuna aşağıdaki madde 
eklenmiştir.: 

EK MADDE — Irak - İran 
hudutlarına müntehi olmak üze
re yapılmakta olan Demiryolla
rı inşaatına, 4643 sayılı Kanun
la verilen 40 milyonluk yetkinin 
65 milyon liraya kadar gelecek 
yıllara geçici taahhütlere giriş
meye Bayındırlık Vekili, ve fa
izleri ile birlikte bu suretle gi-

DEÜIŞTÎRlŞt 

Demiryollar ve Limanlar İnşaa
tı İçin Gelecek Yıllara Geçici 
Taahhütlere Girişilmesi hakkın
daki 4643 sayılı Kanuna ek ka

nun lâyihası 

MADDE 1. — Demiryollar 
ve Limanlar İnşaatı İçin Gelecek 
Yıllara Geçici Taahhütlere Giri
şilmesi hakkında 2.VIII.1944 ta
rihli ve 4643 sayılı 'Kanunun bi
rinci maddesiyle Sivas - Erzu
rum demiryolunun uzatılması 
için verilen kırk milyon liralık 
yetki, bu hattın hududa kadar 
uzatılmasına harcanmak üzere 
seksen milyon liraya çıkarılmış
tır. 

( S. Sayısı : 4 ) 
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mezundu*. 

MADDE 2.— Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

rişilecek taahhütler yekûnuna 
geçmemek üzere bono ihracına 
Maliye Vekili mezundur. 

M^DDE 2. — Teklif in ikin
ci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —• Bu kanun neş
ri tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
îcra Vekilleri Heyeti yürütür. 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/268-2/381 
Karar No. 8 

Bütçe Komisyonu raporu 

26. XI. 1953 

Yüksek Reisliğe 

Demiryolları ve Limanlar inşaatı İçin Gelecek 
Yıllara Geç'ici Taahhütlere girişilmesi hakkında
ki 4643 sayılı Kanuna ek olarak Bayındırlık 
Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri He
yetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Baş
vekâletin 25.VI. 1953 tarihli ve 6/1933 sayılı 
kanun lâyihası ile aynı mevzua dair verilmiş 
olan teklif Maliye ve Bayındırlık ikomisyonlarc 
raporlariyle birlikte komisyonumuza havale 
edilmiş olmakla Maliye ve Bayındırlık vekâ
letleri mümessilleri hazır bulundukları halde 
tevhiden tetkik ve «müzakere eddldi. 

Kanun lâyihası; Demiryolları ve Limanlar in
şaatı için Gelecek yıllara Geçici Taahhütlere 
Girişilmesi hakkındaki 4643 sayılı Kanunla Si
vas - Erzurum demıiryo'lunun uzatılması dçin 
verilen (40) milyon liralık yetkinin bu hattın 
hududa kadar uzatılmasına harcanmak üzere 
(.80) milyon liraya çıkarılmasını temin maksa-
diyle sevkedilmiş bulunmaktadır. 

Lâyihamın mucip sebeplerinden ve Hükümet 
mümessillerinin bu bapta verdikleri izahattan 
anlaşıldığı üzere çok zengin bir istihsal bölge
miz olan Kars ve havalisi üktisaden inkişafa 
kavuşmakta ve bu itibarla en kısa bir zaman
da normal hatla demiryolunun ana şebeke ile 
irtibatının temini gerekmektedir, inşaatı ta
mamlanmış ve işletmeye açılmış olan Erzurum -
Horasan arasının inşa maliyet bedeli (25) mil
yon liraya, henüz inşaatına geçilmemiş olan Ho
rasan ve Sarıkamış arası ise tahminen (40) mil
yon liraya malolacaktır. Bu itibarla hattın bi
rinci merhale olaraık Sarıkamış'a ulaşabilmesi 

için mevcut tahsisat yetkisi olan (40) milyon 
liraya ilâveten daha (26) milyon ve bu hattan 
gereği gibi faydalanabilmesi ve şebekede tam 
bir işletme vahdetinin sağlanabilmesi için Sa
rıkamış'tan itibaren hududa kadar olan 124 ki
lometrelik geniş hattın da normal hatta ifrağı 
için de (15) milyon lira iki, ceman (40) ımâlyon 
liralık bir tahsisatın yetkisine ihtiyaç vardır. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakere 
sonunda, (65) milyon lirası Sanikamış'a ıkadar 
inşa mıasrafını, (15) mıilyon lirası da Sarıkamış 
ile hudut arasındaki geniş hattın normal hatta 
ifrağı masraflarını karşılamak üzere verilen 
(40) milyon liralık yetkinin ceman (80) mil
yon liraya çıkarılması uygun görülmüş ve Ba
yındırlık Komisyonunun hazırlamış olduğu me
tin komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arzolunmak üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bu Rapor 
Reis Sözcüsü 
Rize (Konya Ankara 

/. Akçal R. Birand M. Ete 
Antalya Gazianteb Giresun 

A. Sartoğlu E. Cenanı M. Şener 
İstanbul istanbul Kastamonu 
8. Oran F. S&yımer H> Türe 

Kırklareli Konya Malatya 
Ş. Bakay M. Â. Ülgen M. 8. Eti 
Mardin Sivas Seyhan 

R. Erten H. îmre 8. Ban 
Zonguldak 
H. Balık 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Demiryolları ve Limanları İn
şaatı tçin Gelecek Yıllara Ge
çici Taahhütlere Girişilmesi hak
kındaki 4643 sayılı Kanuna ek 

kanun lâyihası! 

MADDE 1. — Demiryolları 
ve Limanları İnşaatı İçin Gele
cek Yıllara Geçici Yüklenmelere 
Girişilmesi hakkında 2 . VIII . 
1944 tarihli ve 4643 sayılı Ka
nunun birinci maddesiyle Si
vas - Erzurum Demiryolunun 
uzatılması için verilen. 40 mil
yon liralık yetki, bu hattın hu
duda kadar uzatılmasına har
canmak üzere 80 milyon liraya 
çıkarılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinde meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

Fethi Çelikba§ 
Devlet Vekili 

Celâl Yardımcı 
Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Millî Savunma Vekili 
S. Kurtbek 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Dışişleri Vekili 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

• Millî Eğitim Vekili 
R. 8. Burçak 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Eko. ve Ticaret Vekili 
E. Güreli . 

— 8 — 
BAYINDIRLIK KOMİSYONU

NUN DEĞtŞTÎRÎŞt 

Demiryolları ve Limanları İn
şaatı îçin Gelecek Yıllara Geçi
ci Taahhütlere Girişilmesi hak
kındaki 4643 sayılı Kanuna ek 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Dmiryolları 
ve Limanları İnşaatı İçin Ge
lecek Yıllara Geçici Yüklenmele
re Girişilmesi hakkındaki 4643 
sayılı Kanunun birinci madde
siyle Sivas - Erzurum Demiryo
lunun uzatılması için verilen 40 
milyon liralık yetki, bu hattm 
hududa kadar uzatılmasına har
canmak üzere 80 milyon liraya 
çıkarılmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin 
2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 
G. ve Tekel Vekili 

E. Kalafat 
Tarım Vekili 

N. ökmen 
Ulaştırma Vekili 

Y. Üresin 
Çalışma Vekili 

H. Erkmen 
İşletmeler Vekili 

8. Ytrcalı 
• • «•» I I 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Demiryolları ve Limanları İn
şaatı İçin Gelecek Yıllara Geçi
ci Taahhütlere Girişilmesi hak
kındaki 4643 sayılı Kanuna ek 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Bayındırlık 
Komisyonunnun 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 
2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

( S. Sayısı : 4 ) 



S. SAYISI : 20 
Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu ve Kars Mebusu Tezer Taşkı-
ran'm, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifleri ve Maliye ve Bütçe ko

misyonları raporları (2/513,516) 

Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu 'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/513) 

••"-*••• — •- r • 2 . IV . 1953 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Emekli Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklenmesine dair olan kanun teklifi gerekçesiyle 
birlikte rapten takdim edilmiştir. 

Kesbi kanuniyet etmesi için icabeden muamelenin emrü ifasına müsaadelerini saygılarımla di
lerim. 

S e y h a n M e b u s u 
" * ' » - ' » - . ' • - ' • ' • • • ' ' Sinan Tekelioğly, 

. Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

1683 numaralı Emekli Kanunu kendinden evvelki kanunlarla emekliye sevkedilenlerin 25 yaşını 
dolduranlarla dul kalmış kız çocuklarının yetim maaşı haklarını tanımıyarak hakkı müktesebe bü
yük bir tecavüzde bulunmuştur. 

Bilâhara meriyet mevkiine giren 5434 numaralı Emekli Sandığı Kanununun 75 nci maddesi bu 
hakkı ancak kendisinin tarih neşrinden sonrakilere tanıyarak daha evvelkileri bu hükümden hariç 
bırakarak büyük bir adaletsizlik göstermiştir. 

Halbuki; 1683 ve 5434 numaralı Kanunlardan evvel emekliye sevkedilenler her ay sureti mun-
tazamada Tekaüt Sandığına altun para olarak aidat yatırıp bilhassa dul ve yetimlerinin ve kız ço
cuklarının felâket ve sefaletine mani olmak istemişlerdir. Esasen eski kanunlarla aidat vermek 
şartiyle bu hak tanınmış ve asırlarca hak sahiplerine ödenmiş olduğuna göre bir hakkı müktesep 
olmuştuı. £ - ' * , ; 

Miktarları pek az olmakla beraber yaşları çok ilerlemiş bulunan bu kabîl kız çocukların bugün 
çok acıklı ve perişan bir halde oldukları her yerde göze çarpmaktadır. 

Memleket sinesinde adaletsizlik ve haksızlık timsali olan bu vaziyeti önlemek maksadiyle 5434 
numaralı Kanunun 75 nci maddesinin bu gibilere de tatbikini temin maksadiyle Emekli Sandığı 
Kanununa 88 numaralı bir muvakkat maddenin eklenmesinin muvafık olacağını düşünerek bu 
gerekçeme leffedilmiştir. Saygılarımla. • ' 
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Kars Mebusu Tezer Taşkıran'm, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad

de eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/516) 

S . İV . 1953 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkın
daki kanun teklifini saygılarla sunuyorum. 

Gerekli muamelenin yapılmasını rica ederim. 
Kars Mebusu 

Tezer Taşkıran 

GEREKÇE 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sanciğı Kanunu ile ilga edilmiş olan muhtelif emekli
lik kanunlarına göre 25 yaşını bitirmiş kız çocukları ile bunlardan evlenmiş olup da sonra boşanmış 
veya dul kalmış olanlara yetim maaşı verilemezdi. 

Fakat cemiyetimiz içinde kadının henüz tanı manâsı ile müstakil iktisadi bir durum kazana
madığı göz önünde tutularak 5434 Sayılı Emekli Kanununun 75 nci maddesi ile kız çocukların ye
tim maaşına müstahak olabilmeleri için yaş kaydı kaldırıldığı gibi evlenme sebebi ile maaşı kesilen
lerden bilâhara boşanan veya dul kalanların da yetim maaşından faydalanabilmeleri esas kabul 
edilmiştir. ! ! 1 

Ancak iktisadi, içtimai zaruretlerin haklı bir ifadesi olan bu hükmün makabline teşmili key
fiyeti Emekli Sandığı Kanununda derpiş edilmemiş olduğu için 1 . I . 1950 tarihinden evvel ye
tim maaşları kesilmiş bulunanlar bu haktan mahrum bırakılmıştır. Bu vaziyet mantıkan izahı müm
kün olmıyan bir ikilik ve haksızlığın doğmasına sebebiyet vermiştir. 

Bu itibarla büyük bir kısmı evlenme veya ölüm sureti ile tasfiyeye uğramış ve bu sebeple sa
yıları yüksek bir miktara baliğ olmfyan ve dolayı siyle Sandık için de büyük bir malî külfet teşkil 
etmiyeceği aşikâr olan bu vatandaşların da yeni. kanunun bahşetmiş olduğu haktan faydalanma
larını ve bu suretle bu gayritabiî ikiliği kaldırmak ve içtimai »adaleti temin maksadiyle ilişik 
kanun teklifi hazırlanmıştır. 

( S. Sayısı ; 20) 



Maliye Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 2/513 ve 2/516 
Karar No. 57 

25 . IV . 105» 

Yüksek Reisliğe 

Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde ek
lenmesi hakkında ve Kars Mebusu Tezer Taşkı-
ran'm aynı mariyetteki kanun teklifleri tevhit 
edilerek, Maliye Vekâleti ve Emekli Sandığı Ge
nel Müdürlüğü temsilcilerinin de iştirakiyle ko
misyonumuzca tetkik ve müzakere olundu. 

Maliye Vekâleti temsilcisi 5434 sayılı Kanun
la kaldırılan çeşitli emeklilik kanunlarının, ev
lenme veya 25 yaşını ikmal sebepleri ile yetim 
maaşının kesilmesi halinde yeniden maaş tahsisi 
esasını ihtiva etmediklerinden mezkûr kanunlar
da mevcut olmıyan bir hakkın, ilâvesi teklif edi
len madde 'ile ihdasının yerinde telâkki edilemi-
yeceği ve müzakere mevzuu edilen teklifin Dev
let Bütçesine takriben 2 500 000 liralık bir kül
fet tahmil edeceği sebepleriyle Maliye Vekâleti
nin tekliflere taraftar olmadığını beyan etti. 

Mevzu üzerinde yapılan görüşmeler neticesin
de, malî güçlüklerin haklı ve faydalı görülen bir 
teklifin kabulüne mâni olamıyacağı ve bu teklif 
ile mevcut adaletsizlik ve ikiliğin bertaraf edile

ceği kanaatine varıldığından teklifin esası IşomİH-
yonca ekseriyetle kabul edilerek maddelerin gö
rüşülmesine geçildi. 

Başlık ve birinci madde tatbikatta vuzuh vo 
kolaylık sağlıyacak şekilde değişiklik yapılarak 
kabul edildi. Diğer maddeler Sinan Tekelioğlu'-
nun teklifi veçhile aynen kabul edildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev-. 
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe arzolu-
nur. . . * 

Maliye Komisyonu Reisi Sözeü 
Rize Siird 

/. Akçal M. D. Süalp 
Kâtip 

Zonguldak 
F. Açtksöz 

Malatya 
E. Doğan 

Kocaeli Kocaeli 
Müstenkifim Lûtfi Tokoğlu 

E. Alican îmzada bulunamadı 
Samsun Yozgad 

Ş. üluçay F. Nizamoğlu 
Erzurum 

8. Erduman 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/513 - 516 
Karar No. 25 

Yüksek Reisliğe 

T.ZIİ.195İ 

Kars Mebusu Tezer Taşkıran ile Seyhan Me
busu Sinan Tekelioğlu'nun, Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad
de eklenmesi hakkındaki kanun teklifleri ile 
bunlavı tevhiden müzakere eden Maliye Komis
yonunun raporu komisyonumuza havale edil
miş olmakla teklif sahipleri, Maliye Vekâleti 
ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı mü
messilleri hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere edildi. 

Teklif sahipleri; 5434 sayılı Kanunun 75 nci 
maddesiyle yetim maaşına müstahak olan kız 
çocuklarını yaş kaydına tâbi tutmamakla bera
ber evlenmeleri sebebiyle aylıkları kesilmiş 
olanlardan bilâhara boşanmış veya dul kalmış 
kimselere de eski aylıklarının bağlanması pren
sibi vaz'edilmiş; fakat bu hükmün makabline 
teşmili hakkında mezkûr kanunda, bir sarahat 
mevcut olmadığından mülga kanunların meri
yeti zamanında bu durumda bulunanların da 

(S. Sayısı: 20) 



mevzuubahis 75 nci madde hükümlerinden is
tifadelerini temin için bu maddeye bir fıkra ek
lenmesinin uygun olacağı mucip sebeplerine 
müsteniden teklifde bulunmuşlardır. 

Filhakika; 325 sayılı Mülki ve Askerî Teka
üt Kanunu, içtimai ve iktisadi zaruretleri der
piş ederek yetim maaşına müstehak kız çocuk
larını yaş kaydına tâbi tutmadığı gibi boşan
mış veya dul kalmış olanlara da eski aylıkları
nın bağlanması prensibini kabul etmişti. Fakat 
1683 sayılı Tekaüt Kanuniyle bu hüküm sırf 
malî mülâhazalara müsteniden kaldırılmıştır. 

Ezcümle mezkûr kanunun esbabı mucibe maz
batasında (maaşatı zatiye tertibinin fazlalaşması 
tahmin olunabiiirse de buna mukabil kız, çocuk
larına bağlanan maaşların 25 yaşından sonra ke
silmesi ve bunlardan elyevm yirmi beşini geçmiş 
olanların tasfiyesi suretiyle yapılacak ve gittikçe 
artacak tasarrufların da mühim bir yekûn tuta
cağı nazarı itibara alınarak bu kanunun Hazine
ye tahmil edeceği külfet, temin edeceği faydalara. 
nispetle kabili tahammül görülmüştür.) denil
miştir. 

Fakat bu defa kanun vâzıı, yalnız malî mülâ
hazaların hâkim temayülü ile değil, kadının fi
zik ve içtimai durumunu ve memleket realitesinin 
zaruretleri neticesi olarak bu gibiler için müsta
kil ve geniş iktisadi iş sahalarının mevcut bulun
madığını da göz önünde tutmak suretiyle mülga 
1683 sayılı Tekaüt Kanununun mevzuubahis 
prensibinden ayrılarak halin hakiki icap ve ihti
yaçlarına uygun bir şekilde 5434 sayılı Kanunun 
75 nci maddesiyle evli olmıyan kız çocuklarından 
yaş tahdidini kaldırmak suretiyle bu gibilere 
mutlak olarak yetim maaşı verilmesini ve evlen
me sebebiyle aylıkları kesilmiş olanlardan bilâ-
hara boşanan veya dul kalanlara da eski aylıkları
nın bağlanması hükmünü vaz'etmek suretiyle 
325 tarihli Tekaüt Kanununu kabul etmiş ol
makla bu isabetli ve hayırlı müesseseyi tekrar ih
ya etmiştir. 

Ancak, hiç şüphe yok ki bir zaruretin ifadesi 
olan bu hükmün makabline teşmili keyfiyetinin, 
mezkûr kanunda derpiş edilmemiş olması yüzün
den; 1.1.1950 tarihinden sonra mevzuubahis 
durumu iktisap edenlerin mezkûr haktan istifade 
etmelerine mukabil 1.1.1950 tarihinden evvel 
aynı durumu iktisap etmiş olanların bu haktan 
"mahrum bırakılmaları, mantıkan izahı mümkün 

olmıyan gayritabiî ikilik ve adaletsizliğin doğ
masına sebebiyet vermiştir. 

Bu itibarla hakkaniyet prensibine dayanan 
ve memleket realitesinin ihtiyaç ve zaruretleri
nin bir ifade ve tezahürü olan 75 nci madde 
hükmünün 1 . T . 1950 tarihinden evvelki va
ziyetlere de yani esasen büyük bir kısmı evlen
me ve ölüm suretiyle bizatihi tasfiyeye uğra
mış ve bu sebeple adedleri yüksek bir miktara 
baliğ olmıyan ve binnetice sandık için taham
mülü gayrikabil bir malî külfet ve risk de 
teşkil 'etmiyeceği aşikâr olan kız çocuklariyle 
boşanmış veya dul kalmış bulunanlardan yal 
nız muhtaç olanlarına teşmili ve uygulanması
nın, bir taraftan ihdas edilmiş olan bu gayri
tabiî ikilik ve ahenksizliğin izalesi, diğer ta
raftan da içtimai adaletin temin ve tesisi ba
kımından tekliflerin kabulü komisyonumuzca 
da yerinde görülerek maddelerin müzakeresine 
geçilmiştir. 

Birinci madde ite eklenen geçici 88 nci mad
de hükmünün ilgililere mutlak olarak değil 
ancak, bunlardan hakikaten muhtaç olanlar 
hakkında tatbiki muvafık görüldüğünden 
maddeye (Muhtaç olanlara bu kanunun 75 nci 
maddesi uygulanmak suretiyle) kaydı derç ve 
ilâve edilmiştir. 

Esasen eklenen bu ibare ile (5434 sayılı 
Kanunun hükümlerine göre muhtaç) kaydiyle, 
mezkûr kanunun 108 nci maddesinde tarif ve 
tevsik şekli gösterilmiş olan muhtaçlık kasde-
dil mistir. 

Yine vuzuhu temin maksadiyle maddeye 
(îlgisine göre kurumlarınca veya Emekli San
dığınca) kaydı ilâve edilmiş, yeniden maaş bağ
lanma ve tediyenin de bu kanunun neşri tari
hinden itibaren olacağı da ayrıca tasrih edil
miştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reisvekİli 
Rize İstanbul 

/. Akçal H. Hüsman 
Bu rapor Sözcüsü Kâtip 

Gümüşane Siird 
K. Yörükoğlu B. Erden 

Ankara Ankara Antalya 
M. Bayramoğlu M. Ete A, Saftoğhı 

Bolu Çanakkale Diyarbakır 
M. Güçbümez K. Akmantar Y. AzizoğH 
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& 
Diyarbakır 
M. Ekinci 
Gazianteb 
E. Cenanı 

istanbul 
S. Oran 

Kastamonu 
H. Türe 

Erzincan 
N. Pekean 

Giresun 
A. Tüfekcioğlu 

istanbul 
E. Saytmer 

Konya 
R. Birand 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

Giresun 
M. Şener 

îzmir 
B. Bügin 

Konya 
M. Â. Ülgen 

Malatya 
M. 8. Eti 

Sivas 
H. tmre 

Trabzon 
C. R. Eyüboğlu 

Urfa 
E. Ergin 

Ordu 
R. Aksoy 

Siird 
M. D. Süalp 

Bize 
O. Kavrakoğlu 

Sinob 
S. Somuncuoğlu 
Trabzon 

8. E. Kalayctoğlu 
Zonguldak 

H. Bidtk 

(». 3*jı«:20; 



SEYHAN MEBUSU, ;SlNAN TEKELtOĞLU'-
:::, , N T O 0 E K U F I 

5434 numaracı Emekli Sandığı,. Kanununun nıe-
HfâUnd&n şPV&l emekliye sevkedilmiş olanların 
kız* çocuklarına da bu kanunun 75 nci maddesi

ni tatbik edUmesine dairkanun teklifi 

MADDE 1. — Muvakkat madde; 88 bu ka
nun yürürlüğe girdiği tarihten evvelki kanunlar
la emekliye sevkedilmiş bulunan bilûmum emek
lilerin kız çocukları haklarında da 5434 numara
lı Emekli Sandığı Kanununun 75 nci maddesi 
hükümleri uygulanır, 

MADDE 2. 
muteberdir. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanun neşri tarihinden 

Bu kanunu Vekiller Heyeti 

KARS MEBUSU TEZEB TAŞKIftANTN 
TEKLİFİ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununa geçici bir madde eklenmesi hak

kında Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ge
çici 88 nci madde eklenmiştir: 

GEÇİCİ MADDE 88. — Kaldırılan çeşitli 
Emekli kanunlarına göre yetim aylığı bağlanmış 
olup da J 

a) Evlenme dolayısiyle yetim aylığı 1.1.1950 
tarihinden evvel kesilmiş bulunanlardan, sonra
dan boşanmış veya dul kalmış olan; 

b) 25 yaşını bitirmiş olmalarından dolayı 
yine 1 . I . 1950 tarihinden evvel kesilmiş bu
lunan; 

Kız çocuklarına da 75 nci madde uygulanmak 
suretiyle bu kanun hükümlerine göre yetim ay
lığı bağlamı. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütül. 

(;MWl,;2?) 
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MALÎYE KOMİSYONUNUN DEGİŞTİRİŞÎ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununa geçici bir madde eklenmesi hak

kında Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ge
çici 88 nci madde eklenmiştir: 

GEÇİCİ MADDE 88. — Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten evvelki emeklilerin ye
tim kız çocukları haklarında da 5434 sayılı Ka
nunun 75 nci maddesi hükmü uygulanır. 

MADDE 2. — Teklifte olduğu veçhile ay
nen kabul edilmişti*. 

MADDE 3. — Teklifte olduğu veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San&ğt 
Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıda yazılı 
geçici 88 nci madde hükmü eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 88. — 5434 sayılı Ka
nunla kaldırılan çeşitli kanunlara göre yetini 
aylığı bağlanmış olup da bu aylıkları; 

A) Evlenme dolayısiyle 1.1.1950 tarihin
den evvel kesilmiş bulunanlardan sonradan bo
şanmış veya dul kalmış olanlara; 

B) 25 yaşını bitirmiş olmalarından dolayı 
yine 1. T. 1950 tarihinden evvel kesilmiş bulu
nan kız çocuklarından 5434 sayılı Kanunun hü
kümlerine göre muhtaç olanlara; 

Bu kanunun 75 nci maddesi uygulanmak 
suretiyle ilgisine göre kurumlarınca veya Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca bu kanu
nun neşri tarihinden itibaren ödenmesine baş
lanmak üzere yeniden yetim aylığı bağlanır. 

MADDE 2. -
baren mer'idir. 

Bu kanun neşri tarihinden iti-

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

• « • » • • * " 

(S . Sayısı : 20) 





S. SAYISI : 21 
Kastamonu Mebusu Hayri Tosunoğlu ve 10 arkadaşının, Abana 
Kaza merkezinin Bozkurt - Pazaryeri Kasabasına nakli hakkında 
kanun teklifi ve içişleri ve Bütçe komisyonları raporları (2/451) 

8. XII. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

25.VI . 1945 tarih ve 5769 sayılı Kanunla ilce hüviyeti kazanan Abana îlce Merkezinin Boz
kurt İlçesi adiyle (Bozkurt - Pazaryeri) kasabasına nakledilmesi hakkındaki kanun teklifimiz ve 
gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. _ 

Gereken muamelenin yapılmasına yüksek delâlet ve müsaadelerinizi saygılarımızla arz ve rica 
ederiz. 

Kastamonu Kastamonu Kastamonu Kastamonu Kastamonu Kastamonu 
H. Tosunoğlu F. Keçecioğlu G. Denk S. Kantarel Ş. Kerirmade A. Kesitin 

Kastamonu Kastamonu Kastamonu Kastamonu Tokad 
M. Â. Mühto R. Taşkın Z. Termen H. Türe A. Gürhan 

GEREKÇE 

Yeniden (9) ilce kurulmasına dair 25 . IV . 1945 tarih ve (4769) sayılı Kanun gereği olarak 
ilce hüviyeti kazanan : Kastamonu ili Abana ilce merkezinin iktisadi, içtimai ve coğrafî sebep ve 
zaruretlerle üç kilometre güneyindeki büyük Bozkurt kasabasına naklolunması iktiza etmektedir. 

4769 sayılı Kanunun henüz tasarı olarak Yüksek Meclise sevkı ve komisyonlarla, Heyeti Umu-
miyede müzakeresi sırasında, yetmiş iki köyden ibaret bulunan bu bölgeye ilce merkezliği yapa
bilecek hususiyet ve mükemmeliyeti haiz bir başka merkez üzerinde durulmamış ve vâzıı kanun, Hü
kümet tasarısında işaret olunan Abana Nahiyesinin itçe'merkezi olması teklifini, bu bölgenin hu
susiyetlerine vâkıf tarafsız bir müdafiden dinliyememiş bulunmasına mebni, aynen kabul etmiştir. 

Sekiz yıldan beri ilce hüviyetinde yaşıyan Abana, hakikatte bu bölgenin merkezi olabilecek bü
tün imkân ve hususiyetlerden mahrumdur. Sakinlerinin Yüksek Meclis nezdinde ısrarlı ve de
vamlı takip ve aynı zamanda siyasi kanaat muhafazakârlığı va'di ile 1945 yılında istihsal' ettiği 
bu netice, bugün bu bölge ahali ve köylüsünün,asırlık dert ve ihtiyaçlarını tatmin, hususunda ne 
kadar aldanıldığmı, ve merkez olarak Abana'nın seçilmesinde ne büyük bir isabetsizlik, ihtiyar.edil
miş olduğunu ispat etmiştir. 

Hakikatta bu bölgenin ilce merkezi ittihaz edilmeye lâyık en büyük merkezi : Pazaryeri adı 
ile anılan Bozkurt Kasabası dır. Her bakımdan Abana'ya üstünlük ifade eden ve halk hizmetleri 
zaviyesinden incelendiği takdirde de üstünlüğünü derhal kabul ettirebilecek bir mâna ve sarahate 
malik bulunan Bozkurt'u, halen ilce merkezi bulunan Abana ile iktisadi, içtimai ve coğrafî yön
lerden, yüksek müsaadelerinizle tek tek inceliyelim; mâruzâtımızı rakamların ifadesine terkedelim: 
İktisadi sebep ve imkânlar : 

Bu bölgenin iktisat ve ticaret merkezi Abana değil, Bozkurt Kasabasıdır. Yetmiş iki köyden 
müteşekkil geniş ve büyük hinterlandın en şimal noktasında, sahilde kâin Abana, bu bölgenin nis
peten merkez noktasında, Ezine Çayı ile, Kastamonu - Devrekani ve Abana - Çatalzeytin, Bay-
ramgazi vadisi gibi işlek yollar kavşağında, öteden beri şöhretli bir ticaret ve sanayi merkezi hü
viyetinde bulunan Bozkurt'la iktisadi bir mukayeseye tâbi tutulamaz. Her iki kasaba merkezin-



— 2 — 
de mevcut dükkân ve tesisler adedi, ticari vaziyetin hakiki veçhesini ifade bakımından ehemmiyet
li olsa gerektir. 

ilce merkezi Abana'nm 83 dükkânına mukabil Bozkurt 208 dükkâna maliktir. Sicillen mevcut 
ve belediye kütüğünde mukayyet 18 lüks möble.ıtely esiyle, motorla mütaharrik 4 sandalya fab
rikası da bu rakamlara ilâve olunabilir. 

Bozkurt, merkezî coğrafyasından gelen sebeplerle, muhitin ve hattâ mücavir ilçelerin pek faz
la itibar ettikleri, eski bir pazara maliktir. Nitekim bu pazarın ehemmiyetini, kasabanın diğer 
müteammem adı bulunan Pazaryeri kelimesinden de istihraç etmemiz mümkürdür. Her yılın 
son Ağustos haftasında kurulan ünlü panayırı, külliyetli miktarda sebze, üzüm, ve sair meyva sa
tış bağlantılarına İstanbul ve Ankara'dan müşteri çeken ehemmiyettedir. Abana pazarı ve pana
yırı ise, Bozkurt'un hararetli ticaret ve sanayi gösterileri yanında, sönük kalır, peyk manzarası 
gösterir. Abana, Bozkurt ticaretine, sadece normal havalarda, deniz nakliyatı mevzuunda, iti
bari iskele vazifesi görür. 

Bozkurt - Devrekani - Kastamonu il yolu, Bozkurt ticaretine yeni bir istikamet kazandırmış
tır. Yılın on bir ayı iskelesizlik, açık deniz üssü olmak itibariyle Bozkurt emtia sevkiyatına tür
lü müşkülât ekliyen motor ve mavna nakliyatı bu suretle cenuba, istikamet çevirmiştir. 

İçtimai durum ve mukayese : 
Sosyal ve kültürel gelişmeler bakımından Bozkurt ilce merkezi bulunan Abana'ya nazaran 

çok daha elverişli bir veçhe gösterir. Halkın insanlık ve medeniyet anlayışı seviyesini gösteren 
çok karakteristik bir misali, gerekçemizin bu kısmında arzetmeden geçemiyeceğiz. Okuyup yaz
maya karşı fevkalâde heyecan ve temayül beşli yen, 20 yıldan beri bir tek cinayete sahne olmıyan, 
hırsızlık gösterilerini katiyen bilmiyen ve tammıyan 2 255 nüfuslu Bozkurt'ta, bir tek Devlet za
bıta kuvveti mânası taşıyan kanun bekçisi yoktur. Yirmi yıldan beri jandarma karakolu açıl
masına Devlet lüzum görmemiştir. 

Bozkurt'ta, her nam ve isimle mevcut hayır cemi/eti şubeleri temsil olunmaktadır. Ayrıca: Orta 
okul, cami, sağlık merkezi yaptırma gibi mahallî dernekler mevcuttur. Elektrik projeleri îller-
Bankası eliyle tatbik mevkiine konulmuş, kasabaharitası işi ihaleye sevfcolunmuştur. 

Boy'kurt'un ABana'ya olan sosyal üstünlüğü tam bir tarafsızlık içinde tanıtabilmek ve yüksek 
heyetinize mukayese imkânlarını verebilmek ma'ksadiyle, aşağıdaki tablonun takdiminde fayda mülâ
haza etmekteyiz. Tablodaki rakamlar, nüfus kütümü ve belediyeler sicilinden alınmıştır. 

Abana Bozkurt 

180 
83 
335 

412 
208 
037 

Nüfus adedi 779 2255 ' (Abana, 5 Km. civarındaki köy7eri de ilhak ede
rek, bu rakamı haricen yükseltmiye tevessül et
miştir. 

Hane adedi 
Dükkân » 
Seçmen » 

Belediyeler bütçeleri : 16,000 Tl. 28,000 Tl. 

Bu küçük mukayese listesi, gerekçemizin baş tarafında arzettiğimiz üzere, merkez intihabı konu
sunda ne dereceye kadar adalet ve idare imkânlarından uzaklaşılarak taraf güdüldüğünü ispata 
kâfidir kanaatindeyiz. Bu mevzuu daha fazla uzatmaktan sarfınazar ederek, gerekçemizin üçüncü 
kısmına geçiyoruz. 

Coğrafi ve idari sebepler : 
Bozkurt, Ezineçayı vadisinin en geniş noktasında genişlemeye müsait bir topografyaya sahip, ve 

Abana ise bu vadinin Karadenize vâsıl olan delta noktasında, her yıl kumla denizden geriliyen fena 
şartlara malik birer merkezdirler. 

Ticaret saikasiyle Bozkurt pazarına inen köylüler, Hükümet ve adalet konularında Abana *ya 

( S. Sayısı : 2 1 ) 
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inerler. Bu iniş, hakikatta her iş ve ihtiyacını Bozkurt'ta tamamlıyan köylü için, üç gidiş ve üç de 
geliş suretiyle köylüye çeşitli mevsimlerde ağır bir külfet ve meşakkat mânası taşır. Zaman kaybı 
mevzuu ise, ayrı bir ziyan ifadesidir. 

Altı kilometrelik bu% mesafe, zabıta ve Hükümet vazifeleri icrası sırasında, köylü için oldukça 
ehemmiyetli, menfi bir tesir yaratmaktadır. Yetmiş iki köyden müteşekkil bulunan Abana ilçe
sinin 23 köyü, resmî hususatı tamamlanmış ve kanunlaşmak arifesinde bulunan müstakbel Çatal-
zeytin ilcesine devrolunacağına göre, bakiye 49 köyden 38 î, yani yüzde seksen nispetindeki köy 
oyu da, ilce merkezi olarak, kendilerine daha elverişli bulunan Bozkurt'u istemekte ve bu arzu
lanın mazbatalarla tevsik ederek vasıtamızla heyetinize ulaştırmış bulunmaktadırlar. 

Liman ve iskele gibi hiçbir tesisi bulunmıyan, itibari bir iskele olmaktan ileri geçemiyen Abana 
ilçesi ile köylünün, hiçbir alâkası yoktur. Abana, dâhile, yani Genuba yapılan büyük il yolu dola-
yısiyle, önemini büsbütün kaybetmiştir. Sahil üzerinde kâin dört köyün Abana ile olan tabii 
deniz muvasala ve münasebeti hariç, hiçbir köy, Abana ile resmi muamelât dışında bir münasebet 
tesisine mecbur kalmamaktadır. 

Bozkurt Belediyesi, on bir odalı kagir bir binayı Hükümet konağı olarak kullanmak üzere hazır
lamış, Hazine adma ve intifaı İçişleri Bakanlığına ait olarak tapu muamelesini ifaya hazır bulun
muştur. Bu mevzuun âmme vazifelerini aksatmıyacak bir tedbir olduğu ve maliyetinin çok yük
sek bir meblâğa müncer bulunduğu, müdafaadan varestedir. • 

Netice : Abana, bu bölgenin merkezi olabilecek imkânların tamamından mahrum, ve geliştiril
mesi Devlet bütçesine yüksek külfetler tahmil edecek yardım ve şartlara bağlı, sönük ve küçük bir 
kasabadır. Senelerden beri bu bölgeye içtimai ve ticari bakımlardan merkezlik yapmakta bulunan 
Bozkurt ise, siyasi endişelere kurban edilerek hakları reddolunmuş, büyük bir kasaba hüviyetin
dedir. 

Bizler bu kanun teklifimizi, ilgili kanunların işaret ve tavsiye ettiği formalitelerin ruh ve hu
dutlarına muvazi olarak, yapmış bulunuyoruz. Ayrıca, bu haklı durumun gerekli mercilerce İçişleri 
Bakanlığına aksettirilerek, bir kanun tasarısı halinde Yüksek Heyetinize getirileceği de bir haki
kattir. Kanuni formalitelerin zamana olan ihtiyacı ve tasarı halinde gelmesi de mümkün olan bu 
konunun en kısa zaman içinde hallolunarak halk şikâyetlerinin önünün alınması, dileğimizin esa
sını teşkil etmektedir. 

Kanun teklifimizi arz ve acilen kanuniyet kesbetmesine delâletlerinizi, saygılarımızla rica 
ederiz. 

£& Sayısı : 21) 



— 4 — 
İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 2/451 
Karar No. 86 

18 .VII. 1953 

Yüksek Reisliğe 

Kastamonu Mebusu Hayri Tosunoğlu ve 10 
arkadaşının, Abana Kaza merkezinin Bozkurt -
Pazaryeri - kasabasına nakli hakkındaki kanun 
teklifi, teklif sahibi ve Hükümet mümessilleri
nin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Her ne kadar Kastamonu Vilâyeti idare Ku
rulu ile Vilâyet Genel Meclisince kaza merkezi
nin Abana'da kalması mütalâa edilmişse de tek
lif sahiplerinin izahlarına, dosya muhteviyatına 
ve nihayet komisyonumuz adına mahallinde tet-
kikat yapan heyetin raporuna göre Pazaryeri 
nüfusunun daha fazla olduğu, halen daha mün-
keşif vaziyette bulunduğu gibi istikbalde de in
kişafa daha müsait olduğu, Kastamonu ile kara
dan irtibatı bulunduğu halbuki Abana'nm Kara
deniz'in hususiyeti itibariyle senenin büyük bir 
kısmında münakalâta elverir;.!i olmadığı ve hat
tâ deniz vaziyeti hasebiyle iskele ve barınak in
şası kabil olmadığından iskelenin Ilış Köyünde 
tesisi takarrür ettiği, halkın iktisadi münasebe
tinin Pazaryeri ile olduğu ve nihayet Pazaryeri'-
nin daha merkezi olmakla beraber kazanın kırk
tan fazla köyü halkının da kaza merkezinin Pa
zaryeri'ne naklini istedikleri anlaşılmakla mad
delerin müzakeresine geçilmiş ve birinci madde 
kelime değirrikleriyle, ikinci madde meriyet tari
hi itibariyle tadil en ve üçüncü madde ıstılah ta-
dilâtiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Umumi Heyete arzedil-
mek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

içişleri Ko. Reisi 
Edirne 

R. Nasuhioğlu 

Kâtip 
Muğh 

Muhalifim [*] 
Y. Başer 

Reis V. 
Bursa 

Muhalifim [*] 
N. Yılmaz 

Afyon K. 
Muhalifim [*] 
A. Veziroğlu 

Sözcü 
İzmir 
F.Arat 

Balıkesir 
S. Başkan 

Bursa Çoruh. 
A. Erozan Z. TJral 
istanbul Kastamonu 

C. Türkgeldi F. Keçecioğlu 
Kütahya Kütahya 
Y. Aysal B. Besin 
Samsun Sivaı 

M. özkefeli Müstenkifim 
E. Damalı 

Van Yozgad 
î. Akın Muhalifim [*] 

A. Doğan 
[*] Muhalefet şerhi eklidir. 

Erzurum. 
M. Zeren 
Kırklareli 
F. Üstün 
Ordu 

F. Boztepe 
Trabzon 

Muhalifim [*] 
H. Orhon 

Zonguldak 
A. Yurdabayrak 

Muhalefet Şerhi 
Kaza merkezinin değiştirilmesini mucip 

olarak gösterilen sebepler kâfi görülmemiştir. 
Abana'nm Cenuba doğru ve Pazaryeri-

nin ise Şimale doğru inkişaf etmekte olduğu 
raporda belirtildiğine ve aradaki mesafenin 
iki kilometreden ibaret bulunduğuna göre 
müstakbel inkişafa intizaren şimdilik statüsü
nün muhafazasının muvafık olacağı kanaatin
deyiz. 

Muğla Trabzon 
Y. Başer H. Orhon 

Yozgad 
A. Doğan 

Afyon Karahisar 
A. Veziroğlu 

Bursa 
N. Yılmaz 

Yukarıki sebeplere şunu da ilâve etmek is
terim : Abana halkının tamamının Cumhu
riyet Halk Partili oluşu kaza merkezinin nak
li teşebbüsüne âmil olmuştur. Komisyonda bu 
mevzu aleni münakaşa edilmiştir. Böyle bir 
görüşün mevcudiyeti, kaza merkezinin mutla
ka olduğu gibi muhafazasını âmir olmalıdır. 
Bu cemiyetimizin yüksek menfaatleri iktizası-
dır. 

Trabzon Mebusu 
Hamdi Orhon 
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Bütçe Komisyonu Raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 
Easas No. 2/451 
Karar No. 20 

7. XII. 1953 

Yüksek Reisliğe 

Kastamonu Mebusu Hayri Tosunoğlu ve 10 
arkadaşının, Abana ilce merkezinin Bozkurt -
Pazaryeri Kasabasına nakli hakkında vermiş 
olduğu kanun teklifi İçişleri Komisyonu rapo-
riyle birlikte komisyonumuza havale edilmiş 
olmakla teklif sahibi ve İçişleri Vekâleti İller 
Umum Müdürü hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Kanun teklifini bidayeten tetkik eden İçiş
leri Komisyonu, Pazaryeri nüfusunun fazla ol
masını ve vilâyet merkezi ile karadan irtibatı 
bulunmasını ve bu mahallin inkişafa daha mü
sait olduğunu ve nihayet komisyon adına ma
hallinde tetkikat yapan heyetin vermiş olduğu 
ıraporun da bu hususları teyidetmiş bulunduğu
nu nazarı itibara alarak kanun teklifini kabul 
etmiştir. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakereler
de gerek teklif sahiplerinin ve gerek Hükümet 
mümessilinin vermiş oldukları izahat sonunda 
Abana Kaza merkezinin Bozkurt - Pazaryeri Ka
sabasına nakli uygun görülerek maddelerin gö
rüşülmesine geçilmiş ve İçişleri Komisyonunun 
hazırlamış olduğu birinci madde aynen, ikinci 
ve üçüncü maddeler ise şeklen değiştirilmek su

retiyle kabul edilmiştir. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temenni

siyle Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Bu Rapor 
Rize İstanbul Sözcüsü 

/. Akçal H. Hüsman Zomgukkik 
H. Bahk 

Kâtip 
Siird Ankara Antalya 

B. Erden M. Ete A. Sanoğlu 
Bolu Çanakkale Diyarbakır 

M. Güçbümez K. Akmantar Y. Azizoğlu 
Diyarbakır Eskişehir Gazianteb 
M. Ekinci A. Potuoğlu E. Cenanı 
İstanbul İzmir Kastamonu 

F. Sayımer B. Bilgin H. Türe 
Kırşehir Konya Malatya 
R. özdeş M. Â. Ülgen M. S. Eti 

Ordu Rize Sivas 
R. Aksoy O. Kavrakoğlu H. İmre 

Siird Sinob 
M. D. Süalp S. Somuncuoğlu 

Trabzon Trabzon 
C. R. Eyüb oğlu 8. F. Kalaycıoğlu 
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KASTAMONU MEBUSU 
HAYRI TOSUNOGLU VE 

10 ARKADAŞININ 
TEKLİFİ 

(4769 sayılı Kanunla kurulan 
Kastamonu - Abana ilce merke
zinin, «Bozkurt - Pazaryeri-» -

Kasabasına nakli hakkında 
kanun teklifi) 

MADDE 1. — 4769 sayılı 
Kanunun birinci maddesine bağ
lı (1) sayılı cetvelde adları ya
zılan (9) ilçeden Kastamonu -

Abana ilce merkezi, adı geçen 
kanunun diğer maddelerinde ve 
cetvellerinde yazılı hak ve şart
larla Pazaryeri - Bozkurt Ka
sabasına ve (Bozkurt) ilçesi adı 
ile nakledilmiştir. 

MADDE II. — Bu kanun 
1 Mart 1953 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girer. 

MADDE III. — Bu kanun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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İÇİŞLERİ KOMSYONUNUN 

DEĞIŞTIRIŞI 

Abana Kaza Merkezinin Boz
kurt - Pazaryeri Kasabasına 

Nakli hakkında Kanun 

MADDE 1. — 4769 sayılı 
Kanunun birinci maddesine 
bağlı (1) sayılı cetvelde adları 
yazılı (9) kazadan Kastamonu-
Abana Kaza Merkezi, adı ge
çen kanunun diğer maddelerin
de ve cetvellerinde yazılı hak ve 
şartlarla Pazaryeri - Bozkurt 
Kasabasına ve (Bozkurt) Kaza
sı adı ile nakledilmiştir. 

MADDE 2 Bu kanun 
neşrini takibeden ay başından 
itibaren meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun 
hükümlerini leva Vekilleri He
yeti yürütür. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEGİŞTİRİŞl 

Abana kaza merkezinin Boz
kurt - Pazaryeri Kasabasına 
nakli hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — içişleri Ko
misyonunun birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 
neşri tarihinden itibaren meri
dir. 

MADDE 3. — Bu kanu
nun hükümlerini icraya icra 

[ Vekilleri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 21) 



S. SAYISI 23 
İstanbul Mebusu Fuad Hulusi Demirelli ve 25 arkadaşının, avukat

lar yardımlaşma kanunu teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/531) 

Büyük Millet Meclisi Sayın Reisliğine 

(Avukatlar Yardımlaşma Kanunu) adiyle sunduğumuz teklifimizin 
tüzük hükümleri gereğince alâkalı komisyonlara havalesini rica ederiz. 

Saygılarımızla ... 
İstanbul 

F. H. DemirelU 
İstanbul 

ff 8. Adato 
Tokad 

H. ökeren 
Antalya 

Akif Sanoğlu 
Sivas 

R. öçten 
İstanbul 

Nazlı Tlabar 
Balıkesir 

E. Budakoğhı 

İzmir 
Osman Kapanı 

İstanbul 
Ahuya Moshos 

Balıkesir 
V. Asena 

Konya 
T. Kozbek 
Erzurum 
E. Nutku 

Afyon 
K. özçöban 

Rize 
O, Kavrakoğlu 

İzmir 
Zuhtü Velibeşe 

Rize 
İzzet Akçal 

Edirne 
M. Enginün 

Kayseri 
Y. Z. Turgut 
Diyarbakır 

F. Alpiskender 
Bingöl 

F. F. Düşünsel 

kanunlaşabilmesi için tç-

Konya 
V. N. Yiğiter 

İstanbul 
M. Benker 

Maraş 
M. özsoy 

Manisa 
Muhlis Tümay 

Tekirdağ 
/. Hakkı Akyüz 

Siird 
M. Daim Süalp 

* r r | •»?'*' 

Avukatlar yardımlaşma kanunu tasarısı gerekçesi 

Devamlı surette dimağ mesaisi sarfeden ve hattâ memleketimizde yersizlik, vasıtasızlık gibi 
âmiller yüzünden bunun kadar vücut ve beden kuvveti harcıyan ve bu gibi sebeplerle diğer 
meslek müntesiplerine nazaran daha evvel hastalanan, ihtiyarlıyan, malûl olan ve meslek faali
yetinden çekilmeye mecbur kalan avukatların bu durumlara düştükten sonra geçinebilmelerine 
ve ölümleri halinde gösterecekleri kimselerin veya dul ve yetimlerinin yaşıyabilmelerine yardım 
edecek bir müessesenin kurulması ve bu müesseseyi yaşatacak çare ve kaynakların bulunabil
mesi baroları ve Cumhuriyet hükümetlerini öteden beri meşgul edegelmiştir. 

Türkiye'nin öteki barolarının hemen hepsinin hususi surette olsun yardımlaşma teşkilâtı adı 
dle hazırlıkları ve talimatnameleri mevcut bulunmadığı görülmekle berajber İstanbul Barosunun 
halen hususi surette faaliyette bulunmakta olan (Teavün Sandığı), gayeyi sağlamaktan çok 
uzaktır.' Bu sandığın pek dar olan gelir kaynakları, ancak bâzı küçük yardımların sağlanması
na imkân vermekte, çalışamıyaeak durumda olan veya ölen avukatların dul ve yetimlerinin ge
çinmelerine az çok medar olmaktan çok uzak bulunmaktadır. 

Serbest meslek erbabı olan avukatların son günlerini düşünmek hususu da kendilerine ait 
olduğu, avukatların kazançlarından bir kısmını kendilerinin, dul ve yetimlerinin istikballeri için 
ayırıp biriktirmek mümkün ve muvafık olacağı ve bu sebeplerle her hangi şekilde resmî ve 
umumi meslek yardımlaşma müessesesi kurulmasına ihtiyaç ve zaruret bulunmadığı, böyle bir 
durumun meslek serbestisi - esaslariyle birleştirilemiyeceği düşüncesi hâtıra gelirse de bu düşün
cenin hayat gerçeklerine ve icaplarına uymadığı aşikârdır. 
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Çünkü, bir kere, aynı mütalâa bugün emekli mevzuları ve sandıkları veyahut sair yardımlaş

ma vasıtalariyle bu ihtiyacı karşılayan her meslek erbabı için ileri sürülebilir. 
öte yandan, görünüşteki mübalâğalı telâkkilere rağmen avukatlık mesleği, mensuplarının bütü

nünün istikballerini sağlıyacak kazanç ve tasarruftan uzaktır. Değil istikballerini temin etmiş olan, 
hattâ bugün refah içinde geçinebilen avukatlar sayılabilecek miktarda azdır. 

Avukat, biraz da mesleği icabı, kazancının hepsini veya pek çoğunu sarfeder, çok defa ümit ile 
yaşar, fakat beklediği karşılığı elde edememekle beraber temin etmekte olduğu kazancın devam ede
ceğini zanneder, yarını pek düşünmez. Bundan başka yine meslek icabı devamlı masraflar ihtiyar 
eder, evinden ayrı yerde bir büro kurmak, daimî ve ayrı müstahdemler kullanmak, muhtelif yer
lerdeki adlî ve idari müessese ve makamlara yetişebilmek üzere fazla ve yüksek vasıta ücretleri 
ödemek mecburiyetindedir. Meslek şerefini ve içtimai mevkiini muhafaza için iyi yaşamak, iyi ge
çinmek ister, işte bütün bu zaruretler ve temayüller avukata kazancının mühim bir kısmını sarf-
ettirir ve yarını düşünmek imkânını bırakmaz. Bilhassa çoğunluk için böyledir. Uzun seneler avu
katlık edip çalışamaz hale geldiği zaman en az bir gelirden mahrum olarak yardıma muhtaç olan, 
vergisini verem iyen, ev ve yazıhane kirasını ödiyemiyen avukatlarımız eksik değildir, ölen arka
daşlarından bir kısmının cenazesinin kaldırılması, baroların ve meslektaşların yardımı ile yapıl
maktadır. 

Bu durum karşısında meslek şerefini muhafaza etmek ve mensuplarının yarın kaygısını az çok 
önliyebilmek için resmî ve umumi yollarla meslek yardımlaşmasının sağlanması çarelerinin dü
şünülmesi zaruri bulunmaktadır. 

Bu zaruretledir ki Avukatlık kanunu tasarısının avukatlar kongresinde görüşüldüğü sırada 
kongre bu ihtiyacı ileriye sürmüş ve uzun tartışmalardan sonra meslek sigortası esası teemmül 
ve kabul edilerek kanunun 7 nci babına sigorta esasına ve mecburiyetine mütaallik hüküm-ler 
sevkedilmişti. Bu hükümlere göre bir Türk sigorta şirketiyle anlaşılmış ve fiiliyata geçilmiş ise de 
bundan beklenilen faydanın elde edilemiyeceği anlaşıldığından baroların Adliye Vekâletiyle vu-
kubulan temasları neticesinde sigorta poliçeleri iptal edilmiştir. 

Meslek sigortası sisteminin yürüyememesinin başlıca sebepleri, avukatların ortalama yaşları
nın 40 tan fazla olması, bu ya,şa göre az çok tatmin edici bir sigorta için ödenecek primlerin çok 
yüksek bulunması, avukatların bu yüksek primleri ödeyememeleridir, istanbul Barosu avukat
larının çoğu yalnız kanun hükümlerini yerine getirmiş olmak için kendilerini 500 liraya sigorta 
ettirmişlerdir. Böyle bir bedelin hastalığı, ihtiyarlığı, maluliyeti ve ölümden sonra kalanların 
istikbalini korumak bakımından hiçbir faydası olamıyacağı aşikârdır. 

işte bu gibi sebepler yüzünden yürüyemiyen sigorta sistemi yerine Türk avukatlarının is
tikbal kaygı ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere esaslı ve sağlanması kolay kaynakları ihtiva eden 
başka bir yol düşünüp bulmak ve bunları düzenliyecek kanun hükümlerini derpiş ve teklif et
mek ihtiyacı kendini gün geçtikçe daha şiddetle hissettirmiştir. 

Avukatlık Kanununun değiştirilmiş olan 138 nci maddesinde sigorta esasları yürümediği tak
dirde (. . . . Adliye Vekâletinin hükmi şahsiyeti haiz bir tekaüt ve yardım sandığı veya mümasil 
bir tesis vücuda getirmeye . . . . salahiyetli olduğu) gösterilmiş olduğu gibi 4359 sayılı Kanunla, 
meslek sigortası hükümlerini vekâletin 3 sene müddetle bırakabilceeği kaydedilimstir Punlar da 
gösterir ki kanun koyucusu avukatların hayat ve istikballeriyle, dul ve yetimlerinin geçimiyle 
ilgili mevzuları ön plânda ve müstacel bir surette tutmuş ve her vesile ile meşgul olmuştur. 

Gerçekten, noterler gibi serbest meslek erbabı sayılan ve âmme hizmeti gören kimselerin yar
dımlaşma işlerini düzenliyen kanun koyucumuzun, âmme hizmeti müntesibi ve adaletin yardım-
cısı olan avukatların meslek yardımlaşmalarım sağlıyacak esasları memnuniyetle kabul ve tan
zim edeceğine hiç şüphe edilemezdi. 
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1939 yılı başlangıcında yapılmış olan bir istatistiğe göre başlıca barolara kayth avukatların 

sayısı şöyle idi: 

Avukat sayısı 

istanbul Barosu 
Ankara Barosu 
İzmir Barosu 
Konya Barosu 
Balıkesir Barosu 
Kocaeli Barosu 
G. Anteb Barosu 
Bursa Barosu 
Samsun Barosu 
Manisa Barosu 
Seyhan Barosu 
Trabzon Barosu 
D. Bakır Barosu 

(9 u kadın) 
(4 ü kadın) 
(2 si kadın) 

641 
121 
123 
50 
50 
44 
41 
30 
37 
34 
33 
27 
24 

Bu suretle mevcut 32 Türk Barosuna kayıtlı avukatların sayısı 1939 yılı başlangıcında (1631) 
olduğu halde bugün yalnız istanbul Barosunda kayıtlı avukatların sayısı 234 ü kadın ve 1474 
erkek olmak üzere 1708 e çıkmıştır ki on yıl içindeki artış miktarı ortalama iki mislidir. Ankara, 
izmir, Bursa, Konya gibi barolardaki avukat sayısının dört beş misli artmış bulunduğunu öğre
niyoruz. 

Üniversite Hukuk Fakültelerine rağbet çoğaldıkça, serbest teşebbüs hevesi arttıkça barolara 
kayıt için müracaat edenler çoğalacak ve bu sayıyı emekliye ayrılan ve kanuni şartları haiz bu
lunan Adalet mensuplarının yaptıkları ve yapacakları hücum da artıracaktır ki bu suretle 8-10 
sene sonra Türk avukatları sayısının on binleri bulacağına şüphe yoktur. 

Kanun koyucunun yalnız resmî memurları değil 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 12 
ncı maddesinde yazılı olan diğer birçok müessese memur ve müstahdemlerini emeklilik hakkına 
mazhar kıldığı, noterler için yardımlaşma esasını kabul ettiği, işçiler için ihtiyarlık, maluliyet, 
gebelik... ilâahiri... sigortaları kurmak suretiyle geleceklerini sağladığı ve diğer hususi banka ve 
müesseselerin memur ve müstahdemlerine halde ve istikbalde yardım için tesisler- yaptıkları göz 
önünde tutulursa kanun koyucunun sayıları gün geçtikçe artan ve memleketin en aydın sınıf
larından birisine mensup olan ve aynı zamanda âmme hizmeti gören ve bu bakımdan birtakım 
kayıt ve şartlara ve ciddî murakabeye tâbi tutulan avukatlar zümresinin, medeni memleketlerin 
birçoklarının kabul etmdş olduğu yardımlaşma esaslarını büyük bir inşirahla düzenliyeceğinden 
hiç şüphe etmek istemeyiz. Kaldı ki, bu yardımlaşma kaynakları doğrudan doğruya veya dola-
yısiyle Devletten veya ona bağlı müesseselerden veya hususi şahıs ve müesseselerden alınmıya-
cak, avukatların kendileri tarafından ödenecektir. Türk avukatlarının kanun koyucudan iste
dikleri, kendi kaynaklariyk Bağlıyacakları yardımın ve kendileriyle haleflerinin kaderlerinin 
genel hükümlerle düzenlenmesidir. 

Ana prensip, yardımlaşma müessesesinin, Türk avukatlarının genel dâvası olduğudur. Ser
best meslek olmakla beraber baro bir âmme müessesesidir. Mesleke intisap usulü, avukatların 
hak ve vazifeleri her avukat hakkında Avukatlık Kanununun mecburi ve bir örnek hükümle
riyle düzenlenmiş olmasına göre yine aynı meslek için nizamlanacak yardımlaşmanın da ihti
yari olmayıp baroya kayıtlı her avukat için mecburi olması, aynı zamanda dçtimai yardım ye 
meslekî dayanışma bakımlarından lüzumlu ve zaruri görülmüş ve tasarının birinci maddesinin 
2 nci fıkrasiyle bu maksat sağlanmak istenmiştir. 

Ancak her baro mıntakasındaki avukatların kesafeti, iş hacımları, ödeme kabiliyetleri ve ge
lir kaynaklariyle her mıntakanın ihtiyaç endeksleri ayrı olduğu gibd merkezi tek bir teşekkülün 
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idaresindeki külfetler ve her mıntaka barosunun temsilindeki güçlükler, müstaceliyet arzettiği 
şüphesiz olan yardımların yapılmasında gereken sürati sağlıyamıyacağından her baro merkezin
de bir yardımlaşma sandığı kurulması tercih edilmiştir. Fakat ayrı genel kurullara, muhtelif or
ganlara ' ve masraflara meydan vermemek üzere yardımlaşma sandıklarının hükmi şahsiyeti haiz 
olmaması ve baroya bağlı bulunması ve idare ve temsillerinin barolara ait olması muvafık görül
müştür. 

Sandıkların kuruknasundan maksat, yanıi kimlere yardım- yapılacağı birinci maddenin 3 ncü fıkra<-
sında gösterilmiştir. Bunlar : 

a) Meslek faaliyetini yaptığı sırada yardıma muhtaç oldukları baro idare meclislerince kabul 
edilen veya muayyen müddetten beri baroda kayıtlı olup da ihtiyarlığı, hastalığı veyahut maluliyeti 
gibi sebepler yüzünden fiilen çalışamıyacak hale gelerek barolarla ilişiğini kesen avukatlar (ih
tiyarlık, hastalık ve maluliyet gibi fiilen çalışamıyacak hale gelenlerin, barolarla ilişiklerini kes
meleri zaruridir. Hem bu iddia, hem de yardım birleştirilemez. Yani fiilen meslek yapanlara yar
dım yapılmaz ve yardım görmeye başladıktan sonra her ne sebeple olursa olsun bunlardan tekrar 
baroya kaydolunacaklara yardımın kesileceği tabiidir.) 

b) Mesek faaliyetini yapmakta iken ölen avukatların daha evvelden gösterecekleri kişiler ve 
göstermedikleri takdirde talimatnamelerde gösterilecek mirasçıları. 

ölümden sonra yardım görecek olanların sıralanması, tasarıyı hazırlıyanları çok meşgul etmiştir. 
Emekli Sandığı Kanunu, dul ve yetimleri başka başka zaviyelerden mütalâa ederek birçok tef

rikler yapmış, ihtimaller düşünmüş ve her birisinin istihkak şartlarını ve miktarlarını tesbit et
miştir. Bankalar ve dğer müesseseler ise kurdukları tesislerde başta karıya olmak üzere muayyen 
yaşa kadar çocuklara, bâzı hallerde kardeşlere ve ana babaya olmak üzere muhtelif yardım şekil
leri kabul etmişlerdir. 

Tasarıya göre, ölen avukatın ilk ve daimî yardım görecek kimsesi, kendisinin göstereceği ki
şidir. Çünkü ölümünden sonra kimin ne suretle yardım göreceğini ve en lâyık olanın kim oldu 
ğünu en iyi kendisi takdir eder. Ancak bu şahsı veya şahısları sağlığında kendisi göstermemiş 
ve barosuna bildirmemişse bunlar, baroların hazırlayacakları talimatnamelerde gösterilecek olan 
mirasçılarıdır. .. f * 

Bu mirasçılar kimler olmalıdır? Barolara bağlı yardımlaşma sendikaları nasıl çalışacaklardır? < 
Sandık üyelerinden alınacak duhuliye ve aylık aidatın miktarı ne olmalıdır? Baro idare mec
lisi yardıma muhtaç olan avukatı nasıl tesbit edecektir? Barodan toptan, yani maktu bir su
rette veya emekli aylığı şeklinde yapılacak yardımın miktarı ne kadar olmalıdır? Yaşama şart
ları bakımından "Türkiye'de bugün mevcut 32 baro mensupları endeksi nasıJ hazırlanmalıdır? Yar
dıma başlanabilmek için elde bulunması lâzımgelen fon, kaç senede hasıl olacaktır? Yani tasa
rının yürürlüğe girmesinden kaç sene sonra yardıma başlanabilecektir? 

Bu yardımların emekli aylığı ve tahsisleri ve yahut bir defaya mahsus olmak üzere maktu 
tediyeler şeklinde yapılabileceği şüphesizdir. Emeklilik ve dul ve yetimlik tahsisleri sisteminin 
geniş teşkilât kurmak ve bunların masraflarına katlanmak, bunlar için de çok geniş kaynaklar 
bulmak ve idame etmek gibi mahzurları vardır ki bu mahzurlar dolayısiyle halen hükümetler
ce bile bir yük olarak görülmekte ve ihtiyarladığı düşünülmektedir. Diğer taraftan maktu öde
melerin kısa bir »amanda sarf ve istihlâk edilerek karşılanması düşünülen ihtiyacın yine de
vam etmesi gibi mahzurlar ileriye sürülmüştür. Bunlardan hangisi tercih edilmelidir? 

Yukardan beri çözülmesi istenen suallerin cevaplarını vermek bugün mümkün değildir. Çünkü 
tasarıda tahsili düşünülen gelirlerin ne miktarı bulacağı şimdiden kestirilememektedir. Sandıkların 
kuruldukları tarihte her baroda kaç avukat olacağı o zaman anlaşılabilecektir; sayılarına göre duhu
liye ve aylık aidat miktarı, her baronun mahallî ihtiyaçlarına göre baro idare meclisleri tarafın
dan kararlaştırılacaktır; aşağı yukarı mahkemelere,kaza makamlarına ve icra dairelerine ibraz edi
len kâğıtlardan alman kaydiyelerde olduğu gibi avukatlar tarafından meslek faaliyetlerinin icabı 
olarak yazılacak ve ibraz edilecek kâğıtlara yapıştırılacak olan yardım pullarının gelirleri ne mik
tarı bulacağı, kaydiyelere kıyas yapılarak yuvarlak bir hesapla meydana çıkarılmak istenmesine 
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rağmen, elde istatistikler mevcut olmaması ve kaydiyelerin çok defa harçlarla birlikte tahsil edil
mesi gibi sebeplerle mümkün olamamış ve bütün bunlar, tasarının muhtelif maddelerinde gösteril
diği üzere barolarca hazırlanacak talimatnamelere bırakılmıştır ki, bu hem bir zaruret neticesi ve 
hesap işi hem de kanunun esaslı noktaları ihtiva edip teferruatın talimatnamelere bırakılması
nın Büyük Millet Meclisince daha kolay ve daha çabuk kabul edilebileceği gibi bir düşünce mahsu
lüdür. 

Tasarının kovaladığı amaç şudur : Kanun koyucu yardımlaşmaya ayrılan gelirleri ve husu
siyle yardımlaşma pulu esasını kabul edip kanun yürürlüğe girdikten sonra barolar bu gelirlerin 
ne miktara çıkacağını ve gereken fonun 4-5 sene veya daha ziyade veyahut daha kısa müddet için
de hâsıl olup olamıyacağını görecekler, sigorta hesapları (aktuer) yaptırılarak ondan sonra fii
len yardıma başlıyacaklardır. * * * <:(J • • ** ? * t * : ^ » " -w : * < * V - 5 - ."- r -» - î " 

Sonra, Baroya yeni kaydolunmuş ve en aşağı 5, 10 sene meslek yapmamış ve bu suretle ya hiç 
veyahut pek az pul sarfetmiş olan avukatlara yardım yapılması büsbütün adaletsiz olacağından 
talimatnamelerde, bu esaslardan ve aktüer hesaplarından alınacak neticelere göre yardıma istihkak 
için geçecek müddetin aşağı haddi gösterilecektir. ^J® * * ? ** '•" -

Sandıkların gelir ve giderleri tasarının ikinci maddesinde gösterilmiştir. Bunlardan (yardım
laşma pullan) geliri üzerinde durmak isteriz. Çünkü gelirlerin en önemlisi ve devamlısı bu pulla
rın gelirleri olduğuna şüphe yoktur. Bu bakımdan tasarının ruhu denilse yaridir. 

Serbest meslek erbabı olan avukatların kendi ihtiyarlıklarında, hastalıklarında görecekleri yar
dımlar ve öldükten sonra gösterecekleri kişilerin veya mirasçılarının alacakları aylık veya tahsisler 
için devlet hazinesinden yardım isteyemiyecekleri tabiîdir. Yapacakları hukuk yardımı karşılığın
da müvekkillerinden kararlaştırdıkları veya avukatlık kanununun göstereceği ücreti alacakların
dan onlardan da yardım istemelerini düşünemezler. Şu halde bu yardımlar için gereken karşılığı 
kendi ceplerinden sağlamalıdırlar. 

Bu gelirlerin duhuliye, aylık aidat, bağış gibi aylık ve yıllık tutarları büyük bir toplam tut
maz. öyle bir kaynak bulmalı ki, avukatların kendileri ödesinler; devamlı ve tahsili mecburi ve ay
nı zamanda tahsili kolay olsun; ödiyene yük olmasın; avukat onu seve seve versin. 

Muhtelif yabancı memleketlerin bu hususlardaki mevzuları göz önünde tutularak en geniş ve 
devamlı ve tahsili kolay gelir kaynağının yardımlaşma pulları bastırılıp ibraz edilecek kâğıtlara 
avukatlar tarafından yapıştırılması maksadı sağlıyacak en kesin bir yol olduğu sonucuna varılmış
tır. Tasarının 3 ve 5 nci maddelerinde gösterildiği üzere bu pullar; 

1. Maliye Vekâletince bastırılarak maliyet bedelleriyle barolara dağıtılacaktır; 
2. Barolarca bu pullar bedelleri mukabilinde avukatlara satılacaktır; 
3. Avukatlar, Avukatlık Kanununun 23 ncü maddesinde yazılı faaliyetlerini yaparken vere

cekleri veya ibraz edecekleri bütün kâğıtlara bu pullan yapıştıracaklardır. Böyle pul yapıştırıl
mamış kâğıtlan adlî, idari makamlar (kaydiyeye tâbi kâğıtlarda olduğu gibi) kabul etmiyecekler-
dir. 

4. Avukatlar bu pulların bedellerini kendileri Ödiyecekler, hiç bir suretle müvekkillerinden 
alamryacaklar ve müvekkillerine aksettirmiyeceklerdir. Aksi takdirde 5 nci maddede gösterilen ce
zalara çarptınlacaklardır. 

5. İşleri fazla olan ve binnetioe kazancı ziyade bulunan avukatların yardımlaşma pulu yapıştı-
nlacak arzuhal, lâyiha, ve sair kâğıtlan fazla olacağına göre bunların yardımlaşma için yapacak-
lan ödemeler bittabi bu nispette fazla olacaktır ki, bu da meslek yardım ve dayanışma gayesine ta
mamen uygundur. 

6. Bu pulların kaçar kuruşluk olacağı üzerinde de durulmuş, bu günkü para rayicine göre aşa
ğı miktannm 20 ve yukarı miktarının 100 kuruşluk olması muvafık olacağı kabul edilmiştir. 

Hangi kâğıtlara bu iki sınır arasında gösterilen ne miktar pul yapıştırılacağı üzerinde de durul
muş ve bunun da barolarca hazırlanacak talimatnamelere bırakılması münasip görülmüştür. 

Talimatnamelerde şu esaslar düşünülebilir : 
Dâva arzuhallerine, lâyihalara, ibraz edilecek kâğıtlara (sulh mahkemelerine, asliye mahkeme* 
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lerine olduğuna göre) 20, 30 kuruşluk üst mahkemelerdekilerine, 40, 50 kuruşluk, Temyiz mahke-
mesindekilere 70, 80 kuruş, muhakemenin iadesi gibi olağanüstü yollara müracaat hallerinde 
80, 100 kuruşluk gibi... bunu mahallî ihtiyaçlara, avukat sayılarına fon tesisi gayelerine göre dü
zenleyip ayarlamak barolara bırakılmıştır. 

Pul bedelini müvekkilinden alanlar veya ona aksettirenler, bunların bedellerini zimmetlerine 
geçirenler veya ihtilas edenler, taklit eyliyenler.... le sandık aidatından birbiri ardısıra iki taksiti 
ödemiyenler hakkında tasarının 5 nci maddesinde gösterilen müeyyideler hakkında fazla izahat 
vermeye lüzum yoksa da 4 ncü maddenin ne gibi zaruretler altında konduğunu açıklamak faydalı 
görülmüştür. 

Adlî müzaherete tâbi tutulan dâvaların her türlü harç, resim ve pul bedellerinden muaf ol
duğu H. M. U. Kanununda açıklanmış olduğundan bu dâvalar dolayısiyle ibraz edilecek kâğıt
ların yardımlaşma pullarından müstesna olduğu hakkında tasarıya ayrıca bir madde konulmasına 
lüzum görülmemiştir. 

Hazine ve müessese avukatlarının ibraz edecekleri kâğıtlara pul yapıştırıp yapıştırmamaları ve 
bunların sandığa üye olup olmamaları etrafında çok düşünülmüştür. 

Hazine ve müessese avukatlarının kendi hususi kanun, nizam ve tesis şartlarına göre bağlı 
oldukları yerlerden emekli aylığı aldıkları veya başka türlü yardım gördükleri, şu suretle baro 
yardımlaşma sandığının yardımından müstağni oldukları ve hattâ 4353 sayılı Kanun hükümlerine 
göre Hazine avukatlarının barolara kayda .mecbur bulunmadıkları ileri sürüldü. 

Buna mukabil, Hazine avukatı olsa da baroya kaydedilmek istiyen bir avukatın bu haktan 
mahrum edilemiyeceğine ve tasanda her avukatın mıntakası sandığının üyesi olduğu kabul edil
diğine göre kendilerini bu haktan mahrum etmenin doğru oLamyacağı düşünüldü. 

Baroya kayıtlı Hazine ve müessese avukatlarının ibraz edecekleri kâğıtlara mutlak olarak pul 
yapıştırmamaları hatıra gelirse de kâğıtlara pul yapıştırmıyan, sandığın gelirlerine iştirak etmi-
yenlere yardım yapılamıyaeağının pek tabiî ve haklı olduğu ileri sürüldü. 

Hazine ve müessese avukatları kâğıtlara pul yapıştıracak olurlarsa aldıkları aylık ve ücre
tin tamamını ve yahut da büyük bir kısmını pula harcıyacakları ve bunun ise yıkım olacağı gö
rüldü. Gerçekten, İstanbul Hazine Muhakemat Müdürlüğü ile yapılan temaslar neticesinde İs
tanbul mahkemelerinde, 4353 numaralı Kanuna müsteniden Hazine avukatlarının, (4.000) 1 ic
raya taallûk etmek üzere 12.000 den fazla dosyaları bulunduğu ve asliye işlerini savunan avukat
lar elinde en az 95 ve en çok 490 dâva mevcut olduğu ve büyük bir çoğunluğa 150 ile 200 ara
sında iş verildiği ve sulh dâvalarını savunan avukatlar elinde 600 ile 400 arasında dosya bulun
duğu ve bu dâvaların, büyük bir kısmında mevzuunun, menkule ve akdî ve kanuni münasebet
lere taallûk etmekte olmasından, vesikalarla ispatı lâzım bir mahiyet arzetti'kleri ve bâzı dâva
larda 300 e yakın vesika ibrazına mecbur kalınmış olup, bu miktar bir istisna teşkil etse de di
ğerlerinde, daima küçümsenemiyecek miktarda vesikaların mahkemeye ibrazı lüzum ve zarureti 
hâsıl olduğu ve dâvaların takibi sırasında yazılı müdafaa usulünün ihtiyar edilip sulh işlerinde da
hi, mütaaddit lâyihalar vermek lüzumu hissedildiği ve bu sebeplerle, Hazine dâvalarının, mevcut 
usule göre mûtadın üstünde kaydiyeye tâbi oldukları, her sene muhakemat müdürlüğü emrine 
mahkeme harçları namiyle (300 000) lira tahsisat verilmekte olup kanun takribi olarak (130 000) 
lirasının (1952 sarfiyat kayıtlarına nazaran) mahkeme masraflarına gittiği ve mahkeme masrafla
rı içersinde dâva harçlarının da bulunduğu nazara alınırsa pul ve kaydiye olarak yalnız İstanbul 
Hazinesi dâvalarına büyük bir masraff yapıldığının kendiliğinden tezahür edebileceği ve binnetice, 
eldeki iş adedine nazaran, Hazine avukatlarının, dilekçe ve müsbit kâğıt olarak serbest avukatlar
dan çok fazla yardımlaşma pulu sarfına mecbur olacakları anlaşıldı. 

Bu rakamlar, belediye, evkaf, özel idare, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve sair müesseseler avu
katlarının ödemeye mecbur olacakları yardımlaşma pul bedelleri hakkında bir fikir verse gerektir. 

Sonra, bu istisnadan yalnız Hazine, evkaf, belediye, özel idare gibi resmî denilen daire ve mü
esseselerin avukatları mı istifade etsinler? Yoksa bu istisna sermayesinin tamamı veyahut yarıdan 
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fazlası devlete ait olan, devlet ve belediyenin murakabesi altında bulunan müessese avukatlarına 
da mı teşmil edilmelidir? Hususu münakaşa edildi. 

Bundan sonra, en önemli olarak, bu istisnalar karşısında, baroya üye olan müessese avukatla
rından nasıl bir iştirak hissesi alınmalı ki, hem sandık hem de kendileri için münasip olsun? Bu 
noktalarda incelendi. Ve neticede şu esasların kanun vâzımca kabul edilebileceği, her iki taraf 
için uygun olacağı münasip gömülerek 4 ncü madde buna göre yazıldı. 

1. Emekli Sandığından istifade edecekler hakkındaki 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde 
sayılan müesseselere ait dâva ve ihtilâflarda bu müesseseler (avukatları) tarafından ibraz oluna
cak kâğıtlar puldan muaf olmalıdır. 

Bilindiği üzere bu kanundaki sayılı dadre, kurum ve ortaklıkların başlıcaları şunlardır: 
a) Genel bütçeye giren daireler; 
b) Katma bütçeli daireler; 
c) özel idareler; 
ç) Belediyeler; . 
d) 26.VI. 1938 tarihli ve 3460 sayılı Kanunda yazılı murakabe heyeti ile kuruluş, idare ve 

murakabeleri aynı kanun hükümlerine tâbi Devlet Ekonomi Kurumlan ve bunlara bağlı (mües
seseler (Emniyet Sandığı dâhil); 

e) özel kanunlarla kurulmuş ve kurulacak tüzel kişiliği bulunan Devlet kurumları (kefalet 
sandıkları dâhil); 

f) 10. IX. 1337 tarihli ve 151 sayılı Kanuna göre kurulan Ereğli Kömür Bölgesi Amele Bir
liği; 

g) özel kanunlarla kurulmuş ve kurulacak bankalar; 
h) Genel bütçeye giren veya katma bütçeld dairelerle özel idare ve belediyelere bağlı idare 

ve müesseseler; 
i) H bendinde yazılı dairelerin döner sermayeli iş ve teşekkülleri; 
j) .ödenmiş sermayesinin yarısından fazlası yukarda sayılan daire, idare ve banka ve ku

rumlardan birine veya birkaçına ait ortaklıklar ile bunların kendi s^rmayeleriyle kuracakları 
diğer ortaklıklar; 

k) Ticaret ve sanayi odalariyle ticaret ve zahire borsaları, 
1. Bu kanunla kurulan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı. 
işte kanunda yazılı bu ve bunun gibi daire ve müesseselerin avukatları ibraz edecekleri kâ

ğıtlara yardımlaşma pulları yapıştırmıyacaklardiî. 
2. Bu dâire ve müesseselerin mukayyet avukatları (mukayyet olmıyan yani dışarda da iş 

alabilenler pul yapıştıracaklardır) yardımlaşma sandığına üye olmakta muhtardırlar. 
Üye olmak istemezlerse ne pul yapıştıracaklar ne de yardımlaşma sandığından yardım bekliye-

bileceklerdî*. r- . s • • 
Üye olmak isterlerse tasarının ikinci maddesinin b ve c maddelerinde gösterilen duhuliye ve 

aidattan maada ayrıca baro idare meclislerince her biri için miktarı tâyin edilecek maktu aylık 
iştirak hissesi vereceklerdir. 

Ortalama bu hal tarzının gerek yardım sandıklarının ve gerek üye olmak istiyen mukayyet mü
essese avukatlarının hak ve menfaatlerini koruyacağı mütalâa kılınmıştır. 

I 
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Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 8.XII.1953 

Esas No. 2/531 
Karar No. 11 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul Mebusu Fuad Hulusi Demirelli ve 
25 arkadaşının, avukatların yardımlaşmalarına 
mütaallik bulunan kanun teklifi Komisyonu
muzda Adalet Vekâleti mümessili de hazır oldu
ğu halde tetkik ve müzakere edildi : 

Kanun teklifi ihtiva ettiği hükümlerin esas
ları bakımından avukatların meslekî yardımlaş
malarını karşılıyacak mahiyette görülmüş ve 
umumi hatları itibariyle de mucip sebeplere iş
tirak edilerek maddelerin müzakeresine geçil
miştir : 

Madde 1. : Maddenin birinci fıkrasında, her 
baro merkezinde yardımlaşma sandığı kurulaca
ğına dair âmir ve mecburi bir hüküm vaz'edil
miştir. Halbuki : 

Yurdun muhtelif mmtakalarında müteşekkil 
baroların, faaliyette bulundukları muhitin şart
larına intibak etmeleri zaruri telâkki edilmiş ol
duğundan, bu sebeple kendi bünyelerinin ihti
yaçlarını daha • yakından takdir etmeleri lâzım-
geldiği düşünülerek yardımlaşma sandığı tesisi 
hususunun baroların umumi heyeti kararlarına 
bağlı tutulması keyfiyeti, baroların tabiî bir hak
kı olarak mütalâa kılınmış ve kanunun doğru
dan doğruya müdahalesi muvafık görülmemiş
tir. Buna müsteniden ve maksadı temin zımnın
da maddeye (Baro umumi heyeti karariyle) di
ye yeni bir hüküm ilâve edilmiş ve bu hükümle 
mütenazır olarak metindeki (kurulur) diye mec
buriyet tahmil eden hüküm kısmı da (kurulabi
lir) şeklinde ve ihtiyari mânada tesbit ve ifade 
olunmuştur. 

Maddenin dördüncü fıkrasında yardıma müs
tahak olabilmek için yardım şartlarının, miktar 
ve nispetinin tâyin ve takdiri keyfiyetinin baro-
larca hazırlanacak talimatnamelerde gösterile
ceği beyan edilmiş ise de, fıkrada yer alan (Ba
ro) tâbiri dolayısiyle tatbikatta müşkülâta mâ
ruz kalınacağı ve bu dairedeki beyanın idare 
meclisleri ile umumi heyete matuf ve mahmul 
olup olmadığı hakkında ihtilâf tahaddüs ede
bileceği de nazara alınarak her türlü ihtilâta 

mâni olmak düşüncesiyle ve maddenin birinci ve 
ikinci fıkralariyle istihdaf olunan gaye ve esas
lara mütenazıran ve mânalarına sadık kalınmak 
suretiyle istihkak şartlarının da nihai olarak 
baro umumi heyetlerinin tasvip ve kabulüne 
sevkedilmesi daha uygun bulunacağı neticesine 
varılmış ve baro idare meclislerine bu hususta 
ihzari faaliyete maksur olarak bir salâhiyet tev
di edilmiş ve işbu dördüncü fıkraya ( . . . baro 
idare meclisleri tarafından hazırlanıp umumi 
heyetlerce kabul edilen talimatnamelerde gös 
terilir) ibaresi ilâve edilerek metinde bu yolda 
gerekli tadilât ve tashihat yapılmıştır. 

Madde 2 : Bu madde heyeti umumiyesiyle 
ve aynen kabul edilmiştir. Ancak, masraflara 
mütaallik ikinci fıkranın (C) bendinde tesbit 
olunan (olağanüstü «fevkalâde» masraflar) iba
resinden sarih olarak kasdedilen başlıca husus
ların metinde ilâveler yapılmak suretiyle izah 
kılınmasının her türlü iphamı ve tereddüdü iza
le ve binnetice tatbikatı teshil edeceğinin aşikâr 
bir hakikat olduğu yapılan müzakere sonunda 
tebellür etmiş ve ezcümle lâyihanın birinci mad
desiyle tedvini teklif olunan yardım mevzuu 
muayyen vaziyetlere hasr ve kasredilmiş bulun
duğu cihetle bahsi geçen hükümler ve takyidat-
tan başkaca, yardım tedbirlerinin daha geniş 
sahalara dahi teşmil kılınması hususu istihdaf 
olunan gaye ile kabili telif görülmüş ve filha
kika muvakkat hastalık halleri, sair vakıaların 
ilcaatiyle meslekî faaliyetin fasılaya ve sekteye 
uğraması gibi insan iradesinin haricinde kalan 
ve cemiyet hayatında içtinabı mümkün olamı-
yan zaruretler dahi mülâhaza olunarak bahis 
mevzuu (C) fıkrası (Birinci maddenin üçüncü 
fıkrası haricinde kalan ve yardımlaşma gayesi
ne uygun fevkalâde masraflar) şeklinde tahrir 
edilmek suretiyle yardım sahasının genişletil
mesi esası kabul edilmiştir. 

Madde 3 : Kanun teklifinin birinci fıkrasın
da yardımlaşma pulu hiç yapıştırılmamış veya 
eksik yapıştırılmış olan 'evrakın kabul edilmiye-
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ceğine dair bir hüküm mevcut dse de, bu hü
küm ağır ve hakkı muhil telâkki edilmiştir. 
Zira; yardımlaşma pulları, avukatın, Avukat
lık Kanununun (23) ncü maddesinde yazılı fa
aliyetlerini yaparlarken kullanılacağının bû  fık
ra hükmü ile tansis edilmesi düşünülmüştür ki, 
anifen arzolunan Avukatlık Kanununun 23 ncü 
maddesi ile aynen (Kanun işlerinde ve hukuki 
meselelerde rey verecek, mahkeme veya hakem 
veya kaza salâhiyetini haiz diğer merciler hu
zurunda hakiki veya hükmd şahıslara ait huku
ku dâva, müdafaa eylemek ve bu hususlara 
ait bütün evrakı tanzim, adlî muameleleri ve 
resmî dairelerde nizalı ve ihtilaflı işleri takibet-
mek hususları avukatların cümlei vezaifi meya-
nında taknin edilmdştir. Binaenaleyh cari bu 
hükümler noktai nazarından avukatların de-
ruhde eylediği işlerin mahiyetinin tetkik ve 
tahlil mevzuu olmasının faidesi inkâr edilemez. 
Nitekom; umumiyet itibariyle her türlü mev
zuatımıza şâmil olarak (Meselâ adlî, idari, ma
lî ve ilâh..) leh ve aleyhte intaç edilen mesail 
hakkında alâkalılar tarafından kanun yollarına 
müracaat olunması keyfiyeti muhtelif müddet
lerle takyide tâbi tutulmuştur. Âmme inzibatı
na mütaallik bu müeyyidelere reayet edilmediği 
takdirde kanunun vücut verdiği hakkın ıskatı
na müncer bir vaziyeti yine kanun vâzıı derpiş 
etmiştir. Bu suretle tekevvün eden ve izhar 
edilmiyen hakkın iptal ve zcyama müntehi ola
bilecek bâzı ahvalin vukuunu tehiyyede teenni 
'gösterilmesi cemiyet münaseibetlerinin ahenk ve 
intizamı bakımından zaruridir. Bu itcbarla; 
kasdi, ihmalî veya mücbir sebeplerin haylületi-
ne binaen yahut suveri saire ile yardımlaşma 
pulunun Uşak edilmemesi gdbi bu yüzden tahad-
düsü daima melhuz olan ve intaç edildiği huku-
k\ vaziyete binaen vahîm telâkki edilen zarar 
ve tehlikeye mâni, olunması keyfiyeti prensip 
olarak kabul edilmiş ve bu sebeplerle yardım 
pulundan ârd veya eksiği bulunan bilûmum ev
rakın mutlak süratte kabul ve muameleye vaz'edi
leceğine dair metinde tadilât yapılmış ve kanunun 
tahmilettiği mükellefiyeti her ne suretle olursa o-
lursa olsun ifa etmiyen avukat hakkında, beşinci 
madde ile hüküm sevkolunarak disiplin takibatına 
tâbi tutulmuştur ki, meşrut sebeplere müsteni
den fıkranın birinci cümlesi aynen kabul edilmiş 
ve ikinci cümlesi de (Ancak, yardım pulu yapış
tırılmamış veya eksik yapıştırılmış evrak kabul 

edilirse de noksanları ikmal ettirilir) şek
linde değiştirilmiştir. İkmale mütaallik muame
lelerin tâbi bulunacağı esaslar da beşinci madde
nin gerekçesinde izah olunmuştur. Metinleri 
lüzumsuz ve hattâ zait telâkki edilen ifadelerle 
uzatmamak için ikinci cümledeki (Noksan) 
kelimesinin yardım pulu mükellefiyetinin hiç ifa 
edilmemesi veya noksan ifa olunması gibi ahva
le de sâri ve şâmiL olduğunun beyan ve izahı 
lüzumlu görülmüştür. Bu fıkraya ayrıca ve 
(... faaliyetlerini yaparlarken verecekleri veya 
ibraz edecekleri) ibaresine takdimen (Tanzim) 
hükmü de ilâve edilmiştir. Zira; Avukatlık Ka
nununun metninde zikri geçen 23 ncü madde
sinin birinci fıkrasındaki (... bu hususlara ait 
bütün evrakı tanzim... 'etmek) umumi kaydının 
muhtevası ile tenazur temin edilmesi uygun gö
rülmüştür. 

İkinci fıkrasında (.... veya müvekkillerine 
aksettıremezler) cümlesinin mânalandırılmak 
suretiyle bâzı suiniyet sahipleri için bir istinat 
mevzuu olabileceği mülâhazası ile ve umumi su
rette sebepsiz, delilsiz iddiaların önüne geçilebil
mesi için, metinden çıkarılması tezekkür kılın
mış ve her türlü suiistimale mâni bir tedbir 
olarak mevzu, beşinci maddenin birinci fıkrasın
da derpiş edildiği veçhile disiplin takip ve mua
melesi esasına irca edilmiştir. 

Son fıkradaki (Her kâğıda kaç kuruşluk pul 
yapıştırılacağı talimatnamede gösterilir.) ibare
sinin (Her kâğıda) şeklindeki kısmı, ifadeye vu
zuh vermek bakımından (Hangi evrak) tarzında 
tashih edilmiştir. Teklif gerekçesinde kâfi sa
rahat mevcuttur. 

Madde 4 : Bu maddenin birinci fıkrası ile 
kabul edilen muafiyet hükümleri meyanına 
adlî müzaherete tâbi tutulan işler de ithal olun
muş ve bu gibi ahvalde kendisine iş tevdi olu
nan meslek mensuplarının yaptıkları hizmet ve 
takip dolayısiyle ihtiyar edecekleri maddi kül
fetin daha geniş mikyasta aksi ile karşılaştırıl
maları hakkaniyet kaideleriyle kabili telif te
lâkki edilememiş ve meşrut mülâhazaya müs
teniden fıkranın başına (adlî müzaherete nail 
olanlar ile...) hükmü de ilâve edilmiş, ayrıca me
tinde ihtisari, sarahati, vuzuhu temin için (... 
müesseselere ait dâva ve ihtilâflarda bu müesse
seler tarafından ibraz olunacak kâğıtlar puldan 
muaftır.) tarzındaki teklif şekli kaldırılarak 
fıkranın bu kısmı ( . . . 5434 sayılı Kanunun 12 
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nci maddesi hükmüne giren müesseselere ait dâ
va ve ihtilâflarda bu müesseseler üçüncü madde 
hükmünden muaftır.) diye değiştirilmiştir. 

İkinci fıkranın metninde; berveçhi balâ te
mas ve izah olunduğu veçhile mâna teşevvüşü
ne mahal bırakmamak için ibare değişiklikleri 
ve ilâveleri yapılmıştır. 

Madde 5 : Birinci fıkra (Pul bedelini mü
vekkilinden alan veya her ne suretle olursa ol
sun müvekkiline aksettiren avukattan baro di
siplin meclisi kararı ile . . .) şeklinde hazırlan-
mıştıi'. 

Bu fıkranın (. . . veya her ne suretle olursa 
olsun müvekkiline aksettiren) kısmi ibaresi, 
üçüncü maddenin ikinci fıkrasındaki muc'p se
beplere dayanılarak tayyedilmiş ve her hangi 
bir haksızlığa, ihtilâta meydan verilmemesi için 
de, mesbuk şikâyetlerin usulü daires'nde tah
kik ve tevsik edilmesini temin yolunda fıkranın 
ilk cümlesi (Pul bedelini müvekkilinden .aldığı 
sabit olan) diye değişt:rilerek bu suretle sübut 
delillerinden mahrum bulunan ihbar ve müraca
atlara itibar edilmiyeceği hususu tezekkür kı
lınmıştır ki, (. . . sabit olan) ibaresinin disip-
l"n tahkikatı anılmasını tazammun eden bir ma
nâyı tesbit etmesi hasebiyle müşteki ve avukatın 
mütekabil vaziyetleri hak ve adalet kıstaslarına 
bağlanmıştır. 

Fıkranın ikinci cümlesi, teklifteki tertibe 
göre (. . . baro disiplin meclisi kararı) şekli ile 
devam etmekte ise de; üçüncü maddenin birin
ci fıkrasının son kısmı (yardım pulu yapıştırıl
mamış veya eksik yapıştırılmış evrak kabul 
edilirse de noksanları ikmal ettirilir.) esası ile 
tadil ed'lmiş bulunduğundan iş bu muaddel hük
mün vaz ve taknini üzerine tatbikatta riayet 
olunacak muamelenin de bu fıkra bünyesinde 
tesbiti lüzumu hâsıl olmuş ve binnetice mukad
dema ihmal edilen husus iş bu maddede ihzar 
ve tekemmül ettiril m'ş ve metne (. . . veya 
üçüncü maddenin birinci fıkrası hükmüne mu
halif olarak, merciince münasip bir mehil tâyi
ni sureti ile yapılan ihtara rağmen pul mükel-
lefivetini ifa veya ikmal etmiyen akvukattan) 
hükmü yeniden konulmuştur ki, iş bu fıkrada 
geçen (merci) tâbiri ile kasdolunan manânın, 
Avukatlık Kanununun yirmi üçüncü maddesinde 
tadat kılman faaliyet sahasına dâhil salahiyetli 
makam bulunduğunun tasrihinde faide mülâha
za ve (Münasip mehil) mevzuunda ise hâdise

nin arzettiği ehemmiyet ve halin icabı gibi mü
him unsurların başlıca dikkat nazarına alınma
sı lâzımgeleceği de mütalâa edilmiştir. 

Maddenin (ikinci) ve (üçüncü) fıkraları; 
avukatlık müessesesini müeyyide altında bulun
duran meriyet mevkiindeki hükümler ile intibak 
ve her hangi bir suiistimal hâdisesinin aynı 
esaslar dairesinde takibini temin etmek üzere me
tinden tayyedilmiş ve yardımlaşma pullarının 
bedelini zimmete geçirenler, ihtilas edenler ve 
umumi surette cezai mesuliyeti nröstelzim sair 
fiilleri de irtikâp edenler haklarında umumi hü
kümlerin tatbiki kâfi görülmüştür. Binaenaleyh 
kanun teklifinin dördüncü fıkrası, ikinci fıkra 
olarak tesbit ve aynı zamanda Avukatlık Kanu
nunun sekseninci maddesi hükmü ile irtibat hâ
sıl olması ve binnetice her iki kanun hükümleri 
arasında tenazurun ve tatbikattaki ittihadın 
temin edilmesi sadedinde, metin yeniden tertip 
ve tahrir olunmuştur, ki işbu hükümde avukat
lar yardımlaşma sandığı mensuplarının duhuli
ye, aidat ve iştirak hisselerinin ödemiyenlerin; 
baro senelik aidatını makbul bir sebebe müsteni
den vermemekte ısrar edenler gibi, borçlarını 
ödeyinceye kadar baro levhasından isimlerinin 
silinmesi uygun görünüş tür . 

Madde 6 : İlga edilen hükümler : 
Kanun teklifi beş maddede ana prensipleri 

ihtiva etmektedir. Halbuki teamülen kanunun 
meriyet tarihinin, tatbika memur edilecek ma
kamında ayrı maddelerde taknin edilmesi lâzım-
gelm ektedir. 

Kezalik; teklifin kabul ve tasdika iktiran 
etmesi takdirinde, kurulacak müesseselerin faa
liyet hedef1 eri dikkat nazarına alınarak, bunla
ra muvazi surette cari bulunan Avukatlık Ka
nununun meslek sigortalarına mütaallik hü
kümlerinin kaldırılması zaruretinin de tecelli 
ettiği aşikârdır. 

Yukarda izah olunan sebeplere istinadeıı 
kanun teklifine (6, 7, 8,) nci maddeler ilâve 
olunmak suretiyle gerekli hükümler vaz'edil
miştir. 

Madde 6 : Avukatlık Kanunuun meslek si
gortasından bahis yedinci babının (135, 136, 
137 ve 139) ncu maddeleri hükümlerinin evvelce 
tatbi'kına başlanmış ise de maksat ve gayeye 
uygun ve avukatların menfaatlerini sağlıyan 
şartların tahakkukuna imkân hâsıl olmamıştır. 
Nitekim; uzun yıllar ödenecek primler mukabi-
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ünde avukatlara temin edilecek sigorta bedeli
nin gayet cüzi ve bu suretle sigorta şartlarının 
pek ağır olduğu anlaşıldığından tevali eden 
şikâyetler üzerine, vaziyetinin ıslahı zımnında 
tedbir ittihazına katî lüzum görülmüş ve bu cüm
leden olarak seri kanundaki sigorta hükümleri 
mahfuz tutularak yalnız bu hükümlerin üç sene 
geri bırakılması ve aynı zamanda akdedilen si
gorta mukavelelerinin de (mefsuh) sayılması, 
ödenen primlerin % 25 nin sigorta şirketine 
terki ve mütebakisinin alâkalılar tarafından is
tirdadı keyfiyeti derpiş ve hususların ifasını te
min için de Avukatlık Kanununun bâzı madde
lerinin tadili hakkındaki (4359) sayılı Kanunun 
(muvakkat x) işaretli maddesi ile tasfiye esasları 
vazı ve tedvin olunmuştur. 

19 Ocak 1943 tarihinde neşir ve tatbik saha
sına intikal eden muvakkat x maddesi hükmü; 
sigorta mukavelelerinin ihdas ettiği buhran ve 
tazyiki kaldırmış ve sigorta akitleri iptal edilmiş 
olmakla beraber mezkûr tarihten beri avukatla
rın yardımlaşmalarına mütaallik her hangi bir 
mevzu hakkında harekete geçilememiş ve kanun 
hükümleri fiiliyata inkılâp ettirilememiştir. Hal
buki; müesses barolara 'intisap eden avukatların 
seneden seneye artması, yardım mevzuunun has
sasiyetle üzerinde tevakkuf edilmesi ve âcil, mü
essir tedbirlerin alınması zaruretini şiddetle or
taya koymuş bulunmaktadır. 

Bu zeminde tahlil ve münakaşası zait telâkki 
edilen umumi sigorta şartları dikkat nazarına 
alındığı takdirde, sigorta mecburiyetinin yeni
den tahriki karşısında, evvelce olduğu gibi bunun 
dahi zarar tevlit edeceği ve muayyen bir aidat 
tediyesi suretiyle kurulacak yardım sandığının 
ise alâkalılar için maddi bakımdan asla cazip ve 

tatminkâr olamıyacağı anlaşılmıştır. 
Yukarda serdedilen düşüncelere müsteniden 

Avukatlık Kanununun meslek sigortalarına ta
allûk eden 7 nci babının 135, 136, 137 ve 138 nci 
maddelerinin ilgası derpiş olunmuştur. 

İlgası karargir olan hükümler yerine ihdas 
ve ikamesi teklif olunan yardımlaşma pulu mev
zuunun, alâkalılara mülayim şartlarla, tazyıksiz 
olarak aksedeceği ve getireceği hasılatın da ih
tiyaç ve zaruret haline düşen meslek mensup
larına hiç olmazsa asgari nispette yardım sağ-
lıyacağı aşikâr bulunmuştur. 

Mevzuun ehemmiyeti dolayısiyle, İçtüzü
ğün (70 ilâ 74) maddeleri gereğince müstace-
len ve tercihan görüşülmesinin teklifi de karar 
altına alınmıştır. 

Yüksek Meclisin tasvibine arzolunmak üze
re Riyaset Makamına sunulur. 

Geçici Adalet 
Ko. Reisi 

Konya 
A. F. Ağaoğlu 

Amasya 
/. Olgaç 
Çanakkale 

N. Kiri§cioğlu 
Balıkesir 

Söz hakkım var1 

M. Erkuyumcu 

Bu Rapor Sözcüsü 
Kâtip 

Balıkesir 
V. Asena 

Aydın 
İV. Geveci 

Çoruh 
M. Güney 
Erzurum 
E. Karan 

îçel İstanbul İstanbul 
$. Tol F. H. Demirelli A. Moshos 

Kayseri Konya (Kütahya 
Y. Z. Turgut H. Aydıner S. S. Nasuhoğlu 

Maraş Sivas Tokad 
M. özsoy Ş. Ecevit H. ökeren 
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İSTANBUL MEBUSU FUAD HULÛSl DE-
MÎRELLl VE 25 ARKADAŞININ TEKLÎFl 

Avukatlar yardımlaşma kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Her baro merkezinde baroya 
bağlı bir (Yardımlaşma Sandığı) kurulur. 

' 4 ncü madde hükmü mahfuz kalmak şartiyle 
her avukat, mıntakası sandığının üyesidir. 

Sandıkların kurulmasından maksat, yardıma 
muhtaç oldukları baro idare meclislerince kabul 
edilen veya talimatnamelerde gösterilecek müd
detle üye olup da ihtiyarlığı, hastalığı veyahut 
maluliyeti gibi sebepler yüzünden firen çalışa-
mryacak hale gelerek barolarla ilişiğini kesen 
avukatlarla meslek faaliyeti yapmakta iken ölen 
avukatların daha evvelden gösterecekleri kişile
re ve göstermedikleri takdirde talimatnamelerde 
gösterilen mirasçılarına, tesbit olunacak şekil ve 
miktarda yardımları sağlamak ve düzenlemektir. 

Sandıkların idareleriyle çalışma tarzları ve 
ikinci maddenin giderlere ait (a) fıkrasında gös
terilen istihkak şartlan, miktarları, nispetleri ba-
rolarca hazırlanacak talimatnamelerde gösterilir. 

Sandıkların idare ve temsili baro idare mec
lislerine aittir. 

MADDE 2. — Sandıkların gelirleri şunlar
dır : 

a) 3 ncü maddede yazılı yardımlaşma pul
ları gelirleri; 

b) Sandık üyelerinden bir defaya mahsus 
olmak üzere alınacak duhuliyeler; 

c) Sandık üyelerinden alınacak aylık aidat, 
d) Bağışlar, 
e) Diğer gelirler. 
Sandığın giderleri şunlardır: 
a) Birinci maddenin 3 ncü fıkrasında gös

terilen ve istihkak şartları, nispetleri, miktar-
l an ve saireleri talimatnamelerde tesbit edilecek 
olan yardımlar ve tahsisler, 

b) idare masrafları, 
c) O1 ağan üstü masraflar, 
Sandıkların bu gelir ve giderleriyle bütün 

muameleleri her türlü vergi ve resimden muaftır. 

12 — 
ADALET KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRÎŞÎ 

Avukatlık Yardımlaşma Kanunu 

MADDE 1. — Her baro merkezinde baro 
umumi heyeti kararı ile (Avukatlar Yardımlaşma 
Sandığı) kurulabilir. 

4 ncü madde hükmü mahfuz kalmak üzere 
her avukat, mıntakası sandığının âzasıdır. 

Sandıkların kurulmasından maksat, yardıma 
muhtaç oldukları baro idare meclislerince kabul 
edilen veya talimat nameler de gösterilecek müd
det ile âza olup da ihtiyarlığı, hastalığı yahut 
maluliyeti gibi sebepler yüzünden fiilen çalışa-
mıyacak hale gelerek barolar ile akâkasmı kesen 
avukatlar ile meslek faaliyeti yapmakta iken ölen 
avukatların daha evvelden gösterecekleri kimse
lere, göstermedikleri takdirde talimatnamelerde 
gösterilecek mirasçılarına tesbit olunacak şekil vo 
miktarda yardımları sağlamak ve tanzim etmek
tir. 

Sandıkların idareleri ile çalışma tarzları ve 
ikinci maddenin masraflara ait (a) fıkrasında 
yazılı istihkak şartları, nisnetleri, miktarlan 
baro idare meclisleri tarafından hazırlanıp umu
mi heyetlerce kabul edilen talimatnamelerde gös
terilir. 

Sandıkların idare ve temsilî baro idare mec
lislerine aittir. 

MADDE 2. — Sandıkların varidatı şunlar
dır : 

a) Üçüncü maddede yazılı yardımlaşma pul
ları hasılatı; 

b) Sandık azalarından bir defaya mahsus 
olmak üzere alınacak duhuliyeler; 

c) Sandık azalarından alınacak aylık aidat: 
d) Bağışlar; 
e) Diğer varidat. 
Sandıkların masrafları şunlardır t 
a) Birinci maddenin üçüncü fıkrasında gös

terilen istihkak şartları, nispetleri, miktarları ta
limatnamelerde tesbit edilecek olan yardım ve 
tahsisler, 

b) idare masrafları, 
c) Birinci maddenin üçüncü fıkrası haricin

de kalan ve yardımlaşma gayesine uygun fev
kalâde masraflar. 

Sandıkların varidat ve masrafları ile bütün 
muameleleri her türlü vergi ve resimlerden mu
aftır. 
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Teklif 

MADDE 3. — Yardımlaşma pulları, avukat
ların Avukatlık Kanununun 23 ncü maddesinde 
yazılı faaliyetlerini yaparken verecekleri veya 
ibraz edecekleri bütün kâğtlara yapıştırılır. 
Pulu yapıştrılmamış veya eksik yapıştırılmış kâ
ğıtlar kabul edilmez. 

Avukatlar bu pulların bedellerini kendileri 
öderler. Hiçbir suretle müvekkillerinden alamaz 
veya müvekkillerine aksettiremezler. Pulîaı 
(20) kuruştan az ve (100) kuruştan çok olamaz. 
Bu pullar Maliye Vekâletince bastırılır ve mali
yet bedelleriyle barolara dağıtılır. 

Her kâğda kaç kuruşluk pul yapıştırılacağı 
talimatnamelerde gösterilir. 

MADDE 4. — Emekli Sadığından istifade 
edecekler hakkındaki 5434 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinde sayılan müesseselere ait dâva ve ih
tilâflarda bu müesseseler tarafından ibraz olu
nacak kâğıtlar puldan muaftır. 

Bu müesseselerin mukayyet avukatları Yar
dımlaşma Sandığına üye olmakta muhtardır
lar. Üye olmak isterlerse ikinci maddenin b ve 
c fıkralarında gösterilen duhuliye ve aidata 
zamimeten baro idare meclislerince her biri 
için miktarı tâyin edilecek maktu aylık iştirak 
hissesi verirler. 

MADDE 5. — Pul bedelini müvekkilinden 
alan veya her ne suretle olursa olsun müvek
kiline aksettiren avukattan baro disiplin mec
lisi karariyle ıık defasında 50 ve her tekerrü
ründe 100 lira para cezası alınır. Bu suretle 
alınacak cezalar Avukatlık Kanununun 121 
nci maddesine tevfikan tahsil edilerek sandığa 
gelir kaydolunur. 

Yardımlaşma pulları bedellerini zimmetferi-
ne geçirenler veya ıntilâs edenler hakkında 
Türk Ceza Kanununun Devlet mallarını zimme-
ıtine geçirenlere veya ihtilas edenlere daif olan 
ceza hükümleri uygulanır. 

Yardımlaşma pullarını taklit veya taklide 
yarıyacak aletleri imal edenler hakkında Dev
let damga ve işaretlerini taklit ve tahrif jden-
ler hakkındaki hükümleri uygulanır. 

İkinci maddenin c işaretli bendiyle 4 ncü 
maddenin ikinci fıkrasında yazılı sandık aida
tından birbiri ardı sıra iki taksiti ödemiyen 

1 3 -
I Ad. K. 

MADDE 3. — Yardımlaşma pulları; avukat
ların Avukatlık Kanununun yirmi üçüncü mad
desinde yazılı faaliyetleri yaparlarken tanzim ve
ya ibraz edecekleri yahut verecekleri bilûmum 
evraka yapıştırılır. Ancak; yardım pulu yapış
tırılmamış veya eksik yapıştırılmış evrak kabul 
edilirse de noksanları ikmal ettirilir. 

Avukatlar, pulların bedellerini kendileri öder
ler. Hiçbir suretle müvekkillerinden alamazlar. 

Pullar yirmi kuruştan az ve yüz kuruştan 
fazla olamaz. 

Pullar Maliye Vekâletince hazırlanarak mali
yet bedelleri ile barolara verilir. 

Hangi evraka kaç kuruşluk pul yapıştırıla
cağı talimatnamelerde gösterilir. 

MADDE 4. —Adlî müzaharete nail olan
larla emekli sandığından istifade edecekler hak
kındaki (5434) sayılı Kanunim (12) nci mad
desi hükmüne giren müesseselere ait dâva ve ih
tilâflarda bu müesseseler üçüncü madde hük
münden muaftırlar. 

Şu kadar ki, bu müesseselerin avukatları yar
dımlaşma sandıklarına âza olmakta muhtardır
lar. Bu takdirde ikinci maddenin birinci fıkra
sının (b) ve (c) bentlerinde gösterilen duhuli
ye ve aidattan başka talimatnameler de tesbit 
edilecek maktu aylık iştirak hissesi de verilir. 

MADDE 5. — Pul bedelini müvekkilinden 
aldığı sabit olan veya üçüncü maddenin birinci 
fıkrası hükmüne muhalif olarak, merciince mü
nasip bir mehil tâyini sureti ile yapılan ihtara 
rağmen pul mükellefiyetini ifa veya ikmal etmi-
yen avukattan baro disiplin meclisi kararı ile 
ilk defasında (elli) ve her tekerrüründe (yüz) 
lira para cezası alınır ve Avukatlık Kanunu
nun yüz yirmi birinci maddesine tevfikan tahsil 
edilerek sandığa irat kaydolunur. 

İkinci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) 
bendi ile dördüncü maddenin ikinci fıkrasında 
yazılı iştirak hisselerini ödemiyenler haki aruzla 
Avukatlık Kanununun sekseninci maddesi tatbik 
olunur. 
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avukat taksit borcunu ödeyinceye kadar baro 
İdare meclisi karariyle işten menedilir. 

Ad. K. 

MADDE 6. — 3499 sayılı Avukatlık Kanu
nunun yedinci babında yazılı meslek sigortasına 
mütaallik hükümler ilga edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren muteberdir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Adalet Vekili memurdur. 
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S. SAYISI : 25 
Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Kanunda Askerî Makamlar 
Üzerinde Değişiklik Yapılmasına dair olan 5427 sayılı Kanuna bağ
lı cetvelin tadiline dair kanun lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu 

(1 /682) 

T. C. 
Başvekâlet . ' 37. XI. 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/2653, 6/3270 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Kanunda Askerî Makamlar Üzerinde Değişiklik Ya* 
pılmasma dair olaû 5427 sayılı Kanuna bağlı cetvelin» tadili hakkında İçişleri Vekâletince hazır
lanan ve icra Vekilleri Heyetince 21. X . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan kanun ve esbabı mucibe lâyihaları ile ilişiğinin sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LAYİHASI 

Hazarda bütün jandarmanın ve seferde jandarma olarak ifayı vazife edecek aksamın idare 
ve kumandanlığı 1706 sayılı Jandarma Kanununun 5 nci maddesini değiştiren ve 15 . VII. 1953. 
tarihinde yürürlüğe giren 6130 sayılı Kanunla kolordu veya . ordu kumandan sıfat ve salâhiye
tinde olan Jandarma Umum Kumandanına ait olduğu kabul edilmiş ve Jandarma Umum Ku
mandanı orgeneralliğe terfi eylemiş bulunduğu cihetle 5427 sayılı Temsil^ ödeneği Kanununda 
bu şekilde değişiklik yapılmak maksüdiyle ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Bütçe Komisyonu Raporu 
T. B.M.M. 

Bütçe Komisyonu 11 . XII . 1953 
Esas No : 1/682 
Karaar No : 27 • 

Yüksek Reisliğe 

Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Ka-, 1953 tarihli ve 6/3270 sayılı tezkeresiyle gon-
nunda Askerî Makamlar Üzerinde Değişiklik Ya- derilen kanun lâyihası komisyonumuza havale 
pılmasma dair olan 5427 sayılı Kanuna bağlı olunmakla tetkik ve müzakere edildi. 
cetvelin tadili hakkında İçişleri Vekâletince ha- Kanun lâyihası gerekçesinde de belirtildi-
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Mec- ği üzere, ahiren kabul olunan Jandarma Kanu-
lise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 27 . XI . nunun beşinci maddesinin değiştirilmesine dair 



olan 6130 sayılı Kanunda, hazarda bütün 
jandarmanın ve seferde jandarma olarak ifayı 
vazife edecek kuvvetin idare ve komutası, kolor
du veya ordu komutanı sıfat ve salâhiyetinde 
bir kimseye mevdu olabileceği tasrih edilmiş ol
masına ve halen bu makamı orgeneral rütbesin
de bulunan bir zatın işgal etmekte bulunmasına 
binaen haiz olduğu derece üzerinden kendisine 
temsil ödeneği verilebilmesini temin maksadiyle 
sevkedilmiş bulunan kanun lâyihası komisyonu
muzca kabule şayan görülmüş cetvel ve madde
ler Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Reisliğe 

Reis 
Rize 

./ Akçal 
Antalya 

A. Sanoğlu 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
Muğla 

N. özsan 
Sivas 

H. îmre 

8 

sunulur. 

Reis V. 
İstanbul 
H. Hüsman 

Diyarbakır 
M. Ekinci 
Gazianteb 

E. Cenani 
Ordu 

R. Aksoy 
Seyhan 
8. Ban 
Trabzon 

. F. Kalayctoğlv 

Bu rapor 
sözcüsü 

İstanbul 
8. Oran 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 
Konya 

M. Â. Ülgen 
Rize 

0. Kavrakoğlu 
Siird 

M. D. Süalp 

f 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Kanunda 
Askerî Makamlar Üzerinde Değişiklik Yapılma
sına dair olan 5427 sayılı Kanuna bağlı cetvelin 

tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 6 . 6 . 1949 tarih ve 5427 sayılı 
Temsil ödeneği Kanununa bağlı bir sayılı cetvele 
bu kanuna bağlı cetvel eklenmiştir. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 3. — Bu kanunun hükümleirni icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes * 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

İçişleir Vekili 
E. Menderes 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. 8. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili ve 
Bayındırlık V. V. 

E. Kalafat 
Ulaştırma Vekili 

Y. Üresin 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

İşletmeler Vekili 
S. YtrcaU 

Hükümetin teklifine bağlı 
CETVEL 

Aylık 
temsil ödeneği 

Jandarma Umum Kumandanı Or
general 250 
Jandarma Umum Kumandanı Kor
general 175 
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S. SAYISI : 29 
Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Karayolları Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanuna bağlı (3) sayılı 
cetvelin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Bayındırlık ve Bütçe 

komisyonları raporları (2 /544) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanuna bağlı 3 sa
yılı cetvelin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifimi saygılarımla arzederim. 

• 29 . VI . 1953 
Denizli Mebusu 

^ Baha Ak$it 

GEREKÇE 

3611 sayılı Bayındırlık Vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkındaki kanun ile Şose ve Köprüler 
Reisliğine bağlı iken Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 5539 sa
yılı kanunun dördüncü maddesine istinaden Yapı ve îmar İşleri Reisliğine bağlanmış bulunan vi
lâyetler Bayındırlık müdürlükleri kadrolarına bu kanunların tedvini sırasında mimar unvanı it
hal edilmesi düşünülmemiş olduğundan vilâyetler Bayındırlık Müdürlüğüne ve bu müdürlüklerin 
Fen heyetlerine mimar tâyin edilmesi mümkün olamamaktadiî. 

Halbuki vilâyetler Bayındmlık hizmetlerinin şehircilik ve mimari ile yakın alâkası aşikârdır. 
Bugün şehir ve kasabalarımızın imar plânlarının ve haritalarının tanzim ve tatbiki işleriyle, 

haddi âzamiye varan Devlet binaları inşaatının mimari sanatının tesirinden mahrum bırakılma
ması zarureti çok hızlanan imar ve kalkınma hareketleri dolayısiyle her zamandan çok kendini gös
termektedir. T '•*' . 

Tasarımızla eldeki bu kadrolara tam bir alâstikiyet sağlıyarak vilâyetlerde icabıhale göre Ba
yındırlık Müdürü veya Fen heyeti üyesi olarak mimar da istihdam etmek imkânı kazanılmış ola
caktır. Tasarının hazırlanmasında vilâyetlerin ressam ihtiyacı da derpiş olunmuştur. 

Değişikliğin kadro unvanlarına yapılacak ilâveden ibaret olup malî ccepheden Bütçeye her 
hangi bir masraf tahmil bahis mevzuu değildir. ^ 

t 
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Bayındırlık Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bayındırlık Komisyonu 

Esas No. 2/544 
Karar No. 28 

11 . VII. 1953 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

1 . VII . 1953 tarihinde komisyonumuza hava
le edilen 5539 sayılı Kanuna bağlı (3) sayılı 
cetvelin değiştirilmesine dair, Denizli Mebusu 
Baha Akşit'in, kanun teklifi Nafıa Vekâleti tem
silcilerinin do iştirakiyle görüşüldü. 

Netice : Eskiden Vilâyet Nafıa Başmühen
disleri, Nafıa Vekâleti Şose ve Köprüler Reisli
ğine bağlı iken Başmühendislikler bulundukları 
ilin bilûmum yol işleriyle diğer yapı ve imar iş
lerinin yürütülmesiyle vazifelendirilminler idi. 

Bilâhara Şose ve Köprüler Reisliği Karayol
ları Umum Müdürlüğü haline gelince yol işleri 
Karayolları uhdesine alınmış, diğer yapı ve imar 
isleriyle bilvmum Vekâletlerin ve özel idarenin 
yapı işleri Nafıa Müdürlüklerinde kalmış ve Na
fıa Müdürlükleri Yapı İşleri Reisliği emrine ve
rilmiştir. 

Hal böyle olunca yapı ve imar işleri de sıkı 
sıkıya alâkalı olan yüksek mimar ve mimarların 
da Nafıa Müdürlüklerine tâyin edilmesi memle
ket imarının ve millî menfaatlerin zaruri kıldı
ğı bir hale gelmiştir. Yalnız bugüne kadar icabı 

halinde Nafıa müdürlüklerine fen memurlarının 
tâyini bilgi ve idari yönlerden mahzurlu görül
müş sağlık memuru derecesinde bir tahsile sahip 
olan fen memurlarının milyonları tedvir edecek 
olan Nafıa müdürlüklerine tâyini hatalı görül
müş ve cetvelden fen memurları çıkarılarak ye
rine yüksek mimar ve mimarların konulması uy
gun görülmüş ve bu işi tedvin eden tad'il teklifi 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bayındırlık Komisyonu Reisi 
Gazianteb 

S. Kuranel 
Kâtip 
Denizli 

B. Ak§it 
Niğde 

A. Doğanay 

Sözcü 
Konya 

II. ölçmen 

Kastamonu 
H. Tosunoğlu 

Rize Tunceli 
N. F. Mete H. Aydın 

Tunceli 
/ / . R. Kulu 

Bütçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. 31. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No : 2/544 
Karar No : 29 

12 . XII . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Karayolları 
Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkın
daki 553& sayılı Kanuna bağlı (3) sayılı cetve
lin değiştirilmesine dair kanun teklifi Bayındır
lık Komisyonu raporiyle birlikte komisyonumu
za havale olunmakla Maliye ve Bayındırlık ve
kâletleri mümessilleri hazır oldukları halde tet
kik ve müzakere edildi. 

Yapılan tetkikata göre, eskiden vilâyet na
fıa başmühendisleri, Nafıa Vekâleti Şose ve Köp
rüler Reisliğine bağlı iken bu maşmühendislik-

ler bulundukları ilk bilûmum yol işleriyle diğer 
yapı ve imar işlerinin de yürütülmesi ile vazi
felendirilmiş idi. Bilâhara Şose ve Köprüler Re
isliği Karayolları Umum Müdürlüğü haline ge
lince ana yollar Karayolları uhdesine almış di
ğer tâli yollar ile yapı ve imar işleri bilûmum 
vilâyetlerin hususi idare ve belediyelerin yapı 
işleri nafıa müdürlüklerine kalmış ve nafıa mü
dürlükleri yapı işleri reisliği emrine verilmiştir. 

Yapı ve imar işleri ile sıkı sıkıya alâkalı 
olan yüksek mimar ve mimarların da nafıa mü-

( S. Sayısı : 29 ) 
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dürlüklerinde vazifelendirilmesi memleket ima
rının ve millî menfaatlerin zaruri bir neticesi 
olduğu cihetle teklif komisyonumuzca da yerin
de görülmüş ve kanun teklifinin başlık ve mad
deleri mer'i mevzuata uygun olarak yeniden ha
zırlanmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

î. Akçal 

Reis V. 
İstanbul 
H. Hüsman 

Bu rapor 
sözcüsü 

Konya 
R. Birana, 

Kâtip 
Siird 

B. Erden 
Ankara 
M. Ete 

Diyarbakır 
M. Ekinci 
İstanbul 
8. Oran 
Muğla 

N. özsan 
Trabzon 

S. F. Kalaycıoğlu 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

İzmir 
B. Bilgin 

Ordu 
R. Aksoy 

Diyarbakır 
Y. Azizoğlu 
Gazianteb 
E. Cenani 

Konya 
M. A. Ülgen 

Rize 
O. Kavrakoğlu 
Urfa 

F. Ergin 

m*m 

DENİZLİ MEBUSU BAHA AKŞİT'İN TEKLİFİ I BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görev
leri, hakkındaki (5539) sayılı Kanuna bağlı (3) 

sayılı .cetvelin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 5539 sayılı Ka
nuna bağlı 3 sayılı cetvel aşağıda gösterildiği 
şeklinde değiştirilmiştir : 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bayındırlık Vekâ
leti yürütür. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetveldeki Bayındırlık Vekâletine ait kadarlarda 

değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 30 . VI . 1939 ta
rih ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel
deki Bayındırlık Vekâleti Yapı ve İmar İşleri 
Dairtsine, kadrolarına 5539 sayılı KanUna bağlı 
(3) sayılı cetvel ile eklenen kadrolar kaldırılarak 
yerine ilişik cetvelde yazılı kodrolar konulmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 .1 .1954 tarihin
de, meriyete girer. 

MADDR 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

• 

(S . Sayısı: 29) 



Teklife bağlı cetvel 

[IH] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Sayı 

4 Bayındırlık müdürü (Yüksek 
mühendis, yüksek mimar, mü

hendis veya mimar) 3 
5 Bayındırlık müdürü (Yüksek 

mühendis, yüksek mimar, mü
hendis veya. mimar) 14 

6 Bayındırlık müdürü (Yüksek 
mühendis, yüksek mimar, mü
hendis, mimar veya fen memuru) 16 

7 Bayındırlık müdürü (Yüksek 
mühendis, yüksek mimar, mü
hendis, mimar veya fen memuru) 30 

5 Yüksek mühendis1, yüksek mi
mar, mühendis mimar, fen me
muru veya ressam 5 

6 Yüksek mühendis1, yüksek mi
mar, mühendis mimar, fen me-

Bütçe Komisyonunun değiştiri§ine bağlı cetvel 

[3] SAYILI CETVEL 

Teklif sahibinin (3) sayılı cetveli aynen ka
bul edilmiştir. 

• ı mm* ı ı 

Aylık D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

muru veya ressam 
7 Yüksek mühendis^ yüksek tni-

90 I mar, mühendis mimar, fen me
muru veya ressam 

8 Yüksek mühendis1, yüksek mi-
80 I mar, mühendis mimar, fen me

muru veya ressam 
9 Yüksek mühendis yüksek mi-

70 I mar, mühendis mimar, fen me
muru veya ressam 

10 Yüksek mühendis', yüksek mi-
60 I mar, mühendis mimar, fen me

muru veya ressam 
11 Mühendis mimar, fen memuru 

80 I veya ressam 
12 Mühendis mimar, fen memuru 

veya ressam 

10 70 

15 60 

30 50 

35 40 

20 

20 

15 

35 

30 

25 

( S. Sayısı: 29 ) 



S. SAYISI 30 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurları Ka
nunu ile bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair 4862 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvelinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe komisyonları rapor

ları (1/563) 

T. C. 
Başvekâlet 24.11,1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-2508, 6/532 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurları Kanunu ile bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair 
dtan 4862 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılması hakkında Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 30 .1.1953 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması karralaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu 
saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Vekâlet Teşkilât ve Memurları hakkındaki 3017 sayılı Kanunun (6) ncı ve buna ek 4258 sayılı 
Kanunun (49) ncu maddelerinin; teftiş heyetinin bir tabip müfettişin reisliğinde, başmüfettişlerle 
tabip, eczacı ve kimyager müfettişlerinden teşekkül etmekte olduğuna dair olan hükümleri, bugü
nün ihtiyaçlarını tamamen karşılıyacak durumda olmadığı anlaşıldığından yeni tasarıda bu husus 
geniş mânada mütalâa edilerek birinci, 2 nci, 3 ncü ve dördüncü sınıf müfettişliklere tabip, diş ta
bibi, eczacı ve kimyagerlerle Hukuk, Siyasal Bilgiler ve diğer fakülteler mezunlarının da tâyin edil
melerine cevaz verilmiş ve başmüfettişliklere ehliyet, liyakat ve iktisap edecekleri kıdemlerine göre 
birinci sınıf müfettişlerin getirilmesine imkân verdiği gibi 4258 sayılı Kanunun 51 nci maddesi hük
mü mahfuz kalmak üzere teftiş heyeti reisliğine de başmüfettişlikte muvaffak olmuş bulunanların 
tâyin edileceğini kayıt altına almıştır. 

3017 sayılı 23. VI . 1936 tarihli Kanunun intişarından sonra Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâle
tinin vilâyetler kuruluşunda büyük değişiklikler husule gelmiş ve bir kısım sağlık müesseselerinin 
sayıları ve yatak sayıları 3017 sayılı Kanunun neıri tarihine nazaran en az iki veya üç misli art
mış ve sağlık hizmetleri köylere kadar teşmil edilmiş bulunmaktadır. İlişik istatistiki bir cetvelde 
tebarüz ettirildiği veçhile gerek Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumları ve gerekse sağlık personeli 
ile savaş teşkilâtında vukua gelen bu artıştan başka, serbest eczaneler, tıbbi müstahzarat lâboratu-
varları daimî bir inkişaf hali arzetmektedir. Bunlardan başka Millî Savunmadan maada bütün vekâ
letlere ait sağlık teşkilâtının murakabesi, serbest hekim ve diş tabipleri muayenehaneleriyle sünnet-
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çi ve ebelerin murakabesi yine Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Teftiş Kurulunun vazifesi cümle
sinden bulunmaktadır. 

Bilhassa Teftiş Heyeti Nizamnamesine göre her vilâyetteki sağlık teşkilâtının en az iki yılda bir 
umumi teftişinin yapılması icabetmektedir. Çeşitli konuları ihtiva eden ve çeşitli hizmet ve ihtisas 
erbabına sahip bulunan teşkilâtın bugünkü teftiş kadrosu ile lâyıkı veçhile teftiş ve murakabesi im
kânsız bir hale geldiği gibi iki sınıf üzerine ihdas edilmiş bulunan müfettişliklerin dört sınıfa çıka
rılmasına da lüzum hâsıl olmuş bulunmaktadır. 

Bu suretle müfettişliğin ilk kademesine girecek olan ve altı aylık tecrübe devresinde liyakati sabit 
görülen müfettişlerin senelerce teftiş kadrosunda çalışarak edinecekleri tecrübelere müsteniden üst 
kademelere yükselmeleri halinde hizmetin daha iyi bir şekilde ifası mümkün olacaktır. 

(1) sayılı cetvelde görüldüğü üzere mevcut üç. başmüfettiş kadrosu beşe çıkarılmıştır. Bu suretle 
taksimat itibariyle beş teftiş bölgesine ayrılmış olan yurdun bu beş bölgesinde vazifelendirilecek olan 
başmüfettişler emrine yeteri kadar müfettiş tefrik etmek suretiyle umumi teftişlerin ve lüzum ve 
zarurete binaen yapılacak tahkikat işlerinin süratle ifası ve köy sağlık teşkilâtı ile seyyar sağlık hiz
metlerine varıncaya kadar bilûmum hizmetlerin sıkı bir şekilde takip ve murakabesi ve halk sağlığı
nın korunması için yapılmakta olan masrafların tamamının mahalline masruf hale getirilmesinin 
temini sağlanmış olacaktır. Günden güne artmakta olan hizmet karşısında sekiz seneden beri genel 
teftişleri yapılmamış vilâyetler bulunmaktadır. Birçok hâdiseleri vukuundan evvel önlemek gayesiyle 
kanuni mevzuat dâhilinde her sene mauyyen teftişleri yaptırabilmek için bugünkü teftiş kadrosunun 
ilişikte sunulan cetvele nazaran bir miktar artırılmasına katı zaruret hissedilmektedir. 

1936 1952 

Devlet, özel idare, belediyeye ait hastaneler (Verem, trahom, zühreviye dâhil) 114 161 
Yabancılara; aznlıklara, derneklere ve iş yerlerine ait hastaneler ve özel has

taneler. 42 69 
Devlet, özel idare, belediyeye ait dispanserler, köy tedavi evleri (Verem, 

trahom, zühreviye dâhil). 248 515 
Yabancılara; azınlıklara, derneklere ve iş yerlerine, şirketlere ait dispanserler 28 81 
Devlete, özel idareye, belediyeye, şahıslara ait doğam evleri 14 27 
Devlete, özel idareye, belediyeye ait sağlık merkezleri 1 40 
Belediyelere, yabancılara, azınlıklara, derneklere, iş yerlerine ait düşkünler 

evi, kreşler. 11 31 
Resmî hastaneler yatak sayısı 8 716 18 876 
Hususi hastaneler yatak sayısı 2 298 4 969 
Sıtma Savaş Reisliği Teşkilâtı 11 34 
Frengi Savaş Reisliği Teşkilâtı 5 6 
Trahom Savaş Reisliği Teşkilâtı 1 3 
Hususi eczaneler 471 668 
Tıbbi müstahzarlar lâboratuvarları 28 85 
Tıbbi ecza depo ve ithalatçıları 46 143 
Bakteriyoloji ve kimya lâboratuvarları 53 128 
Umumi muvazene, özel idare ve belediyelerden maaş alan tabip sayısı 1 287 3 448 

• - > • > ' • » I» -» eczacı diş tabibi sayısı 135 162 
• •» > ' • » ı » •» sağlık memuru, köy sağlık 

memuru sağlık koruyucusu sürfe memuru sayısı 1 405 4 058 
Umumi muvazene, maaş alan öğretmen sayım 10 116 
Hemşire, ebe, köy ebesi sayısı 828 2 826 
îdari memur sayısı 734 1 254 

( S. Sayısı : 3Q ) 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

T. B. M. Jf. 
Sağlık ve Sosyal Tardım 

Komisyonu 
Esas No. 1/563 
Karar No. 14 

l.IY . 1953 

Yüksek Reisliğe 

3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti Teşkilât ve Memurları Kanunu ile bu ka
nuna bâzı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesi
ne dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinde değişiklik yapılması hakkında Sağlık 
ve Sosyal Yardım Vekâletince hazırlanan ve to
ra Vekilleri Heyetince 30 . I . 1953 tarihinde 
Yükseik Meclise sunulması kararlaştırılan ve 
Yüksek Riyasetçe 26 . II . 1953 tarihinde komis
yonumuza havale buyurulan kanun lâyihası Hü
kümet mümessilleri huzuriyle tetkik ve müzakere 
edildi. 

Sağlık ve Sosyal yardım Vekâletinin teşkilâ
tında vâki geniş değişikliklere rağmen teftiş kad
rosunun aynı kifayetsizliği yıllardır muhafaza et
medi sebebiyle Sağlık Vekâletinde ilmî teftiş ya
pılmamış ve hattâ tahkikatı müstelzim hususat 
dahi teraküme mâruz kalmıştır. 

Noksan bulunan; sistemli ve devamlı teftiş ve 
murakabe zihniyetini tesis yolunda bulunmak 
-mecburiyetine kani olan komisyonumuz teklif 
edilen kadroları da kifayetsiz bulmuştur. 

Filhakika Sağlık Vekâletinin teftişe muhtaç 
243 hastane 124 sağlık merkezi 31 doğum evi, 495 
muayene ve tedavi evleri dispanser ve kreşleri, 
216 köy trahom evi, 1 200 lâboratuvar, eczane 
mektep ve mücadele teşkilâtlarına bağlı tesisleri 
vardır. Bunlarm kanun, nizam ve talimatname
lere uygun bir çalısmıya kavuşabilmesinin 
tek şartı; ilmî murakabedir. Bu bakımdan sıt
ma, frengi, trahom mücadeleleriyle tedavi edi
ci ve koruyucu tababete ait diğer müessesat, ec-
nne, lâboratuvar ve imalâthanelerin mütehas
sıs müfettişlerle ilmî ve idari kontroluna yete
bilecek bir hadde kadroların iblâğını, daima 
geliştirmeye mecbur bulunduğumuz hemşirele
rin teftişlerinin sağlanabilmesi için hemşire mü
fettişliklerinin ihdası zaruri görülmüştür. 

Lâyihada yer almıyan büro hizmetlerinde 

de bu genişleme ile mütenasip olarak asgari bir 
tâdil ile iktifa edilmiştir. 

Bu değişikliklerle birinci, üçüncü ve beşinci 
maddeler Hükümetin teklifinde olduğu gibi ikin
ci vo dördüncü maddeler de tadilen ve ekseri
yetle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
Sağlık ve Sosyal Kardım 

Komiyonu Reisi Sözcü 
Ankara Çoruh 

T. Vasfi öz Değiştirilen müfettişler 
kadrosu kıstasa dayan

mamaktadır. ttiraz hak
kım mahfuzdur 
A. R. Sağlar 

Kâtip 
Çorum Antalya Balıkesir 
S. Baran B. Onat M. Tuncay 
Bilecik Çankırı Çankırı 
T. Oran K. Çığman C. Otman 

îçel İstanbul 
A. Koksa] A. Vahram Bayat 

İmzada bulunamadı 
İstanbul Karı Kocaeli 
S. Yaver E. Oktay E. Vassaf 

Kocaeli Kocaeli 
H. Türkand Z. Atığ 

İmzada bulunamadı 
Konya Manist Ordu 

S. Salim Burçak F. îlker Z. Mesut Sezer 
Sinob Sinob 

Söz hakkımı muhafaza Söz hakkım mahfuzdur 
ediyorum M. Tümerkan 

A. Şükrü Şavh 
Sivas Kayseri 

N. Ağacıkoğlu A. Bıza Kılıçkale 
imzada bulunamadı 

Sivas Tekirdağ 
B. Taner Z. Erataman 

( S. Sayı» : » ) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/563 
Karar No. 30 

12. XII. 1953 

Yüksek Reisliğe 

3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti Teşkilât ve Memurları Kanunu ile bu ka
nuna bâzı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesi
ne dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinde değişiklik yapılması hakkında Sağlık 
ve Sosyal Yardım Vekâletince hazırlanan ve İc
ra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılıp Başvekâletin 24.11.1953 tarihli 
ve 6/532 sayılı tezkeresi ile gönderilen kanun 
lâyihası Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu ra
poru ile birlikte Komisyonumuza havale olun
makla Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâ
letleri mümessilleri hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası; gerek hizmet nevileri ve ge
rekse hizmet müesseseleri genişlemiş bulunan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti teşkilâ-
tşndaki teftiş kadrosunun, günden güne art
makta bulunan sağlık hizmetlerini takip ve 
teftiş edebilmek imkânım sağlamak üzere, tez
yidini istihdaf etmekte ve aynı zamanda sağlık 
müfettişliklerini yalnız tabiplerin değil diğer 
yüksek okul mezunlarının da tâyin edilebilmele
ri imkânını bahşeylemektedir. 

Lâyihanın esbabı mucibesinde yazılı mütalâ
alar Komisyonumuzca da yerinde görülerek 
maddelerin müzakeresine geçilmiş ve lâyihanın 
1, 2 ve üçüncü maddeleri Hükümetin teklifi 
veçhile aynen ve dördüncü madde tadilen ve 5 
nci madde ise şeklen değiştirilmek suretiyle ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın 3 ncü maddesine ilişik (1) sayılı 

cetvel Hükümetin teklifi veçhile aynen ve 2 sa
yılı cetvel ise mahrut esasına uygun olarak ye
niden tanzim edilmek ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Komisyonunca ilâve edilen hemşire müfet
tiş kadroları, tatbikatta tevlit edeceği mahzur
lar dolayısiyle cetvelden çıkarılmak suretiyle 
kabul edilmiştir. 

Lâyiha, 1954 yılı Muvazenei Umumiye Ka
nunu lâyihası ile olan irtibatı bakımından önce
lik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Umu
mi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

/. Akçal 
Bu rapor Sözcüsü 

Seyhan 
Hemşirelerden müfettiş 
tâyin edilebilmesini te
min edecek kadronun 
ilâvesine taraftarım. 

Söz hakkım 
mahfuzdur. 

8. Ban 

Reis V. 
istanbul 

H. Hüsman 

Antalya 
A. Sanoğlu 

Diyarbakır 
M. Ekinci 
Gazianteb 
E. Cenanı 

Muğla 
N. özsan 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

İstanbul 
8. Oran 

Ordu 
R. Aksoy 
Trabzon 

8. F. Kalaycıoğlu 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

Konya 
M. Â. Ülgen 

Rize 
O. Kavrakoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâleti Teşkilat ve 
Memurları Kanunu ile bu ka
nuna bâzı hükümler eklenmesine 
ve 4258 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetvellerinin değiştiril
mesine dair olan 4862 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvelinde 
değişiklik yapılması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 9. V I . 1936 
tarihli ve 3017 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

(Madde 6. — Teftiş Heyeti 
Reisliği : 

Bir reisin idaresinde başmü
fettiş ve müfettişlerle, reislik 
bürosundan müteşekkildir. 

Teftiş Heyeti ve müfettişler 
doğrudan doğruya Vekile bağ
lı olup onun adına teftiş ve tah
kik yaparlar. Vekilin tensip 
edeceği başmüfettiş veya mü
fettişlerden biri merkezde reis 
yardımcısı vazifesini görür.) 

MADDE 2. — 9 . V I . 1936 
tarihli ve 3017 sayılı Kanunun 
4258 sayılı Kanunla değiştiri
len 49 ncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

(Madde 49. — Sağlık ve Sos
yal Yardım Vekâleti müfettiş
leri ; başmüfettişler, birinci, 
ikinci, üçüncü ve dördüncü sı
nıf müfettişlerden mürekkep
tir. 

(A) Teftiş Heyeti Reisliği
ne başmüfettişlikte; 

Başmüfettişliklere birinci sı- | 
nıf müfettişlikte, birinci sınıf ' 
müfettişliklere ikinci sınıf mü- \ 
fettişlikte terfi süresini doldu- | 
ran ve terfiye ehil olan mü- j 
fettişler: ikinci, üçüncü ve dör- ' 
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I SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 

KOMİSYONUNUN DEĞİŞ-
TÎRÎŞt 

3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâleti Teşkilât, ve 
Memurları Kanunu ile bu ka
nuna bâzı hükümler eklenmesine 
ve 4258 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetvellerinin değiştiril
mesine dair olan 4862 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvelinde 
değişiklik yapılması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 
birinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — 9 . V I . 1936 
tarihli ve 3017 sayılı Kanunun 
4258 sayılı Kanunla değiştiri
len 49 ncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

(Madde 49. — Sağlık ve Sos
yal Yardım Vekâleti müfettiş
leri ; başmüfettişler, birinci, 
ikinci, üçüncü ve dördüncü sı
nıf müfettişlerden mürekkep
tir. 

(A) Teftiş heyeti reisliğine 
başmüfettişlikte; 

Başmüfettişliklere birinci sı
nıf müfettişlikte, birinci sınıf 
müfettişliklere ikinci sınıf mü
fettişlikte terfi süresini doldu
ran ve terfie ehil olan müfet
tişler; ikinci, üçüncü ve dör-

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâleti Teşkilât ve 
Memurları Kanunu ile bu ka
nuna bâzı hükümler eklenmeline 
ve 4258 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetvellerinin değiştiril
mesine dair olan 4862 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerin
de değişiklik yapılması hakkınca 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 
birinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. 
ikinci maddesi 
edilmiştir. 

- Hükümetin 
aynen kaibul 
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Htt. 

düncü sınıf müfettişliklere si
cilleri itibariyle ehil bulunan 
tabip, diş tabibi, eczacı ve kim
yagerlerle Hukuk ve Siyasal 
Bilgiler ve diğer fakülteler me
zunları tâyin olunurlar. 

(B) İkinci, üçüncü ve dör
düncü smıf müfettişliklere ilk 
defa tâyin edilecekler, altı ay
lık bir tecrübe devresi geçirir
le r i Bu müddet zarfında mu
vaffak olamıyanlar Vekâletin di
ğer şubelerinde meslek ve du
rumlarına uygun görevlere na
kil edilirler.) 

MADDE 3. — 11.11.1946 
tarihli ve 4862 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelden bu 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvel
de yazılı kadrolar çıkarılmış ve 
yerine (2) sayılı cetvelde dere
ce, görev, sayı ve aylıkları ya
zılı memuriyetler konulmuştur. 

MADDE 4. — Bu kanun 1 
Mart 1953 tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Maliye Vekilleri yürütür. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
M. Alahant 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Millî Savunma Vekili 
8. Kurthek 

İçişleri Vekili ve 
Dışişleri V. V. 
E. Menderes 

Dışişleri Vekili 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Millî Eğitim Vekili 
T. îleri 
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S. ve S. Y. K. 

düncü smıf müfettişliklere si
cilleri itibariyle ehil bulunan 
tabip, diş tabibi, eczacı ve kim
yagerlerle Hukuk ve Siyasal 
Bilgiler ve diğer fakülteler me
zunları tâyin olunurlar. 

(B) İkinci, üçüncü ve dör
düncü sınıf müfettişliklere ilk 
defa hemşire okullarından me
zun ve hemşirelerden tâyin edi
lecekler, altı aylık bir tecrübe 
devresi geçirirler. Bu müddet 
zarfında muvaffak olamıyan-
lar Vekâletin diğer şubelerinde 
meslek ve durumlarına uygun 
görevlere nakil edilirler.) 

MADDE 3. -
3 ncü maddesi 
edilmiştir. 

- Hükümetin 
aynen kabul 

MADDE 4. — Bu kanun 
neşri tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

B. K. 

MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen kabuj 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun 
26.11.1954 tarihinden itiba
ren mer'idir. 

MADDE 5. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Maliye ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ve
killeri memurdur. 

( S. Sayısı : 30) 
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Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Eko. ve Ticaret Vekili 
E. Güreli 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üsiündağ 
G. ve Tekel Vekili 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Ulaştırma Vekili 
T. Üresin 

Çalışma Vekili 
S. Ağaoğlu 

İşletmeler Vekili ve 
Gümrük ve Tekel V. V. 

8. Ytrcalt 

- 7 -
S. ve S. T. K. B. K. 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[İ] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

MERKEZ KURULUŞU 

Teftij Kurulu 

Başkan (Tabip) 1 100 
Başmüfettiş 3 90 
Birinci Sınıf Müfettiş 6 80 
İkinci » > 10 70 
Sıtma Savaş Müfettişi 3 90 
Frengi Savaş Birinci Sınıf. 
Müfettiş 1 80 

[2] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi 

MERKEZ KURULUŞU 
Teftiş Kurulu 

3 Teftiş Kurulu Reisi 
4 Başmüfettiş 
5 Birinci Sınıf Sağlık ve Sosyal 

Yardım Müfettişi 
6 İkinci * » » 
7 Üçüncü » > » 
8 Dördüncü » » » 
4 Sıtma Savaş Müfettişi 
5 Birinci Sınıf Frengi Savaş 

Müfettişi 
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Sağlık ve Sosyal Yardtm Komisyonunun değisti

rişine bağlı cetveller 

D. 

3 
4 
5 
6 
4 M 

5 

8 
10 
12 
13 

[1] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi 

MERKEZ KURULUŞU 

Teftiş Kurulu 

Başkan (Tabip) 
Müfettiş 
Birinci Sınıf Müfettiş 
îkinei » » 
Sıtma Savaş Müfettişi 
Frengi Savaş Birinci Sınıf 
Müfettiş 
Şef 
Birinci mümeyyiz 
Memur 
Kâtip 

Sayı 

1 
3 
6 

10 
3 

1 
1 
1 
2 
2 

Aylık 

100 
90 
80 
70 
90 

80 
50 
35 
25 
20 

D. 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

7 
8 
Ö 

10 
11 
12 

[2] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi 

Teftiş Heyeti Reisi (Tabip) 
Başmüfettiş (Tabip) 
Birinci sınıf müfettiş 
îkinei » » 
Üçüncü » » 
Dördüncü» » 
Hemşire müfettiş 

Büro müdürü 
Tetkik şefi 
Dosya şefi 
Birinci mümeyyiz 
îkinei » 
Memur 

Sayı 

1 
10 
10 
10 
10 
6 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Bütçe Komisyonunun değiştirişiyıe bağh cetvel 

[1] SAYILI CETVEL 

Hükümetin teklifi veçhile1 aynen kabul edilmiştir. 

D. 

[2] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

Teftiş Heyeti Reisi 
Başmüfettiş 
Birinci S. Sağ. ve So. Y. Müf. 
îkinei » » » » » 
Üçüncü » » » » » 
Dördüncü» » » » » 

1 
7 
8 
9 

10 
12 

100 
90 
80 
70 
60 
50 

»0<i 

(S. Sayısı : 30 ) 



S. SAYISI : 31 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hak
kındaki 2997 sayılı Kanunun 3 ncü ve 4 ncü maddelerinin tadiline 

dair kanun lâyihası ve içişleri ve Bütçe komisyonları raporları 
(1 /642) 

T. C. 
Başvekâlet 14 . VII . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı ; 71 - 2590, 6/21U 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Beisliğine 

Tapu ve Kadastro "umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 29 , V . 1936 tarihli ve 
2997 sayılı Kanunun 3 ncü ve 4 ncü maddelerinin tadiline dair hazırlanan ve İcra Vekilleri He
yetince 25 . V . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe 
lâyihalarının ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

. Başveki l 
. < * A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Şehir ve kasabaların sınırları dışında bulunan ve % 80 i tapusuz olan gayrimenkullerin tapuya 
bağlanarak Medeni Kanunun istihdaf ettiği tapu sicilini vücuda getirmek suretiyle bir taraftan 
çiftçi vatandaşlar arasında gayrimenkul tasarrufu yüzünden doğan anlaşmazlıklara son vermek 
ve diğer taraftan da bu mallarından iktisadi sahada değeri ölçüsünde faydalanmalarını sağlamak ga
yesiyle Yüksek Meclisçe kabul Duyurulmuş olan 16 . III 1950 tarihli ve 5602 sayılı Tapulama Ka
nununun aynı yıl içinde tatbikına başlanmış ve 18 bölgede tapulama teşkilâtı kurulmuştu. 

Bilâhara bu işin daha kısa bir zamanda başarılmasını temin için 16 . I . 1952 tarihli ve 5860 
sayılı Kanunla teşkilât tevsi edilmiş ve müdürlük kadrosu da 36 ya çıkarılmıştır. 

Halen 5602 sayılı Kanunun 58 nci maddesi hükmünden de faydalanarak 49 bölgede tapula
ma yapılmakta ise de bugünkü kadro ile tapulamanın ehemmiyetini takdir eden ve kendi arazi
lerinin de bir an evvel tapulanmasmı her vesile ile ısrarla istiyen vatandaşlarımızın bu istekleri
nin tervicine imkân hâsıl olamamaktadır. 

Ehemmiyeti arzdan müstağni olan bu iş ne kadar kısa bir zamanda ikmal edilirse o nispette 
çiftçi vatandaşlarımızın kalkınmasına âmil olacak, niza ve ihtilâflar bertaraf edilecek ve aynı za-

» manda iskân ve toprak tevzii işlerinin de daha seri ve sıhhatli yürütülmesi hususu sağlanmış bu
lunacaktı!. • 

Bu sebeplerle asgari 100 bölgede tapulamaya başlanılması düşünülmüştür. Bununla beraber; 
A) Tapu ve Kadastro idareleri ile memleketin muhtelif mmtakalrmda tatbikına başlanan 

* ve başlanacak olan tapulama işleminin mevzuat dairesinde hüsnü cereyanını temin için gerekli 
teftiş ve murakabenin mevcut teftiş kadrosiyle yaptırılması mümkün görülemediğinden teftiş 
kadrosunun takviyesine; 

B) İstanbul'da Teknik Okulda açılan kadastro ve harita şubesinde Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğü hesabına okuyan öğrencilerin tâyini ile fotoğrametri sahasındaki bilgilerinden ve 
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mesailerinden istifade edilebilmesi için mühendislik kadrosuna; 

C) Mahkeme teşkilâtı kurulu bucaklarda tapu dairesi kurulabilmesi için de tapu sicil 
memuru kadrosuna; 

İhtiyaç hâsıl olmuştur. 
Diğer taraftan Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 2997 

sayılı Kanun 1936 senesinde meriyete girmiştir. O tarihte bu idarenin merkez ve taşra dâhil ge
nel kadrosu 1475 memurdan ibaret olduğundan bu kanuna bağlı cetvellerde zatrşleri ve levazım 
servisleri kadrosu bu aded nazara alınarak tesbit edilmiştir. Bilâhara yeni ilçelerin kurulması 
ve Tapulama Kanununun tatbiki dolayısiyle memur adedi 3 537 ye yükselmiştir. Kanun tasarı
sının kabulü halinde bu aded 5 387 ye baliğ olacaktır. 

Bu kadar memurun tâyini, tahvili, mezuniyeti, tedavileri, inzibati muameleleri, sicillerinin 
tanzimi, harcırahlannm hesap ve tahakkuku, ödeneklerinin gönderilmesi gibi mütenevvi işlerin 
ifası ve alât ve levazımı fenniye ile memurların çalışmalarını ve yaşamalarını kolaylaştırmak 
üzere kendilerine kanunen verilmesi gerekli eşyanın 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanunu 
hükümleri dairesinde mubayaası, muhafazası ve a^.edi milyonları aşan çeşitli evrak ve defter
lerin bastırılması, bölgelere sevkı muamelelerini 1936 yılındaki ihtiyaca göre alınmış olan ve 
birkaç memurdan ibaret bulunan kadro ile ve bir elden tedviri mümkün olamadığından zatişleri 
servisinin takviyesi ile beraber levazım işlerinin bu müdürlükten alınarak yeniden teşkil kılına
cak bir müdrlüğe verilmesi ve bu suretle hem memurların özlük işlerinin ve hem de alım, sa
tım muamelâtının süratle yapılmasının temini ve milyonlarca lira değerinde bulunan alâtı fen-
niyenin hüsnümuhafazası ve binnetice tapulama işlerinin sıhhat ve selâmetle yürümesinin sağ
lanması derpiş edilerek levazım müdürlüğü ihdas olunmuştur. 

Keza tapulaması yapılan yerlerin plân ve sicillerinin birer örneği (ilerde yangın, seylâp gi
bi her hangi bir hâdise dolayısiyle mahallinde ziyaı halinde o bölgenin tekrar tapulamasının ya
pılmasına mahal kalmamak üzere) merkeze getirilmekte ve mahallinde vukubulan mülkiyet te
beddülleri, ifraz ve tevhit işlemleri merkeze celbolunan bu nüshalar üzerinde mahalli ile hemahenk 
olarak aynen takibedilmektedir. Bu işleri başarmak ve birçok emek ve masrafla vücuda gelen si
cillerin ve plânların her an için hukuki ve fennî kıymetini filî vaziyete uygun bir şekilde muha
faza edebilmek üzere Tapu Arşiv Müdürlüğü kurulmasına ihtiyaç hâsıl olmuş bulunmaktadır. 

Tasarı bu esaslar dâhilinde kaleme alınmış ve birinci maddesiyle Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğünün teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2997 sayılı Kanunun 3 ve 4 ncü maddeleri tadil 
olunarak son şekle göre merkez şube müdürlüklerinin görevleri tesbit edilmiştir. 

3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğüne ait kıs
mından çıkarılması gerekli kadrolar tasarının ikinci maddesine bağlanan (1) sayılı cetvelde ve 
bunların yerine yeniden konacak kadrolar da aynı maddeye bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir, 

( S. Sayısı : 3 1 ) 
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îçişleri Komisyonu rapor» 

T. B. M. M. 
tçi§leri Komisyonu 

Esas No. 1/642 
Karar No. 88 

15. VII. 1953 

Yüksek Reisliğe 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşki
lât ve Vazifeleri hakkındaki 29. V. 1936 tarih
li ve 2997 sayılı Kanunun 3 neü ve 4 ncü mad
delerinin tadiline dair olan kanun lâyihası, Ta
pu ve Kadastro Umum Müdürünün iştirakiyle 
komisyonumuzda görüşüldü. 

Hükümetçe gösterilen mucip sebepler komis
yonumuzca da muvafık görülerek maddelerin 
müzakeresine geçilmiş, 1 nci madde ile değiş
tirilmesi istenen 3 ncü madde aynen, 4 ncü mad
denin C, Ç,«D, E, F, G, H fıkraları sonundaki 
(mükelleftir) tâbiri yerine (vazifelidir) keli
mesi konularak 2, 3 ve 4 ncü maddeler aynen 
kabul edilmiştir. 

Memleket ihtiyacını karşılamak maksadiyle 

hazırlanan lâyiha bu değişikliklerle kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
İçişleri Komisyonu Reisi 

Edirne 
R. Nasuhioğh 

Afyon K. 
A. Veziroğlu 

Çoruh 
Z. üral 
Kütahya 
Y. Aysal 

Ordu 
F. Botzepe 

i 
Amasya 
K. Eren 

Erzurum 
M. Zeren 
Kütahya 
B. Besin 

-*. 

Sözcü 
İzmir 

P. Arat 
Balıkesir 
8. Başkan 
Kırklareli 
F. Üstün 

Niğde 
F. Ecer 

Samsun 
M. özUfeli 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyanu 
Esas No. 1/642 
Karar No. 31 

Yüksek Reisliğe 

19 . XII. 1953 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilât 
ve Vazifeleri hakkındaki 2997 sayılı Kanunun 
3 ve 4 ncü maddelerinin tadiline dair olup İcra 
Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan ve Başvekâletin 14 . VII . 1953 tarihli 
ve 6/2114 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun 
lâyihası İçişleri Komisyonu raporu ile birlikte 
komisyonumuza havale edilmiş olmakla Maliye 
Vekâleti mümessili ve Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürü hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Lâyihanın mucip sebeplerinde de tafsilen 
arzolunduğu üzere şehir ve kasabaların sınırları 
dışında bulunan ve henüz yüzde sekseni tapusuz 
olan gayrimenkullerin bir an evvel tapuya bağ
lanarak Medeni Kanunumuzun istihdaf eylediği 
tapu sicillerini vücuda getirmek ve bu suretle 
çiftçi vatandaşlar arasındaki anlaşmazlıklara son 

vererek bu mallardan iktisadi sahada faydalanıl
masını temin eylemek maksadiyle 1950 senesinde 
kabul olunan 5602 sayılı Kanunla 18 bölgede ta
pulama teşkilâtı vücuda getirilmiş ye bu işûı 
daha kısa bir zamanda başarılmasını temin mak
sadiyle 5860 sayılı Kanunla teşkilât miktarı 36 
müdürlüğe çıkarılmıştı. 

Tapulama komisyonlarının müspet faaliyetini 
ve tapulama işinin ehemmiyetini takdir eden va
tandaşların mütevali müracaatlarını karşılamak 
maksadiyle işin 10 senelik bir programa raptı der
piş edilmiş ve bunun için icabeden kadroların ele 
alınabilmesini teminen kanun lâyihasının sevke-
dilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Lâyiha, mucip sebepleriyle Komisyonumuzca 
da uygun görülerek maddelerin görüşülmesine 
geçilmiş, birinci maddede şekle ait değişiklikler 
yapılmak ve 2 sayılı cetvelde yazılı mühendis, 
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arazi kadastro müdürü, arazi kadastro hâkimi ve 
hâkim kâtibi kadrolarında, bu vazifelere ehil me
mur bulunmasını ve terfi imkânını sağlamak 
maksadiyle, değişiklik yapılmak suretiyle kabul 
edilmiştir. 

1954 sayılı Muvazenei Umumiye Kanunu lâ
yihası ile olan ilgisi bakımından öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi temennisiyle Umumi Heye
tin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

Reis Reis V. 
Rize istanbul 

/. Akçal H. Hüsman 

Bu rapor Sözcüsü 
istanbul 
8. Oran 

Antalya 
A. Sarıoğlu 

Diyarbakır Elâzığ Eskişehir 
M. Ekinci ö. F. 8anaç ,A. Potuoğlu 

Gazianteb Konya Muğla 
E. Cenanı M. Â. Ulgen N. Özsan 

Ordu Rize Seyhan 
R. Aksoy O. Kavrakoğlu S. Ban 

Sivas Siird Trabzon 
İT. tmre AL D. Süalp S. F. Kalaycıoğlu 

mmm 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilât 
ve Vazifeleri hakkındaki 29 . V . 1936 tarihli 
ve 2997 sayıh Kanunun 3 ncü ve 4 ncü madde

lerinin tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 29 . V . 1936 tarihli ve 2997 
sayılı Kanunun 3 ncü ve 4 ncü maddeleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 3. — Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğü Merkez Teşkilâtı bir umum müdürün 
idaresi altında bir umum müdür muavini ile 
aşağıda yazılı dairelerden terekübeder. 

1. Teftiş Heyeti, 
2. Muamele Müdürlüğü, 
3. Fen Müşavirliği, 
4. Kadastro Müdürlüğü , 
5. Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Da

iresi Müdürlüğü, 
6. Tapu Arşiv Müdürlüğü, 
7. Zatişleri Müdürlüğü, 
8. Levazım işleri Müdürlüğü. 

Madde 4. — Merkez dairelerinin vazifeleri 
aşağıda gösterilmiştir: 

A) Umum Müdür Muavini; umum müdü
rün yardımcısı olup umum müdür tarafından 
verilen işleri yapar ve bulunmadığı zamanlarda 
umum Müdüre vekâlet ve komisyonlara riyaset 
öde*. 

B) Teftiş Heyeti; umum müdür namına 
tapu ve kadastro ve tapulama işlerini teftiş 
etmek vazifesi ile mükelleftir. Teftiş Heyetine 

İÇIŞLERI KOMISYONUNUN DE^IŞTIRIŞI 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilât 
ve Vazifeleri hakkındaki 29 .V. 1936 tarihli ve 
2997 sayıh Kanunun 3 ncü ve 4 ncü maddeleri

nin tadiline dair KaniM 

MADDE 1. — 29 . V. 1936 tarihli ve 2997 
sayılı Kanunun 3 ncü ve 4 ncü maddeleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğü Merkez Teşkilâtı bir umum müdürün 
idaresi altında bir umum müdür muavini ile 
aşağıda 3'azılı dairelerden terekkübeder. 

1. Teftiş Heyeti; 
2. Muamele Müdürlüğü; 
3. Fen Müşavirliği; 
4. Kadastro Müdürlüğü; 
5. Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Dai

resi Müdürlüğü; 
6. Tapu Arşiv Müdürlüğü; 
7. Zatişleri Müdürlüğü; 
8. Levazım işleri Müdürlüğü. 

Madde 4. — Merkez dairelerinin vazifeleri 
aşağıda gösterilmiştir. 

A) Umum Müdür Muavini; umum müdürün 
yardımcısı olup umum müdür tarafından verilen 
işleri yapar ve bulunmadığı zamanlarda umum 
müdüre vekalet ve komisyonlara riyaset eder. 

B) Teftiş Heyeti; umum müdür namına 
tapu ve kadastro ve tapulama işlerini teftiş et
mek vazifesi ile mükelleftir. Teftiş Heyetine ilk 
mtisabedeeeklerin yüksek bir mektepten mezun 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRİŞİ | 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilât ve | 
Vazifeleri hakkındaki 29 . V . 1936 tarihli ve \ 
2997 sayılı Kanunun 3 ncü ve 4 ncü maddelefri- i 

nin tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 29 . V . 1936 tarihli ve 2997 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Merkez 
Teşkilâtı bir umum müdürün idaresi altında bir 
umum müdür muavini ile aşağıda yazılı daire
lerden terekkübeder : j 

1. Teftiş Heyeti; 
2. Muamelât Müdürlüğü; 
3. Fen Müşavirliği; 
4. Kadastro Müdürlüğü; 
5. Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Daire

si Müdürlüğü; 
6. Tapu Arşiv Müdürlüğü; 
7. Zatişleri Müdürlüğü; | 
8. Levazım İşleri Müdürlüğü; 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 4 ncü maddesi j 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

A) Umum Müdür Muavini; umum müdürün j 
muavini olup umum müdür tarafından verilen i 
işleri yapar ve bulunmadığı zamanlarda umum j 
müdüre vekâlet ve komisyonlara riyaset eder. j 

B) Teftiş Heyeti; umum müdür namına ı 
tapu ve kadastro ve tapulama işlerini teftiş j 
etmek vazifesi ile mükelleftir. Teftiş Heyetine i 
ilk intisap edeceklerin yüksek mektep mezunu j 
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ilk intisabedeceklerin yüksek bir mektepten 
mezun olmaları şarttır. Müfettişlerin vazife ve 
salâhiyetleri bir nizamname ile tesbit edilir. 

C) Muamele Müdürlüğü; umum müdür ta
rafından verilen işleri görmek ve grup tapu si
cil jnüdürleri ile kadastro ve tapulama müdür
lüklerinden ve diğer resmî makamlardan tapu, 
kadastro ve tapulama işleri hakkında vâki olan 
sorguların cevaplarını hazırlamak ve teftiş lâ
yihalarının icaplarını tâyin etmek ve tapu sicil 
idarelerinin istatistiklerini tutmak vazifeleri ile 
mükelleftir. 

Ç) Fen Müşavirliği; kadastrosu ve tapula
ması yapılacak sahalarda fennî usullerden han
gisinin tatbiki lâzımgeleceğini ve fennî işler 
hakkında vukubulacak sorguların icaplarını 
tâyin etmek ve kadastro ve tapulama paftaları 
üzerinde vukuatı muntazaman takip ettirmek 
vazifesi ile mükelleftir. 

D) Kadastro Müdürlüğü; kadastro ve tapu 
tahrir komisyonlarını sevk ve idare etmek ve 
bunların mesaisini takip eylemek ve istatistik
lerini tutmak ve yeni tapu sicillerinin tesisini 
temin ve komisyonların bütün ihtiyaçlarını tes
bit etmek vazifesi ile mükelleftir. 

E) Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Dai
resi Müdürlüğü; tapulama ekiplerini sevk ve 
idare etmek ve bunların mesaisini takip ey
lemek, istatistiklerini tutmak ve yeni tapu si
cillerinin tesisini temin ve ekiplerin bütün ih
tiyaçlarını tesbit etmek vazifesi ile mükelleftir. 

F) Tapu Arşiv Müdürlüğü; Tapu Kadastro 
ve Tapulama idarelerinden Umum Müdürlüğe 
gelen bütün kayıt suretlerini vilâyet ve kaza 
itibariyle yıl ve ay üzerine tertip ve muhafaza 
ve tahavvülâtı siciller üzerinde takibetmek ve 
mahkemelerden, Tapu, Kadastro ve Tapulama 
idareleriyle diğer dairelerden ve alâkalılar tara
fından istenilen kayıtların suretlerini çıkarıp 
göndermek vazifesi ile mükelleftir. 

G) Zatişleri Müdürlüğü; Umum Müdürlük 
teşkilâtına tâbi memurların sicillerini tutmak, 
tâyin, nakil, terfi ve tecziye muamelelerini ifa 
etmek ve bu işlere mütaallik masraf tahakkuk 
muamelelerini yapmak ve memurin intihap ve 
inzibat komisyonlarının işlerini idare etmekle 
mükelleftir. 

Umum Müdürlüğe gelen ve giden evrakın 

0 — 
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olmaları şarttır. Müfettişlerin vazife ve salâhi
yetleri bir nizamname ile tesbit edilir. 

C) Muamele Müdürlüğü ; umum müdür ta
rafından verilen işleri görmek ve grup tapu sicil 
müdürleri ile kadastro ve tapulama müdürlük
lerinden ve diğer resmî makamlardan tapu, ka
dastro ve tapulama işleri hakkında vâki olan 
sorguların cevaplarını hazırlamak ve teftiş lâ
yihalarının icaplarını tâyin etmek ve tapu si-

| cil idarelerinin istatistiklerini tutmak vazife-
j leri ile vazifelidir. 

Ç) Fen Müşavirliği; kadastrosu ve tapula
ması yapılacak sahalarda fennî usullerden han
gisinin tatbiki lâzımgeleceğini ve fennî işler 
hakkında vukubulacak sorguların icaplarım tâ
yin etmek ve kadastro ve tapulama paftaları 
üzerinde vukuatı muntazaman takip ettirmek 
vazifesi ile vazifelidir. 

D) Kadastro Müdürlüğü; kadastro ve tapu 
tahrir komisyonlarını sevk ve idare etmek ve 
bunların mesaisini takip eylemek ve istatistik
lerini tutmak ve yeni tapu sicillerinin tesisini 
temin ve komisyonların bütün ihtiyaçlarını tes
bit etmek vazifesi ile vazifelidir. 

E) Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Dai
resi Müdürlüğü; tapulama ekiplerini sevk ve 
idare etmek ve bunların mesaisini takip eyle
mek, istatistiklerini tutmak ve yeni tapu sicil
lerinin tesisini temin ve ekiplerin bütün ihtiyaç
larını tesbit etmek vazifesiyle vazifelidir. 

F) Tapu Arşiv Müdürlüğü; Tapu, Kadastro 
ve Tapulama idarelerinden Umum Müdürlüğe 
gelen bütün kayıt suretlerini vilâyet ve kaza iti
bariyle yıl ve ay üzerine tertip ve muhafaza ve 
tahavvülâtı siciller üzerinde takibetmek ve mah
kemelerden, Tapu, Kadastro ve Tapulama idare
leriyle diğer dairelerden ve alâkalılar tarafından 
istenilen kayıtların suretlerini çıkarıp gönder
mek vazifesi ile vazifelidir. 

G) Zatişleri Müdürlüğü; Umum Müdürlük 
teşkilâtına tâbi memurların sicillerini tutmak, 
tâyin, nakil, terfi ve tecziye muamelelerini ifa 
etmek ve bu işlere mütaallik masraf tahakkuk 
muamelelerini yapmak ve memurin intihap ve 
inzibat komisyonlarının işlerini idare etmekle va
zifelidir. 

[ Umum Müdürlüğe gelen ve giden evrakın dos-
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olmaları şarttır. Müfettişlerin vazife ve salâhi
yetleri nizamname ile tesbit edilir. 

C) Muamelât Müdürlüğü; grup tapu sicil 
müdürleri ile kadastro ve tapulama müdürlük
lerinden ve diğer resmî makamlardan tapu, ka-
kastro ve tapulama işleri hakkında vâki olan 
sorguların cevaplarını hazırlamak, teftiş lâyi
halarının icaplarını tâyin etmek ve tapu sicil 
idarelerinin istatistiklerini tutmak vazifeleri ile 
mükelleftir. 

Ç) Fen Müşavirliği; kadastrosu ve tapula- I 
ması yapılacak sahalarda fennî usullerden hangi- I 
sinin tatbiki lâzrmgeleceğini ve fennî işler hak- I 
hakkında vukuoulacak sorguların icaplarını tâ
yin etmek ve kadastro ve tapulama paftaları 
üzerinde vukuatı muntazaman takibettirmek I 
vazifesiyle mükelleftir. 

D) Kadastro Müdürlüğü; kadastro ve tapu I 
tahrir komisyonlarını sevk ve idare etmek ve I 
bunların mesaisini takibeylemek ve istatistik
lerini tutmak ve yeni tapu sicillerinin tesisini I 
temin ve komisyonların bütün ihtiyaçlarını tes
bit <etmek vazifesi ile mükelleftir. 

E) Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Dairesi 
Müdürlüğü; tapulama ekiplerini sevk ve ida- I 
re etmek; bunların mesaisini takibeylemek, I 
istatistiklerini tutmak, yeni tapu sicillerinin 
tesisini temin ve ekiplerin bütün ihtiyaçlarım 
tesbit etmek vazifesi ile mükelleftir 

F) Tapu Arşiv Müdürlüğü; tapu, kadastro 
ve tapulama idarelerinden Umum Müdürlüğe 
gelen bütün kayıt suretlerini vilâyet ve kaza 
itibariyle yıl ve ay üzerine tertip ve muhafa- I 
za ve tahavvülâtı siciller üzerinde takibetmek 
ve mahkemelerden, tapu kadastro ve tapulama 
idareleriyle diğer dairelerden ve alâkalılar ta- I 
rafından istenilen kayıtların suretlerini çıkarıp 
göndermek vazifesi ile mükelleftir. 

G) Zatişleri Müdürlüğü; Umum Müdürlük 
teşkilâtına dâhil memurların sicillerini tutmak, 
tâyin, nakil, terfi ve tecziye muamelelerini ifa I 
etmek ve bu işlere mütaallik masraf tahakkuk 
muamelelerini yapmak ve memurin intihap ve 
inzibat komisyonlarının işlerini idare etmekle 
mükelleftir. 

Umum Müdürlüğe gelen ve giden evrakın I 
dosyalarını tutmak ve muhafaza etmek de bu 
müdürlüğe aittir, | 
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dosyalarını tutmak ve muhaafaza etmek de bu 
müdürlüğe aittir. 

H) Levazım İşleri Müdürlüğü; merkez ve 
taşra teşkilâtının döşeme, demirbaş, kırtasiye ve 
öteberi gibi büro masraflarını ve isticar işleri
ni idare ve matbu evrakı temin ve mahallerine 
sevk eylemek, alât ve levazımı fenniyenin hüs-
nümuhafazasını sağlamak ve merkezin alım, sa
tım muamelelerini görmek, ayniyat hesaplarını 
tutmakla mükelleftir. 

MADDE 2. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro Umum Müdür
lüğüne ait kısmından ilişik (1) sayılı cetvelde 
gösterilen kadrolar çıkarılmış ve yerine (2) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolar konulmuştur. 

MADDE 3. — Bu kanun 28 
rihinde meriyete girer. 

II . 1954 ta-

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
S. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. 8. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili V. 
H. Erkmen 

ö. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Devlet Vekili 
Fethi Çelikbaş 
Adalet Vekili 
O. §. Çiçekdağ 

İçişleir Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 

E. Polatkan 
Bayındırlık Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
.V. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

İşletmeler Vekili 
8. Yırcalı 

İm. K. 

yalarını tutmak ve muhafaza etmekte bu müdür
lüğe aittir. 

H) Levazım İşleri Müdürlüğü; merkez ve 
taşra teşkilâtının döşeme, demirbaş, kırtasiye ve 
öteberi gibi büro masraflarını ve isticar işlerini 
idare ve matbu evrakı temin ve mahallerine sev-
keylemek, alât ve levazımı fenniyenin hüsnü mu
hafazasını sağlamak ve merkezin alım, satım mu
amelelerini görmek, ayniyat hesaplarını tutmakla 
vazifelidir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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H) Levazım işleri Müdürlüğü; merkez ve J 
vilâyetler teşkilâtının döşeme, demirbaş, kırta- j 
siye ve öteberi gibi büro masraflarını, isticar 
işlerini idare, matbu evrakı temin ve mahallerine 
sevkeylemek, alât ve levazımı fenniyenin hüsnü-
muhafazasmı sağlamak, merkezin alım, satım 
muamelelerini görmek ve ayniyat hesaplarım 
tutmakla mükelleftir. 

MADDE 3. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve TeadülünB dair olan 3656 My\b 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tapu vt Ka
dastro Umum Müdürlüğüne ait kısmından ilişik 
(1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar çıkarılmış 
ve yerine ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
konulmuştur. 

MADDE i — Bu kanun 26 . I I . 1954 tari-
irindo meriyete girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini İc
raya İcra Vekilleri Hoyeti memurdur. 

( S. Sayısı : îti ) 



D. Memuriyetin nev 'i 

- 10 -
Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Aderî Maaş j D. Memuriyetin nev 'i 

Tapu Sicilleri Müdürlüğü 

6 Müdür 
H Muavin 

10 Tapu sicilleri başmemuru 
12 
11 
12 
13 
13 
14 

» » memuru 
Birinci sınıf tetkik memuru 
ikinci » » > 
Memuru 
Defterci 

» 

Zatişleri ve Levazım Müdürlüğü 

Müdür 
Muaviı 

Sicil Kalemi 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 
11 Sicil memuru 
11 'Tahsis memuru 

70 
50 
35 
25 
30 
25 
20 
20 
15 

70 
50 

35 
30 
30 

12 Memur 
13 » 

Tahakkuk Kalemi 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 
11 Tahakku'k memuru 
12 Memur 
11 Mutemet 
12 Evrak ve dosya memuru 

Levazım Kalemi 

11 Levazım ve ambar memuru 
12 Levazım ve ambar memuru ıını 

avini 

Evrak Re&emi 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 
12 Evrak memuru 
13 EÜvrak memuru refiki 
12 Dosya memuru 
13 Dosva memuru refiki 

Aded 

[2] SAYILI CETVEL 

MERKEZ 

Müfettişler 

5 Başmüfettiş 
6 Müfettiş 
7 > 
8 » 
8 Fen kontrolörü 
8 îdare kontrolörü 

80 
70 
60 
50 
50 
50 

Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Dairesi 
Müdürlüğü 

10 Mühendis 
11 Mühendis 

15 
30 

35 
30 

Tapu Arşiv Müdürlüğü 

5 Müdür I. 
7 Müdür yardımcısı 1 
8 » » 1 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 2 
11 Birinci sınıf tetkik memuru 6 
12 ikinci sınıf tetkik memuru 6 
13 Arşiv memuru 6 

Zatişleri Müdürlüğü 

6 Müdür 1 
8 Müdür yardımcısı .1 

Sicil Kalemi 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 2 
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11 
11 
12 
13 

10 
11 
12 
11 
12 

10 
12 
13 
12 
13 

7 
8 

10 

n 

Memuriyetin nev'i Aded 

Sicil memuru 3 
Tahsis m«mnru 1 
Memur 1 
• *• ı 

Tahakkuk Kalemi 

Birinci sınıf mümeyyiz 1 
Tahakkuk memuru 3 
Memur 1 
Mutemet 1 
Evrak ve dosya memuru 1 

Evrak Kalemi 

Birinci sınıf mümeyyiz 1 
Evrak memuru 1 
Evrak memuru refiki 1 
Dosya memuru 1 
Dosya memuru refiki 1 

Levazım, işleri Müdürlüğü 

Itfüdür * . 1 
Ayniyat muhasibi 1 
Mubayaa memuru 1 
I*evazım ve ambar memumı 1 

....— U — 
Maaş 

30 
30 
25 
20 

35 
30 
25 
30 
25 

35 
25 
20 
25 
2Î) 

; 

60 
50 
35 
3f> 

12 

8 
9 

10 
7 

,\ 8 
9 
9 

10 

i U 
10 
11 

t 12 
14 
13 

i 14 
1 3 

\r 12 
13 

Memu#iy#tM! ıssv'i 

Levazım ve ambar memuru muav 

VILÂYETLER 

Arazi kadastrosu müdürü 
» » » 
» » » 

Arazi kadastrosu hâkimi 
» r » 
* *: » 

Kontrol memuru 

Kadastro" teknisiyeni 
» » 
> •» 

Kadastro teknisiyeni yardımcısı 
Sicil kâtibi 

» » 
Hâkim kâtibi 

Tapu idareleri 

Tapu sicil memuru 
» » » 

Aded 

ini 1 

22 

22 
22 
20 
2* 
34 
48 

125 
115 
m 
640 
64 
64 
64 

30 
46 

Maaş 

25 

50 
40 
35 
60 
50 
40 
40 
35 
30 
35 
30 
25 
15 
20 
15 
20 

25 
20 

Bütçe K&nvsymumm değiştiri§ime hağh cetveller 

£11 SAYÎLt CETtEL 

Hükümet») (1) sayılı cetveli aynen 
edilmiştir. 

MERKEZ 

Müfettişler 

5 Başmüfettiş 
6 Müfettiş 
7 Müfettiş 
8 Müfettiş 

[2] SJVSİLI CETVEL 

1 
1 
1 
1 

80 
70 
60 
50 

8 Fen kontrolörü 
8 tdare kontrolörü 

Arazi Kadastrosu 
Mi 

8 Mühendis 
9 Mühendis 

50 
50 

Müdürlüğü 

5 
10 

50 
40 
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10 
11 

5 
7 
8 

10 
11 
12 
13 

6 
8 

10 
11 
11 
12 
13 

10 
11 
12 
11 
12 

10 
12. 
13 
12 
13 

Memuriyetin nev 'i 

Mühendis 
Mühendis 

Tapu Ar§iv Müdürlüğü 

Müdür 
Müdür muavini 
Müdür muavini 
Birinci sınıf mümeyyiz 
Birinci sınıf tetkik memuru 
ikinci sınıf tetkik memuru , 
Arşiv memuru 

Zatişleri Müdürlüğü 

Müdür 
Müdür muavini 

Sicil Kalemi 

Birinci sınıf mümeyyiz 
Sicil memuru 
Tahsis memuru 
Memur 
Memur 

Tahakkuk Kalemi 

Birinci sınıf mümeyyiz , 
Tahakkuk memuru 
Memur 
Mutemet 
Evrak ve dosya memuru 

Evrak Kalemi 

Birinci sınıf mümeyyiz 
Evrak memuru 
Evrak memuru refiki 
Dosya memuru 
Dosya memuru refiki 

Aded 

15 
15 

1 
1 
1 
2 
6 
6 
6 

1 
1 

2 
3 
1 
1 
1 

1 
3 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
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Maaş 

35 , 
30 

80 
6p 
5p 
35 
3İ) 
25 
20 

70 
50 

35 
30 
30 
25 
20 : 

35 
30 
25 
30 
25 

35 
25 
20 
25 
20 

D. 

7 
8 

10 
11 
12 

7 
8 
9 

10 
5 
6 
7 
8 
9 
9 

10 
11 
10 
11 
12 
14 
13 
14 
11 
12 
13 

12 
13 

Memuriyetin n«v'i 

Levazım İşleri Müdürlüğ 

Müdür 
Ayniyat Muhasibi 
Mubayaa memuru 
Levazım ve ambar memuru 
Levazım ve ambar memuru 
muavini 

VİLÂYETLER 

Arazi Kadastrosu Müdürü 
» » >.. 

* » » 
» » » 

Arazi Kadastrosu-Hâkimi 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Kontrol memuru 
» » 
» » 

Kadasro Teknisiyeni 

Kadasro Teknisiyeni muavini 
Sicil kâtibi 

İ3âkim kâtibi 

i 
Tapy İdareleri 

Tapu Sicil memuru 
» » » 

Aded 

ü 

1 -
1 
1 
1 

1 

14 
15 
15 
20 

4 
15 
15 
15 
15 
24 
38 
48 

125 
175 

' 340 
640 
64 
64-
14 
20 
30 

30 
46 

Maaş 

60 
50 
35 
30 

25 

60 
50 
40 
35 
80 
70 
60 
50 
40 
40 
35 
30 
35 
30 
25 
15 
20 
15 
30 
25 
20 

25 
20 
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S. SAYISI : 3 2 
Serbest bölge kanunu lâyihası ve Dışişleri, Ticaret, Gümrük ve Te

kel, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/390) 

T. C. 
Ba§bakanîtk 29 . IV . 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 2122, 6/1376 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 17 . II . 1952 tarihli toplantısında / 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan «Serbest Bölge kanunu tasarısı» nm gerekçesiyle birlikte 
sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Türkiye'de bir serbest bölge kurulması yolundaki çalışma ve incelemeler İstanbul limanı için 
İ926 ve îskenderun Limanı için 1939 yıllarında başlamış ve konu üzerinde zaman zaman önemle 
durulmuş ise de, transit ticaretinin gelişmesini sağlıyabilecek her türlü imkânlara malik olan mem
leketimizde halen işletmeye açılmış bir bölge yoktut. 

Halbuki serbest bölgeler bunları geliştirmiş olan birçok memleketlerin iktisadi hayatında önemli 
bir yer işgal etmektedir. Serbest bölgelerin ve bu bölgeler dolayısiyle gelişecek transit ticaretinin 
memleketimize de sağlaması mümkün görülen faydaların başlıcaları şunlardır: 

1. Kara ve deniz nakil vasıtalarımıza, liman ve antrepolarımıza, nakliyat, yükleme - boşaltma 
işlerinde çalışan vatandaşlara sigorta ortaklıklarına, transit komisyoncularına gelir sağîanması; 

2. Diğer memleketler menşeli mahsullerin ve mamul maddelerin memleketimizde depo edilerek 
buradan satılmaları dolayısiyle memleketimizde milletlerarası mahiyette iş ve ticaret merkezleri 
kurulması ve bu suretle ticari itibarımızın artııılması; 

3. Bu bölgelerin kurulacağı limanların işler bir hale gelmesi dolayısiyle memleketimizin iyi 
teçhiz edilmiş ve hasılat temin eden limanlara sahip olması ve civar mıntakalarm kalku|pasına 
hizmet edilmesi; 

4. Montaj işleri veya kısmî imalât yapacak yabancı teşebbüslerin memlekete' celbi ile işçi ve 
teknisiyenlerimize yeni iş sahaları açılması; 

5. Yabancı kaynaklardan çeşitli maddelerin topraklarımız üzerinde depo edilmesi suretiyle 
lüzum görüldüğü takdirde memleket ihtiyacı için en kısa zamanda satın alınabilecek stokların el al
tında bulundurulması; 

6. Bölgelerde yapılacak ticari ve sınai faaliyetler dolayısiyle istihlâk edilecek yerli iptidai veya 
yarı mamul maddelerden memleket ticaret ve sanayiinin faydalanması. 

Asırlardan beri Türkiye topraklarından geçmekte iken son zamanlarda başka ülkelerde geçit ara
mak temayülünü gösteren yakın Doğu memleketlerin transit nakliyatı île ilgili olarak alınması gere
ken tedbirleri incelemek üzere kurulan Dışişleri, İçişleri, Maliye, Bayındırlık, Ekonomi ve Ticaret, 
Gümrük ve Tekel Ulaştırma ve Adalet Bakanlıkları temsilcilerinden müteşekkil bakanlıklararası ko
misyon, iki sene kadar suren incelemelerine dayanarak teklif ettiği tedbirler arasında ilk merhale ola* 
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*ak senelerden beri tahakkuk ettirilemiyen İskenderun'da kurulacak serbest bölge tasarılarını derkti 
uygulanabilecek bir şekle koymuş ve bunlarla ilgili mevzuatın Büyük Millet Meclisinin yüksek Ona
masına sunulması Hükümetçe kararlaştırılmıştır. Memleketimizde ilk kurulacak serbest bölge ya
rinin İskenderun'da seçilmesinin çeşitli sebepleri vardır. Hatay'ın anavatan sınırlan içine tekrar 
girmesinden sonra İskenderun limanının senelik iş hacminin iki misline yükselmiş olması bu limanın 
Türkiye iktisadiyatı için hayatî ehemmiyetini belirtmiştir. Bu limanımızı hinterlandına bağlamak 
Üzere yapılmakta olan yolların ve liman tesislerinde yapılması tasarlanan yeni inşaatın ikmalinde» 
sonra İskenderun 'un bütün Doğu Akdenizin en faal bir yükleme - boşaltma merkezi haline gelmeni 
kuvvetle beklenebilir. Seyhan barajının tesisinden sonra Çukurova mahsullerinde vukuu b«klen«n ge
lişme ise bilhassa ihracat mevsimlerinde bu faaliyeti artıracaktır. 

Önümüzdeki senelerde bu derece önem kazanması beklenen İskenderun un genişlemesine ait pro
jelerin yapılmakta olduğu bu sırada, Türk limanının komşu Yakın Doğu memleketlerinin bir kısım 
transit nakliyatına vasıta olmak hususunda sürat, kolaylık ve ucuzluk bakımından diğer Doğu Akdt-
niz limanlarının rekabet edemiyecekleri birçok üstünlükler sağladığını göe önünde bulundurarak, 
bu nakliyatı topraklarımıza celbetmek için tabiatin bahşettiği imkânları tarafımızdan alınması 
gereken tedbirleri de şimdiden eklemek ve bu suretle İskenderun'un bu akuda oynayacağı önemli 
rolün nüvesini bu günden kurmak her bakımdan menfaatlerimize uygundur. 

Şimdilik limanda mevcut tesislerin ufak bir kısmının bu işe tahsisi re ileride sağlanacak ka
zanç ve görülecek lüzum üzerine tedricen genişlemesi suretiyle kurulması mümkün görülen bu 
bölgenin bütçe imkânları bakımından da tesisi nisbeten kolay görülmektedir. 

Yukarıda mâruz şekilde nisbeten mütevazi imkânlarla faaliyete geçecek olan İskenderun Ser
best Bölgesinin yakın gelecekte Yakın Doğu memleketlerinin mahsullerinin denizaşırı memleketle 
re satışı ve Batı dünyasının çeşitli mamul maddelerinin Doğu Akdeniz hinterlandına sürümü iş
lerinde en önemli bir merkez haline gelmesi içinher türlü gayret sarf edilecektir. 

İskenderun serbest bölgesinin kurulabilmesi için Büyük Millet Meclisinden yetki alınmasını 
sağlıyacak mevzuatın hazırlanması hususunda yapılan incelemeler, İstanbul'da bir serbest mmta-
ka tesisi hakkındaki 22 Haziran 1927 tarih ve 1132 sayılı Kanun hükümlerinin bugünkü durumu 
karşılıyacak şekilde değiştirilmesi ve yalnız İstanbul için verilen yetkinin memleketin diğer ki -
sımlarma da teşmili şartiyle, memleketimizde bu alanda yapılması faydalı görülebilecek faali
yetlere matlup imkânları da en iyi şekilde karşılayacağını açıklamıştır. 

Bu mülâhazalarla hazırlanarak Büyük Millet Meclisinin yüksek onamasına sunulan serbest 
bölgeler kanunu tasarısı, yalnız bugünkü, şartlar altında İskenderun'da kurulması istenen nispet
te mütevazı serbest bölgeyi değil, ileride görülecek lüzum üzerine memleketin başka köşelerin
de de kurulması muhtemel her türlü serbest bölge,serbest montaj atelyesi, serbest gemi teKgâları 
gibi faaliyet merkezlerinin kısa zamanda tesisine imkân verecek şekilde tanzim edilmiştir. 

16 maddeden ibaret Serbest Bölgeler Kanuânu tasarısının 1 nci maddesinde Hükümet birden çok 
yerlerde lüzum gördükçe serbest bölgeler kurmaya yetkili kılınmaktadır. Bu suretle İskenderun'da 
kurulacak ilk serbest bölge işlemeye açıldıktan sonra görülen inkişaflar üzerine Hükümet başka ma
hallerde de bölgeler tesis edilebilecektir. 

Tasarının 2 nci maddesi serbest bölgede yapılacak faaliyetleri tadat etmektedir. Faaliyetlerin 
başında, getirilecek eşyanın depo edilmesi vardır. Zaten serbest bölge işletmeye başlar başlamaz ilk 
yapılabilecek şey antrepolar tesisi ve buralarda eşyayı muhafaza etmektir. Diğer faaliyetler basitte» 
mürekkebe doğru peyderpey inkişaf edecektir. Bu çeşitli işlerin hepsinin aynı bölgede yapılmasına 
lüzum görülmemesi muhtemel olduğu gibi, İskenderun Serbest Bölgesinin ilk senelerde yalnız serbest 
antrepo mahiyetini aşmaması da mümkün olabilir. Ancak, gerek memleketimizin gerek dünya iktisa
diyatının büyük bir süratle gelişmekte olduğu bir sırada ve bilhassa milletlerarası rekabetin en kısa 
zamanda karar ittihazını mecburi kıldığı bir sahada dar bir zihniyetle hareket etmek ve sonradan her ihti
yaç belirdikçe kolları bağlı olarak muvakkat tedbirlerle oyalanmak çok mahzurlu olacağından, bugün 
için yalnız bir kısmı kullanılabilecek de olsa en ileri" memleketlerin mevzuatında serbest bölgelere tanı
nan bütün imkânların bizde de şimdiden tanınması faydalı olacaktır. 

( S. Sayısı : 32 ) 
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Üçüncü madde serbest bölgede yapılacak faaliyetleri kolaylaştırmak için lüzumlu tesislerin, teçhi

zatın, inşaatın yapılabileceğinden bahsetmektedir. 
Dördüncü maddede serbest bölge sınırları içindeki arazi ve emlâk hakkında kamulaştırma hüküm

lerinin uygulanacağı ifade edilmiştir. 
Bölgelerin tesis ve idare tarzını tesbit eden beşinci maddede bölgelerin doğrudan doğruya Hükü

met tarafından tesis ve idaresi derpiş olunduğu gibi bu işlerin doğrudan doğruya veya Devlet iştira
kiyle resmî kurullara veya hususi gerçek veya tüzel kişilere yaptırılabilmesi imkânı da sağlanmıştır. 

Tasarının 6 ncı maddesinde serbest bölgede hangi kanunların uygulanmıyacağı Gelir, Kurumlar 
ve Esnaf vergileri hariç, bilcümle vergilerin almmıyacağı tasrih edilmektedir. Pasaport Kanunu ile 
Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri hakkındaki Kanunun bölgelerde yürütülmemesi, 
buralara iş takibi veya ziyaret maksadiyle gelen yabancıları vize almak külfetinden siyanet içindir. 
Bölgeler dâhilinde ikamet etmek, tasarının 8 nci maddesine nazaran, mümkün olmıyacağma göre, 
faydası çok olan bu tedbirin hiç bir mahzuru görülmemektedir. 

Malî muafiyetlere gelince : Memleketimizde ilk defa kurulacak olan bir serbest bölgenin coğrafi 
mevkii sayesinde ilk hamlede Orta - Şarkın transit nakliyatını üzerine çekebileceğini düşünmek bü
yük bir iyimserlik olacağı gibi, İskenderun serbest bölgesinin senelerden beri teessüs etmiş bulunan 
diğer serbest bölgelerle kolaylıkla rekabet edebilmesi için bu bölgenin ecnebi transit ticaretine cazip 
gösterilebilmesi lüzumu kendini hissettirmektedir. Bu gayeye nispeten kolaylıkla vâsıl olabilmek için 
tasarıda bölgenin Gelir, Kurumlar ve Esnaf vergileri hariç bilcümle vergi resim ve mükellefiyetten 
muaf tutulacağı derpiş edilmiştir. 

İskenderun Limanının yanıbaşında bulunan Berut serbest bölgesi geniş antrepoları ve modern 
tesisatı sayesinde transit trafiğinin bütün taleplerini tatmin etmekte ve gerek İrak ve oradan İran'a 
gerekse Suriye'ye giden deniz aşırı malların ve oralardan gelen emtianın büyük bir antreposu haline 
gelmiştir. İskenderun'da malî mükellefiyetten âri ve binnetice Berut'tan daha müsait şartları havi 
bir bölgenin vücuda gelmesi bugünkü Orta - Şark transit ticaretini tabiî olarak yavaş yavaş kendine 
çekecektir. Kaldıki Suriye Hükümeti Lâzkiye Limanının aynı gayeler için modern bir hale getirmek 
tasavvurundadır. Bu tasavvurun tahakkuku halinde Berut'a nazaran daha kısa ve daha ucuz bir 
transit limanı vücuda gelecektir ki, iskenderun bölgesi coğrafi bakımdan daha müsait olmakla 
beraber, Suriye Limanı ile müsmir bir surette rekabet edebilmesi ancak bu bölgeye vergi muafi
yeti sayesinde sağlanacak rağbeti temin etmekle kabil olabilecektir. 

Bu mülâzaha ile dir ki, tasarının 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına konulan bir hükümle ica
bında bölgedeki faaliyetlerin Gelir, Kurumlar ve Esnaf vergilerinden de muaf tutulabilmesi imkâ
nı sağlanmıştır. Bahis konusu faaliyetlerin madde metnine konulacak bir hükümle adı geçen ver
gilerden mutlak şekilde muaf tutulması bu türlü şahsi vergilerde önlenmesi gereken adaletsizlik
lere sebep olabilir. Filhakika, memleketimizde kurulacak serbest bölgeler için kabul edilecek vev-
gi muaflıkları, komşu memleketlerdeki serbest bölgelerin vergi muaflıkları ile temin ettikleri 
avantaja muadil bulunduğu veya bunu biraz aştığı takdirde kâfi ve mâkul olabilir. Bu ölçüyü aşa
cak her muaflık haddi, memleketimizde bir kısım eşhas'n lüzumsuz olarak diğer vatandaşlardan 
az vergi ödemesi gibi vergide umumiyet kaidesine aykırı bir durum ihdas eder. Bu ölçüyü aşma
mak ancak seyyal bir mekanizmanın tatbiki ile mümkün olabilir. Bu düşünceye dayanılarak tasa
rının 6 ncı maddesine konulan hükümle, komşu yabancı memleketlerde Gelir, Kurumlar ve Es
naf vergileri veya bunların başka adlardaki muadilleri uygulanmakta bulunduğu halde, bu mem
leketlerde ihdas edilmiş veya edilecek serbest bölgelerde bu vergilerden muaflık kabul edildiğinin 
ve bu durumun memleketimizdeki serbest bölgeleri faaliyetten alıkoyacak bir rekabet unsuru ol
duğunun anlaşılması üzerine, bu durumdan müteessir olan serbest bölgemizde, Bakanlar Kurulu 
görülecek lüzuma göre, bu vergileri kısmen veya tamamen tatbik etmemeye yetkili kılınmıştır. 

Tasamın yedinci maddesi serbest bölgelerin inzibat, muhafaza ve kontrolüne mütaallik işlerin 
tanzimini İçişleri, Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma bakanlıklarına bırakmakta ve bu bakanlıkların 
müştereken gerekli tüzük ve yönetmelikleri hazırlıyacaklarım ifade etmektedir. 

8 nci maddede serbest bölgede ikametin yasak olduğu ve ancak buranın kontrol, inzibat ve mu-
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hafazasiyle vazifelendirilmiş olan eşhas ile yaptıkları işlerin mahiyeti dolayısiyle bölgede ikamat 
zorunda bulunanların oturabileceği ifade olunmaktadır. 

Tasarının 9 ncu maddesinde bölgede yapılacak faaliyetlere bahşedilen muafiyetlerin şü
mulü hakkında hükümler mevcuttur. îthal veya ihraç maksadiyle yapılacak ve ikinci mad^ 
dede tadat edilen faaliyetlerden başka maksatlar için sarf ve istihlâk edilecek eşya vergi ve 
resme tâbi olacaktır. Buna aykırı hareket edenlerle, bölgedeki iş yerlerinin tesis ve teçhizinde 
kullanılan her nevi alet, makine, malzeme, mefruşat ve taşıtları ihracat muamelesi yaptırmadan 
çıkaranlar hakkında kaçakçılık hükümleri tatbik olunacağı derpiş edilmektedir. 

'Malların gümrük mmtakasından serbest bölgeye ithalinde tâbi tutulacakları rejim tasarının 
onuncu maddesinde gösterilmiştir. Konulan prensip memleketin diğer bölgelerinden serbest böl
geye getirilen eşyanın ihraç 'edilmiş sayılacağıdır. 

Serbest bölge mevzuunda bölgeden gümrük mmtakasına ithal edilecek malların tâbi tutula
cağı tarife meselesi en mühim noktayı teşkil etm ektedir. 

Bölgede Gümrük Tarife Kanunu uygulanmıyacağma göre buraya getirilen yabancı menşeli 
malların memlekete ithallerinde tâbi tutulacakları tarifenin tâyini güçtür. Serbest bölgede tat
bik edilen ameliyeler bu malların esas mahiyetini değiştirebilir. Türkiye'den gayrı memleketten 
bölgeye giren ve bölgede şeklini bazan tamamiyle değiştirip Türkiye'ye ithal edilen emtiaya 
memleketimizde tenzilâtlı Gümrük Tarifesi tatbik olunduğu takdirde, bu mallar, kendisiyle 
Türkiye'nin anlaşması olmıyan, yani tenzilâtlı tarife tatbikına mahal olmıyan bir memleketten 
geliyorsa, ihracatçı memleketin bundan faydalanacağı ve memleketimizle anlaşma yapmaya te
mayül etmiyeceğinden, Türkiye menfaatleri bundan zarar görecektir. 

Bunun aksine olarak, serbest bölgeden Türkiye'ye ithal olunacak mallar memleketimizde âza
mi Gümrük Tarifesine tâbi tutuldukları takdirde, bu emtia, kendisiyle Türkiye'nin anlaşması 
olan yani tenzilâtlı tarife tatbiki gereken bir memleketten geliyorsa, o memleketin bundan 
mutazarrır olacağı ve mallarının anlaşmasız memleketler mallarına nazaran olan avantajını 
kaybedeceğine göre, bölgeye rağbetin azalması muhtemeldir. Binaenaleyh memleketin menfaat
lerini korumakla beraber serbest bölge tesisinden beklenilen gayeleri gerçekleştirecek bir rejim 
tesisine ihtiyaç görülmüştür. 

Tasarının 11 nci maddesi bu ihtiyacı karşılıyaeak mahiyettedir. Serbest bölgeden Türkiye'ye so
kulacak eşyaya menşeleri tevsik olunmak şartiyle anlaşmalarında mevcut ahdî indirim tatbik oluna
caktır. Ameliye neticesinde ithal edilecek malların asli vaziyetlerine nazaran daha yüksek tarifeye 
tâbi tutulmalarını gerektiren hallerde mevzuubahis mallara gümrüğe arzedildikleri anda, aynı nevi
den yabancı memleket mallarına uygulanan en dü'jük tarife tatbik olunacaktır. 

Tasarının 12 nci maddesi bölgede çalışacak işçiler hakkında istisnai bir hüküm koymaktadır. Şöy
le ki: Her türlü yabancı uzman, yüksek mühendis, mühendis, fen memuru ve sair teknisiyenler Ekono
mi ve Ticaret Bakanlığı izniyle serbest bölgede çalıştırılabilirler. 

Serbest bölgelerde kurulacak teşkilât ve bölgelerin idare tarzları ayrı bir tüzükte tesbit edilecek
tir. Serbest mmtaka hakkındaki eski 1132 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Ana hatları yukarda arzolunan serbest bölgeler kanununun Türkiye'de serbest bölgeler kurulması 
ve bunların gelişmesi için gerekli kanuni imkânlar saglıyacağı ve memleketin iktisadi gelişmesinde 
mühim sahalar açacağı mütalâa olunduğundan, ilişikteki kanun tasarısı Büyük Millet Meclisinin yük
sek onamasına sunulmuştur, 
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Dı§işleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dıs.i§leri Komisyonu 

Esas No. 37 
Karar No. 1/390 

17 .Yi. 195% 

Yüksek Başkanlığa 

Serbest Bölge kanunu tasarısı. Hükümet tem
silcileri hazır olduğu halde, komisyonumuzda 
incelendi. 

Birkaç birleşim devam eden görüşmelerden 
ve alınan izahlardan anlaşıldığına nazaran, işbu 
tasan, 1132 sayılı Serbest Mıntaka Kanunu ile, 
iskenderun'da kurulması evvelce düşünülmüş bu
lunan serbest bölgeye ait tasarının ve bu husus
taki yabancı mevzuatın mukayeseli bir tetkiki 
sonunda hazırlanmış olup, memleketin sadece 
bir yerinde kurulacak bir tek bölge için değil, 
muhtelif yerlerde kurulabilecek bu kabîl bölge
lerin tesisine imkân verecek şekilde umumi bir 
ifade ile kaleme alınmıştır. Hükümet tasarısında 
belirtildiği üzere, serbest bölgenin ilk nüvesinin 
mütevazi bir şekilde İskenderun'da kurulması 
fikri, Doğu - Akdeniz mıntıkasının bugünkü du
rumu karşısında ne kadar kabule şayan ise, ka
nun hükümlerinin de umumi mahiyette hazırlan
ması o kadar yerinde telâkki edilmesi gereken bir 
harekettir. 

Tasarının esasını oy birliği ile kabul eden ko
misyonumuz birkaç madde üzerinde bâzı değişik
likler yapılmasını uygun görmüştür. 

1, 2, 3, 5, 9, 10, 11 ve 12 nci maddeler aynen 
kabul edilmiştir. Dördüncü maddedeki, kamulaş
tırma hükümlerinden kasdedilen mâna açıklan
mak üzere « Menafii umumiye için İstimlâk Ka
rarnamesi hükümleri » tâbiri konmuştur. 

Altıncı maddenin gerekçeli bir tarzda yazıl
mış olan ifadesi, kanun tekniğine uydurulmak 
üzere kısaltılmıştır. 

Yedinci madde sözü edilen tüzüğün esasen 
Bakanlar Kurulunca hazırlanması Anayasa ica
bından bulunması ve yönetmelik için metinde ad
ları sayılanlardan başka bakanlıkların da ilgilen
mesinin muhtemel olması nazara alınarak, bu işin 
Bakanlar Kuruluna verilmesi daha uygun sayıl
mıştır. 

Sekizinci maddenin ikinci cümlesindeki (ika

met) tâbirlerinin ikametgâh tesisi mânasında ol
madığı verilen izahlardan anlaşıldığından, iltiba
sa mahal vermemek üzere bu kelimeler yerine 
(kalmak) tâbiri konmuş ve metin buna göre dü
zeltilmiştir. 

On ikinci maddede Ekonomi ve Ticaret ba
kanlığınca çalışmalarına izin verilecek kimselerin, 
emniyet bakımından durumları hakkında İçişleri 
Bakanlığının mütalâasının alınması lüzumu ileri 
sürülmüş ise de, 2007 sayılı Kanuna göre bu mü
talâanın alınması zaten tabiî bulunduğundan, 
ayrıca burada tekrarına lüzum görülmemiştir. 

Bu tasarının fiilî semerelerini bir an evvel 
vermesi için serbest bölgenin teşkilâtı ve idare 
tarzı hakkındaki tüzüğün en geç üç ay zarfın
da hazırlanması gerektiği 13 ncü maddede teba
rüz ettirilmiştir. 

Yakın ilgisinden ötürü Gümrük ve Tekel ko
misyonunda da incelenmesi temennisiyle, tasarı 
havalesine binaen Ticaret Komisyonuna gönde* 
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Ko. Başkanı Sözcü 
Samsun Niğde 

F. Kesim 6 ncı maddenin ikinci 
fıkrasının esasına muha

lifim. 
N. Bilge 

Kâtip 
Denizli Erzurum ' 

A. Çobanoğlu R. 8. Burçak 
Erzurum Hatay 

Bahadır Dülger A. Melek 
İzmir İzmir 

Vasfi Menteş Cemal Tunca 
Mardin Seyhan 

K. Türkoğlu R. O. Arık 
İmzada bulunamadı 

Trabzon 
Hasan Saka 

(S. Sayısı: 32) 
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Ticaret Komisyonu Raporu 

T. B. Jf. M. 
Ticaret Komisyonu 
Esas No : 1/390 

Karar No : 8 

U . XII . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale edilmiş olan, serbest 
bölge kanunu tasarısı ilgili bakanlıklar temsil
cileri hazır olduğu halde incelendi. 

Coğrafî vaziyeti Avrupa ve Amerika memle
ketleriyle Orta ve Yakın-Doğu memleketleri 
arasında bir hususiyet arzeden memleketimizde 
serbest bölgeler tesisini derpiş eden kanunun 
umumi heyeti üzerinde, serbest bölgelerin bu
lundukları memleketlere sağladıkları mühim ik
tisadi faydaları ve muhitlerinde uyandırdıkları 
gelişme ve kalkınma hareketlerini belirten ve 
memleketimizde de bu neviden serbest bölgelerin 
bir an evvel tesisini temenniye şayan gören gö
rüşmelerden sonra kanunun maddelerine geçildi. 

ikinci maddenin B fıkrasında vuzuhu sağlı-
yacağı mülâhazasiyle bir iki ibare ilâvesi ve de
ğişikliği yapılmıştır. 

Dördüncü maddede mer'i kamulaştırma hü
kümlerinin tatbikma imkân verebilmek için Dış
işleri Komisyonunun değiştirgesi muvafıkı mü
talâa edilmemiş ve Hükümetin teklifi aynen ka
bul olunmuştur. 

Altmc maddenin ikinci fıkrasında muayyen 
zaruretler ve şartlar dairesinde Hükümete ve
rilmiş olan gelir, Kurumlar ve Esnaf vergile
rinden muaf tutma yetkisi, bu hal ve şartların 
tekevvününde Hükümetin Meclise hususi bir 
kanun teklif ederek bu muafiyeti sağlaması da
ha uy*gun görüldüğü cihetle, kabul edilmemiş ve 
böylece hikmeti vücudu kalmıyan ikinci fıkra 
metinden çıkarılmıştır. 

Yedinci maddede mevzuuba'hs edilen serbest 
Ibölgelerde inzibat, muhafaza ve kontrolün te
mini ile 8 nci maddenin mevzuunu teşkil eden 
bu bölgelerdeki ikamet şartlarının tesbiti hu
suslarının bir nizamname ile tanzim edilmesi sa
lâhiyetinin Hükümete verilmesi ve bu maksat
la 7 ve 8 nci maddeleri birleştiren yeni bir me
tin vücuda getirilmesine ekseriyetle karar ve
rilmiştir. 

Tasarının bunu taküp eden maddeleri numa
ralarında değişiklik yapılmak şartiyle aynen 

fcabul edilmiş, anca'k tasarının 13 ncü madde
sinde serbest bölgelerin lidare tarzlarını tesbit 
eden tüzüğün «En geç üç ay içinde» yolunda 
Dışişleri Komisyonunca ilâve edilen kayıt mu
vafık görülmiyerek metinden çıkarılmıştır. 

Lüzum ve faydaları aşikâr tolan serbest böl
gelerin bir an evvel kurulmasının ve modenı 
vesaitle teçhiz olunarak faaliyete geçirilmesi
nin temini komisyonumuzca temenniye şayan 
görülmüştür. 

Havalesi gereğince Gümrük ve Tekel Ko
misyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Ticaret Komisyonu 
Balkanı Y. Sözcü Kâtip 

Bursa Kocaeli 
Muhalefet şerhindeki Muhalefet şerhindeki 

kayıtla kayıtla 
» H. Şaman H. Başak 

Afyon K. Ankara 
S. Kerman S. Benli 

İmzada bulunamadı 
Ankara Bolu 

Söz hakkım mahfuzdur V. Yöntem 
H. Bulgurlu 

Denizli istanbul 
E. Şahin Söz hakkım mahfuz 

kalmak şartiyle 
A. II. Başar 

istanbul Kars Kastamonu 
B. N. Göknil E. Aktaş Ş. Kerimzade 

Kırklareli Rize Sivas 
•S. Pekkip O. Kavrakoğlu H. Yüksel 

Trabzon 
S. Baştımar 

imzada bulunamadı 

Muhalefet şerhi 
Serbest bölgelerde icabında ikamet yasa

ğı koymak gibi salâhiyetlerin bir tüzük mev
zuu yapılması ve binnetice vatandaşların esaa 
haklarında tahdidat icrasının Hükümete bıra-
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kılmasının hukuki esaslarla telif edilemiyeee-
ği kanaatinde bulunduğundan tasarının 7 nei 
maddesinin Dışişleri Komisyonunca değiştiri
len şekliyle ve 8 nci maddenin ilk cümlesinin 
ke aşağıda yazılı şekilde kabulüne taraftarım. 

MADDE 8. — ikinci maddede belirtilen 

Gümrük ve Tekel 

T. B. M. M. 
U. ve Tekel Komim§nu 

Esas No. 1/390 
Karar No. 9 

Yüksek 

Serbest Bölge kanunu Jâyihası Hükümet 
temsilcileri hazır oldukları halde komisyonu
muzda incelendi. 

Gerekçede, Dışişleri ve Ticaret komisyon
ları raporlarında da ifade edildiği üzere, ser
best bölgeler kurulmasının memleketimiz içiıj 
çok faydalı olacağı kabul edilerek maddelere 
geçilmiş ve aşağıda yazılı olduğu üzere mad
delerin kabulüne itfakla karar verilmiştir : 

1 nci maddede Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. Dışişleri Komisyonunca aynen 
kabul edilmiş olan 2 nci maddenin (B) fıkrasın
da Ticaret Komisyonunca vuzuhu sağlıyacagı 
mülâhazasiyle bazı değişiklik yapılmış ise de, 
madde lâyihadaki şekli ile maksadı temine kâfi 
görülmüş olduğundan, 2 nci ve 3 ncü maddeler
de Hükümet teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Dışişleri Komisyonunca 4 ncü maddedeki 
(kamulaştırma hükümleri) nin uygulanacağına 
dair olan sarahat kâfi görülmiyerek 1295 ta
rihli Menafii Umumiye İstimlâk Kararnamesi
nin uygulanacağı şeklinde yapılmış olan deği
şiklik, Ticaret Komisyonu gibi komisyonumuz
ca da lüzumsuz görülmüştür. 

istimlâk hakkımda hususi hükümler bulun
mayan hallerde istimlâke ait umumi hükümle
rin tatbik edileceğinde hiçbir tereddüde mahal 
yoktur. 

Ancak lâyihadaki (kamulaştırma) kelimesi 
Teşkilâtı Esasiye Kanunundaki ifadeye göre 
(istimlâk) olarak değiştirilmiştir. 

Hükümet serbest bölgelerin işletilmesini baş
kalarına tevdi etmek istediği takdirde, Artır-

( S. Ssç 

faaliyetlerin icrası maksadiyle tesis edileetk 
ticari ve sınai kurulların kanuni ikametgâh
ları haricinde serbest • bölgede ikametgâh te
sisi yasaktır. 
Kocaeli Milletvekili Bursa Milletvekili 

Hamdi Başak Halûk Şaman 

Komisyonu Rapor» 

4.İJ.-4P** 

Başkanlığa 

ma ve Eksiltme Kanununa tâbi olmaması lü
zumlu ve zaruri (görülerek gerekli ilâve yapıl
mak suretiyle 5 nci madde kabul edilmiş ve böy
lece 4 ncü madde ile tenazur da temin olunmuş
tur. 

Hükümetin 6 nci maddesinin ikinci fıkrası 
ile istediği salâhiyet, Ticaret Komisyonunca 
lüzumsuz görülerek fıkra çıkarılmış ise de; lü
zum ve ihtiyaç halinde hususi bir kanun ile 
Hükümete salâhiyet verilmesi uzun zamana 
mütevakkıf olduğu gibi umumi bir kanun olan, 
bu kanun, ile Hükümete sıalâhiyet vermek, muh
temel rekabetlerle mücadele için Hükümeti 
mücehhez kılmak demek olduğundan, komis
yonumuz Ticaret Komisyonunun mütalâasını uy
gun bulmamış, Dışişleri Komisyonunun tadilini 
tatbikat için daha amelî ve faydalı görmüş re 
6 nci maddeyi Dışişleri komisyonunun değiştir -
diğiği şekilde kabul eylemiştir. 

Lâyihanın inzibat, muhafaza ve kontrol işle
rine ait 7 nci maddesi ile ikamete ait 8 nci mad
desi Ticaret Komisyonunca birleştirilmiş ise de, 
Komisyonumuzca inzibat, muhafaza ve kontrol 
işleriyle daha umumi olup vatandaş ve ecnebi 
fertleri de alâkadar eden ikametin aynı hüküm
lere tâbi tutulamryacağı neticesine varılmış ve 
dışişleri komisyonunca hazırlanmış olan 7 nci 
madde nizamnamelerin hazırlanması hakkında
ki Teşkilâtı Esasiye hükümlerine daha uygua 
olduğundan aynen kabul edilmiştir. 

8 nci maddede ise; Dışişleri Kamisy.onuneA 
(İkamet Yasağından), istisnada, lâyihadaki (ika
met) kelimeleri yerine (kalmak) kelimesi kull*-
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nıİmış ise de, bu maddedeki (ikamet) kelimeleri 
Dışişleri Komisyonu raporunda da tasrih edildi
ği üzere medeni hukuk hükümlerine göre (ika
metgâh) ittihazı mânasını tazammun etmediğin
den maddenin bir tarafında (ikamet) ve baş
ka bir yerinde (kalmak) şeklinde ayrı, ayrı ke
limelerle metnin tanzimi muvafık görülmiyerek, 
8 nei madde Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 

13 ncü maddeye Dışişleri Komisyonunca Tü
züğün en geç 3 ay içinde çıkarılacağına dair olan 
ilâve lüzumsuz görülmüş ve 16 ncı maddedeki 
(Bakanlar Kurulu) tâbiri de (îcra Vekilleri He
yeti) olarak düzeltilmiş ve böylece 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15„ ve 16 ncı maddelerde Hükümetin tek
lif ettiği şekilde aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğine© Maliye Komisyonuna tev

di olunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Gümrük ve Tekel Ko. Reisi 
Trabzon 

M. Goloğlu 
Kâtip 

Yozgad 
H. Vçöz 
Çoruh 

M. Bumin 
Gazianteb 
8. İnal 

Samsun 
I. Işın 

imzama bulunamadı. 
Tokad 

M. özdemir 

Sözcü 
Konya 

A. F. Ağaoğlu 

Burdur 
M. Erkazanct 

Erzincan 
Z. Soylu 

Maltya 
H. Doğan 

Tokad 
8. Atanç 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/390 
Karar No. 34 

Yüksek Reisliğe 

S4.Il 1953 

Serbest bölge kanun lâyihası Dışişleri, Tica
ret ve Ekonomi, Gümrük ve Tekel ve Maliye Ve
kâletleri mümessillerinin de huzuriyle Komisyo
numuzca görüşülüp incelendi. 

Transit ticaretinin inkişafına mâni olan en
gelleri ortadan kaldırmak ve ihracatı kolaylaş
tırmak üzere diğer memleketlerde olduğu gibi 
memleketimizde de serbest bölgeler kurulmasını 
hedef tutan kanun lâyihası, teşkil edilecek böl
geler içinde her türlü ticari ve sınai faaliyetlere 
en geniş bir şekilde yer verirken diğer taraftan 
bölgedeki serbestinin memleketin umumi ekono
mik bünyesine zarar vermemesini temin edecek 
lüzumlu hükümleri ihtiva etmektedir. 

Serbest bölgelerin memleketimiz gibi önemli 
bir coğrafi mevkide ve başlıca ticaret yolları 

üzerinde bulunan mümasil yerlerde sağlamakta 
bulunduğu iktisadi faydaları göz önünde bulun
duran Komisyonumuz lâyihanın esasını ittifakla 
kabul etmiş ve maddelerin müzakeresine geçil
miştir. 

ikinci maddeye daha fazla vuzuh verilmek 

üzere bu maddenin (b) fıkrasına Ticaret Ko
misyonunca yapılan ilâveler lüzumlu ve faydalı 
görülerek madde bu şekilde tadillerle kabul edil
miştir. 

Lâyihanın 4 ncü maddesinde (serbest bölge
lerin sınırları içindeki arazi ve emlâk hakkında 
kamulaştırma hükümleri uygulanacağı) bildiril
mekte ise de istimlâk hakkında muhtelif kanun
lar mevcut olduğu nazarı dikkate alınarak Dış
işleri Komisyonunun yaptığı tadilât uygun gö
rülmüş ve madde o şekilde kabul edilmiştir. 

Beşinci maddede serbest bölgelerin işletilme
sinin gerçek veya tüzel kişilere bırakılabilmesi 
hakkındaki hükmün, bölgedeki arazinin mülkiye
tinin devredilmesi mânasını tazammun etmediği 
neticesine varılmış ve bölgelerin işletilmesinde 
Hükümete daha fazla bir salâhiyet tanınması 
faydalı görülerek madde, Gümrük ve Tekel Ko
misyonunun tadili veçhile aynen kabul edilmiş
tir. 

Yedinci maddede gerekli nizamname ve tali
matnamelerin, lâyihada olduğu veçhile muayyen 

( S, Sayısı: 32) 
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vekaletlerce hazırlanmıyarak Vekiller Heyetince 
yapılması daha uygun görülmüş ve madde Dış
işleri Komisyonunun yaptığı bu tadille ve Teş
kilâtı Esasiye Kanunundaki tâbirler kullanılmak 
suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 8 nci maddesi, serbest bölgede bâzı 
istisnalar dışında ikameti menetmektedir. Ser
best bölgelerden beklenilen faydaların tam mâ-
nasiyle tahakkuku için bu hususta daha geniş 
devralınması lüzumunu takdir eden Komisyonu
muz maddeyi, bölgede kalmak mevkiinde bulu
nanların ikametgâh tesis etmelerine müsait ola
cak şekilde değiştirerek kabul etmiştir. 

1, 3, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 ncü maddeler 
Hükümetin teklifi veçhile ve 15 ve 16 ncı mad
deler Teşkilâtı Esasiye Kanunundaki tâbirler 

Dışişleri Vekâletince hazırlanan ve îcra Ve
killeri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılıp Başvekâletin 29 . IV . 1952 tarihli ve 6/1376 
sayılı tezkeresiyle gönderilen serbest bölge ka
nunu lâyihası, Dışişleri, Ticaret, Gümrük ve Te
kel ve Maliye komisyonları raporlariyle birlikte 
komisyonumuza havale edilmiş olmakla alâkalı 
vekâletler mümessilleri hazır oldukları halde tet
kik ve müzakere edildi. 

Serbest bölgelerin memleketimizde de kurul
masını istihdaf eden kanun lâyihasının lüzum ve 
ehemmiyeti gerek lâyihanın mucip sebeplerinde 
ve gerek lâyihayı bidayeten tetkik eden komis
yonların raporlarında etraf iyle izah edildiği üze
re 1132 sayılı Kanunun yerine kaim olmak üzere 
Hükümetçe sevkedilmiş bulunan (Serbest Bölge 
Kanunu) memleket ve dünya ekonomisinin bu
günkü icaplarına uygun hükümleri ihtiva etmek
tedir. 

Bir taraftan transit ticaretine imkân hazırla
mak diğer taraftan yabancı sermaye ve tekniğin 
topraklarımızda temerküzüne yol açmak, millî 
mahsullerin kıymetlendirilmesini ve ithal etmek
te olduğumuz bâza eşyanın yine kendi toprakla-

kullanılmak suretiyle aynen kabul edilmiştir. 
Serbest bölgelerin tesisindeki maksadın bir an 

evvel tahakkuku halinde Bağlıyacağı faydalar 
bakımından lâyihanın öncelikle müzakeresi Ko
misyonumuzca temenniye şayan görülmüştür. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
buyrulmak üzere Yüksek Reisliğe arz olunur. 

Maliye Komisyonu 
Reisi Sözcü 
Rize Siird 

î. Akçal M. D. Süalp 
Kâcip 

Zonguldak Erzurum Kocaeli 
F. Açıksöz 8. Erduman E. Alican 

Samsun Seyhan Yozgad 
Ş. Uluçay Z. Akçah F. Nizamoğlu 

nmızda istihlâke elverişli hale getirilerek bu su
retle daha ucuz maliyetlerle ithalini temin eyle
mek gibi maksat ve faydaları sağlıyacak olan lâ
yiha komisyonumuzca da uygun görülerek mad
delerin görüşülmesine geçilmiştir. 

1, 2 nci maddeler kelime değişikliği suretiy
le, 3 ve 5 nci maddeler Hükümet teklifi gibi 
ve 4 ncü madde Dışişleri Komisyonunun değiş-
tirişi veçhile kabul edilmiştir. 

Serbest bölgelerde lüzum görüldüğü takdir
de, Gelir, Kurumlar ve Esnaf vergilerini kısmen 
veya tamamen tatbik edip etmemek hususunda 
îcra Vekilleri Heyetine salâhiyet verilmesine da
ir olan 6 ncı maddenin son fıkrasının tedvinine 
komisyonumuzca lüzum görülmediğinden fıkra 
tayyedilmek suretiyle madde kabul edilmiştir. 

Yedinci madde; metinde yazılı talimatname 
kelimesi çkarılmak suretiyle, serbest bölgelerin 
gerek içindeki gerek sınırlarındaki inzibat, muha
faza ve kontrolün sağlanması hakkmdaki esasla
rın nizamnamelerle tesbit olunacağı şeklinde ta
dili suretiyle kabul edilmiştir. 

8, 9 ve 10 ncu maddeler Hükümetin teklifi 
veçhile aynen ve 11 nci madde ibare değişikli-

Bütge Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 12 . XII. 1953 
Esas No. 1/390 
Karar No. 32 

Yüksek Reisliğe 

(S. Sayım: 3â) 
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ğiyle, 12, 18 v@ 14 neü maddeler Hükümetin tek
lifi veçhile aynen ve 15 ve 16 ncı maddeler ise 
şeklen değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyihası 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle 
Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yük-
mk "Reisliğe sunulur. 

Bu rapor 
Beis sözcüsü 
Rizi Çanakkale Antalya 

/ . Akçaf K. Akmanlar A.Sanoğlu 

Diyarbakır 
M. Ekinci 

istanbul 
8. Oran 

Konya 
R. Birand 

Ordu 
R. Aksoy 

Seyhan 
8. Ban 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

izmir 
B. Bilgin 

Konya 
M. Â. Ülgm 

Bize 
O. Kavrakoğlu 

Utaeiaatei» 
S. Cenani 

Kırşehir 
R. özdeş 

Malatya 
M. 8. Eti 

Sivas 
H. Imre 

Trabzon 
8. F. KalaycutğİM 

* • » 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Serbest bölge kanunu tasartst 

MADDE 1. — Türkiye'de ser
best bölgeler kurmaya Hükümet 
yetkilidir. Bu bölgelerin yerleri 
ve sınırlan Bakanlar Kurulu 
Karariyle tâyin edilir. 

MADDE 2. — Serbest bölge
lerde ithal veya ihraç maksadiy-
le yapılacak faaliyet ve ameli
yeler aşağıda gösterilmiştir : 

A) Dâhilden veya hariçten 
eşya getirilmesi, getirilen eşya
nın depo edilmesi, 

B) Bu eşyanın tanzim ve 
tasnifi, karıştırılması, kabuk, 
çöp, çekirdek ve kıllarından ay
rılması, ayıklanması, elenmesi, 
temizlenmesi, yıkanması ve ha
valandırılması, . ambalajlarının 
değiştirilmesi, tamiri veya yeni
den yapılması, reklâm ve satış 
için teşhiri ve benzerî diğer 
ameliyelerin yapılması, 

C) Bölgeye getirilen eşya 
üzerinde tamir, montaj ve sö
külme işleri yapılması ve her 
türlü sınai imalâtta bulunulma

D) Dâhilden veya hariçten 
getirilen malzeme ile gemi ve 
tair ü©nia taşıt ve araçlarının 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTlRlŞl 

Serbest Bölge kanunu tasartst 

MADDE 1. • 
1 nci maddesi 
edilmiştir. 

- Hükümetin 
aynen 'kabul 

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

TİCARET KOMİSYONUNUM 
DEĞIŞTlRlŞl 

Serbest bölge kanunu tamrm 

MADDE 1. — Hükümetin 1 
nci maddesi aynen kabul •dil
in iştir. * 

MADDE 2. — Serbest toölf* 
lerde ithal veya ihraç maksa* 
diyle yapılacak faaliyet ve ame
liyeler aşağıda gösterilmiştir: 

A) Dâhilden veya hariçte* 
eşya getirilmesi, getirilen eşya
nın depo edilmesi; 

B) Bu eşyanın tanzim T« 
tasnifi, karıştırılması, kabuk, 
çöp, çekirdek ve kıl gibi aksa
mından ayrılması, ayıklanması, 
elenmesi, temizlenmesi, yıkan
ması ve havalandırılması, (mu
hafazaları içtin gerekli tedbirle
rin alınması), ambalajlarının 
değiştirilmesi, tamiri veya ye
niden yapılması, reklâm ve sa
tış için teşhiri ve benzerî diğer 
ameliyelerin yapılması; 

C) Bölgeye getirilen «şy» 
üzerinde tamiir, montaj r e sö
külme işleri yapılması r e her 
türlü gmai (imalâtta bulunul
ması ; 

D) Dâhilde» v#y» İnrf§t«* 

( S . Sayı»: 32) 
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GÜMRÜK VE TEKEL KO
MİSYONUNUN DEĞİSTİRİŞİ 

Serbest Bölge kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 
birinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MALİYE KOMİSYONUNUN 
DEÖÎŞTİRİŞİ 

Serbest Bölge kanunu tasamı 

MADDE 1. — Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Serbest böl
gelerde ithal veya ihraç mak-
sadiyle yapılacak faaliyet ve 
ameliyeler aşağıda gösterilmiş
tir : 

A) Dâhilden veya hariçten 
eşya getirilmesi, getirilen eş
yanın depo edilmesi; 

B) Bu eşyanın tanzim ve 
tasnifi, karıştırılması, kabuk, 
çöp, çekirdek ve kıl gibi aksa
mından ayrılması, ayıklanması, 
elenmesi, temizlenmesi, yıkan
ması ve havalandırılması, mu
hafazaları için gerekli tedbir
lerin alınması, ambalajlarının 
değiştirilmesi, tamiri' veya ye
niden yapılması, reklâm ve sa
tış için teşhiri ve benzeri diğer 
ameliyelerin yapılması; 

C) Bölgeye getirilen eşya 
üzerinde tamir, montaj ve sö
külme işleri yapılması ve her 
türlü sınai imalâtta bulunul
ması; 

(S. Sayı»-, «fi.) 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DE-
GİŞTİRÎŞİ 

Serbest Bölge kanunu lâyiha* 

MADDE 1. — Türkiye'de ser
best bölgeler kurmağa Hükümet 
yetkilidir. Bu bölgelerin yerleri 
ve sınırlan İcra Vekilleri Heyeti 
karariyle tâyin edilir. 

MADDE 2. — Serbest bölge
lerde ithal veya ihraç maksa-
diyle yapılacak faaliyet ve ame
liyeler aşağıda gösterilmiştir : 

A) Dâhilden veya hariçten 
eşya getirtilmesi, getirilen eşya
nın depo edilmesi, 

B) Bu eşyanın tanzim ve 
tasnifi, karıştırılması, kabuk, 
çöp, çekirdek ve kıllarından ay
rılması, ayıklanması, elenmesi, 
temizlenmesi, yıkanması Ve ha
valandırılması, ambalajlarının 
değiştirilmesi, tamiri veya yeni
den yapılması, reklâm ve satış 
için teşhiri ve benzeri diğer ame
liyelerin yapılması, 

C) Bölgeye getirilen eşya 
üzerinde tamir, montaj ve sökül
me işleri yapılması ve her türlü 
sınai imalâtta bulunulması, 

D) Dâhilden veya hariçten 
getirilen malzeme ile gemi ve 
sair deniz taşıt ve araçlarının 
inşa», tamiri, montaj ve sökül-
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inşası, tamiri, montajı ve sö
külmesi, 

Serbest bölgede yukardaki 
faaliyetlerle ilgili her türlü 
sözleşmeler yapılabilir. 

MADDE 3. — Serbest bölge
lerin kurulması ve 2 nci mad
dede yazılı faaliyet ve ameliye
lerin yapılması ve kolaylaştırıl
ması için tüzükte belirtilecek 
lüzumlu ve faydalı inşaat, tesi
sat ve teçhizat vücuda getirile
bilir. 

MADDE 4. — Serbest bölge
lerin sınırlan içindeki arazi ve 
emlâk hakkında kamulaştırma 
hükümleri uygulanır. Bölgedeki 
arazi ve emlâk Artırma ve Ek
siltme Kanununa tâbi olmaksı
zın muayyen müddet ve şart
larla bölge idaresince kiralana
bilir. 

MADDE 5. — Serbest bölge
ler Hükümet tarafından işletile
bileceği gibi bu iş doğrudan 
doğruya veya Devletin iştira
kiyle resmî kurullara veya ger
çek veya tüzel kişilere bırakıla
bilir. 

İşletmeye ve lüzumlu tesisa
tın kurulmasına dair hüküm
ler sözleşmede gösterilir. 

MADDE 6. — Serbest böl
geler gümrük hattı dışında sa
yılır. Burada Pasaport Kanu
nu, Ecnebilerin Türkiye'de Se
yahat ve İkametleri hakkında
ki Kanun, Gümrük Kanunu ile 
konulmuş olan kontrol ve for
maliteler, bilcümle vergi, re
nim ve mükellefiyetlere ait ka-

Dışiş & 

MADDE 3. — Hükümetin 
3 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Serbest bölge
lerin sınırları içindeki arazi ve 
emlâkin kamulaştırılması hak
kında 1295 tarihli Menafii 
Umumiye İçin İstimlâk Karar
namesi hükümleri uygulanır. 
Bölgedeki arazi ve emlâk Ar
tırma ve Eksiltme Kanununa 
tâbi olmaksızın muayyen müd
det ve şartlarla bölge idaresin
ce kiralanabilir. 

MADDE 5. — Hükümetin 
5 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Serbest bölge
ler gümrük hattı dışında sayı
lır, Burada Pasaport Kanunu, 
Ecnebilerin Türkiye'de Seya
hat ve İkametleri hakkındaki 
Kanun, Gümrük Kanunu ile 
konulmuş olan kontrol ve for
maliteler, bilcümle vergi, resim 
ve mükellefiyetlere ait kanun-

Ti. K. 

getirilen malzeme ile gemi ve 
sair deniz taşıt ve araçlarının 
inşası, tamiri, montajı ve sö
külmesi; 

'Serbest bölgede yukardaki 
faaliyetlerle ilgili her türlü söz
leşmeler yapılabilir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Serbest bölge-
I 1er gümrük hattı dışında sayı

lır. Burada Pasaport Kanunu, 
Ecnebilerin Türkiye'de Seya
hat ve İkametleri hakkındaki 

I Kanunun, Gümrük Kanunu ile 
konulmuş olan kontrol ve for-

I maliteler, bilcümle vergi, re-
I sim ve mükellefiyetlere ait ka-

(S . Sayısı : 32) 
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MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Serbe&t bölge
lerin sınırları içindeki arazi ve 
emlâk hakkında istimlâk hü
kümleri uygulanır. 

Bölgedeki arazi ve emlâk, Ar
tırma ve Eksiltme Kanununa 
tâbi olmaksızın muayyen müd
det ve şartlarla bölge idaresin
ce kiralanabilir. 

MADDE 5. — Serbest bölge
ler Hükümet tarafından işle
tileceği gibi bu iş, Artırma ve 
Eksiltme Kanununa tâbi ol
maksızın doğrudan doğruya ve
ya Devletin iştirakiyle resmî 
kurullara veya gerçek veya tü
zel kişilere bırakılabilir. 

MADDE 6. — Dışişleri Ko
misyonunun altıncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Mal. K. 

D) Dâhilden veya hariçten 
getirilen malzeme ile gemi ve 
sair deniz taşıt ve araçlarının 
inşası, tamiri, montajı ve sökülr 
mesi, serbest bölgede yukar-
daki yazılı faaliyetlerle ilgili 
her türlü sözleşmeler yapılabi-
lir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Serbest böl
gelerin sınırları içindeki arazi 
ve emlâkin istimlâki hakkında 
1295 tarihli Menafii Umumiye 
için İstimlâk Kararnamesi hü
kümleri uygulanır. Bölgedeki 
arazi ve emlâk Artırma ve ek
siltme Kanununa tâbi olmak
sızın muayyen müddet ve şart
larla bölge idaresince kiralana
bilir. 

MADDE 5. — Serbest bölge
ler Hükümet tarafından işleti
leceği gibi bu iş, Artırma ve 
Eksiltme Kanununa tâbi ol
maksızın doğrudan doğruya 
veya Devletin iştirakiyle resmî 
kurullara veya gerçek veya tü
zel kişilere bırakılabilir. 

MADDE 6. — Serbest böl
geler gümrük hattı dışında sa
yılır. Burada Pasaport Kanunu, 
Ecnebilerin Türkiye'de seyahat 
ve ikametleri hakkındaki Ka
nun, Gümrük Kanunu ile ko
nulmuş olan kontrol ve forma
liteler, bilcümle vergi, resim 
ve mükellefiyetlere ait kanun-

(S . Sayı&İ32) 

mesi. 
Serbset bölgede yukardaki fa

aliyetlerle alâkalı her türlü akit
ler yapılabilir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Dışişleri Ko
misyonunun 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADD 5. — Hükümetin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Serbest böl-
geler gümrük hattı dışında sayı
lır. Burada Pasaport Kanunu, 
Ecnebilerin Türkiye'de Seyahat 
ve İkametleri hakkındaki Kanun, 
Gümrük Kanunu ile konulmuş 
kontrol ve formaliteler, bilcüm
le vergi, resim ve mükellefiyet
lere ait kanunlar (Gelir, Ku-
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nunlar (Gelir, Kurumlar ve Es
naf vergileri hariç) uygulan
maz. 

Doğu - Akdenizdeki yabancı 
memleketlerde yukarda adları 
yazılı vergi ve resimler mer'i bu
lunduğu halde bu memleketlerin 
ihdas ettikleri serbest bölgeler
de bunların uygulanmaması, 
memleketimizde kurulan serbest 
bölgeleri faaliyetten alıkoyacak 
bir rekabet unsuru olduğu Ma
liye ve Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlıklarınca müştereken yapı
lacak inceleme neticesinde sabit 
olduğu takdirde, bundan müte
essir olan Türkiye'deki serbest 
bölgede de yukarda adları ge
çen vergileri tesbit olunacak 
esaslar dairesinde kısmen veya 
tamamen uygulamamağa ve mu
cip sebeplerin kalkması halinde 
tekrar uygulamaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

MADDE 7. — Serbest bölge
lerin gerek içindeki, gerek de
niz ve kara taraftarından sınır
larındaki inzibat, muhafaza ve 
kontrolün sağlanması hususun
da gerekli tüzük ve yönetmelik
ler îçişleri, Gümrük ve Tekel 
ve Ulaştırma Bakanlıkları tara
fından düzenlenir. 

MADDE 8. — Serbest bölge
de ikamet yasaktır. Ancak ser
best bölgenin kontrol, inzibat 
ve muhafazasiyle vazifelendi
rilmiş olan eşhas ile, yaptıkları 
işlerin mahiyeti dolayısiyle böl
gede ikamet zorunda bulunan
lara salahiyetli mercice bölge
de ikamet için izin verilebilir. 

MADDE 9. — Serbest böl
gelerde, 2 nci maddede yapıl
masına müsaade edilen faali
yetlerden başka maksatlar için 
sarf ve istihlâk edilecek eşya-

.— 14 — 
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lar (Gelir, Kurumlar re Esnaf 
vergileri hariç) uygulanmaz. 

Lüzum görüldüğü takdirde, 
Gelir, Kurumlar ve Esnaf ver
gilerini de kısmen veya tama
men tatbik etmemeye ve gerek
tiğinde tekrar tatbika Bakan
lar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 7. — Serbest bölge
lerin gerek içindeki, gerek de
niz ve kara' taraflarından sı
nırlarındaki inzibat, muhafaza 
ve kontrolün sağlanması husu
sunda gerekli tüzük ve yönet
melikler Bakanlar Kurulu ta
rafından düzenlenir. 

MADDE 8. — Serbest bölge
de ikamet yasaktır. Ancak ser
best bölgenin -ikontrol, inzibat 
ve muhafazasiyle vazifelendi
rilmiş, olan veya yaptıkları iş
lerin mahiyeti dolayısiyle böl
gede kalmak zorunda bulunan 
şahıslara salahiyetli mercice 
bu hususta izin verilebilir. 

MADDE 9. — Hükümetin 
9 ncu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

(& Say» : 32 
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nunlar (Gelir, Kurumlar re Es
naf vergileri hariç) uygulan
maz, 

MADDE 7. — Serbest bölge
nin idaresinin içdnde ve sınır
larındaki inzibat, muhafaza ve 
kontrolla bölgeye girip çıkma 
ve bölgede ikamet etme ve ça
lışmaya ait hükümler bir tü
zükle tesbit olunur. 

MADDE 8..— Hükümetin 9 
ncu maddesi 8 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 10 
ncu maddesi 9 ncu madde ola» 
rak aynen kabul edilmiştir. 



#, *§ & m. 

MADDE 7. — Dışişleri Ko
misyonunun yedinci maddesi ay-
B«n kabul edilmişti*. 

MADDE S. — Hükümetin 
sekizinci maddesi aynen kabul 
'KÜlmigtİP. 

MADDE 9. ~ Hükümetin do
kuzuncu maddesi aynen kabul 
edilmişti». 

— 15 — 
Mal. K 

lar (Gelir, Kurumlar ve Esnaf 
vergileri hariç) uygulanmaz. 

Lüzum görüldüğü takdirde, 
Gelir, Kurumlar ve Esnaf ver
gilerini de kısmen veya tama
men tatbik etmemeye ve gerekti
ğinde tekrar tatbika îcra Vekil
leri Heyeti yetkilidir. 

MADDE 7. — Serbest bölge
lerin gerek içindeki, gerek deniz1 

ve kara taraflarından sınırla
rındaki inzibat, muhafaza ve 
kontrolün sağlanması hususun
da gerekli nizamname ve tali
matnameler îcra Vekilleri He
yeti tarafından düzenlenir. 

MADDE 8. — Serbest bölge
nin kontrol, inzibat ve muha-
fazasiyle vazifelendirilmiş olan 
veya yaptıkları işlerin mahi
yeti dolayısiyle bölgede kalmak 
mevkiinde bulunanlardan gay
risi burada ikametgâh tesis ede
mez. 

MADDE 9. — Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

ramlar ve Esnaf vergileri İn» 
riç) uygulanma*. 

MADDE 7. — Serbest böl
gelerin gerek içindeki, gerek de
niz ve kara taraflarındaki sınır
ların inzibat, muhafaza ve kont
rolünün sağlanması hakkındaki 
esaslar nizamnamelerle tesbit 
olunur. 

MADDE 8. — Hükümetin 
8 nci maddesi kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 
9 ncu maddesi kabul edilmiştir. 

(S. Styuı : 32) 



na. 

dan özel kanunlarına ve dü
zenlenecek tüzüğe uygun ola
rak ve resim alınır. 

Vergi ve resimleri ödenmek
sizin kanun ve tüzüklere aykırı 
olarak serbest bölgede eşya sarf 
ve istimal edenlerle 10 ncu mad
de gereğince bölgede kullanıl
ması gereken eşyayı ihracat mu
amelesini yaptırmadan çıkaran
lar hakkında kaçakçılık hüküm
leri tatbik olunur. 

MADDE 10. — Memleketin 
diğer bölgelerinden serbest böl
geye getirilen eşya ihraç edilmiş 
sayılır. Ancak 9 ncu maddede 
muafiyet dışında bırakılan eşya 
ile bölgenin veya bölgedeki iş 
yerlerinin tesis ve teçhizinde 
kullanılan her nevi alet, makine, 
malzeme, mefruşat ve taşıtlar
dan bölgeye girmesine müsaade 
olunanlar ihraç edilmiş sayıl
maz. 

MADDE 11. — Serbest böl
geden Türkiye'ye sokulacak eş
yaya, menşeleri tevsik olunmak 
şartiyle, anlaşmalarında mev
cut ahdi indirim tatbik olunur. 

îmâl veya montaj neticesin
de ithal edilecek malların asli 
vaziyetlerine nazaran daha yük
sek tarifeye tâbi tutulmalarını 
gerektiren hallerde, mevzuuba-
his mallara, bölge idaresince 
tevsik olunmak şartiyle, güm
rüğe arzedildikleri anda aynı 
neviden yabancı memleket mal
larına uygulanan en düşük ta
rife tatbik olunur. 

MADDE 12. — Serbest böl
gede her türlü yabancı uzman, 
yüksek mühendis, mühendis, 
fen memuru ve sair teknisiyen-
ler Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığı izniyle çalıştırılırlar. 

— 16 -
Dışiş E. Ti. K. 

MADDE 10. — Hükümetin 
10 ncu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11. 
11 nci maddesi 
edilmiştir. 

- Hükümetin 
aynen kabul 

MADDE 10. — Hükümetin 
11 nci maddesi 10 ncu madde 
olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükümetin 
12 nci maddesi 11 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Hükümetin 
12 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

(S : Sayısı! 32 ) 

MADDE 12. — Hükümetin 
13 ncü maddesi 12 nci madde 
olarak kabul edilmiştir, 



G. ve T. K. 

MADDE 10. — Hükümetin 
onuncu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükümetin 
on birinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 12. — Hükümetin 
on ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

- 1 7 -
Mal. K. 

MADDE 10. — Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 12. — Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

B. K. 

MADDE 10. — Hükümetin 
10 ncu maddesi kabul edilmiş
tir. 

MADDE 11. — Serbest böl
geden ithal edilecek eşyaya, 
menşeleri tevsik olunmak şar-
tiylc, anlaşmalarında mevcut 
ahdi indirim tatbik olunur. 

îmal veya montajdan sonra 
ithal edilecek malların asli va
ziyetlerine nazaran daha yük
sek tarifeye tâbi tutulmalarını 
gerektiren hallerde, mevzuuba-
his mallara, bölge idaresince 
tevsik olunmak şartiyle, güm
rüğe arzedildikleri anda aynı 
neviden yabancı memleket mal
larına uygulanan en düşük ta
rife tatbik olunur. 

MADDE 12. -r Hükümetin 
12 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

( S. Sayısı : 32 ) 



Hü. 

MADDE 13. — Serbest böl
gelerde kurulacak teşkilât ve 
bu bölgelerin idare tarzları bir 
tüzükle tesbit ve tâyin olunur. 

MADDE 14. — Serbest Mın-
taka hakkındaki 1132 sayılı Ka
nun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 15. — Bu kanun 
yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 16. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Devlet Bakanı 

F. L. Karaosmanoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

Millî Savunma Bakam 
II. Köymen 

İçişleri Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Maliye Bakam 
H. Polatkan 

Millî Eğitim Bakam 
T. İleri 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. II. Üstündağ 
G. ve Tekel Bakanı 

8. Yırcali 
Tarım Bakanı 

N. ökmen 

— 18 — 
Dışiş K. 

MADDE 13. — Serbest böl
gelerde kurulacak teşkilât ve 
bu bölgelerin idare tarzları en 
geç üç ay içinde çıkarılacak 
bir tüzükle tesbit ve tâyin olu
nur. 

MADDE 14. — Hükümetin 
14 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 15. — Hükümetin 
15 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 16. — Hükümetin 
16 ncı maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Ulaştırma Bakanı 
JST- Kurtbek 

Çalışma Bakanı ve 
işletmeler Bakanı V. 

N. Özsan 

Ti. K. 

MADDE 13. — Hükümetin 
14 ncü maddesi 13 ncü madde 
olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Hükümetin 
15 nci maddesi 14 ncü madde 
olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Hükümetin 
16 ncı maddesi 15 nci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 32 ) 



G. ve T. K. 

MADDE 13. — Hükümetin 
on üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 14. — Hükümetin 
on dördüncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE- 15. — Hükümetin 
on beşinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 16. — Bu kanunu 
îcra Vekilleri Heyeti yürütür. 

— 19 — 
Mal. K. 

MADDE 13. — Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 14. — Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 15. — Bu kanun 
neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 16. — Bu kanunu 
îcra Vekilleri Heyeti yürütür. 

B. K. 

MADDE 13. — Hükümetin 
13 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 14. — Hükümetin 
14 neü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 15. — Bu kanun 
neşri tarihinden itibaren iner'i-
dir. 

MADDE 16. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya îcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

»•«« 
( S. Sayısı : 32 ) 





£. SAYISI : 34 
Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak'ın, Sermayesinin Tamamı Dev
let Tarafından Verilmek Suretiyle Kurulan iktisadi Teşekküllerin 
Teşkilâtiyle idare ve Murakabeleri baklandaki Kanunun S nci mad

desinin tadiline dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/5S6) 

»3 . VII, 1953 
T. B. M. M. Yüksek Reislisine 

3460 sayılı Sermayesinin Tamamı Devlet Taraf ından Verilmek Suretiyle Kurulan İktisadi Teşek
küllerin Teskilâtiyle tdare ve Murakabeleri hakkındaki Kanunun 5 nci maddesinin tadiline dair 
hazırladığım kanun teklifi gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereken muamelenin yapılmasını rica ederim. 
Zonguldak Mebusu 

Cemal Ktpcak 

GEREKÇE 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin Teşkilât ile îdare ve Murakabelerini Tanzim Eden 3460 sayılı 

Kanunun tedvini sırasında* icra Vekilleçi bünyesinde bir Çalışma Vekâleti bulunmadığı gibi iş
letmeler Vekâleti de Ekonomi Vekâleti bünyesinde bulunmakta idi. Bilâhara Vekâletlerde yapılan 
teşkilât sonunda işletmeler Vekâleti ayrılarak fiilen bu kanunun tatbikatiyle ilgili bulunan teşek
küllerin alâkalı Vekâleti haline gelmiş ve 5591 sayılı Kanunla da bu Vekâleti ve alâkalı komisyon 
umumi heyetteki durumları tâyin edilmiştir. * 

Kanunun tedvini sırasında aynı Vekâletin bünyesinde bulunan çalışma işleri bilâhara Çalışma 
Vekâletine intikal ettirildiği zaman her nasılsa bu Vekâletin alâkalı komisyonun iktisadi Devlet Te
şekkülleri Umumi Heyüetinde temsil ettirilmesi meselesi ihmale uğramıştır. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin her birinde çalışma mevzularının ehemmiyeti izahtan vareste
dir. Sinelerinde yüz binleri aşan işleri barındıran ve bu suretle gerek sosyal ve gerekse idari ba
kımdan çalışma prensiplerinin türlü tatbikatına sahne olan bu teşekküllerin umumi heyetlerinde 
Çalışma Komisyonu TKÜmessillermin bulunmaması büyük bir boşluk yaratmaktadır. Murakabe 
Heyetinin tanzim ettiği tenkid ve tahlil raporlarında çalışma sisteminin ana hatlarına muvazi 
murakabe ve tahlil formüllerinin ithal edilmemiş bulunması keyfiyeti de bu boşluğun mahiyetini 
göstermektedir. 

Bugüne kadar bu bakımdan bir teşebbüse geçilmemesinin sebebi 3460 sayılı Kanunun Hükü
metçe tadili keyfiyetinin düşünülmekte olduğunu mütaaddit vesilelerle belirtmiş olmasıdır. 

Ancak bu tadil meselesinin bugüne kadar son durumunu alamamış olması mevzuun, belki de da
ha usun zaman tetkik safhasında kalmasını intaç; edebilecek bir durum gösterdiği anlaşıldığından 
hiç olmazsa ,bu tadil keyfiyetinin tahakkukuna kadar dahi olsa umumi heyetin çalışma otoritele
rinin çok kıymetli olabilecek varlıklarından mahrum etmemek için böyle bir kanunun teklifi ye
rinde olacağı tahmin edilmiştir. 

îktkadi Devlet Teşekkülleriyle olan münasebetleri çalışma esaslarına göre çok daha uzakta ka
lan bâzı vekâletlerin meselâ Muit Savunma gibi... dahi umumi heyette mümessil bulunduranların 
hususi kanunlarla (5591 sayılı Kanunla) derpiş edilmiş bulunduğuna göre mevzu ile çok yakından 
alâkası bulunan ve hattâ bünyesinde 3460 sayılı Kanuna tâbi iş ve işçi Bulma Kurumu ve İşçi Si
gortaları gibi teşekküller bulunan bir vekâletin ve komisyonunun umumi heyette temsil edilme
sindeki zaruret kendiliğinden meydana çıkar. 

Bu sebeplere ilişik lâyiha sunulmuştur. 
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Geçici Komisyon Baporm 

!t. B. M. M. 
Geçici Komisyon 
Esas No : 2/556 

Karar No : % 
Yüksek Reisliğe 

Zonguldak Mebusu Cemal Kıpçak'ın, Serma
yesinin Tamamı Devlet Tarafından Verilmek su
retiyle Kurulan İktisadi Teşekküllerin Teşkilâtiy-
l.e İdare ve Murakabeleri hakkındaki Kanunun 
5 nci maddesinin tadiline dair kanun teklifi Ge
çici Komisyonumuzda Hükümet mümessillerinin 
huzuru ile incelendi : 

3460 sayılı Kanuna tâbi müesseselerin umu
mi heyetine Çalışma Vekâleti ile Büyük Mil
let Meclisi Çalşma Komisyonunun da dâhil edil
mesini derpiş eden kanun teklifi, teklif sahibi
nin esbabı mucibesi uygun görülerek ittifakla 
kabuledilmiştir, 

ivedilik ve öncelik teklifi ile Umumi Heye

tin Yüksek tasviplerine 
sete sunulur. 
Geçici Komisyon Reisi 

Ankara 
Muhlis EU 

Kâtip 
Zonguldak 

8. Başol 
Diyarbakır 

M. B. Bucak 
tzmir 

A. Tekim 
Niğde 

ff. Aribaş 

U . XII , 1953 

arzolunmak üzere Riya-

Sözcü 
Zonguldak 
(1. Kıpçak 

Ankara . 
F. Seyku* 

Giresun 
1). Köymen 
Kırklareli 
#. Bakay 

tzmir 
T. Giirerk 

ZONGULDAK MEBUSU CEMAL 
İN TEKLİFİ 

KIPÇAK/ 

17 Haziran 1938 tarih ve 3460 sayılı Sermaye
sinin Tamamı Deflet Tarafından Verilmek Su
retiyle Kurulan İktisadi Devlet Teşekküllerin 
Teşküâtiyle t dar e ve Murakabeleri hakkındaki 
Kanunun 5 nci maddesinin tadiline dair kan\m 

teklifi 

MADDE 1. — 17 Haziran 1938 tarih ve 
3460 sayılı Kanunun 5 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 5. — Bu kanun hükümlerine tâbi te
şekküllerin umumi heyeti; Başvekilin veya ve
killerden tevkil edeceği bir zatın reisliği altın
da Çalışma, Maliye, Ekonomi ve Ticaret ve Ta
rım vekilleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Adalet, Bütçe, Çalışma, Ekonomi, Maliye, Sa
yıştay ve Tarım komisyonları Reis, Reisvekili, 
Sözcü ve Kâtiplerinden ve bu komisyonların 
her toplantı yılı için kendi âzası arasından se
çecekleri beşer zattan ve Sayıştay Birinci Rei
sinden, Umumi Murakabe Heyeti Reisi ile bu 
kanun hükümlerine tâbi teşeküllerle sermayele
ri bir milyon Türk lirasından fazla olan millî 
bankaların idare meclisi reis ve umum müdür

lerinden terekkübeder. 
Umumi Murakabe Heyeti Reisi, murakabe 

heyetinin mesaisine taallûk eden ve bu kanun 
hükümlerine tâbi teşekküllerin idare meclisi reis 
ve umum müdürleri mensup oldukları teeşek-
külleri alâkalandıran işlerde rey veremezler. 

Umumi Heyet Başvekilin daveti ile topla
nır ^Toplanılacak gün bir hafta evvel ilân olu^ 
nur. 

Umumi Heyetin içtima nisabı mürettep ade
din mutlak ekseriyetidir. Kararlar mevcudun 
ekseriyetiyle verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri, tarihinde 
mer'iyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ie-
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

(8. 9»yw r U) 



S. SAYISI : 300 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli Torquay 
Protokolünün onanmasına dair kanun lâyihası ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel) Ticaret, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/288) 

T. C. 
Başbakanlık 17 .XII . 1951 

Muamelât Umum Müdürlüğü i 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı :71/m8, 6/4008 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli Torquay Protokolünün onanmasına dair Dış
işleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 5 . XII 1951 tarihinde Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan kanun tasarısı gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Genel Anlaşmaya dâhil diğer memleketlerin taviz listelerinde yer alan tâvizlerin büyük bir kıs
mı memltketimizin ihracatçısı bulunduğu maddelere taalluk etmediğinden ve bu itibarla ilgili mem
leketler bu gibi tavizleri Türkiye'nin muvafakati olmaksızın değiştirmek hakkını haiz bulundukla
rından, aynı zamanda üç bin sayfayı tecavüz eden bu taviz listelerinin tercüme ve tabı işlerinin bü
yük masraflar ihtiyarını icabettireceğinden ve bu listelerin Turkçeye tercüme ettirilmesinde her 
hangi bir pratik faide temini bahis mevzuu olamıyacağından, Gümrük Tarife ve Ticaret Genel Anlaş
ması ile Torquay Protokolünün ve mezkûr protokole ekli Türkiye listesinin tamamı Turkçeye çevril
miş, diğer memleketlerin taviz listelerinden ancak memleketimizin ihraç maddelerini ilgilendiren ta
vizlerin Türkçe bir listesinin tanzimi ile iktifa olunduğunun Dışişleri Bakanlığından bildirildiğini 
saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

İşbu gerekçe ite Türkiye Culmhuırdyetsi Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine arzolunan 
ilişik kanun tasarısı, 30 Ekim 1947 tarihinde münakit Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel An
laşmasının muvakkaten uygulanmasına mütedair 21 Nnsan 1951 tarihli Torquay Protokolüne Tür
kiye Cumhuriyetinin de dâhil olmasına ve Torquay'da cereyan eden tarife müzakereleri neticesinde 
bu müzakerelere katılmış olan hükümetler arasında karşılıklı olarak tanınan tarife tavizlerinin, 
mütekabiliyet esası dairesinde Türkiye Cumhuriyeti bakımından da yürürlüğe konumasına müte
dairdir. 

Torquay Protokolü ile muvakkaten uygulanması derpiş olunan ve kısaca «Genel Anlaşma» 
tesmiye edilen Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının gayesi, mütekabiliyet ve karşılıklı 
menfaat esası dairesinde, Gümrük resimlerinin ve milletlerarası ticari mübadeleleri daraltan 
diğer âmillerin esaslı surette hafifletilmesi, ve milletlerararsı ticaret alanında fark gözetici mua
melelerin bertaraf edilmesidir. 

Genel Anlaşma 30 Ekim 1947 tarihinde Cenevre'de Avusturalya, Belçika, Brezilya, Birmanya, 
Kanada, Seylân, Şili, Çin, Küba, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Hindistan, Lübnan, Lük-
semburg, .Norveç, Yeni Zelanda, Pakistan, Holânda, Cenubi Rodezya, İngiltere, Suriye, Çekos-
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lovakya, Cenubi Afrika arasında akdedilmiştir. Bunlardan Çin ve Lübnan sonradan Genel Anlaş* 
madan çekilmişlerdir. 

Genel Anlaşma diğer memleketlerin de iltihakına açık bulundurulmaktadır. Katılmak istiyen 
hükümetler, bu hususta ittihaz edilen usul gereğince, Genel Anlaşmaya dâhil olan veya katıl
mak istiyen diğer hükümetlerle mütekabiliyet esasları dairesinde tarife müzakerelerinde bulunacak
lar ve müzakereleri müsbet şekilde neticelendiren hükümetler, Âkıd Tarafların en az üçte ikisinin 
muvafakatiyle Genel Anlaşmaya katılabileceklerdir*. 

Genel Anlaşmaya katılabilmek için yapılması gereken bu müzakereler Âkıd Taraflarca tesbit edi
len muayyen tarihlerde cereyan etmektedir. Bu husustaki ilk müzakereler 1949 senesinde Annecy 
Şehrinde cereyan etmiş ve Danimarka, Dominika Cumhuriyeti, Finlandiya, Yunanistan, Haiti, İtal
ya, İsveç ve Uruguay bu müzakereler neticesinde Genel Anlaşmaya katılmışlardır. 

İkinci tarife müzakereleri 28 Eylül 1950 ilâ 21 Nisan 1951 tarihleri arasında Torquay'de cereyan 
etmiş ve bu müzakerelere Âkıd Taraflardan maada Türkiye, Avusturya, Federal Almanya Cumhuri
yeti, Kore, Peru ve Filipin hükümetleri iştirak etmiştir. Bu müzakereler sırasında Türkiye, kendile
riyle esaslı ticari münasebetler idame ettirdiği aşağıda isimleri yazılı memleketlerle tarife müzakere
lerini müspet şekilde neticelendirmiş, ve Âkıd Tarafların matlup ekseriyetinin muvafakati de lâlıik 
olması üzerine, Genel Anlaşmaya katılmak hakkına itiraz etmiştir. 

Genel Anlaşmanın Âkıd Taraflara tahmil ettiği başlıca vecibeler, tarife müzakereleri neticesinde 
tesbit edilen tarife tavizlerinin uygulanması, Âkıd Taraflar arasında ihracat ve ithalât bakımından en 
çok kayırdan memleket kaidesi tatbik edilmesi, dahilî resimler ve ticarete mütaallik dahilî nizamlar 
bakımından ithal mallariyle yerli mallar arasında farklı muamele yapılmaması, ve bilhassa dış tica
rete, tediye muvazenesinin ve millî ekonominin korunması maksadiyle müsaade edilenler haricinde, 
tahditler uygulanmamasıdır. Dış ticarete uygulanan tahditlerin kaldırılması hakkındaki prensip, an
laşmada mevcut istisnalar neticesinde, millî ekonomi icaplarının yerine getirilmesine imkân vermek
tedir. Diğer taraftan, genel anlaşmanın bütün hükümlerinin uygulanmasının Âkid Tarafların eko
nomik bünyelerinde ve mevzuatında değişiklikler yapılmasını icabettireceği ve bu değişikliklerin yapıl
masının zamana mütevakkıf bulunacağı Âkıd Taraflarca göz önünde tutulmuş ve, evvelki protokol
ler gibi, Torquay Protokolünde de Genel Anlaşma hükümlerinin Âkıd Tarafların mer'i mevzuatı mü
saadesi nispetinde tatbik edilmesiyle iktifa edilerek, Âkıd Taraflara, sadece, bundan böyle kanun ve 
nizamlarında Anlaşma hükümleriyle kabili telif olmıyan yeni değişiklikler yapılmaması mükellefiye
ti tahmil olunmuştur. 

Yukardaki izahattan da anlaşılacağı veçhile, Genel Anlaşmanın Âkit Tarafları, milletlerarası tica
ret alanında uygulamakla mükellef kıldığı kaideler esasen, milletlerarası alanda ekonomik iş birli
ğine taraftar olan memleketlerin, ekonomilerini müstakar bir esasa istinat ettirebilmeleri için benim
semeleri lâzım gelen kaidelerden ibarettir. 

I - Genel Anlaşma millî ekonomilerle milletlerarası ticaret arasında ahenkli bir nizamın teessüsü
ne imkân vermektedir. 

I I - Diğer taraftan, Genel Anlaşmaya dâhil olan memleketler ihraç maddeleri için birbirlerinden 
tarife tavizleri sağlamak suretiyle ihtiyaçlarını genişletmek imkânını elde etmektedirler. 

I - Kendileriyle esaslı ticari münasebetler idame ettirdiğimiz memleketlerin büyük ekseriyeti Ge
nel Anlaşmaya dâhildir veya dâhil olmak üzeredir. Memleketimiz de Genel Anlaşmaya katılmakla ay
nı imkânlardan faydalanarak ihracatını artırabilecektir. 

I I - Ayrıca, Anlaşmaya katılmadığımız takdirde ihraç inallarımızın Âkıd Taraflar piyasalarında 
rakibi mallara nazaran rekabet şartlan bakımından gayri müsait bir duruma düşeceği kolaylıkla tah
min edilebilir. 

Bu hususları göz önünde bulunduran Cumhuriyet Hükümeti Torquay tarife müzakerelerine işti
rak etmiştir. 

Torquay tarife müzakereleri neticesinde üzerinde tavizler temin ettiğimiz mallarımızın taviz
leri veren memleketlere vâki ihracatı 1949 senesinde 375 113 000 liraya baliğ olmakta ve mezkûr 
sene zarfındaki umumi ihracatımızın % 54 üne tekabül etmektedir. 

( S. Sayısı : 300 ) 
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Bnnun % 26 sim fiilî indirimler, t% 28 ini de sabitleştirmeler teşkil etmektedir. Sabitleştiri-

len resimlerin büyük kısmı esasen düşük olan veya bundan evvelki genel anlaşma tarife müza
kereleri sırasında indirilmiş olan resimlerdir. 

Üzerinde tavizler temin ettiğimiz başlıca ihraç maddelerimiz şunlardı: 
Başlıca müşterimiz Amerika Tütün Resmini bundan evvelki tarife müzakerelerinde 30 sentten 

20 sente ve bu kere bizimle vâki müzakereler neticesinde de 15 sente indirmiştir. Kanada 
işlenmemiş tütünün resmini 30 sentten 22 sente indirmiştir. Sultaniye tipi üzümlerimiz için Ame
rika, Fransa, Belçika, Holânda esaslı indirimler yapmışlar, îsveç mevcut muafiyeti sabitleştirmiş, 
Danimarka ile Norveç de esasen düşük olan resimlerim sabitleştirmişlerdir. Fındık üzerinde 
İngiltere, Fransa, Çekoslovakya, Belçika, Holânda, İsveç ve Avusturya esaslı indirimler yapmış
lar, Danimarka da esasen düç.ük olan resmini sabitleştirmiştir. İncir üzerinde İngiltere, Fran
sa, İsveç, Kanada, Avusturya, Avusturalya, Amerika ve Cenubi Afrika esaslı indirimler yapmış
lar, Yeni Zelanda da esasen mevcut muafiyeti sabitleştirmiştir. Amerika afyon ve meyan kökü 
üzerinde de esaslı indirimler yapmıştır. Ham pamuk, yağlı tohumlar, küspe, deriler, yumurta, 
tiftik, bakliyat, fıstık, ceviz ve palamut hulâsası üzerinde de birçok memleketlerden resim 
tavizleri sağlanmıştır. 

Torquay müzakereleri sırasında tarafımızdan diğer Âkıd Taraflar lehine tanınan tavizlere 
gelince; üzerinde tavizler tanıdığımız ithal mallarının 1949 senesi ithalâtı 353 360 000 liraya 
baliğ olmakta ve bu rakam 1949 senesi umumi ithalâtımızın •% 43 üne tekabül etmektedir. Bu* 
nun !% 11 i indirim % 89 u mevcut resimlerin sabitleştirilmesi şeklindedir. 

Torquay müzakereleri sırasında millî istihsalimize zarar verebilecek mahiyette görülen taviz ta* 
lepleri is'af edilmemiştir. Ezcümle ipek, pamuk ve yün mensucat ile, memleketimizde imal edilen ne
viden kâğıt, deri cam ve demir mamulâtı ve lüks eşya üzerinde taviz verilmemiştir. Diğer taraftan 
taviz talepleri is'af edilirken gümrük varidatımızda hissedilir bir eksilme vukubulmamasına itina 
edilmiş ve gümrük resimlerinde yapacağımız indirimlerin bilhassa ithallerinde memleketimiz ekono
misi bakımından fayda mülâhaza edilen mallara inh'isar ettirilmesine gayret edilmiştir. Bu arada 
üzerinde tavizler tanıdığımız mallardan ,% 5 ten aşağı gümrük resimlerine tâbi tutulanların güm
rük resimlerini !% 5 e kadar yükseltebilmek hakkımız mahfuz tutulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Genel Anlaşmaya katılmakla, hem ihracatının gelişmesinde yeni imkânlar 
sağlamış olacak hem de milletlerarası ticaret alanında dünya ticaretinin i% 90 mm temsil eden 
memleketlerle birlikte faal bir rol alabilecektir. 

Yukarda mâruz mülâhazalarla Genel Anlaşmaya katılmamızı menfaatimize uygun gören ve 5589 
sayılı Kanunla yürürlük süresi uzatılmış bulunan 4582 sayılı Kanuna müsteniden 21 Nisan 1951 
tarihli Torquay Protokolünü 17 Eylül 1951 tarihinde imzalamış olan Cumhuriyet Hükümeti mez
kûr Protokola Türkiye Cumhuriyetinin dâhil olmasının onanması maksadiyle hazırladığı ilişik ka
nun tasarısını Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinin yüksek tasdikına arzeder. 

(S. fiayım ; 800) 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/288 
Karar No. 23 

30 . IV . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masına ekli Torquay Protokolünün onanmasına 
dair kanun tasarısı Dışişleri, Gümrük ve Te
kel ve Ekonomi ve Ticaret bakanlıklarının 
temsilcileri hazır olduğu halde komisyonumuzda 
incelendi. 

Tasarıya ekli Anlaşma ve Protokolün teknik 
noktalarının ilgili ihtisas komisyonlarında te
ferruatlı bir şekilde inceleneceği şüphesiz bu
lunduğundan, tetkikatını sadce siyasi cepheden 
yapmış olan komisyonumuz, Türkiye taviz liste
sinin mevcudiyetini de nazara alarak, Protoko
lün onanmasının memleket menfaatlerine aykın 
düşmiyeceği neticesine varmış ve kanun tasarısı
nı aynen kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Gümrük ve Tekel Komis
yonuna gönderilmek üzere tasan ve ilişikleri 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Sözcü 

Samsun 
F. Kesim 

Kâtip 
Denizli 

A. Çobanoğlu 
Bolu 

F. Belen 
1 

îzmir 
V. Menteş 
' Mardin 

K. Türkoğlu 
Seyhan 

R. 0. Arık 
tmzada bulunamadı 

Niğde 
N. Bilge 

Ankara 
8. M. Arsal 

îzmir 
C. Baban 

tmzada bulunamadı 
Kütahya 

A. Gündüz 
Muğla 

Z. Mandalinci 

Gümrük ve Tekel Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Esas No : 1/288 
Karar No : 3 

Yüksek Başkanlığa 

30 . IV . 1952 tarihinde komisyonumuza ha
vale edilen Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşmasına ekli Torquay Protoklünün onanma
sına dair kanun tasarısı Bakanlık temsilcileri 
huzuru ile komisyonumuzca incelendi. 

Protoklün onanmasının memleket menfaatle
rine aykırı düşmiyeceği kanaatine varan komis
yonumuz tasarıyı oy birliğiyle kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Başkanbğa sunulur. 
Güm. ve Tekel Ko. Bask. 
ve bu rapor Sözcüsü Kâtip 

Trabzon Samsun 
M. Goloğlu İsmail Isın 

18 . XI . 1952 

Kocaeli 
M. Kavalctoğlu 

Samsun 
H. Üzer 

Afyon K. 
B. Oynaganlı 

tmzada bulunamadı 

Kastamonu 
A. Keskin 

Konya 
A. F. Ağaoğlu 

tmzada bulunamadı 

Tokad 
M. özdemir 

Çoruh 
M. Bumin 

Kırşehir 
E. Kaman 

( S. Sayısı: 300) 
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Tioaret Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 
_ Esas No. 1/288 

Karar No. 11 

31 .1 ,1953 

Yüksek Reisliğe 

30 Ekim 1947 tarihinde Cenevre'de akde
dilen Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel An
laşmasına memleketimizin de iltihakını tazam-
mun eden 21 Nisan 1951 tarihli Torquay Pro
tokolünün tasdikına mütedair kanun lâyihası, 
ilgili vekâletler temsilcilerinin iştirakiyle in
celendi : 

Mütekabiliyet ve karşlıklı menfaat esası da
iresinde, Gümrük Resimlerini ve Milletlerarası 
ticari mübadelelerini daraltan diğer âmillerin 
müessir surette hafifletilmesi ve Milletlerarası 
ticaret alanında fark gözetici muamelelerin 
bertaraf edilmesi gayesini istihdaf eden bu 
anlaşmanın, bir taraftan Millî ekonomimizle 
Milletlerarası ticaret arasında ahenkli bir ni
zamın teessüsüne imkân vereceği ve diğer ta
raftan bu anlaşmaya dâhil memleketlerden ih
raç maddelerimiz için tarife tavizleri sağlamak 
suretiyle ihracat hacmimizi artırmak imkânı 
bahşedeceği düşüncesiyle, tasdikına mütaallik 
kanun lâyihasının aynen oy birliğiyle kabulüne 
karar vermiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna 

gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Sözcü Kâtip 
Bursa Kocaeli 

H. Şaman JET. Ba§ak 
Afyon K. . Ankara 

G. Yiğitbaş S. Benli 
İmzada bulunamadı 

Bolu Denizli 
V. Yöntem E. Şahin 

İmzada bulunamadı 
İstanbul İstanbul 

A. Hmdi Başar B. Nedim Oöknü 
Kastamonu Kırklareli 

#. Kerimzade S. Pekkip 
İmzada bulunamadı 

Rize Sivas 
O. Kavrakoğlu H. Yüksel 

Trabzon 
Tasan yerine lâyiha, Bakanlık yerine vekâ
let, Başkanlık yerine riyaset yazmanın ta-
zammun ettiği cereyana iştirak etmediğim 
beyaniyle imzaladım) 

C. Zamangü 

Ticaret Ko. Reisi 
Kütahya 
B. Gedik 

Afyan K. 
8. Kerman 

Ankara 
H. Bulgurlu 

Erzurum 
8. Başak 

Kars 
F. Aktaş 

Kütahya 
M. Alkin 

Maliye Komisyonunun rapora 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 
Esas No. 1/288 
Karar No. 35 

22 . II.. 1953 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlatma
sına ekl'i 21 . IV . 1951 tarihli Torquay Proto
kolünün tasdiki ve mezkûr şehirde cereyan eden 
müzakereler neticesinde tanzim olunan listede 
yazılı tâviz tarifelerinin protokol hükümleriyle 
birlikte uygulanması hakkında Hükümetin sala
hiyetli kılınmasına dair kanun lâyihası Dışişleri, 
Maliye, Ticaret ve Ekonomi, Gümrük ve Tekel 
vekâletleri mümessillerinin de huzuriyle komis

yonumuzca 4 . II .. 1953 tarihinde görüşülüp in
celendi. 

Hükümet lâyihasında beîirtilen mucip sebep
ler komisyonumuzca yerinde görüldüğünden ka
nun lâyihasınm kabulüne ittifakla karar ver
miştir. Ancak, 

Bu kanun lâyihası 18 . X I I . 1951 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulduğu halde bugüne kadar 
kammlaşmamış ve Anlaşmanın muvakkat uygu-

<&-ltyiBraxrE 



İanma devresi dört yıl olduğuna göre «Üşenin-.. 
bitimine pek az bir zaman kaldığı nazara alına
rak öncelikle tetkik edilmesi hususunun bir te
menni mahiyetinde rapora derci uygun görül
müştür. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 
Maliye Komisyonu Reisi Sözcü 

Rize Siird 
/. Akçal M. D. Süalp 

Zonguldak 
JP. Açıksöz 

Niğde 
Hadi Arıbaş 

imzada bulunamadı 

Yozgad 
F. Nizamoğlu 

Kocaeli 
E. Alican 

Samsun 
Ş. Uluçay 

Mardin 
A. Kalav 

Seyhan 
Z. Akçalı 

Zonguldak 
Rifat Sivişoğlu 

imzada bulunamadı 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. î/288 
Karar No. 137 

21 . VII. 1953 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşma
sına ekli Torquay Protokolünün onanmasına dair 
Dışişleri Vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 
5 . XI I . 1951 tarih ve 6/4008 sayılı tezkeresiyle 
birlikte komisyonumuza havale edilen kanun lâ
yihası ve buna dair Dışişleri, Gümrük ve Tekel, 
Ticaret ve Maliye komisyonları raporları, yetkili 
temsilciler huzuriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümet ve yukarda adı geçen komisyonlar 
esbabı mucibelerinde de tafsilen izah olunduğu 
üzere; Cenevre Anlaşması mukaddemesinde be
yan edildiği gibi ticari ve ekonomik sahada Akıd 
Hükümetler arasındaki münasebetlerin, hayat se 
viyelerinin yükseltilmesine, ticari münasebet ve 
mübadelelerde tam eşitliğin teminine, dünya kay
naklarının tam mânasiyle kullanılmasına ve is
tihsal ile mal mübadelelerinin tezyidine matuf 
olup bu maksatla, mütekabiliyet ve karşılıklı me
nafi esası dâhilinde gümrük tarifelerinin ve di
ğer mübadele engellerinin esaslı surette azaltıl
masına ve beynelmilel ticaret sahasında farklı 
muamelelerin izalesine mâtüf bulunmaktadır. 
Anlaşmanın ruhu en ziyade mazharımüsaade mil
let muamelesinin tamimi ve buna göre tarifelerin 
mübadeleleri genişletecek bir şekilde tenzilidir. 
Bu maksatla Akıd Taraflar mütekabilen tarife 
tavizlerinde bulunmuşlardır. Bu anlaşmanın ma
hiyeti itibariyle Türkiye'nin dış ticareti bakımın
dan istifadeler arzettiği ve dış piyasalara mah

sullerimizin arzında en elverişli bir gümrük reji
minden istifadeyi temin eylediği, buna mukabil 
dahilî mahsulât ve mamulâtın himayesi imkânla
rını- da mahfuz bulundurduğu nazarı itibara ala
rak komisyonumuz lâyihayı kabule şayan görmüş 
ve maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Birinci madde Hükümetin teklifi veçhile ay
nen, 2 ve 3 ncü maddeler şeklen değiştirilmek 
suretiyle kabul olunan kanun lâyihası öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Umumi Heyetin 
tasvibine arzedilmek üzere yüksek Reisliğe sunu
lur. 

Bu rapor 
Reis V. 
Giresun 

M. Şener 
Ankara 

M. Bayramoğlu 
Gümüşane 

f K. y*iMikoğlu € 
istanbul 
8. Oran 

Konya 
R. Birana 
Malatya 

Sözcüsü Kâtip 
izmir Sivas 
B. Bilgin H. îmre 

Ankara Erzincan 
M. Ete N. Pekcan 

içel istanbul 
. Ramazanoğlu H. Hüsman 

istanbul izmir 
F. Sayımer T. Oürerk 

Konya 
M. Â. Ülgen 

Seyhan 
Mülâhazam mahfuzdur Söz hakkım mahfuz 

MS. Eti 
Siird 

B: Erden S. 

C. Türk 
Trabzon Zonguldak 

F. Kalaycıoğlu II. Bahk 

(S. 8$ym > 300) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF! 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli Torquay Protokolünün onanmasına dair ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşmasına ekli 21 Nisan 1951 tarihli 
Torquay Protokolü onanmıştır. 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde yü-

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakam 

G. ve Tekel Bakanı 
8. Yırcalı 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
B. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 

F. L. Karaosmanoğlu 
Maliye Bakanı ve 
Eko. ve Tie. B. V. 

H. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
N. özsan 

İşletmeler Bakanı 
Hakkı Gedik 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞI 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli Torquay Protokolünün onanmasına dair ka

nun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

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

mmm 

( S. Sayısı: 300) 





GÜMRÜK TARÎFELERÎ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASINA EK TORQUAY PROTOKOLÜ 

îglra Protokol tarihinde Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına Akıd Taraf olarak 
dâhil bulunan hükümetler (bunlâTa aşağıda sırasiyle «Genel Anlaşma» ve «halen âkıd olan taraf
lar» denmiştir) ile, Avusturya Cumhuriyeti, Federal Almanya Cumhuriyeti, Koro Cumhuriyeti, Pe
ru Cumhuriyeti, Filipin Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri (aşağıda «katılan hü
kümetler» denmiştir) ve Genel Anlaşmaya, Âkıd Taraflarca müttehaz 9 Kasım J 950 tarihli karara 
istinaden, iltihak şartlarına mütedair Annecy Protokolü gereğince katılabilecek olan, Şarkî Uruguay 
Cumhuriyeti Hükümeti (aşağıda «Uruguay» denmiştir), 

Torouay'da yapılan müzakerelerin neticesini nazarı 'itibara alarak, 
Temsilcileri vasıtasiyle, aşağıdaki hükümlerin tesbiti hususunda mutabık kalmışlardır : 

1. a) îşku Protokol hükümleri mahfuz kalmak kaydiyle, Genel Anlaşmaya katılabileceğine 
daip, mezkûr ArüajBaannı XXXIII neü maddesi gereğince, hakkında karar ittihaz! edilmiş bulunan 
her katılan hükümet, 'işbu Protokolün, aşağıdaki 11 nci fıkra gereğince kendisi hakkında yürürl'A-
ğe girmesini mütaakıp, muvakkat kaydiyle : 

i) Genel Anlaşmanın I nci ve III ncü kısımlarını, ve 
ii) îşbu Protokol tarihinde mer'i bulunan mevzuatı hükümleriyle telifi mümkün olan azami nis

pette de, Genel Anlaşmanın II nci kısmını, uygulıyacaktır. 
b) Genel Anlaşmanın III ncü maddesine atfen mezkûr Anlaşmanın birinci maddesinin birinci 

fıkrasında münderiç vecibelerle, VI nci maddesine atfen II nci maddesinin 2 (b) fıkrasında münde-
riç vecibeler, işbu fıkranın uygunlanması bakımından, Genel Anlaşmanın II nci kısmına dâhil adde
dilecektir. 

<$)' îşbu Protokolün B efemde yer alan listeler, aşağıdaki 11 nci fıkra gereğince yürürlüğe girme
lerini mütaakıp, Genel Anlaşmanın uygulanması bakımından, mezkûr Anlaşmanın katılan memle
ketlere mütaallik ek listeleri addedileceklerdir. 

2. îşbu Pr-otoklü-n, katılan bir Hükümet hakkında aşağıdaki 11 nci fıkra gereğince yürürlüğe 
girdiği günden itibaren Ugiljl Hükümet, Genel Anlaşmadın XXXII nci maddesi anlamında Âkıd Ta
raf olacaktır. 

3 a) Halen Âkıd olan bir Tarafa veya Uruguay'a ait olup işbu Protokolün A ekinde yer alan 
listeler, Protokolün mezkûr Âkıd Tarafça veya Uruguay tarafından imzalanmasını takip eden otuz
uncu günde, veya bu otuzuncu güne tekabül eden tarihe nispetle muahhar olduğu takdirde, işbu 
Protokol tarihinden itibaren hesaplanacak kırk beşinci günde, yürürlüğe girmiş olacaktır. 

b) işbu Protokolün A ekinde yer alan listelerin, Genel Anlaşmanın XXVIII nci maddesinin 
birinci fıkrasında derpiş edilen müzakere ve Anlaşmaların neticelerini ihtiva eden kısımlan, bu mü
zakerelere katılmış olan Tarafların muvafakatiyle, işbu Protokol tarihini mütaakıp ve işbu fıkranın 
(a) bendi gereğince tesbit edilen tarihten önce, aşağıdaki şartlar dâhilinde yürürlüğe konabilecektir: 

(i) Genel Anlaşmaya ek mer'i listelerde yer almış bulunan tavizlerden geri çekilen veya ten-
< zil edilenlere karşılık olmak üzere, müzakere yolu ile tesbit edilen, nasafete uygun mukabil 

tavizlerin uygulanmasının, geri çekilme veya tenzillerin fiiliyata girmesinden sonraya bırakılma
ma*» ve 

(ii) Kendi listesinin b» kıssanı işbu bent gereğince yürürlüğe koymak istiyen her Hükümetin, 
ittfts&zHH derpiş ettiği tedbirin hangi tarihte yürürlüğe gireceğini, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterine- yapacağı bir ihbarla, asgari ©tuz gün evvel bildirmesi, 

(e) A Ekinde yer alan listelerin, Âkıd Taraflarca tesbit edilen usuller gereğince akdedilen 
müzakerece anlaşmaların neticelerini ihtiva eden kısımları, müzakerelere katılmış olan tarafların 
muvafakati ile, (a) bendi gereğince tesbit edilen tarihten önce yürürlüğe konabilir; bununla be-
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raber, Genel Anlaşmaya ek mer'i listelerde yer almış bulunan tavizlerden geri çekilen veya ten
zil edilenlere karşılık olmak üzere, müzakere yolu ile tesbit edilen nasafete uygun mukabil taviz
lerin uygulanması, geri çekme veya tenzillerin fiiliyata girmesinden sonraya bırakılamaz. 

(d) Bir liste (a) bendi gereğince yürürlüğe girince, veya bir liste kısmı (b) ve (c) gereğince 
yürürlüğe konunca, bu liste veya bu liste kısmı, (bu Âkıd Tarafın A Ekindeki listesinde münde-
riç diğer bütün hükümlerle birlikte) ilgili hükümetin Genel Anlaşmaya ek listesini teşkil edecektir. 

Bir mal hakkında, A ekinde yer alan listede derpiş edilen muamele ile, ayni mal hakkında ayni 
hükümetin Genel Anlaşmaya ek mer'i bir listesinde derpiş edilen muamele arasında bir fark bulun
duğu takdirde, A ekinde yer alan liste işbu protokol gereğince mer'i kaldığı müddetçe, bu A ekinde 
yer alan listede derpiş edilen muamele uygulanacaktır. 

(e) işbu Protokol bakımından «Genel Anlaşmaya ek mer'i listeler» tâbiri, Genel Anlaşmaya, ve
ya, iltihak şartlarına mütedair Annecy Protokolüne ilişik olup, aşağıdaki şekilde vâki tadilleri de 
ihtiva eden listeleri ifade etmek için kullanılmıştır : 

(i) Listelerin tashih ve tadiline mütedair bilûmum protokoller hükümleri, veya 
(ii) Genel Anlaşmanın muayyen bir hükmüne, veya, Âkıd Taraflarca tesbit edilen usullere uygun 

olarak ittihaz edilip, 28 Eylül 1950 tarihinde yürürlükte bulunan, her türlü tedbirler ile vâki tadil
ler. 

4. îşbu Protokolü imzalamış bulunan her hükümet, işbu Protokole ilişik listede yer alan bâzı ta
vizleri, bu tâvizleri ilk defa kendisiyle müzakere etmiş olduğu hükümetin Protokolü imzalamamış 
olduğunu beyanla, her an kısmen veya tamamen geri çekebilir veya talik edebilir. Bununla beraber, 

(i) Bu gibi tâvizleri kısmen veya tamamen geri çeken bir hükümet, diğer bütün Âkıd Tarafları 
katılan bütün bu hükümetleri ve Uruguay Hükümetini, keyfiyetten, geri çekme veya taliki takip eden 
otuz gün içinde haberdar edecek ve, davet edildiği takdirde, bu tedbirlere mevzu teşkil eden mal ile 
esaslı surette ilgili bulunan bilûmum Âkıd Taraflarla, danışmalarda bulunacaktır; 

(ii) Bu suretle vâki geri çekme ve taliklerin hükmü, tavizler ilk defa kendisiyle müzakere edil
miş bulunan Hükümet tarafından işbu Protokolün imzalanmasını takip eden otuzuncu günde, sona 
erecektir; ve 

(iii) îşbu Anlaşmaya ilişik mer'i listelerden geri çekilmiş veya tenzil edilmiş olan tavizler, eski 
vaziyetleri ile yeniden yürürlüğe konmuş olmadıkça, işbu fıkra hükümleri, mezkûr tavizlerin yerine 
kaim olmak üzere, 3 ncü frkranm (b) ve (c) bentlerinde derpiş edilen müzakere yolu ile tespit edil
miş bulunan mukabil tavizlerin geri çekilmesine izin vermiyecektir. 

5. a) Genel Anlaşmanın II nci maddesi, mezkûr Anlaşma tarihini zikrettiği hallerde, işbu Pro
tokole ilişik listeler bakımından uygulanacak tarih, işbu Protokolün tarihi olacaktır. 

b) Genel Anlaşmanın V nci maddesinin 6 ncı fıkrası, VII nci maddesinin 4 ncü fıkrasının (d) 
bendi ve X ncu maddesinin 3 ncü fıkrasının (c) bendinde, mezkûr Anlaşma tarihi zikredilmiş oldu
ğu hallerde, katılan memleketlerin her biri hakkında uygulanacak tarih, 24 Mart 1948 dir. 

c) Genel Anlaşmanın XVIII nci maddesinin 11 nci fıkrasında 1 Eylül 1947 ve 10 Ekim 1947 
tarihleri zikredilmiş olduğu hallerde, katılan memleketlerin her biri hakkında uygulanacak tarihler, 
sırasiyle, 1 Kasım 1950 ve 15 Ocak 1951 dir. 

d) Genel Anlaşmanın XXVIII nci maddesinin 1 nci fıkrasında 1 Ocak 1951 tarihi zikredil
miş olduğu halde, işbu Protokole ilişik listeler hakkında uygulanacak tarih, 1 Ocak 1954 tür. 

6. (a) Genel Anlaşmanın XXVIII inci maddesinin 1 nci fıkrasındaki «1 Ocak 1951 den 
itibaren» kelimeleri yerine, «1 Ocak 1954 den itibaren» kelimeleri ikame edilecektir. 

(b) îşbu protokolün aşağıdaki 10 uncu fıkra gereğince imzalanması, (a) bendinde derpiş 
edilen tadilin, Genel Anlaşmanın, XXX uncu maddesinin 2 ci fıkrası anlamında bir kabul belgesi 
tevdii suretiyle kabul edilmiş olduğu şeklinde telâkki edilecektir. 

(c) (a) bendinde derpiş edilen tadil, imza ânında Âkıd Taraf bulunan hükümetlerin üçte 
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ikisi tarafından işbu protokolün imzalanmasiyle, Genel Anlaşmanın XXX uncu maddesinin 1 nci 
fıkrası gereğince hüküm ifade edecektir. 

(d) (c) fıkrasına bakılmaksızın, (a) bendinde derpiş edilen tadil, işbu protokolü imzalıyan 
bir Âkıd Tarafın, ne bu protokolü ve ne de 21 Nisan 1950 de Torquay'da imzalanan Nihai 
Senede ilişik genel anlaşma listelerinin meriyette kalacağına mütedair beyanı imzalamamış bu
lunan diğer bir Âkıd Tarafla doğrudan doğruya yaptığı müzakere neticesinde tanımış olduğu 
tavizler, şamil olmıyacaktır. 

7. (a) Genel Anlaşmanın, katılan bir hükümet tarafından uygulanacak hükümleri, Birleş
miş Milletler Ticaret ve Çalıştırma Konferansı İhzari Komisyonunun ikinci toplantısı sonunda 
tanzim edilen Nihai Senede ilişik metinde yer alıp, aşağıdaki belgelerin bir veya birkaçı tara
fından tashih, tadil ve itmam suretiyle veya diğer suretle, değişikliğe tabi tutulmuş olan hü
kümlerdir. 

Bazı hükümlerin tadiline mütedair olup 24 Mart 1948 tarihinde Havana'da imzalanan Pro
tokol, 

XXIV üncü maddenin tadiline mütedair olup 24 Mart 1948 tarihinde Havana'da imzalanan 
Protokol, 

XIV üncü maddenin tadiline mütedair olup 24 Mart 1948 tarihinde Havana'da imzalanan 
Protokol, 

24 Mart 1948 tarihinde Havana'da imzalanan Tashih Protokolü, 
I nci kısım ile XXIX ncu caddenin tadiline mütedair olup 14 Eylül 1948 tarihinde Cenevre'de 

imzalanan Protokol, 
II nci kısım ile XXVI nci maddenin tadiline mütedair olup 14 Eylül 1948 tarihinde Cenevre'de 

imzalanan Protokol, 
14 Eylül 1948 tarihinde Cenevre'de imzalanan tkinci Tashih Protokolü, 
XIX numaralı listenin E bölümüne mütaallik 9 Mayıs 1949 tarihli Beyan, 
XIX numaralı listenin B bölümüne mütaallik 11 Ağustos 1949 tarihli Beyan, 
XXVI nci maddenin tadiline mütedair olup 13 Ağustos 1949 tarihinde Annecy'de imzalanan 

Protokol, 
I numaralı listede (Avusturalya) yapılan ikameye mütaallik olup 13 Ağustos 1949 tarihinde 

Annecy'de imzalanan Protokol, 
VI numaralı l'istede (Seylân) yapılan ikameye mütaallik olup 13 Ağustos 1949 tarihinde Annecy'

de imzalanan Protokol, 
13 Ağustos 1949 tarihinde Annecy'de imzalanan Birinci Tadil Protokolü, 
13 Ağustos 1949 tarihinde Annecy'de imzalanan Üçüncü Tashih Protokolü, 
Katılma şartlarına mütedair olup 10 Ekim 1949 tarihinde Annecy'de imzalanan Annecy Proto

kolü, 
3 Nisan 1950 tarihinde Cenevre'de imzalanan Dördüncü Tashih Protokolü, 
16 Aralık 1950 tarihinde Torqu*ay'da imzalanan Beşinci Tashih Protokolü, 
ve Âkıd Taraflarca tanzim edilip, 'işbu Protokolün ilgili hükümet hakkında yürürlüğe gireceği 

tarihe kadar meriyet kesbedecek, diğer bilûmum belgeler. 
(b) tşbu Protokolün katılan bir hükümet tarafından imzalanması, gerek (a) bendinde tadat 

edilen belgelerle yapılan bilûmum tashih, tadil, ilâve ve diğer her nevi değişikliklerin, gerekse, 
Âkıd Taraflarca tanzim edilip kabule arzedilmiş bulunan diğer her türlü belgelerle Genel 
Anlaşmada yapılan ve işbu Protokolün mezkûr hükümet hakkında yürürlüğe girdiği tarihte he
nüz meriyet kesbetmemiş bulunan, bilûmum tashih, tadil ve ilâvelerin ve diğer her nevi deği
şikliklerin kabulünü de tazammun eder. Böylece vâki kabul, işbu Protokolün, imzalıyan devlet 
hakkında yürürlüğe girmesiyle, hüküm ifade eder. (c) Bir Âkıd Tarafça XXXV nci maddeye 
tevfikan ittihaz edilebilecek tedbirler mahfuz kalmak kaydiyle, imza sırasında aksine bir beyan 
yapılmış olmadıkça, işbu Protokolün bir Âkıd Tarafça veya Uruguvay tarafından imzalanması, ge-
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rek (a) bendinde tadat edilen belcelerle, gerekse, Akıd Taraflarca tanzim edilip kabule arz-
edilmiş bulunan diğer her nevi belgelelerle Genel Anlaşmada yapılan ve mezkûr Akıd Tarafça ve
ya Uruguay tarafından henüz imzalanmamış veya kabul edilmemiş bulunan bilûmum tashih, tadıl 
ve ilâvelerin ve diğer her nevi değişikliklerin kabulünü de tazammun eder. Kabul, imza gününden 
itibaren hüküm ifade eder. 

8. işbu Protokolü imzalamış bulunan, katılan her hükümet, Genel Anlaşmanın muvakkat olarak 
uygulanmasına nihayet verebilir; bu çekilme, keyfiyet hakkında tahriren yapılacak ihbarın, 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterince almmasııdan itibaren geçecek altmış günlük bir sürenin hi
tanımda hüküm ifade edecektir. 

9. (a) İşbu Protokolü imzahyan ve S nci fıkrada derpiş edilen çekilme ihbarını yapmamış 
olan her katılan Hükümet, Genel Anlaşma, XXVI nci maddesi gereğince meriyete girdiği ta
rihten itibaren Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bir katılma belgesi tevdii suretiyle, işbu Pro
tokolde derpiş edilmiş bulunan şartlar altında, Genel Anlaşmaya katılabilecektir. Bu katılma, Genel 
Anlaşma 'XXVI-nci maddesi gereğince yürürlüğe girdiği günde, veya, bugüne tekabül eden tarihe 
nispetle muahhar olduğu takdirde, katılma belgesinin tevdiinden itibaren geçecek otuzuncu günde 
hüküm ifade edecektir. 

b) Genel Anlaşmaya yukardaki (a) fıkrası gereğince vukubulacak katılma, mezkûr Anlaşmanın 
XXXII nci maddesinin 2 nci fıkrasının uygulanması bakımından, Genel Anlaşmanın, XXVI nci mad
desinin 3 ncü fıkrası gereğince kabulü şeklinde telâkki edilecektir. 

10. a) işbu Protokolün aslî metni 21 Nisan 1951 günü Torquay'c!a, halen Âkıd bulunan Ta
raflarla, katılan Hükümetlerin imzalarına açık bulundurulacaktır. Mütaakıben, Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreterine tevdi edilecek ve 7 Mayıs 1951 den 21 Ekim 1951 tarihine kadar, Birleşmiş Mil
letler Merkezinde, halen Âkıd bulunan Taraflarla, katılan Hükümetlerin ve Uruguay'ın imzala
rına açık bulundurulacaktır. Ancak, Uruguay'ın bundan evvel, Âkıd Tarafların 9 Kasım 1950 ta
rihli kararma uygun olarak, iltihak şartlarına mütedair Annecy Protokolü gereğince Genel Anlaş
maya katılmış olması lâzımdır. 

b) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri vakit geçirmeden Birleşmiş Milletlerin bütün üyeleri
ne, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Çalıştırma Konferansına katılmış bulunan diğer Hükümetlere ve 
ilgili diğer her Hükümete işbu Protokolün tasdikli birer Örneğini gönderecek, ve kendilerini, işbu 
Protokole vaz'edilecek her imzadan, yukardaki 9 (a) fıkrası gereğince tevdi edilecek her katılma bel
gesinden, 3 (b) fıkrası veya 8 nci fıkra gereğince yapılacak her ihbardan, haberdar edecektir. 

e) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri işbu Protokolü, Birleşmiş Milletler Şartının 102 nci mad
desi hükümleri gereğince tescile yetkili kılınmıştır. 

11. Hakkında, Genel Anlaşmaya iltihakının kabul edildiğine dair mezkûr Anlaşmanın XXXII I 
ncü maddesi gereğince karar ittihaz edilmiş olması şartiyle, katılan bir Hükümet için işbu Protokol, 
işbu Protokolün B ekinde yer alan listesi de dâhil, aşağıdaki tarihlerde yürürlüğe girecektir. 

a) işbu Protokol bu Hükümet tarafından 20 Haziran 1951 de imzalanmış ise, 20 Temmuz 1951 
de, veya 

b) 20 Haziran 1951 de imzalanmamış ise, katılan Hükümet tarafından imzalanacağı tarihi ta
kip eden otuzuncu günde. 

12. işbu Protokol 21 Nisan 1951 tarihini taşıyacaktır. 
işbu Protokol, listelerde aksine sarahat verilmiş olması hali müstesna, her ikisi de muteber olmak 

üzere, Fransızca ve ingilizce tek bir nüsha olarak Torquay'de tanzim edilmiştir. 
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Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ek Listelerin yürürlükte tutulacağına mütedair 

Beyan 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Aklaşması (aşağıda «Genel Anlagma» denmiştir) Akıd Ta-
Sfcfları, 

Genel Anlaşmaya ek listelerin 1 Ocak 1954 e kadar yürürlükte tutulmasını arzu ederek, 
Sözü edüen listelerin bâzı pozisyonlarında, Genei Anlaşmanın XXVIII noi j^addesine uygun ola

rak yapılan, ve Genel Anlaşmaya eklenen Torquay Protokolünün A ekine ithal edilen tadillere de 
muttali olduktan,-sonra, 

Genel Anlaşmanın ilgili üstesinde yer alan bir mal hakkında mezkûr Anlaşmanın II nci madde
si gereğince uygulamayı taahhüt etmiş oldukları muameleyi tadil etmek veya durdurmak maksa-
djyle, Genel Anlatmanın XXVIII noi maddesinin 1 nci fıkrası hükümlerini 1 Ocak 1954 ten evvel 
ileri sürmemeyi taahhüt ederler, 

Son fıkra hükümleri, ne bu Beyan ve ne de Genel Anlaşmaya ek Torquay Protokolü kendisi hak
kında yürürlükte bulunmıyan bir hükümetle doğrudan doğruya müzakere edilmiş bulunan tavizler 
hakkında uygulanmaz. 

l̂ fru Beyanın aslî metni Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi edilecektir. Genel Sekreter 
işbu Beyanı Birleşmiş Mü&Uer Şartuna 102 nci maddesi hükümleri gereğince tescile yetkili kılın
mıştır. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri vakit geçirmeden, Birleşmiş Mületlerin bütün üyelerine, Bir
leşmiş Milletler Ticaret ve Çalıştırma Konferansına katılmış bulunan diğer hükümetlere ve ilgili 
diğer her hükümete, işbu beyanın tasdikli birer örneğini gönderecektir. 

Yukardaki hususları tasdik zımnında, gerekli şekilde yetkili kılınmış aşağıda vâziülimza temsilci
ler işbu Beyanı imzalamışlardır. 

Her ikisi de aynı derecede muteber olmak üzere, Fransızca ve İngilizce tek bir nüsha olarak 
Yirmi bir Nisan bin dokuz yüz elli fedar tarihinde Torquay'da tanzim edilmiştir. 



Torquay Tarife müzakereleri neti çelerini tevsik eden Nihai Senet 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Âkıd Tarafları, 30 Ekim 1949 da, iki toplantı 
arasında, 1950 Eylülünde tarife müzakereleri ün cereyan etmesini kararlaştırmışlardır. 

Torquay'de 28 Eylül 1950 de başlıyan ve 21 Nisan 1951 de nihayete eren müzakereler dört 
nevider olmuştur. 

a) 1947 ve 1949 müzakereleri neticesinde Âkıd Taraf sıfatını ihraz etmemiş bulunan mem
leketlerin iltihakı gayesiyle yapılan müzakereler. 

b) Cenevre ve Annecy Konferanslarına iştirak ettikleri halde iki taraflı müzakereleri bir 
neticeye vardırmamış bulunan ve 1950 tarife müzakerelerine iştirak arzusunda olan hükümet
ler arasında cereyan eden müzakereler. 

c) Cenevre ve Annecy'de tarife müzakerelerini muvaffakiyetle neticelendirmiş ve karşılıklı 
yeni veya munzam tarife tavizleri temini gayesiyle müzakerelere girişmek arzusunda bulunan 
hükümetler arasındaki müzakereler. 

d) Cenevre ve Annecy müzakerelerine iştirak eden hükümetlerin birbirlerine tanıdıkları ta
vizlerde değişiklikler yapmak gayesini güden müzakereler. 

Âkıd Taraflar tarafından ihdas edilen usullere uygun olarak cereyan eden bu müzakereler 
ve başka müzakereler neticesinde aşağıdaki vesikalar tanzim kılınmıştır: 

a) Katılan memleketlerin iltihaklarının kabulüne mütedair kararlar; 
b) Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli Torquay Protokolü; 
c) Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin yürürlükte tutulacağına dair 

Beyan; 
Bu vesikaların Fransızca ve ingilizce melfuf metinleri işbu Nihai Senetle tevsik olunmuştur; ayrı

ca, ilişil- Torquay Protokolünün A ekindeki bir listede mevcut her hangi bir mala aynı mal hakkında 
Genel Anlaşmaya ekli mer'i listede musarrah muameleden daha az müsait bir muamele derpiş edil
diği ahvalde, bahis mevzuu tadilin tatbikini mümkün kılmak için münasip tedbirler ittihaz edilmiş
tir. 

Yukardaki hususları tasdik zımnında, müzakerelere iştirak eden hükümetlerin usulüne uygun ola
rak salahiyetli kılman mümessilleri imzalarını aşağıya vazetmişlerdir. 

Her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere Fransızca ve İngilizce tek bir nüsha olarak 
yirmi bir Nisan bin dokuz yüz elli bir de Torquay de tanzim edilmiştir. 
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Türkiye Cumhuriyeti listesi 

Asit Fransızca olarak tanzim edilmiştir 

Tarife 
No. Eşyanın cinsi 

Resim had
di (T.L.) 

18 C 

y 
y 

21 
23 

24 

25 

C 
C 

B 

y 31 
32 

33 
A 

B 

36 y B 

64 
66 
71 

B 
B 
0 

KISIM : I 

En çok kayrılan memleket tarifesi 

Fasıl : 3 

Etler : Hayvanattan hâsıl olan mekûlât 

Kapalı kablarda mahfuz her nevi kasaplık hayvan etleri 
(Kabili ekil mevat ile mahlut olanlar da dâhildir) 
Kaz ciğeri (tç kabların sıkletleri dâhildir) 
Ekşi sütten parça halinde teksif edilmiş, yağlı yağsız 
veyahut hububat unu ile karışık çocuk mamaları (iç 
kabların sıkleti dâhildir) 
öravyar, Rokfor, Çester, Parmezan, Felemenk ve bun
ların emsali (îç kablarınm sıkleti dâhildir) 
Peynir ve yoğurt mayası 

Fasıl : 4 

Yağlar 

Sanayide müstamel idrojenli balina yağı 
Hamızatı şahmiye (Tarifenin başka yerlerinde zikre-
dilmiyen) 
Balık yağlan : 
Tababette müstamel yağlar (îç kabların sıkleti dâ
hildir) 
Sanayide müstamel 

Fasıl : 5 
Balıklar 

Ringa balığı, salamuralı veya tütsülenmiş 

Fasıl : 6 

Mevaddı hayvaniye ve mamülâtı 

Kuru kursak (gayrimâmül, parçalanmış şekilde) 
Jelatin levha, çubuk ve toz halinde ve sair şekillerde 
Kimyevi gübreler 

100 K. S. 
100 K. S. 

100 K. S. 

100 K. »S. 

150 — 
300 — 

70,-

256,65 
Muaf 

100 G. 

100 K. S. 

100 K. S. 
ıoo a. 

15,40 

4 0 -

15,40 
15,40 

ıoo a. 190,-

100 S. 
100 K. S. 

2,57 
20,-

Muaf 
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Tarife Resim had-

No. Eşyanın cinsi di (T.L.) 

Fasıl : 7 
Deriler 

72 Yaş deriler: Tüylü veya tüysüz, işlenmemiş, tuzlu veya 
kirece batırılmış: 

C Sair deriler 
2 10 kilodan (10 dâhil) 18 kiloya kadar 
3 18 kilo (18 dâhil) ve ondan yukarı 

73 Kuru deriler (işlenmemiş, tüylü veya tüysüz): 
C Sair deriler: 

3 10 kilo (10 dâhil) ve ondan yukarı 
75 C 

100 K. S. 
100 K. S. 

100 K. S. 

50,-
€,-

12,-

îhtar : Kâğıt ve mukavvadan başka maddelerden deri 
taklitlerinin K. S. 100 kilosundan 2 000 lira resim 
alınır. 
ihtar : Beher desimetre murabbaı 4,5 gramdan yu
karı olan keçi glaselerinden (maroken hariç) K. S. 100 
kilosundan 1 400 lira resim alınır. 

Fasıl : 8 

Deri mamuldü 

89 Makine kayışı ve makinelerde müstamel sair deri ve kö
sele mamulâtı 100 K. S. 

Fasıl : 9. 

Kürk imaline mahsus 'postlar ve kürkçü mamulâtı 

96 Kürk imâline mahsus sair postlar (parça, tulum ve ek
lenmiş) .. 

A Terbiye görmemiş : 
y 3 Tilki (Beyaz kırmızı ve kurvaze). 100 S. 

B y 2 Terbiye görmüş (boyanmış olanlar da dâhil) sincap.. 100 S. 

Fasıl : 10. 

Yün, kü ve bunların iplikleri 

97 Adi yün : 
A Kirli 100 G. 
B Yıkanmış 100 G. 

98 A Merinos ve şevyot : 
1 Kirli 100 G. 62,-

îhtar - Ekonomi Bakanlığından ithalden önce alman 
müsaade ile iplik fabrikası için yurda sokulan kirli meri
nos yapağısının G. 100 kilosundan 2 lira resim alınır. 
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Besim had-

E?yanm cinsi di (T.L.) 

2/11438 sayılı Kararname gereğince Ekonomi Bakanlı
ğından ithalden önce alınan müsaade ile yurda sokulan 
kirli şevyot yünlerinin ö. 100 kilosundan 2 lira resim 
alınır. 
Yıkanmış. 100 G. 120,— 
İhtar ': 2/11438 sayılı Kararname gereğince, • Ekonomi 
Bakanlığından ithâlden önce alınan müsaade ile yurda 
sokuldukları takdirde G. 100 kilosundan 120 lira yeri
ne 34 lira resim alınır. 
Taranmış 100 O. 130 — 
İhtar : 2/11438 sayılı Kararname gereğince Ekonomi 
Bakanlığından ithâlden önce alman müsaade ile yurda 
sokuldukları takdirde S. 100 kilosundan 62 lira resim 
alınır. 
Tavşan, misk faresi, kunduz ve şapka imaline mahsus 
sair hayvanat kılları (Yıkanmış, taranmış ve boyanmış 
olanlar da dâhildir) 100 K. S. 150,— 

Fasıl : 11 

Yün ve kil mensucat 

Yün veya kıldan mamul torba ve yün çanta ve yün hey
be, hortum, kolan, makine kayışı ve bunların mümasilleri 
(mevaddı saire ile mahlut veya mürettep olsun olma
sın): 
Yün veya kıldan tâsir torbaları ve makine kayışı ve 
kolanlan 100 K. S. 19,25 
Yün veya kıldan çanta ve heybe, hortum ve bunların 
mümasilleri 100 K. S. 192,49 

Fasıl: 13 

Tün ve kıldan mamul lumr e§ya 

Yün ve kıldan örme çorapçı eşyası, ezcümle: 
Elbise, fanila, don, gömlek, kaşkorse, omuz ve boyun 
atkısı ve baş örtüleri, takke, çorap, tozluk, eldiven, bo-
yon bağı, saç için ağ ve sair örmeler ve bunların aksamı 
(kısmen dikilmiş olanlar da dâhildir) (mevaddı saire 
ile mürettep okun olmasın): 
Sadeleri : * 
Fanila, don, kaşkorse 100 K. S. 1200,— 
Sairleri 100 K. S. 1539,92 



Tarif. 
No. 

125 
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Eşyanın cinsi 
Besim had

di (T.L.) 

Safi ipek ve suni ipekten gayrı mevaddı lifiye ile mah
lut yün ve dokuma kumaş veya keçeden şapka ve sair 
başlıklar (Mevaddı saire ile mürettep ve gayrimûrettep 
erkek, kadın ve çocuk için): 
Erkek için J 
Sairleri Adedinden 2,57 
Kadın için ; 
Donatılmamış Adedinden 2,57 
îhtar : Kıl Ikeçeden mamul şapkalar yün keçeden oıa* 
mûl şapkalara temsil olunur. 
Keçe şapka taslağı (Kloş) (Erkek ve kadm ve çocuk 
için).. Adedinden 0,60 

133 

A 
C 

134 

136 

A 
B 

137 

m 

Fasıl : 15 

îpek ve mahlut ipek mensucat 

Tül, gaz ve eleklik ipek veya suni ipekten veya diğer 
mevaddı lifiye ile karışık (Madeni teller ve saire ile mah
lut olanlar da dâhildir.) : 
Düz tül ve gaz (benekli ve resimli olanlar da dâhildir.) 100 K. S. 623,57 
Eleklik 100 K. S. 141,16 
Safi ipek veya suni ipekten sair mensucat ve kordelâ 
(madenî teller ve mevaddı saire ile mürettep mahlut ve
ya işlemeli ve nakışlı olanlar da dâhildir.) 
îhtar : Safi ipek veya suni ipekten dik açısına bitişik 
kenarlarının her biri 60 ve 70 santimetre olan bir dik 
üçgen şeklinde kesilmiş kravatlık mensucatın K. S. 100 
kilosundan 8 000 lira resim alınır. 
Kadife ve pelüş (madenî tellerle mahlut ve mevaddı sai
re ile mürettep olanlar da dâhildir.) : 
Safi ipekten veya suni ipekten. 100 K. S. .4927,75 
Sair mevaddı lifiye ile mahlut ipekten (%70 den ziyade 
İpeği havi olanlar «A» fıkrasına dâhildir.) 100 K. S. 1806,84 
îpek veya suni ipekten dantelâ ve dantelâ örgüleri bulu
nan harçlar ve kumaşlar (safi veya mahlut) madenî tel
ler ve sair mevat ile mahlut veya mürettep olanlar J; 
dâhildir. 
Şeritçi ve kaytancı eşyası (pasmanteri) safi veyahut sair 
mevaddı lifiye ve madeniye ile mahlut ve mevaddı saire 
ile mürettep veyahut gayrimûrettep ezcümle : Şerit, 
kaytan, saçak, kordan, tirtü, düğme, püskül, işlemeli ve 
işlemesiz harçlar : 
îpekten veya suni ipekten 100 K S. 7699,62 
Sair lifî mevat ile mahlut ipekten veya suni ipekten 100 K. S. 4619,77 

100 K. S. 8623,57 
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Tarife Besim had-

No. Eşyanın cinsi di (T.L.) 

Fasıl : 17 
Zehair, hububat ve bunların müstahsalâU 

161 Nişasta ve kola : 
A Nişasta (Torbalarda) 100 G. 35,— 
B Kola, toz, parça ve mayi halinde (İç kablarınm sik-

leti dâhildir) 100 K. S. 37,— 

Fasıl : 18 

Meyvalar 

7 176 B Erik (kuru) 
İhtar : Bir kiloda yalnız 110 veya daha az tane bu-

. lunan eriklerin K. S. 100. kilosundan 30,80 lira resim 
alınır. 

195 Erik konserveleri ve usareleri (İç kabların sıkleti dâ
hildir) 

A Şekersiz 100 K. S. 44,91 
B Şekerli 100 K. S. 72,18 

Fasıl : 19 

Sebzeler 

198 Patates 
İhtar : Tarım Bakanlığının müsaadesiyle ve kontrolü 
altında ithal edilen tohumluk patates Gümrük Res
minden muaftır. 

y 201 B Kuşkonmaz, konserve (İç kabların ve salamura sıkleti 
dâhildir) 100 K. S. 7 7 -

Fasıl : 21 

Kahtie, Isakao, çay 

211 y B Kakao toz halinde (Şekersiz) (İç kabların sıkleti dâ
hildir) 100 K. S. 120,— 

Fasıl :22 
İspirto, müskirat ve sirke 

216 Köpürür şaraplar (İç kabların sıkleti dâhildir) (Mün
hasıran taze üzümlerin veya taze üzüm usaresinin ta-
hammüründen hâsıl olan şampanya ve benzerleri) „ , , 
İhtar : Menşe memleketinden gelmek ve bu memlekette 
murakabe altındaki bir menşe unvanından faydalanmak 
ve aynı zamanda Türk makamlarında şayanı muteber 
bir menşe şahadetnamesi ibraz edilebilmek kaydiyle, 
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Tarife 

No. 

y 218 B 

223 
y D 

227 
228 
231 
233 

237 

y 239 

249 

A 
B 

y 258 
y 259 

262 

B 

Eşyanın cinsi 
Besim had" 

di(T.L.) 

münhasıran taze üzümlerin veya taze üzüm usaresinin 
tahammüründen hâsıl olan şampanya ve köpürür şarap
ların K. S. 100 kilosundan 100 lira resim alınır. 
Viski ve cin (şişe içinde) (iç kabların sıkleti dâhildir) 
İhtar : Viski ve cin üzerinde Türkiye Hükümeti tara
fından tanınan taviz, Birleşik Kırallık Hükümeti tara
fından kuru incirler üzerinde tanınan taviz yürürlüğe 
girdiği tarihte yürürlüğe girecektir; Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin tasvibine iktiran etmiş olması kaydı 
marifuzdur. 

100 K. S. 492,78 

dâhildir) 
Kanape otu (kren vejetal) 

100 G. 
100 G. 

Fasıl : 23 

Tohumlar 

Tohumlar : 
Her nevi çiçek ve ağaç tohumları 
Çiçek soğanları 

Fasıl : 24 

Yağlar 

Kakao yağı 
Hint yağı 
Terebantin yağı (nebatî neft) (esans dâhil) 
Tarifede zikredilmiyen ekle gayrisalih nebati yağlar ile 
sanayide müstamel sair nebati yağlar 
Çam yağı 

Fasıl : 26 

Baharat 

Kırmızı biber : 
Döğülmemiş 
Doğulmuş (iç kabların sıkleti dâhil) 
Karanfil çiçeği : 
Döğülmemiş 
Doğulmuş (iç kabların sıkleti dâhildir) 
Vanilya 

Fasıl ; 28 

Fidan, çiçek, mevaddı nebatiye ve döküntüleri 

Yaş ağaç ve fidan (meyva veren veya vermiyen ağaç) 100 G. 
Taze çiçek kökleri ve aşıları (sargı ve kabların sıkleti 

100 G. 
100 G. 

51,33 
2 5 , -

100 K. S. 
100 G. 
100 G. 

100 G . 
100 G. 

64,16 
2 5 -
1 5 -

51,33 
2,57 

100 G. 
100 K. 

100 G. 
100 K. 
100 S. 

8. 

S. 

102,66 
.184,79 

103,94 
138,59 
450,— 

1,28 

2 0 , -
9,62 
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Besim had 

Eşyanın cinsi <tt (T.L.) 

Kamış : 
Ham, biçilmiş veya yarılmış : 
Hezaran kamışı, Hint kamışı (bambu), Boten kamışı ve 
sair kamışlar 100 G. 50, 
Mobilya, sepet ve eşyayı saire imaline salih ağaçların Ve 
nebatatın çubuk, kabuk, yaprak ve lifleri ve sair sazlar : 
Roten : 
Ham, biçilmiş veya yarılmış 100 G. 25,67 

Fasıl : 30 

Müstahmlâfî rnek&Hye 

Fahmi nebati 
Debagatta müstamel mevaddı nebatiye ve hulâsaları 
(debagata mahsus müstahzarat ve müstahzaratı kimye
viye de dâhildir) : 
Mimoza 
Kuru hulâsalar (mimoza ve palamut) 
Mayi hulâsalar (palamut) 
Sakız (omunastik) 
Kolofan 

100 G. 

100 G. 
100 <3k 
100 G. 
100 K. S. 
100 G. 

1 5 -

5 , _ 
32,85 
30,80 
6 0 , -
4 -

Fasıl : 31. 

Terkip yoliyle elde edilen plâstik maddeler ve bunların 

mamulâU 

Selüloit, kazein, jelatin, nişasta, fenol, üre, asit fitalik, 
polyamit, (nylon) vinyl, chlorideasetate copolymer, viny-
lidine chloride copolymer, acrylonitril copoliymer, poli-
vinyl acohol, polistyrene, poliethylene, tetrafluor octhy-
lene polymer ve benzeri esaslardan terkip yoliyle sen
tetik olarak yapılan bilcümle plâstik maddeler : 
Ham, toz külçe (renkli olanlar da dâhildir.) 100 K. S. 10,-
Levha, yaprak, çubuk, şerit boru (renkli ve şeffaf olan
lar da dâhildir.): 
Kıvrılıp bükülmeye ve katlanmaya elverişli olmayanlar : 
a) sadeleri. 
b) Kabartma ve saire gibi satıhları çalışılmış yahut hu
susi şekil verilmiş olanlar. 
Kıvrılıp bükülmeye ve katlanmaya elverişli olanlar : 
a) înce şeffaf yapraklar (metre karesinin ağırlığı 50 
grama kadar). 
b) Metre karesi ağırlığı 50 den fazla olanlar : 
Sâdeleri, 

100 K. S. 

100 K S. 

100 G. 

ıoo K. a 

50,-

200,-

65,-

1200,-
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Tarife 

No. Eşyanın cinsi 
Resim had

di (T.L.) 

2 Kabartma ve saire gibi satıhları çalışılmış veyahut şekil 
verilmiş olanlar. 

C iplikler (1 veya daha ziyade telli). 
F Tarifenin başka yerlerinde zikredilmeyen plâstik mad

delerin sair bilcümle mamulâtı (sair maddelerle müret-
tep veya gayrimürettep) : 

2 Sair maddeler ile mürettep veya gayrimürettep olan
lar : 

y Dolma kurşun kalem ve mürekkepli kalem. 
y Tarih damgaları ve tütün, sigara ve sigara içmeye mah

sus edevat. 

Fasıl : 82 
Ağaç, kömür, kereste ve ağaç mam/ulâh 

284 Kereste : 
y C 3 Şirin ağacı (biçilmiş veya yanimıı) 

D Çam, köknar ve sair ağaçlar : 
y 1 Maden direği için (çam, köknar ladin ve' saire) 
y 3 Çam, köknar ve ladin (biçilmiş veya yarılmış) 

288 y C Ağaç, yün, iplik ve saman ve bunlar ile talaş veya yon
galardan malzemei inşaiye ve sair mamulât, başka mad

delerle mahlut veya mürettep olsun olmasın 
290 Ağaç fıçı : 

D 25 litreden ziyade istiabında olanlar 
292 Ahşap kurma evlerin 291 numarada muharrer aksamın

dan maadası 
ihtar : Ahşap kurma evlerin 291 numarada muharrer 
aksamı tam olarak ithal edilen mezkûr ahşap evlerin 
aksamını teşkil ettikleri takdirde 292 numarada tâyin 
olunan resimlere tâbi tutulur. 

295 Her nevi ağaçtan dokumacı silindiri, tarağı, iği, masu
rası, mekiği, tezgâhı, çıkrığı, ve her nevi makara ve em
sali (mevaddı saire ile mürettep ve gayrimürettep) 

y 297 Her nevi ağaçtan pipo, sigara ve sigar içmeye mahsus 
edevat, kalem sapları, kâğıt bıçağı, kâğıtlık ve sair ka
lem edevatı : 

A Mevaddı âdiye ile mürettep ve gayrimürettep 
B Zikıymet maadin veya mevaddı nefise ile mürettep 

298 Ağaçtan alâtı fenniye, ezcümle : Basite ve irtifa tahtası, 
eşkâl ve alâtı hendesiye ve her nevi cetveller, gönyeler, 
resim tahtaları ve sehpaları ve emsali (Mevaddı saire 
ila mürettep ve gayrimürettep) 
ihtar : Resmî mektep idareleri nam ve hesabına ithal 
edilen talim ve terbiyeye mütaallik alâtı fenniye ve eş
kâli hendesiye resimden muaftır, 

100 K S. 
100 K. S. 

100 K. S. 

100 K. S. 

100 G. 

100 K. S. 

100 K. S. 
100 K. S. 

100 K. S. 

1500,-
800,-

700,-

1000,-

1,50 

100 G. 
100 G. 

100 G. 

100 G. 

ad val. 

0,10 
1,50 

5,13 

5 ,~ 

% 20 

4,49 

205,32 
410,65 

64,16 
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Resim had-

Eşyanm cinsi di (T.L.) 

300 Ağaç kalıplar (kundura, çizme, şapka ve emsali için), 
ağaç ökçe ve taban (kundura için) tasmalı, tasmasız na
lın ve takunya (mevaddı saire ile mürettep ve gayri-
mürettep) 100 %. S. 102,66 

305 B Temizlenmiş mantar (levha, yaprak, şerit, reya sair 
şekillerde) 100 G. 25,— 

306 Ağaç çerçeve çubuğu ve çerçeve, korniş ve stor takım
ları (mevaddı saire ile mürettep ve gayrimürettep) : 

A Perdahlı, perdahsız, boyalı, boyasız 100 K. S. 60,— 

Fasıl :88 

Ftrçaoı mamulâtt 

307 Fırça ve süpürge : 
B Her nevi resim fırçaları (saplı ve sapsız) 100 K. S. 218,16 
C Hayvanat kıllarından veyahut hayvanat kılları ile ne

bati elyaf ve mevaddan karışık veya madenî telden ve
yahut mensucattan sanayie mahsus fırça ve süpürgeler 
(saplı ve sapsız) 100 K S. 12,83 

D Elbise ve tuvalet fırçaları (hayvani ve nebati liflerden 
mensucattan, deriden, madenî tellerden ve saireden): 

8 Selüloit, galalit ve sair plâstik mevaddan, abonoz re 100 K. 8. 638,97 
pelesenk ağaçlarından ve nikelden 

4 Mevaddı saireden 100 K. ®. 307,98 

Faul : 38 

Hasıra ve sepetçi mamulâh 

315 Şapka ve sair imaline mahsus hasır (şerit halinde olan
lar da dâhildir) : 

A Sair mevad ile gayrimürettep 100 K J3. tfO,— 
321 Sazdan, samandan ve zikredilmiyen sair mevaddı ne-

batiyeden şapka ve sair başlıklar (Erkek ve kadın ve 
çocuk için) : 

B Saireden (Kâğıt şapkalar dâhildir): 
1 Taslak (kloş) Adedinden 0,75 
2 Tamam Adedinden 1,— 

Fasıl : 97 

Kâğıt v tatbikth 

323 O Selüloz 100 G. 0,03 
ihtar : Suni mensucat elyafı imaline mahsus selüloz 
da «C» fıkrasına dâhildir. 
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No. Eşyanın cinsi 
Resini had

di (T.L.) 

328 A 

330 

y 331 
336 

y 337 

338 

340 

yB 
C 

B 

B 
A 

341 D 

y 343 
y 345 

348 

y 349 

y 372 
373 
374 

383 

B 

A 
B 

Filigranlı âdi matbaa kâğıdı 
İhtar : Yalnız gazete tabında kuUanılmıya mahsus 
âdi matbaa kâğıdının filigranları arasındaki aralık 4 
santimetre olarak tesbit edilmiştir. 
Kopye ve yazı çoğaltma kâğıtları: 
Stensil (îç kablarm sıkleti dâhildir) 
Kömür kâğıdı (iç kablarm sıkleti dâhildir) 
Resim, sünger ve süzgeç kâğıdı 
Taş veya huruf ile basılmış veya çizilmiş defter kâ
ğıdı, hendese kâğıdı ve emsali 
Bir yüzü kromlu, boyalı, altın veya gümüş yaldızlı 
kâğıtlar 
Duvar kâğıdı ve mukavvaları ve şeridi ve sair kapla-
malık kâğıtlar : 
Sairleri 
Sigara kâğıdı (yaprak ve şerit halinde) 
İhtar : Türkiye Hükümetinin bu resmi, % 50 yi teca
vüz etmemek kaydiyle, advalorem bir resme tahvil 
hakkı mahfuzdur. 
Katranlı, asfaltlı, kumlu ve emsali mukavvalar, dam 
ve sargı için 
Deri taklidi mukavvalar 
Resimli kartpostallar : 
Mevaddı saireyle gayrimürettep 
Kitap ve gayrimevkut mecmualar (ecnebi lisaniyle ya
zılmış veya tabedilmiş) 
Ciltsiz 
Bez ve mukavva kaplı 
Mektep kitapları, gazeteler mevkut mecmualar (hangi 
lisanda olursa olsun)... 

Fan! : 39. 

Pamuk ipliği 

Pamuk ağ ipliği 
Kaskam iplikleri 
Pamuk ipliği döküntüleri (üstüpü dâhildir) (mevaddı 
sairei lifiye ile mahlut olsun olmasın) 

Fasa : 40 
Pamuk mensucat 

Her nevi pamuk kadife ve pelüş ve kadifeli mensucat ve 
bunlardan kordelâ ve şerit (madenî tellerle ve her nevi 
pullar ve boncuklarla mahlut veya mürettep olanlar dâ
hildir) 

100 K. S. 
100 K. S. 
100 K. S. 

100 K. S. 

100 K. S. 

100 K. S.; 
100 K. S. 

150,— 
200,— 
28,87 

44,91 

30,— 

20 — 
153,99 

100 G. 
100 K. a 

100 K. S. 

10,39 
58,39 

153,99 

ıMuaf 
Muaf 

100 K. ıS. 
100 K. ıS. 

100 !G. 

Muaf 

Ö0,— 
60,— 

2 0 , -

100 K. S. 481,23 



— 17 — 

Eşyanın cinsi 
Resim had

di (T.L.) 

Pamuktan makine kolanı (balatalılar ve mevaddı saire 
ile mürettep olanlar da .dahildir) 
îhtar : Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının müsaadesi ile 
ithal edilen makine kolanları ile sanaiye mahsus silindir 
keçelerinin K. S. 100 kilosu 25 lira resme tâbidir. (Ka
uçuk miktarı % 50 den fazla olanlar 444 tarife numara
sına tatbik olunur) müsaade istimal mahallinin tevsiki 
üzerine ita kılınır. 

100 K. S. 256,65 

100 G. 

100 K. S. 

100 K. S. 
100 K. iS. 

600,-

; % 

10OK..S. 1154,94 

Pasü :«. 
Pamuktan hazır eşya 

Pamuktan örme veya dokuma kumaştan iç çamaşırı : 
Sairleri 100 K. S. 
Pamuktan mamul örme eşya : 
Parça halinde örme çorapçı eşyası, ezcümle : Elbise, 
fanila, don, gömlek, kaşkorse, omuz ve boyun atkısı, baş
örtüleri, takkeler, çorap, tozluk, eldiven, bpyunbağı, 
saç ağı ve sair bu gibi örmeler ve bunların aksamı 
(kısmen dikilmiş olanlar da dâhildir.) (Mevaddı saire 
ile mürettep ve gayrimürettep): 
Sadeleri 
Pamuk mendil : 
Kenarları ; bastırılmış, bastırılmamış 100 K. S. 461,98 
Ajorlu, işlemeli (ipek işlemeli olanlar da dâhildir.) 100 K. S. 808,46 

Fasıl : 42 

Keten, ketidir, Manila kendiri, jüt ve sair ipUk imaUne 
veya dokoma'ifa^elveri^i nebati maddeler 

Kokö «lyafı veya ipliği 
İplikler (bir veya ziyade telli): 
Kasarsız : 
Kendirden 
Kaşarlı, boyalı veya yıkanmış : 
Jütten ve Manila kendirinden 
Keten ipliği (kaşarlı) 
Müfredat üzere satılabilecek hale getirilmiş iplikler 
(kaşarlı, kasarsız, boyalı) (makara ufak çile, yumak, 
zıvana ve sair şekillerde) (makara, kâğıt zıvana ve saire 
sıkletleri dâiuldir) ^ 
Sicim, ip, halat (katranlı boyalı, madeni tellerle müret
tep olanlar da dâhildi^ :'. .':-.•• 
Kutru 5 ınilimetoreye kadar 100 K. S. 100,— 
Kutru 5 milimetre ve ondan yukarı 100 K. S. 70,— 

4,— 

64,16 

35,— 
19,25 

100 Ki ıS. 128,33 



Tarife BeaimhtMt 
No. Eşyanın cinsi dî (T.L.) 

Faal : 43 

Keten, kendir ve sair mevadck nebatiyeden mamul men. 
sucat 

y 417 Jütten sargılık kaba bez ve çuval (tabiî renkte veya 
boyalı): 

A Sargılık kaba bez 100 O. 29,26 
B Çuval 100 G. . 43,89 

418 Yelken bezi ve çadır bezi (mevaddı saire ile mahlut ol
sun olmasın): 

A Kasarsa 100 G. 100,-
y 419 Jüt veya kokodan dokunmuş yer ve duvar halı ve kilim

leri (ipek ve yünden gayrı sair mevad ile mahlut veya 
mürettep olanlar da dâhildir) 100 K. S. 300,-

y 420 Jüt veya kokodan paspaslar 100 K. S. 160,4* 
421 Her nevi keten mensucat (örme kumaşlar dâhildir) (ma

deni teller ve pullar ve sair ile mürettep olanlar da dâ
hildir) : 

A Tül, gaz, patist : 
1 Safi keten 100 K. S. 384,98 

B Kadife pelüş. : 
1 Safi keten 100 K. S. 256,65 

C Başka yerlerde zikrolunmıyan sair mensucat: 
1 Safi keten 100 K. S. 256,6Ö 

y 424 Makine kolanları (balatahlar da dâhildir) (mevaddı sa
ire ile mürettep veya gayrimürettep) 100 K. S. 16,04 

Faal : 44 
Keten, kendir ve saireden mamul hcmr e§ya 

427 Ketenden, ramiden ve zikrolunmıyan sair mevaddı neba
tiyeden örme veya dokuma kumaştan beden, sofra, ya
tak ve ev çamaşırı ve başka yerde zikrolunmıyan sair 
dikilmiş şeyler : 

A tşlemeüi, dantelli : 
y Ketenden 100 K. S. 2500,-

B Sairleri 7 " ' • ^ * W f W 100 K. S. 1200,--
y 433 Keten mendil: 

A Kenarları bastırılmış veya bastırılmamış 100 K. S. 1154,94 
B Ajurlu, işlemeli (işlemesi ipek olanlar da dâhildir) 100 K, S. 1924,90 

Faal :45 

Lâstik, kauçuk ve mtm\ûMı 

443 Tel 100 K. S. 120,-



— tt — 
Besim had-

Eşyanın cinsi di (T.L.) 

100 K. S. 

100 K. S. 
100 K. S. 

100 K. S. 

80»— 

50,— 
62,50 

179,66 

Volkanize kauçuktan levha, yaprak şerit çubuk, boru 
ve bunların âdi maadin veya mevaddı saire ile mü-
rettep olanları : 
Kauçuk kayış kolanı ve kauçuk hortum (tazyikli hava 
çekiçleri için hususi) (bez ve sair maddelerle tahkim 
veya terkip edilmiş olsun olmasın) 100 K. S. 16,04 
Sairleri. 100 K. S. 150,— 
Bisiklet, otomobil, araba ve sair vesaiti nakliye teker
leklerine mahsus iç ve dış lâstikleri ve şeritler (me
vaddı saire ile mürettep ve gayrimürettep) : 
tç ve dış lâstikleri : 
Otomobil, kamyon, otobüs ve emsali arabalar için 100 K. 8. 75,— 
İhtar : Beherinin sikleti 35 kilodan ziyade olan dış 
lastiklerle beherinin sıkleti 5 kilodan ziyade olan iç 
lâstiklerin resimleri % 40 tenzil olunur. 
Bisiklet için 
Şeritler : 
Kamyon ve emsali arabalar için 
At arabalar için 
Kauçuktan tababete mahsus alât (mevaddı saire ile 
mürettep ve gayrimürettep) 
Tarifenin başka yerlerinde zikredilmiyen sair kauçuk 
mamulâtı (mevaddı saire ile mürettep ve gayrimü
rettep) : ' 
Kauçuk contalar (kesilmiş olarak) 100 K. S. 23,10 
Sairleri 100 K. S. 230,99 

Fasıl :46 

Muşamba ve muşamba mamulâtı 

(Kauçuktan maada mevad ile) 

Yere sermeye mahsus linoleom kamptülikon muşamba
ları (parça veya top halinde) : 
Mantarlı ve müteaddit renkli 100 G. 38,18 
Mantarlı yekrenk 100 O. 24,70 
Mücellit muşambası (her nevi) mühendis ve resim mu
şambaları ve emsali sair ince muşambalar 100 K. S. 102,66 

Fasıl: 47 

Taçlar ve topraklar ve mamulâh 

Çakmak taşı (tabiî) 100 O. 0,26 
Değirmen taşı ve öğütmeye mahsus sair taşlar (mevaddı 
saire Ue mürettep veya gayrimürettep) 100 G, 0,77 



- S Ö -
Tarife 

No. 

461 C 

477 

7 D 

y D 

y H 
y 481 C 

483 

y 487 

488 

489 

401 

B 

C 

A 
B 

A 
C 

Eşyanın cinsi 
Resim had

di (T.L.) 

100 G. 

Kaygan taşından mamul eşya (mevaddı saire ile müret-
tep veya gayrimürettep) (mekteplere mahsus çerçeveli 
levhalar ve bunların kalemleri de dâhildir) 
Asbestos (amyant) bitümen ve müşabihleri ve bunların 
mamulâtı (terkibinde veya nescinde kauçuk veya elyaf 
veyahut maadini âdiye bulunanlar ve kâğıt, mukavva, 
alçı, çimento ve boya gib'i mevaddı âdiye ile mahlûten 
mamul olanlar da dâhildir) (mevaddı saire ile mürettep 
veya gayrimürettep): 
Levha ve yaprak halinde amyant (asbestoslu mukavva 
ve kâğıtlar da dâhildir) 
Amyant iplik, sicim, ip, halat, salmastra, şerit, hortum 
ve kamış 
Amyant contalar 
Manyezit ateş tuğlası 

100 G. 

100 K. S. 
100 K. S. 
100 S. 

20,-

80,— 
25,-
5,-

B 

Fasıl*: 48 
Çini ve porselen mamuldü 

Çini ve porselenden döşemelik tuğla : 
Sairleri 
Çini veya porselenden sofra, tuvalet takımları ve hey
keller : 
İki ve daha ziyade renkli, markalı, yaldızlı ve resimli 
(mevaddı saire ile gayrimürettep) 
İhtar : Türkiye Hükümetinin bu resmi, '% 20 yi te
cavüz etmemek kaydiyle, advalorem bir resme tadil hak
kı mahfuzdur. 
Çiniden, porselenden alâtı elektrikiye ve aksamı, ezcüm
le : izolatör (onücerrit), duy, sigorta, kupsirküi, enter-
rüptör, nipl, rozas ve saire : 
Mevaddı saire ile mürettep 
Mevaddı saire ile gayrimürettep 
Porselenden, mineden ve emsalinden suni dişler: 
Çıplak 
Mevaddı saire ile mürettep 

Fasıl : 49 

Ziktymet taşlar 

Pırlanta, felemenk (roza), yakut, gök yakut, sarı yakut, 
zümrüt, firuze, aynissems ve tarifenin başka yerinde zik-
redilmiyein stir zjjaymet taklar : 
î ş U n m i ş - • • • • . . 

100 )G. 

100 G. 

15,40 

38,50 

100 K. S. 
100 K. S. 

S. 
ıS. 

7 0 -
30,— 

7,70 
, 37,~ 

Gr. S. • * 2 , ~ 



Tarife îtesimhad-
No. Eşyanin cinsi di (T.L.) 

Fasıl : 60 

Camlar 

y 494 Damacana: 
A Adileri : 

1 Sade 100 G. 5.— 
496 Döşeme ve dam için tuğla, kiremit ve levha (dâhilen ma-

• ' ' [ ' " . deni tel ile mücehhez olanlar da dâhildir) 100 G. 8,55 
497 B Pencere camları, buzlu, renkli, dalgalı, çizgili 100 G. 20,54 

y 498 Otomobil ve saireye mahsus emniyet camları, 2 veya da
ha ziyade tabakadan : 

A Fasatasız : 
1 Sathı 2,5 metre murabbama kadar 100 G. 15,— 

602 Lâmba şişesi (her nevi) (saman ve saireden olan iç sar
gıları dâhildir) 100 G. 9 — 

503 Gamdaı̂  lâmba karpuzu ve abajurları- (mevaddı saire ile 
mürettep ve gayrimürettep) r 

A Sadeleri 100 G. 40,— 
B Kesme, mahkûk, müzeyyen ve yaldızlı 100 G. 75,— 

504 Camdan lâmba ve fenerler (mevaddı saire ile mürettep 
veya gayrimürettep): 

B Kesme, mahkûk, müzeyyen, makineli, makinesiz 100 G. 75,— 
505 Müteşehhip lâmbalar (elektrik ampulleri) 100 K. S. 205,32 
506 * Röntgen cihazına mahsus müteşehhip ampuller K. S. 2,57 
507 A Cep ve kol saati camları 100 K. S. 769,96 
508 Gözlük camları (ziya, kar ve toz gözlüklerine ve çocuk eğ

lencesi olan gözlüklere mahsus camlar dâhildir) 100 K. S. 600,— 
y 510 Camdan boncuklar : 

A Çıplak veya âdi maden veya maddelerle mürettep 100 K. S. 450,— 
511 Sofra, tuvalet ve salon, yazıhane için eşyayı zücaciye 

(âdi, düz veya kabartmalı) : 
y C Renkli veya yaldızlı 100 K. S. 141,16 

D Mevaddı saire ile gayrimürettep 100 K. S. 115,49 
512 Sofra, tuvalet, salon, yazıhane için eşyayı zücaciye (kes

me, mahkûk) ve başka yerde zikredilmiyen sair kesme ve 
mahkûk eşyayı zücaciye : 

C Mevaddı saire ile mürettep veya renkli veya âdi yaldızlı 
D Mevaddı saire ile gayrimürettep 

y 513 Lâboratuvarlara mahsus alâtı fenniye ve cihazlar 

Fasıl : 51 

Her nevi demir ve çelik 

j 617 Ferosüisyom 100 G. 0,03 

100 K. S. 
100 K. S. 
100 K. S. 

160,— 
120 — 
16,68 



~to 
Tarife 

No. 

61» 

523 

y 529 

530 

531 

y A 
B 

B 

y B 

y c 

y A 
B 

B 

Eşyanın cinsi 
Besim had

di (T.L.) 

Halis çelik ve hususi çelikler : 
Çubuk (her profüde) 100 G. 
Levha, saç, çemberlik veya şerit 100 G. 
Demir veya çelik sac levhalar (düz veya oluklu) ve çem
berlik veya şerit : 
Âdileri : 
Kalınlığı 3 milimetreye kadar : 
Demir veya çelik çemberlik veya şerit 100 G. 
Bakır, kalay, çinko, nikel, kurşun, aieminyum, galvaniz
li veya oksitli : 
Kalınlığı 3 milimetreye kadar olanlar : 
Çinko galvanizli : 
Çelik saç veya levhalar (oluklu) 
Demir veya çelik çemberlik veya şerit 
Çinko galvanizli olanlardan madasından -. 
Levha halinde beyaz teneke (ferblane) 
Demir veya çelik çemberlik veya şerit 
Fonttan, demir veya çelikten künk ve boralar (sırlı 
veya katranlı bez ve saire ile tecrit edilmiş olanlar da 
dâhildir) : 
Demirden : 
Yalnız iç kutru 1/4 den 3 pusa kadar ve et kalınlığı 
2 milimetreden fazla olanlar 100 G. 
Demirden, her nevi madenle galvanizli 100 K. S. 
Elektrik tellerine mahsus borular : 
Galvanizli veya boyalı 100 K. S. 
Vesaiti nakliye dingilleri, yaylari (her şekilde), teker
lekleri ve tekerlek çemberleri ve sair aksamı (astar 
boyalı olsun olmasın) : 
Her şekilde yaylar 100 G. 
Sairleri 100 G. 
Fonttan, demirden kaba mamûlât, ezcümle : 
Çanak, pota, direk, delinmiş delinmemiş levhalar, de
miryolu makasları ve işaretleri, inşaatta müstamel ça
tılmış veya çatılmamış aksam, betonlarda müstamel 
kesilmiş, zımbalanmış saç levhaları, tekemmül etmiş 
alâtı mihanikiye aksamından maada gemi, demiryolu, 
ebniye ve saire için zikredilmiyen sair kaba mamûlât: 
Cilâsız, boyasız : 
İnşaatta müstamel çatılmış veya çatılmamış demir 
aksam 100 G. 
Cilâlı, boyalı veyahut katranlı veya galvanizli : 
İnşaatta müstamel çatılmış veya çatılmamış demir 
aksam 100 G. 
Sütçülükte müstamel pîakh cihazların plakları (te-
kemmiU etmemiş) 100 0. 

0,26 
2,57 

4,62 

100 G. 
100 G. 

100 G. 
100 G. 

8 r ~ 
9,14 

0,26 
0,2(> 

17,97 
21,82 

16,84 

1 2 , -
10,50 

17,97 

19,25 

1,92 
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Eşyanın cinsi 

Nal çivisi 
Demir eivata, vida, somun 
Kalorifer üstüvaneleri (radyatör) ve aksamı 
Demir mobilya ve bunların aksamı : 
Yazıhane, dolap, kutu, çekmece ve aksamı : 
Sade, boyalı 
Yaldızlı, sırlı ve saireli (mevaddı saire ile mürettep ol* 
sun olmasın) 
Her nevi demirden el alâtı (saplı veya sapsız) ; 
Her nevi testere, dişli, dişsiz (hızarlar dâhildir) 
Eye : 
Uzunluğu 16 santimetreye kadar 
Uzunluğu 16 santimetre ve ondan yukan 
Taşçı makkap ve kaşıkları 
Orak 
Tırpan 
Tenekeci makasları, mengene, kıskaç, rende ve başka 
yerlerde zikredilmiyen doğramacı aletleri 
Burgu, cetvel, pergel, çap ölçüsü, yiv açan aletler 
Makas, makineli saç makası, ustura, makineli ustura : 
Sair ınevat ile mürettep veya gayrimürettep 
Makineli makas ve usturaların yedek yüzleri 
Çilingir mamulâtı, ezcümle : Kilit, anahtar (saat anah
tarları 597 numaradadır), kapı, pencere, mobilya. v«* 
sandıkçılık takımları ve yayları : 
Sade 
Boyalı, vernikli veya bakır, pirinç, nikel, alüminyum 
ve saire galvanizli 
Bakır, pirinç, nikel, alüminyum veya «jair âdi mevat ile 
mürettep veya kabartmalı veya gümüş yaldızlı 
Demirden şemsiye takımı ve aksamı (deynekleri dâhil
dir) : 
Sade veya vernikli 
Mevaddı âdiye ile mürettep veya galvanizli 
İhtar : Türk Hükümetinin yukarıdaki iki resmi, % 20 
yi tecavüz etmemek kaydiyle advalorem resimlere tahvil 
etmek veya bu iki resmi % 20 advalorem resme tekabül 
edecek spesifik resimlere tâbi tutmak hakkı mahfuzdur. 
Olta iğnesi 
Tarifenin başka yerlerinde zikredilmiyen demirden hır
davatçılık eşyası, ezcümle : 
Mutfak takımı, sofra takımı, kahve ve çay takımları, 
lâmba ve aksamı, ütü, kahve değirmenleri, et makinesi. 
musluk, kova, banyo, aptesane levaomatı, dirhemler, 
atey kürek ve maşaları, hayvan canlan, üzengi, şişe kan-

Resim had-

100 G. 
100 G. 
100 G. 

100 G. 

100 G. 

100 K. S. 

100 K. S. 
100 K. S. 
100 K. S. 
100 K. S. 
100 K. S. 

100 SL ıS. 
100 K. S. 

100 K. S. 
100 K. S. 

di (T.L.) 

30,80 
15,-
18,-

61,60 

77,-

4,62 

4,11 
2,57 
8,32 
18,48 
7,20 

2,05 
6,93 

117,80 
769,96 

100 K. 

100 K. 

100 K. 

100 K. 
100 K. 

S. 
S. 

s. 

s. 
s. 

23,10 

44,91 

138,33 

12,83 
25,02 

100 K. S. 4 0 , -
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Eşyanın cinsi 
Resim had

di (T.L.) 

stilleri ve emsali mamulât (mevaddı saire ile mürettep 
veya gayrimürettep) : 
Âdileri : 
Pnömatik cihaz ve âletlerin mihaniki olmıyan aksamı 
Boyalı, cilâlı, sırlı ve yahut sair mâdenle galvanizli : 
Mutfak ve sofra takımları, et makinesi 
Dolma kurşun kalem, demirden : 
Sair mevat ile mürettep veya gayrimürettep 

Fasıl : 52 

Bakir ve halitan 

Bakır boru, boru raptiyesi ve aksamı (her nevi) : 
Âdi veya boyalı : 
Bakır veya pirinç boru 
Bakır veya pirinçten boru raptiyesi ve aksamı 
îhtar : Ekonomi Bakanlığının müsaadesiyle ithal edilen 
boru raptiyesi ve aksamından 100 K S. da 7,70 lira re
sim alınır. 
Bakır tel (yuvarlak) (mütaaddit tellerin bükülmüşü 
dâhildir) : 
Gümüş yaldızlı 
Bakırdan cereyanı elektrikide müstamel tel ve kablolar 
(diğer madenî tellerle mahlut olanlar da dâhildir) : 
Lâstik, kütaperka, kâğıt, asbestos, plâstik ve sair mad
delerle bir veya birden ziyade tecrit edilmiş bakır 
ve pirinçten tel ve kablolar 
Yalnız ipek, suni ipek veya karışık ipekle tecrit edil
miş veya bunlar ile tecrit olunduktan sonra her hangi 
tecrit maddelerinden bir veya birden ziyadesiyle tec
rit edilmiş veya her hangi bir madde ile tecritten son
ra üzeri ipek, suni ipek veya karışık ipekle kaplanmış 
olan bakır ve pirinçten tel ve kablolar 
Her hangi bir madde ile tecrit edildikten sonra bir ve
ya daha ziyade tellerin bir araya getirilerek ayrıca 
demir, kurşun, alüminyum ve sair madenî boru veya 
levhalarla mücehhez bakır veya pirinçten tel veya 
kablolar 
Bakırdan sırmacılık eşyası (üzerine sarılı bulunduk
ları makara ve sairenin ve içinde bulundukları kutu
ların sikleti dâhildir) : 
Tel ve pul (alâtı musikiye telleri hariçtir) : 
Nikel, pirinç ve saire ile yaldızlı 
Altm veya gümüş yaldızlı 
Her nevi iplik üzerine sarılmış tel (kılaptan) : 
Âdı cilâlı veya nikel yaldızlı 

100 K. 

100 K. 

100 K. 

S. 

S. 

s. 

17,45 

46,20 

128,33 

100 K. S. 
100 K. S. 

100 K. S. 

100 K. S. 

ıoo a. 

100 K. S. 
100 K. S. 

2,57 
50,— 

100 K. S, 123,19 

8 0 , -

120, 

18,-

300,-
450,-

100 K. S. 260 — 



T*ıöfe 
No. 

7 668 

y 664 

y 666 

566 

568 

y e 

B 

B 

A 

B 

A 
C 

- * 6 -

Eşyanın cinsi 
B«foıha<l-
•••'A ( T . L . ) 

Altın veya gümüş yaldızlı 
Kaytan ve şerit (mevaddı İifiye-ile mürettep olsun ol
masın) : 
Altın veya gümüş yaldızlı 
Diğerleri 
Bakırdan fitilli veya tazyikli ocaklar, sabalar, ütüler' 
(elektrikli ve mevaddı saire ile mürettep olanlar da 
dâhildir) 
Akar yakıtla işliyen tazyikli müteşehhip lâmbalar, ba
kırdan (sair mevat ile müre*tep veya gayrimürettep) ; 
Nikel veya sair yaldızlı veyahut oksitli 
Bakırdan lehimci lâmbaları ve lehimçüik el aletleri : . 
Cilâlı veya nikel yaldızlı veya oksitli 
Zincirler : 
Saat ve gözlük zincirleri ve emsali : 
Sade ve cilâlı 
Sair zincirler (diğer maadinle yaldızlı olsun olmasın) 

Faal :53 

' * Alüminyum ve halitası 

Alüminyum ve halitası t. 
Tahta (platine) ve sair yarı hadde mamulleri 
Teller, çubuklar ve profiller : 
Profiller (her şekilde) 
Çubuklar 
Teller 
Levha, sac ve.varaklar, : 
Levha ve yapraklar (düz) 
Ondüle edilmiş, kemerlendirilmiş, yivli veya oluklu,' 
çizgili, kendinden desenli, delikli ve sair surette şelşü* 
lendirilmiş levha ve yapraklar 
Varaklar (salâbetsiz olanlar) 
İhtar : Yalnız yaldızcılıkta müstamel varak halinde 
alüminyumun K. S. 100 kilosundan 80 lira resim alınır. 

100 K. S. 450 — 

100 K. S. 
100 K. S. 

100 K S. 

100 O. 

900 — 
600,— 

150,-

100 K. S. 

100 K. S. 

100 K. S. 
100 K. S. 

?a»,oö 
323,38 

300,— 
200,— 

ıo,-
100 K. S.ı 
100 K. S. 
100 K. &: 

100 K. 8. 

100 K. S. 
100 K. S. 

3fc, 
•m 
50, 

30, 

50,-
100,-

570 

D 

Fasıl : 54 

Kurşun v'e halitası 

Kurşun ve halitası : 
Külçe, kütük, tahta, çubuk 
Boru, tel (saire âdi m a adin 
hildir) 

galvanizli olanlar da, . dâ-
100 ö. 

100 G 

1 5 -

15,40 



Tarif* 
No. 

m 
Eşyanın cinsi 

Kesim had
di (T.L.) 

574 
fi 

7 0 

583 

598 

616 

eı? 

B 

S 

Fani :55 

Tutya ve Kolitim 

Tutya (çinko) ve halitası : 
Külçe 
Lama 

100 O. 
ıoo a 

Antimuvan : 
Külçe ve sah' şekilde 

Faal : 68 

Antimuvan 

faal : 61 
Saatler 

100 & 

Barometre, taksimetre, manometre, paraket, voltmetre, 
podometre, gaz, elektrik ve su muadditleri ve tarifenin 
baaka yerlerinde hassaten zikredilmiyen saat tertibatını 
hâvi sair alât ve bu aletleri teşkil eden aksam K. S. 

0,26 
2.--

1,08 

601 
606 
607 

0 

D 

1 

2 

Fasıl : 62 

Alâtt musikiye 

Armonik (el ile çalınan) Adedinden 
Gramofon Adval. 
Gramofon, fonograf, gramofon plâkları ve kovanları 
(her şekilde ve neden mamul olursa olsun): 
Dolu: 

X Gramofon plâkları Adedinden 
Boş Adedinden 

15,-
% 25 

0,51 
0,15 

Fasıl : 63 

Alâtt basariye ve fenniye, cihazlar ve bunların aksamı 
ve sair alât 

Sinematograf ve projeksiyon cihazları ve inikas fenerleri 
ve bunların aksamı fenniye» K. S. 6, -
Sinematograf ve fotoğraf filim ve pelikülleri (iç kabla-
rın sıkleti dâhildir): 
Boş K S. 4,~-
thtar : Sinematograf f ilimlerinin K. S. kilosundan 1,28 
lira resim alınır. 
Dolu : 

£ Sinematograf filimleri K, S. 9,14 



Tarife ftesfenhad* 
No. Eşyanın cinsi di (T.L.) 

•;. <> •vr- -ş . / , 

y 618 Telli telefon makineleri ve aksamı fenniyesi (Teller ve 
piller ve otomatik telefon santralinin mesnet çerçeve-

••''^-.<*H% *e r i hariçtir) 100 K. S. 115,49 
619 Telsiz telgraf ve telefon mürsile ve ahize makineleri 

ve bunların eçhize ve aksamı fenniyesi : 
y Telsiz telgraf ve telefon ahize makineleri ve lâmbalar 

-., ve oparlörler 100 K. S. 320,82 
y Telsiz- telgraf ve telefon mürsile ve ahize makinelerinin 

eçhize ve aksamı fenniyesi 100 K. S. 140,— 
084 Hararet, kesafet, rutubet ve .ispirto derecelerini gös

terir alât : 
A Sadeleri 100 &. & 384,98 

Ekonomi Bakanlığı müsaadesiyle 100 K. S. 38,50 
B Çerçevelileri 100 K. S. 134,74 

Ekonomi Bakanlığı müsaadesiyle 100 K. S. 13,47 

Fasıl : 64 

Eslika ve mühimmat 

636 ' ftovolver, tabanca ve bunların madeni aksam s (Dev 
Jetçe menedilmlyenler) : 

B Rövolver (otomatik) 100 K. S. 962,46 
636 Av tüfekleri ve bunların madenî aksamı : 

C Ni§an ve saire tüfekleri 100 K. S. 500,— 

Fasıl : 66 

Makimsler 

648 Buhar kazanları : 
y B Kalorifer kazanları 

649 A 2 Tendersiz lokomotifler ve lokomotif aksamı 
650 Traktörler 
661 Su, hava, petrol, benzin ve petrol müstakkatı ve sair 

kuvvetler ile (elektrik müstesnadır) müteharrik mo-
törler (kurulmuş veya kurulmamış) : 

A Tamamının sıkleti 50 kiloya kadar : - :* • - •*-**» '? •*** 
1 Yalnız "petrol benzin ve petrol müstakkatı ile ialiyen 

motörler 100 S. 2,57 
2 Sû, hava ve sair kuvvetlerle müteharrik motörler 100 S. 7,70 

C Tamamının sıkleti 100 kilo ve ondan ziyade 500 kiloya 
kadar : 

y Petrol, benzin ve petrol müştakkatı ile isliyen motörler 100 S. 2,57 
D Tamamının sıkleti 500 kilo ve ondan ziyade 1 600 kilo

ya kadar : 
y Petrol, benzin ve petrol müştakkatı ile işliyen motörler 100 S. 1,54 

100 S. 
100 S. 
100 S. 

0,90 
2,57 
2,05 



- âö -
Besimhad 

Eşyanın cinsi di (T.L.) 

H Tamamının sıkleti 1 500 kilo ve ondan ziyade 5 000 ki
loya .kadar : 

y Petrol, benzin ve petrol müştakkatı ile işliyen motörler 100 S. 1,03 
V Tamamının sıkleti 5 000 kilo ve omdan yukarı : 

y Petrol, benzin ve petrol müştakkatı ile işliyen motörler 100 S. 0,64 
652 Elektrik motörleri (Elektromotor), dinamo (alterna

tif, kontinü), transformatör, komütatör, rezistans, 
bobin, manyato, buji, konversitör, distribütör, vanti
latör, aspiratör ve mümasilleri (kurulmuş veya kurul
mamış) : 

A Tamamının sikleti 10 kiloya kadar : 
Vantilatör, aspiratör 
Sairleri 

B Tamamının sikleti 10 kilo ve ondan yukarı 50 kiloya 
• kadar : 

Vantilatör, aspiratör 
Sairleri 

C Tamamının sıkleti 50 kilo ve ondan yukarı 1 000 kilo
ya kadar : 
Vantilatör, aspiratör 
Sairleri 

H Tamamının sıkleti 2 000 kilo ve ondan yukarı 5 000 
kiloya kadar : 

y Vantilatör, aspiratör 
y Elektrik motörleri, dinamo, transformatör, rezistans 

ve mümasilleri, manyato, buji 
ihtar : Ekonomi Bakanlığından önceden alman müsaade 
ile ithal edilen vantilatör ve aspiratörlerin resimleri tâ 
bi oldukları resmin onda birine indirilir. 

653 C Kuru piller (her nevi) 100 K. S. 25,— 
654 y B Elektrik kaynak işlerinde müstamel elektrot 100 K. S. 2,57 
(557 Kabili nesç mevaddı işliyen makineler, ezcümle : Tara

ma, atma veya didikleme, koza ve çekirdek ayıklama, ip
lik bükme, dokuma, cilalama, kurutma, boyama ve saire 
makineleri (kurulmuş, kurulmamış) : 

y Cilalama, kurutma, boyama ve saire makineleri 100 S. 1,41 
058 Torna, testere, rende, zımba, hadde ve çekiç makineleri, 

çivi, teneke kutu makineleri, cam imalinde ve camcılıkta 
müstamel makineler, çimento makine ve kalıpları, taş kır
ma makineleri ve meadinden, topraktan ye ağaçtan eşya 
imalinde kullanılan sair makineler (kurulmuş, kurulma
mış) : 

JL Sikleti 250 kiloya kadar : 
y Torna, testere, rende, zımba, hadde makineleri ye mea

dinden, topraktan ve ağaçtan eşya imalinde kullanılan 
sair makineler 100 S. 1,67 

ıoo s. 
100 (S. 

100 S. 
100 S. 

ıoo s. 
100 S. 

100 S. 

100 S. 

102,66 
10,27 

32,08 
3,2.1 

19,25 
1,92 

12,83 

1,28 



- 29 — 
Tarife . Remin bad-

No. Eşyanın cinsi di (T.L.) 

100 S. 
100 S. 
100 S. 

1,15 
11,55 
1,28 

B Sikleti 250 kilo ve ondan yukarı 2000 kiloya kadar : 
y Torna, testere,rende, zımba ve hadde makineleri 100 S. 1,54 

C Sikleti 2000 kilo ve ondan yukarı : 
y Torna, testere, rende, zraıba, hadde, taş kırma makineleri 

ve meadinden, topraktan ve ağaçtan eşya imalinde kulla
nılan sair makineler 

y Beton karıştırma makineleri 
669 Deri yarma, yıkama, kazıma ve fırçalama makineleri 
660 Dikiş makineleri (elbise, şapka, ayakkabı ve saireyi dik

meye mahsus), örgü, işleme ve tül makineleri ve bunların 
makine aksamı ve yedek parçaları (iğneleri müstesnadır; 
(elektrikli olanlar dâhildir) : 
örgü, işleme ve tül makineleri ve bunların makine aksa
mı ve yedek parçalan 100 G. 4,49 
Sairleri 100 G. 30,— 

661 Tipografya, litografya, mücellit, hurufat dizme ve dök
me makineleri ve matbaacılığa mahsus sair makineler 100 G. 1,15 

662 Yazı, hesap, kayıt makineleri ve tadat, tefrik ve tasni
fe mahsus makineler ve bunların aksamı (elektrikli 
olanlar dâhildir) : 

A Sikleti 5 kiloya kadar olanlar : 
y Hesap ve kayıt makineleri ve aksamı 100 K. S. 135,51 

B Sikleti 5 kilo ve ondan yukarı :."._ 100 K. S. 67,76 
663 Dikiş v« yazı makinelerine ait masa, tabla, kapak ve 

ayaklan , 100 K. S. 29,26 
664 Pulluklar : (Tekerleksdz, tek tekerlekli, arabalı «avan-

trenlb, tekerleksiz döner, tekerlekli döner «arabalı 
döner», kulaklı, 2 veya ımütaaddit demir «bisok, trisok, 
polisok», dip karıştıran «alt karıştıran»; 
Kültüvatör (mizra, mikla, mihcen); 
Traktör veya hayvanla cer olunan tırmıklar, merda
neler (diışli ve düz merdane yani troskil kültüpake?).; 
Beygir çapası, el ile işliyen çapa makinesi, patates 
çukuru açmaya mahsus aletler, boğaz dolduran pul
luk, soklu pulluk mibzeri, gübre şerbeti tulumbası, 
tarlalara gübre şerbetini serpmeye mahsus sarnıçlı 
araba; .>-»..,..•• 
Tarar yani tınaz veya kesmik savurmaya mahsus m«> 
kine, saman ve ot ezmeye mahsus makine, kök -doğra
maya mahsus makine, yem kırmaya veya ezmeye.mah^ 
sus makine, mısır saplarını kesmeye mahsus makine, 
kendir saplarımı ezmeye ve kesmeye mahsus makine, 
kükürt- veya gazını serpen aletler (süvez),. arıcılığa 
mahsus her nevi aletler, kuluçka ve ana makineleri ve 
tavukçulukta müstamel her nevi aletler, ziraat-.ma
kinelerini işletmeye mahsus manejler; 



- 3 0 -
Tarife Itafanhad-

Nb. Eşyanın cinsi dî (T.L.) 

Ve yukarda sayılanların yedek parçaları (pullukların 
uç demiri dâhildir) Muaf 
ihtar : 
1. Tukarda isimleri zikredilen ziraat makine ve alet
lerinden gayrı ziraat makine ve aletleri de Gümrük 
Vergisinden muaftır. 
Bu makine ve aletlerin nevileri Ekonomi ve Ticaret, 
Gümrük ve Tekel ve Tarım Bakanlıklarınca tâyin olu
nur. 
2. Türkiye Hükümetinin 664 numara altında tasnif 
olunan ziraat makine ve aletlerinin bir kısmını veya ta* 
marnını 23 Mart 1950 tarihine kadar yürürlükte olan 
Türk Gümrük Tarife Kanunundaki eski resimlerine tâbi 
tutmak veya bu makine ve aletlerin bir kısmına veya 
tamamına, % 10 u tecavüz etmemek kaydiyle, advalorem 
resimler tatbik etmek hakkı mahfuzdur. 

665 Her nevi tulumbalar mayiat, gaz, hava ve saire için : 
y El ile müteharrik olanlardan maadası 100 K. S. 1,28 
7 Gaz, hava ve saire için 100 K. S. 12,83 

666 Değirmen makineleri ve hamur, makarna, şeker, sucuk 
ve sair onekûlâtm imal ve ihzarına mahsus makineler, 
buz makineleri, taktir ve tâsir ve tebrit makineleri, şi-
şeleri yıkayan ve dolduran makineler, vinçler, kavu
rucu ve öğütücü makineler, ütü makineleri, çamaşır yi, 
kama makineleri ve tarifede zikrolunmıyan sair bilcüm
le makineler (kurulmuş, kurulmamış): 

A Tamamının sıkleti 50 kiloya kadar : 
Buz dolapları, dondurma makineleri ve tebrit cihazları 
ve asansör v : a 100 S. 33,88 
Sairleri 100 S. 3,85 

B Tamamının sıkleti 50 kilo ve ondan yukarı 150 kiloya 
kadar : 
Buz dolapları, dondurma makineleri, tebrit cihazları 
ve asansör 100 S. 27,10 
Sairleri 100 S. 3,08 

C Tamamının sıkleti 150 kilo ve ondan yukarı 500 kiloya 
kadar : 
Buz dolapları, dondurma makineleri ve tebrit cihazları 
ve asansör 100 S. 22,59 
lairleri . . . . . . . .„ ' 100 S. 2,57 

D Tamamının sıkleti 500 kilo ve ondan yukarı 2 000 kiloya 
îcadar : 
Buz dolapları dondurma makineleri ve tebrit cihazları 
ve asansör 100 S. 20,33 
Sairleri 100 S, 2,31 



Tarife " H«iîınha*î-
No. İSsyanın «insi cÖ (T.L.) 

100 S. 
100 S. 

100 S. 
IOO a 

100 K. 

lOOfK. 
10Ö K. 

s. 
s. 
s. 

18,07 
2,05 

15,81 
1.80 

2,05 

2,05 
2,05 

H tamamının sıkleti 2 000 kilo ve ondan yukan 10 000 ki
loya kadar : 
Buz dolapları, dondurma makineleri ve tebrit cihazları 
ve asansör 
Sairleri 

V Tamamının sıklet'i 10 000 kilo ve ondan yukan : 
Buz dolapları, dondurma makineleri ve tebrit cihazları 
ve asansör 
Sairleri ' '****' 

666/1 Büyalı yataklar (rulman), bilyalı ve makaralı, veya ma
suralı her nevi : 

A Beherinin ağırlığı 300 grama kadar 
B Beherinin ağırlığı 301 gramdan 1 000 grama kadar olan

lar 
C Beherinin ağırlığı 1 000 gramdan fazla olanlar 

666/2 Makinelerin ve cihazların mihaniki aksamı, demirden, 
çelikten ve sair âdi madenlerden (sair maddelerle mü-
rettep olsun olmasın) tarifenin başka yerlerinde isimle
riyle zikredilmemiş olanlar, beher parçasının ağırlığı: 

A 1 000 kilo ve daha ziyade olanlar 
B 300 kilodan itibaren 1 000 (hariç) kiloya kadar 
C 100 kilodan itibaren 300 (hariç) kiloya kadar 
D 15 kilodan itibaren 100 (hariç) kiloya kadar 
E Bir kilodan itibaren 15 (hariç) kiloya kadar 
H Bir kilodan az ağırlıkta olanlar 

îhtar : Sütçülükte müstamel plâklı cihazların plâkları 
(tekemmül etmiş) 666/2 numara altında tasnif olunur. 

Fasıl : «7 
'.S 

Kara nakliye vasıtaları 

667 Zatülhareke arabalar : 
A Binek otomobilleri : ir 

1 Sıkleti 900 kiloya kadar """""' 100 S. 77,-» 
2 Sıkleti 900 kilo ve ondan yukarı 1 300 kiloya kadar 100 S. 35,93 
3 Sıkleti 1 300 kilo ve ondan yukarı 1 750 kiloya kadar : 

1 300 kilodan 1 500 kiloya kadar 1Ö0 S. 40,— 
1 500 kilodan 1 750 kiloya kadar , 100 S. 46,20 

4 Sıkleti 1.750 kilo ve ondan yukarı 2,000 kiloya kadar 100 S. 179,66 
5 Sıkleti 2 000 kilo ve ondan yukan 100 S. 256,65 

B Her nevi otomobil arabalannm şasisi motorlu, motor-/ • !*?•!*?*!? "f" î * 
süz (tekerlekleri lastikli olsun olmasın) : 

1 Sıkleti 750 kiloya kadar ' 100 S. 15,— 
2 Sıkleti 750 kilo ve ondan yukarı 1100 kiloya kadar 100 S. 8,— 
3 Sıkleti 1100 kilo ve ondan yukan 1 500 kiloya kadar 100 S. 10,— 
4 Sıkleti 1 500 kilo ve ondan yukan 1 750 kiloya kadar 100 S. 40,~ 

100 IC S. 
1001 K. S. 
100 K. $. 
100 K. 8. 
100 K. S. 
100 K. S. 

1,80 
2,05 
2,31 
2,57 
3,08 
3,85 
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Eşyanın cinsi 

Sıkleti 1 750 kilo ve pndan yukarı 
Binek otomobillerinin karoseri kısmı 
Karoserinin başka yerde zikrolunmıyan parçaları 
Otomobil arabaların başka yerde isimleriyle zikredil-
miyen şasi aksamı 
Otomobi^ arabaların tekerlekleri ve aksamı ve demir 
yeya gelik jantlar . 
Otobüs, asker ve hasta ve cenaze nakline mahsus oto
mobiller ve otokarlar : 
Tornam, .,, >...... t 

Ötonüs, asker, hasta ve cenaze otomobillerinin karoseri 
veya karoseri aksamı, (teçhizatı tamam olsun olmasın) 
Zatülhareke yük arabaları (kamyon - kamyonet) : 
Tamam 
Arabacılık aksamı 
IÇamypn ve traktör için yük römorkları 
Çocuk arabaları 
^etosipetv' (kaç tekerlekli olursa olsun) oyuncak velo-
sipetlerlhariç ve posta paketi ve saire taşimıya mahsus 
velosipetler dâhildir : 
Motorsuz ': •'• 
Motörle (yan'arabası olanlar dâhildir) (Saytkar) 
Başka yerlerde5 'hassaten zikr'edikıriyen motorlu ve 
motorsuz velosi^etva-ksamı 
Otomobil, tramvay, omnibüs araba ve'velosrpet her ne
vi #nvir'v#ışâr-et feııerleri 

Fasıl : 60 

Mahryjccbt, zuyutu. madeniye 

Ağır maden yağları ve tortuları (makine yağları, ma
zot, motorin, tortular ve katranlar) : -
Makine yağları tortuları ve katranları (270. dereceden 
evyş^ .takM-tup- eden hafif kısmı % 25 i geçmiyecek) 
Türk kırmızısı, sulfooleatlar, eülforezinatlar (madenî 
yağlarla müstahzar olsun olmasın) 
Parafin, vazelin :-^ ' .'"-"'' 
îhtar : Türkiye Hükümetinin bu resmi, % 20 yi teca
vüz etmemek kaydiyle, advalorem bir resme tahvil 
hakkı mahfuzdur." :'H 

100 S. 
100 S. 
100 S. 

100 K. S. 

100 K. S. 

100 S. 

100 S. . 

100 S. 
100 S. 
Ad vah 
Adedinden 

Itaâm had
di (T.L.) 

60 — 
250,— 
100,— 

4 0 , -

30,— 

100 G. 

100 G. 
100 G. 

50,— 

120,— 

30 — 
65,— 
% 20 
12,83 

Adedinden 
Adedinden 

100 K. S. 

100 K. S. 

12,83 
100,— 

64,16 

256,65 

2,61 

5,13 
1 0 -
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Tarife 

No. Eşyanın cinsi 
Resim had

di (T.L.) 

Fasıl : 70 

Boyalar 

702 Madenî boyalar : 
B 1 Baryom üstübeei (tabiî veya suni sülfat döbaryom), 

sülüğen, karboniyetittutya (tutya üstübeei) litopon : 
y Miniunı 
y Litopon 

703 Matbaa ve yazı mürekkepleri ve resim boyaları : 
A Matbaa mürekkebi (her nevi), 
D Istampa boyası, yazı makinesi şeridi, çini mürekkebi, 

kopya mürekkebi ve emsali mürekkepler 
H Resim boyaları, yağlı, yağsız pastel tüp içinde veya tab

let halinde veyahut sair şekilde 
704 Sanayie mahsus müstahzar madenî boyalar : 

B Yağlı (verniksiz) (iç kapların sıkleti dâhildir) : 
3 5 kilo ve ondan yukarı kablarda 

C Vernikli (iç kapların sikleti dâhildir) : 
1 Bir kiloya kadar kablarda 
2 Bir kilo ve ondan ziyade 5 kiloya kadar kaplarda 
3 5 kilo ve ondan yukarı kaplarda 

y 708 Kundura boya ve parafin cilâsı, parafin kremler, patlar 
ve mümasili tertipler (kundura için) (iç kabların sıkleti 
dâhildir) 

709 Vernik (her nevi) : 
A Bronzlu, alüminyumlu ve boyalı 

100 G. 
100 G. 

100 K. 

100 K. 

100 K. 

100 K. 

100 K. 
100 K. 
100 K. 

100 K. 

100 K. 

S. 

s. 
s. 

s. 
s. 
s. 
s. 

s. 
s. 

23,10 
15,— 

18,— 

103,94 

120 — 

35 — 

60 — 
.. 50,-

25i>7 

•50,— 

45,-

710 

y H 

711 

Faaal : 71 

E esami kimyeviye ve eczayı übbiyt 

Potasyom ve emlâhı : 
Tartrat ve bitartrat (krem tartr) 
Permanganat ve klorat : 
Permanganat 
Klorat 
Sodyom ve emlâhı : 
Karbonat 
Nitrat 
Asetat, borat, biborat (boraks), bikarbonat, klorat, klorür, 
kostik sâf, sülfür, sülfat, bisülfat (seldöglober), sülfit, 
bisülfit, idrosülfit, hiposülfit, nitrit, sâf klorür dösodyom 
ve tarifenin başka yerlerinde zikredilmiyen sair sodyom 
emlâhı : 
Borat, biborat (boraks), sülfat (seldöglober), hidrosülfat 
ve hidrosülfit 

100 K. 

100 O. 
100 G. 

100 K. 
100 K. 

S. 

s. 
s. 

61,60 

9,62 
2,57 

0,26 
0,26 

100 K. S. 0,26 
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Tarife 

No. Eşyanın cinsi 
Resim had

di (T.L.) 

712 

716 

756 

760 

y 768 
y 777 
y 787 
y 794 

y A 

A 

y 
y 

y 

718 

728 
737 
744 
745 
747 
754 

yi) 
y H 

yB 
y D 
c 
0 

c 
A 

y T 
y Y 

A 
yc 
y D 

B 

Sairleri 
thtar : Türkiye Hükümetinin borat, biborat, hidrosülfat 
ve hidrosülfitin resimlerini 9,62 liraya kadar artınn.ık 
hakkı mahfuzdur. 
thtar : Âdi klorür sodyomun (mutfak tuzu) ithali »mem
nudur. 
Amonyak ve emlâhı : 
Klor amonyom 
Nitrat ve bikarbonat : 
Nitrat 
Bikarbonat 
Mağnezyom ve emlâhı : 
Mağnezyom (metal) tel, şerit, toz, külçe, levha, çubuk, 
yonga 
Oksit (mağnezi kalsine), hidroksit 
Klorat 
Kalsiyom ve emlâhı : 
Gliserofosfat 
Karbür (karbit) 
Nitrat döbizmut 
Asit arseniyö ve asit arsenik 
Fosfor (her renk ve şekilde) ve mürekkebatı 
Sülfür dö karbon 
tyot (resüblime) 
Hamızlar, uzvi, gayriuzvi : 
Sitrik ve tartrik 
Oksal ik, formik ve nitrik : 
Oksal i k ve formik 
Nitrik .,.;.,., 
Tazyik veya temyi edilmiş gazlar : 
tdrojen 
Amonyak anidr " 
Nadir gazlar 
Fare, pire ve emsali haşarat itlafına mahsus her nevi 
müstahzarat (toz, macun, mayi ve sair şekillerde) (iç 
kablarm sıkleti dâhildir) 
Aseton 
Laktoz 
Anhidroksimetilen difosfat dökalsiyoın ve dömagneziyom 
Vanilin 

100 K. S. 9,62 

100 K. 

100 K. 
100 K. 

100 K. 
100 K. 
100 K. 

100 K. 
100 K. 
100 K. 
100 K. 
100 K. 
100 G. 
100 K. 

100 K. 

100 K. 
100 K. 

M3 

•M3 
'M3 

100 K. 
100 K. 
100 K. 
100 K. 
100 K. 

S. 

s. 
•s. 

s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 

s. 
s. 
s. 
s. 

s. 
s. 
s. 
s . ••-• 

•s. 

9,62 

2,57 
88,50 

2,57 
25,67 
•10,39 

75,-
3,50 

346,48 
2 0 -
60 — 
0,10 

300 — 

1 2 -

2 0 -
0,10 

7,70 
0,29 
0,58 

4,75 
6,42 

45,— 
153,99 
750,— 
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Eşyanın cipsi 
Resim had

di (T.L.) 

Fasıl : 72 

Tababette müstamel hulâsalar 

Uçan yağlar (tabiî, s t̂ni, basit) ve ıtrryatçılılkta müsta
mel ecsamı kimyeviye mahlûlleri ve eterler (ispirtolu 
ve ispirtosuz) : 
Sitronel 
Ylang - ylang 
îd'rofil ve eczalı sair pamuklar 
Muşambalar (tuvalet sire), tafta angle 

100 K. S. 
100 K. S. 
100 K. S. 
100 K. S. 

153,99 
2500 — 
192,49 
100 — 

Fasıl : 73 

Şibih kaleviyat 

Kinin ve emlâhı : 
Kinin, ökinin (kinin etil karbonat), karbonat (aristoki-
ran), kloridrat, bromidrat, sülfat, valeryanat ve tarife
de zikrolunmıyan sair emlâhı (şekerli ve şekersiz şekli 
ispençiyaride bulunanlar da dâhildir) (iç kablanndan 
resim alınmaz) 
Kokain ve emlâhı : 
Kokain, novokain (anoksit kokain), holokain, okain, 
kloridrat, salisilat, nitrat, sülfat ve saire 
Teobromin t ^ 
Tarifede gayrimezkûr serum ve aşılar ecsamı kimye
viye, eczayi tıbbiye ve müstahzaratı tıbbiye ve kimyevi-
yei sınaiye : 
Ecsamı kimyeviye ve eczayı tıbbiye : 
Diğerleri 
Müstahzaratı kimyeviyei sınaiye (avirbl M. P., brillan-
tavirol B. S. hariç) 

S. 
S. 

Adval. 

100 K. S. 

Muaf 

2 0 , -
1 -

% 15 

4 0 , -

Fasü : 75 

Itriyat 

Kokulu sular ve tuvalete mahsus mevat (ispirtolu, is
pirtosuz), (mütaaddit dahi olsa cümlesinin iç kabları-
nm sikleti dâhildir) : 
Lavanta 100 K. S. 
Kolonya, losyon suları 100 K. S. 
Dudak ve yanak rujları 100 K. S. 

6500,— 
6416,35 
7699,62 
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Tarif e Resim h«d-

No. ' Eşyanın cinsi di (T.L.) 

Fasıl : 76 

Çocuk oyuncağı ve şemsiyeler 

858 Bebek (iç zurufım sikieti dâhildir) : 
B Giydirilmiş : 

1 BLbisesi ipek veya suni ipek 100 TC. S. 750,— 
859 Sair çocuk oyuncakları (noel ağacına mahsus olanlar 

dâıhildir) (iç zarfın sıkleti dâhildir) : 
A Topraktan, porselenden, camdan, ağaçtan 100 K. S. 101,06 
B Âdi maadinden 100 K. S. 280,--
C Kauçuktan, selüloitten, deriden ve sair gayri mezkûr 

âdi mevaddan 100 K. S. 280, 

Umumî i-lıtir : 
Tünkiye Hükümetinin, resimlerinin eiısklansı % 5 ten aşağı olan tarife numaralarının spesifik 

resimlerini, % 5 i tecavüz etmemek kaydıyle, advalürem resimlere tahvil etmek veya bu resim
leri % 5 advaJorem resme tekabül edecek bir seviyeye çıkartmak hakkı mahfuzdur. 

Metindeki kısaltmalar : 
(i Oayrisâ'f kilo 
S Sâf kilo 
•K. S. . . . Kanuni sâf kik> 
G'r. S Sâf 'gram 
M3. Metre mikâp 
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GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASI 

Avusturalya KJornonvelti, Belçika Kırallığı, Brezilya Birleşik Devletleri, Birmanya, Kanada, 
Seylân, ŞiU Cıanhnriyeti, Çin Cumhuriyeti, Küba Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa 
Cumhuriyeti, Hindistan, Lübnan, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Norveç Kırallığı, t e n i Zelanda, Pakis
tan, Holânda Kırallığı, Cenubi Rodezya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kırallığı, Suriye, 
Çekoslovakya Cumhuriyeti ve €enuibd Afrika Birliği Hükümetleri, 

Ticaret ve Ekonomi alanındaki münasebetlerinin, hayat seviyelerinin yükseltilmesi, tam ça-
lıştermanın tahakkuk ettirilmesi* hakiki gelir ve fiilî talebin yüksek ve daima artan bir seviye
ye ulaştırılması, dünya kaynaklarının tam şekilde kullanılması ve istihsalin ve mal mübadelesinin 
artırılması hedefine tevcih edilmesi lâzımgeldiğini kabul ederek, 

Mütekabiliyet ve karşılıklı menfaat esası üzerinden, gümrük resimlerinin ve mübadeleleri da
raltan diğer mânilerin esaslı surette azaltılması ve milletlerarası ticaret alanında fark gözetici 
muamelelerin bertaraf edilmesini istihdaf eden anlaşmalar yaparak yukarda zikredilen gaye
lerin tahakkukuna yardim etmek arzusiyle, 

Temsilcileri vasıtasiyle aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 

__ Kısım : I 

Madde — I 

En çok kayırılân memleket muamelesi 

1. Bir Âkıd Tarafça diğer her hangi bir memleket menşeli veya diğer her hangi bir memlekete 
yollanan bir mala bahşedilen her nevi menfaat, rüçhan, imtiyaz veya muafiyet, derhal kayıtsız ve 
şartsız olarak, diğer bütün Âkıd Taraflar ülkeleri menşeli veya diğer bütün Âkıd Taraflar ülkelerine 
yollanan mümasili her mala da teşmil edilecektir. Bu hüküm ithalât veya ihracata vaz'olunan veya ithalât 
veya ihraeat sırasında alınan veyahut ithalât ve ihracatın tesviyesi maksadiyle yapılan Milletlerarası 
para nakilleri üzerine mevzu gümrük resimleri ve her nevi mükellefiyetlere, bu resim ve mükellefi
yetlerin cibayet usulleriyle ithalât veya ihracata mütaallik nizam veya kaidelerin heyeti umumiye-
sine v,e I I I ncü maddenin 2 nci ve 4 ncü fıkralarının şümulüne giren bilûmum meselelere taallûk 
eder. 

2. îşbu maddenin 1 nci fıkrası hükümleri, 4 ncü fıkrada tesbit edilen hadleri tecavüz etmemek kay-
diyle, ithalâta mütaallik resim ve mükellefiyetler mevzuunda aşağıda tadat olunan rüçhanların kal
dırılmasını icabettirmez; 

a) Ek «A» da tasrih olunan şartlar mahfuz kalmak kaydiyle münhasıran mezkûr ekte tadat 
olunan ülkelerden ikisi veya daha fazlası arasında mer'i bulunan rüçhanlar; 

b) Ek B, C ve D de tasrih olunan şartlar mahfuz kalmak şartiyle, mezkûr eklerde tadat 
olunan ülkelerden münhasıran, 1 Temmuz 1939 tarihinde müşterek bir egemenliğe tâbi olan 
veya birbirleriyle himaye ve metbuiyet bağlariyle. birleşik bulunan iki veya daha fazla ülke ara
sında mer'i bulunan rüçhanlar; 

c) Münhasıran Amerika Birleşik Devletleriyle Küba Cumhuriyeti arasında meri bulunan 
rüçhanlar; 

d) Münhasıran Ek E ve F de tadat olunan komşu memleketler arasında mer'i bulunan rüç
hanlar; 

3. Bu maddenin I nci fıkrası hükümleri, vaktiyle Osmanlı împeratorluğuna dâhil iken 24 Tem
muz 1923 tarihinde bu İmparatorluktan ayrılan memleketler arasındaki rüçhanlar hakkında lıy-
gulanmıyacaktır; elverir ki bu- rüçhanlar, XXV* inci maddenin 5 nci fıkrasının (a) bendi hüküm
leri dairesinde tasvib edilmiş olsun. Bu takdirde bu rüçhanlar XXIX ncu maddenin 1 nci fıkrası 
hükümleri göz önünde bulundurularak uygulanacaktır. 
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4. îşbu anlaşmaya ekli ilgili listede bir âzami rüçhan payı tasrih edilmemiş olduğu takdir

de, işbu maddenin 2 nci fıkrası mucibince bir rüçhandan faydalanan mallara mütaallik rüçhan 
payı, aşağıdaki hadleri tecavüz etmiyecektir : 

a) Söz konusu listeye dâhil olan mallara tatbik edilecek resim ve mükellefiyetlerde: en çok 
kayırılan memleket muamelesinden faydalanan Âkıd Taraflara tatbik olunan had ile bu listede 
gösterilen rüçhanlı had arasındaki farkı; eğer rüçhanlı had tesbit edilmemiş ise : işbu fıkra-

% mn uygulanmasında, bu haddin 10 Nisan 1947 tarihinde mer'i bulunan had olduğu kabul edile
cektir; ve eğer en çok kayırılan memleket muamelesinden faydalanan Âkıd Taraflara tatbik 
edilecek had tesbit edilmemiş ise: rüçhan payı, en çok kayırılan memlekete tatbik edilen had ile 
rüçhanlı had arasında 10 Nisan 1947 tarihinde mevcut olan farkı tecavüz etmiyecektir. 

b) Sözü edilen listeye dâhil olmıyan mallara tatbik edilecek resim ve mükellefiyetlerde 'ise, en 
çok kayırılan memlekete tatbik edilen had ile rüçhanlı had arasında 10 Nisan 1947 tarihinde mevcut 
olan farkı tecavüz etmiyecektir. 

Ek G de tadat olunan Âkıd Taraflar hakkında, işbu maddenin (a) ve (b) bentlerinde zikredilen 
10 Nisan 1947 tarihleri yerine mezkûr ek de her biri için ayrı ayrı gösterilmiş olan tarihler ikame 
edilecektir. 

Madde — n 
Taviz listeleri 

1. a) Her Âkıd Tarafın diğer Âkıd Taraflara ticaret mevzuunda tatbik edeceği muamele, bi
rinci Âkıd Tarafın işbu Anlaşmaya ekli listesinin uygulanması gereken kısmında derpiş olunan 
muameleden daha az müsaadekâr olamaz. 

b) Âkıd Taraflardan birine ait listenin birinci kısmında yer alan d'iğer Âkıd Taraflar ülkele
rinin malları, bu listenin ait olduğu ülkeye ithal edildikleri sırada, listede münderiç hususi şart 
ve kayıtlar göz önünde bulundurulmak kaydiyle, betahsis gümrük resimleri bakımından, listede 
gösterilenlerden daha yüksek gümrük resimlerine tâbi tutulmıyacaktır. Aynı zamanda, bu mallar, 
ithalâta mevzu veya ithalât münasebetiyle alınan her nevi resim ve mükellefiyetler bakımından da, 
işbu Anlaşma tarihinde mevcut olanlardan veya mezkûr tarihte ithalâtçı ülkede mer'i mevzuatın 
doğrudan doğruya zaruri b'ir neticesi olarak ilerde vaz'edileceklerden daha yüksek resim veya mü
kellefiyetlere tâbi tutulmıyacaktır. 

c) Âkıd Taraflardan birine ait listenin ikinci kısmında yer alan ve 1 nci madde mucibince 
rüçhanlı muameleden faydalanan ülkelerin malları bu listenin ait olduğu ülkeye ithal edildikleri 
sırada, listede münderiç hususi şart ve kayıtlar göz önünde bulundurulmak kaydiyle, betahsis 
gümrük resimleri bakımından listenin ikinci kısmında gösterilenlerden daha yüksek gümrük resimle
rine tâbi tutulmıyacaktır. Aynı zamanda, bu mallar, ithalâta mevzu veya ithalât münasebetiyle 
alman her nevi diğer resim ve mükellefiyetler bakımından da, işbu Anlaşma tarihinde mevcut 
olanlardan veya mezkûr tarihte ithalâtçı ülkede mer'i mevzuatın doğrudan doğruya zaruri 
bir neticesi olarak ileride vaz'edileceklerden daha yüksek resim veya mükellefiyetlere tâbi tutul
mıyacaktır. İşbu maddenin hiçbir hükmü bir Âkıd Tarafı, malların rüçhanlı hadlerden faydalan
ma şartlarına mütaallik olup işbu Anlaşma tarihinde mevcut bulunan hükümleri idameden men-
etmiyecektir. 

2. tşbu maddenin hiçbir hükmü bir Âkıd Tarafı her hangi bir malın ithali sırasında, istediği 
zaman: 

a) I I I ncü maddenin 2 nci fıkrasına uygun olarak bir mümasil millî mala veya ithal edilen 
eşyanın imâl veya istihsal edildikleri bir metaya mevzu dahilî resme muadil bir mükellefiyet, 

b) VI nci maddeye uygun olarak dampingi karşılayıcı veya telâfi edici bir resim, 
• c) îfa olunan hizmetin bedeli ile mütenasip ücret veya resim, 

tahsilinden menetmiyecektir. 
3. Hiçbir Âkıd Taraf gümrük kıymetini tâyin veya paraları tahvil ediş tarzını, işbu Anlaşmaya 
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ekli listelerden kendisine ait olanında yer alan tavizlerin kıymetini azaltacak şekilde değiştir-
miyecektir. 

4. Âkıd Taraflardan biri işbu Anlaşmaya ekli listelerden kendisine ait olanında yer alan mallar
dan biri üzerinde hukukan veya filen bir ithalât inhisarı tesis eder veya mevcudu idame ettirir veya 
buna izin verirse, listede aksine bir hüküm bulunmadıkça veya tavizi bidayette müzakere etmiş olan 
taraflar başka türlü kararlaştırmadıkça, bu inhisar vasati olarak, mezkûr listede derpiş olunan hima
yeden daha üstün bir himaye temin edemiyecektir. İşbu fıkra hükümleri, Âkıd Tarafların, işbu An
laşmanın diğer hükümleriyle, millî müstahsıllarn yapmaya mezun bulundukları her türlü yardıma 
müracaat yetkilerini tahdit etmez. 

5. Bir Âkıd Taraf, diğer bir Âkıd Tarafın işbu Anlaşmaya ekli listesinde yer alan bir tavizin 
icabı zannettiği bir muameleden muayyen bir malın faydalandırılmadığı kanaatinde bulunursa, doğru
dan doğruya diğer Âkıd Taraf nezdinde teşebbüste bulunur. Bu diğer Âkıd Taraf tatbiki istenen mu
amelenin derpiş edilen muamele olduğunu kabul etmekle beraber, bir mahkeme veya diğer yetkili bir 
makam kararı neticesinde bu malın, kendi gümrük mevzuatı icabı olarak, işbu Anlaşmada derpiş olu
nan muameleden faydalanacak şekilde tasnifine imkân olmadığı için, bu muameleden faydalandırıla-
mıyacağmı beyan ederse, bu Âkıd Taraf ve esaslı surette ilgili bulunan diğer bütün Âkıd Tarafla'.', 
âdilâne bir telâfi çaresi bulmak maksadiyle, biran evvel yeni müzakerelere girişeceklerdir. 

6. a) Milletlerarası Para Fonu üyesi bulunan Âkıd Taraflara ait listelerde yer alan siklet esasına 
müstenit resim ve mükellefiyetlerle, mezkûr Âkid Taraflarca siklet esasına müstenit resim ve mükel
lefiyetlere kıyasen tatbik edilen rüçhan payları, işbu Anlaşma tarihinde fon tarafından kabul edilen 
veya muvakkaten tanınan rayiç üzerinden, bu tarafların kendi paralariyle ifade olunur. Binnetice, bu ra
yiç Milletlerarası Para Fonu Statülerine uygun olarak % 20 den fazla indirildiği takdirde siklet esa
sına müstenit resim veya mükellefiyetlerle rüçhan payları, bu indirimi kaale alacak şekilde ayarlana
bilin Bunun için, Âkıd Taraf ların (XXV nci madde gereğince müştereken hareket eden Âkıd Tarafla
rın) bu ayarlamaların müstaceliyet ve zaruretleri üzerinde müessir olabilecek bilûmum unsurları da 
göz önünde bulundurarak, işbu Anlaşmaya ekli ilgili listede veya Anlaşmanın diğer bir tarafında 
yer alan tavizlerin kıymetini tenzil edici mahiyette olmadıklarını kabul hususunda mutabık kalma
ları şarttır. 

b) Bu hükümler Fon Üyesi olmıyan Âkıd Taraflara, Fon Üyesi oldukları veya XV nci mad
de hükümleri gereğince hususi bir Kambiyo Anlaşması akdettikleri tarihten itibaren tatbik edile
cekti i*. 

7. îşbu Anlaşmaya ekli listeler, Anlaşmanın birinci kısmının ayrılmaz cüz'ünü teşkil eder. 

Madde — I I I 

Dahilî nizam ve vergiler mevzuunda millî muamele 

1. Âkıd Taraflar iç piyasada malların satışına, satışa arzına, alımına, taşınmasına, dağıtılma
sına veya kullanılmasına taallûk eden dahilî resim ve diğerj mükellefiyetlerle kanun, nizamname ve 
talimatların ve bâzı malların muayyen miktar ve nispetlerde harman edilmesini, işlenmesini veya 
kullanılmasını tanzim eden miktara mütaallik dahilî nizamların, yerli mallar veya itJhal mallan üze
rinde millî istihsali koruyacak şekilde uygulanmaması gerektiğini kabul ederler. 

2. Her hangi bir Âkıd Taraf ülkesinden diğer her hangi b'ir Âkıd Taraf ülkesine ithal edilen 
ı malların doğrudan doğruya veya bilvasıta tâbi tutulacağı her nevi dahilî resim veya diğer mükelle

fiyetler/mümasili yerli malların doğrudan doğruya veya bilvasıta tâbi tutulduğu her nevi dahilî 
resim veya diğer mükellefiyetlerden daha yüksek olmıyavaktıı*. 

Diğer taraftan, hiçbir Âkıd Taraf 'ithal mallarına veya yerli mallara, 1 nci fıkrada beyan olu
nan prensiplere mugayir olacak şekilde başka çeşit dahilî resim veya mükellefiyetler uygulamıya-
caktıv. 

3. 10 Nisan 1947 tarihinde mer'i bulunan ve gümrüklü bir malın gümrük resmini sabitleş-
tiren bir Ticaret Anlaşması ile tatbikına sarahaten müsaade edilen bir dahilî resmi, 2 nci fıkra 



hükümleriyle kabili telif olmamasına rağmen, uygulamakta devam eden Âkıd Taraf, mezkûr An
laşma mucibince taahhütlerden kurtulup bu gümrük resmini, dahilî resimle sağlanan himayenin 
kaldırılmasını telâfi edecek şekilde, yükseltmek imkânını elde edinceye kadar, 2 nci fıkra hü
kümlerini bu dahilî resim hakkında uygulamamakta serbesttir. 

4. Her hangi bir Âkıd Taraf ülkesinden diğer her hangi bir Taraf ülkesine ithal edilen mal
lar, iç piyasada bu malların satışına, satışa arzına, alımına, taşınmasına, dağıtılmasına veya kul
lanılmasına taallûk eden bilûmum kanun, nizamname veya talimat bakımından, mümasili millî 
menşeli mallara uygulanan muameleden daha az müsaadekâr bir muameleye tâbi tutulmıyacak-
tır. İşbu fıkra hükümleri dahilî nakliyatta, malın menşei kaale alınmadan, münhasıran nakil 
vasıtalarının iktisadi kullanılışlarına istinat ettirilen farklı tarifeler uygulanmasına mâni olmı-
yacaktır. 

5. Hiçbir Âkıd Taraf, bâzı malların harmanlanması, işlenmesi veya kullanılması mevzuunda 
bir malın muayyen bir miktar veya nispetinin doğrudan doğruya veya bilvasıta millî istihsal 
kaynaklarından sağlanmasını âmir bulunacak şekilde miktar tahditleri vaz'eden nizamlar tesis 
etmiyecek veya mevcutları idame ettirmiyecektir. Bundan başka, hiçbir Âkıd Taraf, birinci fıkra 
esaslarına aykırı - olacak şekilde, miktar tahditleri vaz'eden başka tarzda dahilî nizamlar uygula-
yamıyacaktır. 

6. İthalâta zarar verecek şekilde tâdil edilmemek ve müzakereler bakımından bir gümrük 
resmi mahiyetinde telâkki olunmak şartiyle, bir Âkıd Taraf ülkesinde 1 Temmuz 1939, 10 Nisan 
1947 veya 24 Mart 1948 tarihlerinden bu Âkıd Tarafça tercih -edilecek birinde mer'i bulunan ve 
miktar tahditleri vaz'eden dahilî nizamlara 5 nci fıkra hükümleri uygulanmıyacaktır. 

7. Malların muayyen miktar veya nispetlerde harmanlanması, işlenmesi veya kullanılmasına mü-
taallik miktar tahditleri vaz'eden dahilî nizamlar, bu miktar veya nispetleri yabancı mal kaynakları 
arasında paylaştıracak şekilde uygulanmıyacaktır. 

8. a) İşbu madde hükümleri, piyasada tekrar satılmak veya piyasada satılacak emtianın istihsa
linde kullanılmak kasdi olmadan, Hükümet teşekkülleri tarafından âmme müesseselerinin ihtiyaçları 
iein satnalınacak malların iktisabına mütedair kanun, nizamname ve talimatlar hakkında uygulan
mıyacaktır. 

b) İşbu madde hükümleri gereğince uygulanan dahilî resim ve mükellefiyetler hasılatından yapı
lan yardımlarla âmme müesseseleri tarafından veya bu müesseseler hesabına yerli mallar mubayaası 
suretiyle yapılan yardımlar da dâhil olniak üzere, işbu madde hükümleri, münhasıran yerli müstah-
sıllara nakdî yardımlarda bulunulmasına engel olmıyacaktır. 

9. Âkıd Taraflar, işbu maddenin diğer hükümlerine uygun olsa dahi, âzami hadler tesbit etmek 
suretiyle iç fiyatları kontrol altına almanın ithal malını ihraç eden Âkıd Tarafların menfaatlerini 
ızrar edici neticeler doğurabileceğini kabul ederler. Buna binaen, bu gibi tahditleri nygulıyan Âkıd 
Taraflar, ihracatçı Âkıd Tarafların menfaatlerini gözönünde bulundurarak, bu izrar edici neticeleri 
bütün imkânlar dairesinde bertaraf etmeye âzami gayret göstereceklerdir. 

10. İşbu madde hükümleri bir Âkıd Tarafça 4 ncü madde hükümleri dairesinde, dolu filimler 
üzerinde miktar tahditleri vaz'eden, bir dahilî nizam tesisine veya böyle bir nizamın idamesine mâüi 
değildir. 

Madde — IV 

Sinema filimlerine mütaallik özel hükümler 

Bir Âkıd Taraf dolu sinema filimleri üzerinde miktar tahditleri vaz'eden dahilî bir nizam tesis 
eder veya idame ettirirse, bu nizam aşağıdaki şartlar dâhilinde yürütülecek olan sinema konten
janları şeklini alacaktır. 

a) Sinema kontenjanları, asgari bir yıllık muayyen bir süre içinde ticari mahiyeti haiz bil
ûmum menşeli filimlerin gösterilmesine fiilen tahsis olunan müddetin tamamının asgari bir kıs
mında, yalnız yerli filimler gösterilmesi mecburiyetini tahmil edebilir. Bu kontenjanlar, her 
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sinema salonunun veya muadilinin bir sen© zarfında filim gösterdiği müddete göre tesbit 
edilecektir. 

b) Filim gösterme müddetinin, bir sinema kontenjanı gereğince yerli filimlere tahsis edilmiş 
olmıyan veya yerli filimlere tahsis edilip de idari bir kararla serbest bırakılmış kısmı, muhtelif 
menşeli filimler arasında ne hukukan ve ne de fiilen tevzi olunamaz. 

c) îşbu maddenin (b) bendi hükümlerine bakılmaksızın, her Âkıd Taraf, yerli filimler ha
riç, muayyen bir menşeden gelen filimlere, 10 Nisan 1947 tarihindekini tecavüz etmemek kay-
diyle, asgari bir. gösterme müddeti tahsis eden ve (a) bendi hükümlerine uygun olan sinema 
kontenjanlarını idame ettirebilecektir. 

d) Sinema kontenjanları kadırılmak, tahfif edilmek veya şümulleri daraltılmak maksadiyle 
müzakere konusu yapılabilecektir. 

Madde — V 

Transit serbestisi 

1. Bir Âkıd Tarafın hudutları dışında başlıyan ve biten tam bir seferin bir kısmını bu Âkıd 
Tarafın ülkesinde, aktarmalı veya aktarmasız, antrepolu veya antreposuz, inkıtalı veya inkıtasız ve
yahut nakil şekli değiştirilerek \eya değiştirilmeden kateden emtia ile (bagajlar dâhil) gemiler ve 
sair nakil vasıtaları, mezkûr Âkıd Tarafın ülkesinde transit halinde addolunur. İşbu maddede bu ne
vi nakliyata «transit nakliyat» denmiştir. 

2. Milletlerarası transit için en elverişli yollan ihtiyar eden Âkıd Tarafların ülkelerinden geien 
veya buralara giden transit nakliyat , diğer Âkıd Tarafların ülkelerinde transit serbestîsine maz-
har olacaktır. 

Gemi ve vapurların bandıralarına, emtia, gemi, vapur ve sair nakil vasıtalarının sahiplerine ve
ya bunların menşe, hareket, giriş, çıkış ve tahsis mahallerine müstenit mülâhazalarla her hangi bir 
tefrik yapılmıyacaktır. 

3. Her Âkıd Taraf kendi ülkesinden geçecek transit nakliyatın, salahiyetli gümrük bürosuna 
bir beyanname ile bildirilmesini istiyeb'ilecektir; bununla beraber uygulanması gereken Gümrük Ka
nun ve nizamlaryıa riayet edilmemesi müstesna, diğer Âkıd Tarafların ülkelerinden gelen veya bu
ralara giden bu nevi nakliyat, lüzumsuz bekletme veya takyitlere tâbi tutulmıyacak ve nakil mas-
raflariyle transit dolayısiyle yapılan idari masraflara veya ifa edilen hizmetin bedeline tekabül 
eden ücretler hariç, Gümrük resimlerinden, bilûmum transit resimlerinden veya transitle 'ilgili diğer 
bilûmum mükellefiyetlerden muaf olacaktır. 

4. Âkıd Tarafların ülkelerinden gelen veya buralara giden transit nakliyata diğer Âkıd Taraf
larca tatbik olunacak bilûmum resim ve nizamlar, nakil şartlarının icapları dairesinde, âdil olmalı
dır. 

5. Transite mütaallik bilûmum resimler, nizamlar ve kaideler mevzuunda her Âkıd Taraf, di
ğer Âkıd Tarafların ülkelerinden gelen veya buralara giden transit nakliyata, her hangi bir üçün
cü memleketten gelen veya buraya giden transit nakliyata uyguladığı muameleden daha az müsaade-

• kâr bir muamele uygulamıyacaktır. 
6. Her Âkıd Tarafın, diğer her hangi bir Âkıd Taraf ülkesinden transit olarak geçen mallara 

uygulıyacağı muamele, menşe mahallerinden tahsis mahallerine mezkûr ülkeden geçmeden nakille-
ı ri halinde tatbik edilecek muameleden, daha az müsaadekâr olmıyacaktır. Bununla beraber her 

Âkıd Taraf, emtianın rüçhanlı resimlerden istifade edebilmesi için vasıtasız sevkiyatı şart koştuğu 
veya emtianın Gümrük Resminin tesbitinde ittihaz ettiği kıymetlendirme usulünde vasıtasız sevki
yatı bir unsur olarak nazarı itibara aldığı hallerde, işbu Anlaşma tarihinde yürürlükte bulunan va
sıtasız sevkiyata mütaallik şartları idamede serbest olacaktır. 

7. îşbu madde hükümleri transit olarak geçen hava taşıtlarına uygulanmıyacak, fakat hava 
yolu ile transit geçen emtiaya (bagajlar dâhil) uygulanacaktır. 
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Madde — VI 

Telâfi edici ve damping karşılayıcı resimler 

1. Âkıd Taraflar, bir memleket mallarının normal kıymetlerinden aşağı bir fiyatla diğer bir mem
leket piyasasına sokulmasına imkân veren dampingin, bir Âkıd Tarafın müesses bir istihsalini 
ehemmiyetli surette izrar ettiği veya izrar etmek tehlikesi gösterdiği veya millî bir istihsalin tesi
sini hissedilir derecede geciktirdiği takdirde, merdut olduğunu kabul ederler. îşbu maddenin uygu
lanmasında, bir memleketten ihraç olunan bir malın diğer bir memleketin piyasasına normal fi
yatından aşağı bir fiyatla sokulmuş addolunabilin esi için, bu mal fiyatının aşağıda gösterilenlerin 
dununda olması lâzımdır : 

a) ihracatçı memlekette istihlâke tahsis edilen nramasil bir malın normal ticari muameleler es
nasında taayyün eden kendisiyle kabili mukayese fiyatının, 

b) Veya, bu ihracatçı memleketin iş piyasasında böyle bir fiyat mevcut olmadığı takdirde, ih
raç edilen malın fiyatının : 

i) Bir üçüncü memlekete ihraç edilen mümasil bir malın normal ticari muameleler esnasında 
taayyün eden kendisiyle kabili mukayese en yüksek fiyatının, 

ii) Veya, bu malın istihsal edildiği memleketlerdeki istihsal bedeline, mâkul bir kâr ve satış 
masraflarının ilâvesiyle elde edilen fiyatın. 

2. Her Âkıd Taraf dampinge mâni olmak veya dampingi tesirsiz bırakmak maksadiyle, dam
ping mevzuunu teşkil eden her maldan, tutarı bu mala mütaallik damping haddini aşmıyacak, dam
ping karşılayıcı bir resim tahsil edebilecektir. îşbu maddenin uygulanmasında, damping haddin
den, birinci fıkra hükümleri dairesinde tesbit edilen fiyat farkı anlaşılmalıdır. 

3. Bir Âkıd Taraf ülkesinden diğer bir Âkıd Taraf ülkesine ithal edilen bir maldan tahsil olu
nacak telâfi edici resim, müstahsil veya ihracatçı memlekette bu mala imal, istihsal veya ihraç sı
rasında doğrudan doğruya veya bilvasıta sağlandığı bilinen, muayyen bir malın nakline yapılan 
bilûmum yardımlar da dâhil, prim veya yardımın muhammen tutarını tecavüz edemez. «Telâfi edi
ci resim» tâbirinden bir malm imal, istihsal veya ihracına doğrudan doğruya veya bilvasıta sağla
nan bilûmum prim veya yardımları tesirsiz bırakmak maksadiyle tahsil olunan özel bir resim anla
şılmalıdır. 

4. Bir Âkıd Taraf ülkesinden diğer bir Âkıd Taraf ülkesine ithal edilen her hangi bir mal, müs
tahsil veya ihracatçı memlekette istihlâke tahsis olunan mümasil mal, kendisinin tâbi tutulduğu 
resim ve harçlardan muaf tutuluyor veyahut bu resim veya harçları iade ediliyor diye, telâfi edici 
veya damping karşılayıcı resimlere tâbi tutulmıy a çaktır. 

5. Bir Âkıd Taraf ülkesinden diğer bir Âkıd Taraf ülkesine ithal edilen her hangi bir mal, 
dampingden veya ihracata yapılan yardımlardan tahaddüs eden tek bir duruma karşı tedbir ittihazı 
maksadiyle, aynı zamanda hem telâfi edici ve hem de damping karşılayıcı resimlere tâbi tutulmı-
yacaktır. 

6. Dampingin veya yardımın, müesses millî bir istihsale ehemmiyetli bir zarar verecek veya 
vermek tehlikesi gösterecek veyahut bir millî istihsalin tesisini hissedilir derecede geciktirecek mahi
yette bir tesir yaptığı müşahede edilmedikçe, hiç bir Âkıd Taraf, diğer bir Âkıd Tarafın ülkesinden 
ithal edilen bir maldan telâfi edici veya damping 'karşılayıcı resimler tahsil etmiyecektir. İhracatçı 
bir Âkıd Tarafça bir mala yapılan damping veya yardım, bu malı ithalâtçı Taraf ülkesine ihraç 
eden diğer bir Âkıd Tarafın istihsaline zarar verdiği veya vermek tehlikesi gösterdiği takdirde, 
Âkıd Taraflar, işbu fıkra hükümlerinden ayrılarak, söz konusu malın ithalinde, ithalâtçı Âkıd Ta
rafça telâfi edici veya damping karşılayıcı bir resim alınmasına müsaade edebilecektir. 

7. Bir mal ile esaslı surette ilgili bulunan Âkıd Taraflar arasında yapılan danışmalar neticesin
de aşağıdaki hususlar tesbit edilmiş bulunduğu takdirde, ihracat fiyatları hareketlerinden müstakil 
olarak, gerek bir esas maddenin iç piyasa fiyatına gerekse bu nevi bir maddenin yerli müstahsıllarmın 
gayrisâfi varidatına istikrar vermeye matuf olan ve bazan bu malm mümasil bir mal için iç pi
yasa alıcılarından talep edilen kendisininki ile kabili mukayese fiyattan dun bir fiyatla ihracını in-
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taç eden bir sistemin 6 ncı fıkradaki mânada ehemmiyetli bir zarar tevlit etmediği mefruzdur : 

a) Bu sistem neticesinde söz konusu malın, aynı zamanda, mümasil bir mal için iç piyasa alıcı
larından talebedilen kendisininki ile kabili mukayese fiyattan yüksek bir fiyatla ihraç edilmiş ol
ması, 

b) Ve bu sistemin, istihsalin fiilen tanzimi neticesinde veya her hangi bir sebeple ihracatı gay
ri muhik surette teşvik etmemesi veya diğer Akıd Tarafların menfaatlerini her hangi bir diğer 
ciddî zarar tevlit etmeden uygulanması. 

Madde — V I I 

Gümrük Kıymeti 

1. Âkıd Taraflar, gümrük kıymetinin tâyini mevzuunda işbu maddenin mütaakıp fıkralarında 
yazılı umumi esasların yerinde olduğunu kabul ve bu esasları, mümkün olur olmaz, ithal veya ih
raçlarında kıymete müstenit veya her hangi bir şekilde kıymeti nazarı itibara alan gümrük resim
lerinde veyahut diğer mükellefiyet veya tahditlere tâbi tutulan bilûmum mallara uygulamayı taah
hüt ederler. Ayrıca, Âkıd Taraflardan birinin talebi üzerine, Âkıd Taraflar, diğer bir Âkıd Tara
fın gümrük kıymetine mütaallik bilûmum kanun veya nizamnameleri ne şekilde uyguladığını, bu 
esaslar zaviyesinden tetkik edeceklerdir. Âkıd Tarafların işbu madde gereğince aldıkları tedbirler 
hakkında rapor vermeleri Âkıd Taraflarca talep edilebilecektir. 

2. a) îthal edilen emtianın gümrük kıymeti, resme mevzu teşkil eden ithal m etamin veya mü
masilinin hakiki kıymetine müstenit olmalı; yerlimallarm kıymetine veyahut keyfî veya itibari kıy
metlere istinat ettirilmemelidir. 

b) «Hakiki kıymet» ithalâtçı memleketin mevzuatında tâyin olunan zaman ve mahalde ve 
normal ticari muameleler sırasında mezkûr emtianın veya mümasillerinin tam serbest rekabet 
şartları altında satıldığı veya satışa arziedildiği fiyat olmalıdır. Bu emtianın veya mümasilleri
nin fiyatları, muayyen bir ticari muamelenin mevzuunu teşkil eden bir malın miktarına bağlı bu
lunduğu nispette, esas ittihaz edilecek fiyat, ithalâtçı memleket tarafından bir daha değiştiril
memek üzere yapılacak katî bir tercihe göre; 

i) Kendi miktarları ile kabili mukayese miktarlara, veya; 
ii) En az bu emtianın, ithalâtçı memleketle ihracatçı memleket arasında fiilen ticari muame

le konusu teşkil etmiş olan âzami bacımları nazarı itibara alındığmdaki kadar, ithalâtçı memleke
te müsait olacak şekilde tesbit edilecek miktarlara, taallûk etmelidir. 

c) Hakiki kıymet işbu fıkranın (b) bendi hükümlerine göre tâyin edilemediği takdirde, 
gümrük kıymeti, hakiki kıymetin kabili tahkik en yakın muadiline kiyaseti tesbit edilmelidir. 

3. Müstahsil veya mahreç memlekette vacibüttediye dâhili resim ve vergilerden muaf kılınan 
veyahut bu dâhili resim ve vergileri iade edilen veya edilmesi lâzımgelen emtianın gümrük kıy
meti, bu vergi ve resimleri ihtiva etmemelidir. . 

4. a) İkinci fıkrayı uygularken başka bir memleketin parası ile ifade olunmuş bir fiyatı 
kendi parasına tahvil zaruretinde kalan bir Âkıd Tarafın tatbik edeceği tahvil haddi, işbu fıkrada 
aksine bir hüküm olmadıkça, Milletlerarası Para Fonu statülerindeki veya işbu Anlaşmanın XV 
nci maddesi gereğince akdedilen özel kambiyo anlaşmalarmdaki, paritelere istinat edecektir. 

b) Böyle bir parite tesbit edilmemiş olduğu takdirde, tahvil haddi, fiilen bu paranın ticari 
muamelelerdeki câri kıymetine tekabül edecektir. 

c) Âkıd Taraflar, Milletlerarası Para Fonu ile mutabık kalarak, M illeti eraıWı Para Fonu sta
tüleri mucibince »mütaaddit kambiyo hadlerine tâbi tutulmakta berdevam olan her hangi bir paranın 
tahvilinde, Âkıd Taraflarca tatbik edilecek, kaideleri tesbit edecektir. Her Âkıd Taraf işbu madde
nin 2 nci fıkraisını uygularken, bu paralara, paritelere istinat edeceği yerde, yukarda söz konusu 
olan kaideleri uygulıyasbilecektir. Bu kaidelerin Âkıd Taraflarca ittihazına intizaren işbu madde
nin 2 nei fıkrasının uygulanmasında, her Âkıd Taraf, işbu bentte tesbit olunan şartları haiz her 
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hangi bir yabancı paraya, bu paranın ticari muamdelerdeki kıymetini fiilen ifadeye matuf bulunan, 
tahvil kaidelerini uygulıyaıbilecektir. 

d) îşbu fıkranın hiçbir hükmü, bir Âkıd Tarafı işbu Anlaşma tarihinde gümrük kıymetinin 
tâyini için ülkesinde uygulamakta olduğu para tahvili usulünde, vacibüttediye gümrük resimleri
nin umumi tutarının yükselmesini intaç edebilecek, değişiklikler yapmaya mecbur bıraktıracak şekil
de tefsir edilemez. • 

5. Kıymete müstenit veya her hangi bir şekilde kıymeti nazarı itibara alan gümrük resimlerini, 
veyahut diğer mükellefiyet veya tahditlere tâbi tutulan malların kıymetini, tâyin için kullanılan 
kıstas ve usuller sabit kalmalı ve tüccarlara, gümrük kıymetini kâfi bir sarahatle tâyin imkânını 
verecek şekilde yayınlanmalıdır. 

Madde — VII f 

İthalât ve ihracata mütaallik formaliteler 

1. Âkıd Taraflar, Hükümet veya idare makamlarının, gümrük resimleri dışında ithalât veya 
ihracattan aldıkları veyahut ithalât veya ihracat münasebetiyle tahsil ettikleri ücret ve mükellefi
yetlerin, ifa edilen hizmetin takribi bedeline inhisar etmesi lâzımgeldiğini ve yerli mallara bilvasıta 
yapılan bir yardım veyahut ithalât veya ihracata, malî maksatlarla mevzu bir resim mahiyetini 
almaması gerektiğini, kabul ederler. Âkıd Taraflar, aynı zamanda bu ücret ve mükellefiyetlerin 
miktar ve nevilerinin takyit edilmesi, ithalât ve ihracata mütaallik formalitelerin şümul ve 
karışıklıklarının asgari hadde indirilmesi ve ithalât ve ihracatta ibraz edilen belgelere mütaallik 
formalitelerin azaltılması ve basitleştirilmesi lüzumunu da, kabul ederler. 

2. Âkıd Taraflar, mümkün olur olmaz bu maddenin birinci fıkrasında zikredilen esas ve 
gayelere uygun tedbirler alacaklar; ayrıca, Âkıd Taraflardan birinin talebi üzerine, bilûmum 
kanun ve nizamların tatbikini, bu esaslar zaviyesinden tetkik edeceklerdir. 

3. Hiçbir Âkıd Taraf, gümrük nizam ve usullerine karşı vâki hafif riayetsizlikleri, ağır ceza
lara tâbi tutmıyacaktır. Bilhassa, gümrüğe ibraz edilen belgelerdeki, hile kastiyle olmadığı 
açıkça anlaşılan veya ağır bir ihmal eseri olmıyan, kolaylıkla kabili tamir unutkanlık veya yan
lışlıklardan dolayı alınacak nakdî cezalar, basit bir ihtar mahiyetini aşacak meblâğlara baliğ 
olmayacaktır. 

4. îşbu madde hükümleri, aşağıda, zikredilen hususlara taallûk edenler de dâhil olmak üzere, 
Hükümet veya idare makamları tarafından ithalât veya ihracat muameleleri münasebetiyle uy
gulanacak ücret, mükellefiyet, formalite ve kay. t lara şâmil olacaktır: 

a) Konsolosluk fatura ve şahadetnameleri gibi konsolosluk muameleleri; 
b) Miktar tahditleri; 
c) Lisanslar; 
d) Kambiyo kontrolü; 
e) İstatistik hizmetleri; 
f) îbraz, temin ve ita edilecek belgeler; 
g) Tahlil ve muayeneler; 
h) Karantina, sıhhi muayene ve tathir. 

Madde — IX 

Menşe alâmetleri 

1. Alâmet vaz'ına mütaallik nizamlar mevzuunda, her Âkıd Tarafın diğer Âkıd Taraflar ül* 
kelerinin mallarına uygulıyaeağı muamele, bir üçüncü memleketin mümasil mallarına uygulıya-
cağı muameleden daha az müsaadekâr olmamalıdır. 

2. idarî bakımdan mümkün oldukça, Âkıd taraflar, menşe alâmetlerinin ithal sırasında vaz'
ına müsaade etmelidirler. 
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3. Âkıd Tarafların ithal mallarına alâmet vaz'ına mütaallik kanun ve nizamları, ne malla

rın ciddî bir zarar görmesine, ne kıymetlerinin esaslı surette düşmesine ve ne de maliyet Sut
larının sebepsiz yere artmasına sebebiyet vermemelidir. 

4. Kaideten, hiçbir Âkıd Taraf, alâmet vaz'ı sebepsiz yere geçiktirilmedikçe veya hataya 
sevkedecek alâmetler vaz'edilmedikçe veya alâmet vaz'ı kasten ihmal olunmadıkça, alâmetlerin 
ithalâttan evvel vaz'ma mütaallik nizamlara ademiriayetten dolayı, para cezaları veya özel resim
ler tahsil etmemelidir. 

5. Âkıd Taraflar, ticari alâmetlerin hakiki menşe üzerinde yanlış bir fikir hâsıl ettirecek 
şekilde kullanılmalarına mâni olmak ve bu suretle bir Âkıd Tarafın, mevzuatiyle himaye ettiği 
kendi ülkesi mallarına mütaallik mmtakavî veya coğrafi menşe unvanlarının zarar görmelerine 
meydan vermemek maksadiyle, aralarında iş birliği yapacaklardır. Her Âkıd Taraf, unvanları
nın müfredatını kendisine bildirmiş olan bir Âkıd Tarafça, bu unvanların işbu fıkranın birinci 
cümlesinde derpiş olunan suiistimallere mâruz kalması dolayısiyle, vâki olacak talep ve müracaatı 
tam bir hüsnüniyetle inceliyecektir. 

Madde — X 

Ticarete mütaallik nizamların yayınlanması ve uygulanması 

İ . Gümrük bakımından malların tasnifini ve kıymetlerinin tâyinini, gümrük resim hadleri 
ve sair resim ve mükellefiyetleri, veya ithalât veya ihracata mütaallik kayıt, tahdit veya raem-
nudyetleri veya ithalât veya ihracata mütaallik para havalelerini istihdaf eden veya bu malların 
»atışma, tevziine, nakline, sigortasına, depolanmasına, muayenesine, teşhirine, tadiline, harmanlan
masına veya her hangi bir başka surette kullanılmasına mütedair olarak, her hangi bar Âkıd Ta
rafça yürürlüğe konulmuş olan umumi mahiyetteki adlî veya idari kararlarla kanun ve nizam
lar, hükümetlerin ve tüccarların bilgi edinebilecekleri şekilde, en kısa zamanda yayınlanacaktır. 
Bir Âkıd Taraf 'Hükümeti veya Hükümet teşekkülü ıile diğer bir Âkıd Taraf Hükümeti veya Hü
kümet teşekkülü arasında yürürlükte bulunan, milletlerarası ticaret politikası ile ilgili anlaşma
lar da yayınlanacaktır. İşbu fıkra hükümleri, bir Âkıd Tarafı, ifşaı kanunların uygulanmasına 
engel olabilecek veya âmme menfaatini izrar edebilecek veyahut resmî veya özel teşebbüslerin 
meşru tdeari menfaatlerini haleldar edebilecek olan mahrem mahiyetteki malûmatı, açıklamaya 
mecbur etmiyecektir. 

2 Bir Âkıd Taraf, yeknesak ve müesses teamüller gereğince ithalâta uygulanan bir gümrük 
resminin veya diğer bir mükellefiyetin haddin yükselmesini dntaç. edebilecek veya ithalâta mü
taallik para havaleleri üzerinde yeni bir nizam, bir tahdit veya memnuiyet tesisine veya mevcut
ların şiddetlendirilmesine vesile olabilecek, umumi mahiyetteki hiçbir tedbiri, resmen ilân etme
dikçe, yürürlüğe koyamıyacaktır. 

3. a) Her Âkıd Taraf, işbu maddenin 1 nci fıkrasında derpiş olunan bilûmum nizam ve ka
nunlarla adlî ve idari kararları, yeknesak ve tarafsız bir şekilde ve nasafet dairesinde uygulıyacaktır. 

b) Her Âkıd Taraf, mümkün olur olmaz, başlıca vazifeleri gümrük meselelerine mütaallik idari 
kararları en kısa zamanda tetkik ve tashih etmek olan adlî veya idari mahkemeler veya hakem mec
lisleri veya müracaat mercileri tesis edecek veya mevcutları idame ettirecektir. Bu mahkeme veya 
merciler, idari tedbirleri yürütmekle vazifeli teşekküllerden müstakil olacaklar ve ittihaz edecekleri 
kararlar ithalâtçılara tanınan itiraz müddetleri zarfında bir üst kaza mercii nezdinde itirazda bulu
nulmadığı takdirde, bu teşekküller tarafından infaz edilecek ve idari tatbikat bunlara göre tanzim 
olunacaktır. Bununla beraber, mezkûr kararların hukuk prensipleriyle veya dâva vakıalariyle kabili 
telif olmadıkları kanaatini uyandıracak muhik sebepler mevcut olduğu takdirde, böyle bir teşekkü
lün mensup olduğu merkezî idarenin, meselenin başka bir dâvada yeniden rüyet edilmesini temin 
maksadiyle tedMÜer almak hakkı mahfuz kalacaktır. 

c) İşbu fıkranın (b) bendinin hiçbir hükmü, idari tedbirleri uygulamakla vazifeli olan teşekkül
lerden tamamen veya resmen müstakil olmamakla beraber, işbu Anlaşma tarihinde bir Âkıd Tarafın 
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ülkesinde mevcut bulunan ve fiiliyatta idari kararların bitarafane ve objektif bir surette yeniden 
tetkik edilmesini sağlıyan mercilerin, behemehal ilgasını veya değiştirilmesini icabettirmiyecektir. 
Bu nevi mercilere malik bulunan her Âkıd Taraf, bu mercilerin, işbu bentte tesbit edilen şeraiti haiz 
olup olmadıklarının Âkıd Taraflarca tâyin edilmesine yarıyacak bilûmum malûmatı, talep vuku
unda, Âknd Taraflara vermelidir. 

Madde — XI 

Miktar tahditlerinin tamamen kaldırılması 

1. Hiçbir Âkıd Taraf, gümrük resimleri ve sair mükellefiyetler haricinde, bir diğer Âkıd 
Taraf ülkesi menşeli bir malın ithali, bir diğer Âkıd Taraf ülkesine gönderilen bir malın ihracı, 
veya ihraç maksadiyle satışı üzerinde kontenjan, ithalât veya ihracat lisansları veya diğer her 
hangi bir usulle uygulanan memuriyet veya tahdit tesis edemez veya mevcutları idame ettiremez. 

2. İşbu maddenin 1 nci fıkrası hükümleri, aşağıdaki hallere teşmil edilmiyecektir: 
a) Gıda maddelerinin veya esas maddelerin fıkdanı yüzünden ihracatçı bir Âkıd Tarafın mâ

ruz kaldığı müşkül durumu önlemek veya gidermek maksadiyle, ihracata muvakkaten uygulanan 
memnuiyet veya tahditler, 

b) Milletlerarası ticarete arzolunan malların tasnifine, evsafın kontrolüne veya satışa çıkarıl
masına mütaallik kaide ve nizamların uygulanabilmesi için elzem olan ithalât veya ihracat mem
nuiyet veya tahditleri, 

c) Aşağıdaki neticeleri verecek olan hükümet tedbirlerinin uygulanabilmesi için elzem oldu
ğu takdirde, ithal şekilleri ne olursa olsun, ziraat veya balıkçılık mahsullerine mütaallik ithalât 
tahditleri: 

i) îthal edilen bir mahsulün mümasili yerli mahsulün, veya, mümasilinin istihsali ehemmiyet
li değilse, ithal edilen mahsulü doğrudan doğruya istihlâf edebilecek bir yerli mahsulün, satış 
veya istihsal miktarını tahdit etmek, 

ii) Veya ithal edilen mahsulün mümasili yerli bir mahsulde veya bu yerli mahsulün millî 
istihsali mühim değilse, ithal edilen mahsulü doğrudan doğruya istihlâf edebilecek bir yerli mahsulde 
vukubulan geçici bir fazlalığı, meccanen veya piyasa rayicinden dûn fiyatlarla memleketin bâzı müs
tehlik sınıflarına tahsis etmek suretiyle, eritmek. 

iii) Veyahut, istihsali, tamamen veya büyük ölçüde, doğrudan doğruya, yerli istihsali nispeten 
ehemmiyetsiz bir ithal malına bağlı bulunan, hayvan menşeli her hangi bir mahsulün, istihsal mikta
rını tahdit etmek. 

işbu fıkranın (e) bendi hükümleri dairesinde ithalât tahditleri uygulıyan her Âkıd Taraf, mu
ahhar ve muayyen bir devre zarfında ithaline müsaade edeceği mialrıı umumi hacını veya kıymetiyle 
bu hacım ve kıymette yapacağı bilûmum değişiklikleri, yayınlıyacaktır. Aynı zamanda, yukardaki (i) 
bendi hükümleri dairesinde uygulanan tahditler, ithalât yekûnu ile yerli istihsal yekûnu arasındaki 
nispeti, bu tahditlerin ademimevcudiyeti halinde mâkul olarak beklenebilecek nispetten aşağı düşürecek 
bir netice tevlidetmemelidir. Bu nispetin tâyininde! Âkıd Taraf, mukaddem temsilî bir devre zarfında 
mevcut olan nispeti ve bu malın ticaretine tesir etmiş veya edebilecek bilûmum özel âmilleri de, 
gerektiği şekilde göz önünde bulunduracaktır. 

3. XI, XII, XI I I ve XIV ncü maddelerdeki «ithalât tahditleri» veya «ihracat tahditleri» tâbir
leri, aynı zamanda, Devlet ticareti yoliyle uygulanan tahditlere de şâmildir. 

Madde — XII 

Tediye muvazenesini himayeye matuf tahditler 

1. XI nci maddenin 1 nci fıkrası hükümlerine bakılmaksızın, her Âkıd Taraf, dış malî durumu
nu ve tediye muvazenesini korumak maksadiyle, işbu maddenin mütaakıp fıkraları hükümleri 
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mahfuz kalmak kaydiyle, ithaline müsaade etmekte olduğu emtianın, hacım ve kıymetini tahdit 
edebilecektir. 

2. a) Hiçbir Âkıd Taraf, işbu maddeye istinaden, aşağıdaki maksatların tahakkuku için ica-
beden haddi* aşan ithal tahditleri tesis veyahut mevcutları muhafaza veya teşdidedemiyecektir : 

i) Para ihtiyatlarını tehdit eden mühim ve pek yakın bir alçalma tehlikesini önlemek veya 
bu alçalmaya nihayet vermek, 

ii) Veya para ihtiyatları seviyesi çok alçak ise, bu seviyeyi mâkul bir had dâhilinde yük
seltmek, 

Her iki halde de, Âkıd Tarafın para ihtiyatları ile, para ihtiyatları ihtiyacına tesir edebile
cek olan bilûmum özel âmiller ve bilhassa, Âkıd Taraf özel haricî kredilere malik bulunduğu 
takdirde, bu kredi veya kaynakların ciheti tahsislerine uygun şekilde kullanılmaları lâzımgele-
bileceği, gerektiği şekilde göz önünde bulundurulacaktır. 

b) «İşbu fıkranın (a) bendine tevfikan tahditler uygulıyan Âkıd Taraflar, bu tahditleri, 
mezkûr bentte derpiş olunan durum salâh buldukça, tedricen, hafifletecekler ve ancak durumun 
icapları ile kabili izah bir hadde idame ettirebileceklerdir; tesis veya idameleri, durumun icap-
lariyle izah edilemediği andan itibaren, bunları da kaldıracaklardır. 

3. a) Âkıd Taraflar gelecek ilk seneler zarfında, her birinin, muhtelif derecelerde, harbden 
mütevellit ekonomik intibak meseleleriyle karşılaşacağını kabul ederler. Bu devre zarfında; 
Âkıd Taraflar, işbu madde veya XIV üncü madde mucibince bir karar alırken, harb sonu devre
sinin intibak güçlüklerini ve bir Âkıd Tarafın, sağlam ve müstakar bir temele müstenit denk 
bir tediye muvazenesi tesis edebilmek için, ithal tahditlerine tevessüle mecbur kalabileceğimi, 
tamamen göz önünde bulunduracaktır. 

b) Âkıd taraflar, verimli tam çalıştırmanın ve daima artan ehemmiyetli bir talep hacminin 
tahakkuk ve idamesini veya sınai veya diğer ekonomik kaynakların kalkındırılmasını veyahut 
genişletilmesini ve verim seviyelerinin yükseltilmesini temin maksadiyle, bir Âkıd Tarafça millî 
alanda takip edilen politikanın, bu Âkıd Tarafta kuvvetli bir ithalât talebi yaratabileceğimi kabul 
ederler. Binnetice: 

i) îşbu maddenin 2 nci fıkrası hükümlerine bakılmaksızın, hiçbir Âkıd Taraf, yukarda söz 
konusu politikasını tadil ettiğd takdirde bu tahditlere lüzum kalmıyaeağı ileri sürülerek, işbu 
madde mucibince uygulamakta olduğu tahditleri kaldırmaya icbar edilemez; 

ii) îşbu madde mucibince ithalât tahditleri uygulıyan bir Âkıd Taraf, bu tahditleri, ithal 
edilen muhtelif mal veya mal sınıflarına, takip ettiği siyasete nazaran ithallerinde en çok fayda 
görülen malları tercih edecek şekilde inikas ettirebilecektir. 

c) Âkıd Taraflar millî politikalarını uygularken : 
i) Sağlam ve müstakar bir temele müstenit denk bir tediye muvazenesi tesisi lüzumunu ve 

istihsal kaynaklarının ekonomdk esaslar dairesinde kullanılmasındaki isabeti, gerektiği şekilde 
göz önünde bulundurmayı, 

ii) İthallerinin tamamen durdurulması normal ticari mübadeleleri sekteye uğratabilecek olan 
her nevi emtiadan, ticari bakımdan asgari miktarlarda, ithal edilmesine lüzumsuz bir şekilde 
mâni olabilecek veya ticari numunelerin ithalini veyahut berat hakkı, fabrika alâmeti hakki', te
lif hakkı veya benzeri diğer haklara mütaallik kaidelere ittiba edilmesine engel olabilecek, tahdit
ler uygulamaktan içtinap etmeyi, 

iii) Ve işbu maddede derpiş olunan tahditleri, diğer her hangi bir Âkıd Tarafın ticari veya eko
nomik menfaatlerine, zaruret olmadıkça, zarar vermiyecek şekilde uygulamayı, 

Taahhüt ederler. 
4. a) işbu madde mucibince tahditler uygulamıyan fakat uygulamak mecburiyetinde olduğu

nu hisseden her Âkıd Taraf, bunları tesis etmeden evvel (veya önceden danışmaya imkân yoksa, he
men tesis ettikten sonra), tediye muvazenesinde duçar olduğu müşkülâtın mahiyeti, bu mevzuda 
ihtiyar edebileceği muhtelif ıslah tedbirleri ve bu tedbirlerin diğer Âkıd Tarafların ekonomileri 
üzerinde muhtemel tesirleri hakkında, Âkıd Taraflarla danışmalarda bulunacaktır. Hiçbir Âkıd Ta-
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raf, işbu bent gereğince yapılacak danışmalar sırasında, neticede derpiş olunan tedbirlerden han
gisini tercih ederek uygulıyacağmı ve bunları hangi tarihte uygulamıya başlıyacağmı açıklamaya 
mecbur tutulamaz. 

b) Âkıd Taraflar, istedikleri zaman, işbu madde gereğince tahditler uygulıyan her Âkıd Tara
fı, kendisiyle danışmalarda bulunmaya davet edebilir; bu tahditleri esaslı surette tezyit eden her 
Âkıd Tarafı da otuz gün zarfında, kendisiyle danışmalarda bulunmaya davet edecektir. Bu suretle 
davet edilen Âkıd Taraf, görüşmelere iştirake mecburdur. Âkıd Taraflar, diğer her hangi b'ir Âkıd 
Tarafı da bu görüşmelere katılmaya davet edebilir. Âkıd Taraflar en geç 1 Ocak 1951 tarihinde 
toplanarak, toplandıkları tarihte işbu madde mucibince uygulanmasına devam olunan bilûmum 
tahditleri tetkik edecektir. 

c) Her Âkıd Taitfaf, işbu maddeye müsteniden, idame, tahkim veya tesisini tasarladığı tahditle
rin ve muayyen şartları ilerde tahakkuku halinde idame, tahkim veya tesisini arzu ettiği tahdit
lerin, peşinen tasvip edilmesini temin maksadiyle, Âk .ki Taıraıflarkı daâıışmalarda bul'unıaibi'lfir. Bu da
nışmalar neticesinde, Âkıd Taraflar bu tahditlerin idame, tahkim veya tesisini ve bunların şümul, 
şiddet ve sürelerini, peşinen tasvip edebilir. îşbıı fıkranın (a) bendinde derpiş olunan şartlar, 
bu tasvip çerçevesi dâhilinde yerine getirilmiş addolunur ve tahditleri uygulıyan Âkıd Tarafça 
ittihaz olunan tedbirlere karşı, işbu maddenin 2 nci fıkrası hükümleri ile kabili telif olmadığı 
ileri sürülerek, işbu fıkranın (d) bendine istinaden itirazda bulunulamaz. 

d) Bir Âkıd Taraf diğer bir Âkıd Tarafın (işbu maddeye müsteniden ittihaz ettiği tahdit 
tedbirlerini, aynı maddenin 2 nci veya 3 ncü fıkralariyle veyahut (XIV ncü madde hükümleri 
mahfuz kalmak kaydiyle) XITT ncü madde hükümleriyle telif edilemiyecek şekilde uygulamakta 
olduğu kanaatine varırsa, meseleyi görüşülmek üzere Âkıd Taraflara götürebilir. Söz konusu tah
ditleri uygulıyan Âkıd Taraf, görüşmelere katılacaktır. Âkıd Taraflar, ilk incelemeler netice
sinde, bu usule tevessül etmiş olan Âkıd Tarafın ticaretinin haleldar olmuş bulunduğu kanaatine 
varırsa, ihtilâfın gerek ilgili taraflar, gerekse Âkıd Taraflar bakımından tatminkâr bir şekilde 
hallıi maksadiyle, bu husustaki mütalâasını taraflara bildirecektir. Mesele bu suretle halledile
mez ve Âkıd Taraflarca da tahditlerin işbu maddenin 2 nci veya 3 ncü fıkraları hükümleriyle ve
ya (XIV ncü madde hükümleri mahfuz kalmak kaydiyle) XIII ncü madde hükümleriyle telif edi-
lemiyecek şekilde uygulandığı neticestîne varılırsa, Âkıd Taraflar, söz konusu tahditlerin kaldı
rılmasını veya tadilini tavsiye edecektir. Tahditler, Âkıd Tarafların, tavsiyeleri gereğince altmış 
gün zarfında kaldırılmaz veya tadil edilmezse, Â'krd Taraflar, bir veya daha fazla Âkıd Tarafı, 
tahditleri uygulıyan Âkıd Tarafa karşı, işbu Anlaşma mucibince giriştikleri taahhütlerin, tasri-
han tâyin edecekleri, bir kısmından, ibra edebilecektir. 

e) îşbıı madde gereğince uygulanacak, kaldırılacak veya tadil edilecek tahditlere nıütaallik ta
sarıların vaktinden evvel açıklanmasının, ticari mübadelelerde ve sermaye hareketlerinde, işbu mad
denin gayesine muhalif bir spekülâsyonu teshil edebileceği kabul olunur. Binnetice, Âkıd Taraflar, bu 
danışmalar sırasında mutlak bir gizlilik muhafaza edilebilmesi için gereken tedbirleri alacaktır. 

5. işbu madde gereğince uygulanan ithalât tahditleri, milletlerarası mübadele hacmnn daraltan 
umumi bir muvazenesizliğin mevcudiyetini gösteren geniş ve devamlı bir mahiyet iktisap ettiği tak
dirde, bu muvazenesizliği intaç eden asli sebeplerin, gerek tediye muvazeneleri gayrimüsait olmaya 
meyyal Âkıd Taraflarca, gerek tediye muvazeneleri olağanüstü müsait olmaya meyyal Âkıd Taraflar
ca, ve gerekse Hükümetieramsı yetkili bir teşekkülce, alınacak diğer tedbirlerle izale edilip edileml-
yeceğini incelemek üzere, Âkıd Taraflar görüşmelerde bulunacaktır. Âkıd Tarafların daveti üzerine, 
Âkıd Taraflar bu görüşmelere katılacaklardır. 

Madde — XIII 

Miktar tahditlerinin farksız şekilde uygulanması 

1. Bir Âkıd Tarafça diğer bir Taraf ülkesi menşeli bir malın ithaline, veya bir diğer Âkıd Taraf 
ülkesine gönderilen bir malın ihracına, bir üçüncü memleket menşeli münnısili malın ithaline veya 
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bir üçüncü memlekete gönderilen mümasil malın ihracına uygulananlardan başka hiçbir memnu-
iyet veya tahdit uygulanamaz. 

2. Her hangi bir mal üzerinde ithalât tahditleri uygulanırken, Akıd Taraflar bu malın ticaretini 
tahditlerin ademimevcudiyeti halinde muhtelif Akıd Tarafların haklı olarak bekliyeceklerine müm
kün olduğu kadar yakın bir nispet dahilinde paylaştırmaya gayret*edecekler ve bu maksatla aşağıda
ki hükümlere uyacaklardır : 

a) Kabil oldukça, müsaade edilen ithalâtın umumi yekûnunu gösteren kontenjanlar (Satıcı mem
leketler arasında paylaştırılmış olsun olmasın) tesbit edilecek ve bunların yekûnları, işbu maddenin 
3 (b) fıkrası mucibince yayınlanacaktır, 

b) Umumi kontenjanlar tesbiti mümkün olmadığı hallerde, tahditler, ithalât lisansları veya itha
lât müsaadeleri yolu ile, kontenjansız olarak uygulanabilecektir, 

c) İşbu fıkranın (d) bendi gereğince tahsis olunan kontenjanların yürütülmesi mevzuubahis 
olan haller hariç, Akıd Taraflar, ithalât lisansı veya ithalât müsaadelerine, söz konusu malın mu
ayyen bir memleket veya kaynaktan ithalini gerektirecek kayıtlar koyamıyacaklardır, 

d) Bir kontenjan satıcı memleketler arasında paylaştırılmış bulunduğu hallerde, tahditleri 
uygulıyan Âkıd Taraf, kontenjanların tevzii hususunda, söz konusu malın satışı ile esaslı surette il
gili olan diğer bütün Akıd Taraflarla mutabık kalabilir. Bu usulün uygulanması tamamen imkânsız 
olduğu hallerde, mezkûr Akıd Taraf, söz konusu malın ticaretine tesir etmiş veya edebilecek bilûmum 
özel âmilleri de gerektiği şekilde göz önünde bulundurarak, bu malın satışı ile esaslı surette ilgili bu
lunan Akıd Tarafların her birine, mukaddem temsili bir devre zarfında söz konusu malın umumi kıy
met veya hacmmdaki hissesiyle mütenasip, paylar ayıracaktır. İthalâtın, kontenjanının kullanılma 
müddeti içinde yapılması şartı hariç, bir Akıd Tarafın, umumi hacım veya umumi kıymete nispeten 
kendisine ayrılan payın tamamını kullanmasına engel olabilecek her hangi bir kayıt veya şart 
vaz 'olunamaz. 

3. a) ithalât tahditlerinin ithal lisansları itasını gerektirdiği hallerde, tahditleri uygulı-
yan Akıd Taraf, bahis mevzuu malın ticaretiyle ilgili her Akıd Tarafa, talebi üzerine, bu tahdit
lerin uygulanma tarzı, yakın bir devre zarfında verilmiş ithalât lisansları ve bu lisansların sa
tıcı memleketler arasında tevzii hususlarında her türlü malûmatı verecek, ancak bu arada, itha
lâtçı veya satıcı müesseselerinin adlarını açıklamaya mecbur tutulmayacaktır. 

b) İthalât tahditleri, kontenjanlar tesbitini gerektirdiği takdirde, tahditleri uygulıyan Akıd 
Taraf, gelecekteki muayyen bir süre zarfında ithaline müsaade edeceği mal veya malların umu
mi hacım veya kıymeti ile, bu hacım veya kıymette vukubulacak bilûmum değişiklikleri ilân 
edecektir. 

Bu mallardan, ilân sırasında yolda bulunanların girişine mâni olunmıyacaktır. Bununla bera
ber bu suretle giren miktar, mümkün olduğu nispette, bu malın söz konusu süre zarfında itha
line müsaade edilen miktarından ve icabında, mütaakıp süre veya süreler zarfında ithaline 
müsaade edilecek miktarlarından, tenzil edilebilecektir. Ayrıca, bir Akıd Taraf, hariçten gelen 
veya antrepolarda bulunan! mallardan, ilânı takip eden otuz gün zarfında, gümrükle ilgisi kesil
miş olanları, mûtat olarak, bu tahditlerden muaf tutmakta ise, bu hareket tarzı, işbu bent 
hükümleri bakamından tamamen tatminkâr addolunacaktır. 

c) Kontenjanların satıcı memleketler arasında paylaştırılmış olması halinde, tahditleri uy
gulıyan Akıd Taraf, yürürlükteki süre için hacom veya kıymet üzerinden muhtelif satıcı mem
leketlere ayırdığı kontenjan paylarını, bahis mevzuu /malın satışı ile ilgili diğer bütün Akıd Ta
raflara en kısa zamanda bildirecek ve bu mevzu 'ile ilgili bilûmum malûmatı yayınlıyacaktır. 

4. İşbu maddenin 2 (d) veya XI nci maddenin '2 (c) fıkraları gereğince uygulanan tahditler 
mevzuunda ise, her mal için temsilî devrenin intihabı ve bu malın ticaretine tesir eden özel âmille
rin kıymetlendirilmeBİ, bidayeten, tahsisleri tesis eden Âkıd Tarafa ait olacaktır. 

Bununla beraber, malın satışı ile esaslı şekilde ilgili bulunan diğer bir Akıd Tarafın veya Akıd 
Tarafların talebi üzerine, tahditleri uygulıyan Âkıd Taraf, tevzi nispetlerinin veya irtihap edilen 
temsili devrenin değiştirilmesi veya özel âmillerin yeniden tetkiki ieabedip etmediği veyahut da 
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uygun bir kontenjan ayrılması veya ayrılan kontenjanın tahditsiz şekilde kullanılması hakkında, 
tek taraflı olarak vaz'etmiş olduğu şartların, formalitelerin ve sair hükümlerin kaldırılıp kaldırıl
maması hususlarında vakit geçirmeden, ilgili her Âkıd Taraf veya Âkıd Taraflarla danışmalarda 
bulunacaktır. 

5. İşbu madde hükümleri, bir Âkıd Tarafça tesis edilen veya idame ettirilen bilûmum tarife 
kontenjanlarına uygulanacağı gibi, işbu maddedeki esaslar, mümkün olan âzami nispette, ihracat 
tahditlerine de teşmil edilecektir. 

Madde - XIV 

Farksız muamele kaidesine istisnalar 

1. a) Âkıd Taraflar harb sonuçlarının miktar tahditleri bakımından farklı muameleyi ta-
mamen bertaraf edecek bir rejimin derhal teessüsüne imkân bırakmıyan çok mühim ekonomik inti
bak meseleleri doğurduğunu ve .binnetice işbu fıkranın mevzuunu teşkil eden istisnai intikal 
rejimlerinin tesisi gerektiğini kabul ederler. 

b) Bir Âkıd Taraf X I I nci madde mucibince tahditler uyguladığı sırada, bu tahditlerin 
tesiri, Milletlerarası Para Fonu Statüsünün XIV ncü maddesi hükmü gereğince veya XV nci 
maddenin '8 nci fıkrasına uyularak akdedilen özel bir kambiyo anlaşmasının müşabih bir hükmü 
gereğince, cari milletlerarası ticari muamelelerle ilgili tediye ve para havalelerine uygulamaya yet
kili bulunduğu tahditlerin tesirine muadil olduğu nispette, XIII ncü madde hükümlerinden ay
rılabilecektir. 

c) XI I nci madde gereğince tahditler uygulayan ve tediye muvazenesini korumak maksadiyle 
1 Mart 1948 tarihinde XII I ncü maddede beyan olunan farksız muamele kaidesine mugayir 
ithalât tahditleri uygulamakta olan bir Âkıd Taraf, (b) bendi hükümlerinin mezkûr tarihte mü
saade etmemş olacağı nispet dâhilinde bu kaideden ayrılmaya devam edebilir ve bu ayrılmaları 
halin icaplarına intibak ettirebilir. 

d) oO Ekim 1947 tarihinde Cenevre'de kabul edilen Muvakkat Uygulama Protokolünü 1 Tem
muz 1948 tarihinden evvel imzalamış ve bu suretle İhzari Komisyon tarafından Birleşmiş Milletler 
Ticaret ve Çalıştırma Komisyonuna sunulan Şart tasarısının 23 ncü maddesinin birinci fıkrasında 
beyan olunan esasları muvakkaten kabul etmiş bulunan her Âkıd Taraf, işbu fıkranın (b) ve (c) 
bentleri hükümleri yerine, işbu Anlaşmanın mezkûr esasları ihtiva eden (y) Eki hükümlerini uygu
lamayı tercih ettiğini, 1 Ocak 1949 tarihinden önce Âkıd Taraflara tahriren tebliğ edebilecektir. 
(b) ve (c) bentleri hükümleri, (y) Eki lehine tercih haklarını kullanmış olan Âkıd Taraflara, bil
mukabele (j) Eki hükümleri de böyle bir tercih yapmamış olan Âkıd Taraflara, uygulanmıyacaktır. 

e) Harb sonu intikal devresi devammca, (b) ve (e) bentleri veya (y) Eki gereğince ygula-
nan ithal tahditlerine mütaallik genel politika, çok taraflı ticaretin bu devre içinde âzami dere
cede gelişmesine hadim olmalı ve tediye muvazenesinin bir an evvel, XI I nci madde hükümlerine 
veya geçici kambiyo anlaşmalarına tekrar müracaata ihtiyaç kalmıyacak şekilde düzenlenmesini 
sağlıyabilmelidir. 

f) Bir Âkıd Taraf, ancak Milletlerarası Para Fonu Statüsünün XIV ncü maddesinde veya iş
bu Anlaşmanın XV nci maddesinin 6 nci fıkrası gereğince akdedilen bir kambiyo anlaşmasının mü
şabih bir hükmünde derpiş olunan harb sonu intikal devresine mütaallik hükümlerden faydalandı
ğı müddet zarfında, işbu fıkranın (b) ve (c) bentlerine veya (J) Ek'i hükümlerine istinaden, X I I I 
ncü madde hükümlerinden ayrılabilecektir. 

g) En geç 1 Mart 1950 tarihinde (yani Milletlerarası Para Fonunun muamelâta başladığı tarih
ten üç sene sonra) ve bunu takibedecek her yıl içinde, Âkıd Taraflar, işbu fikranm (b) ve (c) 
bentleri veya (J) Eki hükümlerine istindaen Âkıd Taraflarca uygulanmasına devam edilen tedbirler 
hakkında rapor hazırlıyacaktır. 1952 Martında ve bunu takibedecek her yıl içinde, (ç) bendi veya 
(J) Eki gereğince tedbirler almak hakkını muhafaza eden her Âkıd Taraf, bu hükümler gereğince, 
gerek X I I I ncü maddede vaz'edilen kaidelere aykırı olarak uygulamaya devam ettiği tedbirler 
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hakkında, gerekse mezkûr hükümlerden faydalanmaya devama mahal olup olmadığı hakkında, 
Âkıd Taraflarla danışmalarda bulunacaktır. 1 Mart 1952 tarihinden sonra (J) Eki gereğince itti
haz edilen tedbirlerden danışma sonunda Âkıd Taraflarca idameleri muhik görülmüş veya ahvale 
intibak icabı addolunmuş olan ayrılmalardan ileri giden her tedbir, ilgil'i Âkıd Tarafın durumu da 
göz Önünde bulundurularak, Âkıd Taraflarca vaz'edilebilecek umumi mahiyetteki bilûmum tahditle
re tâbi olacaktır. 

h) Âkıd Taraflar, olağanüstü ahval icabettirdiği takdirde, (c) bendi hükümleri gereğince ted
birler ittihazına mezun bulunan her Âkıd Tarafa XIII ncü madde hükümlerinden vâki muayyen 
bir ayrılığa nihayet verilmesine veya mezkûr bent hükümlerinde derpiş olunan bilûmum ayrılıkların 
kaldırılmasına, mevcut şartların müsait olduğunu ihtar edebilecektir. 1 Mart 1952 tarihinden sonra 
Âkıd Taraflar, olağanüstü ahvalde (J) Eki gereğince hareket eden bir Âkıd Tarafa da aynı ihtar
da bulunabilecektir. Âkıd Tarafa ihtara cevap verebilmesi için mâkul bir mühlet verilecektir. Bu
nu takiben, Âkıd Taraflar, Âkıd Tarafın muhik bir sebep olmadan XIII ncü madde hükümlerin
den ayrılmakta ısrar ettiğini müşahede ederse, bu Âkıd Taraf, Âkıd Taraflarca tasrih edilecek 
-ayrılıkları altmış gün zarfında tahdit veya ilga edecektir. 

2. XII nci madde gereğince ithalât tahditlerine tevessül eden bir Âkıd Taraf birinci fıkranın (f) 
bendine istinaden harb sonu intikal devresine mütaallik hükümleri uygulamak hakkını kaybetmiş 
olsa dahi, XIII ncü maddeye aykırı hareketten kendisine veya ilgili Âkıd Taraflara temin ettiği 
menfaat bu hareketin diğer Âkıd tarafların ticaretine verebileceği zararlardan ehemmiyetli surette 
fazla olduğu takdirde, Âkıd Tarafların muvafakatiyle, dış ticaretinin cüz'î bir kısmı için XIII ncü 
madde hükümlerinden muvakkaten ayrılabilecektir. 

3. XIII ncü madde hükümleri, XII nci madde hükümlerine uygun olan aşağıdaki tahditlere mâni 
olmıyacaktır : 

a) Milletlerarası Para Fonunda hisseleri müşterek olan bir ülkeler grupu tarafından kendi ara
larındaki ticarete uygulanmayıp münhasıran diğeT memleketlerden yaptıkları ithalâta uygulanan ve 
bütün diğer hususlarda XIII ncü madde hükümleriyle kabili telif olan tahditler; 

b) Yeya ekonomisi harb yüzünden harap olmuş bir diğer memlekete yardım maksadiyle XIII 
ncü madde hükümlerine esaslı surette aykın olmıyan tedbirler yoliyle 31 Aralık 1951 tarihine ka
dar tatbik olunan tahditler. 

4. İşbu Anlaşmanın XI ilâ XV nci maddeleri hükümleri, XII nci madde mucibince ithalât tah
ditleri uygulıyan bir Âkıd Tarafın, ihracatına XIII ncü madde hükümlerine aykırı olmadan kullana
bileceği munzam döviz sağlıyan bir istikamet verdirecek tedbirlere tevessül etmesine mâni olmıya
caktır. 

5. işbu maddenin XI ilâ XV nci maddeleri hükümleri bir Âkıd Tarafın aşağıdaki tahditleri 
uygulamasına mâni olmıyacaktır : 

a) Milletlerarası Para Fonu statüsünün VII nci maddesinin 3 (b) bölümü mucibince cevaz veri
len kambiyo tahditlerinin tesirine muadil bir tesir yapan miktar tahditleri; 

b) İşbu Anlaşmanın (A) ekinde bahis mevzuu görüşmelerin neticesine intizaren mezkûr ekte 
derpiş olunan rüçhanlı anlaşmalar mucibince ihdas olunan miktar tahditleri. 

Madde — XV 

Kambiyoya mütaallik anlaşmalar 

1. Milletlerarası Para Fonunun yetkisi dâhilinde bulunan kambiyo meseleleri dle Âkıd Taraf
ların yetkisi dâhilinde bulunan miktar tahditleri veya diğer ticari tedbirler konusunda para fonu 
ile Âkıd Tarafların ahenkli bir siyaset takip edebilmesi için Âkıd Taraflar para fonu ile iş birliği 
yapmaya gayret edecektir. 

2. Âkıd Taraflar para ihtiyatlarına, tediye muvazenelerine veya kambiyo sistemlerine ve an
laşmalarına mütaallik meseleleri tetkik veya hallederken, Para Fonu ile etraflı danışmalarda bu
lunacaktır. Bu danışmalar sırasında, Âkıd Taraflar kambiyo, para ihtiyatları ve tediye mu-
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vazeneleri mevzuunda Para Fonu tarafından bildirilecek ihsai veya sair mahiyetteki fiilî müşahe
deleri ve bir Âikıd Taraif ça kamubiyo mtevzuuınd'a ittihaz edilen tedbirlerin Para Fonu statüsüne veya bu 
Âkıd Tarafla Âkıd Taraflar arasında afodedlfen bir özel kambiyo anlaşmasının hükümlerine uygun olup 
olmadığı hakkında Para Fonunun vardığı neticeleri kabul edecektir. Âkıd Taraflar XII nci maddenin 
2 (a) fıkrasında tesbit edilen kıstasların da nazarı itibara alınmasını icabettiren nihai bir karar itti
haz ederken, Âkıd Tarafın para ihtiyatlarında ehemmiyetli bir azalma vukubulup bulmadığı, bu ih
tiyatların çok düşük bir seviyede olup olmadığı ve ihtiyatlarda vukubulan bir yükselmenin mâ 
kül bdf tezayüt haddi dâhilinde cereyan edip etmediği hususlarında da para fonunun varacağı 
neticeleri kabul edeceği gibi, para fonunun mümasil ahvalde danışma konusu şümulüne giren di
ğer meselelerin malî cepheleri hakkındaki hükümlerini de kabul edecektir. 

3. Âkıd Taraflar işbu maddenin 2 ned fıkrasında derpiş olunan danışmalarda takip olunacak 
usul hakkında para fonu ile mutabakat teminine gayret edecektir. 

4. Âkıd Taraflar işbu Anlaşmada derpiş olunan gayelere mugayir olacak bilûmum kambiyo 
tedbirlerinden ve Milletlerarası Para Fonu statüsünde derpiş olunan gayelere mugayir olacak bil
ûmum ticari tedbirlerden tevâkki edeceklerdir. 

5. Âkıd Taraflar, her hangi bir an, bir Âkıd Tarafın, işbu Anlaşmada miktar tahditleri mev
zuunda derpiş olunan istisnalarla kabiM telif olmıyacak bir şekilde, ithalâta mütaallik tediyelere 
ve para havalelerine kambiyo tahditleri uyguladığı kanaatine varırsa, keyfiyeti bir raporla Para Fo
nuna bildirecektir. 

6. Fon üyesi olmıyan bir Âkıd Taraf, Âkıd Tarafların Para Fonuna danıştıktan sonra tesbit 
edeceği bir müddet zarfında, Para Fonuna üye olmalı veya aksi halde, Âkıd Taraflarla bir özel kaııı-
biye anlaşması akdetmelidir. Para Fonundan çekilen bir Âkıd Taraf derhal Âkıd Taraflarla bir özel 
kambiyo anlaşması akdedecektir, işbu fıkra gereğince bir Âkıd Tarafça akdedilen bir özel kambiyo 
anlaşması, akdi tarihinden itibaren, işbu anlaşmanın mezkûr Âkıd Tarafa tahmil ettiği taahhütler 
arasına ithal edilecektir. 

7. a) işbu maddenin 6 ncı fıkrası gereğince bir Âkıd Tarafla Âkıd Taraflar arasında akdedi
lecek bilûmum özel kambiyo anlaşmaları, söz konusu Âkıd Tarafça kambiyo mevzuunda alınan tedbir
lerin işbu anlaşmaya mugayir olmamalarını sağlamak maksadiyle, Âkıd Taraflarca lüzum gösterile
cek hükümleri ihtiva edecektir. 

b) Böyle bir anlaşmanın Âkıd Tarafa kambiyo mevzuunda tahmil edeceği vecibeler, heyeti um il
miyeleri itibariyle, Milletlerarası Para Fonu Statülerinin fon üyelerine tahmil ettiği vecibelerden da
ha ağır olmıyacaktır. 

8. Âkıd Taraflar işbu anlaşmanın kendisine tahmil ettiği vazifeleri ifa maksadiyle, para fonu 
üyesi olmıyan bir Âkıd Taraftan, Milletlerarası Para Fonu Statüsünün VIII nci maddesinin 5 nci bö
lümünün şümulüne giren bir malûmat talep ettiği takdirde mezkûr Âkıd Taraf bu malûmatı kendi
sine verecektir. 

9. îşbu Anlaşmanın hiçbir hükmü bir Âkıd Tarafın aşağıdaki tedbirlere tevessül etmesine mâni 
olmıyacaktır : 

a) Bir Âkıd Tarafça, Milletlerarası Para Fonu Statülerine veya Âkıd Taraflarla akdettiği özel 
Kambiyo Anlaşmasına uygun olarak tatbik edilecek kambiyo kontrolü veya tahditleri; 

b) Ve ithalât veya ihracata mütaallik olup da XI, XII, XIII ve XIV ncü maddelerde derpiş 
olunan tesirlere zamimeten yapacağı yegâne tesir mezkûr kambiyo kontrol veya tahditlerini müessir 
kılmaktan ibaret bulunan kontrol veya tahditler. 
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Madde — XVI 

Nakdî Yardımlar 

Bir Âkıd Taraf, gelir himayeleri ve fiyat korumaları da dâhil olmak üzere, doğrudan doğruya 
veya bilvasıta kendi ülkesi menşeli bir malın ihracatının artmasını veya söz konusu malın kendi 
ülkesine ithalâtının azalmasını intaç edecek mahiyette bir nakdî yardım tesis eder veya mevcu
du idame ettirirse, bu Âkıd Taraf yardımın şümul ve mahiyeti, ithal ve ihraç ettiği mal veya 
malların miktarı üzerinde bu yardımın yapması melhuz bulunan tesir ve yardımı icabettiren se
bepler hakkında Âkıd Taraflara tahriren malûmat verecektir. Bu yardım bir diğer Âkıd Tara
fın menfaatlerini ciddî surette haleldar ettiği veya etmek tehlikesi gösterdiği takdirde, yardı
mı yapan Âkıd Taraf talep vukuunda, ilgili Âkıd Taraf veya Taraflarla veyahut Âkıd Taraflarla 
birlikte yardımı tahdit imkânlarını araştıracaktı?. 

Madde — XVII 

Ticarî Devlet teşebbüslerinde farksız muamele kaidesinin uygulanması 
1, a) Her hangi bir mahalde bir Devlet teşebbüsü kuran veya mevcudu idame ettiren veya 

bir teşebbüse, hukukan veya fiilen, özel veya inhisari mahiyette imtiyazlar bahşeden her Âkıd 
Taraf, bu teşebbüsün ithalât ve ihracat yollariyle yaptığı alım ve satımlarda, işbu Anlaşmada, 
özel teşebbüsler tarafından yapılan ithalât ve ihracata uygulanan kanuni veya idari mahiyetteki 
tedbirler hakkında, derpiş olunan farksız muamele kaidesine uyacağını taahhüt eder. 

b) işbu fıkranın (a) bendi hükümleri, işbu Anlaşmanın diğer bütün hükümleri gerekli şe
kilde göz önünde bulundurulmak kaydiyle, bu teşebbüsleri bu mahiyetteki alım ve satımlara te
şebbüs ederken, fiyat, vasıf, derhal kabili temin miktar, ticari vasıflar ve nakil ve alım satım 
farkları gibi münhasıran ticari mülâhazalarla harekete icbar edecek ve diğer Âkıd Tarafların 
teşebbüslerine bu alım veya satımlara serbest rekabet şartları ve mûtat ticari teamüller dairesin
de iştiraklerini teshile mecbur tutulacak şekilde tefsir olunacaktır. 

c) Hiçbir Âkıd Taraf, kendi1 kaza salâhiyetine tâbi her hangi bir teşebbüsün (işbu fıkranın 
(a) bendinde derpiş olunan bir teşebbüs olsun olmasın) işbu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde beyan 
olunan prensiplere uygun olarak hareket etmesine mâni olmıyacaktır. 

2. îşbıı maddenin birinci fıkrası hükümleri, piyasada tekrar satılmak veya piyasada satılacak 
emtianın istihsalinde kullanılmak kasdı olmaksızın, sırf âmme müesseseleri ihtiyaçları için, bu mü
esseseler tarafından veya bu müesseseler hesabına ithal edilecek mallara uygulanmıyacaktır. Bu 
nevi ithalât mevzuunda her Âkıd Taraf diğer Âkıd Tarafların ticaretine nasafete uygun bir mua
mele tatbik edecektir. 

Madde — XVIII 

Ekonomik gelişme ve kalkınma maksadiyle yapılan Devlet yarehmı 
1. Âkıd Taraflar bâzı sınai \eya zirai faaliyet kollarının tesis, gelişme veya kalkınmasını teshil 

maksad'iyle Devletin özel yardımına müraeaata ihtiyaç olabileceğini ve bâzı ahvalde, bu yardımın 
himaye tedbirleri şeklinde sağlanmasının muhik olduğunu kabul ederler. Âkıd Taraflar, aynı za
manda, bu gibi tedbirlere gayrimâkul şekilde tevessül eden bir Âkıd Tarafın hem kendi ekonomi
sini lüzumsuz yere aksatacağını, hem de milletlerarası ticarete gayrimuhik tahditler tahmil edece
ğini ve hem de diğer bâzı memleketlerin ekonomik alandaki intibak güçlüklerini bilâsebep artıraacğı-
nı kabul ederler. 

2. Âkıd Taraflarla ilgili Âkıd Taraflar işbu maddeye taallûk eden meselelerde mutlak bir ke
tumiyet muhafaza edeceklerdir. 
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A. 

3. Bir Âkıd Taraf, ekonomik gelişme veya kalkınmasını sağlamak maksadiyle veya birinci 
maddenin 3 ncü fıkrası hükümleri dairesinde yeni bir rüçhanlı anlaşma akdettiği sırada, en çok 
kayırdan memlekete uygulanan bir resmi artırmak maksadiyle, ithalâta tesir eden ve işbu Anlaşma
nın diğer maddeleri hükümlerine muhalif olmamak kaydiyle, Anlaşmanın 11 nci maddesi gereğince 
kabul ettiği taahhütlere aykırı olan fark gözetmeyici bir tedbir ittihazını derpiş ederse, bu Âkıd 
Taraf : 

a) Ya doğrudan doğruya diğer Âkıd Taraflarla görüşmelere girişecektir. îşbu Anlaşmaya ekli 
ilgili listeler bu görüşmeler neticesinde varılacak anlaşmaya göre tadil edilecektir; 

b) Veya doğrudan doğruya Âkıd Taraflara müracaat edecektir, (a) bendinde derpiş olunan 
anlaşma hâsıl olamadığı takdirde de, Âkıd Taraflara müracaat edebilecektir. Âkıd Ta raf Ur bu ted
birlerden esaslı surette müteessir olan Âkıd Taraf veya Tarafları tesbit edecek ve talepte bulunan 
Âkıd Tarafla bu Âkıd Taraf veya Tarafar arasında, bir an evvel kâfi derecede umumi anlaşmaya 
varılması maksadiyle, görüşmeler tertip edecektir. Âkıd Taraflar bu görüşmeler için süreler tes
bit edecek ve imkân nispetinde talepte bulunan Âkıd Tarafın yapabileceği tekliflere uyarak tes
bit edeceği bu süreleri, ilgili Âkıd Taraflara tebliğ edecektir. Âkıd Taraflar Âkıd Taraflarca tes
bit edilen süre içinde bu görüşmelere başlıyacaklar ve fasılasız devam edeceklerdir. Âkıd Taraflar der
piş olunan tedbiri prensip itibariyle terviç ediyorsa, bir Âkıd Tarafın talebi üzerine, görüşmelerin 
teshiline yardım edebilecektir. Kâfi derecede umumi bir anlaşmaya varıldığı takdirde, Âkıd 
Taraflar, ilgili Âkıd Tarafların görüşmeler sırasında mutabık kalarak kabul etmiş olabilecekleri 
tahditler mahfuz kalmak üzere, talepte bulunan Âkıd Tarafı işbu fıkrada derpiş olunan taahhütten 
-)ra edebilecektir. 

4. a) 3 ncü fıkra gereğince alınmış tedbirler neticesinde bahse konu her hangi bir malın 
veya bu mal yerine doğrudan doğruya kaim olabilecek malların ithalâtı artar ve bu ar
tış, devamı halinde, her hangi bir sınai veya zirai faaliyet kolunun tesisi, ge
lişme veya kalkınmasını ciddî surette İh âl etmek tehlikesi arzederse, işbu Anlaşma 
hükümlerine uygun her hangi bir koruma tedbiri de matlup neticeleri sağlıyacak mahiyyette 
görülmezse, talepte bulunan Âkıd Taraf, Âkıd Tarafları keyfiyetten haberdar ettikten ve müm
künse Âkıd Taraflarla danıştıktan sonra, durumun gerektirebileceği başka tedbirlere de te
vessül edebilecektir. Ancak, bu tedbirler ithalâtı, işbu bentte sözü geçen ithalât artışından müte
vellit tesirlerin izalesi bakımından icabeden haddin fevkmda tahdit etmemelidir. Olağanüstü 
durumlar hariç, bu tedbirler ithalâtı Âkıd Tara "m 3 ncü fıkrada derpiş edilen usule tevessül 
ettiği tarihe takaddüm eden en son temsilî devredeki seviyenin dununa düşürmeye müncer olma
malıdır. 

b) Âkıd Taraflar, mümkün olur olmaz bu tedbirlerin tadili, yürürlükte kalması veya tatbika
tının durdurulması lâzımgelip gelmediğini tâyin edecektir. Bu tedbirler, her halde, görüşmeler 
neticelendiği veya inkıtaa uğradığı Âkıd Taraflarca tesbit edildiği andan itibaren yürürlükten 
kaldırılacaktır. 

c) Âkıd Taraflar arasındaki münasebetler, işbu Anlaşmanın I I nci maddesi gereğince, mütekabil 
menfaatler icabettireceği cihetle, ittihaz edilen bu tedbirlerden ticareti esaslı surette müteessir olan 
her Âkıd Taraf, önceden Âkıd Taraflarla danışmak ve Âkıd Taraflarca da bir itirazda bulunulma
mış olmak kaydiyle, işbu Anlaşmadan tahassül eden vecibe ve tavizlerden, talepte bulunan Âkıd 
Tarafın riayet etmediklerine hissedilir derecede eşit vecibe ve tavizlerin bu Âkıd Taraf hakkında uy
gulanmasını durdurabilir. 

B. 

5. İthalâta tesir eden fark gözetmeyici her hangi bir tedbir bir Âkıd Tarafın işbu Anlaşmanın 
I I nci maddesi gereğince üzerinde vecibe kabul ettiği bir mala taalluk eder ve işbu Anlaşmanın diğer 
hükümlerinden birine aykırı olursa, bu halde, 3 ncü fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır. Bununla 
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beraber, Âkıd Taraflar, muvafakatini bildirmeden evvel, bu tedbirlerden esaslı surette müteessir ol
muş addettiği bütün Âkıd Taraflara, görüşlerini açıklamak fırsatını verecektir. Bu şıkta, 4 ncü fıkra 
hükümleri de uygulanacaktır. 

0. 
6. Bir Âkıd Taraf, ekonomik gelişme veya kalkınmasını sağlamak maksadiyle, ithalâta tesir eden 

ve işbu Anlaşmanın II nci maddesi gereğince üzerinde vecibeler kabul ettiği bir mala taallûk etme
mek kaydiyle, işbu Anlaşmanın II nci maddesi dışındaki hükümlerine aykırı olan fark gözetmeyici 
bir tedbir ittihazını derpiş ederse, bu Âkıd Tarof keyfiyetten Âkıd Tarafları haberdar edecek ve 
muayyen bir süre için ittihazını tasarladığı tedbirlerin mucip sebeplerini tahriren bildirecektir. 

7. a) Bir Âkıd Tarafın iktisadi gelişme veya kalkınma alanındaki ihtiyaçları gerektiği şekilde 
göz önünde bulundurulduğunda, bu Âkıd Tarafça derpiş olunan tedbirin aşağıdaki hallerden birine 
uyduğu sabit olursa, Âkıd Taraflar, mezkûr Âkıd Tarafça vâki talep üzerine, bu tedbirin muayyen 
bir süre zarfında uygulanmasına müsaade edecektir : 

i) Tedbirin 1 Ocak 1939 ile 24 Mart 1948 tarihleri arasmda tesis edilmiş ve bu devre zarfındaki 
inkişafında harbden tahaddüs eden olağanüstü şartlardan faydalanmış muayyen bir sanayii koruma
ya matuf bulunması; 

id) Veya tedbirin, yabancı memleketlerde vazı veya tezyid edilen tahditler neticesinde, ha
rice satışı hissedilir derecede azalan yerli bir esas maddeyi tadil edecek muayyen bir sanayiin 
tesis veya gelişmesini desteklemeye matuf bulunması; 

iii) Veya tedbirin, Âkıd Tarafın yerli bir esas maddeyi veya bu esas madde sanayiinin he
der olacak bir tâli maddesini tadil edecek muayyen bir sanayii tesis veya geliştirme bakımından 
malik olduğu imkânlar ve kaynaklar göz önünde bulundurulduğunda, talepte bulunan Âkıd Ta
rafın tabiî kaynaklarının ve el emeğinin daha tam ve daha rasyonel bir şekilde kullanılmasını 
sağlamak ve ileride ülkesinde hayat seviyesini yükseltmek bakımından lüzumlu görülmesi; 

iv) Veya tedbirin, milletlerarası ticareti, işbu Anlaşma ile müsaade edilen ve fazla müşkülâ
ta mâruz kalınmadan uygulanması mümkün olan diğer her hangi bir tedbirden fazla tahdit ede
cek mahiyette görülmemesi ve söz konusu sınai veya zirai faaliyet kolunun ekonomik şartları 
ile talepte bulunan Âkıd Tarafın ekonomik gelişme ve kalkmma ihtiyaçları bakımından, matlup 
neticelerin istihsaline en elverişli bir tedbir olduğunun tahakkuk etmesi. 

İşbu fıkranın uygulanmasında aşağıdaki hususlar mukarrerdir : 
1. Talepte bulunan Âkıd Tarafların bu tedbirleri bidayette Âkıd Taraflarca tesbit edilen sü

re hitamından sonra da aynen veya tadil ederek uygulamak maksadiyle yapacakları her hangi 
bir müracaat, mezkûr fıkra hükümlerine tâbi olmıyacak, 

2. Ve Âkıd Taraflar, diğer bir Âkıd Tarafın ekonomisinde mühim bir mevki işgal eden bir 
esas maddenin ihracatı üzerinde ağır bir tesir icra edecek mahiyetteki her hangi bir tedbire, yu-
kardaki (i), (ii) veya (iii) bentleri hükümlerine istinaden muvafakat edemiyecektir. 

b) Talepte bulunan Âkıd Taraf, (a) bendi gereğince müsaade edilen her hangi bir tedbiri bir 
diğer Âkıd Tarafın ticari veya ekonomik menfaatlerini bilâsebep izrar edecek şekilde uygulamı-
yacaktır. 

8. Derpiş olunan tedbir 7 nci fıkra hükümleri çerçevesine girmediği takdirde, Âkıd Taraf: 
a) Ya kanaatince bu tedbirden esaslı surette müteessir olacak Âkıd Taraf veya Taraflarla doğ

rudan doğruya danışmalarda bulunabilir. Aynı zamanda, Âkıd Taraf, bu tedbirden esaslı surette 
müteessir olabilecek bütün Âkıd Tarafların danışmalara katılmaya davet edilip edilmediklerinin 
Âkıd Taraflarca tesbit edilebilmesi için, keyfiyetten Âkıd Tarafları haberdar eder. Tam veya kâfi 
derecede umumi bir anlaşmaya varılır varılmaz, tedbir ittihazını derpiş eden Âkıd Taraf Âkıd 
Taraflara bir dilekçe ile müracaatta bulunacaktır. Âkıd Taraflar bu tedbirden esaslı surette müteessir 
olabilecek bütün Âkıd Tarafların menfaatlerinin gerektiği şekilde kaale alınıp alınmadığını tesbit mak
sadiyle dilekçeyi derhal inceliyecektir. Âkıd Taraflar bu hususun sağlanmış olduğu neticesine varırsa, 
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vaz 'edeceği tahditler mahfuz kalmak kaydiyle - ilgili Âkıd Taraflar arasında yeni danışmalar yapıl
mış olsun olmasın - talepte bulunan Âkıd tarafı, işbu Anlaşmanın bu duruma uygulanacak hüküm
lerinin kendisine tahmil ettiği vecibelerden ibra edecektir; 

b) "Veya doğrudan doğruya Âkıd Taraflara müracaat edebilecektir. Yukarda (a) bendinde der
piş edilen tam veya kâfi derecede umumi bir anlaşmaya varılamaması halinde de keza Âkıd Ta
raflara müracaat edebilecektir. Âkıd Taraflar, 6 ncı fıkra gereğince kendisine vâki tebligatı, derpiş 
olunan tedbirden esaslı surette müteessir olacak addettiği Âkıd Taraf veya Taraflara derhal bildi
recektir. Bu Âkıd Taraf veya Taraflar derpiş olunan tedbirin kendi ekonomileri üzerindeki muhte-
iLel tesirlerini inceledikten sonra, bu tedbire itiraz edip etmediklerini, Âkıd Taraflarca tesbit edile
cek süre içinde, Âkıd Taraflara bildireceklerdir. 

i) Âkıd Taraf veya Taraflar derpiş olunan tedbire itiraz etmedikleri takdirde, Âkıd Taraflar 
talepte bulunan Âkıd Tarafı işbu Anlaşmanın bu duruma uygulanacak hükümlerinin kendisine tah
mil ettiği vecibelerden ibra edecektir. 

ii) İtiraz vâki olduğu takdirde, Âkıd Taraflar aşağıdaki hususları göz önünde bulundurarak itti
hazı derpiş olunan tedbiri derhal inceliyecektir : 

işbu Anlaşma hükümleri, talepte bulunan Âkıd Tarafça dermeyan olunan mucip sebepler, bu Âkıd 
Tarafın ekonomik gelişme veya kalkınma ihtiyaçları, bu tedbirden esaslı surette müteessir olacak 
addolunan Âkıd Taraf veya Taraflarca serdedilen mütalâalar, derpiş edilen tedbirin aynen veya tadi-
len tatbik edilmesinin milletlerarası ticaret üzerinde muhtemelen yapacağı âni veya uzun vadeli tesir
lerle talepte bulunan Âkıd Taraf ülkesinde hayat seviyesi üzerinde muhtemelen yapacağı uzun va
deli tesirler. 

Bu inceleme neticesinde Âkıd Taraflar derpiş edilen tedbirin aynen veya tad'ilen uygulanmasına 
muvafakat ederse, vaz 'edebileceği tahditler mahfuz kalmak kaydiyle, talepte bulunan Âkıd Tarafı 
işbu Anlaşmanın bu duruma uygulanacak hükümlerinin kendisine tahmil ettiği vecibelerden ibra 
edebilecektir. 

9. Âkıd Tarafların 6 ncı fıkrada zikredilen bir tedbire muvafakati derpiş etmesi, bu tedbire 
mevzu teşkil eden her hangi bir malın veya bu mal yerine doğrudan doğruya kâim olabilecek 
malların ithalâtında, her hangi bir sınai veya zirai faaliyet kolunun tesis, gelişme veya kalkınmasını 
ihlâl edecek derecede önemli bir artış veya artış tehlikesi gösterirse ve işbu Anlaşmanın hükümle
rine uygun olacak hiçbir koruma tedbiri de matlup neticeleri sağlıyacak mahiyette görülmezse, 
talepte bulunan Âkıd Taraf, Âkıd Tarafları haberdar ettikten ve mümkünse Âkıd Taraflarla danış
tıktan sonra, Âkıd Taraflarca müracaatının bir karara bağlanmasına intizaren, durumun gerekti
rebileceği başka tedbirlere de tevessül edebilecektir. Bununla beraber, bu tedbirler ithalâtı, 6 ncı 
fıkra gereğince vâki müracaat tarihine takaddüm eden en son temsili devredeki seviyenin dununa 
düşürmeye müncer olmamalıdır. 

10. Âkıd Taraflar en kısa zamanda ve prensip itibariyle, 8 nci fıkranın (a) ve (b) bentleri ve
ya 7 ı%ei fıkra hükümleri gereğince tevdi olunan dilekçenin alınmasını takibedecek on beş gün 
içinde, behis mevzuu vecibenin kaldırılıp kaldırılmaması hakkındaki kararını hangi tarihte tebliğ 
edeceğini, talepte bulunan Âkıd Tarafa bildirecek'ir. Bu tarihle dilekçenin alındığı tarih arasında 
geçecek mühlet mümkün olduğu kadar kısa olacak ve doksan günü tecavüz etmiyecektir; bununla 
beraber, tesbit edilen tarihten evvel beklenmedik güçlükler zuhur ettiği takdirde, bu süre, talepte 
bulunan Âkıd Tarafa danışılarak uzatılabilecektir. Tesbit edilen tarihe kadar bir tebliğ almadığı 
takdirde, talepte bulunan Âkıd Taraf, Âkıd Tarafları haberdar ettikten sonra, derpiş ettiği tedbire 
tevessül edebilecektir. 

11. Bir Âkıd Tarafça, her hangi bir sınai veya zirai faaliyet kolunun tesis, gelişme veya kal
kınması maksadiyle 'ittihaz edilmiş olup 1 Eylül 1947 tarihinde yürürlükte bulunan ve ithalâta 
tesir eden fark gözetmeyici bir tedbir, işbu Anlaşmanın diğer hükümlerine aykırı olsa dahi, bu 
Âkıd Tarafça idame ettirilebilecektir; ancak bunun için, mahiyeti, gayesi ve taallûk ettiği mal
lar da tasrih edilerek, mezkûr tedbirin en geç 10 Ekim 1947 tarihine kadar diğer Âkıd Taraflara 
tebliğ edilmiş olması lâzımdır. 
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12. Böyle bdr tedbiri idame ettiren her Âkıd Taraf, Âkıd Taraf sıfatını ihraz tarihini takip 

eden altmış gün zarfında, bu tedbirin idamesi için ileri sürdüğü mucip sebepleri ve bu tedbiri ne 
zamana kadar yürürlükte tutmak isteddğini, Âkıd Taraflara bildirecektir. Âkıd Taraflar bu ted
biri, işbu maddenin 1 ilâ 10 ncu (dâhil) fıkraları gereğince vâki bir müsaade talebine konu teşkil 
eden bir tedbir gibi dnceliyecektir. Bu inceleme, mümkün olur olmaz ve her* halde, mezkûr Âkıd 
Tarafın Âkıd Taraf sıfatını, ihraz tarihini takip »eden on iki ay zarfında yapılmış olacaktır. 

13. İşbu maddenin 11 nci ve 12 nci fıkraları hükümleri, bir Âkıd Tarafın işbu Anlaşmanın 
II nci maddesi gereğince üzerinde taahhütler kabul ettiği bir mala taallûk eden tedbirlere uygu-
lanmıyacaktır. 

14. Âkıd Taraflar, bir tedbirin muayyen bir süre zarfında tadiline Veya kaldırılmasına karar 
verirken, Âkıd Tarafın bu tadil veya kaldırmaya tevessülünün muayyen bir zamana mutavakkıf 
olabileceğini nazarı itibara alacaktır. 

Madde — XIX 

Muayyen malların ithalâtına tesir eden beklenmedik hallere mütedair tedbirler 

1. a) Durumun beklenmedik tarzda inkişafı dolayısiyle ve tarife tavizleri de dâhil olmak üze
re, bir Âkıd Tarafça işbu Anlaşma gereğince deruhde edilen tavizler neticesinde, bir malın bu 
Âkıd Taraf ülkesine ithali geniş ölçüde artarsa ve mümasil veya doğrudan doğruya rakibi mal
ların yerld müstahsıllarma ciddî bir zarar verecek veya vermek tehlikesi gösterecek bir durum ta-
haddüs ederse, bahis mevzu Âkıd Taraf, bu zararı önlemek veya telâfi etmek için, ieabedecek 
nispet ve zamana münhasır kalmak üzere, bu madde hakkında deruhde ettiği taahhüdün ifasını 
kısmen veya tamamen durdurmakta ve bu madde hakkında tanıdığı tavizi geri almak veya tadil 
etmekte serbest olacaktır. 

b) Bir Âkıd Taraf bir rüçhan üzerinde bir taviz tanır ve tavize konu olan mal bu Âkıd 
Tarafın ülkesine işbu fıkranın (a) bendinde zikredilen şartlar altında ithal edilmiş olursa, ve bu
nun neticesinde, bu rüçhandan istifade eden veya etmiş olan Âkıd tarafın ülkesindeki mümasili 
veya doğrudan doğruya rakibi malların müstahsülarına ciddî bir zarar verecek veya vermek 
tehlikesi gösterecek bir durum tahaddüs ederse, rüçhandan istifade eden veya etmiş olan Âkıd 
Taraf, ithalâtçı Âkıd Taraf nezdinde teşebbüste bulunabilecek ve Âkıd Taraf da bu zararı önle
mek veya telâfi etmek için, ieabedecek nispet ve zamana münhasır kalmak üzere, bu madde 
hakkında deruhde ettiği taahhüdün ifasını kısmen veya tamamen durdurmakta ve bu mal hak
kında tanıdığı tavizi geri almak veya tâdil etmekte serbest olacaktır. 

2. Bir Âkıd Taraf birinci fıkra hükümlerine istinaden uygulamayı derpiş ettiği tedbirlere te
vessül etmeden evvel keyfiyeti Âkıd Taraflara mümkün olduğu kadar erken tahriren bildirecek
tir. Akıd Taraflara ve ihraeatçısı sıfatiyle sözü geçen mal ile esaslı surette ilgili bulunan diğer 
Âkıd Taraflara, uygulamayı derpiş ettiği tedbirleri kendisiyle birlikte incelemek fırsatını vere
cektir. Bu ihbar rüçhan üzerinde tanınan bir ta/ize taallûk ettiği takdirde, bu tedbiri talep eden 
Âkıd Taraf tasrih olunacaktır. Her hangi bir mehlin güçlükle kabili telâfi bir zarar tevlit edebi
leceği çok âcil ahvalde, işbu maddenin birinci fıkrasında derpiş olunan tedbirler, önceden danı
şılmadan da muvakkaten ittihaz olunabilecektir. Bu takdirde, tedbirin ittihazı akabinde danış
malarda bulunulacaktır. 

3. a) ilgili Âkıd Taraflar arasında bu tedbirler üzerinde bir Anlaşmaya varılamazsa, Âkıd 
Taraf bu tedbirleri ittihazda veya uygulamaya devamda tamamen serbest olacaktır. Bu takdirde, 
bu tedbirlerden zarar görecek Âkıd Taraflar, bu tedbirlerin uygulanmasından itibaren doksan 
gün zarfında ve Âkıd Taraflara yapılacak ihbardan otuz gün sonra, bu tedbirleri ittihaz eden Âkıd 
Tarafın veya, 1 (b) fıkrasında derpiş olunan halde, bu tedbirlerin ittihazını talep etmiş olan Âkıd 
Tarafın ticaretine, işbu Anlaşma ile kabul ettikleri vecibe ve tavizlerin bâzısının uygulanmasını 
durdurmakta serbest olacaklardır. Bu suretle uygulanması durdurulacak vecibe ve tavizlerin, tesir 
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bakımından, diğer Âkıd Tarafça ittihaz edilen tedbirlere takriben muadil olması ve hiçbir veç
hile Âkıd Tarafların itirazını mucip olmaması şarttır. 

b) 2 nci fıkraya istinaden önceden danışmadan ittihaz olunan tedbirler, bu tedbirlerin 
üzerinde tesir icra ettiği malların bir Âkıd Taraf. ülkesindeki müstahsıllarmı ciddî surette ız
rar eder veya etmek tehlikesi gösterirse ve herhangi bir mehil de telâfisi müşkül bir zarar tev
lit edecek olursa, (a) bendinin hükümlerine halel gelmeksizin, bu Âkıd Taraf, söz konusu tedbirler 
yürürlüğe konulur konulmaz, vecibe veya tavizlerini, bu zararı önlemek veya telâfi etmek bakı
mından gereken nisbette durdurmakta serbest olacaktır. 

Madde — XX 

Genel istisnalar 

işbu Anlaşmanın hiçbir hükmü, her hangi birÂkıd Tarafı, gerek aynı şartlar içinde bulunan 
memleketler arasında keyfî veya sebepsiz bir fark gözetme vasıtası, gerekse milletlerarası tica
reti gizli şekilde tahdit vasıtası kılacak surette uygulamamak kaydiyle, aşağıdaki tedbirleri it
tihaz veya tatbikten menedecek şekilde tefsir edilmiyecektir : 

I. a) Âdabı umumiyenin korunması bakımından gerekli tedbirler; 
b) insan veya hayvanların hayat ve sağbklarının korunması veya nebatların vikayesi bakı

mından gerekli tedbirler; 
c) Altın veya gümüş ithalât veya ihracatiyle ilgili tedbirler; 
d) Gümrük tedbirlerinin uygulanmasına, I I nci maddenin 4 ncü fıkrasına ve XVII nci mad

deye uygun olarak işletilen inhisarların yürütülmesine, ihtira beratları, alâmeti farika, te
lif ve teksir haklarının korunmasına, yanlışlıkları mucip olabilecek işlemlerin önlenmesine mü-
taallik kanun ve nizamlar gibi, işbu Anlaşma hükümleriyle gayri kabili telif olmıyan kanun ve 
nizamların uygulanmasını sağlamak bakımından gerekli tedbirler; 

e) Ceza evlerinde imal edilen eşya ile ilgili tedbirler; 
f) Sanat, tarih veya arkeoloji bakımından kıymeti haiz servetlerin korunması maksadiyle 

vaz'edilen tedbirler; 
g) Millî istihsal veya istihlâke mütaallik tahditler ile birlikte uygulanmak kaydiyle, tüke

nebilir tabiî kaynakların korunmasiyle ilgili tedbirler; 
h) Esas maddelere mütedair milletlerarası sözleşmelerin ahenkli surette yürütülmesi maksa

diyle muvakkat bir komisyon ihdasına mütedair 28 Mart 1947 tarihli Birleşmiş Milletler Ekono
mik ve Sosyal Konseyi kararı ile kabul olunan prensiplere uygun olarak, esas maddelere mütaal
lik hükümetlerarası anlaşmalar gereğince deruhde edilmiş olan taahhütlerin uygulanması maksa
diyle ittihaz edilen tedbirler; 

i) Hükümetçe ittihaz edilen bir istikrar plânı gereğince, muayyen bir süre zarfında dahilî fiyat
ları dünya fiyatlarının dununda tutulan yerli hammaddelerin ihracatına, bu devre zarfında millî 
bir tadil sanayiine bu maddelerden zaruri olan miktarlarda temin maksadiyle tahditler vaz'eden ted
birler. Ancak, bu tahditlerin ihracatın artırılmasına veya söz konusu sanayiin gördüğü himayenin 
kuvvetlendirilmesine müncer olmaması ve işbu Anlaşmanın fark gözetmemek kaidesine mütedair hü
kümlerine aykırı olmaması şarttır; 

I I . a) Umumi veya mevzii şekilde darlığı çekilen malların iktisabı ve tevzii için zaruri olan ted
birler. Bununla beraber bu tedbirler söz konusu malların milletlerarası alanda nasafet dairesinde 
tevziini temine matuf çok taraflı anlaşmalara veya, böyle anlaşmalar mevcut olmadığı takdirde, bü
tün Âkıd Tarafların milletlerarası alanda bu madan nasafete uygun bir hisse dâhilinde tedarik 
hakkına malik oldukları yolundaki kaideye uygun olacaktır; 

b) Harb neticesinde mal darlığına mâruz kalan bir Âkıd Tarafın ittihaz ettiği fiyat muraka-
kabesini işletebilmesi için zaruri olan tedbirler; 

c) Bir Âkıd Tarafın sahip olduğu veya murakabe ettiği stoklarda zaman zaman hâsıl olan faz
lalıkların veya harb zaruretleri neticesinde bir Âkıd Taraf ülkesinde gelişmiş olan ve normal za-
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İnanlarda idamesi salim bir ekonominin icaplarına mugayir bulunan istihsalâtın muntazam surette 
tasfiyesi için zaruri olan tedbirler; şurası mukarrerdir ki, her hangi bir Âkıd Taraf, milletlerarası 
alanda müşterek bir hattı hareket temini maksadiyle, bu gibi tedbirleri ancak diğer ilgili Âkıd 
Taraflarla danışmalarda bulunduktan sonra ittihaz edebilecektir. 

îşbu maddenin II nci kısmı gereğince ittihaz olunan veya yürürlükte tutulan ve işbu Anlaşma
nın başka hükümleriyle kabili telif olmıyan tedbirler, bunlan icabettiren ahval zail olur olmaz ve 
her halde en geç 1 Ocak 1951 de kaldırılacaktır; mamafih, Âkıd Tarafların muvafakatiyle bu tarih 
yerine, her hangi bir Âkıd Tarafça muayyen bir mal üzerinde ittihaz olunan muayyen bir tedbir 
hakkında, Âkıd Taraflarca tesbit olunacak bir veya mütaaddit sürelerin hitam tarihinin kaim 
olması kabul edilmiştir. 

Madde — XXI 

Güvenliğe mütaallik 'istisnalar 

îşbu Anlaşmanın hiçbir hükmü : 
a) Bir Âkıd Tarafı açıklanmasını güvenliği bakımından ana menfaatlerine aykırı gördüğü ma

lûmatı vermeye icbar edecek şekilde, 
b) Veya bir Âkıd Tarafın güvenliği bakımından ana menfaatlerinin himayesi için elzem ad

dettiği aşağıdaki tedbirleri ittihaz etmesine mâni olacak şekilde : 
i) Parçalanabilir maddelere veya bunların imalinde kullanılan maddelere mütaallik tedbirler; 
ii) Veya silâh, mühimmat, harb malzemesi ve doğrudan doğruya veya bilvasıta silâhlı kuvvetle

rin ikmaline tahsis edilen diğer emtia ve malzemenin ticaretine mütaallik tedbirler; 
îii) Harb zamanında veya vahîm milletlerarası gerginlik anlarında uygulanan tedbirler; 
c) Veya bir Âkıd Tarafın sulhun ve milletlerarası güvenliğin muhafazası maksadiyle Birleş

miş Milletler Şartı gereğince deruhde ettiği taahhütlerin ifası zımnında alınan tedbirler ittihazı
na mâni olacak şekilde, 

tefsir edilmiyecektir. 

Madde — XXII 

Danışma 

Bir Âkıd Taraf, gümrük nizam ve kaidelerinin, damping karşılayıcı veya telâfi edici resimlerin, 
miktar ve kambiyo takyitlerinin, nakdî yardımların, Devlet ticaretine mütaallik muamelâtın, insan 
ve hayvanların hayat ve sağlıklarının korunması ve nebatların vikayesiyle ilgili sıhhi tedbirlerin 
ve nizamların uygulanması hususunda ve umumiyetle, işbu Anlaşmanın yürütülmesine mütaallik 
bilûmum hususlarda, her hangi bir Âkıd Tarafça kendisine yapılabilecek itirazları anlayışla inceli-
yecek ve bu itirazlarla ilgili danışmaları bütün imkânlar nispetinde teshil edecektir. 

Madde — XXIII 

Taviz ve menfaatlerin korunması 

1. Bir Âkıd Taraf: 
a) Diğer bir Âkıd Tarafın işbu Anlaşma ile deruhde ettiği vecibeleri yerine getirmemesi, 
b) Veya diğer bir Âkıd Tarafın işbu Anlaşmaya uygun olarak veya olmıyarak bir tedbir 

uygulaması, 
e) Veya her hangi bir başka durumun mevcudiyeti, 

neticesinde, dşbu Anlaşmanın doğrudan doğruya veya bilvasıta kendisine temin ettiği bir men
faatin selp veya tenkis edildiğine veya Anlaşmanın gayelerinden birinin dhlâl edildiğine kaani 
olursa, meseleye tatminkâr bir hal tarzı bulunabilmesi için hâdise ile ilgili addettiği diğer Âkıd 
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Taraf veya Taraflara tahriren itiraz veya tekliflerde bulunabilecektir. Bu itirftü veya tekliflere 
muhatap olan her Âkıd Taraf bunları anlayışla inceliyecektir. 

2. ilgili Âkıd Taraflar arasında mâkul bir müddet zarfında bir anlaşmaya vanlamadığı tak
dirde veya hâdise işbu maddenin 1 (c) fıkrasında derpiş olunan bir hâdise ise, mesele Âkıd Ta
raflara intikal ettirilebilecektir. Âkıd Taraflar, kendisine intikâl ettirilen bu mesele hakkında 
derhal tahkikata girişecek, icabına göre, ya ilgili Âkıd Taraflara tavsiyelerde bulunacak veya 
meseleyi bir karara bağlıyacaktır. Âkıd Taraflar, lüzum gördüğü takdirde bu hususta Âkıd Ta
rafların, Birleşmiş Milletler Ekonomik Ve Sosyal Konseyinin ve diğer bilûmum hükümetlerarası 
yetkili. müesseselerin mütalâalarına müracaat edebilecektir. Âkıd Taraflar, durumu tedbirler itti
hazını muhik gösterecek derecede ciddî görürse, bir veya birkaç Âkıd Tarafı, işbu Anlaşma ile 
deruhde etmiş oldukları vecibe veya tavizleri diğer bir veya birkaç Âkıd Taraf hakkında talike 
mezun kılabilecektir. Durumun hangi vecibe ve tavizlerin talikini muhik kıldığı Âkıd Taraflar
ca tâyin «edilecektir. Bir' tâvize riayet veya bir tavizin uygulanması bir Âkıd Taraf hakkında 
fiilen talik edildiği takdirde, bu Âkıd Taraf işbu Anlaşmadan çekildiğini, tedbirin uygulanma
sından itibaren altmış gün zarfında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tebliğde serbesttir. 
Çekilme ihbarın Genel Sekreterce tebellüğ tarihinden itibaren altmış gün sonra hüküm ifade ede
cektir. 

Kısım : m 

Madde — XXIV 

Ülkeler bakımından uygulama - Sınır ticareti - Gümrük birlikleri - Serbest mübadele bölgeleri 

1. işbu Anlaşma hükümleri Âkıd Tarafların anavatan ülkelerine, işbu Anlaşma, XXVI ncı mad
de gereğince, namlarına kabul edilmiş ülkelere veya işbu Anlaşmanın, XXXII I ncü madde veya Mu
vakkat Uygulama Protokolü gereğince, uygulanmakta olduğu ülkelere tatbik edilecektir, işbu Anlaş
maya, XXVI ncı veya XXXII I ncü madde gereğince veya Muvakkat Uygulama Protokolü gereğin
ce, tek bir Âkıd Tarafça vâki bir kabul neticesinde dâhil olmuş bulunan iki veya daha ziyade ülkeler 
arasında hak ve vecibeler ihdas eder mahiyette tefsir edilmemek kaydiyle, bu ülkelerden her biri, sırf 
işbu Anlaşmanın ülkeler bakımından uygulanmasında, birer Âkıd Taraf addolunacaktır. 

2. işbu Anlaşmanın uygulanmasında «gümrük ülkesi» tâbirinden, diğer ülkelerle arasındaki ti
caretin mühim bir kısmı müstakil gümrük tarifelerine veya ticari mübadelelere mütaallik diğer ni
zamlara tâbi tutulan ülkeler anlaşılacaktır. 

3. işbu Anlaşma hükümleri : 
a) Sınır ticaretini teshil maksadiyle bir Âkıd Tarafça hemhudut memleketlere gösterilen kolay

lıklara; 
b) Veya İkinci Dünya Harbinden mütevellit sulh anlaşmaları hükümleriyle gâyrikabili telif 

olmamak kaydiyle, Triyeste Serbest Bölgesine hemhudut memleketlerce bu bölge ile arasındaki tica
rete gösterilen kolaylıklara, 
mâni olur mahiyette telâkki edilmemelidir. 

4. Âkıd Taraflar, serbestçe akdedilecek anlaşmalar vasıtasiyle, bu anlaşmalara dâhil olacak 
memleketlerin ekonomilerini birbirini daha yakından itmam edecek şekilde geliştirmek suretiyle, tica
ret serbestisinin arttırılmasını şayanı temenni addederler. Âkıd Taraflar, aynı zamanda, gümrük 
birliği veya serbest mübadele bölgelerinin, müessis Taraflarla diğer Âkıd Taraflar arasındaki ticarete 
mâni olmak kasdı olmaksızın, müessis Tarafların kendi aralarındaki ticareti kolaylaştırmak maksa
diyle ihdas olunması lâzımgeldiğini de kabul ederler.. 

5. Binnetice, işbu Anlaşma hükümleri, aşağıdaki hususlar mahfuz kalmak kaydiyle, Âkıd Taraf
lar ülkeleri arasında bir gümrük birliği teşkiline veya bir serbest mübadele bölgesi tesisine veyahut 
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bir gümrük birliği Veya bir serbest mübadele bölgesi teşkili bakımından lüzumlu olan geçici bir an
laşma akdine mâni değildir : 

a) Bir gümrük birliği teşkili veya bir gümrük birliği teşkili maksadiyle bir geçici Anlaşma 
akdi şıklarında, gümrük birliğinin teşkili veya geçici Anlaşmanın akdi sırasında tesbit edilecek 
gümrük resimlerinin bu birliğe veya Anlaşmaya dâhil olmıyan Âkıd Taraflarla yapılan ticaret 
üzerindeki umumi inikası, heyeti umumiyesi itibariyle, birliğin teşekkülünden veya Anlaşmanın 
akdinden evvel bu Birlik veya Anlaşmaya dâhil olan ülkelerde uygulanan resimlerin inikasını te
cavüz etmiyecek ve ticari mübadelelere mütaallik nizamlar da evvelkilerden daha tahdit edici ol-
mıyacaktır. 

b) Bir serbest mübadele bölgesi teşkili veya bir serbest mübadele bölgesi teşkili maksadiyle 
bir geçici Anlaşma akdi şıklarında, bölgenin teşkili veya Anlaşmanın akdi sırasında bölge veya 
Anlaşmaya dâhil her ülkede ipka edilen gümrük resimleri, bölge veya Anlaşmaya dâhil olmıyan 
Âkıd Taraflarla yapılan ticaret bakımından, bölgenin teşekkülünden veya Anlaşmanın akdinden 
evvel bu bölgelerde cari mukabil resimleri tecavüz etmiyecek ve ticarete mütaallik nizamlar da 
evvelkilerden daha tahdit edici olmıyacaktır. 

c) Ayrıca, (a) ve (b) bentlerinde derpiş olunan Anlaşmaların, Gümrük Birliğinin teşkilini ve
ya serbest mübadele bölgesinin tesisini mâkul bir süre içinde tahakkuk ettirebilecek bir plân 
ve bîr program ihtiva etmeleri de şarttır. 

6. 5 nci (a) bendinde zikredilen şartları haiz olan bir Âkıd Taraf, bir1 resmi II nci madde hü
kümleriyle kabili telif olmıyacak şekilde artırmak isterse, hakkında XXVIII nci maddede derpiş 
olunan usul uygulanacaktır. Telâfi edici tavizlerin tâyininde, Birliğe dâhil diğer ülkelerde uygu
lanan mukabil resimde vâki indirimler sebebiyle esasen temin edilmiş olabilecek telâfi edici ta
vizler, gerektiği şekilde göz önünde bulundurulacaktır. 

7. a) Bir Gümrük Birliğine veya bir serbest mübadele bölgesine veyahut böyle bir Birlik 
veya bölgenin tesisi maksadiyle akdedilen bir geçici Anlaşmaya dâhil olmaya karar veren her 
Âkıd Taraf, keyfiyetten derhal Âkıd Tarafları haberdar edecek ve bu Birlik veya bölgeye mü
taallik bilûmum malûmatı, Âkıd Tarafların Âkıd Taraflara yapmaya lüzum göreceği rapor ve 
tavsiyelere esas olmak üzere, Âkıd Taraflara bildirecektir. 

b) 5 nci fıkrada zikredilen geçici bir Anlaşmada derpiş olunan plân ve programı, Anlaşma
ya dâhil olan Taraflarla danışmalarda bulunarak inceliyen ve (a) bendi gereğince temin edilen 
malûmatı gerekli şekilde göz önünde bulunduran Âkıd Taraflar, Anlaşmanın, gümrük birliğinin 
veya serbest mübadele bölgesinin Taraflarca derpiş olunan süre içinde tahakkukuna imkân ve
recek mahiyette bulunmadığı veya bu sürelerin mâkul olmadığı kanaatine varırsa, Anlaşmaya 
taraf olan Âkıd Taraflara tavsiyelerde bulunacaktır. Taraflar böyle bir anlaşmayı, tavsiyeler 
dairesinde tadile hazır olmadıkça, vaziyete göre, idame ettiremiyecek veya yürürlüğe koyamıya-
caklardır. 

c) 5 nci fıkranın (c) bendinde derpiş olunan program veya plânda yapılacak her hangi bir 
esaslı değişiklik Âkıd Taraflara bildirilecektir. Âkıd Taraflar, değişikliği gümrük birliğinin vê -
ya serbest mübadele bölgesinin tesisimi tehlikeye düşürecek veya lüzumsuz yere geciktirecek ma
hiyette telâkki ettiği takdirde, ilgili Âkıd Tarafları kendisiyle danışmalarda bulunmaya davet 
edebilecektir. 

8. işbu Anlaşmanın uygulanmasında : 
a) «Gümrük Birliği» tâbirinden, iki veya daha ziyade gümrük ülkesi yerine, aşağıdaki şart

lar altında kaim olan tek bir gümrük ülkesi anlaşılacaktır : 
i) Gümrük resimleri ve ticari mübadelelere mütaallik diğer tahditler (lüzumları nispetinde 

tatbik edilmek kaydiyle, XI, XII, XIII, XIV, XV ve XX nci maddelerle müsaade edilen tah
ditler hariç) birliğe dâhil ülkeler arasındaki ticari mübadelelerin mühim bir kısmı hakkında veya 
hiç değilse, bu ülkeler menşeli mallar üzerindeki ticari mübadelelerin mühim bir kısmı hakkında 
ilga edilmiş olacaktır, 

ii) Ve 9 ncu fıkra hükümleri mahfuz kalmak kaydiyle, birlik üyelerinin her birinin, birliğe 
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dâhil olmıyan diğer memleketlerle yaptığı ticarete uyguladığı tarife ve nizamlar, esas itibariyle, 
eşit olacaktır; 

b) «Serbest mübadele bölgesi» tâbirinden, kendi ülkeleri menseli mallara taallûk eden arala
rındaki ticari mübadelelerin mühim bir kısmı üzerinden gümrük resimlerini ve ticari mübadelelere 
mütaallik diğer tahditleri (lüzumları nispetinde »tatbik edilmek kaydiyle, XI, XII, XIII, XIV, 
XV ve XX nci maddelerle müsaade olunan tahditler haraç) kaldırmış bulunan iki veya daha zi
yade gümrük ülkesinden mürekkep bir grup anlaşılacaktır. 

9. (Bir gümrük birliği veya bir serbest mübadele bölgesi teşkili, birincd maddenin 2 nei fık
rasında derpiş olunan rüçhanlara tesir etmiyecektir; bununla beraber bu rüçhanlar ilgili Âkıd Ta
raflarla müzakerelerde bulunularak ilga veya tadil edilebilecektir. Bu müzakere usulüne bdihassa, 
8 nci fıkranın (a), (i) ve (b) bentleri hükümlerine riayet edilebilmesi için, ilgaları icabeden rüçhanlar 
hakkında müracaat olunacaktır. 

10. Âkıd Taraflar, işbu Anlaşma anlamındaki bir gümrük birliğinin veya bir serbest mübadele 
bölgesinin tesisine matuf teklifleri, 5 ilâ 9 ncu (dâhil) fıkra hükümlerine tamamen uygun olmasalar 
dahi, 2/3 ekseriyetle ittihaz edeceği bir kararla tasvibedebilir. 

11. Akıd Taraflar Hindistan ve Pakistan'ın ayrı ayrı birer müstakil Devlet haline gelmelerinden 
müstahsil olağanüstü durumu ve bu iki Devletin uzun müddet tek bir ekonomik vahdet teşkil etmiş 
olduğunu göz önünde bulundurarak, Hindistan ve Pakistan'ın, aralarındaki ticari münasebetlerin 
katî bir mahiyet almasına intizaren, karşılıklı ticaretlerine mütaallik özel anlaşmalar akdetmelerine 
işbu Anlaşma hükümlerinin mâni olmıyacağını kabul ederler. 

12. Her Âkıd Taraf ülkesindeki mahallî veya mmtakavi idare ve hükümet makamlarının işbu 
Anlaşma hükümlerine riayet etmelerini sağlamak maksadiyle mümkün olan her türlü makûl tedbiri 
ittihaz edecektir. 

Madde — XXV 

Âkıd Tarafların heyet halinde icraatı 

1. Âkıd Taraflar temsilcileri, işbu Anlaşmanın heyet halinde hareketi istilzam ettiren hükümle
rinin icrasını sağlamak ve umumiyetle işbu Anlaşmanın uygulanmasını kolaylaştırmak ve gayelerini 
tahakkuk ettirmek maksadiyle, muayyen zamanlarda toplanacaklardır. îşbu Anlaşmada Âkıd Taraflar 
tâbiri daima heyet halinde hareket eden Âkıd Tarafları ifade etmek için kullanılmıştır. 

2. Âkıd Tarafların ilk toplantıya en geç 1 Mart 1948 tarihine kadar çağrılması Birleşmiş Mîl
letler Genel Sekreterinden talep edilmiştir. 

3. Her Âkıd Taraf Âkıd Taraflar toplantılarında tek bir reye sahip olacaktır. 
4. îşbu Anlaşmada aksine bir sarahat olmadıkça, Âkıd Tarafların kararları oya katılan Âkıd 

Tarafların ekseriyetiyle ittihaz olunacaktır. 
5. a) işbu Anlaşmanın diğer maddelerinde derpiş edilenler haricindeki olağanüstü hallerde de 

Âkıd Taraflar bir Âkıd Tarafı işbu Anlaşma ile deruhte ettiği bir vecibeden ibra edebilecektir. 
Bunun 'için, oya katılan Âkıd Tarafların 2/3 ekseriyetiyle karar alınması ve bu ekseriyetin de bü
tün Âkıd Tarafların yarısından fazlasını ihtiva etmesi lâzımdır. Âkıd Taraflar, keza, aynı oy usu
lü ile : 

i) Bir Âkıd Tarafı bir veya. mütaaddit vecibelerden ibra mevzuunda başka oy usullerinin uygu
lanacağı bâzı istisnai halleri tâyin, 

ii) Ve işbu bendin uygulanmasına esas teşkil edecek kıstasları tesbit, 
edebilecektir. 
b) Bir Âkıd Taraf, Havana Şartının 17 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince diğer bir 

Âkıd Tarafla giriştiği müzakereleri kâfi derecede muhik sebepler olmadan neticelendirmediği tak
dirde, Âkıd Taraflar, müracaat üzerine yapacağı tahkikat neticesinde, müracaatta bulunan Âkid 
Tarafı işbu Anlaşmaya ekli listesindeki tavizleri diğer Âkıd Taraf hakkında uygulamamaya mezun 
kılabilir. Âkıd Taraflar müzakerelerin neticelenmem esinin bir Âkıd Tarafın bu suretle hareketinden 
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ileri gelip gelmediğini tahkik ederken, her defasında, mevzu ile ilgili bütün unsurları ve bilhassa, 
ilgili Âkıd Tarafların gelişme ve kalkınma ihtiyaçlarını, diğer ihtiyaçlarını, malî bünyelerini ve 
Havana Şartı hükümlerinin heyeti umumiyesini göz önünde bulunduracaktır. Yukarda zikredilen 
tavizler fiilen kaldırılır ve bu hal diğer Âkıd Tarafların ticaretine, bu tedbirlerin ademimevcudiye-
ti halinde uygulanacaklardan daha yüksek resimler uygulanmasını intaç ederse, ilgili Âkıd Taraf 
söz konusu tedbirin uygulanmasından itibaren altmış gün zarfında, Anlaşmadan çekildiğini tahriren 
ihbar edebilecektir. Çekilme, Âkıd Tarafların ihbarı tebellüğ tarihinden itibaren, altmış gün sonra 
hüküm ifade edecektir. 

e) (b) bendi hükümleri, karşılıklı listeleri evvelce aralarında müzakere edilmiş tavizler ihtiva 
eden iki Âkıd Taraf arasındaki münasebetlere uygulanmıyacaktır. 

d) (b) ve (c) bentleri hükümleri 1 Ocak 1949 tarihinden evvel uygulanamıyacaktır. 

Madde — XXVI 

Kabul, yürürlüğe girii} ve tescil 

t. îşbu Anlaşma, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Çalıştırma Konferansı ihzari Komisyonunun 
ikinci toplantısı sonunda kabul edilmiş olan Nihai Senedin tarihini taşıyacak ve mezkûr Nihai Senedi 
imzalıyan bütün hükümetlerin kabulüne açık bulundurulacaktır. 

2. Asli metinleri, ikisi de aynı derecede muteber olmak üzere, fransızca ve ingilizce olan işbu 
Anlaşma Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi edilecek ve Genel Sekreter bütün ilgili hükümet
lere tasdikli birer örnek gönderecektir. 

3. îşbu Anlaşmayı kabul eden her hükümet Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bir kabul 
belgesi tevdi edecektir. Genel Sekreter kabul belgelerinin her birinin tevdi tarihini ve Anlaşmanın, 
işbu maddenin 5 nci fıkrası gereğince, hangi tarihte yürürlüğe gireceğini bütün ilgili hükümetlere 
bildirecektir. 

4. a) İşbu Anlaşmayı kabul eden her hükümet, Anlaşmayı hem anavatan ülkesi hem de, kabul 
sırasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tasrihan bildireceği müstakil gümrük ülkeleri hariç, 
milletlerarası alanda temsil ettiği diğer ülkeler adına kabul etmiş olacaktır. 

b) îşbu fıkranın (a) bendinde derpiş olunan istisnalar dairesinde Genel Sekretere bu mahi
yette bir tebliğde bulunmuş olan her hükümet kabulün bundan böyle bidayette istisna edilmiş olan 
her hangi bir müstakil gümrük ülkesine de şâmil olacağını Genel Sekretere tebliğ edebilecek ve teb
ligat Genel Sekreterce tebellüğü tarihinin otuzuncu günü hüküm ifade edecektir. 

c) Bir Âkıd Tarafça vâki bir kabulün şümulüne giren gümrük ülkelerinden biri dış ticaret mü
nasebetlerinin ve işbu Anlaşmaya konu teşkil eden diğer meselelerin yürütülmesinde tam bir muh
tariyeti haiz bulunur veya iktisap ederse, mesul Âkıd Tarafın yukardaki hususları tebarüz ettiren 
bir beyanla vâki müracaatı üzerine, bu ülke de Âkıd Taraf sıfatını ihraz edecektir. 

5. îşbu Anlaşma, Nihai Senedi imzalıyan hükümetlerden işbu Anlaşmaya mütaallik kabul belge
sini Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi etmiş olanların ülkeleri, Birleşmiş Milletler Ticaret 
ve Çalıştırma Konferansı İhzari Komisyonunun II nci Toplantısı sonunda tanzim edilen Nihai 
Senedi imzalıyan bilûmum devletlerin ülkeleri arasındaki ticaretin % 85 ini temsil ettiği tarih
ten itibaren otuzuncu günü Anlaşmayı kabul edenhükümetler arasında yürürlüğe girecektir. 

6. Birleşmiş Milletler işbu Anlaşmayı yürürlüğe girer girmez tescile yetkilidir. 

Madde — XXVII 

Tavizlerin taliki veya geri çekilmesi 

Her Âkıd Taraf, kendisiyle doğrudan doğruya müzakerelerde bulunarak tavizler verdiği bir 
memleketin Âkıd Taraf sıfatını ihraz etmemesi veya kaydetmesi halinde, bu memleketle görüşül
müş olması dolayısiyle işbu Anlaşmaya ekli listesinde yer vermiş olduğu tavizleri istediği anda kıs
men veya tamamen talik edebilecek veya geri çekebilecektir. Böyle biv tedbire tevessül eden 
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her Âkıd Taraf keyfiyetten diğer bütün Âkıd Tarafları haberdar edecek ve talep vukuunda, 
bahis konusu mal ile esaslı surette ilgili bulunan Âkıd Taraflarla danışmalarda bulunacaktır. 

Madde — XXVII I 

Listelerin tadili 

1. Her Âkıd Taraf, 1 Ocak 1954 tarihinden itibaren, işbu Anlaşmaya ekli listesinde yer alan 
bir mal hakkında II nci madde gereğince tatbikini taahhüt ettiği bir muameleyi tadil veya 
ilga edebilecektir. Bunun için bu muameleyi doğrudan doğruya kendisine taahhüt etmiş olduğu 
Âkıd Tarafla bir anlaşmaya varmak maksadiyle müzakerelere girişecek ve bu muamele ile esaslı 
surette ilgili oldukları Âkıd Taraflarca kabul edilecek diğer Âkıd Taraflarla da danışmalarda bu
lunacaktır. Eskilerini telâfi etmek üzere başka mallar üzerinde yeni tavizlerin bahis mevzuu 
olabileceği bu görüşmeler ve anlaşmada, ilgili Âkıd Taraflar tavizlerin heyeti umumiyesini, mü
tekabiliyet ve karşılıklı menfaat esası dairesinde, işbu Anlaşmanın ticarete sağladığı faide seviye
sinde tutmaya çalışacaklardır.. 

2. a) Başlıca ilgili Âkıd Taraflar arasında bir mutabakata varılamazsa, söz konusu muameleyi 
tadil veya ilga etmek istiyen Âkıd Taraf hareketinde serbest olacaktır. Bu takdirde, bahis mevzuu mu
amele doğrudan doğruya kendisiyle müzakere edilmiş olan Âkıd Taraf ve bu muamele ile esaslı su
rette ilgili oldukları işbu maddenin birinci fıkrası gereğince kabul edilmiş bulunan diğer Âkıd Ta-. 
raflar, bu tedbirlerin uygulanmasına başlanılmasından itibaren altı aylık bir süre içinde ve yapacak
ları tahriri ihbarın Âkıd Taraflarca tebellüğünden itibaren otuz gün sonra, bu tedbirleri uygulıyan 
Âkıd Tarafla doğrudan doğruya müzakerelerde bulunarak tanımış oldukları tâvizleri, tadil veya ilga 
edilenlere tekabül edecek nispette, geri çekmek hakkını haiz olacaklardır. 

b) Başlıca ilgili Âkıd Taraflar arasında bir mutabakata varılır da bu mutabakat bahis mevzuu 
muamele ile esaslı surette ilgili olduğu işbu maddenin birinci fıkrası gereğince kabul edilmiş bulu
nan bir Âkıd Tarafı tatmin etmezse, bu Âkıd taraf, bahis mevzuu mutabakatta derpiş olunan ted
birlerin uygulanmasına başlanılmasından itibaren altı aylık bir süre içinde ve yapacağı tahriri ih
barın Âkıd Taraflarca tebellüğünden itibaren otuz gün sonra, bu tedbirleri varılan mutabakat daire
sinde uygulıyan Âkıd Tarafla doğrudan doğruya müzakerelerde bulunarak, tanıdığı tavizleri, tadil 
veya ilga edilenlere tekabül edecek nispette, geri çekmek hakkını haiz olacaktır. 

Madde— XXIX 

işbu Anlaşma ile Havana Şartı arasındaki münasebet 

1. Âkıd Taraflar, Havana Şartının, anayasalarına uygun olarak kati şekilde tasdikma intizareu} 
mezkûr Şartın I ilâ VI nci (dâhil) ve IX ncu fasıllarında beyan olunan umumi prensiplere, haiz Bu
lundukları icra salâhiyetleri ile kabili telif olduğu nispette, riayet eylemeyi taahhüdederler. 

2. îşbu Anlaşmanın II nci kısmının uygulanması Havana Şartının yürürlüğe giriş tarihinden 
itibaren durdurulacaktır. 

3. 30 Eylül 1949 tarihinde Havana Şartı yürürlüğe girmemiş olduğu takdirde, Âkıd Taraflar 
31 Aralık 1949 tarihinden evvel toplanarak işbu Anlaşmanın tadil, itmam veya idamesi hususla
rını kararlaştıracaklardır. 

4. Havana Şartı her hangi bir gün yürürlükten kalktığı takdirde, Âkıd Taraflar, en kısa>aîrf 
zamanda toplanarak, işbu Anlaşmanın tadil, itmam veya idamesi hususlarını kararlaştıracak
lardır. Bu mevzuda bir anlaşmaya varılmcaya kadar işbu Anlaşmanın II nci kısmı tekrar yü
rürlüğe girecektir. Fakat şu şartla ki, XXIII ncü madde hariç, mezkûr II nci Kısım Havana 
Şartının o tarihte yürürlükte bulunacak metni ile ikame edilecek ve hiçbir Âkıd Taraf Havana 
Şartı meriyetten kalktığı tarihte kendisini ilzam edenler haricinde her hangi bir hükümle bağlı 
addolunmıyaeaktır. 

5. Havana Şartı, yürürlüğe girdiği tarihte, bir Âkıd Tarafça kabul edilmemiş olursa, Âkıd 
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I ., Taraflar işbu Anlaşmanın, bu durumun Havana Şartını kfcbul etmiyen Âkıd Tarafla diğer Âkıd 
İM Taraflar arasındaki münasebetlere tesir ettiği.nispette, itmam veya taddli icabedip etmediğini ve 
mk! icabettiği takdirde, bunun -ne suretle;'. yapılacağını görüşeceklerdir. Bu hususta bir anlaşmaya 
| ^ -Ivarılmcaya kadar, işbu maddenin 2 nci fıkrası hükümlerine bakılmaksızın, işbu Anlaşmanın II 
f ,,' nci kısmı hükümlerinin bu Âkıd Tarafla diğer Âkıd Taraflar arasında uygulanmasına devam 

Solunacaktır. -
r 6. Milletlerarası Ticaret Teşkilâtına üye olan Âkıd Taraflar işbu Anlaşmanın hükümlerini ile-
| ri sürerek Havana Şartının her hangi bir hükmünü tesirsiz bırakamıyacaklardır. îşbu fıkrada der-
S piş olunan kaidenin Milletlerarası Ticaret Teşkilâtına üye olmıyan bir Âkıd Tarafa da uygulana

cağı, dşbu maddenin 5 nci fıkrası gereğince yapılacak anlaşmada derpiş olunacaktır. 

Madde — XXX 

[ 1. Tadil için başka hükümler derpiş edilmiş olan haller hariç, işbu Anlaşmanın I nci kısmın
da, XXIX ncu ve işbu maddede yapılacak tadiller bilûmum Âkıd Taraflarca kabullerini müta-
akıp, işbu Anlaşmanın diğer hükümlerindeki tadiller de, tadili kabul eden Âkıd Taraflar arasın -̂
da, Âkıd Taraflarm 2/3 si tarafından ve her hangi bir Âkıd Taraf hakkında da, bu Âkıd Tarafça 
kabulünü mütaakıp yürürlüğe girecektir. 

I 2. îşbu Anlaşmada yapılan tadili kabul eden her Âkıd Taraf, Âkıd Taraflarca tesbit edilecek 
süre içinde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bir kabul belgesi tevdi edecektir. Âkıd Ta
raflar, işbu madde gereğince yürürlüğe giren bir tadilin arzettiğd mahiyet icabı olarak, bu tadili 

I tesbit edeceği süre içinde kabul etmiyen Âkıd Tarafın işbu Anlaşmaya taraf olmasına nihayet ve
rileceğini kararlaştırabdleeektir. Bununla beraber, Âkıd Taraflar bu Âkıd Tarafın Anlaşmaya ta
raf olmakta devamına muvafakat edebilir. 

Madde — XXXI 

Çekilme 

"XXIII ncü madde hükümleriyle XXX ncu maddenin 2 nci fıkrası hükümleri mahfuz kalmak 
kaydiyle, her Âkıd Taraf 1 Ocak 1951 tarihinden itibaren işbu Anlaşmadan çekilebileceği gibi, 
milletlerarası alanda temsil ettiği ülkelerden o sırada dış ticaret münasebetlerinin ve işbu Anlaş
maya konu teşkil eden diğer meselelerin yürütülmesinde tam bir muhtariyeti haiz olan bir veya 
mütaaddit müstakil gümrük ülkesinin de çekilmesini temin edebilecektir. 1 Oca'k 1951 tarihinden 
itibaren vukııbulabilecek çekilme, bu husustaki tahriri ihbarın Birleşmiş Milletler Genel Sekre
teri tarafından tebellüğü tarihinden itibaren hesaplanacak altı aylık bir sürenin hitamında hü
küm ifade edecektir. 

Madde — XXXII 

Âkıd Taraflar 

1. İşbu Anlaşma hükümlerini, XXVI nci veya XXXIII ncü maddeler veya Muvakkat Uygu
lama Protokolü gereğince, uygulıyan hükümetler işbu Anlaşmanın Âkıd Tarafları addolunur. 

2. îşbu Anlaşmayı XXVI nci maddenin 3 ncü fıkrası dairesinde kabul etmiş olan Âkıd Ta
raflar, işbu Anlaşmanın, XXVI nci maddenin 5 nci fıkrası dâhilinde yürürlüğe t girmesini müta
akıp istedikleri anda, işbu. Anlaşmayı bu usul dairesinde kabul etmemiş olan bir Âkıd Tarafın 
Âkıd Taraflrk sıfatına nihayet verilmesini kararlaştırabilirler. 
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îşbu Anlaşmaya dâhil olmıyan her Hükümet veya dış ticaret münasebetlerinin ve işbu Anlaş
maya konu teşkil eden. diğer meselelerin- yürütülmesinde tam- bir ..muhtariyeti haiz- olan bir müsta
kil gümrük ülkesi namına hareket eden her hükümet, Âkıd Taraflarla arasında tesbit edilecek 

-. şartlar altında, kendi adına veya mezkûr ülke.adına işbu Anlaşmaya iltihak edebilecektir. îşbu 
-fıkrada* Serpiş olunan t a r a r Âkıd Taraflarca 2/3 ekseriyetle ittihaz olunacaktır. 

.- , , , ..- . Madde — XXXIV •] * . ' * . 

Ekler 

îşbu Anlaşmanın Ekleri Anlaşmanın ayrılmaz cüz'üdür. ' 

• ; • • • • . . • • ' • • ' •' :.":'Madde-— XXXV '•'• > / • ' • 

' ' .1. a) iki Âkıd ta raf aralarında tarife müzakerelerine girişmezler, 
" b) Ve bunlardan biri, Âkıd Taraf sıfatını ihraz ederken, İşbu Anlaşmayı veya II nci mad

desini diğer Âkıd Tarafa uygulamıya muvafakat etmezse, \ r • 
" işbu Anlaşma veya II nci maddesi bu iki Âkıd ta ra f arasında üygulanmıyacaktır. XXV nci mad
denin 5 nci fıkrasının (b) bendi hükümlerinin veya XXIX ncıı -maddenin 1 nci fıkrası hükümleri
nin bir Âkıd Tarafa tahmil ettiği vecibeler mahfuzdur'. " " '•' "* 

2. Bir Âkıd Tarafın talebi üzerine, Âkıd Taraflar, Havana Şartı yürürlüğe girinceye kadar, 
istedikleri anda, işbu maddenin muayyen hâdiselere uygulanma' tarzı hakkında incelemeler yapa
rak icabeden tavsiyelerde bulunabilecektir. # 1 ° I <* 1 *' 1 *> • «» s*'V- \'••- \ - ••. * . * < - . * . ' , - ' . 
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Birinci maddenin 2 (a) fıkrasında zikredilen ülkelerin, listesi 

Büyük Britanya ve Kuzey trlânda Birleşik Kırallığı. 
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda'ya tâbi ülkeler. 
Kanada. "" ' '""•'•?•' - •••'. ••'* 
Avusturya Komonvelti. 
Avusturalya Kornonveltine tâbi ülkeler. 
Yeni Zelanda, 
Yeni Zelanda'ya tâbi ülkeler. 
Cenubu Garbı Afrika da dâhil olmak üzere Cenubî Afrika. 
İrlanda. 
Hindistan. (10 Nisan 1947 tarihindi). 
Ternöv. 
Cenubî Rodezya. 
Birmanya. 
Seylân. 
Yukarda tadat olunan ülkelerin bir kısmında bâzı mallar için iki veya daha ziyade rüçhanlı ta

rife yürürlükte bulunmaktadır. Bu ülkeler, mezkûr malların en çok kayırılan memleket muamele
sinden faydalanan başlıea satıcıları olan Âkıd Taraflarla anlaşmalar yaparak, sözü edilen iki veya 
daha ziyade rüçhanlı tarife yerine, tek bir rüçhanlı tarife ikame edebilirler. Bu tek tarife, en çok 
kayırılan memleket muamelesinden faydalanmakta olan satıcılar bakımından, evvelki rüçhanlardan 
daha az müsait olmıyacaktır. 

İşbu Anlaşmada tadat olunan ülkelerden iki veya daha fazlası arasında 10 Nisan 1947 tarihinde 
yürürlükte bulunan bir dahilî resim üzerinde mevcut rüçhan payı. veya mütaakıp fıkrada derpiş 
edilen miktar tahdidi anlaşmaları yerine, bunlara tekabül edecek bir tarife rüçhan payı vaz 'edilmesi, 
tarife rüçhan payının artırılması şeklinde telâkki edilmiyecektir. 

XIV ncü maddenin 5 (b) fıkrasında derpiş edilen rüçhanlı Anlaşmalar, aşağıda zikredilen 
mallar üzerinde, Kanada, Avusturalya ve Yeni Zelanda Hükümetleriyle akdetmiş olduğu Anlaş
malar gereğince, 10 Nisan 1947 tarihinde, Birleşik Kırallıkta yürürlükte bulunan Anlaşmalardır. 
Dondurulmuş ve soğutulmuş sığır ve dana eti, dondurulmuş koyun ve kuzu eti, dondurulmuş 
ve soğutulmuş domuz eti ve domuz iç yağı (lard). 

XX nci maddenin I (h) fıkrası gereğince ihdas edilecek bilûmum tedbirler mahfuz kalmak 
kaydiyle, bu rüçhan Anlaşmalarının tasfiyesi veya tarife rüçhanlariyle ikamesi derpiş edilmekte 
•e bu maksatla mezkûr mallarla doğrudan doğruya veya bilvasıta esaslı surette ilgili bulunan 
memleketler arasında, ilk imkânda, müzakerelere girişilmesi düşünülmektedir. 

10 Nisan 1947 tarihinde Yeni Zelanda'da yürürlükte bulunan filim kiralama resmi, işbu An
laşmanın uygulanması bakımından, birinci maddede derpiş edilen bir gümrük resmi gibi telâkki 
edilecektir. 

10 Nisan 1947 tarihinde Yeni Zelanda'da filim kiralıyanlara tahmil edilen kontenjanlar, işbu 
Anlaşmanın uygulanması bakımından, IV ncü maddede derpiş edilen sinema! kontenjanları gibi 
telâkki edilecektir. 

Hindistan ve Pakistan Dominyonları 10 Nisan 1947 tarihinde birbirlerinden henüz ayrılmış 
olmadıklarından, yukarıdaki listede di ayrı ayrı zikredilmemişlerdir. 
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Ek:B 

/ nci maddenin 2 (b) fıkrasında adı geçen Fransız Birliği ülkeleri listesi 

Fransa 
Fransız Ekuvatör Afrikası (Ahdî Kongo Havzası (*) ve diğer ülkeler) 
Fransız Batı Afrikası (*) 
Fransız Mandası altındaki Kamerun (#) 
Fransız Somalisi kıyıları ve Tevabii 
Hindistan'daki Fransız topraklan (•) 
Okyanus 'daki Fransız topraklan 
Yeni Hebridler Müşterek İdaresindeki Fransız topraklan (*) 
Gııadalup ve Tevabii 
Fransız Guyanası 
Hindicini 
Madagaskar ve Tevabii ; . 
Fas (Fransız bölgesi) (#) 
Martinik 
Yeni Kaledonya ve Tevabii 
Reünyon 
Sen - Piyer ve Mikelon 
Fransız Mandası altındaki Togo (*) 
Tunus "1 

(*) Anavatan Fransa'sına ve Fransız Birliği ülkelerine ithalât için. 

Birinci ınaddenm 2 (b) fıkrasında adı geçen Belçika, Lüksemburg ve Halânda Gümrük Birliği ülke
leri Üstesi 

Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği 
Belçika Kongosu ^ 
Ruanda - Urundi y*M*&i0$İİ$ 
Holânda , - -.^r--^^ 
Endonozya 
Surinam J-; ?if 
Felemenk Antilleri 
Gümrük Birliğini teşkil eden Anavatan ülkelerine yapılan ithalât için. 
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Bk:D 

W. Birinci maddenin 2 (b) fıkrasında zikredilen ülkelerdm Amerika Birleşik Devletlerini ilgilendiren
lerin listesi 

Birleşik Amerika (gümrük ülkesi) «*. • • ; 
Birleşik Amerika 'y& tâbi ülkeler 
Filipin Cumhuriyeti 
îşbu Ekte tadat olunan ülkelerden iki veya daha fazlası arasında 10 Nisan 1947 tarihinde yü

rürlükte bulunan bir dahiliye resim üzerinde mevcut rüçihan payı yerine buna tekabül edecek bir 
tarife rüçhan payı vaz'edilmesi, tarife rüçhan payının artırılması şeklinde telâkki edilmiyecektir. 

Ek : E 

Birinci maddenin 2 (d) fıkrasında adı geçen, Şili ile komşu memleketler arasında münakit rüçhanh 
anlaşmaların uygulanacağı ülkelerin listesi 

Münhasıran, bir taraftan 
şili, . • / ; 
ve diğer taraftan 
1. Arjantin Cumhuriyeti 
2. Bolftvya 
3. Peru 

arasında yürürlükte okn rüçhanlar. 

* Ek:F 

Birinci maddenin ,9 (d) • fıkrasında adı geçen, Suriye - Lübnan Gümrük Birliği ile komşu memleket
ler arasında münakit rüçhanh anlaşmaların uygulandığı ülkelerin listesi 

Mumhaısıran, bİT taratâfcam 
Suriye - Lübnan Gümrük Birliği 
Ve diğer taraftan 
1. Filistin " I 
2, Haşâmî Ürdün 

araBmkJa yürürMcte ötem r&çha/nlar. 
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Ek : G 

Birinci maddenin 3 ncü fıkrasında zikredilen azamî rüçhan paylarının • tâyininde nazarı itibara 
alınacak tarihler 

Avusturalya 
Kanada 
Fransa 
Suriye - Lübnan Gümrük Birliği 
Cenubi - Afrika Birliği 
Cenubi - Rodezya 

15 Ekim 1946 
1 Temmuz 1939 
1 Ocak 1939 

30 Kasım 1939 
1 Temmuz 1939 
1 Mayıs 1941 

Ek : H 

XXVI nc% maddede derpiş olunan nispetin hesaplanmasında itibar ohınacak dı§ ticaret yüzdeleri 

Yüzdeler 

Not, 

Avusturalya 
Belçika - Lüksemburg - Holânda 
Brezilya 
Birmanya 
Kanada 
Seylân 
Şili 
Çin 
Küba 
Çekoslovakya 
Fransa Birliği 
Hindistan ) 
Pakistan \ 
Yeni Zelanda 
Norveç 
Cenubî Rodezya 
Suriye - Lübnan Gümrük Birliği 
Cenubî Afrika Birliği 
Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Birleşik Ki rai lığı 
Amerika Birleşik Devletleri 

3.2 
10.9 
2.9 
0.7 
7.2 
0.6 
0.6 
2.7 
0.9 
1.4 
9.4 

3.3(*) 
1.2 
1.5 
0.3 
0.1 
2.3 

25.7 
25.2 

100.0 

Bu nispetler, yukarda adı geçen memleketler tarafından Milletlerarası alanda temsil edilen ve 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret G'enel Anlaşmasına mevzu teşkil eden meselelerin yürütülmesinde 
muhtariyeti haiz olmıyan, bilûmum ülkelerin ticareti de göz önünde bulundurularak, tesbH edil
miştir. 

(*) Hindistan ve Pakistan Hükümetleri bu nispeti aralarında mutabık kalarak tâyin edecekler ve 
imkân hâsıl olur olmaz Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildireceklerdir. 
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Ek : t 

îzahi notlar 

Birinci madde hakkında 

Birinci fıkra : 
III ncü maddenin 2 nci ve 4 ncü fıkralarına atfen birinci maddenin birinci fıkrasında zik

redilen vecibelerle, VI nci maddeye atfen II nci maddenin 2 (b) fıkrasında zikredilen vecibeler, 
Muvakkat Uygulama Protokolünün uygulanması bakımından, işbu Anlaşmanın II nci kısmına da
hilmiş gibi mütalâa olunacaktır. 

Yukardaki fıkra ile 1 nci maddenin 1 nci fıkrasında, III ncü maddenin 2 nci ve 4 ncü fık
ralarına yapılan atıflar, ancak, Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının II nci kısmı ile 
XXVI nci maddesinin tadiline mütedair 14 Eylûll948 tarihli Protokolde derpiş olunan tadilin yü
rürlüğe girmesiyle, III ncü maddede vukubulacak değişikliği mütaakıp, yürürlüğe girecektir. 

4 ncü fıkra : 
«Rüçhan payı» tâbiri, muayyen bir mal için en çok kayrılan memlekete uygulanan gümrük 

resmi haddiyle rüçhanlı resim haddi arasındaki nispeti değil, mutlak farkı ifade eder; meselâ: 
1. En çok kayrılan memlekete uygulanan resim kıymet üzerinden % 36, rüçhanlı resim de kıy

met üzerinden % 24 olsa, rüçhan payı, en çok kayrılan memlekete uygulanan resmin üçte biri de
ğil, sadece kıymet üzerinden |% 12 dir; yip^*fff ? ~ T - « ^ ~ ? - î - « ~ ?»»• f O ' r ' » " t " 

2. En çok kayrılan memlekete uygulanan resim kıymet üzerinden % 36 iken, rüçhanlı resim, 
en çok kayrılan memlekete uygulanan resmin üçte ikisi olarak gösterilmişse, rüçhan payı, sadece 
kıymet üzerinden % 12 dir; 

3. En çok kayrılan memlekete uygulanan resim kiloda iki frank, rüçhanlı resim de 1,50 
frank olsa, rüçhan payı, 'kiloda 0,50 franktır. 

Yeknesak ve müesses kaidelere istinaden ittihaz olunan aşağıdaki gümrük tedbirleri, rüçhan 
paylarının tâbi tutulduğu umumi sabitleştirmeye aykırı addolunmıyacaktır. 

i) 10 Nisan 1947 tarihinde muvakkaten yürürlükten kaldırılan muayyen bir mala müteal
lik tarife tasnifinin veya bu mal üzerine mevzu bir resmin, yeniden yürürlüğe konması; 

ü) Tarife mevzuatı, muayyen bir malın birkaç tarife numarası altında tasnif edilebilecğini 
«arahaten, derpiş ettiği takdirde, böyle bir malın, 10 Nisan 1947 tarihinde tasnif edildiği tarife nu
marası yerine, başka bir tarife numarası altında tasnif edilmesi. 

II nci madde hakkında 

2. (a) Fıkrası : 
II nci maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendinde İÜ ncü maddenin 2 nci fıkrasına yapılan atıf, 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının II nci kısmı ile XXVI nci maddesinin tadiline 
mütedair, 14 Eylül 1948 tarihli Protokolde derpiş olunan tadilin yürürlüğe girmesiyle, III ncü 
madde de vukubulacak değişikliği mütaakıp, yürürlüğe girecektir. 

2 (b) Fıkrası: 
Birinci maddenin 1 nci fıkrasına mütaallik nota bakılması. 
4 ncü fıkra : 
Tavizi doğrudan doğruya müzakere eden Âkıd Taraflar sarahaten aksini kararlaştırmış olmadık

ça, işbu fıkra hükümleri Havana Şartının 31 nci maddesi hükümleri göz önünde bulundurularak uy
gulanacaktır. 

III ncü madde hakkında 

Birinci fıkrada derpiş edilen, hem ithal malına ve hem de mümasil yerli mala uygulanan her nevi 
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dahilî resim veya mükellefiyet, kanun, nizam ve talimat, ithal malına, ithal mahallinde veya ithal sı-» 
rasmda uygulansa dâhi, gene, birinci maddede derpiş edilen dâhili resim veya mükellefiyet kanun, 
nizam veya talimat mahiyetinde addolunacak ve binnetice, I I I ncü madde hükümlerine tâbi tutula-'1' 
çaktır. , ; 

1 nci fıkra : 
Birinci fıkranın, bir Âkıd Taraf ülkesinde mahallî hükümet makamları veya idare makamları ta

rafından vaz'edilen dahilî resimlere uygulanması, XXIV ncü maddenin son fıkrası hükümlerine tâbi
dir. Bu fıkradaki «makul tedbirler» tâbiri, meselâ yukarda sözü edilen makamlara, şekli itibariyle 
I I I ncü maddenin lâfzına aykırı olsa bile ruhu itibariyle mezkûr maddeye uygun olan ve kaldırılma
ları halinde adı geçen makamları malî bakımdan müşkülâta maruz bırakabilecek olan, iç resimler 
vaz'etmek yetkisi veren millî mevzuatın lağvı mükellefiyetini bir Âkıd Tarafa tahmil ettiği şeklinde 
tefsir edilemiyecektir. 

Sözü edilen mahallî makamlar tarafından I I I ncü maddenin hem lâfzına ve hem de ruhuna aykırı 
olarak cibayet edilen resimler bakımından ise «mâkul tedbirler» tâbiri, bu gibi resimlerin âni şekil
de kaldırılması idari ve malî büyük müşkülâtı mucip olabileceği hallerde, bir Âkıd Tarafa, bunları, 
muayyen bir intikal devresi zarfında peyderpey lâğvetmek imkânını vermektedir. 

2 nci fıkra : 
2 nci fıkranın birinci cümlesi kayıtlarına uygun olan bir resmin, ikinci cümle hükümleriyle 

gayrikabili telif olması, ancak, resme konu olan mal'ile rekabet halinde bulunan bir malın, ve
yahut da, resme konu malın doğrudan doğruya yerini alabilecek diğer bir malın, mümasil resim
den muaf tutulmuş olması halinde varittir. < t •.• * 5* f*J 

5 nci fıkra : 
5 nci fıkranın birinci cümlesiyle kabili telif olan nizamlama tedbirleri, bu tedbirleri uygulıyan 

memleket, nizamlama mevzuu malları ehemmiyetli miktarda istihsal etmekte ise, ikinci fıkra hü
kümlerine de aykırı telâkki edilmiyeeektir. Bir nizamlamanın ikinci cümle hükümlerine uygun 
olduğunu ispat sadedinde, nizamlamaya tâbi tutulan malların her birine muayyen bir nispet veya 
miktar tahsisi suretiyle, ithal malları ile yerli mallar arasında nasat'ate uygun bir münasebet 
sağlanmış olduğu, ileri sürülemiyecektir. 

V nci madde hakkında 

5 nci fıkra : 
Nakil masrafları mevzuunda, 5 nci fıkra ile vaz'edilen kaide, aynı yolu takiben ve aynı şart

lar altında nakledilen mümasil mallar hakkında caridir. 

* * VI nci madde hakkında 

Birinci fıkra : 
w Ortak firmalar tarafından tatbik edilen damping (yani ithalâtçı tarafından bir malın, or
tağı olan ihracatçının tanzim ettiği fatura fiyatından ve ihracatçı memlekette cari bulunan fi
yattan dûn fiyatla satılması), bir nevi fiyat dampingi teşkil eder; ve bu takdirde, damping payı, 
malın ithalâtçı tarafından satışa çıkarıldığı fiyat esas olarak ele alınmak suretiyle hesaplanabilir. 

2 nci ve 3 ncü fıfera/lar. 
Not 1. 
Damping veya yardım mevzuu olmasından şüphe edilen bütün hallerde, bu cihetin aydınlan

ması için yapılan incelemenin neticesine intizar en, bir Âkıd Taraf, gümrüklerce diğer birçok 
ahvalde yapıldığı gibi, icabında damping karşılayıcı veya telâfi edici resimlerin tahsilini sağlı-
yabilmek maksadiyle, mâkul bir teminat (teminat akçesi veya nakdî depozito) talep edebilecektir. 

Not 2. 
Bâzı ahvalde, mütaaddit kambiyo rayiçleri kullanılması, ihracata yapılan bir yardım, veyahut 

da para değerinin kısmen düşürülmesi yoliyle sağlanan bir damping mahiyetini alabilir; bu tak-
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dirde : birinci şıkta, 3 ncü fıkrada derpiş edilen telâfi edici resimler, ikinci şıkta ise, 2 nci fık
rada derpiş edilen tedbirler uygulanabilir. «Mütaaddit kambiyo rayiçleri kullanılması» tâbiri ile, 
doğrudan doğruya hükümetlerce veya bunların tasvibi ile yapılan işlemler kasdedilmdştir. 

' V rAv.;- VII nci ınaddfc hakkında «••/*>••..-

1 nci fıkra 
«Mümkün olur olmaz» kelimeleri yerine, katî bir »tarih veya bilâhare tesbit edilecek muayyen 

ve mahdut bir süre kabul edilmesi yerinde olup olmıyacağı hususu ayrıca incelenmiş, fakat, Âkıd 
Tarafların her birinin bu esasları muayyen bir tarihte yürürlüğe koyması mümkün olamıyacağı 
neticesine varılmıştır. Bununla beraber, Anlaşmanın yürürlüğe .girmesiyle, Âkıd Tarafların ek
seriyetinin bu esasları tatbike başlıyacakları da, kabul edilmiştir. 

2 nci fıkra. 
VII nci madde hükümlerine göre, «hakiki kıymet»i temsil etmek üzere, aşağıdaki unsurların da 

ilâvesiyle, fatura fiyatına itibar edilmesi kabildir: Fatura fiyatına girmiyen fakat, hakiki kıymetin 
fiilî unsurlarım teşkil eden mesjru masraflar ve normal rekabet fiyatlarına nazaran tesbit edilecek 
her türlü anormal iskonto.veya tenzilât payı. 

«Tam serbest rekabet şartları altında» İbaresiyle murtabıt olarak okunacak «normal ticari mua
meleler hakkında» ibaresini, birbirinden müstakil olmıyan alıcı ve satıcı arasında cereyan edip de 
sadece fiyat mülâhazalarının hâkim olmadığı bilûmum muameleleri hariç bırakacak şekilde tefsir 
eden bir Âkıd Taraf, VII nci maddenin 2 (b) fıkrasına uygun hareket etmiş sayılır. 

«Tam serbest rekabet şartlan» hakkında mevzu kaide, Âkıd Taraflara, sadece umumi acentalara 
yapılması mûtat olan hususi tenzilâtı da ihtiva edecek şekilde tesbit edilen, tevzi acentalarına mah
sus fiyatları nazarı itibara almamak imkânını vermektedir. 

(a) ve (b) fıkraları metinleri, Âkıd Taraflara, resimleri : 
1. Ya ithal edilen mal için muayyen bir ihracatçı tarafından tesbit edilen fiyatlar, 
2. Veya, mümasil malların genel fiyat seviyesi esasları üzerinden, yeknesak bir şekilde tâyin 

imkânını vermektedir. t 

VIII nci madde hakkında 

Mütaaddit kambiyo rayiçlerine müracaat edilmesi hali, VIII nci maddenin mevzuunu teşkil etme
mekle beraber, mezkûr maddenin birinci ve 4 ncü fıkraları, muhtelif kambiyo rayiçleri uygulama 
sistemi olarak, kambiyo resim ve ücretlerine baş vurulmasını takbih etmektedir. Bununla beraber, 
bir Âkıd Taraf, Milletlerarası Para Fonunun muvafakatiyle ve tediye muvazenesini korumak 
maksadiyle, mütaaddit kambiyo resimleri vaz'ettiği takdirde, 2 nci fıkra hükümleri, bu Âkıd Tarafın 
durumunu tamamen masun bulundurmaktadır. Filhakika mezkûr fıkra, bu gibi resimlerin sadece 
ahvalin müsaade etmesini mütaakıp kaldırılmasını âmir bulunmaktadır. 

XI nci madde hakkında 

2. (c) Fıkrası : 
«îthal şekilleri ne olursa olsun» tâbiri, bozulabilir vasfını kaybetmiyecek kadar cüzi tâdile tâ

bi tutulan şekilde ithali serbest bırakıldığı takdirde, kendisiyle doğrudan doğruya rekabet halinde 
bulunduğu tazesi üzerine vaz'edilen tahditler tesirsiz kalabilecek olan bir mala taallûk etmektedir. 

2 nci fıkranın son bendi: ' ' 
«özel âmiller» tâbiri, millî ve ecnebi müstahsılların veya mütaaddit ecnebi müstahsılların, nispî 

istihsal verimlerinde vâki tebeddülleri ihtiva eder. Anlaşmanın cevaz vermediği vasıtalara müracaat 
suretiyle suni şekilde tahrik edilen "tebeddüllere şâmil değildir, 
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XII nci madde hakkında 

3 (b) (i) Fıkrası : 
«işbu maddenin 2 nci fıkrasına bakılmaksızın» kelimeleri, dahilî politikasında, mezkûr fıkrada 

derpiş edilen tadili yaptığı takdirde, bu tâdilin, bir Âkıd Tarafın para ihtiyatları durumunu düzel
tebileceği ileri sürülerek, mezkûr Âkıd Tarafın, 2 (a) fıkrası anlamında «zaruri» bulunan diğer sebep
ler tahtında, vaz'etmiş olduğu tahditlerin, fuzuli telâkki edilmiyeceğini sarahatle belirtmek için met
ne ithal edilmiştir. Bu kelimeler, 2 nci fıkranın her hangi bir mâna değişikliğine tâbi tutulmuş oldu
ğu mânasında alınmamalıdır. 

Tam çalıştırmaya, iktisadi gelişmeye ve talebin yüksek ve daima artan seviyede tutulmasına 
matuf programları dolayısiyle, yüksek ithalât taleplerine mâruz kalan ve bu itibarla ticaretlerinde 
tahditler vaz'etmek zorunda bulunan Âkıd Tarafların karşılaşabilecekleri hususi meseleler üzerinde 
de durulmuştur. XII nci maddenin bugünkü metni ile, Anlaşmanın, meselâ XX nci maddesi gibi, 
bâzı maddelerinde yer alan ihracat kontrolüne mütaaJlık hükümler, bu gibi ekonomilerin ihtiyaçlarım 
tamamen karşılıyacak mahiyette görülmüştür. 

' XI I I ncü madde hakkında 

2. (d) fıkrası : * . - * ? ^ 
Hükümet makamları tarafından uygulanabilmesi her zaman mümkün olamıyacağı kanaatine varıl

dığından, «Ticari mülâhazalar» m, kontenjanların tevzii için bir kıstas olarak kabul edilmesi uygun 
görülmemiştir. Diğer taraftan, bu kıstasın uygulanması mümkün olacak hallerde, 2 nci fıkranın 
birinci cümlesinde beyan edilen umumi kaide gereğince, bir mutabakat teminine çalışan Âkıd Taraf 
bu kıstası kullanabilir. 

4 ncü fıkra: 
«Hususi âmiller» hakkında, XI nci maddenin 2 nci fıkrasiyle ilgili nota bakılması. 

XIV neü madde hakkında ; , 

1 nci fıkranın (g) bendi: ' ' ; s s *• ' 
Birinci fıkranın (g) bendi hükümleri, Âkıd Taraflara, münferit bir ticari muamele hakkında, 

danışma usulünün tatbikim talep etmek yetkisini vermez; ancak, böyle bir muamelenin umumi tica
ret politikasın» mütaallik bir fiil mahiyeti iktisap edecek kadar şümullenmemiş olması şarttır. Bu son 
şıkta, ilgili Âkıd Taraf talep ettiği takdirde,Âkıd Taraflar, sözü edilen muameleyi mücerret 
bir şekilde değil, anılan Âkıd Tarafça, muameleye konu olan malın ithali mevzuunda uygulanan 
umumi politika ile murtabıt olarak inceliyecektir. 

2 inci fıkra : 
Cari ticari muameleler neticesinde sağladığı kredileri, fark gözetici tedbirlere tevessül etmeden 

kullanabilmek imkânsızlığı içinde bulunan bir Âkıd Tarafın durumu II nci fıkrada derpiş edi
len hallerden bir tanesidir. 

XV nci madde hakkında 

4 ncü fıkra : 
«Mugayir olacak» kelimeleri, bilhassa, işbu Anlaşma maddelerinden birinin lâfzına aykırı ol

duğu halde, ruhundan ehemmiyetli şekilde inhiraf etmiyen kambiyo kontrol tedbirlerinin, mezkûr 
maddeyi ihlâl etmiş sayılmıyacağmı ifade etmek üzere kullanılmıştır. Böylece, yaptığı ihracat 
bedelinin, Milletlerarası Para Fonu Statüsüne uygun olarak ittihaz ettiği kambiyo tedbirlerinden 
birine müsteniden, kendi parası veya Milletlerarası Para Fonu üyesi bir veya mütaaddit devletin 
parasiyle ödenmesini istiyen bir Âkıd Taraf, bu talebinden dolayı, XI nci ve XIII neü madde 
hükümlerini ihlâl etmiş sayılmıyacaktır. i thalât lisanslarına yeni bir fark gözetme unsuru ilâve
si maksadiyle değil de, kambiyo kontrolü mevzuunda uygulamaya mezun bulunduğu tedbirleri 



tatbik edebilmek için, bir ithalât lisansı üzerinde emtianın ithal edilebileceği memleketin adını tas
rih eden bir Âkıd Tarafın bu şekildeki hareketi, mezkûr fıkrada derpiş edilen hallere diğer bir 
misaldi*. 

XVIT nei madde hakkında .2 

1 ncı fıkra : 
Âkıd Taraflarca alım satımla iştigal etmek üzere tesis edilen Ticaret Ofislerince yapılacak 

ameliyeler, (a) ve (b) bentleri hükümlerine tâbidir. 
Âkıd Taraflarca tesis edilen ve alım satımla iştigal etmemekle beraber, özel ticarete uygulana

cak nizamlar tesbit eden Ticaret Ofislerinin faaliyetleri, işbu Anlaşmanın, mevzu ile ilgili hüküm
lerine tâbidir. 

îşbu madde hükümleri, ticari mülâhazalarla hareket etmesi kaydiyle, bir devlet teşebbüsünün, 
ihracat piyasalarında cari arz ve talep şartlarına intibak etmek maksadiyle, bir malı muhtelif pi
yasalarda değişik fiyatlarla satmasına mâni değildir. 

1 nci fıkranın (a) bendi : 
Dış ticaret ameliyelerinde muayyen evsaf ve verim kaidelerine riayeti sağlamak maksadiyle uy

gulanan Hükümet tedbirleri veya tabiî millî kaynakların işletilmesi için bahşedilmiş bulunan 
imtiyazlar, sözü edilen teşebbüslerin ticari faaliyetlerini idare yetkisini Hükümete tanımış olma
mak şartiyle, «inhisari veya özel imtiyazlar* dan madut sayılmazlar. 

1 nci fıkranın (b) bendi : 
«Sarf mahalli tasrih edilmiş bir istikraz» danfaydalanan bir memleket, ihtiyacı olan malları 

hariçten mubayaa ederken, bu istikrazı (ticari bir mülâhaza) gibi nazara almakta serbesttir. 
2 nci fıkra : 
«Mallar» ve «emtia» kelimeleri, cari ticari muamelelerde bu kelimelere verilen mânada, mallara 

münhasır olup, hizmetlerin mubayaa veya satışına şâmil değildir. 

XVni nei madde hakkında T 

3 neü fıkra. 
Yeni bir rüçhan anlaşmasının akdi vesilesiyle, en çok kayırılan memlekete uygulanan resmin 

yükseltilmesine mütaallik hüküm, ancak, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının 1 nci 
kısmı ile XXIX ncu maddenin ladillerine mütedair 14 Eylül 1948 tarihli Protokolde derpiş edilen 
tadilin yürürlüğe girmesiyle, birinci maddeye ithal edilmiş olacak yeni 3 neü fıkranın mezkûr mad
deye ithalinden sonra, yürürlüğe girecektir. 

7 (a) Fıkrasının (ii) ve (iii) bentleri. 
Bu iki bentte kullanılan «tadil» kelimesi, bir esaslı maddenin veya böyle bir maddenin tadili 

esnasında elde edilen tâli bir maddenin, mamul veya yarı mamul bir madde haline getirilmesini ifa
de eder. Bu kelime, yüksek sanayi tekniğini icabettiren ameliyeleri ifade etme?. 

XXIV neü madde hakkında ". " " * 

9 ncu fıkra. 
Bir Gümrük Birliği veya serbest mübadele bölgesi üyesi bulunan bir memleket ülkesine rüçhanlı 

tarife ile ithal edilen bir mal, bu birlik veya bölge üyesi diğer bir memleket ülkesine tekrar ihraç 
edildiği takdirde, bu sonuneu üyenin, bu maldan, daha önce ödenmiş bulunan resimle, malın doğru
dan doğruya kendi ülkesine 'ithal edilmiş olması halinde ödemiş olacağı en yüksek resim arasındaki 
farka tekabül eden bir resim tahsil etmesi, birinci fıkra icabatındandır. 

11 nci fıkra: 
Hindistan ve Pakistan arasında katı ticari anlaşmalar akdedildiğinde, bu iki hükümetin mezkûr 
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anlaşmaları yürütmek maksadiyle ittihaz edecekleri tedbirler, işbu Anlaşmanın gayelerinden uzak
laşmamak şartiyle, bâzı hükümlerinden inhiraf edebilecektir. 

XXVI nci madde hakkında 

Âkıd Tarafların milletlerarası alanda temsil ettikleri ülkeler, askerî işgal altında bulunan böl-
• gelen ihtiva etmez. 

XXIX ncu madde hakkında 

Birinci fıkra, Havana Şartının VII nci ve VIII nci fasıllarına temas etmemektedir, zira bu fasıl-' 
lar, genel olarak Milletlerarası Ticaret Teşkilâtının, vazife, teşkilât ve takip edeceği usulden bahis 
bulunmaktadır. 

Nihai not 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının, Âkıd Tarafların askerî işgal altındaki ülke
lerle mevcut ticaretlerine uygulanması şartları, henüz tâyin edilmiş değildir. Bu konu, yakın bir 
istikbalde yeniden tetkik mevzuu olacaktır. Buna intizaran, işbu Anlaşmanın hiçbir noktası bu konu 
ile ilgili hususları her hangi bir şekilde takyideder mahiyette telâkki edilmiyecektir. 

işbu notun, XXII nci ve XXII I ncü madde hükümlerinin sözü edilen ticaretten mütevellit me
selelere uygulanması şartlarını ihlâl etmediği de bedihidir. 

Ek : J 

s. Farksıs muamele haddesine istisnalar 

(XIV ncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümleri gereğince, XIV ncü maddenİE bi
rinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri hükümleri yerine işbu Ek hükümlerine tâbi olmayı tercih etmiş 
bulunan memleketler hakkında uygulanacaktır). 

1. (a) XII nci madde hükümleri gereğince ithalât tahditleri uygulıyan bir Âkıd Taraf, bu 
tahditleri, XIII ncü madde hükümlerinden inhiraf etmek suretiyle tahfif edebilecektir. Bu in
hiraf, ilgili Âkıd Tarafın XIII ncü madde hükümlerine harfiyen bağlı kalması halinde XII nci 
maddenin 3 ncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri kayıtları dâhilinde yapabileceği âzami ithalâta ilâ
veten munzam ithalât sağlıyabilmek için lâzım olan ölçüyü tecavüz etmiyecek ve aşağıdaki şartlara 
tabi olacaktır: 

i) Bu suretle ithal edilecek malların teslim fiyatları, bu mallarla kabili mukayese olup diğer 
Âkıd Tarafların muntazaman temin edebilecekleri malların cari fiyatlarından hissedilir derecede 
üstün olmamalı ve mezkûr itfhal mallarına fiyat seviyelerinde mevcut fazlalıklar, mâkul bir süre 
içinde, tedricen bertaraf edilmelidir; 

ii) Âkıd Tarafın, bu tedbirleri, aşağıda sözü edilen Anlaşmaya dâhil bulunmıyan diğer 
Âkıd Taraflara yaptığı ihracattan sağladığı altın veya kabili tahvil para gelirlerinin mâkul ola
rak beklenebilecek seviyenin dununa düşmesini intaç edebilecek taahhütleri tazammun eden bir 
anlaşma çerçevesi dâhilinde uygulamakta olmaması lâzımdır. 

iii) Ve bu tedbirler, diğer Âkıd Tarafların ticari ve ekonomik menfaatlerine lüzumsuz şe
kilde zarar vermemelidir. 

b) İşbu fıkra gereğince tedbirler uygulıyan Âkıd Taraf, (a) bendinde zikredilen esaslara riayet 
edecektir. Ayrıca, mezkûr bentle telif edüemiyecek mahiyetteki muamelelerden de içtinap edecek, far 
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kat, tatbikatta aşırı derecede güçlüğü mucip olduğu takdirde, her hususi ameliye için, bu bent hü
kümlerine riayet edilmesini sağlamakla mükellef olmıyacaktır. 

2. işbu Ekin birinci fıkrası gereğince tedbirler alan her Âkıd Taraf, bu tedbirlerden Âkıd Ta
rafları muntazaman haberdar edecek ve talep üzerine, her türlü faydalı malûmatı Âkıd Taraflara 
verecektir. 

3. Âkıd Taraflar, bir Âkıd Tarafın, ithalâtı üzerinde, işbu Ekin birinci fıkrasında derpiş edilen 
istisnalarla telif edilemiyecek farklı muameleler uyguladığını müşahede ederlerse, bu Âkıd Taraf, 
•fiO gün zarfında bu farklı muameleleri ya bertaraf edecek veya Âkıd Taraflarca verilecek talimata 
»lygun olarak tadil edecektir. 

Bununla beraber, işbu Anlaşmanın birinci fıkrası gereğince ittihaz edilen ve bir Âkıd Tarafın 
lebi üzerine Âkıd Taraflarca, XII nci maddenin VI ncı fıkrasının (c) bendinde derpiş edilen usu-

e mümasil bir usulle, onanmış olan bir tedbire, işbu fıkraya veya XII nci maddenin 4 ncü fıkra
sının (d) bendine dayanılarak itiraz edilemiyecektir. 

(J) EM hakkında izahi notlar 

XX nci maddenin II (a) kısmı gereğince tedbirler ittihaz eden bir Âkıd Tarafın, bundan dolayı, 
işbu Ek gereğince de tedbirler ittihaz etmesine mâni yoktur. Diğer taraftan, XIV ncü madde hü
kümleriyle, XIV ncü madde ekinin hükümleri, XX nci maddenin II (a) kısmı ile Âkıd Taraflara 
tanınan hakları, her hangi bir şekilde tahdit etmemektedir. 
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