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Münderecat 
Sayfa 

1. — Sabık zabıt hulâsası 777:779 
2. — Havale edilen evrak 779 
3. — Yoklama 779 
4. — Müzakere edilen maddeler 780 
1. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge

nel Anlaşmasına ekli listelerin metinlerin
de yapılan düzeltme ve değişikliklere mü-
taallik ikinci Protokolün tasdiki hakkın
da kanun lâyihası ve Hariciye, Gümrük 
ve İnhisarlar ve Ticaret encümenleri maz
bataları (1/569) 780:781,785,819,829:832 

2. — Türkiye ile Belçika - Lüsemburg 
Ekonomik Birliği arasındaki ödeme An
laşmasının bir sene müddetle uzatılması
na dair olan mektupların tasdiki hakkın
da kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret 
encümenleri mazbataları (1/671) 781,785,819, 

833 :836 
3. — Bir Avrupa Tediye Birliği Ku

rulması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarih
li Anlaşmayı tadil eden 4 sayılı Ek Proto
kolün tasdikma dair kanun lâyihası ve 
Hariciye ve Ticaret encümenleri mazba
taları (1/710) 781:782,785,819,837:840 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Yugoslav Hükümeti arasında 26 Şubat 
1953 tarihinde Ankara'da imzalanan Tiea-

Sayfa 
ret ve Seyrüsefain Mukavelenamesinin ka
bulü hakkında kanun lâyihası ve Harici
ye ve Ticaret encümenleri mazbataları 
(1/607). 782,785,820,841:844 

5. — Türkiye ile İspanya arasında 
münakit Ticaret ve ödeme 'Anlaşmaları
na Ek Protokolün tasdiki hakkında ka
nun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret en
cümenleri mazbataları (1/620) 782:783,785,820, 

845:848 
6. — Balıkçılık mevzuunda Türkiye'

ye teknik yardım temini hususunda Tür
kiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gı
da ve Tarım Teşkilâtı arasında imzala
nan Ek Anlaşmanın tasdiki hakkında ka
nun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret en
cümenleri mazbataları (1/708) . 783,789,820, 

849 :852 
7. — Türkiye ile Hindistan arasında 

imzalanan Ticaret Anlaşması ve eklerinin 
onanmasına dair kanun lâyihası ve Ha
riciye ve Ticaret encümenleri mazbata
ları (1/672) 783:784,789,820,853 :856 

8. — Türk - Alman Protokolü ile ekleri
nin ve Şarap Anlaşmasının tasdiki hakkın
da kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret 
encümenleri mazbataları (1/668) 784,789,820, 

857:860 
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Sayfa 
9. — Devlet Malzeme Ofisi kurulması 

hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/781) 784:792, 

809,820,861:864 
10. — Harçlar Kanununa Ibağlı 10 sa

yılı tarifenin 41 sıra numarasının değişti
rilmesi hakkında kanun lâyihası ve Zongul
dak Mebusu Fehmi Açıksöz'ün, Harçlar 
Kanununa bağlı 10 sayılı tarifenin 54 sı
ra numarasında değişiklik yapılmasına da
ir kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/804, 2/624) 792:793, 

809,820,865:868 
11. — Petrol Dairesi Reisliği 1954 yı

lı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encü
meni mazbatası (1/803) 793:795,809,820, 

869:872 
12. — Nakil Vasıtaları hakkındaki Ka

nuna ek kanun lâyihası ve Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/641) 795:796 

1.3. — 1954 yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı A / l ve A/2 işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında ka- * 
nun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/802) 796,809,820,873:876 

14. — Bolu Mebusu ihsan Gülez ve 3 
arkadaşının, Orman suçlarından mütevel
lit bâzı cezaların affı hakkında kanun tek
lifi ve Muvakkat Encümen mazbatası 
(2/619) 796:801 

15. — Kars Mebusu Tezer Taşkıran ve 
2 arkadaşının, Karslı Hasan Aydın'a vata
ni hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (2/622) 801:802 

16. — Ankara Üniversitesi 1951 Bütçe 
yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı Mu
hasebat Reisliği tezkeresi ile Ankara Üni
versitesi 1951 Bütçe yılı Hesabı Katı Ka
nunu lâyihası ve Divanı Muhasebat Encü
meni mazbatası (3/502, 1/590) 802,809,820, 

877:880 
17. — Orman Umum Müdürlüğünün 

1951 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Muta
bakat Beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile 
Orman Umum Müdürlüğü 1951 yılı Hesa-

Sayfa 
bı katisi hakkında kanun lâyihası ve Di
vanı Muhasebat Encümeni mazbatası 
(3/528, 1/570) 802:803,809,820,881:884 

18. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 5539 sa
yılı Kanuna ek 'kanun lâyihası ve Nafıa 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/725) 803: 

804 
19. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Ka
nuna Ibağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Adalet Vekâleti kısmmda değişik
lik yapılması hakkında kanun lâyihası 
ve Adliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/654) 804,809,820,885:888 

20. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa !bâzı maddeler eklen
mesi ve 5441 sayılı Kanunun 11 nci mad
desinin kaldırılması hakkında kanun lâyi
hası ve Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/800) 804:806 

21. — İller Bankası Kanununun Ibâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/801) 806:807,811,813, 

820,889:892 
22. — Maarif Vekâleti Merkez Kuru

luşu ve Görevleri hakkındaki 2287 sayılı 
Kanunla ilgili 4737, 4926 ve 5021 sayılı 
kanunlarda değişiklik yapılması hakkın
da kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/787) 807:808 

23. — İstanbul Üniversitesi Fen ve Tıp 
fakülteleri için (Cyclotron) inşa ve tesisi 
hakkında kanun lâyihası ve Maarif re 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/757) 808: 

809,811,813,820,893:896 . 
24. — Afyon Karalhisar Mebusu Ke

mal özçöban'm, Türkiye^ Büyük Millet 
Meclisi Dahilî Nizamnamesinin bâzı mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında Dahilî Nizamname teklifi ve Teş
kilâtı Esasiye Encümeni mazbatası 
(2/613) 809 

25. — Denizli Mebusu Ali Çobanoğlu 
ve 70 arkadaşının, Denizli Vilâyeti Tavas 
Kazasına bağlı Kale Nahiyesi yarinin de-



Sayfa 
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Dahiliye, Nafıa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (2/583) 809 :811,814,820,897:900 

26. — izmir Mebusları Cihad BaJban 
ve Necdet înee'kara'nın, ödemişli Meh-
ımetoğlu Möhmeit Karaerkek'e hidematı 
vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkın
da kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (2/616) 811:812 

Birinci Celse 
İstanbul Mebusu Senihi Yürüten'in vefat 

ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi, okundu ve 
hâtırasına hürmeten iki dakika ayakta saygı 
duruşunda bulunuldu. 

Ruznamedeki suallerin kanun lâyiha ve tek
liflerinin müzakeresinden sonraya tehiri hak
kındaki takrir, kabul olundu. 

Türkiye - İsveç Ticaret ve ödeme Anlaşma-
lariyle Ek Protokol ve buna melfuf mektupla
rın meriyet müddetlerinin 15 Mart 1953 ten 
itibaren 30 Haziran 1953 tarihine kadar uzatıl
masına dair mektup teatisi suretiyle yapılan An
laşmanın kabulüne; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ameri
ka Birleşik Devletleri Hükümeti arasında mün-
akit Muaddel Ekonomik îş Birliği Anlaşması
nı tadil eden 30 Aralık 1952 tarihli Anlaşmanın 
tasdikma; 

Türkiye Cumhuriyeti ile «Amerika Birleşik 
Devletleri Müştferek Güvenlik İdaresi» namına 
hareket eden «Export - İmport Bank Of Wa-
shigton» arasında imzalanan (11,2) milyon do
larlık Kredi Anlaşması ve Ekinin onanmasına; 

Amerika Birleşik Devletlerince yapılan 22 
milyon dolarlık hibe yardımının karşılık para-
hesabma yatırılmasını teminen teati olunan 
mektupların onanmasına 

Türkiye İsveç Ticaret ve ödeme Anlaşma
ları ile Ek Protokol ve buna melfuf mektup
ların meriyet müddetlerinin 15 Haziran 1954 
tarihine kadar uzatılmasına dair mektup teatisi 
suretiyle yapılan Anlaşmanın kabulüne; 

Sayfa 
27. — İhtiyarlık Sigortası Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi, (bâzı 
maddelerinin kaldırılması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki ka
nun lâyihası ve Çalışma Encümeni maz
batası (1/805) 812:819 

28. — Su mahsulleri kanunu lâyihası 
ve Adliye, Maliye, Ticaret ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/350) 820:827 

1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

I Torquay Protokolüne ilişik Türkiye Taviz 
Listesinin 134 numaralı pozisyonunda yapılan 
tadilin onanmasına; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
I Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti 
I Hükümeti arasında Hava Ulaştırmalarına 
I dair Anlaşmanın tasdikma; 

Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 
ncı maddesinin ikinci fıkrasında derpiş olunan 
ve hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi hususunda 
Divanın kaza hakkını önceden tanımayı gerek
tiren ihtiyari kayda yeniden katılmamıza; 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Kıral-
' lığı ve Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyeti 
| arasında münakit Dostluk ve İş Birliği Anlaş

masına ek Anlaşmanın tasdikma; 
I Sivil Havacılık mevzuunda Türkiye'ye tek-
I nik yardım temini hususunda Türkiye Hüküme

tiyle Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı 
arasında imzalanan (2) numaralı Ek Anlaşma-, 

! ııın tasdikma; 
Cenevre'de imzalanmış olan «Milletlerarası 

Ana Trafik Yollarının İnşasına mütedair Beyan-
I name» ile bu beyannamenin 1, 2 ve 3 sayılı ekle

rine Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin iltiha
kına; 

Sahra çekirgesiyle mücadele mevzuunda 
Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında imzalanan 5 
sayılı Teknik Yardım Ek Anlaşmasının tasdi
kma ; 

Türkiye'ye bir Teknik Yardım Daimî Tem
silcisi izamı hususunda Türkiye Hükümeti ile 

— 777 — 



Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Bürosu ara
sında imzalanan Teknik Yardım Ek Anlaşması
nın tasdikma; 

Türkiye ile Pakistan arasında imzalanan 
Kültür Anlaşmasının tasdikma; 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Teşkilâtı (UNESCO) nun, Hükümetimizle Bir
leşmiş Milletler Teknik Yardım Bürosu arasında 
imzalanan Teknik Yardım Esas Anlaşmasına 
Âkıd Taraf sıfatiyle ithali hususunda Hüküme
timizle Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Bü
rosu Türkiye Temsilcisi arasında teati olunan 
mektupların tasdikma; 

«Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi Anlaş
ması» na Türkiye'nin ilhakına; 

insan Hakları ve Ana Hürriyetleri Koruma 
Sözleşmesi ve buna ek Protokolün tasdikma; 

Birleşmiş Milletler Milletlerarası Çocuklara 
Âcil Yardım Fonu ile akdedilen Teknik Yar
dım Anlaşmasının tasdikma; 

Milletlerarası Sağlık Nizamnamesinin (Dün
ya Sağlık Teşkilâtının 2 No. lu Nizamnamesi
nin) tasdikma; 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masına ekli listelerin meriyet müddetinin uza
tılmasına mütedair beyannamenin tasdikma; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında münakit 
Muaddel Ekonomik iş Birliği Anlaşmasının bâ
zı hükümlerini tadil etmek üzere yapılan An
laşmanın onanmasına; 

Marshall Plânı (Avrupa Kalkınma Prog
ramı) çerçevesi dâhilinde elde edilecek yardım
ların Bütçe ve Hazine hesaplarına intikal şek
line dair 5582 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine; 

«Kuzey Atlantik Andlaşmasma Taraf Dev
letler arasında, Kuvvetlerinin Statüsüne dair 
Sözleşme» nin Kuzey Atlantik Nazır Yardım
cıları Konseyinin işbu Sözleşme metninin ta
diline mütedair, 4 Nisan 1952 tarihli kararı 
ile Atlantik Konseyinin 25 Ağustos 1952 ta
rihli kararının ve «Kuzey Atlantik Andlaşma-
sı Teşkilâtının, Millî Temsicilerin ve Milletler
arası Personelin Statülerine dair Sözleşme» 
nin ve Kuzey Atlantik Nazır Yardımcıları 
Konseyinin işbu Sözleşme metninin tadiline mü
tedair, 4 Nisan 1952 tarihli kararının ve «Ku
zey "Atlantik Andlaşması mucibince kurulmuş 

milletlerarası Askerî Karagâhlarm Statülerine 
dair Protokol» ün kabulüne; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Millet
lerarası imar ve Kalkınma Bankası arasında 
akdedilen ve 5676 sayılı Kanunla tasdik edi
len Kredi Anlaşmasına Ek Anlaşmanın tasdi
kma ; 

Dışişleri Vekâleti ile Ankara'da israil El
çiliği arasında teati olunan ve israil'e 30 000 
ton buğday satılmasını derpiş eden mektupla
rın tasdikma; 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maliye Vekâleti kısmında değişik
lik yapılmasına; 

Jandarma Kanununun 15 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ek
lenmesine ; 

Doğu vilâyetlerimizde kurulacak (Atatürk 
Üniversitesi) inşaatı için- gelecek yıllara geçici 
taahhütlere girişilmesine; 

istanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Tek
nik Okulu açılmasına; 

Jandarma Efradı Kanununun 7 ve 12 nci 
maddeleri ile geçici 3 ncü maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bir ek ve bir muvakkat 
madde eklenmesine; 

Devlet Memurları- Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kıs
mına kadrolar ilâvesine; 

istanbul Birleşik idaresinin ayrılmasına dair 
olan kanunlar, kabul edildi. 

Deniz iş Kanunu lâyihasının heyeti umumi-
yesi üzerinde bir müddet görüşüldükten sonra 
maddelere geçildi. 

Birinci madde üzerinde de bir müddet görü
şüldükten sonra inikada ara verildi. 

İkinci Celse 
Deniz iş Kanunu ile : 
Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü Teş

kilâtı hakkındaki 3424, 4467 ve 5213 sayılı ka
nunların bâzı maddelerinin tadili ile yeniden 
hükümler ilâvesine; 

Memur ve Müstahdemlere Verilecek Fevka
lâde Zam hakkındaki Kanunun 9 ncu ve bu ka
nuna ek 4849 sayılı Kanunun 1 nci maddelerinin 
değiştirilmesine; 
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İ : 64 11.3 
Ulaştırma Vekâleti Görevleri ve Kuruluşu 

hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine; 

Tapulama Kanununun 5 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna yeni hükümler ilâ
vesine dair olan kanunlar, kabul edildi. 

1 1 . I I I . 1954 Perşembe günü saat 15 te top-

1954 C : 1 
lanılmak üzere inikada son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Manisa Mebusu Çanakkale Mebusu 
M. Kurbanoğlu ö. Mart 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
îlısan Gülez 

Sualler 

ŞifdhÂ sual takriri 
1. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın, 

milletvekili seçimlerinde namdetliklerini koy

mak maksadiyle izin talebinde bulunan memur
lar hakkındaki şifahi sual takriri, Başvekâlete 
gönderilmiştir (6/1417) 

2. — HA VALE. EDİLEN KÂĞITLAR 

Lâyiha 
1. — Yıllık Ücretli izin kanunu lâyihası 

(1/809) (Çalışma ve Bütçe encümenlerine) 
Teklif 

2. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'-
nun Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair olan 6123 sayılı Kanuna 
muvakkat bir madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifi (2/625) (Adliye Encümenine) 

Mazbatalar 
3. — Gümrük ve inhisarlar Vekâleti Kuru

luş ve Görevleri hakkındaki 2F25 sayılı Kanu
na bâzı maddeler eklenmesine ve Devlet Me

murları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 
olan'3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve--
lin Gümrük ve İnhisar Vekâleti kısmındaki 
kadrolarla ek ve tadillerinde değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası ve Gümrük ve in
hisarlar ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/806) (Ruznameye) 

4. — izmir Mebusları Cihad Baban ve Nec
det Incekara'nın, ödemişli Mehmetoğlu Meh
met Karaerkek'e hidematı vataniye tertibin
den maaş tahsisi hakkında kanun teklifi ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(2/616) (Ruznameye) 

»e-o 

BÎEÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15,10 

REİS — Reisvekili Tevfık Heri 

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

*mm 

3. — YOKLAMA 

(Gümüşaııe mebuslarına kadar yoklama ya
pıldı.) 

RElS — Celseyi açıyorum. Takrirler var, 
okutuyorum efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü ruznamede mevcut soruların tehi-

•riyle kanunların görüşülmesini arz vie teklif 
ederim. 

Niğde Mebusu 
Halil Nuri Yurdakul 

Yüksek Reisliğe 
Gündemin bir defa görüşülecek işler bolü-
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I : 64 11.3 
münde de öncelik ve müstaceliyetle görüşülme
si istenen işler mevcuttur. Bu sebeple, günde
min bu bölümünden başlanmak suretiyle ka
nunların görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Denizli Mebusu Denizli Mebusu 
Mustafa Gülcügil Baba Akşit 

REİS —T Aykırı teklif olan kanunların önce 
görüşülmesi haikkındalki teklifi reye koyaca
ğım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyorum, 
aleyhinde konuşacağım. 

REÎS — Aleyhinde konuşacaksanız buyu
run. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Aziz arkadaş
lar, Meclisin kanun yapması kadar murakabe 
de vazifesidir. (Gülüşmeler) Meclis gündemin
de aylardan beri sözlü sorular görüşülmemek
tedir. (ıSoldan «Bir daha sefere» sesleri) 

Bunun yanında Mecliste iltihak' ettikleri gün
den bleri teşriî masuniyetlerinin kaldırılması 
istenilen arkadaşlarımız vardır. Meselâ zimmet 
sucundan teşriî masuniyetinin kaldırılması is
tenen arkadaşlarımız mevcuttur. Dört yıllık 
bir devrenin sonuna kadar bu ağır töhmetten 

1954 C : 1 
dolayı Büyük Millet Meclisi teşriî masuniyeti
nin kaldırılıp kaldırılmaması hususunda kesin bir 
şey söylememiştir. Büyük Millet Meclisine iltihak 
eden bir arkadaşın, zimmet gibi ağır bir suçtan 
dolayı, hakkında istenilen tahkikata izin verilme
mesi veyahut bu hususun şimdiye kadar çıkarıl
maması objektif hukuk kaideleriyle telif edile
mez. Binaenaleyh, teşriî devrenin son senesinde 
dahi olsa, Büyük Millet Meclisine iltihak ettiği 
günden beri dört yıl için teşriî masuniyetin 
üzerinde söz söylenmemesi doğru olmaz. Bahusus 
bâzılarının zimmet gibi ağır bir itham da üze
rindedir. Bu sebeple mademki sözlü sorulara nasıl 
olsa geçilmemektedir. Zimmet gibi ağır suçlardan 
dolayı konuşulmamış olan bu teşriî masuniyetle
rin olsun görüşülmesi için gündeme alınmasını 
rica ediyorum. 

REÎS — Kanunların öne alınmasına dair 
olan takriri tekrar okutuyorum. 

(Kanunların öne alınmasına dair olan Niğde 
Mebusu Halil Nuri Yurdakul'un takriri tekrar 
okundu.) 

REÎS — Takriri reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmiş
tir. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel An

laşmasına ekli listelerin metinlerinde yapılan dü
zeltme ve değişikliklere mütaallik ikinci Protoko
lün tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye 
Gümrük ve İnhisarlar ve Ticaret encümenleri 
mazbataları (1/659) [1] 

REİS — Bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin^ birinci defa görüşülecek işleri 

arasında 18 numarada bulunan, Gümrük Tarife
leri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin 
metinlerinde yapılan düzeltme ve değişikliklere 
mütaallik ikinci Protokolün tasdiki hakkında 
kanun lâyihasının diğer işlere takdimen müsta
celiyetle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Hariciye Vekili 
Fuad Köprülü 

[1] 231 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

REÎS — Teklif veçhile, tasarının takdimen 
görüşülmesini reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Müstacliyetle müzakeresini kabul edenler... Et
miyenler... Tasarının müstaceliyetle görüşülme
si kabul edilmiştir. 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
na ekli listelerin metinlerinde yapılan düzeltme 
ve değişikliklere mütaallik ÎMnci Protokolün 

tasdiki hakkında Kanun 

MADDE 1. — «Gümrük Tarifeleri ve Tica
ret Genel Anlaşmasına ekli listelerin metinlerin
de yapılan düzeltme ve değişiliklere mütaallik 
ikinci Protokol» tasdik edilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me- j 

riyete girer. ı 
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya îcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

BEÎŞ — Maddeyi kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oyunuza arz edilmiştir. 

2. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Eko
nomik Birliği arasındaki ödeme Anlaşmasının 
bir sene müddetle uzatılmasına dair olan mektup
ların tasdiki Jıakkında kanun lâyihası ve Hariciye 
ve Ticaret encümenleri mazbataları (1/671) [1] 

REÎS — Takrir var, okutuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında 19 numarada bulunan Türkiye ile Bel
çika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki 
ödeme Anlaşmasının bir sene müddetle uzatıl
masına dair olan mektupların tasdiki hakkında 
kanun lâyihasının diğer işlere takdimen müsta
celiyetle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Hariciye Vekili 
* Fuad Köprülü 

REİS — Takdimen görüşülmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

Müstaceliyetle görüşülmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Müstaceliyetle görüşülmesi kabul 
edilmiştir. 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Bir
liği arasındaki ödeme Anlaşmasının bir sene 
müddetle uzatılmasına dair mektupların tasdi

ki bakinTiHft Kanun 

MADDE İ. — Türkiye il* Belçika - Lüksem
burg Ekonomik Birliği arasında münakit olup 
yürürlük süreleri 30 Haziran 1953 tarihinde so
na eren 2 Aralık 1948 tarihli ödeme Anlaşması 
ile 28 Eylül 1950 ve 19 Şubat 1951 tarihlerinde 
teati olunan mektuplar ve 19 Şubat 1951 tari-

[1] 232 sayılı matbua zaptın sonundadır. I 
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hinde imzalanan ödeme Anlaşmasına ek Proto
kolün bir sene müddetle uzatılması hakkında 
Belçika Elçiliği ile teati olunan mektuplar tas
dik edilmiştir. 

REÎS — Söz istiyen yok. Kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Söz istiyen yok. Kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya arz ediyorum. 

3. — Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması 
hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı ta
dil eden 4 sayılı Ek Protokolün tasdikına dair 
kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret Encümen
leri mazbataları (1/710) [1] 

REÎS — Takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında 20 numarada bulunan bir Avrupa Tedi
ye Birliği kurulması hakkındaki İ9 Eylül 1950 
tarihli Anlaşmayı tadil eden 4 sayılı Ek Proto
kolün tasdikına dair kanun lâyihasının diğer iş
lere takdimen müstaceliyetle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Hariciye Vekili 
Fuad Köprülü 

REÎS — Takdimen görüşülmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

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

Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması, hakkında
ki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil eden 
4 sayılı Ek Protokolün Tasdikına dair Kanun 

MADDE 1. — Avrupa Tediye Birliğinin 30 

[1] 233 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Haziran 1953 tarihinden sonra devamını ınüm- ı 
kün kılmak maksadiyle 30 Haziran 1953 tari
hinde Paris'te imzalanmış bulunan «Bir Avru
pa Tediye Birliği kurulması hakkındaki 19 Ey
lül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil eden 4 sayılı 
Ek Protokol» tasdik edilmiştir. I 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
" Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya îera Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü açık oyunuza arz olunmuş
tur. 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yugoslav Hükümeti arasında 26 Şubat 1953 ta
rihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve Seyrü-
sefain Mukavelenamesinin kabulü hakkında ka
nun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri 
mazbataları, (1/607) [1] 

REÎS — Bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci d'efa görüşülecek işle

ri arasında 21 numarada bulunan Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslav Hükümeti 
arasında 26 Şubat 1953 tarihinde Ankara'da 
imzalanan Ticaret ve Seyrüsefain Mukavele
namesinin kabulü hakkında kanun lâyihasının 
diğer işlere takdimen müstaceliyetle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Hariciye Vekili 
Fuad Köprülü 

REÎS — Teklif veçhile, tasarının takdimen 
görüşülmesini reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

[1] 234 sayılı matbua •zaptın sonundadır. 
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Müstaceliyetle müzakeresini kabul edenler... 

Eetmiyenler... Tasarının müstaceliyetle görü
şülmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümet ile Yugoslav 
Hükümeti arasında 26 Şubat 1953 tarihinde An
kara'da imzalanan Ticaret ve Seyrüsefain Mu

kavelenamesinin Kabulü hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Yugoslav Hükümeti arasında 26 Şubat 
1953 tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve 
Seyrüsefain Mukavelenamesi kabul edilmiştir. 

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

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

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

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

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

Tasarının tümü açık oyunuza arz edilmiştir. 

5. — Türkiye ile İspanya arasında münakit 
Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarına Ek Protokolün 
tasdiki hakkında kanuin lâyihası ve Hariciye ve 
Ticaret encümenleri mazbataları (1/620) [1]. 

REÎS — Takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında 22 numarada bulunan Türkiye ile İs
panya arasında münakit Ticaret ve ödeme An
laşmalarına ek Protokolün tasdiki hakkında ka
nun lâyihasının diğer işlere takdimen müstace
liyetle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Hariciye Vekili 
Fuad Köprülü 

REÎS — Takdimen görüşülmesini reyinize 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? Madde
lere geçilmesini reylerinize arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

[1 ] 235 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Müstaceliyetle görüşülmesi teklifini reyinize 

arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Türkiye ile İspanya arasında münakit 19 Hazi
ran 1951 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarına 

ek Protokolün tasdiki hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile İspanya arasında 
mer'ı 19 Haziran 1951 tarihli Ticaret ve ödeme 
Anlaşmalarına ek olarak 8 Nisan 1953 tarihinde 
Ankara'da imzalanan Protokol ve eki tasdik 
edilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Reye arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Reye arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Reye arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın tümü açık oylarınıza arzolun-
muştur. 

6. — Balıkçılık mevzuunda Türkiye'ye teknik 
yardım temini hususunda Türkiye Hükümeti ile 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı ara
sında imzalanan Ek Anlaşmanın tasdiki hakkında 
kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret encümen
le ri mazbataları (1 /708) [ 1 ] . 

REÎS — Takrir var, okutu5rorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında 23 numarada bulunan Balıkçılık mevzu
unda Türkiye'ye teknik yardım temini husussun-
da Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında imzalanan ek 
anlaşmanın tasdiki hakkında kanun lâyihasının 
diğer işlere takdimen müstaceliyetle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Hariciye Vekili 
Fuad Köprülü 

[1] 236 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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* 

REÎS —• Takdimen görüşülmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yok. Maddelere ge
çilmesini reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Müsteceliyetle görüşülmesi kabul 
edilmiştir. 

Balıkçılık mevzuunda Türkiye'ye teknik yardım 
temini hususunda- Türkiye Hükümeti ile Birleş
miş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında 
imzalanan Ek Anlaşmanın tasdiki hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Türkiye'ye balıkçılık mevzu
unda teknik yardım temini hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında 29 Şubat 1952 
tarihinde Ankara'da imzalanan 1 numaralı Tek
nik Yardım Ek Anlaşması tasdik edilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oya arz edilmiştir. 

7. — Türkiye ile Hindistan arasında imzala
nan Ticaret Anlaşması ve eklerinin onanmasına 
dair kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret en
cümenleri mazbataları (1/672) [1] 

REÎS — Takrir var, okuyoruz efendim. 

Yüksek Reisliğe 
* Ruznamenin birinci defa görüşülecek işleri 
arasında 24 numarada bulunan Türkiye ile Hin
distan arasında imzalanan Ticaret Anlaşması ve 

[1] 237 sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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eklerinin onanmasına dair kanun lâyihasının di
ğer işlere takdimen müstaceliyetle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Hariciye Vekili 
Fuad Köprülü 

REÎS — Takdimen görüşülmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

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

Müstaceliyetle görüşülmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyeuler... Kabul 
edilmiştir. 

Türkiye ile Hindistan arasında 4 Haziran 1953 
tarihinde imzalanan Ticaret Anlaşması ve ekle

rinin Onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile Hindistan arasın
da 4 Haziran 1953 tarihinde Yeni Delhi'de im
zalanan Ticaret Anlaşması ve ekleri onanmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu icra Vekilleri 
Heyeti yürütür. 

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

Tasarının tümü açık oyunuza arz edilmiştir. 

8. — Türk - Alman Protokolü ile eklerinin ve 
Şarap Anlaşmasının tasdiki hakkında kanun lâ
yihası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri maz
bataları (1/668) [1] 

REÎS — Takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında 30 numarada bulunan Türk - Alman 
Protokolü ile eklerinin ve Şarap Anlaşmasının* 
tasdiki hakkında kanun lâyihasının diğer işle-

[1] 243 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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re takdimen müstaceliyetle - görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Hariciye Vekili 
Fuad Köprülü 

REÎS — Takdimen görüşülmesini reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın tümü üzerinde söz istiyen yok
tur. Maddelere geçilmesini reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Müstaceliyetle görşülmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6 Ağustos 1953 tarihli Türk - Alman Protokolü 
ile Eklerinin ve Şarap Anlaşmasının Tasdiki 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fe
deral Almanya Cumhuriyeti arasında 6 Ağus
tos 1953 tarihinde Bonn'da imzalanan Proto
kol ile ekleri ve Şarap Anlaşması kabul ve tas
dik edilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz "istiyen yok
tur. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

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

Tasarının tümü açık oylarınıza arz olun
muştur. 

9. — Devlet Malzeme Ofisi kurulması hal
kında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/781) [1] 

REÎS —• Takrir vardır, okutuyorum. 

11 . III . 1954 
Yüksek Reisliğe 

Bugünkü ruznamenin birinci müzakeresi ya
pılacak maddeleri arasındaki 17 nci madde 

[1] 225 sayıl/ı matbua zaptın sonundadır. 
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«Devlet Malzeme Ofisi kurulması hakkında ka- I 
nun lâyihasının» diğer işlere takdimen ve müs
taceliyetle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

REİS —• Takdimen görüşülmesini reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yoktur, maddelere 
geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler . Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

«Devlet Malzeme Ofisi» Kurulması hakkında 
Kanun I 

m Bölüm - I. 
Umumi hükümler . 

MADDE 1. — Maliye Vekâletine bağlı ve 
hükmi şahsiyeti haiz bulunmak, bu kanunla 
3460 sayılı Kanuna göre idare ve murakabe 
edilmek ve merkezi Ankara'da olmak üzere (Dev
let Malzeme Ofisi) kurulmuştur. 

Mütaakıp maddelerde işbu idare (Ofis) ola
rak adlandırılmıştır. 

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

MADDE 2. — Ofis, kendisine işbu kanunun 
3 ncü maddesiyle verilen vazifelerin ifası için 
merkez ile yurt içinde ve dışında şube ve ajans
lar açabilir, depo ve tesisler kurabilir, 3460 sa
yılı Kanuna göre müesseseler teşkil ve ortaklık-

• lara 'iştirak edebilir. 
REÎS — madde hakkında söz istiyen yok

tur. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Açık oya konulan 1 den 5 e kadar olan lâyi
halara rey vermiyen versin. 

MADDE 3. — ofisin vazifesi, Umumi Muva
zeneye dâhil dairelerle mülhak ve hususi büt
çeli idarelerin, belediyelerin, sermayesi tamamen 
Devlete ait teşekkül, banka, ofis, kurum ve san
dıklanın ve sermayesinin en az yarısından faz
lası yukarda yazılı idare ve müesseselere ait 
ortaklıkların aşağıda yazılı ihtiyaçlarını sağ
lamaktı!. I 
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A) 1. Kâğıt ve mamulâti; 
2. Kırtasiye ve büro malzemesi; 
3. Büro makineleri ve malzemesi (muhabe

re vasıta ve tesisatı hariç); 
4. Büro mefruşatı; 
5. Adınlatma ve teshin malzemesi (sabit 

tesisler hariç); 
6. Temizlil* malzemesi; 
7. Münhasıran daire hizmetlerinde kullanı-

lan motorlu nakil vasıtaları (bisikletler dâhil). 
B) Matbuaların (formların) tabı ve diğer 

tabı işleri; 
C) Yukardaki fıkralarda zikredilnelerin dı

şında kalan veya bu fıkralarda istisna edilen 
madde ve hizmetlerden ofisçe temin veya ifası
na, îcra Vekilleri Heyetince karar verilen mad
de ve hizmetler; 

D) Temin ettiği malzemenin tevzi ve'nakil 
işi ile mümkün ve faydalı olan ahvalde bun
ların bakım ve tamiri; 

E) A, B ve C fıkralarında gösterilen mad
de ve hizmetlerin standardizasyonu. 

Yukarda yazılı idare ve müesseseler, ofisin 
sağlıyacalı maddede yazılı, malzeme ve hizmet
leri başka yerden alamaz ve yaptıramazlar. An
cak Ofisçe zamanında temin edilemiyeceği an
laşılan ^e gecikmesi idarelerin işlerini aksata
cak mahiyette bulunan ihtiyaçlar hariçten te
min edilebilir. 

Genel menfaatlere hizmet eden derneklerin 
bu kabîl ihtiyaçları da istedikleri ve mümkün 
görüldüğü takdirde Ofisçe sağlanır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Buyurunuz, efendim. 

AHMET HAMDİ BAŞAR (îstanbol)— Ben
deniz Maliye Vekilinden ve komisyondan bir 
şey sormak istiyorum. Hakikaten. Devlet Malze
me Ofisi namıyle teşkil edilen bu müessesenin 
vazifesi, kanunun üçüncü maddesinde gösteril
diği veçhile gerek Muvazenei Umumiye dâhil 
olsun, gerek hususi bütçelerle idare edilsin, be
lediye ve katma bütçeli daireler ve sermayesi
nin yarısından fazlası Devlete ait müesseselerin 
kâğıt, kırtasiye ve büro malzemesini, aydınlat
ma, teshin malzemesini hulâsa bütün ihtiyaç
larını merkezi Ankara'da bulunan bu daire gö
recektir. Bunun içerisine çok küçük teşekküller, 
çok küçük belediyeler de girmektedir. Vakıa 
vaktiyle temin edilemiyenler hakkında istisnai 

— 785 — 
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bir hüküm mevcut ise de acaba bu kadar mer
kezi mahiyette büyük bir teşkilât içinde bunları 
ayırmak için ne gibi tedbirler düşünülmüştür? 
Mahzurları önliyecek çareler nelerdir? Bu hu
susta bir az tafsilât vermesini komisyondan ve
ya Maliye Vekâletinden rica ederim. 

REtS — Komisyon. 
BÜTÇE EN. ADINA MUHLİS ETE (An

kara) —; Muhterem arkadaşlar, Hamdi Başar 
arkadaşımızın sordulu suallerin cevapları şun
lardır : 

Filhakika bu teşekkülün Ankara'da merke
zi ve başka yerlerde şubeleri vardır. Şubesi bu-
lunmıyan bir yerde malzeme mubayaa edilmek lâ-
zımgelirse o zaman bunlar teşekkülün verdiği 
salâhiyete binaen kendi kendilerine mubayaa 
yapabileceklerdir. 

AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — 
Efendim, aldığım izahata nazaran bendeniz bu 
kanunun bu şekilde çıkmasını, hakikaten, gerek 
Devlete yükleyeceği masraflar bakımından, ge
rek teşkilâtın, bundan istifade edecek olan mü
esseselerin istiklâllerini haleldar edeceği bakı
mından hakikaten çok dikkate şayan görmek
teyim. Bu kanun çıktıktan sonra hiçbir mües
sese, hiçbir belediye veya •müessese en ufak bir 
malzemesini; ne kâğıdını, ne susunu ne busunu 
•artık merkezde bulunan ofisin tahrirî müsaa
desi olmadan temin edemiyecektir. Bu kadar 
geniş bir teşkilâtı defaten kurmak ve bu tarz
da bağlamak, içinden çıkmasını istediğimiz 
bürokrasinin ve merkeziyetçiliğin daha mühim 
mikyasta içine düşmek olacaktır. Bu itibarla 
ıben bu hususta bilhassa vilâyet merkezi dışın
da kalan kazaların, kaza belediyelerinin ve bu 
ofisin teşkilâtı olmıyan yerlerdeki müessesele
rin istisna edilmesine ait hüküm konmasını ve 
müsaade istihsal etmek lüzumunun kaldırıl
masını rica ediyorum. Yani bu Ofisin şöyle bir 
şekilde ortaya çıkması mümkün 'olurdu : 

Bir inhisar mahiyetini tazammun etmez, 0-
fis bu müesseselere lâzım olan malzemeyi piya
sadan dalba müsait temin etmeye muvaffak 
olursa daireler tercihan Ofisten almak mecburi
yetinde Ibırakılalbilir. Fakat meselâ belediyele
rin kırtasiye eşyası, yakacağı, temizlik malze
mesi -o belediyeler tarafından daha ucuz teda
rik edilme imkânı olursa vaziyet ne olacaktır? 
Çünkü kendileri bu nevi malzemeyi mulfla'ka 
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Ofisten tedarik etmek mecburiyetindedirler. 
Piyasa ile rekabet nazarı dikkate . alınmazsa 
büyük (müşküller ortaya çıkacaktır. 

Vakıa başka memleketlerde devlet daireleri 
standardizasyona ait olan eşya bakımından 
böyle bir mükellefiyete tâbi olduğunu bilmek
teyiz, fakait bu kadar geniş teşkilâtlı bir mev
zuu da bendeniz tehlikeli görmekteyim. 

REİS — Komisyon. 
BÜTÇE EN. ADİNA MUHLİS ETE (An

kara) — Eğer arkadaşımız kanun tasarısını 
lâyıkı ile okuyabil se idi burada bu ofisin ne 
gibi malzemenin tedarik edeceğini görürdü. Ya
kacak gibi biı» madde burada nıevzuubahis de
ğildir. Birçok dairelerin sobaları gibi büyük 
•maılzeme mevzuubahistir. Kaldı ki bu teşekkül 
bir salâhiyet alıp bir kudret kesbettikten sonra 
bütün malzemeyi birden tedarik edecek, bun
ların imaline geçecek, standardiszasyon tatbik 
edecektir. 

Hamdi Başar arkadaşım bâzı memleketlerde 
bu gibi teşekküller var mı, diyorlar. Kanun 
tasarısında da işaret edildiği veçhile İngiltere, 
İsviçre ve Birleşik Amerika'da Devletin ve ona 
benzer müesseselerin büyük malzemelerini al
mak, standart olarak vermek, tevzi etmek bu 
gibi müesseselerin vazifesidir. Biz de büyük 
malzeme ve mubayaalara inhisar eden malze
meyi bu sekide temin edeceğiz. Yoksa teferru
ata ait meselelerle meşgul olacak değiliz. Daima 
bu vasıta ile mubayaalara cevaz vereceğiz. 

REİS — Celâl Otman. 
CELÂL OTMAN (Çankırı) — Bum nla Dev

let ve Hazinenin ne istifadesi olacaktır? Sebebi 
nedir? 

MUHLİS ETE (Devamla) — Gerek Devlet 
daireleri ve gerekse belediyeler ve sair mües
seselerin malzeme, mefruşat, alet ve saire gibi 
ihtiyaçları vardır. Bunları her daire teker te
ker aldığı takdir le bunların mubayaası husu
sunda birtakım müşküller doğabilir. Çünkü, 
bunların mütehassısları bulunması lâzımdır. 
Bunların bir elden temin edilmesi tasarrufu 
icabettirir. Sonra, bunlar muhtelif ellerle mu
bayaa edilecek olursa birtakım kayıtların ve 
sairenin de zayi olması ihtimali vardır. Bunla
rın bir elden temin, standardizasyonunu müm
kün kılmak ayrıca mühim tasarruflar da sağ-
lıyacaktır. Bu suretle para ve malzeme tasarru-
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funu sağlamak, hem de memur bakımından ta- ! 
sarrufu sağlamak mümkün olacaktır. 

RElS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN F lKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Bu müessese ne zaman kurulacaktır? Meclisin 
böyle dar zamanında esaslı şekilde tetkike tâbi 
tutulmadan bunun çıkarılması birçok teşevvü-
şatı mucip olmaz mı? 

MUHLÎS ETE (Devamla) — Sualin bir kıs
mı Hükümete, bir kısmı da Komisyona ait ol
ması lâzımdır. Komisyona ait olanına gelince: 
birkaç seneden beri bu hususta tetkikler yapıl
maktadır. Veyahut tetkikat yapılmak için yer
li ve yabancı uzmanlar bizde de diğer memle
ketlerde olduğu gibi böyle teşekküllerin kurul
masını teklif etmektedirler. Binaenaleyh tetkik 
bir aylık bir tetkik değildir. Muhtelif senelerin 
mahsulüdür. 

FERİDUN FlKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Ne zamandan başlıyacak? Bir intikal devresi ol-
mıyacak mı?.. Bunu biraz tehir etsek iyi olur 
kanaatindeyim. 

MUHLİS ETE (Devamla) — Yeni tasarıda 
bu teşekkülün üç ay içinde faaliyete geçmesi 
hükmü vardır. Fakat teşekkül muayyen bir 
kuvvet iktisabetmeden beledilere ve sair mües
seseler buradan mübayaat yapmaya mecbur de
ğillerdir. 

FERİDUN FlKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Hükümet izahat versin. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Bir arkadaşımız bu kanunu te
hir etsek diyor. Tehir şöyle dursun, ben bu 
muhterem arkadaşımdan bu kanunu neden daha 
evvel getirmediniz diye sual sormasını bekler
dim. Şimdiye kadar (Neden bunu daha ucuza 
temin için menşeinden almıyorsunuz, neden dauv-
lere tek elden vermiyorsunuz, idare etmiyorsunuz, 

neden bütün dairelerde aynı malzeme kullanılmıyor 
ve neden bu malzemeyi tipleştirmiyorsunuz) şek
linde tenkidler yapılmıştı. Parça, parça muba
yaa yapılması yüzünden belki birçok fuzuli 
masraflara da sebep olunmasını önlemek üzere 
huzurunuza çok esaslı tetkikler yapılmak sure
tiyle getirilmiş bir kanun tasarısıdır. 

İkincisi; 'kanun yeni bir müessese ihdas et
memektedir. Esasen Maliye Vekâletine bağlı 
Kâğıt ve Basım Geniel Müdürlüğüne, onu yeni 
salâhiyetlerle teçhiz etmek suretiyle, bu kanun | 
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tasarısı yeni bir şekil vermektedir. Bu vazife 
bir uımunı müdürlük tarafından başarılmakta
dır. Ancak bu umum müdürüğün yetkileri ev
velce çıkan kanunla dar tutulduğu için, işte 
bu kanun bu umum müdürlüğe yeni bir şekil 
vermelkte, onu birtakımı salâhiyetlerle teçhiz 
etmektedir. Yoksa yepyeni bir tesis değildir. 

Yüksek Heyietinize sadece şunu arz etlmek 
isterim ki; 1953 yılında bu umum müdürlük 
bütün Devlet dairelerine alınmakta olan hesap 
ve yazı makinalarını bir elden ve menşeinden 
satınalımak suretiyle sadede hesap ve yazı ma-
kinalarmdan 3,5 milyon liralık tasarruf sağ
lamıştır. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bu yalnız evrak ve evraka müteferrik kırtasi 
muamelelere mi maksurdur? 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Büro mefruşatı ve diğer büro 
malzemesine de aittir. Ancak bir umum mü
dürlük olarak çalışabilmesini temin edecek bir 
tasarıyı hemen yapmak kabil değildir, üzerin
de uzun tetkikatı icalbettirm ektedir. İlerde bu 
umum müdürlük faaliyete başladığı zaman bun
lar üzerinde meşgul olacak ve tamamen bu sa
lâhiyetlerini mahallerine terk edecektir. 

AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — E-
fendim, vaziyet şimdi daha tenevvür etti. 
Mevzuubahs olan mesele, M'aliye Vekâleti 
Kırtasiye Umum Müdürlüğünün, bugüne kadar 
muvazenei um ilmiyeye dâhil veya mülhak büt
çeli müesseselere temin ettiği malzemeyi bun
dan sonra da dağıtmak üzere ve ofis halinde ça
lışmasını teminden ve Maliye Vekilinin söyledi
ğinden ibaret bulunsaydı, bunun üzerinde du
rulmaya ihtiyaç yoktu. Fakat bu kanun bu 
müesseselerden başka belediyeler, İktisadi Dev
let Teeşkkülleri, sermayesinin yarısından faz
lası Devlete ait müessesle ve bankaları içine al
makta ve bunların bu kabil eşya ve malzeme 
satın alması hususundaki salâhiyetlerini tam 
bir inhisar mahiyetinde olan bu ofise vermek
tedir. Mevzuubahis olan mesele hükmi şahsi
yeti haiz, tasarruflarında kanunlar muvacehe
sinde ehil olan ve hattâ müzayede ve münaka
şa kanunlarına tâ'bi olmıyan birtakım müesse
selerin kendi işlerini yürütmek bakımından lü
zum görecekleri, faydalı görecekleri muibaya-
atı vaktinde yapmaktan meneden, onların hak
lı olarak kendilerine verilmiş olan salâhiyetleri 
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nezeden böyle bir kanunim müzakeresi mesele- j 
siddr. 

(Bendeniz bunu aynı zamanda bütün bu mü
esseseleri, vilâyet, belediye, iktisadi Devlet Te
şekküllerimi, sermayesinin yansımdan fazlası 
Devlete ait olan bütün anonim müesseseleri, 
ticari kaidelerle, kendi idare meclisleriyle, 
kendi salâhiyetleriyle idare edecek şekilden 
uza'klaştıran, prensiplere mugayir olan bu ka- ı 
nun üzerinde bir miktar daha düşünme imkânını 
bulacak şekilde çalışalım, yahut yalnızca umu
mi muvazeneye dâhil olan müesseselerle, mül
hak bütçeli idarelere inhisari mahiyeti vermiye-
lim; ancak diğer müesseselere müsavi fiyat ve I 
şartlar altında bu malzemeleri ofisten almak 
mecburiyetini tanıyalım. Yani diğer müesseseler 
ve belediyeler de alacakları malzemeleri vaktin
de, istedikleri cins ve fiyatta ofiste - yani bu 
Umum Müdürlükte - bulunanlar, hariçten değil 
de buradan almak mecburiyetinde tutulsunlar, I 
fakat hiçbir suretle kendilerine kanunlarla ta
nınmış olan salâhiyetleri inhisari mahiyette tah-
dideden hükümler konmasın ki kendilerinden 
mesuliyet istediğiniz zaman, işleri vaktinde yap
madınız, fazla masraf yaptınız dediğiniz zaman, ı 
«ne yapalım, siz bize ilk kanunlarla her türlü j 
alım satım salâhiyetini tanımıştınız ve fakat 
sonradan çıkardığınız kanunlarla bu salâhiyet
leri geri aldınız» demesinler. 

Sonra arkadaşlar, yol açarsak o takdirde ana I 
kanunlar her zaman zedelenebilir, sarsılabilir. 
Ana kanunların sarsılmamış olması prensip 
olarak yaşamalıdır. Sonra meselâ, malzeme mu- \ 
bayaasma ait bir kanunu burada müzakere eder- I 
ken, bu kanun acaba şümulü içine aldığı mües
seseleri ana kanunlarla tanınmış olan hakları j 
takyit ediyor mu diye evvelâ düşünmeliyiz. Bu
nu nazarı dikkate almalıyız. 

Bu itibarla bendeniz bir takrir takdim edi- j 
yorum, burada 3 ncü maddenin, (ofisin vazifesi, I 
umumi muvazeneye dâhil dairelerle mülhak ve j 
hususi bütçeli idarelerin, belediyelerin, sermaye- j 
si tamamen Devlete ait teşekkül, banka,- ofis, 
kurum, sandıkların sermayesinin en az yarısın-
dan fazlası yukarda yazılı idare ve müesseseler, 
ortaklıkların, aşağıda yazılı ihtiyaçlarını sağla
maktır,) şeklimde tadilini te'klif ediyorum. j 

EEÎS — Maliye Vekili. i 
MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Efendim, Ahmet Hamdı Başar ar- I 
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kadaş-mız, zannediyorum, kanunu biraz acele 
tetkik ettikleri ve gerekçesini de dikkatle tetkik 
etmedikleri için ifadelerinde pek isabet temin 
edemiyorlar ve kanunun bu maddelerine göre 
belediyeler^ İktisadi Devlet Teşekkülleri ve di
ğer devair yalnız ve yalnız bu müessesden mal
zeme v. s... alabilirler, başka yerden alamazlar 
zannediyorlar. 

Halbuki, biraz evvel okunan maddede hü
küm var. Bu müesseseden bu malzemeleri temin 
edebilirse edecek edemezse, yani ofisçe zama
nında bu malzemelerin temin edilememesinden 
bu dairelerin işleri aksiyacaksa bu daireler bu 
malzemeyi hariçten alabilmek imkânına malik 
olacaklardır. Binaenaleyh ofis zamanında bun
ların ihtiyaçlarım temin edemezse bunlar dışarı
dan alabilmekte tamamen serbesttirler. 

Fakat arkadaşlar, şunu da arz edeyim ki, bu
gün İktisadi Devlet Teşekkülleri ve saire bu mü
esseseye müracaatla makine ve büro malzemesi 
istemektedir. Çünkü dışarıda 1 300 liraya sa-
tılabilen bir daktilo makinesini bu müessese 650 
liraya satmaktadır. Bugün harice muhtaç olmak 
şöyle dursun, dışarıda 1 300 liraya satılan maki
neler bu müessese tarafından 650 liraya veril
mektedir ve mütemadiyen müracaat vardır. 
Eğer bu hükmü koymıyacak olursak yani yal
nız umumi muvazeneye dâhil dairelerle mülhak 
bütçeli dairelere malzeme temin eder - şeklinde 
hüküm koyarsak isabet olmaz. Elbet bunlar 
için de malzeme getirir, İktisadi Devlet Teşek
külleri ve belediyelerin talebi olduğu zaman 
elindeki mevcudundan verir. Bunlar da icab-
e'derse daha ucuz malzemeden niçin istifade et
mesinler1? Menşeinden alınmış, daha iyi, stan
dart ve ucuz malzemeden bu müesseseler ica-
bettiği zaman niçin istifade etmesinler? Bun
ların m en'i için bir sebep görmüyorum. Onun 
için maddenin aynen kabulünü rica ediyorum. 

EEİS — Takriri okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle 3 

ncü maddenin şu şekilde tadilini teklif ederim : 
Ofisin vazifesi umumi muvazeneye dâhil dai

relerle mülhak bütçeli idarelerin aşağıda yazılı 
ihtiyaçlarını sağlar: (devamı). 

İstanbul 
A. Hamdi Başar 
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REİS — Takriri reylerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Şimdi maddeyi aynen reylerinize arz ediyo
rum 3 ncü maddeyi aynen kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 3 ncü maddede yazılı idare 
ve müesseselere ait olup fou 'kanunla Ofise ve
rilen vazifelerle ilgili her türlü matbaa ve te
sisler İcra Vekilleri Heyeti karariyle ve mu
vakkat 5 nci madde esasları dairesinde Ofise 
devrolunur. 

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

6, 7, 8 numaralı tasarılara oy verme muame
lesi bitmiştir. 

MADDE 5. — 3 ncü maddenin (D) fıkrasın
da yazılı standardizasyon işi vekâletlerle Umu
mi Murakabe Heyetinden seçilecek birer tem
silciden müteşekkil bir komite tarafından ya
pılır. 

Komite Ofisin daveti üzerine toplanır. Ko
mite lüzumu halinde 3 ncü maddede sayılan 
idarelerde veya hariçte mevcut mütehassıs ele
manlardan faydalanabilir. Komitece kabul edilen 
standart tiplerin ilgili idarelerce kullanılması 
mecburidir. 

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

Bölüm - II . 
Teşkilât 

MADDE 6. — Ofisin Umumi Heyeti 3460 sa
yılı Kanunda gösterilen umumi heyettir. 

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

MADDE 7. — Ofis, biri genel müdür olmak 
üzere beş kişilik bir idare meclisince idare olu
nur. Reis ile bir âza Maliye Vekilinin, ıbir âza 
Ekonomi ve Ticaret Vekilinin v.e bir âza da İş
letmeler Vekilinin inhası üzerine İcra Vekilleri 
Heyetince tâyin olunur. 

Reis ve azaların (Genel müdür hariç) hiz
met müddetleri 3 yıldır. Müddeti bitenler ye
niden tâyin edilebilirler. Müddetlerini doldur
madan ayrılanların yerine tâyin olunan azalar 
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ayrılanların müddetlerini tamamlarlar. 

İdare meclisi reis ve âzalıklarına 3460 sayılı 
Kanunun 15 nci maddesinde yazılı vasıfları 
haiz olanlar tâyin edilir, bu vasıfları haiz olan 
Devlet memurlarının asli vazifeleri uhdelerinde 
kalmak suretiyle tâyinleri de caizdir. Genel 
müdür muavinleri idare meclisi toplantılarına 
iştirak edebilirler fakat rey veremezler. 

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

MADDE 8. — Ofisin bir genel müdürü ve 
iki muavini bulunur. Genel müdür ve muavin
lerinin yüksek tahsil görmüş olmaları şarttır. 
Muavinlerden ticaret işleriyle matbaa ve işletme 
işlerine bakacak olanda, bu işlerde ayrıca ihti
sas sahibi olması şartı da aranır. 

Genel müdürün tâyini Maliye Vekilinin, mu
avinlerin tâyini ise genel müdürün inhası ve 
Maliye Vekilinin teklifi üzerine İcra Vekilleri 
Heyetinin karariyle yapılır. 

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

MADDE 9. — Dördüncü ve daha yukarı de
recedeki memurlar genel müdürün teklifi ile 
idare meclisince ve diğer memur ve hizmetliler 
Genel Müdürlükçe tâyin edilirler. 

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

Bölüm - İÜ 
Malî hükümler 

MADDE 10. — Ofisin sermayesi 100 milyon 
Türk lirasıdır. 

Bu sermaye aşağıdaki kaynaklardan terek-
kübeder : 

a) 4911 sayılı Kanuna Devlet Kâğıt ve Ba
sım Genel Müdürlüğüne mütedavil sermaye 
olarak verilen 20 milyon Türk lirasının nakit 
ve menkul kıymetlere yatırılmış olan kısmı ile 
bu paradan yaptırılan tesis ve gayrimenkuUerin 
maliyet bedelleri üzerinden Ofise devrinden; 

b) Maliye Vekâleti Bütçesine her sene ko
nulacak tahsisattan; 

c) Muvakkat 5 nci maddenin (a) fıkrası 
gereğince Ofise devrolunacak matbaa ve tesis
lerin devir kıymetlerinden; 
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d) 13 ncü maddede yazılı idare hissesinden 

hakiki masraflar çıktıktan ve bakiyesinden 11 
nei maddede yazılı tanzim fonu karşılığı ile 
3460 sayılı Kanuna göre gerekli ihtiyat ve mas
raflar ayrıldıktan sonra kalacak kısmın devrin
den; 

e) Muvakkat 6 ncı madde gerekince devir 
olunacak gayrimenkullerin devir Kıymetlerin
den; 

Tahassul eder. 
Nominal sermaye ödendikten sonra madde

nin (d) fıkrasında yazılı fark her sene Hazine
ye devrolunur. 

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

MADDE 11. — Ofis, stok fiyatlarını piyasa 
fiyatlariyle ayarlı kılmak için nominal serma
yenin % 10 una kadar bir Tanzim Fonu tesis 
eder. Bu Fon için her sene ayrılacak miktar pi
yasa vaziyeti nazarı dikkate ahnmak suretiyle 
tâyin olunur. 

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

Bölüm - IV 
Satmalma ve satış usulleri 

MADDE 12. — Ofis, teminiyle muvazzaf ol
duğu madde ve malzemeyi iç ve dış piyasadan 
ve tercihan yerinden ve ilk ellerden mûtat ti
cari usullerle temin eder. Faydalı hallerde ken
disi de imal edebilir. Bunun için lüzumlu işlet
me tesisleri, bakım ve tamir yerleri kurabilir.. 

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

MADDE 13. — Ofis, memleketin her tara
fında tek fiyatla satış yapar. Satış fiyatları, 
depo maliyetine memleket dahilî nakliye, sigor
ta, ambalaj, tahmil ve tahliye, amortisman, tan
zim fonu ve sair masraflar ile umumi idare mas
rafları ve 3460 sayılı Kanun iktizası olarak tef
riki gereken karşılıkları da içine alacak müna
sip bir pay ilâvesi suretiyle tesbit edilir. 

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

MADDE 14. — 3 ncü maddede yazılı daire 
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} ve müesseselerin Ofisle yapacakları muameleler 

2490 sayılı Kanunla bunun ek ve tadillerine tâ
bi değildir. Ofisin satış usulleri ile malzeme ve 
hizmet bedellerinin tediye şekilleri bir talimat
name ile tâyin olunur. 

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

Bölüm - V. 
Müteferrik hükümler 

MADDE 15. — 3460 sayılı Kanuna göre te
şekkül ve müesseselerin idaresinde, tetkik ve 
murakabesinde İktisat Vekâletine verilen vazi
feler Maliye Vekâleti tarafından ifa olunur. 

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

MADDE 16. — Ofise ait mallar. Devlet ma
lı hükmündedir-. Bu malları çalanlar veya tah
rip edenler Devlet malları hakkında bu nevi 
.suçları işliyenler gibi cezalandırılırlar. 

Suç işliyen ve vazifelerini suiistimal veya 
ihmal e yiiyen veya irtişa ve irtikâpta bulunan 
Ofis memurları hakkında Türk Ceza Kanunu
nun Devlet memurlarına mütedair hükümleri 
tatbik olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm - VI. 
Muvakkat maddeler 

MUVAKKAT MADDE 1. — Devlet Kağıt 
ve Basım Genel Müdürlüğünün bütün hak ve 
menfaatlei'i ,mevcut ve matlupları, bilcümle ta-

I ahhüt ve borçları bu kanunla Ofise geçer. 
! REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
| Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... E1-
I miyenler... Kabul edilmiştir. 

| MUVAKKAT MADDE 2. — Ofisin, bu ka-
| nunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bir 
i başlangıç bilançosu tanzim olunur. 
| Başlangıç, 'bilançosunun aktifine : 
I a) 10 ncu maddenin (a) fıkrası gereğince 
i sermayeye devredilecek menkul've gayrimen-
ı küllerin defter kıymetleri, 
j b) Alacakları, 

Kaydolunur. 
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Pasifine : 
a) Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlü

ğünün her türlü borçları, 
b) Çürük alacakları ve sermayeden düşül

mesi iktiza eden vasfını ve kıymetini kaybet
miş ayni mevcutları, 

Geçirilir. 
Aradaki fark 10 ncu maddenin (a) fıkra

sındaki sermayenin tediye edilmiş kısmını teş
kil eder. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKAAT MADDE 3. — Bu* kanun yü
rürlüğe girdiği tarihten aynı yılın sonuna ka
dar olan müddet Ofisin ilk hesap devresidir, tik 
hesap devresi 6 aydan az olduğu takdirde ay
rıca bilanço yapılmaz, mütaakıp senenin bilân-
çosiyle birleştirilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4 . - 3 ncü maddede 
sayılan vazifelerin Ofise devri (4910 sayılı Ka
nunun 10 ncu maddesinde yazılı olanlar hariç) 
lüzumlu sermaye ve personel temin olunup teş
kilât ve tesisler kuruldukça îcra Vekilleri He
yeti karariyle yapılır ve aynı maddede yazılı 
matbaa ve tesislerin devir zamanı hakkında ka
rar alma yetkisi îcra Vekilleri Heyetine aittir. 

REÎS — Mad'de hakkımda söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ©diyorum. Kaıbul edenler... Et-
miyenlep... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 5. — 4 ncü ımaidde 
gereğince Ofise devrolunacak matbaa ve tesis
lerden : 

a) Umumi, Mülhak ve Husussi Bütçeli ida
relere ait olanlarının maıkine, miotör, alet, harf, 
hammadde ve yedek malzeme ve bu işleırde kul
lanılan nakil vasıtaları gibi çeşitli mevcutları 
iM'aliye Velkâletinee teşkil olunaeıa'k üç kişilik 
foitf heyet tarafından incelenip mubayaa ikıymet-
•1 erinden amortisman payı çııkarıldıtetan sonra 
ıka'laeaik veya lüzumu halinde takdir edilecek 
ık'ıyımejtl'eıle Ofise devrolunur ve Ibu idare mev
cutlarından düşülür. 

b) (a) fıkrasında sayılan idareler dışında 
kalaii ve 3 ncü maddede yazılı olan idare, teşek-
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•kül ve müesseselerden (a) fıkrasındaki esaslar 
dairesinde Ofise devrolunaealk ınuevcutiarının be 
deUeri tediye olunmuş, sermayeden ödenir. 

Ofise devrimden fayda görüimiyıen malzeme 
ve tesisler ilgili dairelerince tasfiye olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yo'k. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 6. — Bazineye ait 
olup Devlet Kâğıt ve Basıım Genel Müdürlüğü
nün intifama tahsis edilen gayrimenikuller tah-
sis tarihlerindelki durumla oma göre' fMaliye Ve
kâletince taikdir edileceik kıymetleri üzerinden 
sermayesine mahsuben Ofise devrolunur. 

REtlS — Maddeyi kabul edenfler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 7. — Bu ıkanun ge
reğince Ofise devredilece'k menlkullerin devrin
den ve gayrimenkullerin devir ve tescil muame
lelerinden dolayı hiçbir vergi, resim ve hare 
alınmaz. 

REÎS — Madde halökında söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
'miy enler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 8. — Devlet Kâğıt 
ve Basım Genel Müdürlüğü teşkilatına dâhil 
maaşlı memurlar ve müstahdemler Ofisin m-e-
ımur ve müstahdemi olurlar. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 9. — Muvakkat 4 
ncü maddeye göne Ofise devrokınacaık mat
baa ve tesislerin memurlarından Ofisçe münasip 
görülenler durumlarına göre alabileceiklerd kıa-
nuni ım'aaşılala 3659 sayılı Kanunun ikinci, do
kuzuncu ve onuncu maddelerine tâbi ikadroiara 
tâyin olunurlar. Ofise geçmek isteımiyen veya 
ımünasip görülımiyen bilcümle maaşlı, ücretli^ve 
yevmiyeli ile mıemur ve müstahdemler haklkm-
da ise bu daire ve 'müesseselerin Ikendi mevzu
atları dâhilinde muamele olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kaıbul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

'MADDE 17. — 3558 ve 4628 sayılı .kanunlar 
la 4910 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi ve bu 

— 791 — 



î : 64 11.3 
ıkamuna bağlı kadro cetvellerimden Devlet Kâ- | 
gut ve Basım Genel Müdürlüğüne ait olan 'kıs
mı ve 4911 sayılı Kanunun bu kanuna (muhalif 
hükümleri mülgadır. 

REÎS — Madde hakkında söz isti yen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Bu kanun neşri tarihimden 
üç ay sonra mer'idir. 

REÎS — Madde hakkımda söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

•MADDE 19. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oyunuza arz olunmuş
tur. 

10. — Harçlar Kanununa bağlı 10 sayılı 
tarifenin 41 sıra numarasının değiştirilmesi hak
kında kanun lâyhası ve Zonguldak Mebusu 
Fehmi Açıksöz'ün, Harçlar Kanununa bağlı 10 
sayılı tarifenin 54 sıra numaracında değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifi ve Maliye ve Büt
çe encümenleri Mazbataları (1/804, 2/624) [\] 

REÎS — Takrir var, okutuyorum. 

11 . i n . 1954 
Yüksel? Reisliğa 

Bugünkü ruznamenin birinci müzakeresi ya
pılacak maddeleri arasındaki 33 ncü maddede 
«Harçlar Kanununa bağlı 10 sayılı tarifenin 
41 sıra numarasının değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihası ve Zonguldak Mebusu Fehmi 
Açıksöz'ün Harçlar Kanununa bağlı 10 sayılı 
tarifenin 54 sıra numarasında değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifinin» diğer işİere tak-
dimen ve müstaceliyetle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. — 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

REÎS — Takdimen görüşülmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Takdimen görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Lâyihanın tümü üzerinde söz istiyen var mı 1 
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Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyorum 
kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Müsta-
celen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Harçlar Kanununa bağlı 10 sayılı tarifenin 41 
ve 54 sıra numaralarının değiştirilmesi hakkın

da Kanun 

MADDE 1. — 25 . II . 1952 tarihli ve 5887 
sayılı Harçla? Kanununun 10 sayılı tarifesinin 
(41) sıra numarası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Petrol sicili, müsaade, arama ve işletme ruh
satnameleri, belge ve tarife tasdiki harçları. 

Alınacak 
hare 

miktarı 
Lira 

S. 
No. Muamelenin nev'i 

[1] 247 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

41 I - a ) Arama ve işletme ruhsatname
leri, kullanma hakkı ve belge istih
sali taleplerinin tescilinden 50 
b) Arama ve işletme ruhsatnamele
ri, kullanma hakkı ve belgelerin tes
cilinden 75 
c) Arama ve işletme ruhsatnamele
rinde ve belgelerde yapılan değişik
liklerin tescilinden 75 
d) Arama ve işletme rühsatnamele-
riyle belgelerin devirlerinin ve bun
ların sahiplerine verdiği haklardan 
muayyen bir kısmında diğer bir hük
mi şahsa muvakkaten kullanma hak
kı tanınmasının tescilinden 150 
e) Diğer hususların tescilinden 50 
I I - a ) Müsaade vesikaları 500 
b) Arama ruhsatnameleri (Her yıl 
ve beber bin hektar için) (Bin hek
tara kadar ve bin hektardan fazla 
olan kısımlar bin hektar sayılır) 20 
c) İşletme ruhsatnameleri (R&r yıl 
ve belher bin hektar için) (Bin hek
tara kadar ve bin hektardan fazla 
olan kısımlar bin hektar sayılır) 50 
d) Belgeler 1 000 
<e) Tarifelerin tasdiki 100 
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REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok, 

cetvelle beraber reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde 'kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun (10) sayılı ta
rifesinin (54) sıra numarası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Alınacak 
hare 

S. miktarı 
No. Muamelenin nev'i Lira 

54 a) Her nevi taktir aletlerinin it
hal, imal, tamir, nakil ve satışı ile 
iştigal edenlere Tekel idarelerince 
verilecek müsaade vesikaları (Her 
yıl için) 20 
b) Ticaret maksadiyle gül yağı ve 
kekik yağı, maimükaıtar imal eden
lere Tekel idarelerince Verilecek 
müsaade vesikaları (Her yıl için) 5 
e) Elindeki taktir aletlerini satan 
veya devredenlerden 1 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 5887 sayılı Harç
lar Kanununun meriyete girdiği tarih ile işbu 
kanunun meriyete girdiği tarih arasındaki dev
re için, yukarıki maddenin b fıkrasındaki mü
saade vesikalarından bu fıkrada yazılı miktar
da hare alınır. Bu harçlara Harçlar Kanunu
nun Î22 nci maddesindeki gecikme zammı uy
gulanmaz. Bu miktardan fazla ailinan harçlar 
iade olunur. 

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

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

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

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdar. 

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

Lâyihanın tamamı açık oyunuza arz edilmiş
tir, .., ,f 

11. — Petrol Dairesi Reisliği 1954 yılı Bütçe 
kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/803) [1] 

REÎS — Takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci defa görüşülecek işleri' 

arasında 49 numarada bulunan Petrol Dairesi 
Reisliği 1954 yılı Bütçe kanunu lâyihasının di
ğer işlere tak'dimen müstaceliyetle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Maliye Vekili 
Hasan Bolatıkan 

REİS — Takdimen görüşülmesini reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yoktur. Madde
lere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesi reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Petrol Dairesi Reisliği 1954 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Reisliği. 1954 
Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları 
için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (785 600) lira ve yatırım masrafları için 
de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (20 000) lira tahsisat verilmiştir. 

A / l - CETVELİ 

F. Tahsisatın nev'i Lira 

201 Maaşlar 247 800 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

202 Hizmetliler ücreti 3 3
0 ^9° 

REÎS — Kabul edenler... Etmi- ' ' " 
yenler... Kabul edilmiştir. * v 

204 Ecnebi uzman ve hizmetMleriylfe 
bunlara yardımcı ptfftSaM IÜİF-n w T S(U 

retleri >mshQ [isd«'Â ^ § 2 5 000 
RElS — ESflfefl i#feıM?ltmî^ I r i 9^ 
yenle?'.!! im#ul *%mtö$kr.i'iil*i&AıM TW 

206 4598 - ^ Ö a ^ İ E ö S f f l ^ I ^ r İ ^ f n ^ nua 

\)00 i: 'i&\'iiiTt&m HS-I 
-imîH ...'isdnebs lud'.»5I - 2İ3H 

[1] 248 sayılAi^^^msomVi(^ır, 
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209 

210 

301 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

407 

Tahsisattın nev'i 
11. 3 .1954 

Lira | P. 
C : 1 

yapılacak zam ve yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödenmeler 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı (0326 sayılı 
Kanıiırı 18. madde) 
REİS _ Ka'bul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 
REİ8 — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştdr. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kalbul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
G-iyecekler 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştdr. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
REİS — Kalbul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştdr. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

16 000 

18 000 

25 200 

61 000 

10 000 

12 000 

20 000 

2 500 

65 000 

5 000 

4 000 

5 000 

Tahsisatın nev 'i Lira 

2 000 

417 

419 

451 

505 

Petrol hakkı sahipleri tarafın
dan ika olunacak zararların taz
mini ve hasarların telâfisi mak-
sadiyle yapılacak ödeme ve 
masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etnıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları ile 6326 
sayılı Kanunun 21 nci maddesi 
gereğince komiserlere verilecek 
ücret ve masraflar 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştdr. 
Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştdr. 
Hükme bağlı borçlar 
REİS — Kabul edenler... E tk i 
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 000 

25 000 

7 500 

1 000 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 
752 ıSatınabnaoak bir aded arazi 

kaptıkaçtısı 20 000 
REİS — Kabul edenler... Etini-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutuyor mm. 

(Birinci madde tekrar- okundu.) 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 'kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Petrol Dairesi Reisliği 1954 
Bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(805 600) lira olarak tahmin edilmiştir. 

F. 

B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

Hazineden yardım 
REİS — Kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 
Teberrular 
REİS i~ Kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Lira 

805 598 
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F. Varidatın nev'i Lira ı 

3 Müteferrik varidat 1 
REİS — Kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

REİS — İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. 

(İkinci madde tekrar okundu) 

REİS — Maddeyi kabul erenler.. Etmiyen-
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Petrol Dairesi Reisliğince 
1954 Bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1954 Bütçe yı
lında başlanacaktır. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Petrol Dairesi Reisliğinin 
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için kadro 
alınabilecek tertipler bağlı (E) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

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

MADDE 5. — Petrol Dairesi Reisliğinin ma
lî yılında mevkuf tutulacak kadroları bağlı (L) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 6. —• İstimlâk bedelleri karşılığı 
olarak şirketlerden alınacak paralar b'ir taraf
tan bağlı (B) işaretli cetvele varidat, diğer ta
raftan bağlı (A/l) işaretli cetvelin istimlâkle 
ilgili tertibine Maliye Vekâletince tahsisat kay
dolunur. 

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

MADDE 7. — Masraf tertiplerinden yapıla
cak Sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

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

.1954 C : İ 
MADDE 8. — Bu kanun neşri tarihinden 

itibaren mer'idir. 
REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen

ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve' İşletmeler vekilleri memurdur. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza arz ediyo
rum. 

12. — Nakil Vasıtaları hakkındaki Kanuna 
ek kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/641) [1] 

REİS — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında 11 numarada bulunan Nakil Vasıta-
rı hakkındaki Kanuna ek kanun lâyihasının di
ğer işlere takdimen müstaceliyetle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Maliye Vekili 
Hasan Polatkan 

REİS — Takrirde takdimen görüşülmesi 
teklif edilmektedir. Takdimen görüşülmesini 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Takdimen görüşülmesi kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesi de teklif edil
mektedir. Müstaceliyetle görüşülmesini reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Nakil Vasıtaları hakkındaki Kanuna Ek Kanun 

MADDE 1. — Nakil vasıtaları hakkındaki 
15 Mayıs 1940 tarihli ve 3827 sayılı Kanunun 
ikinci maddesine bağlı (1) sayılı cetvele Diya
net İşleri Reisi için bir binek otomobili eklen
miştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 176 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me

riyete girer. 
REİS — Madde hakkında söz istiyen var 

mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.». Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13. — 1954 yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağl A/l ve A/2 işaretti cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/802) [1] 

REÎS — Bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında 48 numarada bulunan 1954 yılı Mu
vazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihasının diğer işlere takdi-
men müstaceliyetle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Maliye Vekili 
Hasan Polatkan 

REİS Teklif veçhile, tasarının takdimen gö
rüşülmesini reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle müzakeresini kabul edenler... 
Etmiyenler... Tasarının müstaceliyetle görüşül
mesi kabul edilmiştir. 

1954 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa Bağlı 
( A / l ) , (A/2) işaretli cetvellerde Değişiklik 

Yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1954 yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı A / l işaretli cetvelin İşlet
meler Vekâleti kısmındaki 601 nci (2804 sayı
lı Kanun gereğince Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsüne yardım) faslından (805 598) lira 

[1] 246 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

. 1954 Ö : 1 
tenzil edilerek (785 598) lirası mezkûr kanuna 
bağlı A / l işaretli cetvelin Maliye Vekâleti kıs
mında yeniden açılan 608 nci (Petrol Dairesi 
Reisliğine yardım) faslına, (20 000) lirası da 
A/2 işaretli cetvelin Maliye Vekâleti kısmında 
yeniden açılan 747 nci (Yatırımlar için Petrol 
Dairesi Reisliğine yardım) faslına fevkalâde 
tahsisat olarak aktarılmıştır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi 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 Maliye Vekili memurdur. 

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

Tasarının tümü açık oyunuza arz edilmiş
tir. 

14. — Bolu Mebusu İhsan Gülez ve 3 arka
daşının, Orman suçlarından mütevellit bâzı 
cezaların affı hakkında kanun teklifi ve Mu
vakkat Encümen mazbatası (2/619) [1] 

i REİS — Takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin 26 nci maddesindeki, foâzı or

man suçlarının affına dair kanun teklif inin ter-
cihan ve müstaceliyetle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Ziraat Vekili 
Nedim ökmen 

REİS — Takdimen görüşülmesind Ikabul 
edenler,,. Eıtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. NUSRET 

KİRİŞCİOĞLU (Çanakkale) — Muhterem ar
kadaşlar, evvelâ rapor ve metinde bâzı ımatfoaa 
hataları vardır, onları arz ediyorum. 

iMazbatada ikinci sütunda «gayrimamuldür» 
I keılimesi «gayrimenkul» olarak yazılmıştır. 

Kanunun başlığında «tazminatın» kelimesi 
«taikyidatm» olarak geçmiştir. Matbaa hatası
dır, düzeltilmesini arz ediyorum. 

[1] 239 sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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Diğer taraftan birinci maddede ve ikinci I 

maddede komisyon arkadaşlarımızın yeniden 
yaptığı tetkik neticesinde bâzı değişiklikler ya
pılmıştır. Birinci maddenin yedinci satırında 
«ve mevzuu 100 lirayı aşımryan» kaydı çıkarıla
caktır. Maddenin Ibu kaydın çıkarılması sure
tiyle reye konulmasını komisyon adına arz ve 
teklif «derim. 

Diğer taraftan, ikinci maddenin bâzı arka
daşların da müracaatı üzerine yanlış lanlaşılma-
ya müsait bir ifade tarzı taşıdığını müşahede 
ettik. Bu itibarla hem bu ifade tarzını değiş
tirdik, hem de. birinci madde hükmünün bu 
ikinci madde ile latfedilen suçlar hakkında da 
tatbik ©dilmesi için son bir fıkra ilâve 'ettik. 
Bu değişiklikle ikinci maddeyi aynen okuyo
rum. Bu şekilde reye vaz'mı rica ederim. 

;(MADDE 2. — 15 Mayıs 1950 tarihinden 1 
Mart 1954 tarihine kadar işlenmiş olup da 
mevzuu on kental odun veya kömür veyahut 
iki metre küb gayrlimamul keresteyi geçımiyen 
orman suçlariyle; 3116 sayılı Kanunun 122, 
123 ve 124 ncü ve 3116 sayılı Kanunun 5653 
sayılı Kanunla muaddel 114, 115 ve 116 ncı 
(maddelerinde yazılı bulunan suçlardan dolayı 
takibat yapılmaz ve verilen cezalar infaz edil
mez. 

Birinci ımadde hükmü bu suçlar hakkında 
dıa tatbik olunur.) 

İkinci maddenin bu şekliyle reye arz edil
mesini Riyasetten istirham ediyoruz. 

REÎS — Buyurun Avni Yurdabayrak. 
MAHMUT GÜÇBILMEZ (Bolu) — Efen

dim, söz benimdi, çağırdınız geldim. Sözcü 
çıkınca bekledim. Şimdi sıramı değiştiriyorsu
nuz. . 

REÎS — Çağırdım gelmediniz. Avnd Yur
dabayrak'tan sonra size söz veririm. 

AVNÎ YURDABAYRAK (Zonguldak) — 
Vazgeçtim. 

REÎS — Buyurun Mahmut Güçlbilımıez.. 
MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Muhte

rem arkadaşlar, huzurunuza, seçim çevremin 
kıymetli arkadaşları tarafından getirilmiş olan 
bu kanun teklifinin ilk metninde çok geniş bir 
şümul vardı. Bu itibarla tereddüdederek biz im
za edememiştik. Fakat sonradan değiştirilerek 
hazırlanan metin daha makbul ve daha mergup 
bir muhteva taşımaktadır. Bilhassa şimdi Ko- | 

İ954 Ö : İ 
misyon Sözcüsü arkadaşımızın burada okumuş 
olduğu son metin, üzerinde işliyerek, durarak 
vardığımız kanaate göre en güzel metindir. Ve 
bu metin arasında bilhassa 114, 115, 116, 122, 
123 ve 124 ncü maddelerin de affa dâhil edil
mesi ve son fıkra olarak (Birinci madde hük
mü bu suçlar hakkında da tatbik olunur) diye 
bir ilâve yapılmış olması vaziyeti son derecede 
güzelleştirmiştir. Birinci maddede mevzu (100 
lirayı aşmıyan) ibaresinin kaldırılması dahi 
durumu tamamiyle düzeltmiş oluyor. 

Bendeniz bu teklifi getirmiş olan kıymetli 
arkadaşlarıma ve bu iş üzerinde emekleri olan 
diğer arkadaşlarıma teşekkür ederken Hükü
metin de anlayış göstermesinden dolayı ayrıca 
şükranlarımı arz ederim. 

Ancak maddenin baş kısmında : «Bâzı or
man suçlarının affına ve bâzı suçlardan müte
vellit takyidatm terkinine dair kanun teklifi de
nilmektedir» bunun yani «Takyidatm» kelimesi
nin «Tazminatın» şeklinde tashihini rica edece
ğim. Sözcü arkadaşımızın bu ciheti izahı unut
tuğunu sanıyorum, (izah etti sesleri). 

Bu tashihin yapılarak (Yapıldı sesleri) ay
nen kabulünü rica edeceğim. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Bir zümre 
ve bir sınıf vatandaşların sanıkları ve mahkûm
ları hakkında çıkarılacak hususi bir af kanunu
nun müzakeresi üzerindeyiz. Affı umumi değil, 
bir sınıf ve bir zümrenin affı üzerindeyiz. Aca
ba Yüksek Meclis, apartmanlardan bir halı, bir 
kurşun boru çalanı affetmiyor da; böyle or
man suçlusu ve mahkûmunu istisna ederek af
fa neden lüzum görüyor? Ne gibi bir esbabı 
mucibe düşündü ve bunu getirdi? Çünkü, bu 
suçluların kanunun bile meşru tanıdığı mazur 
suçlular olduğunu kabul ediyor, bu kanunu 
önümüze getiriyor. 

Arkadaşlar; bu suçlular o kadar çoktur ki, 
1950 de Sayın Tarım Bakanı lyriboz'a sordum; 
ifadesi zabıtlara geçti. Kendisinin verdiği raka
ma nazaran, yalnız merkeze akseden dâva mik
tarı yarım milyon idi. (Gürültüler) Arkadaş
lar, istirham ediyorum, 4 senedir beni dinleme
diniz, yarın ayrılıyoruz, lütfen dinleyin. 

REÎS — Şevket Bey devam buyurun. 
ŞEVKET MOCAN (Devamla) — Yarım 

milyon olduğunu söylediler, zapta geçmiştir. 
Bu suçların esbabı mucibesi nedir? Adalet 

noktai nazarından bunu tetkik etmek gerektir, 
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Arkadaşlar; bu affetmek istediğiniz suçla

rın ikamda en büyük müessir yürürlükte olan 
orman rejimidir. îktidar partisinin seçim beyan
namesinde, Hükümet programında, üç senelik 
Reisicumhur nutkunda değiştireceğini teyidet-
tiği halde âdeta iktidara merdiven yaptırdığı, 
taahhüdün yapmadığı orman rejiminin; öl, ge-
ber fakat şunu yapma diyen madde hükümle
rinin neticeleridir. Tıpkı bir kediyi bir odaya 
aç kapayıp karşısındaki çengele ciğeri asıp bak
tırmak, sonra yüzüme atladı diye tecziye etme
nin aynıdır. 

Bugün bu rejimin doğurduğu ıstırapları 
böyle bir küçük af ile dindirmeye imkân ve 
ihtimal yoktur. Orman rejimi, suçları ebediyen 
silecek ve çekilen ıstıraplara nihayet verecek 
tarzda değiştirilmedikçe yarım tedbirlerle suçla
rın üzerinden bir sünger çekmek hiçbir netice 
vermiyecektir. Bendeniz bilâkis yarın bu suç
luların daha da fazlalaşacağı kanaatmdayım. 
Çünkü, bu rejim dolayısiyle ormanlardan başka 
geçimi olmıyan altı milyon köylüleri açlıktan 
ölmeye mahkûm ettikçe, bir teknik müdüriyet 
değil bir ticaret müdürlüğü olan kıl kadar tek
nik bir veçhe göstermiyen orman müdürlüğü 
ile millet arasında hali harb kesilmedikçe, el
bette suçlular yani yaralılar, şehitler her saat 
artar, memleket ormanlarıda bir harb meydanı 
harabiyeti manzarası arz eder. 

Gelelim tasarıya: Muvakkat Komisyon, ar
kadaşlarımızın verdiği teklifi de değiştirmiştir. 
Komisyonun yaptığı şekli kabul edersek hiçbir 
faydası beklenmemelidir. Karma Komisyon 10 
kental içinde kalmıştır ki bu 4 çeki eder. ik i 
metre küb kereste demiştir. Bir araba, üç din
gil, iki tekerlek ve bir saban takımından iba
retti!. 

Bunun; çok borçlu olduğumuz köylüye; se
çim beyannamesi ve Hükümet programleriyle, 
hattâ iktidar partisi tüzüğü ile vadedilip ya-
pılnrıyan büyük günahın kefareti ve büyük 
borcun faizi olarak verildiğini düşünelim de 
bir şekle sokalım. Çünkü, bir araba çalı beş 
çekidir, bu 12 kental eder. Farzedelim ki ara
bası ile beraber tutulmuş, arabasında on ken
tal yerine on iki kental çıkmış bir insan aftan, 
istifade etmiyecek olursa bunlar mağdur ola
caklardır. Bir balta sapı, bir sapan fazlası mağ
dur kalacak 

.1954 C : 1 
I Kereste kaçakçılığı ise köylü tarafından za 

ruri ihtiyaçlar için yapılmaktadır. Köylü ara
basının dingilini, parmağını, ispitini, oklarını 
yapmak için bu kaçakçılığı yapmıştır. Bıçak ke
miğe dayanmıştır, çaresiz kalmıştır. Bunların da 
affmı bir tahdide tâbi tutarsak bir santim faz
la, bir santim eksik yüzünden mağduriyetlere 
sebebiyet vermiş oluruz. Bu çok sakat bir yol
dur. 

i Arkadaşlar, vedalaşmadan son söz olarak şu
nu söyliyeyim ki : Affedeceğiniz insanları vic-

I dan azabı duymadan affedebilirsiniz. 
Kaçakçı Adliyenin kapısını bilmez. O büyük 

kaçaçılar, motor]erle kaçak kereste getirenler, 
eksik nakliye ile gemiler dolusu getirenler, 
kamyonlarla Araç onmanılarından Ankara ke
reste mağazalarına gece kereste getirip döken
le r imkânını bulmuşlar, mütenekkiren rüsumu 
ödenmesi icabeden meşru bir ticaret işa gibi iş
lerini yürüt'inüşierdir. Mahkûmiyetler tetkik 
edilirse bu gibi büyük miktardaki kaçakçılara 
tesadüf edMeımez. 

! Mahkûmlar, sanıklar ise; açlığından ölen, 
yahut ıdonam, yahut kırık arabasının tekerleği, 
dingili için, yahut boyunduruğunu düzeltmek 
için onmana gidip de yakalanan kimselerdir. 
Hepiniz 9 ncu Büyük Millet Meclisinin azaları 
olmak hasebiyle seçim <mınt akalarınızı biliyor-

ı sunuz. Acı da olsa, biliminiz ki mahkûmlar ve 
sanıklar beş lirayı bulup da bakım memuruna 
veremiyen kimselerdir. 

Bu hususta iki kanaatim, ilk arkadaşların ge
tirdiği şekilde; on hektar, bir metre küb, ya
rını metre küb tahditlerine geçmeden çok gü
nahkâr ve borçlu olduğumuzu düşünerek bu 
borcun faizi olan affı yapalım ve 12 Marta ka
dar orman suçlarımı affedelim, öyle gidelim. 

Muhterem arkadaşlar; dediğim gibi bunlar 
yürürlükte lolan, öl, geber diyen ve bir lokma 
ekmek hakkını tanıımıyan orman rejiminin kur-
banlandır. 9 ncu Büyük Millet Meclisi gibi 
milleti tanı temsil eden bir Meclis huzuruna 
getirilmesi bir cüret olan, ancak ^e'k eski tek 
parti, devirlerinde, Meclis için mebus toplama 
devirlerinde, Babıaliden toplanan şair, gaze
teci, müzisyen gibi mebuslardan, köyü ve se
çimi mıntıkasını bilımiyen romantik (meclislere 
grtirilebiıle'cek tadil olan teşdit tasarısı biliyor
sunuz dört senede önümüze gelebildi. 

| Saati saatine, günü gününe hâdiseyi IMec-
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lise getirdim, zabıtlara geçmiştir. Hatırlarsınız, 
tasan tadil! (değil, teşdit mahiyetinde geliyor. 
Size, geldiği zaman okuyun, dedim. Bana, deli 
diyor ama okuduktan sonra sizde de sağlamn 
kafa kalırsa alnınızdan öperim, demiştim. Ta
sarı geldi, tekımil hüviyetti ve veçhesiyle iddia-
larıanızı teyideder 'birer vesika ve beyyine ha
linde geldi. Keşke aksi olsaydı.. Meclis bir tür
lü çıkaramadı. Eeişjke bir Şevket Maçam hak
sız çıksa idi de Türkiye nüfusunun üçte biri 
onmam köylüleri inkisara uğram as a idi. Dört 
senelik devreyi böyle bir yetim devre olarak 
geçirdik. Dayanajmadum, onman müdürünün 
yakasına millet namına sanidini... 

REİS — Şevket Bey, konunun içinde kalı
nız! 

ŞEVKET MOCAN (Devamla) — İstirham 
ediyorum, ıen büyük kazançla ayrılıyorum. 100 -
150 ahbabım vardır beni diniiyen. Son gündür, 
konuşacağım, artık konuşma hakkı bende. 

REİS — Son gün Tüzüğün ihlâl im* sebep ol
una z. Kanun dâhilinde konuşun. 

ıŞEVKET MOOAN (Devamıla) — Mesul Ve
kil mütemadiyen, (Meclise intikal etmiştir) de
mekle iktifa etti. Yenişehir'den taahhütlü mek
tupla alsak posta müvezzid de Meclise intikal 
ettirirdi. 

Mesul bir Bakan mensup olduğu partinin 
tüzüğünü, prensiplerini encümenlerde taikip, 
•müdafaa .ile mükeılıleftir. Bir Vekil posta mü-
vezzii değildir. 

Arkadaşlar; biliyoirum geç kaldık, çünkü 
vekil vekilliğini değil teşdit tasarısının avu
katlığını yaptı. Arkadaşlar onun için biliyo
rum geç kaldık, yarın tatil olacak. İki maddelik 
ıbir Kanun teklif ediyorum. Meclis dağılsa bile 
tekrar bir gün için toplanıp ve Kanunu kalbul 
etmesi kadar ehemmiyetli bir iş olmaz. Lütfen 
onu da dinleyiniz. Af Kanunu gelince Komis
yonun tadil teklifi şeklinde kalbul ederseniz 
faydalı olmaz. Çünkü KaTma Komisyonda cere
yan eden hâdiseler malûm, ilk gece Baş/bakanın 
karşısına şu kapının önünde çıkıp dikilen or
man saltanat nizamının murahhası gilbi olan 
sesin hâkimiyeti ve zaferi içinde geçen dört 
senenin son gecesi de aynı sesin hâkimiyeti ile 
mağlûbiyetle sonra eriyor, 1:>u şekilde tadil! 
Allahım, yaraibbi bu dünyada ne kadar pişkin 
adamlar var. (Tarım Vekiline hitaben) Hiçol-
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I mazsa istifa et be adam. (önden gülüşmeler) 

Hâlâ gülüyor, ağla, ağla! 
REİS — Nusnet Kirişcioğlu. 
ENCÜMEN M. M. NUSRET KİRİŞCİOĞLU 

(Çanakkale) — Orman Kanunu mevzuunda 
Şevket Mocan arkadaşımızı tatmin etmenin 
kolay olmadığını müdrikim. Yalnız o arkadaşı
mızın temas ettiği mevzuun dışında bu Kanunla 
memnun olacak binlerce kimse mevcuttur. Bu 
Kanuna (hayvan sokmak, yangınları haber ver
memek) suçları, ormanda yangın, çıktığı takdirde 
iştirak etmemek, daımga'lama, orman içinde ateş 
yakılmaktan mütevellit suçlar, ve orman yan-

I * 
gınından dolayı ormana girmek menedildiği 
halde ormana girme suçu olarak, bu 6 maddeye 
giren suçların tamamı affediliyor. Diğer taraf
tan kanunun 104, 105, 107 ve 120 nci maddele
rindeki suçlar da tahditle affediliyor. Talhdi-
din gayesi büyük mikyasta ormana zarar veren 
kaçakların bu kanundan istifade ettirilmeme-
sidir. Esasen köylü yani zaruret dolayısiyle 
ormandan ağaç kesen, kereste çıkaran vatan
daşlar bu hatlar dâhilinde aftan istifade ede-
ceksede bütün ormanı heder eden, bunun tica
ret ve istismar vasıtası haline getiren vatan
daşlar bu kanundan istifade edeımiyeceklerdir. 
Komisyon esasında 'bu noktaya rıza gösterme
diği için böyle bir tahdide lüzum hissettik. Bi
naenaleyh bu kanun bu gayeyi temin edecektir 
ve 'bu gayenin dışında her hangi bir netice hâ
sıl olmrya'oaktır. 

Bu itibarla bilâlhara okuduğumuz tetkika 
müstenit metnin kabulünü arz ve idtirham ede
rim. 

REİS — Efendim, ŞeA'ket Mocan arkadaşı
mız maddeler hakkında her hamgi bir tadil tek
lifi vermiş değildir ki ıbu iki maddenin görü
şülmesini istiyor. Teklifi taamül ve us'ul veçhile 
alâkalı komisyonlara havale edilecektir. 

Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Etimiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul ledilmiştir. 

Tasarının müstaceliyetle görüşülmesini ka
bul «deriler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Bâzı orman suçlarının affına ve bazı suçlardan 
mütevellit tazminatın terkinine dair Kanun 

MADDE 1. — 15 Mayıs 1950 tarihinden ön-
I ce işlenmiş suçlardan dolayı, 'bâzı suç ve ©eza-
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ılarıri affı hakkındaki 5677 sayılı Kanun hü- I 
kümlerine tevfikan ceza takibinden düşen ve ı 
aynı kanunun 4 neü maddesiyle mahfuz tutulan 
orman mahsullerinin tarife bedellerine müta-
allik olan tazminat dâvaları, bu kanunun meri
yete girdiği tarihten itibaren açılmaz, açılmış 
olanlar da mahkemelerce rüyet edilmiyerek 
sukut eder. 

Yukardaki fıkrada yazılı dâvalardan dola
y ı mahkemelerce hükmedilmiş bu kalbîl tazmi
natın, 'bu kanunun meriyete girdiği tarihte he
nüz tahsil 'edilmiyenlerinin kayıtları borçlula
rın lehine olarak terkin edilir. 

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

İkinci maddeyi komisyonun tadil ettiği şe
kilde okuyoruz. 

MADDE 2. — 15 Mayıs 1950 tarihinden 
1 Mart 1954 tarihine kıadar işlenmiş olup da 
mevzuu on kental odun veya kömür veyahut 
iki metre küb gayrimenkul ke-resteyi geçmiyen 
orman suçlariyle; 3116 sayılı Kanunun 122, 123 
ve 124 neü ve 3116 sayılı Kanunun 5653 sayılı 
Kanunla muaddel 114, 115 ve 116 ncı maddele
rinde yazılı bulunan suçlardan dolayı takilbat 
yapılmaz ve verilen cezalar infaz edilmez. 

Birinci madde hükmü bu suçlar hakkında 
da tatbik olunur. 

REÎS — Bu madde hakkında üç takrir var
dır, okuyoruz. 

SAÎT KANTAREL (Kastamonu) — Ben 
vazgeçtim, takririmi geri alıyorum. 

ZUHUURÎ DANIŞMAN (Bolu) — Ben de 
geri alıyorum. 

REÎS .— O halde Sudi Mıhçıoğlu'nun takri
ri kalmıştır, okuyoruz. 

Reisliğe 
Madde 2 de 10 kentalin 20, 2m3, 4m3 olarak 

kabulünü arz ve teklif ederim. 
Manisa Mebusu 

Sudi Mıhçıoğlu I 

REÎS —• Komisyon iştirak ediyor mu 
NUSRET KÎRÎŞCÎOĞLU (Çanakkale) — 

İştirak edemiyoruz efendim. 
REİS — Komisyon iştirak etmiyor, buyurun 

Zıya Termen. I 

1954 0 : İ 
ZÎYA TERMEN (Kastamonu) — Efendim, 

burada tesbit olunan miktar bâzı bölgelerde iş
lenen suçlar itibariyle ayrılıklar yaratmaktadır. 
Vaktiyle çift atlı dört tekerli bir araba ile işle
nen suç bu mikyasın dışında kalmakta, diğer bir 
yerde içine girmektedir ve bu hal vâzıı kanunun 
da muradının dışındadır. Bu miktar bu mikya
sın dışında kaldığı için affa tâbi tutulmıyacak-
tır. Onun için bu miktarı yükseltmek, zannım-
ca mâkuldür, doğrudur. 

Yalnız bir noktayı arz edeyim, Şevket Mo
can'ın veya Ahmet Mocan'ın fikirlerine hürmet 
etmiyelim, ama hiç olmazsa matematik esasına 
hürmet edelim. Şevket Mocan'ın ifade ettiği öl
çü, bence doğrudur, 20 kental olması hususu da
ha muvafık olacaktır. 

REÎS — Encümen ne diyor? 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ NUSRET KÎRlŞClOĞLU (Çanakka
le) — Muhterem arkadaşlar, takririn muhte
vasını takdir etmek Yüksek Meclisin salâhiyeti 
içindedir. Yalnız bizim arzımız şudur; araba
nın miktarı ha'kkmda yanlış amalûmat verili
yor, dört tekerlelkli bir arabanın nakledeceği 
miktar 500 kilogram, yani beş kentaldir. Hiç-
bir zaman bir araba ile'on kental nakletmek 
mümkün değildir. Bunun dışında büyük çap
ta nakliyat için ardı ardına birkaç araba ile 
nakil mümkün olabilir, fakat (bunların affa 
mazhar olması doğru değildir kanaatindeyiz. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bir sual efendim. 

REÎS — Buyurun. 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, kanundan maksat kendi ihtiyacatı 
için hareket eden birtakım kimselerin vaziye
tidir. Bu mefhuma nazaran bu teklif olunan 
şekil ticarete doğru bir vaziyet olmuyor mu! 

ENCÜMEN MAZBATA MUHARRİRİ NUS
RET KİRÎŞCİOĞLU (Devamla) — Arzımız 
budur. Bir tek araiba ile, bizzat şahsına odun 
çeken bir köylü ancak 10 kental yükliyebilir. 
Fakat birkaç araba işin içine girdi mi, ticare
te doğru bir kayış olur. Komisyon bunu bu 
şekilde mütalâa ediyor. Yüksek Meclis takriri 
kabul ettiği takdirde biz de derhal maddede 
değişiklik yaparız. 

REİS — Hükümetin fikri var mı efendim? 
ZİRAAT VEKİLİ NEDÎM ÖKMEN (Maraş) 

— Efendim, komisyondan istirham edeceğim. 
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Sudi Mıtaçıoğlu arkadaşımızın teklifini kalbul 
edelim. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

RBÎS — Sudi Mıbçıoğlu, söz istiyor musu
nuz? 

SUDİ MIHÇIO&LU (Mamtea) — Hayır! 
REİS — Mahmut Güçlbilmez. 
(MAHMUT OÜÇBlLMEZ (Bolu) — Muhte

rem arkadaşlarım; ıbu işte şöyle bir durum 
vardir: Biliyorsunuz köylere zatî ihtiyaçları 
için kereste serilir. Fakat 'bu hakiki ihtiyaç
larına yetecek kadar olmaz. Köylülerimiz bu
na biraz da şöyle, böyle Ibir şeyler karıştırır
lar. Bunu takdir edersiniz, hepinizin bildiği 
şeydir. Bu itibarla bunların suçları iki metre 
küb üzerinde kalmamış da, dört metre kübe gel-< 
iniş olabilir. Binaenaleyh bunun dört metre 
kübe ve on kental meselesinin de iki misline, 
20 kentale çıkmasında 'büyük bir fark yoktur, 
bunu kabul ederseniz isabet etmiş (olursunuz. 
(Reye, reye sesleri). 

REİS — Düşünsel. 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Arkadaşlarımızın tezahür eden hissiyatı, tica
ret kasdı olmaksızın 'kendi ihtiyacı için bunun 
yapılması ve akdin tamam olması merkezinde
dir. Takririn kabulünü bendeniz de rica ede
rim. 

REÎS — Takriri tekrar okutuyorum. 
(Manisa Mebusu Sudi Mıhçıoğlu'nun tak

riri tekrar okundu.) 
REİS — Takriri dikkat nazarınıza arz edi

yorum. Kaıbul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Komisyon filhal iştirak et
mektedir. Şimdi maddeyi bu şekle göre tekrar 
okutuyorum: 

MADDE 2. — 15 Mayıs 1950 tarihinden 1 
Mart 1954 tarihine kadar işlenmiş olup da mev
zuu yirmi kental odun veya kömür veyahut 
dört metre küb gayroımamul keresteyi geçmi-
yen orman suçlariyle; 3116 sayılı Kanunum 122, 
123 ve 124 ncü ve 3116 sayılı Kanunun 5653 
sayılı Kanunla muaddel 114, 115 ve 116 ncı 
maddelerinde yazılı bulunan suçlardan dolayı 
takibat yapılmaz ve verilen cezalar infaz edil
mez. 

Birinci madde hükmü ıbu suçlar hakkında 
da tatbik olunur. 

REİS — İkinci maddeyi reylerinize arz edi-

İ9& d •: 1 
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kh-
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

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

15. — Kars Mebusu Tezer Taşkıran ve 2 ar
kadaşının, Kars'lı Hasan Aydm'a vatani hizmet 
tertibinden ayhk bağlanması hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (2/622) [1] 

REÎS — Takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında 14 numarada bulunan Kars Mebusu Te
zer Taşkıran ve iki arkadaşının, Kars'lı Hasan 
Aydm'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanması hakkındaki kanun teklifinin diğer iş
lere takdimen müstaceliyetle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Reisi 
Rize Mebusu 
îzzet Akçal 

REÎS — Takdimen görüşülmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

Kars'lı Hasan Aydın'a vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Birinci Dünya Harbi ve İstik
lâl Harbinde fevkalâde yararlıkları görülen, 
Kars'lı Hasan Aydın'a, hayatta bulunduğu müd
detçe, vatani hizmet tertibinden ayda yüz yet
miş lira maaş tahsis edilmiştir. 

[1] 219 sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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RE IS — Madde hakkında söz istyen yoktur. ı 

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

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren m er 'idir. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

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

Tasarının tümünü reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş- j 

tir. Tasarı kanunlaşmıştır. 

16. — Ankara Üniversitesi 1951 Bütçe yılı 
Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyannamesinin 
sunulduğuna dair Dîvanı Muhasebat Reisliği 
tezkeresi ile Ankara Üniversitesi 1951 Bütçe yı
lı Hesabı Katı kanunu lâyihası ve Divanı Muhase
bat Encümeni mazbatası (3/502 1/590) \l] 

REÎS — Takrir var efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında 40 numarada bulunan «Ankara Üniver
sitesi 1951 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Muta
bakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Diva
nı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Ankara Üni
versitesi 1951 Bütçe yılı Hesabı Katî kanunu lâ
yihası ve Divanı Muhasebat Encümeni mazba
tası» hakkındaki kanun lâyihasının diğer işlere 
takdimen müstaceliyetle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Maliye Vekili I 
Hasan Polatkan 

REİS — Takdimen görüşülmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

Ankara Üniversitesinin 1951 Bütçe yılı Hesabı 
Katî Kanunu 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesinin 1951 

[1] 137 sayılı matbua zaptın sonundadır. J 
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Bütçe Yılı Sarfiyatı ilişik (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (7 661 313) lira (70) kuruştur. 

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

MADDE 2. — Ankara Üniversitesinin 1951 
Bütçe yılı Tahsilatı ilişik (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (7 977 717) lira (16) kuruştur. 

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

MADDE 3. — Tahsilatla Sarfiyat arasındaki 
farkı teşkil eden (316 403) lira (46) kuruş tah
silat fazlası olarak kalmıştır. 

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

MADDE 4. — Tahsisattan 1951 Bütçe yılı 
içinde sarf olunmıyan ve (A) cetvelinin ayrı ıbir 
sütununda gösterilen (1 315 664) lira (30) ku
ruş imha edilmiştir. 

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

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

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

Tasarının tümü açık oyunuza arz olunmuş
tur. 

17. — Orman Umum Müdürlüğünün 1951 
Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tezkeresi ile Orman Umum Müdürlüğü 
1951 yılı Hesabı Katisi hakkında kanun lâyihası 
ve Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası 
(3/528, 1/570) [1] 

REÎS — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ruzamenin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında 41 numarada bulunan «Orman Umum 
Müdürlüğünün 1951 Bütçe yılı Hesabı Katisine 
ait Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Ör

fi] 138 sayıh matbua zaptın sonundadır. 
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man Umum Müdürlüğü 1951 yılı Hesabı Katisi | 
hakkında kanun lâyihası ve Divanı Muhasebat 
Encümeni mazbatası» hakkındaki kanun lâyiha- | 
sının diğer işlere takdimen müstaceliyetle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Maliye Vekili 
Hasan Polatkan 

REÎS — Takdimen görüşülmesini reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Takdimen görüşülmesi kabul edilmiştir. 

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

Orman Umum Müdürlüğünün 1951 Bütçe yılı 
Hesabı Kati Kanunu 

MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğünün 
1951 Bütçe yılı sarfiyatı ilişik (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (21 311 587) lira (38) 
kuruştur. 

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

MADDE 2. — Orman Umum Müdürlüğünün 
1951 Bütçe yılı tahsilatı ilişik (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (21 087 866) lira (93) 
kuruştur. 

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

MADDE 3. — Tahsilatla sarfiyat arasında
ki farkı teşkil eden (223 720) lira (45) kuruşluk 
açık kalmakta ve bu açık 1951 yılına müdevver 
Kasa ve Banka mevcudu ile karşılanmış bulun
maktadır. 

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

MADDE 4. — Tahsisattan 1951 Bütçe yılı 
içinde sarf olunmıyan ve (A) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen (2 248 246) lira 
(62) kuruş imha edilmiştir. 

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

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. I 
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REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

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

MADDE 6. - -Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

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

Tasarının tümü açık oyunuza arz olunmuştur. 

18. — Karayolları Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görvleri hakkındaki 5539 sayılı Kanuna 
ek kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/725) [1] 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci defa görüşülecek işle

ri arasında 15 numarada bulunan Karayolları 
Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkın
daki 5539 sayılı Kanuna ek kanun lâyihasının 
diğer işlere takdimen müstaceliyetle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

REÎS — Takdimen görüşülmesini reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

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

Müstaceliyetle görüşülmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö
revleri hakkındaki Kanuna Ek Kanun 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
merkez teşkilâtına Trafik Fen Heyeti Müdürlü
ğü ilâve edilmiştir. 

REÎS — Söz yoktur. Maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 11 . II . 1950 tarih ve 5539 
sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki Kanunda mevcut (1) sa
yılı cetvele, bu kanuna bağlı cetvelde gösteri
len kadrolar ilâve edilmiştir. 

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

[1] 223 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden I 

itibaren mer'idir. 

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

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îera Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

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

19. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Ve
kâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Adliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/654) [1] 

REÎS — Takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin iki defa görüşüleecek işler 

arasında ve 16 neı sırada kayıtlı Devlet Memur
ları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair Ka
nunun tadili hakkındaki kanun lâyihasının 
bütçe ile alâkasına mebni takaddümen ve ön
celik ve ivedilikle görüşülmesi hususunun Umu
mi Heyete arzına komisyonumuzca karar veril
miştir. Arz ederim. 

Bütçe Komisyonu Reisi 
Rize Mebusu 

î. Akçal 

REÎS — Takdimen görüşülmesini reyinize | 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka- I 
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyo-
rum.Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Müctaceliyetle görüşülmesi teklifi de var
dır. Müstaceliyetle görüşülmesi teklifini reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Müstaceliyetle görüşülmesi kabul edilmiş
tir. 

[1] 224 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Vekâ
leti Kısmında Değişiklik Yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekle
rinin Adalet Vekâleti vilâyetler kısmına, ilişik 
cetvelde derece, sayı ve unvanları yazılı kadro
lar eklenmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1954 yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Maliye 
Vekâleti kısmının 427 nci (Trafik teşkilâtının 
gerektirdiği masraflar) faslında mevcut tahsi
sattan lüzumlu görülecek miktarı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerin ilgili tertiplerine ak
tarmaya Maliye Vekili salahiyetlidir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oya arz edilmiştir. 

20. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığa, 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesi ve 5441 sa
yılı Kanunun 11 nci maddesinin kaldvrilması 
hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/800) [1]. 

REİS — Bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında 25 numarada bulunan Türkiye Cumhu-

[1] 238 sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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riyeti Emekli Sandığı Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesi ve 5441 sayılı Kanunun 11 nci madde
sinin kaldırılması hakkında kanun lâyihasının di
ğer işlere takdimen, müstaceliyetle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

REÎS — Tasarının takdimen görüşülmesini 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen1? Yok. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının müstaceliyetle görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
bazı maddeler eklenmesi ve 5441 sayılı Kanunun 
11 nci maddesinin kaldırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun 12 nci madde
sinin II işaretli fıkrasına aşağıdaki (m) bendi 
eklenmiştir : 

m) 5441 sayılı Kanun hükümlerine istina
den Devlet Tiyatrosunda mukavele ile çalışan 
sanatkârlar. 

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

MADDE 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun 15 nci mad
desinin (b) fıkrasının ilk bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

b) Daimî kadrolarda aylık ücretle çalışan 
her çeşit hizmetlilerle 5441 sayılı Kanuna göre 
Devlet Tiyatrosunda mukavele ile çalışan sanat
kârlar ve hayrat hademesinin 3 . V I I . 1939 ta
rihli ve 3659 sayılı Kanunun geçici 1 nci mad
desiyle 28 . X I I . 1946 tarihli ve 4988 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesi hükümlerine ve tahsil du
rumları ile hizmet sürelerine göre bulunmaları 
gereken derecelerin ücret tutarları. 

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

MADDE 3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesi
ne aşağıdaki (f) fıkrası eklenmiştir : 

1954 0 : 1 

İştirakçi veya 
tevdiatçılar 

f) Devlet Ti
yatrosu sanat
kârlarının 

Hizmetin geç 
tiği yerler 

Devlet Tiyat
rosu sanatkâr
lığında 

Eklenecek 
müddetler 

Ay 

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

MADDE 4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici 
94 ncü madde eklenmiştir : 

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

GEÇÎCÎ MADDE 94. — Bu kanunla emekli
lik hakkı tanınmış olan Devlet Tiyatrosu sanat
kârları gerek 5441 sayılı Kanunun geçici 2 nci 
maddesiyle Devlet Tiyatrosunda geçmiş sayılan 
hizmet müddetlerinden gerekse 5441 sayılı Ka
nunun meriyetinden sonra Devlet Tiyatrosunda 
geeçn hizmet müddetlerinden âzami 10 senesini 
5434 sayılı Kanunun muvakkat 65 nci maddesin
deki esaslar dairesinde ve bu kanunun meriyete 
girdiği tariMen itibaren 6 ay içinde Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına müracaatta bu
lunmak şartiyle borçlanabilirler. Bunların borç
lanabilmeleri için bu kanunun meriyete girdiği 
tarihteki yaşlarından Devlet Tiyatrosunda ge
çen ve 5441 sayılı Kanun gereğince Devlet Ti
yatrosunda geçmiş sayılan hizmet müddetleri 
indirildikten sonra yaş sayısının 40 ı geçmemiş 
olması şarttır. 

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

MADDE 5. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu 
Kuruluşu hakkındaki Kanunun 11 nci maddesi 
lağvedilmiştir. 

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

MADDE 6. — Bu kanun 1. VI I . 1954 tari
hinden itibaren meriyete girer. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka-
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bul edenler... Etnıiyenler... Madde kabul edil- I 
mistir. 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini ic- | 
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Tümünü reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

21. — İller Bankası Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 
ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/801) [1] 

REİS — Takrir var, okutuyoruz. 

11 . III . 1954 i 
Yüksek Riyaset* 

Ruznamenin iki defa görüşülecek işleri ara
sında 32 nci maddedeki kanun tasarısının tak-
dimen ve müstacelen görüşülmesini arz ve tek
lif eylerim. 

Dahiliye Vekili 
Etem Menderes 

REİS — Takdimen görüşülmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen.. 
Hikmet F ı ra t 
HİKMET FIRAT (Malatya) — tiler Banka

sının sermayesini artıran bir kanunun müzake-
resindeyiz. 120 milyon belediyeler, 120 milyon | 
idarei hususiyeler ve; 60 milyon köy bütçelerin- I 
den tahsis edilmek üzere 300 milyonu bulan 
bir meblâğ karşısındayız. Yüksek Heyetinizce j 
malûdur ki esas Belediyeler Bankasının inkişa- j 
fidir. 1930 tarihinden itibaren belediyeler kendi 
bütçesinden % 5 vermek suretiyle bu bankayı 
kurmuştur. 

Bu bankanın vazifesinin genişlemesi hasebiyle i 
idarei hususiyeye ve köylerin iştirakiyle ser
mayesinin takviyesini çok iyi karşılarız ama 
belediyelerin şimdiye kadar vermiş olduğu meb
lâğ bu kanunda tasrih edilen miktarı bulmak 
üzeredir. Acaba bu miktar doldurulduktan 
sonra belediyelere daha yük yüklenecek mi? 
Yoksa diğer idarei hususiye ve köylere tahsil 
edilen miktara gelinceye kadar belediyelerden bir 

[1] 245 sayılı matbua zaptın sonundadtr. 

.1954 C : 1 
şey istenmiyecek midir? Eğer kül halinde, lü
zum ve zaruretlerin icabına göre hakikaten bu 
sermaye tezyidedildiği takdirde elbette ki bu 
miktar idarei hususiye ve köylerin iştirak nis
petini belediyelerin iştirak nispeti bulduktan 
sonra belediyeler için de münasafaten ve hisse
sine düşen miktarda iştiraki tabiîdir.. Ama or
tada bir muvazenesizlik vardır. Belediyeler 1984 
senesinden beri kendi tahsisatlarına iştirak et
miş ve aşağı yukarı bu miktarı bulduktan son
ra da idarei hususiyeler iştirake başlamıştır. 
Ama bu birkaç senelik iştiraktir. Çünkü köy büt
çelerinin hali hepinizin malûmudur. Bu husus
lar hakkında sayın bakan lütfen izadat verir
se tenevvür etmiş oluruz. 

REİS — Tümü üzerinde başka söz istiyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
miştii'. 

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

tiler Bankası Kanununun Bâzı Maddelerinin 
Değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 13 . VI . 1945 tarihli ve 4759 
sayılı İller Bankası Kanununun ikinci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Bankanın sermayesi üç yüz milyon liradır. 
Bu sermayenin yüz yirmi milyonu il özel ida
releri, yüz yirmi milyonu belediyeler ve altmış 
milyonu da köyler tarafından sağlanır. 

Bankanın sermayesi, yukardaki nispetlerle, 
aynı idarelerce sağlanmak üzere İcra Vekilleri 
Heyeti karariyle bir misline kadar artırılabilir. 
Bankanın başka kaynaklardan elde edeceği ge
lirler de bu sermayeye eklenir. Belli bir tahsis 
yeri gösterilmeksizin veya sermayeye katılmak 
üzere yapılmış olan bağışlar sermaye haddi do
luncaya kadar birinci fıkradaki nispetlere göre 
sermaye hesabına ve bu had dolduktan sonra ih
tiyat akçesi hesabına geçirilir. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ETEM MENDERES 
(Aydın) — Efendim, belediyelerin 120 milyon 
lira hissesi ödendikten sonra tamamlanmış ola
cak ve ondan sonra artık hisse ödemeye iştirak 
etmiyecektir. Köylerde, bütçeleri üzerinden alın
mamaktadır, Arazi ve Bina Vergisi tahsilatın-
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dan % 3 alınmaktadır. Bir de bankanın safi kâ
rının % 30 udur. 

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

MADDE 2. — Aynı kanunun 1 . III . 1950 
tarihli ve 5576 sayılı Kanunla tadil edilen 22 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Banka itibari sermayesinin tamamına kadar 
Amortisman ve Kredi Sandığının mütalâası ve 
Maliye Vekâletinin muvafakati ve tcra Vekil
leri Heyetinin tasvibi ile istikraz akdedebilir 
ve tahvil çıkarabilir. Maliye Vekâletinin önce
den muvafakati alınmak ve yukardaki had dâ
hilinde kalmak şartiyle girişilecek taahhütler 
mukabilinde bono ihraç edebilir. Bu suretle çı
karılacak bonolara Maliye Vekâleti kefalete 
yetkilidir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Reye arz ediyorum : Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Reye arz ediyorum : Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın tümü açık oylarınıza arz olun
muştur. 

22. — Maarif Vekâleti Merkez Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki 2287, sayılı Kanunla ilgili 
4737, 4926 ve 5021 sayılı kanunlarda değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maarif 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/787) [1] 

REÎS — Takrir var 'efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznarae'nift iki defa. görüşülecek işleri ara

sında 28 nci maddede bulunan kanun tasarısı
nın diğer işlere taikdiımen ve müstaceliyetle gö-

[1] 241 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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I rüşülırcresini arz ve tefeli! 'ederim. 

Maarif Vekili 
'Rıfkı Salim Burçak 

REÎS — Takdimen görüşülmesini: reylerinize 
arz ediyorum. Kabul 'edenler... Kabul Etmiyen
ler... Kaıbul ledillmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yok. Maddele
re geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Kaıbul 
edenler... Kabul eıtmİyenlıer... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmıesinıi reylerinize arz 
'ediyorum. Kabul ©demler... Etmiyenler... Kaıbul 
•edilmiştir. 

Maarif Vekâleti Merkez Kuruluşu ve Görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunla ilgili 4737, 4926 
ve 5021 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

IMADDE 1. — Maarif Vekâleti Merkez Ku
ruluşu ve Görevleri haikkmdaki 2287 sayılı Ka
nunun, bu kanuna ek 4737 sayılı Kanunun 1 nci 
ımaddiesiyıle değiştirilen, 26 nci maddesi aşağı
daki sekilide değiştirilımiştir : 

Maarif Vekâleti müfettişlerimin tâyininde 
'aranacak vasıflar şunlardır : 

1. (Üniversite veya bir yüksek okuldan me
zun ıbulunımaJk, 

2. Orta veya yüksek dereceli okullarda en 
az 8 yıl öğretmenlik ve bu müddetin içinde ol
mak üzere en az 3 yıl meslek bünyesinde idare 
işlerinde bulunmak ve öğretmenlikle binlikte bu 
işlerde de üstün başarısı tesbit edilmiş olmak. 

Müfettişler Maarif Vekili il© Başvekilin müş
terek kararnamesi üzerine Reisicumhurun tas
diki ile tâyin -edilirler. 

İMaarif Vekâleti, bu ımüfettişterdeoı «in çok 
7 sini1; yabancı mıemleketlerin gerekli gördüğü 
mahallerinde, özel kanunlarına göre 'bölgelerin
deki öğrenci işlerine bakmak, eğitim ve öğre
tim işleri dolayısiyl^e ilgili ımafcam ve kişilerle 
'temasta bulunmak, genek Vekâletçe ve gerek 
kendilerince lüzum görülen konularda inceleme 
ler yapmak üzere öğrenci müfettişi olarak gön
dermeye yetfeil'idir. 

Bu müfettişler bulundukları mıemleketlerin 
elçilikler kurullarına ataşe olarak girerler. 

İMaarif Vekâleti lüzum gördüğü takdirde bir 
(müfettişlik mahaillinde birden fazla müfettiş 

I tavzif edebilir. 
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ıSağlık, eski .eserler ve müzeler, kitaplıklar 

müfettişlerinin tâyinlerinde yukarıki (2) sayılı 
fıkradaki kayıtlar aranmaz. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen ? 
REFET AKSOY (Ondu) — Bu kanunda, 

müşterek, kararname diye bir şey yazılıdır, bir 
yanlışlık olmasın «müşterek kararnamesi üze
nime» olacak. 

REİS — «Müşterek kararnaım'esi» şeklinde
dir. 

Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

MADDE 2. — Maarif Vekâleti Kuruluş 
kadrolariyle Merkez Kuruluşu ve Görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı 'Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Teftiş Kuruluna ait kısmın
daki (1) işaretli izahat şu şekilde değiştiril
miştir. 

(Bunlardan yedisi yabancı memleketlerde 
öğrenci müfettişi olarak ıgör evlendi rilebilir. 
Bunların (gönderceekleri memleketin dilini bil
meleri şarttır. 

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

MADDE 3. — Maarif Vekâleti Kuruluş 
Kadrolariyle Merkez Kuruluşu ve Görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan 4926 sayılı Kanununa ek 
5021 sayılı Kanuna bağlı, ilişik (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolar kaldırılmış, yerine ilişik 
(2) sayılı celtvelde gösterilen kadrolar konul
muştur. 

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

MADDE 4. — Maarif Vekâleti Kuruluş 
Kadrolariyle Merkez Kuruluşu ive Görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı (cetvelden, ilişik (3) sayılı cetvelde 
gösterilen kadrolar kaldırılmış, yerine ilişik 
(4) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar konul
muştur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edümiş'tir. 
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MADDE '5. — Bu kanun neşri tarihinden 

itibaren mer'idir. 
REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın tümünü reylerinizje arz ediyorum. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaboıl edilmiştir. 

23. — İstanbul Üniversitesi Fen ve Tıp fa
külteleri için (Cyclotron) inşa ve tesisi hakkında 
kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/757) [1] 

REÎS — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ruzmamenin iki defa müzakere 'edilecek iş

leri arasında 13 ncü maddede bulunan kanun 
tasarısının diğer işlere takdimen ve müstaceli
yetle 'görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Maarif Vekili 
Rıfkı Salim Burçak 

REİS —• Takdimen görüşülmesini reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen? Yok
tur. Maddelere (geçilmesini reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... 'Etmiyenler... KaJbul 
edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

istanbul Üniversitesi Fen ve Tıp Fakülteleri 
için (Cyclotron) înşa ve Tesisi hakkında Kanun 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi Fen ve 
Tıp fakültelerinde (Cyclotrom) inşa ve tesisi 
için senelik ödeme miktarı 400 bin lirayı "geç
memek üzere (2) milyon liraya kadar (gelecek 
yıllara sâri taahhütlere girişmeye Maarif Ve
kili salahiyetlidir. 

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

MADDE 2. — Birinci madde gereğince gi-

[1] 212 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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rişileeek taahlhütlerin karşılıkları her yıl istan
bul Üniversitesi (Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde açılacak fasla kîonulur. 

BEİS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 'Bu kanun neşri 'tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kaibul Edenler... Etımiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oyunuza arz edilmiştir. 
Oylama muameleleri bitmiştir. 

24. — Afyon Karahisar Mebusu Kemal Öz-
çoban'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî 
Nizamnamesinin bâzı maddelerinin yürürlükten 
kaldırılması hakkında Dahilî Nizamname teklifi 
ve Teşkilâtı Esasiye Encümeni mazbatası (2/613) 
[1] 

REÎS — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin 4 ncü faslında 45 numarada ka

yıtlı Dahilî Nizamnamenin tadiline ait teklifin 
diğer işlere takdimen ve tercihan görüşülmesini 
Teşkilâtı Esasiye Komisyonu namına arz ve tek
lif ederim. 

Teşkilâtı Esasiye 
Komisyonu Reisi 

Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu 

REÎS — Takdimen görüşülmesini reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yoktur. Madde
lere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Müstaceliyetle görüşülmesi kabul 
edilmiştir. 
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Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinin 

bâzı maddelerinin meriyetten kaldırılması 
hakkında Nizamname 

MADDE 1. — Büyük Millet Meclisi Dahilî 
Nizamnamesinin seçim mazbataları başlığı al
tındaki (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21) nci 
maddelerini ihtiva eden ikinci fasıl hükümleri 
meriyetten kaldırılmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu nizamname hükmü kabu
lünden itibaren mer'idir. 

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

MADDE 3. — Kabul edilen işbu nizamname 
Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülür. 

REÎS — Buyurun. 
MUHLÎS TÜMAY (Manisa) — Efendim; 

üçüncü maddenin başında «Kabul edilen» tâbi
ri vardır. Bu fazladır. Kaldırılmasını rica edi
yorum. Yani madde şöyle olacaktır; «Bu ni
zamname Büyük Millet... Meclisi tarafından yü
rütülür» şeklinde olacaktır. 

REÎS — Bu tashih şekliyle maddeyi tekrar 
okutuyorum : 

MADDE 3. — Bu nizamname Büyük Millet 
Meclisi tarafından yürütülür. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

25. — Denizli Mebusu Âli Çobanoğlu ve 70 
arkadaşının, Denizli Vilâyeti Tavas Kazasına 
bağlı Kale Nahiyesi yerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Dahiliye, Nafıa ve Büt
çe encümenleri mazbataları (2/583) [1] 

REÎS Takrir var, okutuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Gündemin iki defa müzakereye tâbi olan 

maddeleri arasında 29 ncu maddeyi teşkil eden 
Denizli Mebusu Ali Çobanoğlu ve 70 arkadaşı
nın Denizli'nin Tavas Kazasına bağlı Kale Na

i l ] 194 sayılı matbua zaptın sonundadır. [1] 242 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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hiyesinin yerinin değiştirilmesi hakkındaki ka- I 
nun teklifinin d'iğer işlere takdimen ve müstace-
len görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Reisvekili 
Hadi Hüsman 

RBÎS —• Takd'imen görüşülmesini reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

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

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

Tavas Kazasının heyelana mânız Kale Nahiye
sinin yerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — A) Eski Kale hudutları 
içinde kendileri veya henüz intikali yapılma
mış olarak murisleri uhdesinde tapu kaydı 
mucibince meskenleri bulunanlara, 

B) Tapu kayıtları olmıyanlardan mahalle 
ihtiyar heyeti raporu ve belediye daimî encü
meninin tasdikiyle mesken sahibi oldukları an
laşılanlara, 

Meskenler yaptırılması için yıllık ödeme 
miktarı bir milyon lirayı geçmemek şartiyle 
üç buçuk milyon liraya kadar gelecek yıllara 
sâri taahhütlere girmeye Bayındırlık Vekili sa
lahiyetlidir. 

C) Vârislerin taaddüdü halinde bunlar 
için yaptırılacak binalar birden fazla olamaz. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok
tur. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kamuna göre üzerine 
'mesken yapılacak arsalardan ıbeleıdiyeye ait 
olanlar 6188 sayılı Kanunun belediyeye ait ve
ya devredilecek arazinin ihtiyaç, sahiplerime 
devri hakkımdaki hükümleri de nazarı dikkate 
alımmak üzere, 2490 sayılı . Kanunun 66 nci 
ınıaddesime göre bedel takdiri suretiyle Hazi
nece satınalmır. Bu arsalar üzerlerine yapılan 
(binalarla birlikte 1 nci madd-e gereğince kem- | 
dillerine mesken yapılacaklara satılmak üzere 
Türkiye Emlâk Kredi- Bankasına devir ve teım-
lik olunur. Üzerine mesken yapılacak arsalar | 
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t>u tkanun gereğince (kendilerine mesken yapı
lacak şahıslara ait ise arsa sahiplerinin inşaa
ta başlanmadan önce arsalarının üzerine Hazi
nece ıbina yapılmasına ımuvafakat lettiklerini 
ve inşadan sonra bu binaları maliyet 'bedelleri 
üzerinden satmalacakları noter senedi ile ta-
ahhüdeylemeleri lâzımdır. İnşaattan sonra bu 
kimselerdeki Hazine alacağı bu binaların tapu 
kayıtlarına maliyet bedelleri üzerinden re'sen 
ipotek konmak suretiyle karşılanır ve Hazine
nin bu alacağı Türkiye Emlâk Kredi Banka
sına devir ve temlik olunur. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etımiyemler... Madde kabul 
'edilmiştir. 

MADDE 3. — Yeni Kale Kasabasında inşa 
edilecek binalara ait 2 nci .madde hükümlerime 
tevfikan temin edilecek olan arsalar ihtiyacı 
karşılamadığı takdirde hususi eşhasa ait arsa
ların belediye hududu içerisinde olanlar için 
1710 numaralı Kanun ve belediye hududu ha
ricindeki .arsalar için de 1295 tarihli Memafii 
Umumiye İstimlâk Kararnamesi hükümleri, tat
bik olumu r. 

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

MADDE 4. — Bankaca satılacak gayrimen-
Ikulleırin bedelleri bankaya devir v,e temlik1 olu
nan Hazine alacağımın tahsilinde, Hazinenin 
'banka sermaye iştirak hissesine mahsul) edilir. 

BREÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etımiyemler... Madde kabul 
•edilmiştir. 

MADDE 5. — Binaların tipleri, adedi ve 
(kendilerin© mesken yaptırılacak olan talipler 
arasımda gözetilecek sıra esasları îcra Vekilleri 
Heyetince tesbit ve ilân olunur. 

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

MADDE -6. — Bu mıeskenler Türkiye Emlâk 
Kredi Bankası tarafımdan 5 nci maddedeki 
'esaslar dâhilinde taliplerine bedeli faizsiz ola
rak yirmi yılda yirmi müsavi taksitte tahsil 
edilmek üzere satılır, ilk taksit bedeli satıştan 
^ir sene sonra 'başlar. Her hangi bir taksitin 
ödemmemesi halinde bu taksit için yüzde beş, 
faiz alınır. Bumu takibedeeek yılda da aynı şe-
kild© ödenmezse her iki taksit için yüzde beş 
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faiz yürütülür. Bunu taıkilbedeeek üçüncü yrl 
taksiti de ödenmezse borcun tamamı ımuacce-
liyet kesbeder ve ıtahısiline kadar yüzde beş faize 
tâbi tutulur. Bankanın bu binalardan mütevel
lit alacağı kendi kanunlarındaki usuller daire
sinde takip v,e tahsil olunur. 

.Faizin Muamele Vergisi gayrimenkulun si
gorta 'masrafları ıborçıhıya ait olup tahsillerine 
kadar yüzde heş faiz yürütülür. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 'kabul 
^edilmiştir. 

IMADDE 7. — Bu binalardan yirmi ibeş «ade
di 5 nei maddede yazılı Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasına devredilmez. Hazine namıma tescil 
edilir. Bunlardan ıbir kısmını âmme hizmeti gö-
ıren müesseselere tahsise, geriye ıkalan'larmı da 
ihtiyaca göre Devlet memurlarına kiralamaya 
Maliye Vekili salahiyetlidir. 

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

MADDE 8. — Yukardaki şartlar dairesinde 
meskenlerini yaptırmayıp kendileri inşa etmek 
istiyenlere Türkiye Emekli Kredi Bankası tara
fından kendi şartları dairesinde muamele tatbik 
olunur. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Maliye Vekâleti ile Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası arasında karşılaşacak 
esaslar dairesinde tesbit olunacak tahsil gider
leri Maliye Vekâleti Bütçesinden ödenir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun gereğince yapılan 
evlerin 6188 sayılı Kanunun 13 ncü maddesin
deki muaflıktan istifade edebilmeleri için beyan
name verilmesi şarttır. Ancak bu beyanname
ler binaların hak sahiplerine teslimi tarihlerin
den itibaren üç ay zarfında Bankaca verilir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.:. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanuna göre yapılacak 
devir, temlik, ferağ ve teferruğ, ipotek ve tes-
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cil muameleleri ile mukavele, taahhütname ve 
beyanname her türlü hare ve resimden muaftır. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya arz ediyorum. 

26. — İzmir Mebusları Cihad Baban ve Nec
det Incekara'ntn, ödemişti Mehmet oğlu Meh
met Karaerkek's hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/616) \\\ 

REÎS — Takrir var, okuyoruz. 

11.3.1954 
Yüksek Başkanlığa 

Havale edilen kâğıtlar arasında bulunan ve 
ödemiş'li Mehmetağlu Mehmet Karaerkek'e 
hidematı vataniye tertibinden maaiş tahsisi 
hakkındaki kanunun gündeme alına?ak ve di
ğer işlere takdimen, mü'stacelen müzakeresini 
arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu 
Reisi N. 

H. Hüsman 

REÎS — 16 ve 17 numaralı kanunlar için 
oylarını kullanmıyanlar lütfen kullansınlar. 

Havale edilen kâğıtlar arasında bulunan ve 
ödemiş'li Mehmetoğlu Mehmet Karaerkek'e 
hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi hak
kındaki kanun teklifinin ruznameye alınmasını 
reylerinize arz ediyorum. Kaibul edenler... Et
miyenler... Kahul -edilmiştir. 

Teklifte takdimen ve müstaceliyetle görü
şülmesi kaydı vardır. Takdimen görüşülmesini 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kaibul edilmiştir. 

[1] 250 sayılı matbua aaphn sonundadır. 
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Tümü üzerinde söz istiyen yok. Maddelere 

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

Müstaceliyetle görüşülmesini meylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ödemişli Mehmetoğlu 1314 doğumlu Mehmet 
Karaerkek'e vatiani hizmet tertibinden aylık 

bağlanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Ödemişli Mehmetoğlu 1314 
doğumlu Meıhmet Karaerkek'e vatani hizmet 
tertibinden hayat kaydiyle (120) ılira aylık 
bağlanmıştır. I 

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

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

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic- ı 
raya Maliye Vekili memurdur. 

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

Tümünü reylerineze arz ediyorum. Kabul i 
edenler... Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

27. — İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi, bâzı maddelerinin 
kaldırılması ve bu kanuna bâzı maddeler eklen- | 
mesi hakkındaki kanun lâyihası ve Çalışma En- I 
cümeni mazbatası (1/805) [1] 

REÎS — Bir takrir var, okutuyorum. j 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci defa görüşülecek işleri 

arasında 31 numarada bulunan İhtiyarlık Si- ! 
gortası Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve bu 
kanuna bâzı maddeler ekleMmesi hakkında ka
nun lâyihasının diğer işlere ta'kdimen, müsta
celiyetle görüşülmesini arz ve teklif 'ederim. 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

REÎS — Ta'kdimen görüşülmesini reylerini-

[1] 244 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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I ze arz ediyorum. Kabul 'edenler... Etmiyenler... 

Takdimen görüşülmesi kabul edilmiştir. 
| Tümü üzerinde söz istiyen yok. Maddelere 

geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Kalbul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir.-

Müstacelen görüşülmesini reylerinizde >arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Müs
tacelen görüşülmesi kabul edilimştir. 

ihtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldırıl
ması ve bu kanun bâzı maddeler eklenmesi hak

kında Kanun 

MADDE 1. — 5417 sayılı İhtiyarlık Sigor
tası Kanununun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 
33, 37, 38, 41 ve geçici 1 nci maddeleri aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. —İş Kanununun tatbik edildiği iş 
yerlerinde çalışanlardan o kanuna göre sigor
talı sayıl anların ihtiyarlıkları halinde yapıla
cak yardımlar için, iş yerinin İş Kanunu şümu
lüne alındığının ilgili makamlar tarafından iş 
verene tebliğ tarihinden itibaren, bu kanun hü
kümleri uygulanır. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen? 
ÇALIŞMA ENCÜMENİ REİSİ NAFİZ KÖ-

REZ (Manisa) — Maddenin üçüncü satırındaki 
(ihtiyarlık) kelimesinden sonra (maluliyetleri 
ve ölümleri) kelimeleri sehven noksan kalmış
tır. İlâve ediyorum. 

REİS — Maddeyi bu tâdillerle reylerinize 
arz ediyirum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun hükümleri aşağıda 
yazflı kimseler hakkında uygulanmaz : 

a) Kanunla kurulu emeklilik sandıklariyle 
ilgilendirilenler yahut, 4772 sayılı Kanuna tev
fikan gelir bağlananlar hariç olmak üzere bir 
kanuna dayanılarak tekaüt, maluliyet veya ih
tiyarlık aylığı bağlanmış olanlar; 

b) İş yerinde yürütülen esas işin mahiyeti 
3008 sayılı îş Kanununun 8 nci maddesinde gös
terilen süreksiz işlerden madut bulunduğu tak
dirde, bu gibi iş yerlerinde çalışanlar. 

REÎS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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16 ve 17 numaralı oylama muamelesi bit-

miştii'. 

Madde 3. — Hilâfına, kanuni hüküm olma
dıkça îş Kanununun 7 nci faslı hükümleri İh
tiyarlık Sigortasına da şâmildir. 

4772 sayılı Kanunun 51, 52, 69, 71, 74, 77 
v̂ e 81 nci maddeleri İhtiyarlık Sigortası hakkın
da da uygulanır. e 

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

Madde 4. — Sigortalıya sağlanan menfaatler 
şunlardır : 

a) Kendisine ihtiyarlık veya maluliyet ay
lığı bağlanması; 

b) Eşine, çocuklarına, ana ve babasına ay
lık bağlanması; 

c) Kendisine veya eşine, çocuklarına ana 
ve babasına toptan ödeme yapılması; 

d) Ailesine cenaze masrafı karşlığı veril
mesi 

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

Madde 5. — 1. İhtiyarlık aylığından fay
dalanmak için : 

a) 60 yaşını doldurmuş olmak; 
b) En az 25 yıldan beri sigortalı bulunmak; 
c) En az 5 000 gnülük ihtiyarlık sigortası 

pirimi ödemiş olmak; 
Şarttır. 
2. Maluliyet aylığından faydalanabilmek 

için .-
a) Çalışma gücünün en az % 75 ini kay

betmiş olmak, en az 25 yıldan beri sigortalı bu
lunmak ve en az 5 000 günlük İhtiyarlık Sigor
tası pirimi Ödemiş olmak; veya, 

b) Çalşma gücünün en az % 75 ini kaybet
miş olmak, en az 15 yıldan beri sigortalı bu
lunmak ve İhtiyarlık Sigortasına tâbi işe ilk 
defa girilen tarihten maluliyet aylığından fay
dalanma talebinde bulunulan tarihe kadar ge
çen her yıl için ortalama olarak en az 200 gün
lük İhtiyarlık Sigortası primi ödemiş olmak; 

Şarttır. 
3. İhtiyarlık veya maluliyet aylığına hak 

kazananların aylıklarının ödenmesine kendileri
nin bu yoldaki yazılı taleplerini takibeden ay 
başından başlanır. 

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

Madde 6. — Ağır ve yıpratıcı işlerde çalı
şanların bu işlerde geçen hizmet süreleri üzerin
den hesaplanacak yıpranma payları, ihtiyarlık 
sigortası haklarından faydalanılması için yerine 
getirilmesi meşrut prim ödeme gün sayısını dol
durmamış bulunan sigortalıların prim öde
me gün sayılarına eklenir. Hak kazanma için 
lüzumlu prim ödeme gün sayısı bu suretle ta
mamlandıktan sonra artan yıpranma payı gün 
sayıları ve prim ödeme gün sayısına katılmış 
kısmı yoksa tamamı, 5 nci maddenin 1 nci fık
rasına göre ihtiyarlık aylığından faydalanıla
bilecek yaş haddinden indirilir. 

Ağır ve yıpratıcı işlerle bu işlerde geçen 
hizmet süreleri üzerinden, % 30 u geçmemek 
şartiyle, ne nispette yıpranma payı hesaplanaca
ğı Çalışma Vekâletince hazırlanacak nizamname 
ile tesbit olunur. 

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

Madde 7. — Bağlanacak ihtiyarlık ve malu
liyet aylığının yıllık tutarı sigortalıların kendi
leri ve iş verenleri tarafından ödenen ihtiyarlık 
sigortası primleri toplamının % 20 sidir. Şu 
kadar ki, yıllık ihtiyarlık ve maluliyet aylıkları
nın tutarı 400 liradan asalı olamaz. 

Ancak, sigortalılık süresi 15 ile 25 yıl ara
sında bulunan ve çalışma gücünün en az % 75ini 
kaybetmiş olan sigortalılara bağlanacak malu
liyet aylığının yıllık tutarının asgari haddi, 400 
liradan, sigortalılık süresinin 25 yıldan eksik 
olan her tam senesi için, 16 lira indirme yapıl
ması suretiyle bulunacak miktardır. 

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

Madde 9. — Durumları aşağıda yazılı sigor
talıların, müracaat tarihinden evvelki hizmet 
süreleri için kendileri ve iş verenleri tarafından 
ödenen ihtiyarlık sigortası primlerinin yarısı, 
yazılı talepleri üzerine, aynen geri verilir : 

a) Evlenme dolayısiyle işlerinden ayrılan 
kadın işçi Ve hizmetliler; 

b) İhtiyarlık sigortasına tâbi işlere geç gir
diklerinden 60 yaşında veya bu yaştan sonra ta
lepleri tarihinde 25 yıllık sigortalılık süresini 
dolduramıyan işçi ve hizmetliler. 
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Yukarıki fıkralarda yazılı sebeplerle işinden 

ayrılan sigortalı, ihtiyarlık sigortasına tâbi bir 
işe yeniden girecek olursa bu madde gereğince 
kendisine geri verilen primleri kuruma iade et
medikçe eski hizmetleri işbu kanunun tatbika
tında nazara alınmaz. Bu gibilerin sigortalılık 
süreleri kendilerine toptan ödeme yapılması hu
susundaki yazılı taleplerinden sonra, ihtiyarlık 
sigortasına tâbi işlere ilk defa girdikleri tarih
ten başlar. 

Bu sebeplerle işten ayrılan ve kendilerine 
toptan ödeme yapılmış bulunan sigortalılar, ih
tiyarlık sigortasına tâbi bir işe yeniden girdik
leri ve aldıkları sigorta primlerini de kuruma 
geri verdikleri takdirde, evvelki sigortalılık 
süreleri yeni sigortalılık sürelerine ve prim öde
me gün sayıları da yeniden prim ödiyecekleri 
gün sayılarına ilâve olunur. Ancak, bu gibile
rin toptan ödeme için yazılı talepte bulunmuş 
oldukları tarih ile ihtiyarlık sigortasına tâbi 
işlere yeniden girdikleri tarih arasındaki fasıla, 
sigortalılık sürelerinden sayılmaz. 

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

Madde 10. — İhtiyarlık sigortasından ay
lık bağlanmasına hak kazanamamış olan sigor
talılardan : 

a) Çalışma gücünün en az % 75 ini kay
bettikleri usulen anlaşılan sigortalıların bu hu
susta yazı ile müracaatta bulundukları tarihe 
kadar, 

b) ölen sigortalıların da ölüm tarihlerine 
kadar, 

Gerek kendileri, gerekse kendileri için iş ve
renleri tarafından ödenmiş bulunan İhtiyarlık 
Sigortası primleri tutarı sigortalıya veya 11 nci 
maddede yazılı «esaslar dairesinde hak sahiple
rine aynen ödenir. 

Şu kadar ki, iş Ifeazasından veya meslek 
hastalığından ileri gelen daimî iş göremezlik x 

ve ölüm hallerinde, aynı zamanda 4772 sayılı 
Kanundan faydalananlara yapılacak toptan öde
me yukarda gösterilen miktarın yarısıdır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

18 No. lı tasarıya oy verme muamelesi bit
miştir. i ' B 

Madde, 11. — Sigortalının ölümü halinde j 
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toptan ödenecek miktarın yarısı dul kalan ka
rısına verilir. 18 yaşını doldurmamış çocukla
rından her birine de toptan ödenecek miktarın 
dörtte biri ödenir. 

Sigortalının, ölümünden önce evlât edinil
miş veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hük
me bağlanmış çocukları da toptan ödemeden 
faydalanırlar. 

Sigortalının, çalışamaz durumdaki malûl ço
cukları, yaşları ne olursa olsun, 18 yaşını dol
durmamış çocuklar gibi toptan ödemeden fay
dalanırlar. 

Sigortalının ölümü ile hem anasız ve hem 
babasız kalan çocuklarından her birine, toptan 
ödenecek miktarın % 30 u verilir. 

Hak sahiplerine ödenecek miktarlar topla
mı, toptan ödeme miktarını aşama?. Bu mikta
rın aşılmaması için gerekirse hak sahiplerine 
ödenecek miktardan aralarındaki nispet göze
tilerek indirme yapılır. 

Sigortalının hak sahibi karısına ve çocukla
rına ödenen hisseler toplamı toptan ödeme mik
tarından çıkarıldıktan sonra arta kalan kısmın 
yarısı geçimi sigortalı tarafından sağlanan ve
ya sağlanması hükme bağlanmış bulunan ana
sına ve yarısı da aynı şartı haiz babasına öde
nir. 

Yukardaki esaslar dairesinde toptan ödeme 
yapıldıktan sonra bakiye kalırsa, bu bakiye
den, sigortalının ölümünden sonra doğacak ço
cuklarına bu maddenin 1 nci veya 4 ncü fık
raları gereğince toptan ödeme yapılır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Hangi hallerde sigortalının 
çalışma gücünün en az % 75 ini kaybetmiş du
rumda sayılacağı Çalışma ve Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet vekâletlerince birlikte hazırlanacak 
bir nizamname ile tesbit olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Umumi muvazeneye dâhil 
dairelere, katma bütçeli idarelere, belediyelere, 
hususi idarelere veya İşçi Sigortaları Kurumu
na ait hastane bulunan yerlerde bu hastaneler
den birinin sağlık kurulunca, bu kabîl hastane 
bulunmıyan yerlerde, biri Sıhhat ve İçtimai 
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Muavenet Müdürü, Hükümet tabibi, belediyj 
tabibi veya İşçi Sigortaları Kurumu hekimi ol
mak üzere en az iki hekim tarafından müştere
ken verilecek rapor maluliyet durumunun tes-
bitinde esas tutulur. 

Ancak : 
a) Hastalık veya arızanın nev'ine göre 

mütehassıs bulunmaması, 
b) Gerekli tetkik ve teşhis vasıtalarının 

mevcut olmamasi; 
c) Hastalık veya arızanın sonucunu tâyin 

için sigortalının bir sağlık müessesesince müşa
hede altına alınmasının gerekmesi, 

Gibi sebeplerden biri dolayısiyle rapor Ku
rumca yete." görülmez v sigortalı, yukarda be
lirtilen hastanelerden Kurum tarafından tâyin 
edilen en yakın bir hastanenin sağlık kuruluna 
sevk olunabileceği gibi sigortalı da, birinci fık
rada yazılı raporlar üzerine Kurumca verilecek 
karara itiraz ederek aynı şekilde bir hastane
nin Sağlık Kurulunda muayenesini talebede-
bilir. 

Kurum veya sigortalının bu son rapora da 
itiraz etmesi halinde durum Yüksek Sağlık Şû-
rasmca kesin karara bağlanır. 

Kaporlarmm Kurumca yeter görülmemesi se
bebiyle yeniden bir hastane sağlık kuruluna 
sevkolunacak sigortalıların ve lüzumu halinde 
bunlara refakat etmesi gereken kimselerin gi
dip gelme yol paralariyle sigortalıların hastane 
masrafları Kurum tarafından verilir. 

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

Madde 14. — İhtiyarlık sigortasından aylık 
alan veya aylık bağlanmasına hak kazanmış du
rumda bulunan sigortalının ölümü halinde, dul 
karısına, özel kanunlar gereğince her hangi bir 
yerden aylık veya ödenek almamak veyahut İh
tiyarlık sigortasına tâbi bir işten kazancı bu
lunmamak şartiyle, kocasına ait aylığın % 40 
ına e§it bir aylık bağlanır. 

Sigortalının çocuklarından her birine, özel 
kanunlar gereğince her hangi bir yerden aylık 
veya ödenek almamak yahut ihtiyarlık sigorta
sına tâbi bir işten kazancı bulunmamak şartiy
le, sigortalıya bağlanacak aylığın % 20 si nis
petinde aylık ödenir. Bu ödemeler çocuğun 18 
yaşını duldurmasma kadar devam eder. 

özel kanunlar gereğince her hangi bir yer-
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den aylık veya ödenek alan yahut ihtiyarlık si
gortasına tâbi bir işten kazancı bulunan dulla
rın ve çocukların buralardan temin ettikleri 
aylıklar bu kanun gereğince bağlanacak aylık
tan az olursa aradaki fark kendilerine ödenir. 

Sigortalının ölümünden evvel evlât edinil
miş veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hük
me bağlanmış çocukları ile ölümünden sonra do
ğan çocukları da bu kanundaki esaslar daire
sinde aylıktan faydalanırlar. 

Sigortalının çalışamıyacak durumdaki malûl 
çocukları, yaşları ne olursa olsun, sigortalının 
18 yaşından küçük çocukları gibi bu aylıktan 
faydalanırlar. 

Hak sahibi kimselere bağlanacak aylıkların 
yıllık toplamı sigortalıya ait aylığın yıllık tu
tarını geçemez. Bu haddin aşılmaması için ge
rekirse hak sahibi olan kimselerin aylıkların
dan aralarındaki nispet gözetilerek indirmeler 
yapılır. 

Sigortalının karısına ve çocuklarına bağlan
ması gereken aylıkların toplamı sigortalıya ait 
aylıktan dun bulunduğu takdirde, artanı, eşit 
hisseler halinde, geçimi sigortalı tarafından 
sağlanan veya sağlanması hükme bağlanmış bu
lunan ana ve babasına aylık olarak verilir. An
cak, bunların beherinin hissesi % 20 yi geçe
mez. 

Sigortalının dul karısı ve kız çocukları ev
lenecek olurlarsa aylıkları kesilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Kadın sigortalıların çocukları
na, bakmakta olduğu çalışamıyacak durumda
ki malûl kocasına ve geçimi sigortalı kadın ta
rafından sağlanan veya sağlanması hükme bağ
lanmış bulunan ana ve babasına da 14 ncü 
maddedeki şartlar ve esaslar dairesinde aylık 
bağlanır, veya 11 nci madde gereğince toptan 
ödeme yapılır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir* 

Madde 16. — Sigortalının ölümü halinde ce
naze masrafı karşılığı olarak ailesine 75 lira 
ödenir. 4772 sayılı Kanun gereğince cenaze mas
rafı verilen sigortalılar için bu maddeye tevfi-

I kan ayrıca ödeme yapılmaz. İhtiyarlık sigorta-
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sına tâbi işlerden ayrıldıkları tarihten bir yıl 
geçtikten sonra ölenler ile bu sigortadan aylık 
bağlanmış veya toptan ödeme yapılmış olanlar 
için de cenaze masrafı verilmez. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 20. — ihtiyarlık sigortasının gerek
tirdiği yardımlarla her türlü yönetim giderleri
ni karşılamak üzere alınması gerekli primleri 
sigortalılarla bunların iş verenleri öderler, iş 
veren çalıştırdığı bilûmum sigortalıların prim 
tutarlarını ücretlerinden kesmeye ve kendisine 
ait primler tutarını da bu miktara ekliyerek en 
geç ertesi ayın sonuna kadar işçi Sigortaları 
Kurumuna ödemeye mecburdur, iş veren, prim
lerin bu suretle tam olarak zamanında ödenme
mesi halinde işçi Sigortaları Kurumuna karşı 
sorumlu olup, ayrıca primleri % 10 fazlasiyle 
ve kanuni ödeme müddetinin sona erdiği tarih
ten itibaren % 5 faizi ile ödemeye mecburdur. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

Madde 21. — Sigortalılarla iş verenlerin 
ödiyecekleri primlerin hesabında sigortalılara 
tediye edilen ücretlerin aylık tutarı esas alı
nır. 

Sigortalılara verilen fazla mesai ücretleri, 
prim ve pahalılık zamları gibi yalnız ücret ma
hiyetindeki her türlü paralar ücretlerin aylık 
tutarına dâhildir. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 22. — Ücretsiz çalışanlarla ıgünlük 
kazancı 2 liradan aşağı 'olan sigortalıların ih
tiyarlık sigortası primleri 2 lira üzerinden he
saplanır. 

'Sigortalının fiilen aldığı ücret ile 2 lira ara
sındaki farka ait primin tamamı iş veren tara
fından ödenir. 

ihtiyarlık sigortası primlerinin hesabında 
günlük kazancın 50 liradan fazlası nazara alın
maz. 

Bu madde ıgereğince prim hesabına esas 
tutulacak günlük kazanç, sigortalının bir tak-

3.1954 C : 1 
I vim ayı içinde elde ettiği vıe prime esas tutu

lan aylık kazanç toplamının 30 da 'biridir. 
Günlük kazancın hesabına esas tutulan ay 

içindeki iş (günlerinde her kangi bir se'beple kıs
men 'çahiş'maımış ve çalışmadıkları günler için 
ücret almamış sigortalıların günlük kazançları, 
o ay içindeki fiilî kazanç toplamının ücret al
dıkları gün adedine bölünmesi suretiyle hesap
lanır. 

Sigortalıların ıgünlük kazançlarımın hesabın
da esas tutulan gün sayıları aynı zamanda bun
ların prim ödeme ıgün sayılarını ıgösterdr. 

Muhtelif iş yerlerinde çalışan sigortalıların 
İhtiyarlık Sigortası primine esas tutulacak ay
lık ve günlük kazançlarının tesbitinde, her aş 
yerindeki ;aylık vıe günlük kazanç tutarı müs-
takillen nazara alınır ve primler buna göre he
saplanır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Madde 24. — İhtiyarlık sigortası primi si
gortalının kazancının % 8 idir. 

Bu ımiktarın yarısı sigortalı, diğer yarısı da 
iş veren hissesidir. 22 nci madde hükmü sak
lıdır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Ma'ddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 26. — İş venen veya iş veren vekili iş 
yerinde çalıştırdığı sigortalılara ödenen ücret
leri gösterir ve örneği Işıçi Sigortaları Kuru
munca hazırlanacak aylık bordroları en geç 
ertesi ayın sonuna kadar İşçi Sigortaları Ku-
rumıiına vermeye medburdur. 

Bordrolar, örneğine uygun olarak, vaktinde 
verilmezse veya bordroların dayandığı belgeler 
'bordro muhteviyatını teyideder mahiyettte gö
rülmezse, İşçi Sigortaları Kurumu prim hesa
bında esas tutulacak kazançlar toplamını uy
gun göreceği yol ve usullere göre re'sen tak
dir eder. 

Kendileri için iş verenleri tarafından bordro 
verilmiyen sigortalılar çalıştıklarım mahkeme 
karariyle ispat ederlerse, bunların ma'hkemıe 
kararında belirtilen kazanç toplamlariyle çalış
ma gün sayıları nazara alınır. 

J RElS — Madde hakkında söz istiyen var 
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mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul I 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde '27. — Sigortalılılk süresi en az 6 yıl 
olan ve asgari 1 000 ıgünlük ihtiyarlık sigorta
sı primi ödemiş 'bulunan sigortalılar aşağıdaki 
şartlar dâhilinde ihtiyari olarak sigortaya de
vam edebilirler: 

a) İhtiyari olarak sigortaya devam edece
ğini bu kanuna tâbi işten son defa ayrıldığı ta
rihten itibaren bir yıl isinde İşçi Sigortaları Ku
rumuna yazı ile 'bildirmek, 

b) Evvelce kendisine 'toptan ödeme yapıl
mamış olmak veya toptan »ödeme yapılmışsa ıbu 
miktarı, aradan geçen zamana ait faiziyle bir^ 
tikte, ihtiyari olarak sigortaya devam talebinin 
kabul edildiğinin Kurumca kendisine tebliği ta
rihinden itibaren üç ıay içinde iade etmiş bu
lunmak, 

c) Her yıl en az 250 igün ihtiyarlık sigor
tası primi ödemek. 

>c) bendi ıgereğinee ödenecek primlerin 
tâyininde sigortalının işten ayrıldığı tarihe ta
kaddüm eden son bir yıl içindeM ortalama gün
lük kazancı esas tutulur. Bu ücret üzerinden 
24 ncü maddedeki nispet dâhilinde tesbit olu
nacak primlerin tamamını yalnız sigortalı öder. 

Bu sigortalıların ımecburi ve ihtiyari 'olarak 
ödedikleri primler ve bu primlere ait 'gün sa
yıları birleştirilir. 

İhtiyari olarak sigorta haklarını devam et
tirenler yıllık primlerini işçi Sigortaları Kuru
munun tâyin edeceği aylarda dört eşit taksitte 
öderler. 'Her hangi bir ̂ taksiti, gecikme faiziyle 
birlikte ve taksit tarihinden itibaren en çok bir 
yıl içinde yatırmıyan sigortalılar 'bundan sonra 
ihtiyari 'olarak sigortaya devam edemezler. 

REİS — Madde 'hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 28. — İşçi Sigortaları Kurumu, Ça
lışma Vekâletince tasdik edilecek umumi şart
lar dâhilinde, ihtiyarlık sigortasına tâbi olmı-
yan işlerde ve dş yerlerinde çalışanların da 
toplu olarak bu kanuna tâbi tutulmaları için 
iş verenlerle veya işjçi ve hizmetlilerin dernek 
ve buna benzer teşekkülleriyle yahut işçi ve 
iş veren sendikaları ile sözleşmeler yapabilir. 

Bunlar hakkında Ibu kanunun ıgeçici 1 nci 
maddesindeki hükümler uygulanmaz. I 
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REİS — Madde hakkında söz istiyen var 

mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 29. — İş veren veya iş veren vekil
leri iş yerlerine aldıkları sigortalı işçi ve hiz
metlileri, örnekleri İşçi Sigortaları Kurumun
ca hazırlanacak beyannamelerle, en geç 15 'gün 
zarfında Kuruma bildirmeye mecburdurlar. 

Sigortalıların Kurumca tescili, iş yerlerinde 
tutulacak Ikayıt ve defterler, ihtiyari sigortaya 
tâbi tutulanların prim ödeme şekilleri, 'aylıkla
rın tediye zamanları, senelik hesap kartlarının 
sigortalılara ne suretle verileceği ve bu kanu
nun tatbik tarzını ıgösteren diğer hususlar Ça
lışıma Vekâletince hazırlanacak bir nizamname 
ile tesbit olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reyinize arz ^ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 31. — İhtiyarlık sigortası için ayrı
lacak karşılıklar : 

a) Millî bankalara; 
b) Devletin çıkardığı veya kefil 'olduğu 

tahvillere; 
c) Gayrimenkullere; 
d) Sigortalılara mesken inşası için ve bu 

meskenleri ipotek etmek suretiyle 'gayrimen
kulun değerinin % 90 ı 'karşılığı olarak; 

Yatırılmak suretiyle işletilir. 
Bu karşılıkların % 40 ı Devlet tahvillerine 

ve <en çok % 25 i de ipotek karşılığı olarak 
yatırılır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 33. — Bir takvim yılı zarfında bu 
kanuna tâbi işlerden aldıkları ücret miktarını 
prim ödeme igün sayılarını ve namlarına tahak
kuk ettirilen ihtiyarlık sigortası primlerini 
gösterımelk üzere İŞçi ISigortaları Kurumunca 
sigortalılara senelik birer hesap kartı verilir. 
Bu hesap kartları muhteviyatına yapılacak iti
razların Kuruma yazı ile bildirilmesi lâzımdır. 
Hesap kartlarının sigortalılarca alındığı tarih
ten itibaren bir yıl geçtikten sonra yapılacak 
itirazlar nazara alınmaz. 

İş verenler ve iş veren vekilleri, 29 ncu mad
de gereğince hazırlanacak nizamnamede hesap 
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'kartları hakkında uygulanacağı belirtilecek 
olan usullere riayet etmeye meclburdur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
•edenler... Btmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Madde 37. — ihtiyarlık sigortasından aylık 
almakta iken yabancı memleketlere giden kim
selere yabancı ülkelerde kaldıkları müddete 
ait aylıkları verilmez. (Bunlardan en geç 5 yıl 
içinde tekrar memlekete dönenlere, döndükleri 
tarihi takibeden ay 'başından itibaren, aylıfkla-
rı ödenmeye devam olunur. 

REİS — Madde "hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Madde 38. — İşçi Sigortaları Kurumu, ay
lık bağlanması veya toptan ödeme yapılması 
için ıgerekli belgeler tamamlanınca (bağlanacak 
aylıkları ve yapılacak toptan ödemeleri en geç 
1 ay içinde hesap ve tesbit ederek ilgililere yazı 
ile bildirir. 

^Sigortalılar ve Ibunlarm hak sahipleri, kara
rı 'bildiren yazıyı aldıkları ,günden jbaşlamak 
üzere 3 >ay içinde yetkili iş mahkemesine başvu
rarak Kurumun kararına itiraz edebilirler. Bu 
itiraz kararın tatbikini durdurmaz. Dâvalar, 
Hukuk Muhakemeleri 'Usulü Kanununun seri 
muhakeme usulü hükümlerine göre ıgörülür. 

HİDAYET AYDINER (Konya) — Burada 
bir zühul eseri olarak seri usulü muhakeme, 
denmiştir. Cevabının verilmesinin on Igünden 
nihayet yedi ıgüne 'kadar inmesine tesiri olabilir. 
G-ali'ba 'basit usulü muhalkeme olacak. Yeni ka
nun tadillerinde 'biz bu seri muhakeme usulünü 
daima «basit usulü muhakeme diye tashih ediyo
ruz. Onun için 'bu maddenin de basit usulü raıı-
hakem'e diye tashihini rica ediyorum. 

REİS — Komisyon. 
ÇALIŞMA KOMİSYONU REİSİ NAFİZ 

KÖREZ (Manisa) — Efendim, diğer buna ait 
tasarıda da yine seri muhakeme usulü cereyan 
ettiği için burada aynen kabul edilmiştir. Bu iş 
mahkemelerindeki ihtilâflar daima büyük ihti
lâflardır. Ekonomik ve malî şeyleri alâkadar et
tiği için daima seri muhakeme usulü görmesi 
prensip olarak kabul edilmiştir. Onun için aynen 
kabulünü rica ediyoruz. 

REİS —• Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

, İ954 C : 1 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Aynen kabul edil
miştir. 

Madde 41. — Bu kanunun yaş ile ilgil'i hü
kümlerinin tatbikında, sigortalıların ihtiyarlık 
sigortasına ilk defa dâhil oldukları tarihte, 
hak sahiplerinin ise ihtiyarlık sigortasından 
aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılma
sına hak kazandıkları tarihte nüfus kütüğünde 
kayıtlı bulunan doğum tarihleri esas tutulur. 

Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri ya
zılı olmıyanlar 1 Temmuzda doğmuş sayılırlar. 

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

Geçici madde 1. — 
A) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geçmiş 

bulunanlardan 60 yaşını doldurduktan sonra 
5 nci maddedeki şartları yerine getirmiyenler de 
aşağıdaki şartlar dâhilinde bu kanun hükümle
rinden faydalandırılırlar: 

a) 1 Nisan 1950 tarihinden önceki 5 yıl 
içinde en az 1 ^00 gün veya Çalışma Vekâletince 
tesbit olunan münavebeli işlerde çalışanların 
da 750 gün İş Kanununa tâbi iş yerlerinde ça
lıştıklarını ispat etmek, 

'b) 1 Nisan 1950 tarihinden ihtiyarlık si
gortasından aylık bağlanması hususunda yazı 
ile müracaat ettiği tarihe kadar geçen her yıl 
için en az ortalama 200 günlük ihtiyarlık sigor
tası primi ödemiş bulunmak, 

c) En az 1 yıl sigortalı bulunmak. 
İşten ayrılarak bu madde gereğince kendisi

ne aylık bağlanmış bulunan sigortalı ücretli bir 
'işe girerse, ücretli işte çalıştığı müddetçe aylığı 
kesilir. 

(a) bendinde yazılı eski hizmet süreleri, si
gortalıların son 5 yıl içinde çalıştıkları iş yer
lerinden alacakları belgeleri, 1954 yılı sonuna 
kadar, İşçi Sigortaları Kurumuna tevdi etme
leri suretiyle tevsik olunur. 

1 Nisan 1950 tarihinden bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar Kuruma tevdi edilen 
çalışma belgeleri de kanuni süresi içinde veril
miş çalışma belgesi olarak kabul edilir. 

İş verenler bu çalışma belgelerini düzenle
mekten imtina ettikleri takdirde ilgili sigorta
lıların zarar ve ziyan talebetmek hakları mah
fuzdur. 

B) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geçmiş 
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olanlardan 50 yaşını doldurduktan sonra çalış
ma gücünün en az % 75 ini kaybeden ve 5 nci 
maddede yazılı şartları yerine getirmemiş du
rumda bulunan sigortalılar, bu maddenin (A) 
fıkrasındaki şartlar dâhilinde bu kanun hüküm
lerinden faydalandırılırlar. 

C) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geç
miş olanlardan 50 yaşını doldurduktan sonra 
ölen ve 5 nci maddede yazılı şartları yerine ge
tirmemiş olmakla beraber bu maddenin (A) fık
rasındaki şartları yerine getirmiş bulunan si
gortalıların hak sahipferine bu kanun hüküm
leri dairesinde aylık bağlanır. 

D) 1 Nisan 1951 tarihinden sonra çalışma 
gücünün en az % 75 ini kaybetmiş bulunanlar 
ile bu tarihten sonra ölen sigortalıların hak sa
hipleri de (B) ve (C) fıkraları hükümlerinden 
faydalandırılırlar. 

BEİS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz 'ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci maddeyi tekrar okuyoruz. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

BEİS — Birinci maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — 5417 sayılı İhtiyarlık Sigor
tası Kanununun 8, 17, 19, 23 ve 34 ncü madde
leri kaldırılmıştır. 

•BEİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
•Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

ıMADDE 3. — Bu kanunda derpiş edilen 
sigortalılık süresinin mebdei, sogaırtahnın, İh
tiyarlık Sigortasına tâbi işlerde ilk defa çalış
tığı tarihtir. 

BEİS — Madde hakkında söz isıtiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kaibul edilmiştir. 

IMADDE 4. — Sonradan her hangi bir se
beple İş Kanununun şümulü dışma çıkarılan 
ibir iş yerinde işlemeye büsbütün son verilme
dikçe işte kalanlar için hu kanun hükümleri er
tesi takvim yılı başına kadar uygulanır. 

İdari bir hata dolayısiyle yetkili '.teşkilâtça 
İş Kanunu şümulüne alman iş yerleri hakkın
da birinci fıkra hükmü uygulanmıyacağı gibi 
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| buralarda çalışanlar için ödenmiş bulunan İh

tiyarlık Sigortası primleri geri verilir. Bu 
primlere ait gün 'sayıları ilgililerin prim ödeme 
gün sayılarından indirilir. 

BEİS — Madde hakkında söz isıtiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

IMADDE 5. — Bu kanuna aşağıdaki geçici 
3 ncü madde eklenmiştir. 

•GEÇİCİ MADDE 3. — 1 Nisan 1950 tarihin
den bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar mürvavebeıli işlerde çalışmış olan sigortalı
ların bu işlerdeki prim ödeme gün sayıları ye
kûnuna dörtte bir ilâve yapılır ve baliği bunla
rın İhtiyarlık Sigortası prim ödeme gün sayısı 
olarak kabul edilir. 

BEİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kaibul edilmiştir. 

ıMADDE 6. — Bu kanun neşir edildiği tarihi 
taikibeden ay başından itibaren meriyete girer. 

BEİS — Madde hakkında söz ketiyen var 
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kaibul edilmiştir. 

IMADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

j ıBİEılS — Madde hakkında söz ketiyen var 
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü reyinize arz ediyoruan. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kanunun tümü 
kabul olunmuştur. 

Açık oyların neticesini arz ediyorum : 
— Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel An

laşmasına ekli listelerin metinlerinde yapılan 
düzeltme ve değişikliklere mütaallik İkinci Pro
tokolün tasdiki hakkında kanun lâyihasına , 
(245) rey verilmiştir. Muamele tamamdır, lâ
yiha (245) reyle kanunlaşmıştır. 

— Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekono
mik Birliği arasındaki ödeme anlaşmasının bir 
sene müddetle uzatılmasına dair olan mektup
ların tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına (253) 
rey verilmiştir. Muamele tamamdır, lâyiha (253) 
reyle kanunlaşmıştır. 

— Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması hak
kındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil 

I eden 4 sayılı ek Protokolün tasdikına dair ka-
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nun lâyihasına (246) rey verilmiştir. Muamele 
tamamdır. Lâyiha (246) reyle kanunlaşmıştır. 

— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugos
lav Hükümeti arasında 26 Şubat 1953 tarihinde 
Ankara'da imzalanan Ticaret ve Seyrisefain 
Mukavelenamesinin kabulü hakkındaki kanun 
lâyihasına (248) rey verilmiştir. Muamele ta
mamdır. Lâyiha (248) reyle kanunlaşmıştır. 

— Türkiye ile İspanya arasında münakit 
19 Haziran 1951 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaş
masına Ek Protokolün tasdiki hakkındaki kanun 
lâyihasına (245) arkadaş oy vermiştir. (245) 
kabul, muamele tamamdır, tasarı kanuniyet kes-
betmiştir. 

— Balıkçılık mevzuunda Türkiye'ye teknik 
yardım temini hususunda Türkiye Hükümeti ile 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı ara
sında imzalanan Ek Anlaşmanın tasdiki hakkın
daki kanım lâyihasına (247) arkadaş oy ver
miş, (247) kabul, muamele tamamdır, tasarı 
(247) reyle kabul edilmiştir. 

— Türkiye ile Hindistan arasında 4 Haziran 
1953 tarihinde imzalanan Ticaret Anlaşması 
ve eklerinin oanmasma dair olan kanun lâyiha
sına (247) arkadaş rey vermiş, (247) kabul, 
muamele tamamdır, tasarı (247) reyle kanuni
yet iktisabetmiştir. 

— 6 Ağustos 1953 tarihli Türk - Alman Pro
tokolü ile eklerinin ve Şarap Anlaşmasının tas
diki hakkındaki kanun lâyihasına (244) arkadaş 
rey vermiş, (244) kabul, muamele tamamdır, 
lâyiha (244) oyla kanuniyet iktisabetmiştir. 

— Devlet Malzeme Ofisi Kurulması hak
kındaki kanun lâyihasına (246) rey verilmiş, 
(245) kabul, (.1) ret vardır. Lâyiha (245) reyle 
kanunlaşmıştır. Muamele tamamdır. 

— Harçlar Kanununa bağlı 10 sayılı Tari
fenin 41 ve 54 sıra numaralarının değiştirilmesi 
hakkındaki kanun lâyihasına (245) rey veril
miş, (245) reyle kabul edilmiştir. Muamele ta
mamdır. 

— Petrol Dairesi Reisliği 1954 yılı Bütçe ka
nunu lâyihasına (254) rey verilmiş, lâyiha (254) 
reyle kanunlaşmıştır. Muamele tamamdır. 

— 1954 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun lâyihasına 
(248) rey verilmiş, (248) reyle kabul edilmiştir. 
Muamele tamamdır. 
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— Ankara Üniversitesi 1951 Bütçe yılı He

sabı Katı kanun lâyihasına (246) rey verilmiş, 
lâyiha (246') reyle kabul edilmiştir. Muamele ta
mamdır. 

—• Orman Umum Müdürlüğünün 1951 Bütçe 
yılı Hesabı Katî kanun lâyihasına (281) rey ve
rilmiş, (281) reyle kabul edilmiştir. Muamele 
tamamdır. 

- - Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil eklerinin Adalet Vekâ-
leti kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun lâyihasına (246) arkadaşımız rey vermiş
tir. Kanun (246) reyle kabul edilmiş. Muamele 
tamamlanmıştır. 

— iller Bankası Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihasına 
(247) arkadaşımız rey vermiştir. Kanun (247) 
reyle kabul edilmiş muamele tamamlanmıştır. 

— İstanbul Üniversitesi Fen ve Tıp fakülte
leri için (Oyclotron) inşa ve tesisi hakkındaki 
kanun lâyihasına (245) arkadaşımız rey vermiş
tir. Kanun (245) reyle kabul edilmiş muamele 
tamamlanmıştır. 

— Tavas Kazasının heyelana mâruz, Kale 
Nahiyesinin yerinin değiştirilmesi hakkındaki 
Kanuna (249) arkadaş rey vermiş. (249) kabul. 
Muamele tamamdır. Lâyiha (249) reyle kanun
laşmıştır. 

28. — Su mahsulleri kanunu lâyihası ve Ad
liye, Maliye, Ticaret ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/350) [I] 

REİS — Bir takrir vardır., okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin bir defa görüşülecek işleri arasın

da, 12 nci maddedeki Su Ürünleri kanunu lâyi
hasının diğer işlere takdimen ve müstaceliyetle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ik. ve Ticaret Vekili 
F . Çelikbaş 

REİS — Takdimen görüşülmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

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

[1] 190 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Müstaceliyet teklifi vardır. Reylerinize arz 

ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Su Mahsulleri Kanunu 

Birinci Bölüm 
Umumi hükümler 

Su mahsulleri, süngercilik, balıkçılık 
MADDE 1. — Denizlerle iç sularda (Göl, ne

hir, ırmak, çay, dere, kanal, ark, üretme havu
zu) bulunan hayvani ve nebati menşeli varlık
lar su mahsulleridir. 

Bu mahsullerden balık, istiridye, midye, İs
takoz, kaplumbağa ve sair ile sularda yaşıyan 

.memeli hayvanların ve balıklara zararlı kuşların 
avcılığına balıkçılık, sünger ve mercan nevile-
rinin avcılığı ile alkler ve diğer nebatların istih
saline süngercilik denir. 

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

Türk kara ve iç sularında avlanma hakkı 
MADDE 2. — Türk kara suları, ile, Türk iç 

deniz ve sularında balıkçılık ve süngercilik yap
mak hakkı yalnız Türk vatandaşlarına aittir. 

Türkiye'de daimî veya muvakkat olarak ika
met eden veya turist olarak bulunduğu bilinen 
ecnebi tabiiyetindeki kimseler üçüncü madde 
mucibince amotör balıkçılık yapabilirler. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ikinci Bölüm 
Balıkçılık 

1. Umumi hükümler 
MADDE 3. — Sünger, mercan, alkler ve di

ğer nebatlardan başka su mahsullerini bizzat 
veya kendi hesabına çalıştırdığı kimseler yardı
mı ile avlayıp satışa çıkarmayı mûtat sanat it
tihaz edenlere balıkçı ve ücret veya pay karşı
lığı başkası hesabına balıkçılık yapanlara ba
lıkçı tayfası denir. 

Mûtat sanat haline getirmeksizin olta ve ben
zeri ufak vasıtalar ile su mahsullerini avlıyan-
lara amotör balıkçı denir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Balıkçılık ruhsat tezkeresi 
MADDE 4. — Balıkçılar ve balıkçı tayfaları 

balıkçı ruhsat tezkeresi almaya ve bu tezkerele
ri ava çıkarken ve av esnasında yanlarında bu
lundurmaya ve talep vukuunda ibraza mecbur
durlar. 

Sahibinin ikametgâh adresini, nüfus kaydını ve 
fotoğrafını ihtiva eden bu tezkereler mahallin 
en büyük mülkiye âmiri tarafından tasdik edi
lerek verilir ve verildiği tarihten itibaren bir yıl 
için muteberdir. 

. Tezkeresini kaybedene harç alınmaksızın ye
nisi verilir ve eskisinin iptal edildiği kaydı hiza
sına şerh olunur. Yeniden verilen bu tezkereler 
kaybolan tezkerelerin müddeti için muteberdir. 

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

Dalyanlar ve voli yerleri 
MADDE 5. — Nehir mansıplarında, deniz 

sahillerinin kuytu yerlerinde ve göllerde, kazık, 
çit, çubuk, taş ve beton gibi manialarla sınırla
rı değişmiyecek şekilde kurulan veya tabiî ola
rak çevrilmiş su sahaları içindeki balık tutma
ya mahsus diple irtibatı olan yerlere «daimî dal
yan» denir. 

Deniz, göl ve nehirlerde muayyen su sahası 
içinde kurulu olup, kazık, şamandıra ve saireye 
bağlı ağlarla çevrilmiş balık tutmaya mahsus 
diple irtibatı olan yerlere «muvakkat dalyan» 
denir. 

Daimî veya muvakkat dalyanların sınırları 
içinde, sahipleri tarafından aynı zmanda müta-
addit dalyan kurulabilir. 

Deniz ve göllerde balık avlamaya elverişli ve 
diple irtibatı tesisi olmıyan su sahalarına «voli 
yeri» denir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Su avı yerlerinde ve civarlarında yasak olan 
faaliyetler 

MADDE 6. — Dalyanların mahiyetine, kuru
luşuna, bulunduğu yerin hususiyetine ve av
lanan balıkların cinslerine göre selâmetle işliye-
bilmesi için alâkalıların müracaatı üzerine ni
zamnamede gösterilen şekilde Ekonomi ve Ti
caret ve Maliye vekâletlerince başkaları tara
fından sınırları dışında muayyen bir saha için
de balıkçılık yapılması menolunabilir. 

Dalyanların avluları istikametinde olmıyan 
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veya gerilerinde bulunan voli yerlerinden her 
kes faydalanabilir. 

Her kime ait olursa olsun muhakkak dalyan
ların kurulmamış olduğu -ve voli yerlerinin fa
aliyette olmadıkları zamanlarda bu yerlerde te
sisat yapmamak şartiyle bu kanun hükümleri 
dâhilinde balıkçılık yapmak serbestir. 

Dalyanların açık veya kurulu ve voli yerleri
nin faaliyette bulunduğu zamanlarda hak sahip
lerinin balıkçılık yapmalarını haleldar edecek 
şekilde bu yerlerin yakınlarında geceleri ışık 
yakarak balık avlamak yasaktır. 

REÎS —• Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Âmme hükmi şahıslarına ait su avı yerleri 
Hazineye, özel idarelere, belediyelere ve köyle

re ait su avı yerleri 
MADDE 7. — Hazineye, özel idarelere bele

diyelere, ve köylere ait dalyanlar ve voli yerle
ri Hazine veya adı geçen idareler tarafından 
kiraya verilebilir. Kiraya verilemediği takdir
de bu idarelerce işletilir. 

Sahipsiz göller ile akar sular ve bunların 
ağızlarındaki su avı yerlerine de Hazine tarafın
dan yukarıki fıkra hükümleri dâhilinde tasarruf 
olunabilir. 

Bu gibi yerlerin kiraya verilerek işletilmeleri 
halinde kira müddeti 15 seneyi geçemez. 

Kira mukavelelerinin teknik şartları mahal
lerinin hususiyetleri nazara alınarak Ekonomi 
ve Ticaret vekâletince tesbit olunur. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyeıı yoktur. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

TTT - Hususi su avı yerleri 
Sınırların tesbitj 

MADDE 8. — Kanunu Medeninin Sureti 
Meriyet ve Şekli Tatbiki hakkndaki 864 sayılı 
Kanun gereğince hakları mahfuz tutulan daimî 
ve muvakkat hususi dalyanlarla hususi voli yer
lerinin sahaları tapu sicillerinde gösterilen nok
talar arasındaki hatlarla sınırlıdır. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Dalyanların ve voli yerlerinin 
sınırları tapu senetlerinde gösterilmemiş veya 
her hangi bir sebeple mevcut sınırların değiş-
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miş olması hallerinde, ilgililerin mahallî tapu 
idaresine müracaatı üzerine Ekonomi ve Ticaret 
ve Maliye vekâletlerinin tâyin edecekleri birer 
temsilci ile tapu memuru ve mahallin sulh hu
kuk hâkimliğince seçilecek'dalyan işlerinden ve 
balıkçılıktan anlar iki bilirkişiden terekkübede-
cek beş kişilik bir heyet marifetiyle sınırlar 
mahallinde tetkik ve krokisi tanzim olunarak 
durum bir zabıtla tesbit edilir. Bunlara dayanı
larak heyetçe verilen karara göre tapu siciline 
gerekli kayıt yapılır veya talep reddedilir. De
nizlerdeki dalyanlarda yapılacak tetkikatta bu 
heyete ayrıca en yakın liman idaresi mümessili 
de iştirak eder. 

Heyetin kararı ve yapılan muamele tapu me
murluğu tarafından ilgililere yazı ile tebliğ 
olunu?. 

Tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde hu
kuk mahkemesinde dâva açılmadığı takdirde 
karar ilgililerce kabul edilmiş saylır ve aley
hine hiçbir kanun yoluna müracaat edilemez. 

Yukarda yazılı heyette vazife gören memur
ların harcırahları ve bilirkişiler için mahkemece 
takdir edilecek ücret ve zaruri masraflar ilgi
liler tarafından ödenir. 

Sınırları tesbit edilecek dalyan 
a) Göle veya denize akan bir nehrin mansa-

bmda ise sınırlar nehir veya göl yahut deniz 
tarafından iki istikamette olmak üzere ; 

b) Göl veya denizde tabiî olarak teşekkül 
etmiş ise, bir taraftan bu tabiî teşekkül ve 
diğer taraftan mezkûr göle veya denize açılan 
ağzının her iki tarafında olmak üzere; 

Tâyin olunacak noktalarla sınırlandırılır. 
REÎS •— Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 

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

Dalyan ve voli yerlerine tasarruf ve işletilmi-
yen veya terkedilenlerin mülkiyetinin Hazine

ye intikali 
MADDE 10. —• 8 nci maddede zikredilen 

hususi dalyanlar ve voli yerleri sahipleri tara
fından bizzat veya kiraya verilmek suretiyle iş
letilebilir, alınıp satılabilir, hibe ve miras yo-
liyle intikal edebilir. 

Mücbir sebepler müstesna olmak üzere dal
yan ve voli yerleri gibi su avı yerleri devamlı 
olarak üç sene işletilin ediği veya terk edildiği 
takdirde mahkemeye müracaatla sahiplerinin 
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bunlar üzerindeki bütün kaklarının kaldırılma
sı ve tapu sicilinin de iptali Hazinece istenilir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok
tur. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yeniden kurulacak su avı yerleri 
MADDE 11. — A) Daimî dalyanlar : Mün

hasıran Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan sulardan dalyan kurmak istiyenler dal
yan kurmak istedikleri mahallin sınırlarını gös
teren krokisini ve kuracağı tesisatın mahiyetini 
ve lüzum görülecek diğer malûmatı muhtevi 
evrak ve vesaiki vermek suretiyle Ekonomi ve 
Ticaret Vekâletine müracaat ederler. 

Bu müracaat üzerine Ekonomi ve Ticaret 
Vekâletince gerekli tetkikler yapılarak, mez
kûr mahalde dalyan kurulmasında sağlık, mem
leket ekonomisi, seyrüsefer ve umumi emniyet 
bakımlarından mahzur görülmediği takdirde 
tâyin olunacak müddet içinde lüzumlu tesisatı 
kurmak ve dalyanı gereği gibi işletmeye başla
mak ve bu hususta istenen teminatı göstermek 
şartiyle ve yirmi seneyi geçmemek üzere av
lanma hakkı talibine bedelsiz olarak verilebi
lir. 

Avlanma hakkı, Ekonomi ve Ticaret Vekâ
letinin muvafakati ile vemevcut tesisat olduğu 
gibi bırakılmak şartiyle ve devretmek veya ki
raya vermek istiyenin geri kalan müddetini aş
mamak üzere başkasına devredilebilir veya ki
raya verilebilir. 

Ekonomi ve Ticaret Vekâletince tâyin edilen 
müddetin hitamında kurulmuş olan bu gibi dal
yanlar taahhüdedilmiş olan bütün tesisatiyle be
raber bedelsiz olarak Hazineye intikal eder. 

Tâyin olunan müddetin hitamında tesisatın 
işler ve işe yarar bir durumda Hazineye teslimi 
mecburidir. Bu vaziyette teslim edilmediği tak
dirde, bu tesisat Hazinece, mevcut teminattan 
işler ve işe yarar bir hale ifrağ ettirilir. Bu iş 
için yapılan masraflar teminat miktarını aştığı 
takdirde aradaki fark alâkalıdan hükmen tah
sil olunur. 

Bu maddede zikri geçen teminatın miktar, 
şekil ve şartları nizamnamede gösterilir. 

B) Muvakkat dalyanlar : Muvakkat dal
yan kurma taleplerinin tetkiki da A bendinde 
yazılı esaslara göre yapılır. Şu kadar ki, mez
kûr bentte zikri geçen işletme ile alâkalı temi-

1954 C : 1 
nat burada aranmaz. Talebin tervici halinde 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletince keyfiyet Mali
ye Vekâletine bildirilir ve dalyanın kurulacağı 
mahal Maliye Vekâletince müracaat sahibine 
kiraya verilir. 

Muvakkat dalyan kurulması için akdolunan 
kira mukavelelerinin ilk iki senesi tecrübe devre
si olarak kabul edilir ve kiracı bu müddet için
de kira akdini feshedebilir. 

Kira müddetinin hitamında aynı mahal, Eko
nomi ve Ticaret Vekâletinin muvafakati ile Ma
liye Vekâletince muvakkat dalyan kurulmak 
üzere kiraya verilebilir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok
tur. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İptal ve fesih 
MADDE 12. — 10 ncu madde gereğince ve : 

rilen dolyan kurma ve işletme hakkı : 
a) Dalyana ait lüzumlu tesisat tâyin olu

nacak müddet içinde kurulmadığı, yahut dal
yan gereği gibi işletilmeye başlanmadığı,, 

b) Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin müsa
adesi alınmaksızın başkasına devrolunduğu ve
ya kiraya verildiği, 

c) Mücbir sebepler müstesna dalyan de
vamlı olarak üç sene müddetle işletilmediği ve
ya terk edildiği, 

Takdirde verilişindeki usule göre iptal olu
nur ve alınmış olan teminat Hazineye irat kay
dedilir. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen yok
tur. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Su mahsulleri üretmeciliği 
MADDE 13. — A) Karada havuz ve diğer 

tesisler meydana getirerek su mahsulleri üretme
ciliği yapmak istiyenler, bu tesislerin yerini ve 
mahiyetini bildirmek ve işletmeye lüzumlu ma
lûmatı ihtiva eden proje ve plânlarını vermek 
suretiyle Ekonomi ve Ticaret Vekâletine müra
caat ederler. 

Sağlık, memleket ekonomisi ve umumi emni
yet bakımlarından mahzurlu bulunmadığı tak
dirde Vekâletçe gerekli müsaade verilir. 

Hazinenin hususi mülkiyetinde veya münha
sıran Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan 
gayr'imenkuller üzerlerinde bu nevi tesisleri kur-
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mak istiyenlere takdir olunacak bedel mukabilin
de satılabilir veya âzami 30 yıl müddetle kira
lanabilir. 

Taliplerin taaddüdü halinde aralarında bir 
defaya mahsus olmak üzere artırma yapılır. 

B) Deniz ve iç sularda yapılacak su mah
sulleri üretmeciliğı 13 ncü maddenin A bendi 
hükümlerine tâbidir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum: Kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım 
Süngercilik 

Süngerci ve süngerci takımlarında çalışanlar 
MADDE 14. — Sünger, mercan, alkler ve 

sair nebatları bizzat veya kendi hesabına çalış
tırdığı kimseler yerdımiyle avlıyarak veya is
tihsal ederek satışa çıkarmayı mûtat sanat itti
haz etmiş olanlara (süngerci) denir. 

Süngercilik takımlarında çalışan kimseler 
kaptan, kılavuz, makinist, dalgıç, iskanca, mar-
putçu, taşçı, aynacı, kangavacı ve tayfalardır. 

Süngercilik yapacak takımların nev'ine göre 
bir takımda asgari olarak bulunması icabeden 
mürettebat nizamname ile tâym ve tesbit olu
nup. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum: Kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Süngercilik ruhsat tezkeresi 
MADDE 15. — Süngercilik yapanlar (sular

da yetişen alkler ve diğer nebatları istihsal eden
ler hariç) «Süngercilik Ruhsat Tezkeresi» ve 
bunların çalıştırdığı kimseler (kaptan, kılavuz, 
makinist ve dalgıçlarla sularda yetişen alkler 
ve diğer nebatları istihsal edenler yanında çalı
şanlar hariç) «Tayfa Ruhsat Tezkeresi» almaya 
ve av esnasında yanlarında bulundurmaya ve 
talep vukuunda ibraza mecburdurlar 

Bu tezkereler hakkında 6 ncı madde hükmü 
tatbik olunur. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum: Kabul edenler.. Etmi-
y enler.. Kabul edilmiştir. 

Kılavuz ve makinistlerin ehliyet belgeleri 
MADDE 16. —• Süngercilik takımlarında ça

lışan kılavuz ve makinistlerin haiz olmaları lâ-
zımgelen vasıf ve bilgilerle kimler tarafından 
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ve ne şekilde imtihan edilecekleri nizamname ile 
tesbit olunur. 

İmtihanda muvaffak olan kılavuz ve dalgıç 
makinistlerine Liman Reisliğmce ehliyet belgesi 
verilir. 

Sahibinin ikametgâh adresini, nüfus kaydı
nı ve fotoğrafını ihtiva eden ve veren makam 
tarafından tasdik edilen bu belgeleri sahipleri 
ava çıkarken ve av esnasında yanlarında bulun
durmaya ve talep vukuunda ibraza mecburdur
lar. 

Ehliyet belgesi almıyan kılavuz ve dalgıç 
makinistlerinin süngercilik takımlarında çalış
maları veya çalıştırılmaları yasaktır. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum: Kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Süngercilik dalgıçları 
MADDE 17. — Süngercilik takımlarında 

dalgıçlık yapmak istiyenlerin yaş hadlerini, sağ
lık muayenelerinin nasıl yapılacağına, haiz ol
maları lâzımgelen bilgilerle, tâbi tutulacakları 
eğitim ve imtihanlarına ait hükümler nizaımna-
ııiıe ile tesbit edilir. 

İmtihanda muvaffak olanlara 16 ncı madde
deki hususları ihtiva eden «dalgıçlık ehliyet 
'belgesi» verilir. 

Ehliyet belgelerinin salhipleri ava çıkarken 
ve av esnasında bunları yanlarında bulundur
maya ve talep vukuunda ibraza mecburdurlar. 
Ehliyet belgesi olmıyan kimselerin süngere ilik 
takımlarında dalgıç olarak çalışmaları ve çalış
tırılmaları yasaktır. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Te'kne ve Makineleri ile dalgıç nnakinıeleriııin 
fennî muayenesi 

MADDE 18. — Süngercilikte kullanılan tek
ne (aktarma) ve makineleriyle, teçhizat, dalgıç 
makinelerinin fennî muayeneleri nizamnamede 
gösterilen, şekilde, liman reisinin başkanlığı 
altında olmak üzere, Ekonomi ve Ticaret Vekâ
leti tarafından seçilecek iki kişi ve mahallî be
lediye daimî komisyonlarının seçecekleri iki 
bilir kişiden teşkil •olunacak heyet tarafından 
av devresinin, başlangıcında yapılır. 

Zamanında fennî muayenesi yaptırılmıyan 
veya muayene neticesinde fennî şartları haiz 
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olmadığı anlaşılan tek-ne ve takım larnı kulla- | 
ni'lmaları yasaktır. I 

Bu gibi tekne ve takımlar bağlı bulunduk-
lıan limanlarda muayeneleri yaptırılmcaya ve 
noksanları ikmal ettrrilrnceye kadar faaliyetten > 
ınenedilir. 

Fennî şartları haiz olan tekne ve takımlar 
için, liman reisliğince belge verilir. 

Yukarda yazılı heyete dâhil kimselere (me
murlar hariç) verilecek ücretin miktarı bele
diye komisyonlarınca takdir olunur ve takım 
saihitbi tarafından ödeme. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok.. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
•miyenler... Kaibul edilmiştir. 

Dördüncü bölüm 
Muafiyetler 

Avcılıkta kullanılan tekne ve vasıtaların ve ça
lıştırılan tayfaların bâzı vergi ve resimlerden 

muafiyeti 
MADDE 19. — Su mahsulleri avcılığında 

kullanılan kayıklarla motorlu, motorsuz veya 
buharlı her nevi teknelerden liman daireleri, be
lediye ve köyler tarafından her ne nam altında | 
olursa olsun vergi ve resim alınmaz. j 

Balıkçı ve Süngerci Tayfaları hakkında 216 
sayılı Kanuna bağlı tarifenin 4 numaralı bendi 
tatbik edilmez. 

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

MADDE 20. — Su mahsulleri ile ilgili bil- I 
umum resmî lâboratuvar, istasyon, akvaryum 
ve enstitülerle gerek müşterek istihsalde kulla- I 
nılmak ve gerekse ortaklarına tevzi edilmek üze
re, balıkçılık ve süngercilik kooperatifleri tara
fından ithal olunan ve su mahsullerinin ilmî 
araştırmalarında, avlanmasında, istihsalinde. 
muhafazasında, işleme ve imalinde kullanılan 
cinsi, nev'i ve vasıfları Ekonomi ve Ticaret, j 
Maliye ve Gümrük ve Tekel vekâletlerince müş
tereken tâyin ve ilân olunan alât, malzeme, teç
hizat ve vasıtalar Gümrük Resminden muaftır. 

Yukarda sayılan işler haricinde kullanılması 
mümkün olanların bu muafiyetten faydalanma
ları Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin müsaade
sine bağlıdır. 

Muafen ithal olunan bu maddelerin Ekono- | 
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mi ve Ticaret Vekâletinin muvafakati olmaksı
zın devri veya satılması veya tahsis edilen mak
sattan gayrı yerde kullanılması kaçakçılık sa
yılır. 

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin muvafakati 
halinde muaflığın mevzuunu teşkil eden vergi 
ve resimlerle ödenir. 

Bu madde hükmünden faydalananlara ve ba
lıkçılık ve süngercilikle iştigal edenlere yapıla
cak devir ve satışlar vergi ve resimlerin öden
mesi hükmüne tâbi değildir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 21. — Su mahsulleri avcılığında 
kullanılan motorlu tekneler için lüzumlu akar 
yakıt Gümrük Resminden muaftır. 

Bu muaflığın tatbik şekli nizamnamede gös
terilir. 

Bu muafiyetten faydalanılarak temin edilen 
akar yakıtın su mahsulleri avcılığından başka 
yerlerde kullanılması veya satılması kaçakçılık 
sayılır. 

REÎS — Madde üzerinde söz 'stiyen? 
HALÎL İMRE (Sivas) — Muhterem arka

daşlar; bu madde ile bir akar ya \ ı t muafiyeti 
tesis edilmesi istenilmektedir. Bu kanunun 21 
nci maddesi de bu maksadı temin için vaz'edil
miştir. Şunu arz edeyim ki, vergilerde bir istis-
naiyet veya muafiyet tesisi için, yani vergi 
umumiyetinin, vergilerdeki umumiyet kaidesi
nin ihlâl edilmesi için bu ihlâlin ve bu istisnai-
yetin mutlak faideliği ve zarureti üzerinde sa
rih olmak lâzımdır. Fayda ve zaruret açıkça gö
rülmelidir. Halbuki bu muafiyeti tesiste ne fay
da, ne de zaruret mevcut değildir. Tasarı Büt
çe Komisyonuna geldiğinde Hükümetin tasarı
sında böyle bir muafiyet mevcut olmadığı, Ada- . 
let ve Ticaret komisyonlarının bu muafiyeti te
sis hakkındaki ilâvesini Maliye Komisyonunun 
da reddettiği görüldü. Bütçe Komisyonu aşağı 
yukarı müzakerelere Hükümet tasarısında mev
cut olmıyan Maliye Komisyonunca reddedilen 
Adalet ve Ekonomi komisyonlarınca kabul edi
len bir teklif üzerinde müzakerelere devam etti. 

Akar yakıtın vergili fiyatla vergisiz fiyat 
arasında bir mislinden fazla fark vardır. Bu 
büyük fark vergi kaçakçılığına yol açacaktır. 
Balıkçılık ve süngerciliği terk ettirip muafen 
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akar yakıt ticareti yaptırabilmek istidadında- i 
dır. Bu kaçakçılığı önlemeye hiçbir idari tedbir 
muvaffak olamıyacaktır. 

Muafiyetin tesisinde zararlı mütalâa ettiğimiz 
ikinci nokta şudur : Akar yakıtlardan alınan Yol 
Vergisi tanıamiyle yol dâvasına tahsis edilmekte
dir. Memleketin yol dâvasına verdiği ehemmi
yeti, huzurunuzda bir kere daha tekrarlanmaktan 
vareste olacak kadar açıktır. Böyle bir sahaya 
tahsis edilmiş olan verginin istinalarla rahnedar 
edilmesi doğru olmıyacaktır. 

Üçüncüsü, bugün için akar yakıt istihlâk sa
hası sadece balıkçılık sahasından ibaret değildir. 
Memleketimizin zirai sahasında bile bu muafiyete 
yer verilmemiştir. Böyle bir muafiyetin kabulü, 
ziraat sahasının deniz ve kara nakliyatçılarının, 
Devlet Demiryollarının, sivil havacılığın muafi
yet talebinde bulunmasına yol açacaktır. Diğer 
taraftan inkişafını temenni ettiğimiz ve bu temen
ninin maddi işaretleri ve delilleri olıan diğer mua
fiyetler kabul edilmiştir. Ancak bu teşkilât, hi
mayesiz, teşviksiz ve sahabetsiz bırakılmış değil
dir. Onlardan bir miktarını arz edeyim. Balık
çılık ve süngercilikte istihlâk olunan akar yakıt
lara ait vergi, motorlu vasıtalarla istihsal olunan 
su mahsulleri nispeti kabul edildiği takdirde, 
kabul edilecek bu muafiyet aşağı yukarı balığım 
bîr kilosunda balığın beher kilosunun va'satı ma
liyeti denebilecek 1,5-2 liraya göre (Takdir bu
yurursunuz ki, muhtelif cins balıkların satışları 
üzerinde bu fiyatlar değişebilir. Fakat salahi
yetli icra makamlarından alabildiğimiz malûma
ta göre) beher kiloya iki kuruş isabet etmektedir 
ki, bu da takriben % 1 dir. Bu da istenilen fay
dayı sağhyacak vaziyette değildir. Kaldı ki, 
ikinci madde mucibince balıkçılık sahasında ma
kine, al ât ve saire için geniş bir muafiyet de ka
bul edilmiştir. Bundan başka petrol mevzuu ka
nun meselesi haline geldiği şu sıralarda mevcut 
istatükonun muhafazasının da en doğru olacağına 
kani bulunmaktayız. Zira bundan bir müddet 
evvel kabul buyurulan Petrol ve Petrol Müesse
seleri kanunlariyle kabul edilen hükümlerde, pet
rol mevzuu münasebetiyle dahilî kaynaklarımız
dan elde edilen petrolün dış rekabetlere dayan
ması mevzuubahistir. Bu itibarla dahilî kaynak
larımızdan elde edilen petrolün ucuza male-
dilmesi düşünülür ve bu hususta tedbirler alı
nırken, ithal edilen akaryakıtların da bu saha
daki küçük petrol sanayii ile ihtilâtı hakikaten ! 
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endişe verici mahiyettedir. Binaenaleyh böyle 
bir muafiyet tesisinin mutlaka bu sahalarda 
menfi tesirleri olacaktır. Bu itibarla bendeniz 21 
nci maddenin bu muafiyetlere ait bendinin kal
dırılmasını yazı ile teklif ettim. Ümit ederim ki, 
kabule iktiran eder. Hükümet tasarısında mevcut 
olmadığına işaret ettiğim ve yeniden tesisini yer
siz gördüğüm bu hüküm hakkında Hükümetin ne 
noktai nazarı olabileceğini bendeniz merak ede
rim ve bu ifadenin buraya eklenmesini rica ede
rim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADİNA REFET AK-
SOY (Ordu) — Muhterem arkadaşlar, Büyük 
Millet Meclisinin 4 ncü yılının nihayetinde ka
bul buyuracağınız kanunlardan büyük ehemmi
yeti haiz olan birisi de balıkçılar hakkındaki 
bu kanundur. Çok çalışkan aile kalabalığını 
haiz büyük bir nüfusu ihtiva eden balıkçıların 
menfaatini ancak bu kanunun 21 nci madde
siyle teminat altına almış olabileceksiniz. 

Takdir edersiniz ki, yurdumuzun birçok ha
zinelerden birisi de denizlerdeki servetimiz
dir. Bu servet yurdun menfaatine dâhilde is
tihlâk edilmedikçe, civar komşuların istifade
sinin artacağı gayet tabiîdir. Nitekim karasu
larınıza civar olan Yunan balıkçılarının kara-
sularımızada girip avlanmalarının sebebi Türk 
sularında mebzulen bulunan balıkların Türk 
balıkçıları tarafından mebzulen tutularak Av
rupa ve yakın - şark memleketlerine ihracına 
mâni olunmasından ileri gelmektedir. 

Türk balıkçısı onlardan daha cesur, daha 
açıkgöz, daha gayretli ve beceriklidir, fakat 
maalesef fakrü zaruretten lüzumlu vasıta ve 
imkânları elde edememekte ve istedikleri gibi 
çalışıp istihsal elde edememektedirler. 

Şimdi, Hükümetin teklifinde akar yakıt 
muafiyeti olmadığına Halil îmre arkadaşımız 
işaret buyurdular ve bunun üzerinde ehemmi
yetle durdular. Hükümet teklifine böyle bir 
şey koyabilir. Ama Meclise intikal ettikten son
ra, Ekonomi ve Ticaret komisyonlariyle, Ada
let Komisyonu bunun bir zaruret olduğunu his
setmiş, koymuş. Bütçe Komisyonu da, zanne
derim, - Halil Bey ve bir arkadaş muhalif kal
mak suretiyle - kuvvetli bir ekseriyetle bu ih
tiyacı tasvibetmiştir. 

Şimdi Halil Beyin bu maddedeki vâki itira
zının mucip sebepleri üzerinde mâruzâtta bulu-
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nacağım. Birinci olaraktan diyorlar ki, vergi 
kaçakçılığına yol açar. Hayır, açmaz arkadaş
lar ! Sebebi de, Hükümet elbette her hangi bir 
muafiyet kabul etmiş ise, muafiyetten istifade 
edenler Hükümetin kontrolü altındadır. Suiis
timal yapacak olanlar Hükümetin murakabesi 
neticesi yakalanmaya mahkûmdur. Hükümet 
kuvveti hâkimdir. Kaçakçılık olur, suiistimal 
edilir diye âmme menfaatini icabettiren bir hu
sus, böyle bir endişe içinde eritilemez ve bunu 
akıl da almaz. Hükümet kaçakçılığı suiistimali 
bulur ve cezasını verir. Bu itibarla Halil Bey 
arkadaşımızın bu endişesine mahal olmadığına 
kaniim. 

tkinci endişeleri, «yol parasına tesir yapa
cak» diyorlar. 

Arkadaşlar; balıkçılara temin olunacak mu
afiyetten hâsıl olacak paranın miktarı, rakamı 
pek katî olarak bilmiyorum ama, tahinin ede
rim ki, belki âzami olarak 50-60 bin liradan 
ibarettir. 

Çünkü, balıkçıların istihlâk edeceği akar 
yakıt mahduttur. Büyük gemiler işleten teşek
küller, şirketler, kooperatifler ve saire gibi 
birkaç motöre sahip olanların istihlâk .edecek
leri az miktarda akar yakıttan ibarettir. Bu
nun diğer akar yakıtlarda olduğu ıgibi vergiye 
tesir yapacak miktarı ,gözde büyütülecek dere
cede değildir. Onun ilcin bu husustaki itiraz
ları varit değildir. 

Üçüncü itirazları, ziraat sahasında akar ya-
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kıt muafiyeti verilmeyip de balıkçılara niçin 
verildiğidir. 

Zirai sahada çalışan kimselerin istihlâk et
tikleri akar yakıt muazzam miktardadır. Mem
lekette aşağı yukarı 50 bine yakın traktör var
dır. Biz bu traktör sahiplerine bu muafiyeti 
verdiğimiz takdirde endişe o zaman belirmiş 
olur. Yoksa senede 4 - 5 teneke, yahut ton iti-
bariyl'e 10-20 ton motorin istihlâk edecek bir
kaç balıkçının himayesini bununla mukayese 
etmek doğru bir mesele değildir. 

Mevzuu hülâsa etmek ieabederse arkadaş
lar, cemiyetimiz içerisinde balıkçılar fakir kim
selerdir. Bunlar her suretle himayeye muhtaç 
ve kalabalık aile sahibi olan kısanlardır. Bun
ların su üzerinde yaptıkları mücadele hepimi
zin malûmudur. Bu vatandaşları biz himaye 
ettiğimiz takdirde balık istihsali artacak, mem
lekete döviz girecek, et bulamıyan, sıkıntı çe
ken birçok vatan köşeleri Hüküme'tin kurduğu 
ofis vasıtasiyle, soğuk hava depoları vasıta-
siyle balık etine kavuşturulacaktır. 

Binaenaleyh arkadaşımızın teklifi doğru 
değildir. Verdikleri takririn kabul 'edilmemesi
ni rica ederim. • 

BEİS — Efendim, daha söz almış yedi arka
daşımız vardır, vakit de geçmiştir. Yarın saat 
15 t e toplanılmak üzere İnikada son veriyo
rum. 

Kapanma saati : 18,35 

• * • 
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TASHİH CETVELİ 

Bu înikaıt zabıt ceridesinin 
çaktır : 

sonuna ibağlı S. Sayılı ınatibualarda aşağıdalki tashihler yapıla-

ıS. 'Sayası iSayfa Satır Yanlış Doğru 

232 
232 
233 
233 
234 
235 
235 
236 
236 
ı236 
236 
237 
243 
243 
243 
243 
243 
• 

138 
138 

138 Ay 

4 
4 
5 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
•5 
•6 
4 
6 

16 
22 
23 
24 

7 
8 

2 
4 
2-

lö 
20 
13 
16 

1 
12 

3 
7 

34 
23 
37 
24 
13 
23 

20 
6 

mca beşinci sayfada! 

IMülbadelenin 
tarihinde 
ıtahilll ieden 
30 Haziran 1960 
tatbik 
419, 
Erikek için fötr için 
Hükümet 
ha 1er 
Esas Anlaşmasının 
süresi 
neticelenmiş 
aelbest Ibırakıılmış 
çorap (kılıfı 
'temin 
temin 
kapaıma 
İmha olunanı tahsisat 
Lira K. 

4 495 87 
86 — 

fi imzalar sırasına son olarak 

Mübadelelerin 
tarihlerinde 
tadil leden 
30 Haziran 1952 
tasdik 
409 
Erkek için fötr şapka 
Hükümete 
hadler 
Esas Anlaşmanın 
süresi hitamımda 
ıneticeleıninretmiş 
serbest Ibırakılımaimış 
çjöirap (kalıbı 
tatmin 
tatmin 
kapatma 
tmha olunan tahsisat 
Lira K. 

3 495 '87 
— 86 

( Seyhan. ) 
( Y. Z. Eker ) ismi ilâve edi-

leeefctir. 
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Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin metinlerinde yapılan düzelme ı 

değişikliklere mütaallik ikinci Protokolün tasdiki hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Aza sayısı 487 
Rey verenler : 245 

Kabul edenler : 245 
Reddedenler : 

Müstenkifler : 
Reye katılmıyanlar : 220 

Açık mebusluklar : 22 

AFYON KARAHISAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganh 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Kosay 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbdy 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Osman Talât Utekin 
Hâmid Şevket ince 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 

[Kabul 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Mücteba Tştın 
Arif Kahpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırccalı 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun FMkri Düşünsel 

BİTLİS 
Salâhattin tnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

edenler] 
I ÇANAKKALE 

Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Nusret Kiri'şcioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mesud Güney 
Zihni Uıal 

ÇORUM 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip Özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 

I Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoglu 

DİYARBAKIR 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salım Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 

Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Galip Kmoğlu 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan KöymeD 
Adnan Tüfek cioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Salih Inankur 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
İhsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
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Andre Vakram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
San i Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Muzaffer Ali Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 

Yusuf Ziya Turgut 
KIRKLARELİ 

Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 

KONTA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket ince 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 

I Muhlis Tümay 
MARAŞ 

Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Anbaş 
Süreyya Dellâloğlu 
Asım Doğanay 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 

| Osman Kavrakoğlu 
I Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoglu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 

I Sedat Ban 
I Tevfik Coşkun 

Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SttRD 
I Mehmet Daim Süalp 

Şefik Türkdoğan 
SİVAS 

Nâzım Ağacıkoğlu 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Halil Imre 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Hamdi Koyutürk 
Ifalûk öke ren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemlr 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

YOZGAD 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat BaşoJ 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[Beye kattlmty anlar] 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halîs öztürk 

AMASYA 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Hamdi Bulgurlu 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Ali Fahri İşeri 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan (1. Â.) 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem (I.) 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Nihat lyriboz 
İhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Klzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (1.) 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GURESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

Mazhar Şener 
GÜMÜŞANE 

Ahmet Kemal Yarınca 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

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

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan (Reis) 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 

Halide Edip Adıvar. 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırn Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (1.) 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İhsan Şerif özgen (l.Â.) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Faruk İlker (1.) 

— 831 — 



Muzaffer Kurbanoğlu 
(Reis V.) 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinei 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Ferit Ecer 

î : 64 11.3 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
M'ehmet Fahri Mete 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
ismail Işın 
Tevfik İleri (Reis V.) 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Cezmi Türk 

SttRD 
Baki Erden 

. 1954 C : 1 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akjüz 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 

TRABZON 
Naci Al tuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştım&r 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

Mahmut Goloğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Abdürrahman Boyacı-
giller 

[Açık mebusluklar] 
Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
İstanbul 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

1 
1 
1 
2 
J. 

1 
2 
1 
2 
1 

Manisa 
Niğde 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

î 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
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Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki ödeme Anlaşmasının bir sene 
müddetle uzatılmasına dair mektupların tasdiki hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât Ilfcekin 
Hâmid Şevket İnce 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 

A za sayısı : 487 
Rey verenler : 253 

Kabul edenler : 253 
Reddedenler : 

Müstenkifler : 
Reye katılmıyanlar : 212 

Açık mebusluklar : 22 

[Kabul edenler] 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kahpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Salâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 

Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz . 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 
Nusret Kirişcioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

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

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Oemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Saîd Başak 

Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatü 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
J-Xellili ZJCLI U U U 

İÇEL 
Salih Inankur 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 
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İSTANBUL 

Enver Adakan 
Salamon Adato 
îhsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMtB 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Muzaffer Ali Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 

Hamdi Türe 
KAYSERÎ 

Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Emin DeveliOğlu 
tbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hidayet Aydmer 
Abdi Çilingir 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

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

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
R'efik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 

Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 

SAMSUN 
Hâşim Alişan 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Ulu çay 
Hasan Fehmi Usta oğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

StîRD 
Mehmet Daim Süalp 

Şefik Türkdoğan 
SİVAS 

Nâzım Ağacıkoğlu 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Halil Imre 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Celâl öncel 

YOZGAD 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatboğlu 
Hasan Uçöz 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[Beye katilmıyanlar] 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Ali İhsan Sâbis 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Ali Fahri İşeri 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Talât Oran 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan (1. Â.) 
Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem (1.) 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat Iyriboz 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 

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

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (1.) 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Şağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM , 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZIANTEB 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

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

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan (Reis) 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

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

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 

Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (1.) 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet İhsan Gürsoy 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
İsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Faruk İlker (1.) 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi Öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
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Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadır Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
nr J. TUT—— J — i • _ -
Zeyyat Mandalına 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NÎĞDE 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 

Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Riza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Cezmi Türk 

SÜRD 
Baki Erden 
Cemil Yardım 

SINOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 

1 Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Sedat Zeki örs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

[Açık melmsluklarj 
Amasya 1 
Ankara 1 
Bursa " 1 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
İstanbul 1 
Kastamonu 2 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 

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

1 Urfa 1 
Zonguldak 1 

— 
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TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğh 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Cemal Kıpçak 
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Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil eden 4 sa

yılı ek Protokolün tasdikına dair Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Aza sayısı : 487 
Eey verenler : 246 

Kabul edenler : 246 
Reddedenler : 

Müstenkifler : 
Reye katılmıyanlar : 219 

Açık mebusluklar : 22 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 

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

[Kabul 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünse1 

Mustafa Nuri Okcuoğlu 
BOLU 

Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh E rozan 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 

edenler] 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
[Tasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENIZLI 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 
Refet Tavashoğlu 

DİYARBAKIR 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 

Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih tnal 
Galip Kınoğlu 

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

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halit Zarbım 

İÇEL 
Salih înankur 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
frfan Aksu 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
thsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Fuad Hulusi Demircili 
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Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMTR 
Mehm-et Ald'emir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Yusuf Ziya Turgut 

t : 64 11 
! KIRKLARELİ 

Şefik Bakay 
Faik Üstün 

I KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
| Ekrem Alican 
I Hamdi Başak 
i Mümtaz Kavalcıoğlu 
j Saim Onhon 
.; Lûtfi Tokoğlu 
! Hüsnü Türkand 
l Ethem Vassaf 
\ KONYA 
j Abdürrahman Fahri A-
: ğaoğlu 
i Hidayet Aydıner 
' Abdi Çilingir 
i Saffet Gürol 
ı Tarık Kozbek 
j Muammer Obuz 
| Murad Âli Ülgeri 

ümran Nazif Yiğiter 
! KÜTAHYA 
j Mecdet Alkin 
i Yusuf Aysal 

Jffakkı Gedik 
; Ahmet thsan Gürsoy 
i Ahmet Kavuncu 
j Remzi Koçak 
! Süleyman Süruri Na-
j suhoğlu 

İhsan Şerif özgen 
! MALATYA 
! Hikmet Fırat 

Nuri Ocakcıoğlu 
| MANİSA 
! Semi Ergin 
I Refik Şevket înc 

Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos-

i man oğlu 

Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

I SEYHAN 
I Arif Nihat Asya 

Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 

I Reşad Güçlü 

I Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SLtRD 
Mehmet Daim Stialp 
Şefik Türkdoğan 

! SİVAS 
f Nâzım Ağacıkoğlu 
j ibrahim Duygun 
! Şevki Ecevit 

Rifat öçten 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

I URFA 
i Necdet Açanal 

Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

YOZGAD 
Fuat Nizamoğlu 
Ilâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Ali Rıza înoealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 

I Avni Yurdabayrak 

MUĞLA 
Yavuz Başer 

| Nuri özsan 
I Nâtık Poyrazoğlu 
| MUŞ 

Hamdi Dayı 
I NIGDE 

Hadi Arıbaş 
i Süreyya Dellaloğlu 

Asım Doğanay 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

i ORDU 
| Refet Aksoy 
! RİZE 
| tzzet Akçal 

Osman Kavrakoğlu 
SAMSUN 

j Haşim Alişan 
! Naci Berkman 
j Tevfik Heri 
i Firuz Kesim 
j Muhittin özkefeli 
I Şükrü Uluçay 
s Hasan Fehmi Ustaoğlu 
i Hadi Üzer 
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[Reye kahlmtyanlar] 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Kemal Özçoban 
Ali îhsan Sâbis 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Hamdi Bulgurlu 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BÎTLlS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin înan 

BOLU 
Fahri Belen 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sadettin Karacabey 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem (I.) 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat Iyriboz 
Nusret Kirîşcioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Saplar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 

DENIZLI 
Fikret Başaran 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım Önen 

EDİRNE 
Hasan Oama 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZtANTEB 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Panıuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven 

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

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan (Reis) 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum-
hıir) 
Mithat Benker 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
B eh zat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Osman Kapani 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

Hüseyin Cahit Yalçın 
KASTAMONU 

Şükrü Kerimzade 
KAYSERİ 

Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Mahmut Erbil 
Sıtkı Pekkip (I.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Besim Besin 
Asım Gündüz 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
tsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Faruk ilker (I.) 
Hamdullah Suphi Tan-
nover 
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MARAŞ 

Ahm'et Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi Oksuz 

MARDİN 
Abdtirrahman Bayar 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 

Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
llamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
İsmail Işın 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Cezmi Türk 

SURD 
Baki Erden 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 

Servor Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS M i V A M 

Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Sedat Zeki ö rs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 

TRABZON •L İ V A J J £ J V / X 1 

Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
f i J?_ff A. T~\ A 

Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Ooloğlu 
Haindi Orhon 
Hasan Saka 

[Açık mebusluklar] 
Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
İstanbul 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

1 
1 
1 
2 
1 

t-l 

2 
1 
2 
1 

Manisa 
Niğde 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

c 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
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Cahid Zamangil 
TUNCELt 

Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Rifat Sivişoğlu 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslav Hükümeti arasında 26 Şubat 1951 tarihinde Anka

ra 'da imzalanan Ticaret ve Seyrisefain mukavelenamesinin kabulü hakkındaki Kanuna 
verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHISAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ram iz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi Öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 

Aza sayısı : 487 
Rey verenler : 248 

Kabul edenler : 248 
Reddedenler : 

Müstenkifler : 
Reye katılmıyanlar : 217 

Açık mebusluklar : 22 

[Kabul edenleri 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülküm en 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart | 

ÇANKIRI 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mesut Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Şevki Gürses 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil | 
Eyüp Şfıhin 1 
Refet T.ıvaslıoğlu 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osm a 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan | 

Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

IÇEL 
Salih Inankur 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
ihsan Altınel 
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Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

IZMlR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Sadık Giz 
Necdet încekara 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat Özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alicah 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Murad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Hikmet Fırat 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Şemî Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Nafiz Körez 

Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Ay temiz 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

MUCLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellâloğlu 
Asım Doğanay 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
izzet Akçal 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoglu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SURD 
Mehmet Daim Saalp 
Şefik Türkdoğan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Halil Imro 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Hamdi Koyntürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer Önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

YOZGAD 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlı oğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

•«, 
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[Reye katılmıyanlar] 
AFYON KARAKISAR 
Abdullah Güler 
Ali îhsan Sâbis 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Salâhattin Benli -
Abdullah Gedikoğlu 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Ali Fahri işeri 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLU 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan (I. Â.) 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 

Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Meeit Bumin 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa. Ekinci 
Nâzım Önen 
Kâmil Tayşı 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GmESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Ahmet Kemal Vanaca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

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

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan (Reis) 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiraley 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehm'et Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin. Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (I.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ* 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Himmet ölçmen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 

ihsan Şerif özgen (1. Â.J 

MALATYA. 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Faruk ilker (I.) 
Refik Şevket ince (I.) 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(Reis V.) 
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Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioglu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinei 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
tsmail Işın 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Baki Erden 

Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
İstanbul 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

mel 
1 1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 1 
2 
1 

I Cemil Yardım 
SINOB 

Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tüm erkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
tsmail Hakkı Akyüz 
Şevket Moean 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

mslııklar] 
Manisa 
Niğde 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

22 

Hamdi Oıhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ergin 

VAN 
tzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Hasan Uçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala 
kant 
Abdürrahman Boyaeı-
giller 
Rifat Sivişoğlu 
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Türkiye ile İspanya arasında münaMt 19 Haziran 1951 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına ek 

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

Âza sayısı 487 
Rey verenler : 245 

Kabul edenler : 245 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye katılmıyanlar : 220 

Açık mebusluklar : 22 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Bren 
Muhlis Ete 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket ince 
Seyfi Kurtbek 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâha ttin Başkan 

Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Mithat San 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
Nusret Kirîşcioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mesud Güney 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

Ali Çobânoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğiu 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Riikneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkr Salim Burçak 
Fehmi Çobânoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 

Tahsin inanç 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbım 

İÇEL 
Salih Inankur 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
ihsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilyo Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
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Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

iZMÜt 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Osman Kapanı 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 

Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Etlıenı Vassaf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

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

MALATYA 
Hikmet Fırat 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket ince 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

RlZE 
izzet Akçal 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SURD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroglu 

YOZGAD 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[Reye katılmıyanlar] 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat Iyriboz 
ihsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

AFYON KARAHÎSAR i 
Abdullah Güler 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halîs Öztürk 
Oelâl Yardımcı (Vekil) 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Hamdi Bulgurlu 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Talât Vasfî öz 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu I 
Enver Güreli 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mahmut Güçbilmez 
Kâmil Kozak 

BURDUR i 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan (I. Â.) 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Koymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz (Vekil) 
Ali Canib Yöntem (t.) 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 

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

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (I.) 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZIANTEB 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven 

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

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan (Reis) 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Mithat Benker 
Mithat Sözer 

TZMTlt 
Halide Edib Adıvar 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçula 

Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (I.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 

KÜTAHYA 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Faruk ilker (I.) 
Hamdullah Suphi Tan-
növer 

MARAŞ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
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Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 

Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
İsmail Işın 
Tevfik ileri (Reis V.) 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Cemil Yardım 

StNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 

Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
İstanbul 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Sedat Zeki örs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

Cahid Zamangil 
TUNCELİ 

Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 

[Açık mebusluklar] 
Manisa X 
Niğde 1 
Sivas 2 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 
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İ : 64 11. 3 .1954 C : İ 
Balıkçılık mevzuunda Türkiye'ye teknik yardım temini hususunda Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında imzalanan ek Anlaşmanın tasdiki hakkındaki Kanu

na verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza sayısı 487 
Rey verenler : 247 

Kabul edenler : 247 
Reddedenler : 

Müstenkifler : 
Reye katılmıyanlar : 218 

Açık mebusluklar : 22 

AFYON KARAHISAR 
Süleyman Kerman 
Rekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveei 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtf i Ülkümen 

[Kabul 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Selim Ragıp Em»îç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 

edenler] 
Nusret Kirişcioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesııd Güney 
Zihni Ural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabit Sağıroğlu 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

Kemal Zeytinoğll 
GAZİANTEB 

Ekrem Cenani 
Galip Kınoğlu 

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

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

IÇEL 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
ihsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
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İ<Yıad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayrı Üstündağ 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlır 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

t : 64 11.3 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kovalcıoğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hidayet Aydıner 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Murad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

thsan Şerif özgen 
MALATYA 

Hikmet Fırat 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 

. 1954 C : 1 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellâloğlu 
Asım Doğanay 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 

SAMSUN 
Hâşim Alişan 
Naci Berkman 
Tevfik Heri 
Firuz Kesim 
Muhiddin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 

Sinan Tekelioğlu 
SLtRD 

Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 

SINOB 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökereıı 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 

URFA 
Necdet Açan al 
Feridun Ayalp 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

YOZGAD 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[Reye katılmıy anlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Ali îhsan Sâbis 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Hamdi Bulgurlu 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekeli oğlu 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Ali Fahri işeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğla 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem (I.) 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 

İhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa, Ekinci 
Nâzmı önen 
Kâmil Tayşı 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Gün,altay 
Nahid Pekcarı 
Sabri Erduman 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
AH Ocak 

Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Tahsin İnanç 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven 

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

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Mithat Benker 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 

ÎZMD2 
Halid'e EdibAdıvar 
Behzat Bilgin 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 

Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (I.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Sa,lih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Himmet ölçmen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Faruk İlker (t.) 
Hamdullah Suphi Tan-
növer 

MARAŞ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
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Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDÎN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NIGDE 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 

I : 64 11 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Ilamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
İsmail Işın 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker ' 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

3.1954 C : 1 
SİVAS 

Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Halil lmre 
Sedat Zeki örs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
ŞeVket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Ham di Orhon 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

Cahid Zamangil 
TUNCELİ 

Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 

VAN 
İzzet Akm 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Abdürrahman Boyacı-
giller 

[Açık mebusluklar] 
Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
İstanbul 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
l 

Manisa 
Niğde 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

— 
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î : 64 11. 3.1954 C : 1 
Türkiye ile Hindistan arasında 4 Haziran 1953 tarihinde imzalanan Ticaret Anlaşması ve ekleri

nin onanması hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza sayısı : 487 
Rey verenler : 247 

Kabul edenler : 247 
Reddedenler : 

Müstenkifler : 
Reye katılmıyanlar : 218 

Açık mebusluklar : 22 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHlSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki çiçekdağ 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket ince 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 

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

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Arif Kalıpsızoğlu 

Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Kenan Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 

Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymeıı 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven 

İÇEL 
Salih Inankur 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
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Ahmet Hamdi Başar 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

İZMtR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Sadık Giz 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Müh t o 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 

Yusuf Ziya Turgut 
KIRKLARELİ 

Şefik Bakay 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hidayet Aydıner 
Abdi Çilingir 
Muammer Obuz 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Hakkı Gedik 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

ihsan Şerif özgen 
MALATYA 

Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoglu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoglu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğln 

Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
izzet Akçal 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Muhittin Özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

StlRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 

SÎNOB 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğlu 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğhı 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Ali Rıza tncealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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AFYON KARAHİSAR 
Ali îhsan Sâbis 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Rainiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel ' 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Müeteba Iştın 
Ali Fahri işeri 
Muharrem Tuncay 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLU 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

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

[Reye fa 
I ÇANAKKALE 

Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUM 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Nâzım önen 

EDİRNE 
| Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Emrullah Nutku 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Samih înal 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 

Imıyanlar] 
Kemal Yörükoğlu 

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

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan (Reis) 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
ihsan Altınel 
Andre Vahram Bayar 
(t) 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Mithat Benker 
Ahilya Moshos (1.) 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Hüsnü Yaman 

İZMİR 
Halide Edip Adıvar 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Oemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mvîhmet Bahadır 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
ismail Berkok 
Kâmil Gündeş 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (I.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Mehm'et Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
îsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Faruk İlker (î.) 
Refik Şevket înce (1.) 
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Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Abdullah Ay tem iz 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet Öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinei 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 

ORDU 
Hüsnü Akyol 

Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdı Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Zeki Riza Spora! 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
İsmail Işm 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 
Cezmi Türk 

SIİRD 
Baki Erden 
Cemil Yardım 

O : 1 
SINOB 

Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Sedat Zeki örs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

Mahmut Goloğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 

ZONGULDAK 
Felımi Açıksöz 
Yunus Muamm'er Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 

[Açık mebusluklar] 
Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
İstanbul 
Kastamonu 
Kays'eri 
Konya 
Malatya 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

Manisa 
Niğde 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

— 
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6 Ağustos 1953 tarihli Türk - Alman Protokolü ile eklerinin ve Şarap Anlaşmasının tasdiki hak

kındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Osman Talât Ilt'ekin 
Hâmid Şevket ince 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soldan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ulkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 

Âza sayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye katılmıyanlar 

Açık mebusluklar 

487 
244 
244 

221 
22 

[Kabul edenler] 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yajıya Pelvan 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Mithat San 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 

Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen-
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbım 

İÇEL 
Salih înankur 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
İhsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
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Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Rif at Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

î : 64 11.3 
KOCAELİ I 

Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Etlıern Vassaf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hidayet Aydmer 
Abdi Çilingir 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet Ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
thsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hikmet Fırat 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos- | 
manoğlu I 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay | 

.1954 C : 1 
MARAŞ 

Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

MUĞLA 
Yavuz Ba§er 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya DellaJoğlu 
Asım Doğanay 
Fahri Köşkeroğlu 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
İzzet Akçal 

SAMSUN 
Haşim Alışan 
Naci Berkman 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SURD 
Baki Erden 

Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Rifat Öçten 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlîi 

YOZGAD 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[Reye kahlmıyanlar] 
AFYON KARAHISAB 
Abdullah Güler 
Ali îhsan Sâbis 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 

ANTALYA 
Fatin. Dalaman 
tbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Ali Fahri işeri 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin înan 

BOLU 
Fahri Belen 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan (t. Â.) 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz (Vekil) 
Ali Canib Yöntem (î.) 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

Bedi Enüstün 
Nihat Iyriboz 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Meçi t Bumin 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Refet Tavaslıoğlu 

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

ELAZMĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (î.) 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZIANTEB 
Samih inal 

Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

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

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan (Reis) 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Mithat Benker 
Mithat Sözer 
Hüsnü Yaman 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 

Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (î.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 

KÜTAHYA 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
İsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk ilker (I.) 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
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MAEAŞ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi Öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Abdülkadrr Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türfcoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 

I : 64 11.3 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Met< 
Ahmet Morgil 
Zeki Riza Sporel 

SAMSUN 
İsmail Işın 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Cezmi Türk 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 

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

| 

me 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

.1954 C : 1 
Server Somuııcuoglu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Sedat Zeki örs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçı 
Saffet Baştımar 

ı 

Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut öoloğlu 
Hamdi Orhon 

busluklar) 
Manisa 
Niğde 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urt'a 
Zonguldak 

* 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

22 

Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

TOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Hasan Uçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Abdürrahman Boyacı-
giller 



1 : 6 4 11.3.1054 C : l 
Devlet Malzeme Ofisi kurulması baklandaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza sayısı : 487 

Bey verenler : 246 
Kabul edenler : 2 4 5 

Reddedenler : 1 
Müstenkifler : 

Reye katılmıyanlar : 219 
Açık mebusluklar 22 

AFYON KARAHISAE 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganh 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

ANKARA 
Sadrı Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdap 
Muhlis Fite 
Osman Talat îltekin 
Hâmid Şevket Tnee 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Şovdan 

ANTALYA 
Nazif i Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Oeveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoftlu 
Müfit Erkuyumcu 
Ahmet Kocabıyıkoğln 
Yahva Pelvan 
Sıtkı Yırccalı 

[Kabul 
BİLECİK 

tsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BÎNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıofclu 
Mahmut Güçbilmez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Raffip Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Nusret KinVinçlu 

ÇANKIRI 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Ahhas Giprin 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

edenler] 
ÇORUM 

Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Refet Tavaslıoglu 

DİYARBAKIR 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet En^inün 
Cpmal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osm a 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirlas 

ERZURUM 
Rıfkı Salım Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Düleer 
Sabri Efduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuofclu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potnofrlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 

.Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioglu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
llalit Zarbun 

İÇEL 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
trfan Aksu 
Tahsin Tola 
Reşit Tureut ^ 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salam on Adato 
thsan Altınel 
And re Vahram Bayar 
Nihad Reşad Relger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Redri Nedim Göknii 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
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Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

IZMIR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avui Başman 
Sadık Giz 
Tarık Oürerk 
Necdet lncekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Ilayri Üstünda? 

KARS 
Lâtif Ak üzüm 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerim zade 
Muzaffer Âli Mühto 
Hayri Tosunoğlu 
Ham di Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
tsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 

I : 64 11.3 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Abdürralıtran Fahri A 
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
T a r k Kozbek 
Mnaıvmer Obuz 
TTimmpt filcmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet A İkin 
Yusuf Aysal 
Hakkı Hedik 
Ahmst Kavmou 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suho$?lu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Semi Ererin 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoglu 
Nafiz Körez 
Su^i Mıhcıoğlu 
Muhlis Tümay 

1954 C : 1 
MARAŞ 

Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim fikmen 

MUÖLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyra zoğlu 

MUŞ 
Hamdi Davı 

NtöDE 
Hadi Arıhas 
Süreyya Dellâloğlu 
Asım Doganay 
Ferit Eeer 
Fahri Köskeroglu 
Hüseyin TTlkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksov 

RtZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
^«mıan Kavrakoeln 
Mvhmet Fahrî Mete 
Ahmet Moreil 
Zeki "Rıza Sr>nrf»l 

SAMSUN 
Haşim A lisan 
Muhittin fizkefeli 
Fprid Tüzel 
Şükrü Ulu çay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 

Sinan Tekelioğlu 
smtD 

Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SIVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
İbrahim Duygun 
Şevki Eeevit 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Zeki F.rataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Oürkan 
Hamdi Koyutürk 
! IVırl? ökeren 
Muzaffer final 
Mustafa özdemlr 

TRABZON 
Salih Esad Al peren 
Süleyman Fehmi Ka
laycı oğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URPA 
Hasan Oral 

YOZOAD 
Yusuf Karslıoğlu 
Hâşim TatlınŞln 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
MALATYA 

Hikmet Fırat 
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İ : 64 11.3.1954 O : İ 
[Reye katılmıy anlar] 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Ali îhsan Sâbis 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı (Vekil) 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Kosay 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Mümtaz faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Akif Sarıoğlu 
tbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

* AYDIN 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 

BİTLİS 
Salâhattin inan 

BOLU 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURSA 
Raif Aybar 
Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz (Vekil) 
Ali Canib Yöntem (I.) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
ihsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kazını Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

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

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (I.) 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Samih inal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

OÜMUŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven 

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

İÇEL 
nalil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Refik Koraltan (Reis) 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bileiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Mithat Benker 
Mithat Sözer 

İZMİR 
Halide Edip Adıvar 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
S i m Atalay 
Mehmet Bahadır 

Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (I.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 

KÜTAHYA 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
İsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Sam et Agaoglu 
Faruk İlker (î.) 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
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MARAŞ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahuıan Bayar 
Meiımet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdüikadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal 11 Ünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 

t : 64 11.3 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki, Mesut Sezer 
liamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

SAMSUN 
Naci Berkman 
İsmail İşın 
Tevfik îl'eri (Reis V.) 
Firuz Kesim 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Salım Serçe 
Cezmi Türk 

SÜRÜ 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

. SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

. 1954 0 : İ 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Halil îmre 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akjüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet BaştiLifcr 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Gologlu 
Fîamdi Orhon 
Tl asan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

Hasan Remzi Kulu 
URFA 

Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Abdürrahman Boyacı-
giller 

[Açık mebusluklar] 
Amasya 
Ankara 
Bursa \ 
Denizli 
Diyarbakır 
İstanbul 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

1 
1 
1 
2 
± 
1 
2 
1 
2 
1 

Manisa 
Niğde 
Sivas-
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
ürfa 
Zonguldak 

22 



t : 64 11.3.1954 0 : 1 
Harçlar Kanununa bağlı 10 sayılı tarifenin 41 ve 54 sıra numaralarının değiştirilmesi hakkındaki 

Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza sayısı : 487 
Rey verenler : 245 

Kabul edenler : 245 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye katılmıyanlar : 220 

Açık mebusluklar 22 

AFYON KARAHISAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Osman Talât lltekin 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 

[Kabul 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Aşkm 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güç bilmez 
ihsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

edenler] 
I ÇORUM 

Sedat Baran 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 

, EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Eıduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

| Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmvm 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GUMUŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbım 

İÇEL 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Andre Vahram Bayar 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 
Nazlı Tlabar 
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Ahmet TopcU 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehm-et Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Necdet lncekara 
Osman Kapani 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Ekrem Ilayri Üstündağ 

KARS 
Lâtif Aküzüro 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
ibrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim Onhon 
Hüsnü Türkand 

Ethem Vassaf 
KONYA 

Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ulgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
îhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hikmet Fırat 
Nuri Ocakçı oğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket W 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 

Ahm'et Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

NİĞDE 
Hadi Anbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
tzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik ileri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoglu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SİİRD 
Baki Erden 

Mehmet Daim Stiaİp 
SİVAS 

Nâzım Ağacıkoğlu 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Celâl öncel 

YOZGAD 
Yusuf Kars!ıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[Reye kahlmıyanlar] 

I.FY0N KARAHISAR I 
Abdullah Güler 
Ali îhsan Sâbis 

AĞRI. 
Kasım Küfrevi 
Halis ftztürk 
Celâl Yardımcı (Vekil) 

AMASYA j 
Kemal Eren I 
Hami t Koray 
ismet Olffflç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket tnce 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Akif Sarıoğlu 
tbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN | 
Şevki Hasırcı I 
Lûtfi Ülkfimen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Mnzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Mücteba İstın 
Ali Fahri işeri 
Arif Kahpsızoğlu 
Muharrem Tuncay • 

BİLECİK 
Talât Oran I 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

. BİTLİS 
Salâhattin tnan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Kamu Kozak 

BURDUR 
Mehmet özhey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sadettin Karacabey 

Kenan Yılmaz (Vekil) 
Ali Canib Yöntem (I.) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Mi ha t îyriboz 
îhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boyuuk 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Zihni TTral 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Mi Çobanoglu 
Mustafa Giileüeril 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tavsı 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZUNTEB 
Şamili İnal 

Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğln 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven 

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

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih tnankur 
Refik Koraltan (Reis) 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tol a 

İSTANBUL 
îhsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Mithat Benker 

.Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Hüsnü Yaman 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Muhiddin Erener ' 
Tarık Gürerk 
Vasfi Menteş 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçuhı 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (î.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölük başı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Riiat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 
Ahmet îhsan Gürsoy 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
tsmet tnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Faruk İlker 
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Hamdullah Suphi Tan 
növer 

MARAŞ 
Salâhattin Hüdayioğlı 
Remzi öksüz 
Mazhar Ozsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

ORDU 
Hüsnü Akyol 

Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıl Topal oğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
ismail Isın 
Firuz Kesim 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
-Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

SÎÎRD 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SÎNOB 
Muhtar Acar 

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

Nuri Sertoğlu 
Servor Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavh 
Muhit Tüm erkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Halil tmre 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Tsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mooan 

TOKAD 
Zihni Betil 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

mebusluklar] 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

Manisa 
Niğde 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

Cahid Zamangil 
TUNCELİ 

Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğlu 

, VAN 
îzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Hasan Üçüz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Abdürrahman Boyacı-
giller 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
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Petrol Dairesi Reisliği 1954 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHISAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Osman Talât lltekin 
Hâmid Şevket tnce 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Müfit Erkuyumeu 

Âza sayısı : 487 
Rey verenler : 254 

Kabul edenler 254 
Reddedenler : 

Müsten/kifler : 
Reye katılmıyanlar : 211 

Açık mebusluklar : 22 

[Kabul edenleri 
1 Ahmet Kocabıyıkoğlu 

Sıtkı Yırcalı 
BİLECİK 

İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümııü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLÜ 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbag 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart | 

1 ÇANKIRI 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesut Güney 

D13NIZLİ 
Baha Aksi t 
Eyüp Ş?ıhin 
Refet T.ıvaslıoğlu 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Ösma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlıı 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 

1 Samih İnal 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 

1 Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbım 

İÇEL 
Aziz Koksal 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Andre Vahram Bayar 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan M'enderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayımer 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 
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İZMİR 

Mahmet Aid «m ir 
Partev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Sadık Gû 
Tank Gürerk 
Necdet Incekara 
Oiman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtti Hilmi Velibeşe 

KASTAMONU 
Sait Eantarel 
Fahri Ktçecioğlu 
Şükrü Kerimeada 
Muıaffer Ali Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Ham di Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
T»fuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Mahmut Brbil 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmtn 
Murad Ali Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Renizi Koçak 

İhsan Şerif özgen 
MALATYA 

Hikmet Fırat 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Refik Şevket înee 
Adnan Karaosmanoglu 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoglu 
Muhli» Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahrnat Be*dağ 
Nedim ökmen 

MUÖLA 
Yavuz Başar 
Nuri özsan 
Nâtık Poyraaoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellâloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aka oy 

RİZE 
tzzet Akçal 

' Osman Kavrakoğlu 
Mthmat Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik tleri 
Muhittin özkefeli 
Ftrid Tüsel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlıı 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 

I Resad Güçlü 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SffitD 
Baki Erden 

I Mehmet Daim Süalp 

SİVAS 
N&flim Ağacıkoglu 
Halil Imre 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer Önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Uçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Ballık 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[Reye katılmıy anlar] 
AFYON KARAHtSAR 
Abdullah Güler 
Ali İhsan Sâbis 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahraet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİTLİS 
Salâhattin inan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Kâmil Kozak 

BURSA 
Sadettin Karacabey 
Ali Canib Yöntem (î.) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 

thsan Karasioğlu 
ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım Önen 
Kâmil Tayşı 

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

ERZİNCAN 
Cemal Gönene (I.) 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

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

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur 
Refik Koraltan (Reis) 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiraley 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
İhsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Mithat Benker 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Hüsnü Yaman 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Muhiddin Erener 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehm'et Bahadır 
Abbas Çetin 

Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taskıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (I.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
îsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk îlker (1.) 
Nafiz Körez 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Salâhattin Htidayiofiu 
Ahmet Kadoğlu 
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Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

ORDU 
Hüsnü Akyal 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 

11 ü m d i Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

SIİRD 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlı 

[A çık 

Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
İstanbul 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümcrkan 

StVAS 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğ' 

mehusluklar] 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

Manisa 
Niğd<; 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

u 

1 
1 
o 
] 
1 
1 
1 
1 

— 
22 

Hamdi Oıhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı 
giller 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 



t : 64 11.3.1954 C : İ 
1954 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l), (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl

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

AFYON KARAHISAR 
Süleyman Kerman 
**ekir Oynaganlı 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Osman Talât Iltekin 
Seyfi Kurtbek 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Müfit Erkuyumcu 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Aşkın 

Âza sayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye katılmıyanlar 

Açık mebusluklar 

487 
248 
248 

217 
22 

[Kabul edenler] 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okeuoğla 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Fahri Belen 

Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Em<îç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Mıthnt Sn T» lVX.lbi.lclL O etil 

Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
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 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğll 

, 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 

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

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbım 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Andre Vahram Bayar 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
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Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Sadık Giz 
Necdet încekara 
Osman Kapan i 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğh» 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 

İ : 64 1 1 . 3 
Hamdi Başak I 
Salih Kalemeioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Et hem Vassaf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ulgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
B'esim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Sürııri Na-
suhoğlu 

ihsan Şerif özgen 
MALATYA 

Nuri Ocakcıoğlu 
MANİSA 

Sam et Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğhı 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Nedim ökmen 

. 1954 C : 1 
MARDİN 

Abdülkadir Kalav 
MUĞLA 

Yavuz Başer 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NÎGDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Hâşim A lisan 
Firuz Kesim 
Muhiddin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

I smtD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 

SÎNOB 
Muhtar Acar 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
ibrahim Duygun 
Sedat ZeM örs 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Hamdi Koyutürk 
Ifalûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Necdet Açanal 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

YOZOAD 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıöğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
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[Reye kattlmıy anlar] 

AFYON KABAHtSAR 
Abdullah Güler 
Kemal özçoban 
Ali îhsan Sâbis 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Hamdi Bulgurlu 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğl* 
Hâmid Şevket înce 
Talât Vasfî öz 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
tbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Müeteba Iştın 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİTLİS 
Salâhattin İnan 

BOLU 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURSA 
Raif Aybar 
Sadettin Karacabev 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
tfihat îyriboz 
îhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcarı 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 

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

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih înankur 
Refik Koraltan (Reis) 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
îhsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Mithat Benker 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Hüsnü Yaman 

tflMfR-
Halide Edib Adıvar 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Tank Gürerk 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 

Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
"Fikri Apaydın (Reis V.) 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Mümtaz Kovalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
îsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Faruk İlker 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
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Hamdullah Suphi Tan-
növer 

MARAŞ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

I : 64 11.3 
ORDU 

Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Ramdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Tevfik İleri (Reis V.) 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Cemil Yardım 

.1954 C : 1 
StNOB 

Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Rifat öçten 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
ŞeVket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet öürkan 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

[Açık mebusluklar/ 
Amasya 1 
Ankara 1 
Bursa 1 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
İstanbul 1 
Kastamonu 2 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 

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

22 

Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akm 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

TOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Avni Yurdabayrak 
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Ankara Üniversitesinin 1951 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza sayısı : 487 

Rey verenler : 246 
Kabul edenler : 246 

Reddedenler : 
Müstenkifler : 

Reye katılmıyanlar : 219 
Açık mebusluklar : 22 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

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

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 

[Kabul 
AYDIN 

Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

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

BİLECİK 
tsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş | 

edenler) 
I BURSA 

Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
I Abdullah Demirtaş 

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 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

OAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Saraih înal 
Ali Ocak 

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

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
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Aziz Koksal I 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
ihsan Altmel 
Andre Vahram Bayar 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

IZMtR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Avni Başman 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Oemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

I KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerim zade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
I Şefik Bakay 

Faik Üstün 
KOCAELİ 

Salih Kalemcioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydmer 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

I ihsan Şerif özgen 

MANİSA 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Ay tem iz 
Nedim ökmen 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğln 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik ileri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 

Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SIIRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 

SİVAS 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Yusuf Karslıoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muamm'er Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Rıza Ineealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[Reye kattlmıyanlar] 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Ali ihsan Sâbis 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
A. Baki ökdem 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Ali Fahri işeri 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Ali Canib Yöntem (I.) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

Saip özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (I.) 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

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

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan (Reis) 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Mithat Sözer 
Hüsnü Yaman 

İZMİR 
Halide Edip Adıvar 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 

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

KASTAMONU 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (I.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 

Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Mehm'et Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Faruk İlker (I.) 
Refik Şevket ince (I.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(Reis V.) 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 
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MARDİN 
Abdürrahnıan Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

t : 64 11.3 
RİZE i 

Zeki Riza Spor'el 
SAMSUN 

Naci Berkman 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Hasan Fehmi Ustaoğla 

SEYHAN I 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezanı Türk 

SÎİRD 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİNOB I 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

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

1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

. 1964 Ö : 1 
SİVAS 

Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki ö rs 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şev*ket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

Manisa 
Niğde 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

X 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

22 

Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Abdürrahnıan Boyacı-
giller 

busluklar] 
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Orman Umum Müdürl 

AFYON KARAHISAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramız Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât lltekin 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 

liğ-ünün 1951 Bütçe yılı 1 lesabı Kat î Kanununa ve rilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza sayısı 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye katılmıyanlar 
Açık mebusluklar 

487 
281 
281 

184 
22 

[Kabul edenler] 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâha ttin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünse] 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 

Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Nihat Iyrîboz 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Otman 

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

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Refet Tavashoğln 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 

* 

Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Ali Ocak 
Cevdet San 

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

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
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Halit Zarbun 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kemal Demiralay* 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
ihsan Altmel 
Andre Vahram Bayar 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sanı Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet tncekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 

Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkan d 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Al ab ay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgeri 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Remzi Koçak 
îhsan Şerif özgen 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk îlker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 

Sudi Mıhçıoğhı 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdülkadır Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
E âsim Alışan 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 

Sinan Tekelioğlu 
SURD 

Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Şevki Ecevit 
Halil Imre 
Sedat Zeki Örs 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Uçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 
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[Reye kattlmıyanlar] 

AFYON KARAHÎSAE 
Ali ihsan Sâbis 

AĞRI 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri tşeri 
Arif Kahpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Salâhattin înan 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar 
Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 

Hakkı Yemeniciler 
X>EXTtZLİ 

Mustafa Gülcügil 
DİYARBAKIR 

Ferit Alpiskender 
M. Remzi Bucak 
Nâzım önen 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (I.) 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Samih inal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ 
Seiim Seven 

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

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan (Reis) 
Celâl Ramazanoğlu 

! Şahap Tol 
1 İSPARTA 

irfan Aksu 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
Salih Fuad Keçeci 
Mithat Sözer 
Hüsnü Yaman 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 

I Muhiddin Erener 
KARS 

Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
| Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdi Çilingir 

I Ziyad Ebüzziya 

Ali Rıza Ercan 
KÜTAHYA 

Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu " 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir Özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Refik Şevket ince (I.) 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Zeki Riza Sporel 
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SAMSUN 
Naci Berkman 
İsmail Işın 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

SîlRD 
Cemil Yardım 

SINOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 

I : 64 1 1 . 3 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 

. 1904 ü : 1 
Fevzi Çubuk 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Feridun Ayalp 

[Açık mebusluklar) 
Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
istanbul 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

Manisa 
ı Niğde 

Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

— 
22 

Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğla 

VAN 

izzet Akın 
TH * Jl "11" 1 

Ferıd Melen 
YOZGAD 

Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Rifat Sivişoğlu 



I : 64 11. 3.1954 C : 1 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkındaki Kanuna 

verilen reylerin neticesi 

Âza sayısı 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye katılmıyanlar 

Açık mebusluklar 

487 
246 
246 

219 
22 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali îhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis Öztürk 
Celâl Yardımcı 

* AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı Öz 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 

[Kabul edenler] 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Müfit Erkuyumen 
Mücteba Tştın 
Arif Kalıpsızoğlıı 
Ahmet Korabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Nusret Kiri'şeioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlıı 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 

— 885 — 



Halis Tokdemir 
Halit Zarbım 

ÎÇEL 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Thsan Altınel 
Andre Vahram Bayar 
Nihad Reşad Bel erer 
Faruk Nafiz Camlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilyo Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türksreldi 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Basman 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Tncekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil Ozyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 

î : 64 11.3 
KARS 

Lâtif Aküzüm 
KASTAMONU 

Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosun oğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
fbrahim Kirazoglu 
Yusuf Ziva Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ziya Atıg 
Salih Kalemeioglu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A 
gaoglu 
Rıfat Alabay 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet Ol cm en 
Murad Ali Ülgen 

KÜTAHYA 
Mecdet A İkin 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 

. 1954 C : 1 
Ahmet fhsan Gürsoy 
thsan Şerif Özgen 

MANİSA 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Korez 
Sudi Mıhçıoğlu 
HamdnUah Suphi Tan
rı över 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ftkmen 
Remzi öksüz 
Mazhar Ozsov 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri Ozsan 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Del lal oğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Eeer 
Fahri Köskeroglu 
Hüseyin f^lkü 

ORDU 
Refet Aksnv 

RİZE 
Tzzet Akçal 
Osman Kavra koirlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morcril 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
Tevfik Tl eri 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğln 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 

Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Sinan Tekel ioglu 

StlRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoean 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atane 
Hamdı TCovutürk 
Halûk Ökeren 
ATnzaffer On al 
Mustafa Ozdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Ooloelu 
Süleyman Fehmi Ka
la veıoffln 
Mustafa Reşit Tarakçı 
oğlu 

URPA 
Hasan Ornl 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Yusuf Karslmelu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 
Avni Yurdabayrak 
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t : 64 11.3.1954 0 : 1 
[Reye kattlmıyanlar] 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
İbrahim Subaşı 

AYDIN 
A. Baki ökdem 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Ali Fahri îşeri 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Fahri Belen 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Raeıp Emeç 
Sadettin Karaeabev 
Kenan Yılmaz (Vekil) 
Ali Canib Yöntem (1.) 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bfidi En üstün 
Nihat îvrihoz 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Meeit Bunun 
Ali Rıza SaSlar 

ÇORUM 
Şevki frürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 

Hakkı Yemeniciler 
DENİZLİ 

Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
Nâzım önen 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ELAZIĞ 
Said Başak 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Oebesov 

GAZİANTEB 
Sam ih Tnal 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oglu 
Mazhar Şener 

GÜMUŞANE 
Vasfi Mahir Koeatiirl* 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yöriiko&lu 

HAKKARİ 
Selim Seven 

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

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan (Reis) 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
trfan .Aksu 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Ham di Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Hüsnü Yaman 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Muhiddin Erener 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırn Atalay 
Mehmet Bahadır 
Ahbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tueaç 
Hüsevın fnhit Yalcın 

KASTAMONU 
Fahri Keçe<»ioğlu 
Ziya Termen 
nam di Türe 

KAYSERİ 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkıp (t.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Yeredoğ Kişioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan . 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Do£an 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
îsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Oeakeıo&lu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ererin 
Faruk İlker (t.) 
Refik Şevket İnce (I.) 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoglu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(Reis V.) 

MARAŞ 
Ahmet Bozda& 
Salâhattin FTüdayioğlu 
Ahmet Kadogln 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
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Abdülkadİr KaUv 
Cerdet öztürk 
Kemal Türîroğlu 
Azia Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandal inci 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NÎĞDE 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

I : 64 11 .3 . 
ftt%E I 

Kemal Balta 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SÎIRD 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SINOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

Amasya 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
istanbul 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

.1954 0 : 1 
SİVAS 

Nâzım Ağacıkoğlu 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 

I ŞeVket Mocan 
[ TOKAD 

Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

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

22 

Cahid Zamangil 
TUNCELİ 

Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğiu 

VAN 
izzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı 
filler 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 

[Açık mebuslukları 

«•» 



t : 64 11.3 .1964 Ö : 1 
tiler Bankası Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki Kanuna Terilen reylerin 

neticesi 
(Kanuu kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHISAR 
Siilerman Kerman 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Ham it Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğiu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
RamİE Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket înee 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 

Aza sayın 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye katılmıyanlar 

Açık mebusluklar 

487 
247 
247 

218 
22 

{Kabul edenler] 
AYDIN 

Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Et em Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BlLECtK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlo 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 

ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşeioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 

DENIZLI 
Baha Akşit 
Eyüp Şahin 
Refet Tavashoğlu 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 

Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan 03ma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erknww 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbını 
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HAKKARİ 

Selim Seven 
İÇEL 

Aziz Koksal 
İSPARTA 

irfan Aksu 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
ihsan Altınel 
Nihad Reşad Belger 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehm-et Aldemir 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Sadık Giz 
Necdet tncekara 
Osman Kapani 
Vasfı Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Ilayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Muzaffer Ali Mühto 

Rifat Taşkm 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydıner 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Saffet Gürol 
Tank Kozbek 
Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoglu 
îhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hikmet Fırat 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Hamdullah Suphi Tan 
rıöver 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Nedim ökmen 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NIODE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Sinan Tekelioğlu 

SURD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 

SİVAS 
Halil Imre 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Yusuf Karslıoğlu 
FTâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Rıza Inc-ealemdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 
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[Reye katılmıy anlar] 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Bekir Oynaganlı 
Ali ihsan Sâbis 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küi'revi 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Ali Fahri işeri 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Sadettin Karacabey 
Kenan Yılmaz (Vekil) 
Ali Canib Yöntem (I.) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Nihat lyriboz 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza SaSlar 

ÇORUM 
Ahmet Başı büyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENIZLI 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülctigil 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 

M. Remzi Bucak 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk San&ç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Oemal Gönenç (I.) 
Şemsettin Günaitay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Saîd Başak 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebeso^ 

GAZlANTEB 
Samih tnal 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Panıuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

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

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih tnankur 
Refik Koraltan (Reis) 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç 

Kemal Demiralay 
İSTANBUL 

Enver Adakan 
Ahmet Haindi Başar 
Andre Vahram Bayar 
(t) 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Salih Fuad Keçeci 
Ahilya Moshos (I.) 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Hüsnü Yaman 

Halide Edib Adıvar 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Tarık G*ürerk 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Ab bas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (I.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
itil at özdeş 

KOCAELİ 
Yeredoğ Kişıuglu 
Saim Onhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Remzi Birand 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
tsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Faruk İlker (1.) 
Refik Şevket înce (I.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Kıza Erten 
Abdülkadir Kala? 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal HünaJ 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

— 891 — 



MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç . 
Zeki Mesut Sezer 
Haindi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
ismail Işın 
Tevfik İleri (Reis V.) 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 

* 

î : 64 11.3 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SURU 
Mehmet Daim Stialp 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Servcr Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavh 
Muhit Tümerkan 

SIVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 

.1954 C : 1 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydm 

[Açık mebusluklar] 

Amasya 1 
Ankara 1 
Bursa 1 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
istanbul 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 

— 
22 

Hasan Remzi Kulu 
URFA 

Necdet Açana! 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl Öneel 

VAN 
îzztt Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala 
kant 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Rifat Sivişoğlu 
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İstanbul Üniversitesi Fen ve Tıp Fakülteleri için (Cyclotron) inşa ve tesisine dair Kanuna 

verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Aza sayısı 487 
Rey verenler 245 

Kabul edenler : 245 
Reddedenler 

Müstenkifler : 
Reye katılmıyanlar : 220 

Açık mebusluklar : 22 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHISAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis örtürk 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Bren 
Muhlis Ete 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 

Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Üllriimen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Müfit Erkuyumcu 

.Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırccalı 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
thsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş. 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Mithat San 

Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 
Nusret Kirîşcioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Baha Koldaş 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Refet Tavashoğlu 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Said Başak 

Rıfkı Salım Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Er duman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbım 

HAKKARİ 
Selim Seven 

İÇEL 
Halil Atalay 
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Salih înankur 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
ihsan Altmel 
Andre Vahram Bayar 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Saroî 
Nazh Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
San i Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet tncekara 
Osman Kapani 
Vasfı Menteş 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstünda? 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

Abbas Çetin 
KASTAMONU 

Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Ali Mühto 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlıı 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Saffet Gürol 
Tar*k Kozbek 
Murad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Remzi Kooak 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Nuri Oeakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
^amet Agaoğlu 
Semi Ergin 

Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 

NIGDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellâloğlu 
Asun Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
M'ehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Sinan Tekelioğlu 

SÜRÜ 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Halil Imre 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Zeki I'rataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemlr 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Golofrlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URPA 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Yusuf Karslıoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Ali Rıza Inceal-emdar-
oğlu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[Beye kaUlmtyanlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Ali İhsan Sâbis 

AĞRI 
Kaiim Küfrevi 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Kosay 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Dağıstan Binerbay 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Narifi Şerif Nabel 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Esat Budakoğlu 
Ali Fahri işeri 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Salâhattin inan 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Ali Canib Yöntem (1.) 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
ihsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Ktzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çıeman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 

Zihni Ural 
ÇORUM 

Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 

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

EDİRNE 
Mehmet Enginün 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (I.) 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMUŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 

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

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan (Reis) 
Şahap Tol. 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Hüsnü Yaman 

IZMÎR 
Halide Edip Adıvar 
Pertev Arat 
Muhiddin Erener 
Abidin Tekön 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (ReisV.j 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özderair 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Sıtkı Pekkip (t.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 

Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Yeredoğ Kişioğlu 

I' Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Kemal Ataman 
Sıtkı Salim Burçak 
Zıyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Faruk ilker (I.) 
Refik Şevket ince (I.) 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
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Remzi öksüz 
MARDİN 

Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 

I : 64 11.3 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

TtfTffi 
Kemal Balta 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
tsmail Işın 
Firuz Kesim 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk • 

SttRD 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SÎNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 

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

. 1954 C : 1 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü §avlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ibralûm Duygun 
Nurettin Ertürk 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akjüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOEAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 

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

—• 
22 

Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 

VAN 
Tzzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Niza m oğlu 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala 
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başo) 
Abdürrahman Boyacı 
güler 

»m<( 



1 : 64 11.3.1954 0 : 1 
Tavas Kazasının heyelana mâruz Kale Nahiyesinin yerinin değiştirilmesi hakkındaki Kanuna 

verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edüsaiştir.) 

Âaa sayısı 487 
Rey verenler 249 

Kabul edenler 249 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye katılmıyanlar 216 

Açık mebusluklar 22 

AFYON KARAHISAR 
Süleyman Kerman 
Kemal özçoban 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AORI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

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

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Akif Sanoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 

[Kabul 
Şevki Hasırcı j 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Müfit Erkuyumcu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

B O L U I 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman i 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selini Herkmen 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

edenler) * 
i ÇANAKKALE 

Kenan Akmanlar 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesut Güney 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa GülcügiJ 
Eyüp Şahin 
Refet Tavashoğlu 

EDİRNE 
I Arif Altınalmaz 

Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 

| Memiş Yazıcı 

Mustafa Zeren 
ESKİŞEHİR 

Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbım 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

İÇEL 
Aziz, Koksal 

' İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiraley 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
İhsan Altınel 
Andre Vahram Bayar 
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Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlı bel 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan M'enderes 
Ahuya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

IZMtR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Necdet tncekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Tlayri Üstündag 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Çetin 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
Hayri Tosun oğlu 

KAYSERÎ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 

1 : 64 11. 
I Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Faik Üstün 

I KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhorr 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Alî Rıza Ercan 
Murad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhofflu 

ihsan Şerif özgen 
MALATYA 

Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

. 1954 C : 1 
MARAŞ 

Abdullah Ay temiz 
Nedim ökmen 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Anbaş 
Süreyya Dellâloğlu 
Asım Doganay 
Ferit Efer 
Fahri Köskeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Mor eril 
Zeki Rıza Spnrel 

SAMSUN 
Ha sim A lisan 
Tevfik ileri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Ulu çay 
Hasan Fehmi Ustaogb 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 

SÎÎRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Halil tmro 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer Onal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Gologlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoglu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet A çan al 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 

YOZGAD 
Yusuf Karslıoglu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Tîçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Rıza Incealemdar-
oglu 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoglu 
Avni Yurdabayrak 
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[Beye katılmıy anlar] 
AFYON KARAKISAR I 
Abdullah Güler 
Bekir Oynaganlı 
Ali İhsan Sâbis 

AMASYA 
Kemal Eren 
TTâmit Koray 
tsmet Olîrao 

ANKARA 
Muhlis Bayramo&lu 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazif'i Şerif Nabel 
Ahmet Tekelio&ltı 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nnri Okcuoğlu 

BOLÜ 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem (t.)) 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar 
Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
ihsan Karasrioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH I 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım Önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Eniri nün 

ELÂZIĞ 
Suphi Enrene 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZtANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Ahmet Kemal Vanaca 

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

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur 
Refik Koraltan (Reis) 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Fahrettin Sayımer 
Mithat. Sözer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Y*mn.. 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Tarık Oürprk 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Mehm'et Bahadır 
Veyis Koçuhı 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
| Ali Rıza Kılıçkale 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (t.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölük başı 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya A tığ 
Lûtfi Tokoğlu 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziya d Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Ümran Nazif Yigiter 

KÜTAHYA 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet thsan Gürsoy 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
tsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Faruk İlker (I.) 
Refik Şevket İnce (I.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
növer 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Bozdağ 
Remzi öksüz 
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X : 64 11. 3 .1964 C : 1 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet Öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Htinal 
Nadir Nadi 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekel ioğlu 
Cezrni Türk 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

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

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rif at öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğhı 

bıısluMar] 
Manisa 1 
Niğde 1 
Sivas 2 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 
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Hamdi Oıhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala 
kant 
Abdürrahman Boyacı-
griller 

T. B. M. M. Matbaası 



S. SAYISI : 137 
Ankara Üniversitesi 1951 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutaba
kat Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği 
tezkeresi ile Ankara Üniversitesi 1951 Bütçe yılı Hesabı Katî ka

nun lâyihası ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/502, 1/590) 

Ankara Üniversitesi 1951 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (S/502) 

T. C. 
Divanı Muhasebat 

Reisliği 
Sayı : 356179/789 

23 .VI . 1953 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ankara Üniversitesinin 1951 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyannamesinin ilişik 
olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

Divanı Muhasebat Reisi 
Mümtaz Tarkan 

Mutabakat Beyannamesi 

Teşkilâtı Esasiye ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine uyularak bir nasl^sı Divanı 
Muhasebata gönderilen Ankara Üniversitesinin 1951 Malî yılı Katî Hesabının, Divanı Muhasebatça 
tetkik ve muhakeme edilmiş olan muhasip idare hesabiyle karşılaştırılmış ve bağlı cetvellerde ya
nlı meşruhat göz önünde bulundurulmak suretiyle katî hesapta gösterilen rakamların kabuel şa
yan görülmüş olduğunu arzeyleriz. 25 . VI . 1953 

Birinci Reis 
Mümtaz Tarhan 
(Bulunamadı) 

D. : 4 Reisi 
F. İşık 

Aza 
A. A. Hemen 

Aza 
A. Rakım Savcı 

(Bulunamadı) 

D. : 1 Reisi 
F. Eke 

Aza 
/. Erenli 

Aza 
Ragıp ögel 

Aza 
Rahmi Uçkun 

Aza T. 
İtagit örencik 
(Bulunamadı) 

D. : 2 Reisi 
Refik Bakuy 
(Bulunamadı) 

Aza 
N. Başak 

(Bulunamadı) 

Aza 
K. Arıçay 

Aza 
A. R. Toki'öz 

Müddeiumumi 
Enver ArkuM 

D. i 3 Reisi 
M. Gürün 

Aza 
F. özbudun 

Aza 
F. Aktulga 

Aza V. 
ü. Tuğrul 
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Ankara Üniversitesi 1951 Bütçe yılı Hesabı Kati kanunu lâyihası (1 590) 

r. c. 
Başvekâlet 20. IV. 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/1616, 6/1258 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî Eğitim Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 4 . IV. 1953 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan, Ankara Üniversitesi 1951 Malî yılı Hesabı Katı kanun lâyihasının 
ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

îzahname 

A) Gelir kısmı : 
Üniversite bütçesi gelir kısmının en mühim yekûnunun Hazine yardımı teşkil etmektedir. Ve 

bu da 1951 yılı için bütçeye (7 869 550) lira olarak konulmuş bulunmaktadır. Ve bundan s'enesi için
de (7 711 294) lirası Hazinece Merkez Bankasındaki hesabı carimize yatırılmış (158 256) lira ba
kiye kalmıştır. 

Gelir kısmında gösterilen diğer bölümler tamamen tahakkuku tahsile bağlı neviden olup 
(170 000) lira tahmin edilen harçlardan (28 897) lira (95) kuruş fazlasiyle (198 897) lira (95 ku
ruş ve (60 000) lira tahmin edilen çeşitli gelirler ise (666) lira (31) kuruş noksaniyle (59 333) 
lira (69) kuruş tahakkuk ve tahsil edilmiştir. 5 nci bölümde gösterilen (877 427) lira ise eski yıl
lardan devren gelen nakittir. 

B) Gider kısmı : 
1951 Bütçe kanunu ile (8 976 978) lira olarak tesbit edilen giderlerden (7 661 313) lira (70) 

kuruş bilfiil sarf edilmiş ve (1 315 664) lira (30) kuruşun imhası zaruri bulunmuştur. 

(S. Sayısı i 137) 
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Sayıştay Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 9 . II . 1954 

Esas No. 3/502, 1/590 
Karar No. 7 

Yüksek Reisliğe 

Ankara Üniversitesinin 1951 malî yılı 
Hesabı Kttîsi hakkında Başvekâletin 20 . IV . 
1953 tarih ve 71/1616, 6/1258 numaralı 
yazısiyle teklif olunan kanun lâyihası Di
vanı Muhasebatın Mutabakat Beyanname-
siyle birlikte, Divanı Muhasebat ve An
kara Üniversitesi temsilcileri huzuru ile tetkik 
ve müzakere olundu. 

1. Tahsisat: 
1951 malî yılı Bütçe Kanuniyle verilen tah

sisat miktarı Mutabakat Beyannamesi ve Hesa
bı Katide birbirine uygun olarak 8 976 978 li
radan ibaret bulunmaktadır. 

2. Sarfiyat: 
Hesabı Katî ile Mutabakat Beyannamesinde 

birbirine uygun olarak 7 661 313 lira 70 ku
ruştur. 

3. Tahsisat' bakiyesi: 
Komisyonumuzca kabul edilen tahsiat ve sar

fiyata göre tahsisat bakiyesi 1 315 664 lira 30 
kuruştan ibaret olup bunun imhası icabetmiş 
ve bağlı cetveller ona göre tanzim edilmiştir. 

4. Varidat: 
Tahakkukat : Mutabakat Beyannamesinde 

7 977 717 lira 16 kuruş olduğu halde Hesabı 
Ktîde 869 235 lira 48 kuruş fazlasiyle 8 846 952 
lira 64 kuruştur. 

Bu fark 877 887 lira 96 kuruş fazla ile 
8 652 lira 48 kuruş noksan arasındaki miktar
dır. 

Fazlayı teşkil eden 460 lira 96 kuruşu üni
versiteden ayrılan talebenin iade edilen harçla
rı olup varidat, tahakkukat ve tahsilatından 
düşülmemesinden; 877 427 lirası da varidat 
bütçesinin 5 nci (Eski yıllardan devrolunan 
nakit) faslına emanet, bütçe emaneti ve Hazi

neye ait vergi borçlarına tekabül etmediği ve 
irat kaydını icabeden mevcut bulunmadığı hal
de tahsilat gösterilmesinden ileri gelmektedir. 

Noksanı teşkil eden 8 652 lira 48 kuruş ise; 
bütçeden doğma eşhas borçları hesabında mu
kayyet mebaliğden tahsil edildiği halde bütçe
ye irat kayıt muamelesinin yapılmamasmdan 
ileri gelmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Tahsilat : Mutabakat Beyannamesinde 
7 977 717 lira 16 kuruş olduğu halde Hesabı 
Katîde 869 235 lira 48 kuruş fazlasiyle 8 846 952 
lira 64 kuruştur. 

Fazlalık sebebi tahakkukat kısmında arze-
dilmiş olup Mutabakat Beyannamesinde yazılı 
tahakkukat ve tahsilat miktarları komisyonu
muzca kabul edilmiştir. 

5. Ankara Üniversitesi 1951 yılında yaptı
ğı 7 977 717 lira 16 kuruş tahsilata karşılık 
7 661 313 lira 70 kuruşluk sarfiyat yaptığından 
aradaki farkı teşkil eden 316 403 lira 46 ku
ruş tahsilat fazlası olarak kalmıştır. 

Yukarda arzolunan sebeplere ve kabul edi
len tahsisat, sarfiyat ve varidatın Mutabakat 
Beyannamesinde yazılı miktarlara uygun oldu
ğu anlaşılmasına göre değişik olarak tanzim 
edilmiş bulunan kanun lâyihası Büyük Millet 
Meclisinin yüksek tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Sayıştay Komisyonu Reisi Sözcü 

Siird Aydın 
Ş. Türkdoğan $. Hasırcı 

Kâtip 
Mardin Antalya 

A. Bayar N. §. Nabel 
Malatya Muş Muş 
M. Kulu B. Dayı F. Kılıçlar 

(S. Sayın: 137) 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Ankara Üniversitesi 1951 malî yılı Hesabı Katı 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesinin 1951 
yılı giderleri ilişik (A) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (7 661 313) lira (70) kuruştur. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesinin 1951 
yılı gelirleri (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (8 846 952) lira (64) kuruştur. 

MADDE 3. — Bütçe gelirleriyle giderleri 
arasındaki (1 185 638) lira (94) kuruş gelir 
fazlası 1952 yılma devredilmiştir. 

MADDE 4. — ödeneklerden 1951 yılı içinde 
harcanmıyan ve ilişik (A) işaretli cetvelin ayrı 
bir sütununda gösterilen (1 315 664) lira (30) 
Jmruş imha edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Millî Eğitim vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A, Menderes 
Adalet Vekili 

O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
E. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
S. Ağaoğlu 

Devlet Vekili 
M. Alakant 

Millî Savunma Vekili 
8. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Vekili 
E. Güreli 

a. ve Tekel Vekili 

Ulaştırma Vekili 
T. Üresin 

İşletmeler Vekili ve 
Güm. ve T. V. V. 

Sıtkı Tırcalı 

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞI$TlIİÎŞl 

Ankara Üniversitesinin 1951 Bütçe yılı Hesabı 
Katı kanun lâyihası 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesinin 1951 
Bütçe Yılı Sarfiyatı ilişik (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (7 661 313) lira (70) kuruştur. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesinin 1951 
Bütçe yılı Tahsilatı ilişik (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (7 977 717) lira (16) kuruştur. 

MADDE 3. — Tahsilatla Sarfiyat arasındaki 
farkı teşkil eden (316 403) lira (46) kuruş tah
silat fazlası olarak kalmıştır. 

MADDE 4. — Tahsisattan 1951 Bütçe yılı 
içinde sarf olunmıyan ve (A) cetvelinin ayrı 
bir sütununda gösterilen (1 315 664) lira (30) 
kuruş imha edilmiştir. 

MADDE 5. 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Millî Eğitim vekilleri memurdur. 

(8. Sayısı : 137) 
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A - CETVELİ 

F. Tahsisatın nev'i 

201 Aylıklar 
202 Hizmetliler ücreti 
204 Yabancı profesör ve uzmanların ücreti 
206 4508 sayılı Kanun gereğince yapılacak yar

dımlar 
207 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğin

ce ödenecek yabancı dil para mükâfatı 
209 5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cum

huriyeti Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 

217 4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek 
görev 'tazminatı 

219 4936 sayılı Kanun »gereğince verilecek üni
versite tazminatı 

223 Yurdun içinde ve dışında konferans için ge
tirileceklerin ücret ve giderleri 

301 Büro giderleri 
303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
305 Kira karşılığı 
306 Giyecekler 
307 Yolluklar 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek te

davi giderleri ve yollukları 
309 Taşıt giderleri 
403 Temsil giderleri 
407 Geri verilecek paralar 
419 Mahkeme harçları ve giderleri 
420 Fakültenin araştırma, inceleme ve öğretimi 

ilgilendiren gereçleriyle her çeşit giderleri 
421 Ziraat Fakültesinin çeşitli tecrübe istasyon

larında ve işletmelerinde yapılacak araş
tırma ve denemelerin her çeşit giderleri 

422 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Arkeoloji 
ve Doğu - Anadolu araştırma istasyonlarının 
her çeşit giderleri 

423 Türk Devrim Tarihi Enstitüsünün her çe
şit giderleri 

424 Tıp Fakültesinin 
451 Yayın giderleri 
452 4489 sayılı Kanun gereğince staj için ya

bancı memleketlere gönderileceklerin yol-
luklariyle her çeşit giderleri 

Tahsisat 
Lira 

6 000 

îmha olunacak 
Sarfiyat tahsisat 
Lira K. Lira K. 

3 491 400 3 144 890 63 346 308 08 
940 300 913 740 06 26 761 23 
290 244 219 380 71 70 863 29 

88 500 

10 000 

350 794 

29 587 

617 200 

5 602 
305 602 
14 450 
33 400 
4 000 
30 520 
101 806 

11 500 
30 250 
4 000 
200 

2 000 

589 803 

2 500 

75 521 

9 000 

296 909 

29 442 

603 504 

4 120 
290 189 
12 772 
28 376 
4 000 
30 321 
91 551 

6 552 
28 787 
3 882 

1 578 

573 658 

2 405 

10 

38 

98 

85 

86 
78 
24 

07 
33 

18 
78 
13 

50 

17 

38 

12 978 

1 000 

53 884 

144 

13 695 

1 482 
15 412 
1 677 
5 023 

198 
10 254 

4 947 
1 462 
117 
200 
421 

16 144 

94 

90 

62 

02 

15 

14 
22 
76 

93 
67 

82 
22 
87 

50 

83 

62 

5 998 

9 000 8 789 67 210 33 
230 205 229 215 22 989 78 
345 500 329 254 79 . 16 245 21 

24 501 17 853 97 6 647 03 
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Tahsisatın nev'i 
Tahsisat 

Lira 
Sarfiyat 
Lira K. 

İmha olunacak 
tahsisat 

Lira K. 

453 

459 
479 
501 
502 
505 
601 

901 
903 

Milletlerarası kongre ve konferanslara iş
tirak edeceklerin yolluk ve giderleri 
Spor giderleri 
Üniversite armağanı 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
Hükme bağlı borçlar 
Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve 
'burslar 
Onarma işleri 
Yeni yapı ve tesisler 

Yekûn 

17 855 
1 
1 

2 000 
2 001 
2 000 

96 000 
108 256 

1 180 000 

8 976 978 

12 218 

1 890 
526 

84 269 
104 832 
495 879 

7 661 313 

55 

80 
01 

52 
99 
05 

70 

5 636 
1 
1 

109 
1^474 
2 000 

11 730 
3 423 

684 120 

1 315 664 

45 

20 
99 

48 
01 
95 

30 
3 = 

B - CETVELİ 

F. 

1 
2 
3 
4 

Varidatın nev'i 

Hazine yardımı 
Harçlar 
Çeşitli gelir 
Bağışlar 
Eski yıllardan devreden nakit 

Yekûn 

Muhammenat 
Lira 

7 869 550 
170 000 

60 000 
1 

877 427 

8 976 978 

Tahsilat 
Lira 

7 711 294 
198 436 

67 986 

7 977 717 

K. 

99 
17 

16 
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S. SAYISI 138 
Orman Umum Müdürlüğünün 1951 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait 
Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tezkeresi ile Orman Umum Müdürlüğü 1951 yılı Hesabı 

Katisi hakkında kanun lâyihası ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/528, 1/570) 

Orman Umum Müdürlüğünün 1951 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı Muha ebat Reisliği tezkeresi (3/528) 

T. C. 
Divanı Muhasebat Reisliği 

Sayı: 361298/1772 
16 . XI . 1953 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Orman Umum Müdürlüğünün 1951 Bütçe yılı Hesabı Katisine ait Mutabakat Beyannamesinin 

ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arz eylerim. 
Divanı Muhasebat Reisi 

Mümtaz Tarkan 

Mutabakat Beyannamesi 

Teşkilâtı Esasiye ve Muhasebei Umumiye kanunları hükümlerine uyularak bir nüshası Divanı 
Muhasebata gönderilen Orman Umum Müdürlüğünün 1951 malî yılı Katı Hesabının, Divanı Muha
sebatça tetkik ve muhakeme edilmiş olan muhasip idare hesaplariyle karşılaştırılmış ve Hesabı 
Katîd'e gösterilen rakamların kabule şayan bulunmuş olduğunu arzeyleriz. 

Divanı Muhasebet Reisi 
M. Tarhan 

(Bulunamadı) 

D. 4 : Reisi 
F. Işık 

Âza 
R. ögel 

Âza 
R. Uçkun 

D. 1 : Reisi 
F. Eke 

Âza 
/. Erenli 

Âza 
K. Arıçay 

Âza 
A. R. Toksöz 

İJüa V. 
T. Akçrü* 

D. 2 : Reisi 
R. Bakuy 

Âza 
F. özbudun 

Âza 
F. Aktulga 

(Bulunamadı) 

ÂzaV. 
H. Tuğrul 

Müddeiumumi 
.:E; Arhm 

D. 3 : Reisi 
M. Gürün 

Âza 
A. Â. Hemen 

Âza-
A. R. Savcı 

ÂzaV. 
N. Başakar 



Orman Umum Müdürlüğü 1951 yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası (1/570) 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-200, 6/908 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Orman Umum 'Müdürlüğü 1951 yılı Hesabı Katisi hakkında Tarım Vekâletince hazırlanan 
ve icra Vekilleri Heyetince İ l . I I I . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ka
nun lâyihasının esbabı mucibe lâyihası ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

[Başvekil V. 
Dr. E. H. Üstündağ 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Umum Müdürlüğün merkez ve mülhakatında vukubulan bütçe muamelelerinin özeti olup 
1951 yılı içinde bütçe gelir ve giderlerine ait rakamlar icmalen gösterilmiş ve yapılmış olan hiz
metler arasında bütçe harici muamelelerin 1952 yılına devreden bakıyeleriyle nakit mevcudu 
hususi hesaplarında gösterilmiştir. 

Bütçe geliri 
1951 yılı içinde bütçe gelirlerinden yapılan tahsilat 21 087 866 lira 93 kuruştur. 

Gelirin çeşidi ile mukayeyesi 
Birinci bölüm: (Devlet Orman işletmelerinden alınacak tarife bedeli) bütçeye konulan 

7 043 000 liraya mukabil 1 114 lira 68 kuruş fazlasiyle 7 044 114 lira 68 kuruş tahsil edilmiştir. 
ikinci bölüm: (Geçen senelerden bakiye tarife bedeli) bütçeye konulan 3 851 863 lira tama

men tahsil edilmiştir. 
Üçüncü bölüm: (Devlet Orman işletmelerince tahsil edilmiş olup Umum Müdürlüğe ödenmesi 

gereken muhtelif gelirler) Bütçeye konulan 1 723 795 lira tamamen tahsil edilmiştir. 
Dördüncü bölüm: (Devlet Orman işletmeleri geçen yıllar kârları) Bütçeye konulan 2 500 000 

lira tamamen tahsil edilmiştir. 
Beşinci bölüm : (Devlet Orman işletmeleri 1949 yılı kârı) Bütçeye konulan 3 976 211 lira

ya mukabil 57 kuruş fazlasiyle 3 976 211 lira 57 kuruş tahsil edilmiştir. 
Altıncı bölüm : (Çeşitli gelirler) Bütçeye konulan 55 000 liraya mukabil 223 966 lira 93 ku

ruş fazlasiyle 278 966 lira 93 kuruş tahsil edilmiştir. 
Yedinci bölüm : (Devlet Orman işletmeleri 1950 yılı muhammen kârı) Bütçeye konulan 

2 696 270 liraya karşı bir gûna tahsilat yapılamamıştır. 
Sekizinci bölüm : (Orta orman okulu) Bütçeye konulan 3 000 liraya karşı 779 lira 25 kuruş 

noksaniyle 2 220 lira 75 kuruş tahsilat yapılmıştır. 
Dokuzuncu bölüm : (Müsadereli mallar satışı) Bütçeye konulan 1 710 695 lira tamamen tah

sil edilmiştir. 

Gelir tahakkuk ve talhsilâtının mukayesesi 
idarenin «sacı itibariyle gelir tahakkuku tahsiline tâbi olup Devlet Orman imletmeleri 1950 

yılı muhammen kârı olarak 1951 yılı Bütçesine konulmuş olan 2 696 270 lira işletmelerin 1950 
yılı kân tespit edilemediğinden İbir gûna tahsilat yapılamamıştır. 
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ödemek 

Lira K. 

22 568 856 00 1951 yılı Bütçesiyle yatırımlar dışında kalan A/l işaretli cetveldeki ödenek 
990 978 00 1951 yılı Bütçesiyle yatırımlar gideri için A/2 işaretli cetveldeki ödenek 
500 000 00 >% 95 1er hesabından 250 köyün ağaçlandırılması için verilen ödenek 

24 059 834 00 Toplam 

Bütçe gideri 
1951 yılı hesap devresi de dâhil olmak üzere o yıl .bütçesine dâhil ödeneğe mukabil 21 331 587 

lira 38 kuruş sarfedilmiştir. 
Lira K. 

21 08S 342 85 Nekden ödenen 
178 395 65 Bütçe emanetine alınan 
44 848 88 (Haziran 1952 sonuna kadar mahsup olunan 

21 311 587 38 IToplam 

24 059 834 00 1951 yılı ödenek toplamı 
21 311 587 38 1951 yılı harcama toplamı 

2 748 246 62 
500 000 00 1951 yılında harcanmadığından dolayı 5750 sayılı Kanun gereğince 1952 yılma 

devren ödenek kaydedilen 

2 248 246 62 İmhası lâzırrıgelen ödenek artığı 

1951 yılı içinde hizmet yapıldığı halde tahakkuk evrakının tekemmül edememesinden dolayı 
bütçeye masraf kaydedilemiyerek yeni seneye 10 081 lira 18 kuruş borç devredilmiştir. 

Bütçe gelir ve giderinin mukayesesi 
Lira K. 

21 311' 587 381 Bütçe gideri ve mahsup devresindeki harcama 
21 087 866 93 Bütçe geliri tahsilatı 

223 72Ö 45 Bütçe noksanından (fazla yapılan sarfiyat) 

Nakdin kontrolü 
Lira K. 

2 715 230 34 IŞuibat 1952 sonundaki kasa ve bankalar mevcudu 
1 396 216 58 1952 yılına müdevver emamet, 'bütçe emaneti, emekliliık keseneKleri ve Devlet 

yardımları bakayası 

1 319 013 76 Kasa ve banka meveudundaki paralardan veridat fazlası (eski ylllardıan müdev
ver) 
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Sayıştay Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. 3/528, 1/570 
Karar No. 8 

9 . II . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Orman Umum Müdürlüğünün 1951 Malî yılı 
Hesabı Katisi hakkında Başvekâletin tarihsiz 
ve 71 - 200/8/908 numaralı yazısiyle teklif olu
nan kanun lâyihası Divanı Muhasebatın muta
bakat beyannamesiy]e birlikte, Divanı Muhase
bat ve Orman Umum Müdürlüğü temsilcileri hu
zuru ile tetkik ve müzakere olundu. 

1. Tahsisat : 
1951 Malî yılı Bütçe Kanunu ile verilen ve 

sonradan ilâveten alman tahsisat miktarı Muta
bakat Beyannamesi ve Hesabı Katîde birbirine 
uygun olarak 24 059 834 liradan ibaret bulun
maktadır. 

2. Sarfiyat : 
Mutabakat Beyannamesiyle hesabı katîde 

birbirine uygun olarak 21 311 587 lira 38 ku
ruştur. 

3. Tahsisat bakiyesi : 
Komisyonumuzca kabul edilen tahsisat ve 

sarfiyata göre tahsisat bakiyesi 2 748 246 lira 
62 kuruştan ibaret olup bundan 500 000 lirası 
gelecek yıla devredilmiş olup bu miktar çıka
rıldıktan sonra kalan 2 248 246 lira 62 kuruş
luk tahsisatın imhası ieabetmiş ve bağlı cetvel
ler ona göre tanzim edilmiştir., 

Masraf bütçesinin 427 nci (Ağaçlandırma 
ve fidanlıklar) faslına Bütçe Kanunu ile 770 001 
liralık tahsisat kabul edilmiş ve senesi içinde 
yapılan münakaleler neticesinde tahsisat mik
tarı 769 401 lira kalmış ve buna karşılık 631 634 
lira 23 kuruşluk sarfiyat yapılmış ve 137 766 
lira 77 kuruşun da imhaya tâbi tutulmuş oldu
ğu görülmüştür. 

Sözü edilen fasla konulan tahsisatın sarfe-
dilmiyerek imhaya ayrılması sebebi komisyonda 
hazır bulunan temsilciden sorulmuş ve alman 
izahatta 5653 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
göre Devlet ormanlarının sınırlanması işi teş
kil edilecek komisyonlar marifetiyle yapılacağı 
yazılı olduğu halde idare bünyesinde vâki de

ğişiklik yüzünden teşkilât yapılamaması dola-
yısiyle sarf imkânı bulunamadığından 137 766 
lira 77 kuruşun imhaya tâbi tutulduğu görül
müştür. 

Bundan başka özel (250 köyün ağaçlandırıl
masına ait her türlü giderler karşılığı) faslına 
5750 sayılı Kanunla 500 000 liralık tahsisat ve
rilmiş ve hiçbir sarfiyat yapılmıyarak aynen 
gelecek yıla devredildiği görülmüştür. 

Komisyonda hazır bulunan temsilciden se
bebi soruldukta : 

28 Şubat 1951 tarih ve 5750 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine göre 5526 sayılı Kanunla tas
dik edilen 21 . XI . 1949 tarihli anlaşma ve 
bu anlaşmada yapılmış ve yapılacak tadi'ler ve
ya diğer^. anlaşmalar gereğince Türkiye Cum
huriyeti Merkez Bankasında % 95 1er hesa
bına yatırılmış ve yatırılacak Türk liraların
dan Amerika Birleşik Devletleri Hükümetiyle 
mutabık kalınarak muayyen maksatlara tahsi
si kararlaştırılan kısımların Genel ve Katma 
bütçeli dairelere taallûk edenleri bu bütçelere 
irat kaydolunur. 

Bu miktarlardan tahsis edilen maksatlar 
için ilgili bütçelere ilâveten sarfı lâzımgelenle-
ri bu bütçelerde mevcut veya yeniden açıla
cak bölüm ve maddelere ödenek kaydedilir. 

Birinci madde gereğince ödenek kaydedi
len mebaliğden yılı içinde sarfedilmiyen kısmı, 
aynı hizmetlere tahsis olunmak üzere ertesi yıl 
bütçelerine devren gelir ve mevcut veya yeni
den açılacak bölüm ve maddelere ödenek kay
dolunur denilmektedir. 

Yukarda sözü edilen 500 000 liralık tahsi
sat Şubat ayının sonunda verilmesi ve sene 
sonu olması dolayısiyle hizmet yapılamamış 
ve bu yüzden sarfiyat vâki olmadan aynen 
1952 yılına devredilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

4. Varidat : 
Tahakkukat : Mutabakat Beyannamesinde 
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ve Hesabı Katide birbirine uygun olmak üze
re 21 087 866 lira 93 kuruştur. 

Tahsilat : Hesabı Katide ve Mutabakat Be
yannamesinde birbirine uygun olmak üzere 
21 087 866 lira 93 kuruştur. 

Varidat bütçesinin 7 nci (Devlet Orman 
işletmeleri 1950 yılı muhammen kârı) faslında 
bütçe muhammenatı 2 696 270 liraya karşılık 
hiçbir tahsilat yapılamadığı görülmüştür. Tem
silciden alman izahatta orman işletmelerinin 
ellerinde mevcut mamul kereste stoklarının sa-
tılmıyarak ertesi yıla devredilmiş ve bu yüz
den de bilançoları zararla kapatılmış olmasın
dan tahsilat vâki olmadığı anlaşılmıştır. 

5. Orman Umum Müdürlüğü 1951 yılında 
yaptığı 21 087 866 lira 93 kuruş tahsilata kar
şılık 21 311 587 lira 38 kuruşluk sarfiyat yap
tığından aradaki farkı teşkil eden 223 720 li

ra 45 kuruş açık hâsıl olmuştur. 
Bu açık 1951 yılma müdevver kasa ve ban

ka mevcudu ile karşılandığı anlaşılmıştır. 
Yukarda arzolunan sebeplere ve kabul edi

len tahsisat, sarfiyat ve varidatın Mutabakat 
Beyannamesinde yazılı miktarlara uygun oldu
ğu anlaşılmasına göre değişik olarak tanzim 
edilmiş bulunan kanun lâyihası Büyük Millet 
Meclisinin yüksek tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Sayıştay Komisyonu 

Reisi Sözcü Kâtip 
Siird Aydın Mardin 

S. Türlidoğan Ş. Ulaşır et A. Bay ar 
Antalya Malatya 

N. §. Nabel M. Kulu 
Muş Muş 

// . Dayı F. Kılıçlar 
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HÜKÜMETÎN TEKLÎFÎ 

Orman Umum Müdürlüğü 1951 yılı Hesabı Katî 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğü 1951 
yılı umumi giderleri ilişik A / l ve A/2 cetvelde 
gösterildiği üzere (21 331 587) lira 38 kuruştur. 

MADDE 2. — Bu idarenin adı geçen yıl umu
mi geliri ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (21 087 866) lira 93 kuruştur. 

MADDE 3. — 250 köyün ağaçlandırma gider
lerini karşılamak üzere özel kanunla alman 
(500 000) lira 1951 yılında harcanmadığından 
dolayı 5750 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gere
ğince aynı hizmetlere harcanmak üzere gelh* ve 
yeniden açılan özel bölümlere ödenek kaydedil
mek üzere 1952 yılma devredilmiştir. 

MADDE 4. — Bütçe gelirleriyle giderler ara
sındaki fark olan 223 720 lira 45 kuruş sarfiyat 
fazlası 1951 yılma müdevver kasa ve banka 
mevcudu ile karşılanmıştır. 

MADDE 5. — 1951 yılında sarfolunmıyan 
A / l ve A/2 işaretli cetvelin ayrı bir sütununda 
gösterilen (2 248 246) lira 62 kuruş ödenek ar
tığı yokedilmiştir. 

MADDE 6. -
baren mer'idir. 

Bu kanun neşri tarihinden iti-

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Tarım Vekilleri memurdur. 

Başvekil V. 
ve Sağ. ve S. Y. V. Devlet Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ M. Alakant 

Adalet Vekili Millî Savunma Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 8. Kurtbek 

İçişleri Vekili ve Dışişleri V. V. Dışişleri Vekili 
E. Menderes 

Millî Eğitim Vekili 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Vekili 
ve Tarım V. V. 

E. Güreli 
Çalışma Vekili 
S. Ağaoğlu 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

işletmeler Vekili ve 
Gümrük ve T. V. V. 

8. Yırcalt 

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 
Orman Umum Müdürlüğünün 1951 Bütçe yılı 

Hesabı Katî kanun lâyihası 
MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğünün 

1951 Bütçe yılı sarfiyatı ilişik (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (21 311 587) lira (38) 
kuruştur. 

MADDE 2. — Orman Umum Müdürlüğünün 
1951 Bütçe yılı tahsilatı ilişik (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (21 087 866) lira (93) 
kuruştur. 

MADDE 3. — Tahsilatla sarfiyat arasındaki 
farkı teşkil eden (223 720) lira (45) kuruşluk 
açık kalmakta ve bu açık 1951 yılma müdevver 
Kasa ve Banka mevcudu ile karşılanmış bulun
maktadır. 

MADDE 4. — Tahsisattan 1951 Bütçe yılı 
içinde sarf olunmıyan ve (A) işaretli cetvelin ayrı 
bir sütunda kösterilen (2 248 246) lira (62) ku
ruş imha edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Malive ve Tarım vekilleri memurdur. 
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p. 

201 
202 
203 
206 

207 

209 

210 
217 
221 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 

309 
407 

412 
416 
418 
420 

421 
423 

425 
426 
427 
451 
452 

468 

476 
501 

Tahsisatın nev'i 

- 7 -
A - CETVELİ 

Tahsisat 
Lira 

Aylıklar 
Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince ya
pılacak zamlar ve yardımlar 
3656 sayılı Kanunun 5 nei maddesi gere
ğince ödenecek yabancı dil para mükâfatı 
54134 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cuiûr 
huriyeti Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 
Temsil ödeneği 
Askerlik ders öğretmenleri ücreti 
Emekli, dul, yetim aylık ve ödenekleri 
Merkez büro giderleri 
iller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Kira karşılığı 
Giyecekler 
Yolluklar 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek te
davi gider ve yollukları 
Taşıt giderleri 
Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nei 
maddesini ilgilendiren giderler 
Hastalıklarla savaş giderleri 
Okullar ve yurtlar genel giderleri 
Para taşıma giderleri 
Teknik araştırma istasyonları ve denemeler 
giderleri 
Harita ve kadastro işleri 
Yangınlarla savaşa ait 3116 sayılı Kanunun 
90, 91, 92 nei maddeleri gereğince yapıla
cak ödemeler 
Sınırlama 
Amenajman 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
Yayın ve propaganda işleri 
4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı 
memleketlere gönderileceklerin yollukla-
riyle başka her çeşit giderleri 
Kongre v* konferanslara iştirak edeceklerin 
yolluk v* giderleri 
Kurs giderleri 
Geçen yıl borçlan 

7 872 726 
1 729 680 

727 010 

539 895 

2 

926 157 
2 100 

450 
406 000 

36 000 
81 603 
26 000 

139 941 
18 322 

6 000 
267 838 

22 550 
69 000 

97 175 
75 847 

245 900 
18 402 

3 250 
17 000 

53 370 
135 000 
610 275 
769 401 
31 000 

60 000 

4 350 
2 000 

48 396 

Sarfiyat 
Lira K. 

7 149 620 11 
1 481 440 39 

562 872 15 

505 034 17 

842 131 
1 925 

201 
405 068 

32 071 
60 400 
22 659 
78 271 

8 810 
5 106 

205 388 

19 054 
62 649 

77 

61 
66 
39 
45 
60 
99 
17 
37 

13 
52 

27 949 56 
37 326 94 

240 336 07 
14 327 16 

13 308 62 

13 451 35 
50 179 17 

413 088 99 
431 634 23 
21 459 68 

25 937 53 

4 311 85 

48 257 50 

imha olunan 
tahsisat 
Lira K. 

723 105 89 
248 239 61 
164 137 85 

34 860 83 

2 

84 025 
175 
249 
931 

3 928 
21 202 
3 940 
61 669 
9 511 
893 

62 449 

4 495 
6 350 

3 250 
3 691 

23 

39 
34 
61 
55 
40 
01 
83 
63 

87 
48 

69 225 44 
38 520 06 
5 563 93 
4 074 84 

38 

39 918 65 
84 820 83 
197 186 01 
137 766 77 
9 540 32 

34 062 47 

88 15 
2 000 
138 50 
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P. Tahsisatın nev'i 
Tahsisat 

Lira 
Sarfiyat 
Lira K. 

Umumi yekûn 24 059 834 21 311 587 38 

Ertesi yıla devir 

îmha olunan 
tahsisat 
Lira K. 

502 
505 
506 
602 
901 
911 
921 
922 

923 
924 

925 

931 
932 

985 
3B. 

Eski yıllar borçları 
Hükme bağlı borçlar 
Karşılıksız borçlar 
Hazineye verilecek para 
Onarma işleri 
Kamulaştırma işleri 
Taşıtlar satmalına karşılığı 
Hastalıklar ve böceklerle mücadele ve cihaz
ları 
Yangın söndürme alet ve cihazları 
Teknik alet ve cihazların satmamla ve onar-
rılması 
3116 sayılı Kanunun 98 nci maddesi gere
ğince alınacak silâh ve teçhizat 
Yapı işleri 
Fidanlıkların her nevi su tesis ve onarma 
giderleri 
Devlet Orman işletmesi döner sermayesi 
250 köyün ağaçlandırılmasına ait her türlü 
giderler karşılığı 

35 000 
38 985 
41 273 

'7 500 000 
23 250 

485 009 
61 000 

19 600 
2 

221 851 

622 
5 001 

85 000 
1 

500 000 

23 807 
6 416 

41 272 
7 500 000 

13 203 
435 881 

58 130 

18 711 
— 

178 350 

508 
3 758 

47 272 

— 

22 
65 
14 

12 
03 
29 

91 

79 

88 
64 

58 

11 192 
32 568 

86 
— 

10 046 
49 127 

2 869 

888 
2 

43 500 

113 
1 242 

37 727 
1 

500 000 

78 
35 

88 
97 
71 

09 

21 

12 
36 

42 

2 748 246 62 

500 000 

2 243 246 

B - CETVELİ 

F. 

H 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
S 
9 

Varidatın nev'i 

Devlet Orman işletmelerinden alınacak tarife bedeli 
Geçen senelerden bakiye tarife bedeli 
Devlet Orman işletmelerince tahsil edilmiş olup Genel Müdür
lüğe ödenmesi gereken muhtelif gelirler 
Devlet Orman işletmeleri geqen yıllar kârları 
Devlet Orman işletmeleri 1949 yılı kârı 
Çeşitli gelirler 
Devlet Orman işletnuelıeri 1950 yılı muhammen kârı 
Orta Orm'an Okulu 
Müsadereli mallar »aıtışı 

Muhammenat 
Lira 

7 043 000 
3 851 863 

723 795 
500 000 
976 211 
55 000 
696 270 
3 000 

710 695 

Tahsilat 
Lira K. 

7 044 114 68 
3 851 863 

723 795 
500 000 
976 211 
278 966 

2 220 
710 695 

57 
93 

75 

Umumi yekûn 23 559 834 21 087 866 93 
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S. SAYISI : 176 
Nakil Vasıtaları hakkındaki Kanuna ek kanun lâyihası ve Maliye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/641) 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 14 . VII . 1953 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/2516, 6/2116 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâletinee hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 20 . VI . 1953 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan Nakil Vasıtaları hakkındaki Kanuna ek kanun lâyihasının es
babı mucibe lâyihasiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Memleketimizde islâm Dininin idari bakımdan en yüksek makamını işgal eden Diyanet işle
ri Reisinin, taşıdığı kisve de nazara alınarak şehir dâhil ve haricinde umuma mahsus nakil va
sıtaları il seyahati uygun görülmediği cihetle kendisine bir binek otomobili tahsisi için ilişik ka
nun lâyihası hazırlanmıştır. 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 3. XII. 1953 

Esas No. 1/641 
Karar No. 6 

Yüksek Reisliğe 

Nakil vasıtaları hakkındaki Kanuna ek kanun Kâtip 
lâyihası Maliye Vekâleti temsilcisinin iştirakiyle Diyarbakır Çorum Erzurum 
komisyonumuzca tetkik ve müzakere olundu. M. R. Bucak §. Gürses 8. Erduman 

Gerekçenin tetkiki ve Hükümet temsilcisinin imzada bulunamadı 
verdiği izahat üzerine lâyihanın heyeti umumi-
yesi ve maddeler, Hükümetin teklifi veçhile ko- ~ ,. Niede Seyhan 
misyonnmuzca da müttef ikan ve hiçbir değişikliğe L ^ ^ H A n b a ş z Akçal% 
tâbi tutulmaksızın kabul edildi. î m z a d a b u l u n a m a d l 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
buyurujmak üzere Yüksek Reisliğe arz olunur. 
Maliye Encümeni Reisi Sözcü Siird Zonguldak m 

Amasya Zonguldak Cemil Yardım #• Sivişoğlu 
H. Koray Fçhmi Açtkşöz 



— 2 — 
Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/641 
Karar No. 132 

23 .II . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Nakil Vasıtaları hakkındaki Kanuna ek ola
rak Maliye Vekâletince hazırlanan ve icra Ve
killeri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılıp Başvekâletin 14 . VII . 1953 tarih ve 
6/2116 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâ
yihası Maliye Encümeni raporiyle birlikte En
cümenimize havale edilmiş olmakla Maliye Ve
kâleti mümessili hazır olduğu halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, gerekçesinde de arz ve izah 
edildiği üzere memleketimizde islâm Dininin 
idari bakımdan en yüksek makamını işgal eden 
Diyanet işleri Reisinin taşıdığı kisve de nazara 
alınarak umumi nakil vasıtalarında seyahat et
mesi uygun görülmediği için kendisine bir bi
nek otomobili tahsisi için sevk edilmiş bulun
maktadır. 

Gerekçede serdedilen mütalâayı yerinde gö
ren Encümenimiz maddelerin müzakeresine geç

miş ve lâyihası Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul etmiştir. 

Lâyiha öncelik ve ivedilikle görüşülmesi te
mennisiyle Umumi Heyetin tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Sözcü 
Rize Sivas 

/ . Akçal H. İmre 
Bu rapor Sözcüsü 

Ordu 
R. Aksoy 

Ankara 
M. Ete 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

Konya 
M. Â. Ülgen 

Ankara 
M. Bayramoğlu 

Çanakkale 
K. Akmantar 

istanbul 
S. Oran 
Kırşehir 
R. özdeş 
Malatya 

M. 8. Eti 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 
Kastamonu 
H. Türe 

Konya 
R. Birand 

Rize 
O. Kavrakoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Nakil Vasıtaları hakkındaki Kanuna 
lâyihası 

ek kanun 

MADDE 1. —- Nakil vasıtaları hakkındaki 
15 Mayıs 1940 tarihli ve 3827 sayılı Kanunun 
ikinci maddesine bağlı (1) sayılı cetvele Diya
net İşleri Reisi için bir binek otomobili eklen
miştir. 

MADDE 2. 
meriytte girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

Başvekil Devlet Vekili 
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 
F. Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
T. Üresin 

İşletmeler Vekili 
8. YvreaU 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 2 1 . V I I . 1951 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Su mahsulleri kanunu tasarısının gerekçesiyle birlikte 
sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Su mahsulleri kanunu tasarısının gerekçesi 

Denizler, yalnız dünya ticaretinin gelişmesini sağlıyan ulaştırma vasıtası olmakla kalmayıp, 
mebzul miktarda gıda ve çeşitli endüstıinin ilk maddeleri kaynağını da teşkil etmektedir. 

Karada yaşıyan hayvanat ve nebatatın yetiştirilmesi birçok külfetlerin ihtiyar edilmesini ge
rektirdiği gibi, toprak altı servetleri de, ne kadar büyük olursa olsun, işlene işlene nihayet tüken
mektedir. Fakat tabiatın bahşettiği denizlerdeki servetler, maksada uygun bir istihsal ve işletme 
sayesinde, hiçbir zaman tükenmemekte, aksine mütemadiyen yenilenmekte ve çoğalmaktadır. 

Denizlerden başka,. göl, nehir ve ırmaklar da önemli kıymetler ihtiva ettiğinden, bilgiyle işle-
nildiği takdirde, bunlardan da büyük ekonomik menfaatler temin olunmaktadır. 

Sulardan elde edilen mahsuller, insan ve hayvan beslenmesinde kullanılmaları, endüstrinin 
ham ve işletme maddelerini teşkil etmeleri, ziynet ve süs eşyası olarak, tarım, güzel sanatlar, taba
bet ve itrij^atçılrkta istimali bakımından mütalâa edilebilir. 

Sulardaki tabiî servetler meyanında, geniş halk kütlelerinin beslenmesinde ve sahiidar mem
leketlerin millî gelirlerinde mühim yer işgal eden balık serveti, başta gelmektedir. Bugün hid
robiyoloji sahasında elde edilen bilgiler, istimal olunan modern vasıtalar ve meydana getirilen 
teşkilât ve tesisat sayesinde, gıdai kıymet bakımından diğer gıda maddelerinin hepsinden üstün 
olan balık servetinden âzami derecede faydalanılmaktadır. 

Muhtelif memleketlerin 1946 - 1949 yılları balık istihsal miktarlarını tetkik ettiğimizde, 3 mil
yon tonla Japonya'nın başta geldiğini, bu memleketi 2,5 milyon ton istihsalle Amerika Birleşik-
Devletlerinin takip ettiğini, İngiltere'nin ve İsveç'in 1 milyon 150 bin ton civarında istihsalde 
bulunduklarını, 620 bin tonla Kanada'nm, 550 bin tonla İspanya'nın, 450 bin tonla Fransaıun 
balıkçılıkta mühim yer işgal ettiğini müşahede ederiz. Almanya 1946 yılında 265 bin ton olan 
istihsalini, muntazaman artırarak 1949 yılında 471 bin tona yükseltmiştir. Nüfusu 130 binden ibaret 
bulunan İzlanda'nın balık istihsali 400 000 tonu mütecavizdir. 

Balıklardan başka balık yumurtası, siyah ve kırmızı havyar, midye, istridye ve benzerleri; is-
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takoz, böcek, krevides, karides, yengeç, kaplumbağa, ahtapot, deniz kestanesi ve diğer su mah
sulleri de, yüksek gıda kıymetleri dolayısiyle bes'enme sahasında mühim yer işgal etmekte ve.ba
lıktan daha önemli ihracat metalarını teşkil etmektedirler. 

Balıkların en iyi kıymetlendirme şekli, şüphesizdir ki, doğrudan doğruya istihlâkidir. Fakat 
balığın ihtiyaçtan çok fazla olduğu yer ve mevsimlerde, taze halinde müstehlike ulaştırılamama
sı takdirinde, nihayet cins ve kalite dolayısiyle, bir kısmının konserve edilmesine veya başka 
maddeler istihsali suretiyle kıymetlendirilmeleri cihetine gidilmesine zaruret hâsıl olmakta ve bu 
yüzden de muazzam bir endüstri doğmuş bulunmaktadır. 

Kurutma, tuzlama, isleme, salamura şeklinde kıymetlendirme yanında, her türlü yağlı ve sal-
çalı kutu konserveciliği, balık ezmeleri imalâtı bu endüstrinin kollarını teşkil etmekte ve bir kısım 
balıkların ve bu meyanda yunus balıklarının yağlarından ve derilerinden de istifade olunmaktadır. 

Balık derileri, kara hayvanları derilerinin aksine mesamatsız olduğundan, su geçmez deri is
tihsali bakımından büyük bir önem arzetmektedir. Umumiyetle, çizme, ayakkabı, kadın çantası ima
lâtında ve mezkûr vasfı dolayısiyle, gaz maskesi imalinde de kullanılmaktadır. 

Morina balığından çıkarılan yağ tababette kullanıldığı gibi, diğer balıklardan ve yunus ba
lıklarından çıkarılan yağdan da endüstride faydalanılmaktadır. Balık yağı, derilerin terbiyesinde 
çeliklere su verilmesinde, ressamlıkta kullanılan yağlı boya , vernik, sabun imalinde ve diğer bir 
kısım endüstri kollarında istimal olunmaktadır. 

Istahlâk fazlası balıklarla, diğer şekillerde kıymetlendirmeden elde edilen bakiyelerden, hay
van beslenmesinde veya uzvi gübre olarak kullanılan balık unu imalâtında faydalanılmaktadır. 

Bâzı memleketlerde su mahsullerinin yanında mütalâa edilen tuz, insan ve hayvan gıdasının 
esaslı maddelerinden biri olduktan ve gıda maddelerinin muhafazasında kullanıldıktan başka, 
sodyum, klor ve müştakları istihsalinde ilk maddeyi teşkil etmekte; deniz alklerinden iyot ve 
müştakları imalâtında istifade edilmektedir. 

İstiridyeden elde edilen tabiî incinin ziynet eşyalarının en kıymetlilerinden mâdut olduğu 
malûmdur.IIususi surette yetiştirilen istiridyeden elde olunan kültür incileri de ziynet eşyası ola
rak geniş istimal sahası bulmaktadır. Tatlı su kefalı pullarından yapılan Şark esansı, harcıâlem 
ziynet eşyasından mâdut sun'i inci imaline yaramakta, bâzı balıkların pullarından da sun'i çiçek 
imal edilmektedir. 

Denizden çıkarılan sünger büyük bir kıymet ifade ettiği gibi, mercan ve sedef çok eski zaman
lardan beri ziynet eşyası olarak kullanılmaktadır. Sedef, ayrıca, kakma mobilye ve sair kıymetli 
eşya imalinde de istimal edilmektedir. 

Su mahsulleri istihsalinin ve bu mahsulleri kıymetlendirme sanayiinin gelişmesine muvazi 
olarak, diğer birçok endüstri şubeleri de gelişmiştir, ki balıkçılık ve süngercilik vasıta, ımalzeme 
ve konservecilik için muktazi kabları, makine ve teçhizatı imal eden endüstri bu meyandadır. 

Tabiî muhit şartları, karada yetişen hayvanat ve nebatat üzerinde olduğu kadar, sularda 
yaşıyan yaratıklar üzerinde de müessirdir. 

Filhakika, su mahsullerinin yetişmeleri, üremeleri, tenevvüatı ve kaliteleri bu şartlara bağ
lıdır. 

Suların ihtiva ettiği enılâh miktarı, mevcut yemler - kabuklu hayvanlar, planktonlar - sula
rın derinliği ve cereyanları, sühunet, ziya, tuzluluk derecesi, suları çevreliyen karaların tegekkü-
lâtı ve marazları müessir faktörlerdir. 

îşte bu faktörlerden müteşekkil tabiî muhit şartlarının fevkalâde elverişliliği dolayısiyle, 
memleketimizi üç taraftan çevreliyen denizler ve iç sularımız mebzul, mütenevvi ve yüksek kali
tede su mahsullerini ihtiva etmektedir. 

Memleketimizde, öteden beri müteammem avcılık şekliyle ilgili olarak, en fazla istihsal olu
nan ve bu itibarla da iktisadi bir kıymet arzeden muhacir balıklarımızın 13, yerli dip balıkları
mızın 60, gezici dip balıklarımızın da 40 kadar nevide bulunduğunu nazara almak, denk balık
larımızın tenevvüatı hakkında bir fikir verebilir. 



- s -
Bunlardan başka, siyah havyar istihsali bakımından büyük bir kıymet arzeden Mersin balık

ları, yağ, deri ve gübre istihsalinde istifade olunan, memeli hayvanlardan yunus, köpek ve ayı 
balıkları ve diğer bilinen su mahsullerinin hemen hepsi mevcuttur. 

Göl, ırmak ve nehirler gibi iç sularımız da, her tarafta rağbet gören ve bir kısmından hav
yar da istihsal olunan çeşitli balıkları ihtiva etmektedir. 

Su mahsullerimizden üzerinde ehemmiyetle durulması gereken biri de süngerdir. Sünger 
tarlaları, Çanakkale, Ege ve Akdeniz sahillerimizde vâsi sahalar işgal etmektedir. Yumuşak, 
elâstikî, emme kabiliyetleri yüksek ve mukavim olmaları dolayısiyle, bilhassa Ege sahillerimiz-
deki tablalardan elde edilen süngerler dünya piyasalarında rağbet görmektedir. 

Memleketimizin su mahsulleri bakımından arzettiği bu müstesna duruma rağmen, balıkçılı
ğımız ve süngerciliğimiz şimdiye kadar gelişmek imkânını bulamamış ve lâyık olduğu seviyeye 
yükseltmemiştir. Toprak mahsulleri müstahsılınııza yapılan yardımlardan su mahsulleri müs
tahsilimizin istifade ettirilmemesi, değer fiyat elde edinceye kadar veya müstehlike arzedilin-
ceye kadara muhafazaya imkân veren soğuk hava tesislerinin mevcut olmaması, su mahsulleri
nin bozulmadan ve taze halinde naklini .mümkün kılan vasıtaların yokluğu, müstahsilin verimli 
av vasıtalarından mahrumiyeti ve açık deniz avcılığının tatbik edilmemesi gibi sebepler ve bun
lara zamimeten müstahsil' ve müstehliki istismar eden aracıların zararlı faaliyeti buna âmil ol
muştur. 

lüsfcnlan tahminlere göre, memleketimizin 1938 yılındaki balık istihsali 76 bin tondur. Bu 
miktar harb yılları içinde av malzeme ve vasıtalarının tedarikinde karşılaşılan müşkülât dolayı-
siyle, tedricen azalarak 20-30 bin tona düşmüştür. 1948 ve 1949 yıllarında muhacir balıkların 
m»B#eketimiz sularından az geçmesi de, bu iki yılda istihsalin azalmasına âmil olmuştur. 

Deniz sahili illerimizle, büyük göl ve nehirleri ihtiva eden ceman 30 ilimizde valilikler kanaliyle 
yapılan anketten, elde olunan neticelere göre, 1950 yılında memleketimizde istihsal olunan taze 
tatlı su ve deniz balıklarının miktarı 62 bin ton ve avlanan Yunus balıklarının miktarı da 14 bin 
ton kadardır. 

Gene bu ankete göre 1950 yılında istihsal olunan ham sünger miktarı da 42 ton raddesindedir. 
Bir taraftan malik olduğumuz imkânlar ve diğer taraftan memleketimize nazaran tabiatın da

ha az müsaadekâr davrandığı bir kısım memleketlerdeki istihsal yüksekliği nazara alındığı takdir
de, balıkçılık ve süngerciliğimizin kalkınması için gereken tedbirlerin ittihazı cihetine gidilmesi ha
linde, su mahsullerimizi millî gelirimize daima artan bir kıymet halinde kazandırmanın, düzenli 
ve maksada uygun bir işletme ile memleket iktisadiyatını bu servetle de takviye etmenin mümkün 
olabileceği hakkında hiçbir şüphe bırakmamaktadır. 

Balıkçılık ve süngerciliğimizin kalkınması mevzuubahis olunca, balık neslini, sünger ve mercan 
tarlalarını koruyacak şekilde avcılık ve istihsali tanzim eden, bu avcılık ve istihsalin bir meslek 
haline gelmesini sağlıyan, müstahsıllar arasındaki ihtilâfı öhliyen, mevcut tesislrin daimî ve gere
ği gibi işletilmesini, yeni tesislerin kurulmasını ve istihsalin artmasını sağlıyan hükümlerin hazır 
lanarak yürürlüğe konulması, ele alınacak mevzuların başında gelmektedir. Her ne kadar 26 Ocak 
1297 tarihli Zabıtai Saydiye Nizamnamasiyle diğer ek ve tadillere ait nizamname ve kanunlar 
mevcut ise de, bu mevzuat hali hazır duruma uymamakta ve ihtiyaca tekabül etmemektedir. 

Bu itibarla, yukarda kısaca belirtilen gayelerin tahakkukunu mümkün kılmak üzere «Su Mah
sulleri Kaunu tasarısı* hazırlanmıştır. Bu tasarının hazırlanması sırasında, bir taraftan bugünkü 
durum ve ihtiyaç diğer taraftan gerek yukarda kaydedilen ve gerek yabancı memleketlerde, ez
cümle İngiltere, Fransa, Norveç ve İtalya'daki mevzuat tetkika tâbi tutulmuştur. 

Tasarı, memleketimiz su mahsulleri, müstahsil, işleyici, imalâtçı, muhafazacı ve tacirlerinin 
bizzat seçtikleri temsilcilerin iştirakiyle 12. I I I . 1951 tarihinde toplanan Su Ürünleri Kongresince 
de incelenmiş ve tasarının ihzarında bu temsilcilerin görüş ve mütalâalarından da faydalanılmıştır. 

Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri başlangıç hükümleridir. 1 nci madde tarifleri ihtiva etmekte, % 
nci madde Türk Kara ve Içsularmda Avlanma hakkının Türk vatandaşlarına münhasır olduğu husu
sundaki 815 sayılı Kabotaj Kanununun 3 ncü maddesi hükmünü teyit eylemektedir. Bu maddenin 

(Su mahsulleri) 
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2 nci fıkrası, turistik mülâhazalarla, ecnebilerin memleketimizde amatör balıkçılık yapmalarına 
imkân vermektedir. 

Tasarı-4 fasıldan ibarettir. 
I nci fasıl balıkçılık ve süngercilik kısımlarına ayrılmış ve ilgili hükümler bu kısımlara ayrı ayrı 

dercolunmuştur. 
3 - 14 ncü maddeler balıkçılığı ilgilendiren hususları tanzim etmektedir. 
3 ncü maddede, balıkçı, balıkçı tayfası ve amatör balıkçının tarifi yapılmakta; avlanılan su 

mahsullerini satışa çıkarmayı mûtat sanat ittihaz edenler ve satış maksadı olmaksızın olta ve ben
zeri ufak vasıtalarla su mahsulleri avlıyanlar şeklinde bir esasla, balıkçı ve amatör balıkçılar tef
rik edilmektedir. Bu tefrik neticesi, amatör balıkçıların avladıkları su mahsullerini satmaları sa
rahaten menedilmiş ve bu suretle amatör balıkçılığın maişet temin eden bir meslek olmadığı be
lirtilmiştir. 

4 ncü maddede, balıkçılık ruhsat tezkerelerine ait hükümler yer almıştır. Balıkçılığı ve balık
çı tayfalığmı meslek ittihaz etmiş olanların tefrikim temin ve'teshil bakmımdan av ruhsat tez
kerelerinin ehemmiyeti aşikârdır. Sahiplerinin bu tezkereleri ava çıkarken ve av esnasında yan
larında bulundurmaları mecburiyeti, bu meslek erbabının murakabesini ve mesleke mensup ol-
mıyanların takibini kolaylaştırmak için konulmuş ve maddeye tezkerelerle ilgili diğer hüküm
ler ilâve edilmiştir. 

5 nci maddede, balıkçılık ruhsat tezkerelerinden alınacak harçlar tâyin ve tesbit edilmekte
dir. Harç miktarlarının tâyininde takımların istihsal kapasitesi esas olarak alınmış ve bu su
retle de nispî bir adalet teminine itina olunmuştur. 

6 ncı maddede, daimî ve muvakkat dalyanlarla, voli yerlerinin tarifi yapılmış ve bu tarif
lerde mezkûr av yerlerinin tefrikına medar olacak hususiyetler belirtilmiştir. Maddede, daimî ve
ya geçici dalyanların sınırları içinde bir veya mütaaddit dalyan kurulmasına imkân verilmiştir. 

7 nci ve 8 nci maddeler, muhtemel ihtilâfları önlemek üzere, dalyanlar ve voli yerlerinin ne 
suretle taayyün edeceğine ve sınırların tapu senetlerinde gösterilmemiş olması veya sınırlarında 
her hangi bir değişikliğin vukuagelmiş bulunması hallerinde, bu sınırların ne şekilde tesbit edi
leceğine dair hükümleri ihtiva etmektedir. 

9 ncu madde, dalyan sahiplerinin dalyanları yakınındaki voli yerlerinde avlanma haklarının 
şümulünü tâyin eden ve bu haklarının korunmasmı sağlıyan; geçici dalyanların kurulmamış 
bulunduğu ve voli yerlerinin faaliyette olmadığı zamanlarda, buralarda avlanmak istiyenlerin ser
bestisini himaye eden hükümleri vaz'etmektedir. Maddenin son fıkrası, faaliyette bulunan dalyan 
ve voli yerleri yakınında geceleri ışık yakarak avlanmak suretiyle, balıkların bu av yerlerine gir
melerine mâni olunmasını önlemek ve bu yüzden balıkçılar arasında sık sık tahaddüs eden ihtilâf
ları bertaraf etmek gayesini istihdaf etmektedir. 

10 ncu maddede, dalyanların ve voli yerlerinin sahipleri tarafından bizzat veya kiraya veril
mek suretiyle işletilmelerini, hibe ve miras yoliyle intikallerini temin eden hüküm yer aldığı gübi; 
mezkûr av yerlerinin balık istihsalinde oynadığı mühim rol ve bunların devamlı olarak işletil
mesinin memleket ekonomisi ve umumi menfaat ile olan irtibat ve münasebeti muvacehesinde, ter-
kedilmeleri hiçbir suretle tecviz edilemiyeceğinden, terk hallerinin önlenmesi maksadiyle hüküm
ler de vaz'edilmiştir. Maddeye, terkin 3 sene sürekli olarak devam etmesi halinde sahiplerinin bu 
yerler üzerindeki bütün haklarının Hazineye intikal edeceği şeklinde hüküm de ilâve edilmek su
retiyle, nu av yerlerinin memleket nef'ine Hazinece işletilmesi İmkânı sağlanmıştır. Ancak hak
sız bir muamele yapılmasına meydan vermemek üzere, ter'k halinin tesbiti hususu ayrıca derpiş 
olunmuş ve hükme bağlanmıştır. 

II nci madde, Hazine, özel idare, belediye ve köylere ait su avı yerlerinin ne suretle kiraya 
verileceğini göstermektedir. Kira müddetinin 10 sene kadar devam etmesinin kabulü, temizleme, 
imar ameliyelerinin muntazaman yapılabilmesi ve kurulacak tesisatın amorti edilebilmesi için bu 
av yerlerinin mümkün mertebe uzunca bir zaman müstecir elinde kalmasını sağlamak maksadına 



mâtuitur. Ancak, rayicin değişmesinin müstecir ve mucirin bu yerlerden temin etmek istedikleri 
menfaati haleldar 'edeceği de nazara alınarak, kira müddeti 10 yıl olarak tahdit edilmiştir. 

12 nci madde, yeniden nerelerde ve ne şekilde dalyan kurulabileceğine ait hükümleri muh
tevidir. Bu şekilde kurulacak dalyanlarda, şimdiye kadar olduğu gibi, mülkiyete benzer bir 
hakkın teessüsü uygun 'görülmemiş, ancak yapılacak tesisatın amorti edilmesi ve kurmak istiye-
niıı bu teşebbüsten tatminkâr menfaat sağlıyabilmesi düşüncesiyle, bu yerlerde 20 sene gibi uzun 
bir müddet avlanma hakkını haiz olması kabul edilmiştir. Bu müddetin hitamında, bu dalyanl'a-
rm Hazineye ne şekilde intikal edeceği de hükme bağlanmıştır. Maddenin son fıkrasında, su mah
sullerini üretmek istiyenlerin de bu madde hükmüne tâbi olacakları ifade edilmiştir. 

13 ıncıü'madde, su malhsullerinin yalnız tabiî kaynaklardan istihsaliyle iktifa edilmeyip, diğer 
memleketlerde olduğu gibi deniz sahillerinde havuzlar yapmak ve sair tesisler kurmak suretiyle 
istiridye ve benzerleri ile diğer mergup su mahsullerinin ayrıca ve hususi surette yetiştirilmesi
ni sağlamak maksadiyle vaz'olunmuştur. Maddede, bu havuzlarla tesisatın başkalarına kiralana
bileceği ve devredilebileceği kabul ve bunun şekli tâyin edilmiştir. 

Sınai Ibir teşebbüs mahiyeti arzetmesi hasebiyle, bu tesislerle havuzların kuruluşundan 30 yıl 
sonra Hazineye intikali hususu hükme bağlanmıştır. 

14 IDCÜ maddede, 12 ve 13 ncü maddelere göre yapılan tahsis ve verilen ruhsatların fesih ve ip
taliyle ilgili hükümler konularak, sözü edilen maddelerle istihdaf olunan gayeler teyit ve takviye 
olunmuştur. 

1 nci faslın 2 nci kısmı, 15 - 21 nci maddeleriyle süngerciliği ilgilendiren hükümleri havidir. 
15 nci maddede, süngercilerle süngercilik takımlarında çalışanların tarifleri yapılmakta ve 

bu takımlarda çalışanların kimler olduğu izah edilmektedir. 
16 ve 17 nci maddeler, süngercilik ruhsat tezkereleriyle, bu tezkerelerden alınacak harçlara 

ait hükümleri ihtiva etmektedir. Bu maddelerin vaz'mda, balıkçılık ruhsat tezkereleriyle harçla
rının tâyin ve tesbi-tindeki esas ve maksatlar göz önünde tutulmuştur. 

18 nci maddede, kılavuz ve makinistlerin ehliyet belgeleri almaları esası konulmuş ve sünger
cilik takımlarında çalışan dalgıçların hayatları temint altına alınmak maksadiyle, kılavuz ve 
makinistlerin imtihana tâbi tutulmaları mecburiyeti konulmuştur. Teknik hususları ilgilendirme
si dolayısiyle, bunlarda aranacak vasıf ve bilgilerle, kimler tarafından ve ne şekilde imtihan 
edileceklerinin tsbiti nizamnameye bırakılmıştır. 

19 ncu maddeye, sünger avı mevsimlerinde birçok dalgıçların sakatlıklarını intaç eden veya ha
yatlarına mal olan faaliyetleri göz önünde tutularak, gerekli hükümler konulmuştur. Dalgıçların 
haiz olması lâzımgelen vasıf ve bilgilerle, bunların tâbi tutulacakları eğitim ve imtihanlarının 
şeklinin tesbiti nizamnameye bırakılmıştır. 

20 nci madde, süngercilik takımlarında çalışacaklara verilecek ehliyet belgelerinden alınacak 
harçları tesbit etmektedir. 

21 nci madde : Sünger ve mercan avcılığında dalgıcın hayatı, kendi bilgisi ve tecrübesi kadar, 
dalmasına yardım eden kimselerle bu hususta kullanılan alet ve vasıtaların gereği gibi faaliyet
te bulunmasına da bağlı olduğundan, maddeye bu hususları temine matuf hükümler konulmuş 
ve mevzuun arzettiği teknik hususiyet de nazara alınarak, müteferri hükümlerin tesbiti nizamna
meye bırakılmıştır. 

Kanunun 2 nci faslında muafiyet hükümleri yer almıştır. 
22 nci maddede, vasıfları ve durumları itibariyle ruhsat tezkeresinden muaf tutulanlar gös

terilmiştir. 
23 ncü maddede, avcılıkta kullanılan teknelerin istihsal vasıtalarını teşkil etmeleri dolayısiyle, 

sırf gelir temini için; liman idareleri, Belediye ve köylerce, her ne nam altında olursa olsun 
vergi ve resim almalarının önlenmesi maksadiyle hüküm sevkolunmuştur. 

Tasarının 3 ncü faslı iki kısımdan terekküp etmektedir. I nci kısmı ceza hükümlerini, 2 nci kıs
mı da usul hükümlerini muhtevidir. 

Memnuiyetlerle cezalarına ait hükümler^ 24-40 nci macldçlerde yer elmi|tır. 



24 ncü maddenin 1 nei fıkrasında, balık avcılığında kullanılacak ağların ve dalyanlardakı 
kargı ve benzerlerinin göz açıklıklarının, teknik karakteri dolayısiyle, nizamnamede tâyin edile
ceği ifade edilmiştir. 

Balık neslinin korunması maksadiyle, ağ, kargı ve benzerlerinde, avlanılacak balıkların cinsle-
rine göre ayrı göz açıklıklarının istimali, diğer memleketlerde olduğu gibi, esasen memleketi
mizde de öteden beri teessüs etmiş bir gelenek teşkil etmektedir. Bu maksadın sağlanması için, 
nizamnamede belli edilen esaslara aykırı hareket edenler hakkında uygulanacak ceza hükmü, 2 
nci fıkra ile konulmuştur. 

25 nci maddede, su masüllerinin korunması için, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına, lüzumlu 
tedbirleri almak, tahdit ve memnuiyetler ihdas edebilmek yetkisi verilmiş ve bu hususta cezai 
müeyyide vaz'edilmiştir. 

26 nci madde, 25 nci madde ile istihdaf olunan maksat ve gayenfeı tahakkuku bakımından ta
mamlayıcı bir hüküm olarak vaz'olunmuştur. 

27 nci madde, akar sularda balıkların üremesine engel teşkil edecek diğer hareketlerin önlen
mesini temin edecek hükmü ihtiva etmektedir. 

28 nci madde, denizlerimizde ve iç sularımızda balık neslinin inkirazmı intaç eden ve mevcut 
memnuiyet hükümlerine rağmen yer yer görülebilen muzır, balık avlama usullerini men'e matuf 
hükümleri ihtiva etmektedir. Mevzuun arzettiği ehemmiyet nazara alınarak, mer'i mevzuattaki 
kifayetsiz müeyyideler teşdit edilmiştir. Bu suretle, memleketimiz balıkçıların tarafından öteden 
beri ısrarla vâki taleplerin is'afı cihetine gidilmiştir. 

29 neu madde, eskiden beri mevcut bir hükmün tekrarından ibaret bulunmakla ve memleketi
miz balıkçılarının isteklerini karşılamaktadır. 

30 neu madde, su mahsûllerine ve yumurtalarına zarar veren maddelerin denizlere ve iç su
lara dökülmesini önleyici hükümleri ihtiva etmektedir. Av vasıtalarına zarar verebilecek maddele
rin av yerlerine veya civarına atılması da, bu madde ile önlenme gayesi güdülmüştür. 

31 nci maddede, dünya balıkçılığında ancak açık denizlerde dip balıkları avlanmasında kulla
nılmasına. müsaade edilen ve kara sularda istimali mutlak olarak menohınan sürütme suretiyle 
balık avcılığının tahdidine mütedair hükümler yer almaktadır. Eski mevzuatta olduğu gibi, mem
leketimiz balıkçılarının mütalâa ve temennilerine de uygun olarak kara sularımızla iç sularımızda 
ve birçok balıkların geçit ve yumurtlama sahalarını teşkil eden Boğazlarla Marmara Denizinde sü
rütme suretiyle su mahsulleri avcılığı menedilmiş ve bu memnuiyete ait müeyyide konulmuştur. 

32 nci madde: Çıplak dalgıçlarla skafandr veya f ernezli dalgıçların sünger avlamak üzere mu
ayyen derinlikten fazlaya inememeleri ve derin sularda zıpkınla da sünger avlanılmaması dolayı
siyle, bii' tefrik yapmaksızın tarlalardaki süngerleri yolmak suretiyle istihsal yapan kangavalann, 
bu mahzurana rağmen zaruri olarak 60 metreden daha fazla derin sularda kullanılması kabul edil
miştir. 

Bu itibarla, diğer vasıtaların istimal edilebileceği 60 metreye,kadar derinliklerde bu aletin kul
lanılması menedilmiş ve cezai müeyyidesi vaz'olunmuştur. Maddenin 2 nci fıkrasında, sünger tarlala
rına yaptığı zararlardan başka, diğer su mahsullerine de zarar vermesi hasebiyle, «taşarası» tâbir edilen 
bir nevi kangava ile sünger avlanması memnuiyeti vaz'edilmiş ve ceza ile beraber bu vasıtanın 
müsaderesi hükme bağlanmıştır. 

33 ncü madde: Türkiye sahillerinde nakliyatı bahriye (kabotaj), limanlarla kara »uları dâhi
linde icrayı sanat ve ticaret hakkındaki 815 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine mütenazır olarak, ec
nebilerin kara sularımızda ve iç sularımızda balıkçılık ve süngercilik yapmaları memnuiyeti ve 
cezası vaz'olunmuştur. Bu memnuiyete rağmen bâzı ecnebilerin kara sularımızda aylandıkları ve 
yapılan sıkı takibat karşısında dahi memleketimizde yasak edilen alet ve vasıtaları kullanmakta 
ısrar ettikleri görüldüğünden, bu halleri önleyici cezaların unsurlarının vazıhan belirtilerek bura
da yer alması zaruri görülmüştür. 

34 ncü madde, av tezkeresi ve ehliyet belgesi olmadan balıkçılık ve süngercilik yapanlar hak-
kiada cezai müeyyideyi tesbit etmektedir. Maddenin ikinci fıkrasında, amatör balıkçıların avladık-



lavı balıkları satmaları haİinde, aynı cezanın tatbik edileceği tasrih olunmuştur. 
35 nci madde, balıkçılık ve süngerciliğimizin kalkınmasında alınacak tedbirler sırasında ve ya

pılacak yardımlarda nazarı itibara almak ve giriştiğimiz milletlerarası taahhütler icabı istenilecek 
malûmatı zamanında ve sıhhatli olarak verebilmek maksadiyle, istatistik rakamlarını derlemek 
üzere Ekonomi Ve Ticaret, Bakanlığına bu madde ile yetki verilmiş ve istenen malûmatı vermiyen-
ler hakkında eezaİ müeyyide de konulmuştur. 

36, 37 ve 40 ncı maddeler; su avı ve üretme yerleri üzerindkei hakların himayesi maksadiyle, 
mütecavizlerinin tecziyesine mütedairdir. 

38 nci madde, ruhsatsız olarak dalyan ve üretme yerleri kuranlar hakkında tatbik edilecek mu
amele ve cezaları tâyin etmektedir. 

39 ncu madde, 21 nci maddenin 3 ncü fıkrasının müeyyidesini teşkil etmektedir. 
41 - 43 ncü maddelerde konulmuş olan usul hükümleri, vazifeli mahkeme ile bu kanunun tatbi

katında görevli memurları ve müsadere edilen su mahsulleri hakkında yapılacak muameleleri ihti
va etmektedir. 

Kanunun 4 ncü faslı müteferrik hükümleri ihtiva etmektedir. 
44, 45, 46 ncı maddelerde, balıkhaneler ve buralarda yapılacak satışlardan alınacak ücret, su 

mahsulleri ihracatında gümrüklere ibrazı gereken belgeler ve 28 nci maddede yazılı suçu ihbai' 
edenlere verilecek ikramiye hakkında hükümler mevcuttur. 

47 nci maddede, süngercilik ve balıkçılık takımlarında çalışanların her an mâruz kaldıkları teh
likeler göz önünde bulundurularak, bunların "İşçi sigortalarından istifadeleri derpiş olunmuş ve 
hükme bağlanmıştır. 

48 nci madde, teknik ve ilmî araştırmalar için yasak vasıta ve usullerin istianaen kullanılması 
hakkındadır. 

49 ncu madde, bu kanunla istihdaf edilen maksat ve gayelerin tahakkuku bakımından Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığına verilen diğer vazife ve salâhiyetleri göstermektedir. 

50, 51, 52 ve 53 ncü maddeler kanunlarda bulunması mûtat hükümleri ihtiva etmektedir. 
Geçici madde : 30 ncu maddenin 2 nci fıkrası hükmünün derhal tatbikinin imkânsız bulunması 

dolayısiyle, ilgili müesseselerce lüzumlu tesisatın meydana getirilebilmesine imkân verilmek üzere 
bu madde ile gerekli mühlet verilmiştir. 



Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 30 . VI . 1952 
Esas No. 1/350 
Karar No. 47 

Yüksek Başkanlığa 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunun 21 . VII . 1951 tarihli 
toplantısında yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan su mahsulleri kanunu tasarısı komis
yonumuza havale edilmekle mezkûr Bakanlık 
temsilcileri hazır olduğu halde tetkik ve müzake
re edildi. 

A) Denizler, yalnız dünya ticaretinin geliş
mesini sağlıyan ulaştırma sahası olmakla kal
mayıp, bol miktarda gıda ve muhtelif sanayii
nin ana maddeleri kaynağını da teşkil etmekte
dir. Bu itibarla, ihtiva ettiği servetler iktisadi 
şartlara uygun bir şekilde istenildiği, takdirde 
toprak üstü ve toprak altı servetlerine nispetle 
her bakımdan devamlı, daha çok verimli ve. uzun 
ömürlü bulunmaktadır. 

Göl, nehir ve ırmakların da; muhtevi bulun
dukları kıymetler noktayı nazarından denizler 
gibi mütalâa edilmesi icap eder. 

Sulardan elde edilen mahsuller, insan gıdası 
için ehemmiyete haiz olduğu kadar hayvan bes
lenmesinde de başlıca bir mevki işgal etmekte 
ve kısmen de sanayiin bâzı şubelerinin ham ve 
işletme maddeleri, ziynet, süs eşyası olarak ve 
ziraat, tababet, güzel sanatlarla ıtriyatçılıkta 
kullanılmaktadır. 
• Su mahsulleri meyanında, gerek iktisadi, 

gerekse içtimai sahalardaki ehemmiyeti bakı
mından (balık ilk safta gelmektedir buna rağ
men ve dünyanın birçok yerlerinde en müte
kâmil vasıtalarla teçhiz ve bu suretle vücuda 
getirilen tesisat sayesinde, gıdayı çok yük
sek lolan balık servetinden âzami derecede is
tifade edildiği halde, bu mevzu memleketi
mizde tamamen ihmale uğramıştır. Bu itibar
la esaslı ve geniş bir hamle yapılması kalkın
ma hareketi için katî bir zaruretti]'. 

Balıktan sonra üzerinde ehemmiyetle du
rulması lâzım gelen deniz mahsulü (süngerdir). 

Evsaf bakımından en üstün derecede bulunan 
ve dünya piyasaları nezdinde rağbeti celbeden 
bu kıymetli maddenin himayesi için (tesadüfle
rin seyrine mâruz bırakılmıyarak) bu bapta ge
rekli tedbirlerin alınması, millî servetimizin 
çoğalmasını temin sadedinde baş vurulması ikti
za eden bir yol olarak telâkki edilmiştir. 

Su mahsulleri istihsalinin ve bu mahsulleri 
kıymetlendiren başlıca sanayiin tesis ve inkişafı 
ile muvazi olarak diğer birçok »anayi şubele
rinin dahi vücut bulacağının aynı zamanda te
barüz ettirilmesi faydalı görülmüştür. 

Binaenaleyh; balıkçılık ve süngerciliğin kal
kınması, balık neslini ve sünger tarlalarını ve 
sair su mahsullerini koruyacak şekilde avcılık 
ve istihsal şekillerinin tanzimi, bu avcılık ve 
istihsalin bir meslek' haline gelmesi, mevcut 
tesislerin de iktisadi şartların icaplarına uygun 
olarak işletilmesi de yeni tesislerin vücuda ge
tirilmesi ve istihsalin artması ancak yeni hü
kümlerin tedvini ile kabil olabileceğinden işbu 
hususları ve umumiyetle su mahsullerini alâka
dar eden müeyyideleri ihtiva etmek üzere Hü
kümet tarafından hazırlanmış bulunan su 
mahsulleri kanun lâyihası esas hatları itiba
riyle kabule şayan görülmüştür. 

B> Kanun lâyihası; Türk 'Medeni Kamı* 
tıunuıı prensiplerinden m/ülhem olarak (su avı) 
yerleri hakkında yeni hükümler vaz'etmekte 
olduğu gibi, Medeni Kanunun meriyetinden 
evvel müesses ve müktesep hakların da hima
yesini derpiş ve bu sahada çalışanlarda, kulla
nılan vasıtalardan cüziyat kabilinden harç, re
sim ve vergi alınmamasını istihdaf eden hü
kümleri de muhtevi bulunmuştur. 

Ancak, su mahsullerinin içtimai ve iktisadi 
sahadaki ehemmiyetli mevki üzerinde tevakkuf 
eden Adalet Komisyonu, mevzuun her veejhile 
inkişafını temin sadedinde muafiyete mütedair 
bulunan kısımları genişleterek lâyihaya ieaibe-
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den hükümleri ithal ve ilâve eylemiştir. 

1. Yeni hükümler; bilhassa Medeni Kanu
nun 632 ve 641 nei maddeleriyle bu maddelere 
muvazi sair hükümler nazara alınarak vaz'edil
miştir. 

'Medeni Kanun; gayrimenkul mülkiyetinin 
mevzuunu : (Arazi, ve araziye murta'bıt olarak 
tapu sicilinde mukayyet ve daimî olmak üzere 
kaydedilen haklar ve madenler) olarak tesbit 
etmekte ve sa'hipsiz şeylerle menfaati umuma 
ait olan gayrinıenkulleri de ayrı bir neftçe tâbi 
tutmaktadır ki binnetiee ve bâzı istisnalar ha
riç olmak üzere bu emvalde hususi mülkiyet 
kaideleri cari bulunmaktadır. Bu suretle devle
tin hüküm ve tasarrufuna giren denizlerde vü
cuda getirilecek dalyan ve voliler hakkında, zik
redilen esaslara uygun kaideler tesbit olunmuş 
ve Medeni Kanun hükümlerine her mânada inti-
\mk edilmiştir. 

2. Medeni Kanunun tatbik mevkiine konul
masından evvel dalyan ve voli yerleri, gayri-
mekul sayılarak mülkiyet esasından tapu siciline 
kaydedilmiştir. Bunlardan bir kısmı şer'i mah
kemeler tarafından verilmiş bulunan hüccetle
re müsteniden tasarruf altında bulundurulmak
ta olduğu gibi bir kısmı da vakfedilerek ait ol
duğu defterlere kayıt edilmiştir. Ancak; bun
lardan dalyanlarda mûtat yani balık saydı için 
gerekli inşaat ve tesisat yapılması gibi teamül i 
bir memnuniyeti vardır ve voli yerleri de sade
ce karadan balık ağlarının çekilmesi suretiyle 
balık tutulan kıyıların malûm ve mahdut yerle
rinden ibarettir ki, teessüs eden bu hakların da 
siyan eti gerekli bulunduğundan lâyihada bu hu
suslar da nazara alınmıştır. 

Hulâsa Kanunu Medeninin neşrinden mu
kaddem tapu siciline kaydedilen ve bu bentte 
izah olunan esaslar dairesinde gayrimüseccel 
olarak intifa edilmekte bulunan dalyan ve voli 
yerleri üzerindeki alâkalıların müktesep hakları 
mahfuz tutulmuştur. Şu ciheti de tebarüz ettir
mek zarureti vardır. Saymlan ahval her hangi 
bir kanun veya nizam mesnedinden mahrum bu
lunup ancak teamülidir. Ve gerek bu sebeple ge
rekse yine kadimden beri devam eden kullanış 
tarzına göre dalyan ve voli yerlerinde mülkiyet 
haklarına muvazi olarak her hangi bir intifa şek
linin cari olmadığı ve bilâkis memnu bulunduğu
nun ve hali hazır kanunların memnuiyetlerinin 

de nazara alınması lâzımgeldiğine bu meyanda 
zikredilmesi lüzumlu görülmüştür. 

3. Muafiyet hükümleri; 
Balıkçılık malzeme ve teçhizatı için : 
Gümrük Kanunumuzun hükümlerine tevfikan 

nevileri Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ile, Güm
rük ve Tekel ve Tarım bakanlıkları tarafından 
tesbit edilen ziraat alet ve makineleri, Gümrük 
Resminden ve her türlü resimlerden muaf ola
rak yurda ithal olunmaktadır. 

601 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan şe
ker fabrikalarının yabancı memleketlerden it
hal ettikleri bilcümle makine, malzeme, teçhizat 
ve istihlâk maddeleri Gümrük ve diğer Vergi 
ve resimlerden muaf tutulmuştur. 

Sanayi ve maden sahasında birçok malzeme 
ve teçhizat, 2/9406 sayılı Kararname hükümle
rine müsteniden, Ekonomi ve Ticaret Bakanlı
ğının müsaadesi ile, % 90 a kadar varan Güm
rük Resmi ve Muamele Vergisi muafiyetinden 
istifade etmektedir. 

Teşviki Sanayi Kanununun yürürlükten kal
dırılmış bulunmasına rağmen, 2834 sayılı Kanu
nun 21 nci maddesi hükmünden faydalanarak 
Tarım Satış Kooperatifleri Damga Resminden 
ve ithal ettikleri makine ve teçhizat da, Gümrük 
Resmi ve diğer vergi ve resimlerden muaftır. 

Yukardaki izahattan anlaşılacağı gibi; zira
at, endüstri ve maden istihsal şubeleri âzami 
derecede muafiyetlerden faydalanırken ve bu 
muafiyetlerle Hazinece katlanılan fedakârlık ye
kûnlara yükselen rakamlarla ifade edilirken, 4 
ncü istihsal şubesini teşkil eden su mahsulleri 
istihsalinin muafiyetlerden faydalanmaması için 
hiçbir sebep mevcut değildir. Bahusus, asırlar
dan beri ihmal edilegelmiş olup, bugün kalkın
dırılması bir ekonomik ve sosyal dâva olarak ele 
alınmış bulunan su mahsulleri istihsal şubesinin, 
evveliyatla ve çok eski yıllardan beri muafiyet
lerden faydalanan diğer üç istihsal şubesine ter-
cihan, muafiyete kavuşturulması bir zaruret ola
rak görülmektedir. 

Toprağa sahip olmadıklarından maişetlerini 
hayatları pahasına denizlerde, sularda ariyan 
balıkçıların, en az ziraat, endüstri ve maden 
müntesipleri kadar, mevzuubahs muafiyetten is
tifade ettirilmesi ve bu suretle yaşama seviyele
rinin diğerlerinkine irca edilmesi, elbetteki bir 
zaruret teşkil etmektedir. 
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Bir kısım memleketlerin dünya ticaret piya

salarından ayrılmasının, su mahsulleri ihraca
tımızın daralmasında âmil olduğu bir hakikatsa 
da; bu ihracatın daralmasında Türk balıkçılığı
nın diğer istihsal şubeleri ve dünya balıkçıları 
gibi, muaflıklardan faydalanmamış olmaları do
layısiyle, dünya pazarlarında rekabet edemez ha
le düşmüş olmaları da bir hakikattir. 

Halen Türkiye'de istihsal olunan (Akala pa
muğunun) en yüksek kalitesi ile ve modern bir 
tesisatla ancak 60 numaraya kadar iplik imal 
olunabilmektedir. 160 numaraya kadar incelik
te kullanılan balık ağ ipliklerinin imali için, ha
riçten ve meselâ Mısır'dan pamuk ithal etmemiz 
gerekmektedir. Pamuk müstahsil ve ihracatçısı 
bir memleket olmamız dolayısiyle, buna da mü
saade edilmediğinden, 60 - 150 numaralar ara
sındaki ağ ipliklerinin memleketimizde imali 
mümkün bulunmamakta ve bu ipliklerin ithali 
cihetine gidilmektedir. Kaldı ki, pamuklarımız
dan imali mümkün bulunan 20 - 60 numaralar 
arasındaki balık ağ iplikleri de, memleketimiz
de bugün fabrikalarımızın imalat programların
da yer almamıştır. Bu itibarla, balıkçının is
tihsalde bulunmak için en fazla muhtaç olduğu 
maddeyi teşkil eden ve daha uzun yıllar mem
leketimizde imal edilemiyecek olan ağ iplikleri
nin Gümrük Resmi ve diğer vergi ve resimler 
muafiyetinden istifade ettirilmemesi, hiçbir su
retle tecviz edilemiyecek bir keyfiyettir. 

Bunun gibi, istihsalde birinci derecede âmil 
olan diğer malzeme ve teçhizatın da, bu muafi
yetin şümulüne girmesi lâzımdır. 

Ancak, bu sayede, bol, ucuz ve müstakar bir 
istihsal temin edilmiş olur ve balıkçılarımız, çok 
geniş muafiyetlerden, yardımlardan ve prim 
ödemelerinden istifade eden dünya balıkçılarına 
ve hassaten komşu memleket balıkçılarına reka
bet etmek imkânını bulabilirler. 

ihracat bakımından olduğu kadar; memle
ketimiz halkının gıdalanması bakımından da, bol 
ve ucuz su mahslleri istihsal etmemizin ve halkı
mızın bu mahsulleri istihlâk etmesini sağlaması
nın ehemmiyeti büyüktür. Filhakika, dünya 
memleketleri arasında, memleketimize ait gıda 
bilançoları tetkik edildiği zaman, memleketimiz
de insan başına düşen kalorinin diğerlerine na
zaran azlığından sarfınazar, bilhassa günlük gı
dadaki hayvani protoin azlığı nazarı dikkati cel-

betmekte ve daha ziyade nebatî gıda ile beslenen 
bir memleket karakteri görülmektedir. 

Bir memleketin mevcudiyetinde insan gücü 
ve enerjisi en başta gelen bir husus teşkil ettiğine 
göre; bu güç ve enerjiyi teminde âmil olan gıda 
maddelerinin üzerinde ehemmiyetle durulması 
lüzumu aşikârdır. Ve bü bakımdan diğer hayvani 
menşeli gıda maddeleri arasında, su mahsulleri 
en mühim yeri işgal etmektedir. Binaenaleyh hal
kımızın gıdalanmaları için su mahsullerimizden 
âzami derecede istinasede bulunmamız en emin 
ve kolay bir yoldur. 

Sağlık Bakanlığmnzııı istatistiklerine göre, 
yurdumuzda her sene veremden ölenlerin adedi 
300 000 i aşmaktadır. Türlü korunma tedbirleri 
ve aşılar tatbikatı yapılması bu âfeti Önlemek 
için alınması lâzımgelen tedpirleri teşkil etmekte 
ise de; tüberküloza karşı gerek vâki ve gerek şâfi 
tedbirlerin başında, kolaylıkla kabili temessül ve 
zengin hayvani proteinli, bol gıdalar- temini baş
ta gelmektedir. 

Bir âfetin zuhurundan sonra onunla müca
dele etmekle beraber o âfetin meydana gelmemesi 
için vikaye tedbirlerinin alınması; tercih edile
cek yoldur. Bu itibarla, memleketimizde dispan
serlerin açılması, hastanelerimizde veremli ya
tak adedinin artırılması ve aşılar yapılmasına 
verilen ehemmiyet kadar ve hattâ daha ziyade; 
halkımızın çeşitli gıdalar ve bu meyanda su 
mahsulleri ile de gıdalanmasına ehemmiyet ver
mek lâzımdır. 

Memleketimizin bilhassa Kastamonu ve Er
zurum bölgelerinde iyotsuz gıdadan mahrumiyet 
dolayısiyle, (guatr) hastalığı çok yayılmış bu
lunmaktadır. îyodize edilmiş tuzun istihlâke 
arzedilmesi yanında iyodu fazla miktarda ihtiva 
eden su mahsullerinin istihsalinin de artırılması 
bu hastalığa karşı alınacak başlıca bir ted
birdir. 

Binaenaleyh, yukarda mâruz hususatla ifa
de edilmek istendiği gibi; balıkçılarımızın ve ba
lıkçılarımızın kalkındırılması su mahsulleri is
tihsalinin memleket Millî gelirlerine daima ar
tan bir kaynak olarak kazandırılması ve niha
yet halkımızın bol ve ucuz hayvani proteinli 
gıdaya kavuşturulması için, su mahsulleri istih
sal işleme, muhafaza ve imalâtı için muktazi 
makine, malzeme ve teçhizatın Gümrük Resmi 
ve diğer vergi ve resimlerden muafiyetine mü-
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taallik hükmün su mahsulleri kanun tasarısında 
yer alması mutlak bir zrurettir. 

Akar yakıt için: Birleşmiş Milletler Teşkilâ
tı ile balıkçılık sahasında yapılan her temasta 
bize karşı yapılan muahazelerin başında; su 
mahsulleri müstahsıUanna pahalı akar yakıt ver
memiz yer almaktadır. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ya
bancı memleketlerde balıkçılara verilen mato-
rin fiyatları hakkında derlenen malûmat aşağı
daki listede gösterilmiştir. 

Dış memleketlerde 1951 senesi ikinei altı ayın
daki matorin fiyatları: 

Matorin 
Memleketler Listesi Kr. 

Belçika 
ingiltere 
İsviçre 
Kanada 
Almanya (Batı) 
New-York (Amerika) 
Yunanistan 
İtalya 
Fransa 
İsveç 
Hindistan 

11,10 
10,90 
13,56 
10,50 
14,20 
10,30 
8,35 
7,50 

12,27 
12,71 
7,2 

Bunlar meyanında, bilhassa Hindistan, İtalya 
ve komşumuz Yunanistan'da tatbik edilen fiya
tın nazara alınması halinde, bize yapılan mua-
hazendn mânası daha iyi anlaşılmaktadır. 

Komşumuz Yunanistan'ın sünger müstahsıl-
ları ile, memleketimiz süngercilerinin rekabet 
edememesi hususunun, her şeyden evvel bizde tat
bik edilen fiyatlarda aramak lâzımdır. 

Balıkçılık malzeme ve teçhizatının Gümrük 
Resmi, diğer vergi ve resimlerden muafiyeti 
hakkında yukarda mâruz hususlar, aynen akar 
yakıt muafiyetini gerektiren mucip sebepler 
meyanında zikrolunabilir. 

Halen balıkçılığımızın muhtaç bulunduğu akar 
yakıt 7 - 8 bin tondan ibaret olup balıkçılığı-
ğımızm bir misli inkişafı halinde bunun 
14 - 16 bin tondan ibaret kalacağı naza
ra alındığı takdirde, gümrük ve sair ver
gi ve resimler muafiyeti ile katlanılacak feda
kârlığın o kadar büyük olmadığını hesaplamak 
güç «değildir. 

Su mahsulleri istihsalinde kullanılan akar 
yakıta, mevzuubahis muafiyeti vermemek için 
ileri sürülen yegâne sebep, suiistimale yol aça
cağı endişesidir. 

Esaslı bir kalkınma tedbiri alınması mev
zuubahis olurken, suiistimal hususunun hare
ket, noktası olarak ele alınmasının hiç de doğ
ru olmıyacağı aşikârdır. 

Filhakika taşıt vasıtalarının yaptıkları ka
zalar nazara alınarak, bunların faaliyetinin ön
lenmesi cihetine gidilmemekte, ancak yaptıkla
rı kazaların azaltılması tedbirlerinin ittihazına 
tevessül olunmaktadır. Binaenaleyh, bir kısım 
akar yakıtın suiistimal edileceği düşüncesiyle, 
memleket balıkçılığının bu muafiyetten mah
rum bırakılması hiç de mantık ve güdülen ga
ye ile kabili telif değildir. 

Bir an için akar yakıtın bir kısmının suiisti
mal edildiği tasavvur ollnsa bile; alkolü içkiler 
gibi keyfi maksat uğrunda sarfedilemiyeceği, an
cak yine ekonomik bir faaliyet sahasında kulla
nılacağı göz önünde tutulmalıdır. 

Kaldı ki, Su Mahsulleri kanun tasarısının 
ilgili hükmünde kaydedildiği gibi; akar yakıt 
bu kanun hükümleri ile hazırlanan nizamname
de gösterilecek esaslar dâhilinde ve türlü şart
lara muallâk olarak su mahsulleri müstahsılla-
rımıza tevzi edilecek ve suiistimalleri önleyici 
tedbirler alınacaktır. 

Binaenaleyh, Su Mahsulleri Kanunu tasarı
mızda akar yakıt muafiyetine de yer verilme
mesi bir zaruret olarak görülmektedir. 

Madde 1. : Hükümet tasarısında olduğu gibi 
aynen kabul edilmiştir. Yalnız, metinde redak
siyon tashihleri yapılarak (arık) kelimesi, mev
cut lugatlarda mazbut bulunduğu ve tarif edil
diği veçhile (ark) a ve (yaratıklar) da daha 
şümullü ifade olunması için (varlıklar) a çevril
miştir. 

Madde 2 . Maddenin birinci fıkrası; kara 
sularında hükümranlık hakkımız câri bulundu
ğundan ve 815 sayılı (Kabotaj) Kanununun te
sis hükümleriyle tenazuru temin etmek sure
tiyle tanzim edilmiş, yabancıların Türk kara 
sularında balıkçılık ve süngercilik ile iştigal 
eylemeleri umumi mahiyette menedilmiştir. 

İkinci fıkra ile birinci fıkra ile kabul ve te
sis edilen rejimin istisnai bir safhası tesbit olun
muş ve bu istisnai hükmün sevkında turistik 

(Su mahsulleri) 
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mülâhazalara hâkim olmuştur. Bu itibarla; ec
nebilerin (amatör) balıkçılık yapmalarına im
kân verilmesini teminen Hükümet tarafından 
hazırlanmış bulunan tasarı esas itibariyle uy
gun görülmüş ise de, tertip olunan metinde 
(ecnebi tâbiiyetinde olanlar) ibaresinin itlakı 
üzere mânalancfırılması ve tatbikatın bu daire
de cereyan etmesi ihtimali de derpiş olunarak 
metinde muktazi tashihat yapılmış ve münhası
ran balık avı yapmalarına cevap verilen yaban
cıların vaziyetleri tadadi mahiyette tasrih kılın
mıştır. 

Madde 3. : Birinci fıkra, Hükümet tarafın
dan hazırlanmış bulunan tasarıdaki metin da
iresinde aynen kabul edilmiştir. 

tkinci fıkrada yer alan (su mahsulleri) bu 
kanunun şümul ve talikma giren maddelere ma
tuf olabileceği mülâhaza edilerek (birinci fık
rada yazılı) şeklinde tertip olunmak suretiyle 
(amatör) balıkçıların avlanma hakları tahdit 
ve takyit olunmuştur. 

Yine bu fıkranın son kısmında (amatör) 
balıkçıların tuttukları balıkların satılamıyaca-
ğma dair mâni bir hüküm mevcut ise de; balık
çılığı mûtat meslek haline getirmiyenlerin her 
hangi bir ,saikle elde ettikleri mahsulleri başka
larına devretmelerinin cezai müeyyide altında 
tutulması muvafık görülmediğinden bu hüküm 
maddeden çıkarılmıştır. Esasen bu fıkra gere
ğince amatör balıkçıların avlanmada kullana
bilecekleri vasıtaların nevileri de mezkûr bu
lunmuştur ki bu vasıtalar haddizatında av mev
zuu muayyen hadlere maksur bırakılmıştır. 

Madde 4 : Hükümet tasarısı aynen kabul 
edilmiştir. 

'Madde 5 : Hükümet tasarısının beşinci mad
desi harçlara mütaallik bulunmaktadır. Yüksek 
Meclisçe 25 . I I . 1952 tarihinde kabul buyuru-
lup 5887 sayı altında mer'iyet mevkiine vaz'-
edilen (Harçlar Kanunu) nun merbutu tarife
lerden 15 sayılı tarifenin 57 sıra numarasiyle 
bu mevzua ait esaslar tesbit olunduğundan bu 
madde kaldırılmıştır. 

Madde 5 : Hükümet tasarısında mevcut hü
kümler aynen ipka ve sadece madde metninde
ki (geçici)^ kelimeleri yerine (muvakkat) tâbir
leri ikame edilmiştir. Bu maddenin son fıkra
sındaki (diple irtibatı olmıyan) diğer ifade 
olunmak istenilen müsavi vaziyete vuzuh te

mini için bu kısım (diple irtibatlı tesisi olmı
yan) şekline çevrilmiştir. 

Madde 6 : Hükümet tasarısındaki esas ay
nen kabul olunmuştur. Ancak; bu maddenin 
metninde bulunan : 

a) '(Geçici) kelimeleri (muvakkat) olarak 
değiştirilmiş; 

b)j (Tapu senetleri) tâbiri de, Kanunu Me
deni hükümleriyle mütenazır olmak üzere (ta
pu sicilleri)/ esası üzerinden itibar ve ihticaca 
salih bir şekle kalbedilmiştir. 

Madde 7 : Hükümet tasarısının hükümleri 
Kanunu Medeniden evvelki müktesep haklara 
maksur bulunması hasebiyle aynen kabul edil
miş ve birinci fıkradaki (yargıçlığa) tâbiri ha
len m er'i bulunan kanunlardaki ıstılahlarla te
vazünü temin etmek ve her hangi bir teşeddüde 
mâni olmak için (hâkimliğine) şeklinde değiş
tirilerek gerekli tashihat yapılmış ve madde
nin (yeniden kurulacak dalyanların sınırları
nın tesbiti de yukarda yazılı şekilde ve aynı 
heyet marifetiyle yapılır) diye yazılı olan son 
fıkrası; işbu kanun lâyihasında yeniden vücu
da getirilecek dalyanlara mütaallik olarak 11 
nci madde ile mahsus hükümler sevkedilmekte 
bulunması ve haddizatında bu madde ile alâkalı 
olmaması hasebiyle tayyedilmiştir. 

Madde 8 : Hükümet tasarısında olduğu gibi 
kabul edilmiştir. 

Bu madde dalyan sahiplerinin, dalyanları 
yakınındaki voli yerlerinde avlanma haklarının 
şümulünü tâyin eden ve bu haklarının korunma
sını sağlıyan; geçici dalyanların kurulmamış bu
lunduğu ve voli yerlerinin faaliyette olmadığı za
manlarda, buralarda avlanmak istiyenlerin ser
bestisini himaye eden hükümleri vaz'etmektedir. 

Üçüncü fıkradaki (Bütün balıkçılar) kısmı 
kaldırılmıştır. Zira; bu kanun lâyihasının üçün
cü maddesiyle (Balıkçı) tâbiri ıstılah olarak ka
bul edilmiş olduğundan fıkradaki (Balıkçılar) 
kelimesinin bu mânade alınması suretiyle bir in
hisar vaziyeti ihdas etmesinin mümkün bulun
duğu mütalâa kılınmıştır. Halbuki maksut, bu 
fıkranın temin ettiği serbestinin, balıkçılığı mu
ayyen bir meslek ve sanat ittihaz edenlere hâs ol
mayıp, bunların haricinde kalanların dahi ayni 
hakka malikiyetlerini tanımaktır. 

Maddenin son fıkrası hükmü de faaliyette 
bulunan dalyan ve voli yerleri yakınında geceleri 
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ışık yakarak avlanmak suretiyle, balıkçıların bu 
av yerlerine girmelerine mâni olunmasını önle
mek ve bu yerlerin sahiplerini himaye etmektir. 

Madde 9 : (Hakiki şahıslarla, hususi hükmi 
şahıslara ait dalyanlar voli yerleri sahipleri ta
rafından bizzat veya kiraya vermek suretiyle iş
letilebilir, hibe ve miras yoliyle intikal edebilir) 
esaslariyle tanzim edilen birinci fıkrasındaki 
(Hakiki şahıslarla, hususi hükmi şahıslara ait 
kısım, gerek bakımından ve gerekse 
metinde (Sahipleri) kelimesinin kanunu medeni 
hükümlerine kıyasen (Malik) mefhumunu da ifa
de etmekte bulunmasından dolayı tayyedilmiştir. 

Maddenin hükümet tarafından ikinci fıkrası 
kamilen değiştirilmiş ve yeniden tertip edilmiş
tir. Çünkü; işbu maddede mezkûr av yerlerinin 
balık istihsalinde oynadığı mühim rol ve bunla
rın devamlı olarak işletilmesinin memleket iktisa
diyatı ve binnetice umumi menfaat ile olan irti
batı ve münasebeti muvacehesinde; muattal bıra
kılmaları tecviz edilemiyeceğinden, buna mâni 
hükümler vaz'edilmiş ve fıkrada terk 
ve tadilen üç sene müddetle devamı 
takdirinde, sahiplerinin bütün haklarının 
sukut edeceği ve lehlerine müesses tapu si
cillerinin iptali cihetine gidileceği zikir ve tasrih 
kılınmıştır ki, 820 sayılı Kanun hükmü de bu mer
kezde bulunmuştur. Ancak, metinde inkitaın 
(terk = işletilmemek) mücbir sebepler haricin
de olması hususu da mütalâa edilmiştir. 

Hazîneye intikali lâzım gelen ahvalde idari 
makamlar marifetiyle zabıt ve tesbit edilmesini ve 
nihai muamelenin idari mercilerin salâhiyetlerine 
tevdiine mütedair bulunan Hükümet lâyibasm-
daki esaslar tatbikatta müşkülâtı tevlit edeceği 
mülâhazasiyle ve 820 sayılı Kanunun sarahatine 
rağmen Hazinenin kendi namına intikali temin 
sadedinde umumiyetle adli kazaya müracaat edi-
legelmekte bulunmasına mebni teessüs eden bu 
teammülün muhafazası, badema sebkedecek ta
leplerin, tahaddüs edecek ihtilâfların hususi hu
kuk hükümleri dairesinde hal ve faslı daha mü
layim ve muvafık görüldüğünden, metin işbu 
esaslara götfe tanzim edilmiştir. 

Madde 10 : Hükümet tarafından hazırlanmış 
olan metin aynen kabul edilmiştir. Yalnız ^2490 
sayılı Kanun hükümleri) ibaresi, bu kanunun 
zamanla değişmesi, kaldırılması gibi ahval na
zara alınarak (mevcut hükümler) esasına çevril
miş ve bu suretle madde de sayılan müesseselerin 

tâbi bulundukları ve câri olan kanun hükümleri 
çerçevesi içinde muamele yapmaları temin edil
miştir. 

Madde 11 : Hükümet tasarısı hemen kabul 
edilmiş ve (1110 sayılı Kanun hükümleri vaziye-
sinden) kaldııılmıştır. Bunun yerine her türlü 
tahavvülât derpiş ve mütalâa, edilerek bir gûna 
teşevvüşe mahal kalmaması için ve mutlak mâna
yı da tazammun etmek ve istisna mevzuu bahs ol
mamak üzere (askerî memnu mıntakaları hakkın
daki hükümlere göre) ibaresi konulmuş ve bu su
retle efradını cami bir hüküm sevkedilmesi lü
zumlu görülmüştür. 

Madde 12 : Hükümet tarafından hazırlanmış 
bulunan madde hükümleri kamilen kaldın imiş ve 
hu madde yeniden tanzim edilmiştir. Bu mad
deyle istihdaf olunan gaye su mahsullerinin tabiî 
kaynaklarından istihsalîyle iktifa edilmeyip ha
vuzlar ve sair tesisler kurmak suretiyle istiridye 
ve bu fasileye mensup ve sair rağbet «österilen 
sn mahsullerinin yetiştirilmesi keyfiyetidir. 

Bu tesisler mer'i kanunların bahşettiği im
kân dairesinde sahil mmtakalarmda ve aynı za
manda daha iç kısımlarda vücuda getirilebilece
ği cihetle tasarruflarının hususi hukuk hüküm
lerinin müeyyidelerine tâbi bulunmaları icabet-
mektedir. Ancak, kurulmalarına, işletilmelerine 
taallûk eden hususların Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığınca murakabeye tâbi tutulması da ayrı
ca metinde belirtilmiştir. Maddenin sâkit kal
dığı hususlarda bu kanunun ve tatbik mevkiin
de bulunan sair kanunların müeyyidelerinin de 
nazara alınması lâzımgeleceğinin mütalâası ve 
kaydı zaruri görülmüştür. 

Madde 13 : Hükümet tarafından hazırlanan 
metin tamamiyle değiştirilmiş ve bu madde ye
niden ve tatbikatta güçlüğü önliyecek esaslan 
ihtiva etmek üzere tanzim edilmiştir. 

11 nei madde hükmüne tevfikan kurulacak 
tesislerde Kanunu Medeni hükümleri itibariyle 
mülkiyet esası cereyan etmiyeceği tabiî bulun
muş. ve âmmeye ait yerlerin mahza içtimai ve ik
tisadi sebeplerle intifa tarzlarına sadece inhisar 
ettirilmiş olduğundan mezkûr 11 nei maddenin 
taknininde Kanunu Medeninin 641 nei maddesi
nin vaz'ettiği prensiplere istinat edilmiştir. Bu 
itibarla 11 nei madde ile hedef tutulan mevzuun 
tahakkuku, murakabesi işbu madde ile müeyyi
de altına alınmıştır. 
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Madde 14 : Hükümet tasarısındaki hüküm

ler aynen kabul edilmiş ve ikinci fıkrasına, sün
gercilikten birer unsur olarak çalışmakta bulu
nan (taşçı - aynacı - kangavaeı) da dâhil edil
miş ve yine bu maddeye (süngercilik yapacak 
takımların nev'ine göre birtakım da asgari ola
rak bulunması icabeden mürette'bat nizamname 
ile tâyin ve tesbit olunur) hükmü de üçüncü fık
ra olarak ilâve edilmiştir. 

Sünger istihsali birtakım ameliyelere tâbi bu
lunmuş ve bu ameliyelerin ifası da iki şahıs ta
rafından yapılması kaabil bulunmamış olduğun
dan sünger avı yapacak takımların teşkili bu ba
kımdan bir hususiyet arzettiği cihetle, gerek is
tihsalin matlup dereceye isali ve gerekse hayati 
ve sıhhi sebepler de göz önünde tutularak ta
kımların hacımlarına ve teçhizatına göre asgari 
unsurlardan mahrum bulunmamaları esası ve 
haiz olmaları icabeden evsaf bu maddeyle tesbit 
edilmiştir. 

Madde 15 : Bu madde Hükümet tasarısında 
olduğu gibi aynen kabul edilmiş, yalnız 14 ncü 
madde ile tenazuru temin için (taşçı, aynacı, kan
gavaeı) ilâve edilmiştir. 

Madde 16 : Hükümet tasarısı harçlara ait ol
duğundan tay y edilmiştir. 

Madde 17 : Hükümet tasarısı aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 18 : Hükümet tasarısı aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 19 : Hükümet tarafından tertip olu
nan hükümler esas itibariyle kabul edilmiş ve 
maddede : 

a) Muayenenin, liman reisinin başkanlığı al
tında belediye daimî encümenlerinin seçecekleri 
iki bilirkişiden mürekkep bir heyet tarafından 
ifası; tatbiki kolaylaştıracağı ve mümasil tetkik
lere kıyasen müesses teamüle de uygun bulundu
ğundan, 

b) Sünger avının hususiyetine binaen, bu 
avda kullanılacak takımların faaliyete geçmeden 
evvel muayenelerinin temini için ve bunun umu
mi selâmet ve inzibat kaidelerine daha uygun 
görüldüğünden, 

c) Muayene yaptırmıyanlarla, muayene üze
rine noksanları bulunduğu anlaşılan tekne ve ta
kımların faaliyetten menedilmeleri zımnında ge
rekli tadilât yapılmıştır. 

d) Sair kanunların, bu mevzua temas ve 

sirayet eden hükümlerinin de mahfuz bulundu
ğu cereyan eden müzakerelerde belirtilmiştir. 

Madde 20, 21, 22, 23 : Lâyihanın ikinci fas
lım teşkil eden bu dört madde muafiyet hüküm
lerini ihtiva etmektedir. 

Hükümet tarafından hazırlanan lâyihada yal
nız 20 ve 21 nci maddelerde zikredilenler için 
muafiyet esası kabul edilmiştir. Komisyon su 
mahsullerinin memleket iktisadiyatındaki ehem
miyetini nazara almak suretiyle yeniden vaz'etti
ği 22 ve 23 ncü maddelerle muafiyet mevzuunu 
genişletmiş vo sebepleri gerekçede tafsilâtiyle 
izah edildiğinden burada tekrarına lüzum görül
memiştir. 

Ancak 22 ve 23 ncü maddelerde beyan olu
nan (yasak) fiilleri işliyenler haklarında kaçak
çılık hükümlerinin tatbik olunması gerekmekte
dir ki, 1918 sayılı Kanunun, ve bu kanunun bun
dan sonra yapılacak tadillerinin yerine kaim o-
lacak kanun hükümlerinin cari olması lâzımgol-
diğinin zikredilmesi zaruri görülmüştür. 

Madde 24 : Hükümet tarafından tertip olu
nan (25-50) lira hafif para cezası nispetleri 
(10-100) liraya çevrilerek bn madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 25 : Maddenin ikinci fıkrasında mez
kûr (Resmî Gazete) ile ilân keyfiyeti, ittihaz 
olunacak kararların mahiyetine nazaran alâkalı
ların daha kolaylıkla ıttıla etmelerini temin için 
(mûtat, vasıtalarla) neşir ve ilân edilmesinin mu
vafık olacağı mütalâasiyle yalnız bu dairede 
tadilât yapılarak madde, Hükümet tasarısında 
olduğu gibi kabul edilmiştir. 

Madde 26 : Bu maddedeki ceza nispetleri 
(10-100) olarak tesbit edilmiş ise de komisyon 
(10 - 50) lirayı fiilin mahiyetine göre uygun bul
muş ve gerekli tadilâtla maddeyi aynen kabul 
etmiştir. 

Madde 27 : Bu madde akar sularda balıkla
rın üremesine mâni olacak hareketleri müeyyide 
altında bulundurmak için vaz'edilmiş bulundu
ğundan birinci fıkrada tadilât yapılarak; tahdit, 
(Yaz mevsiminde suyu kuruyan nehir ve ırmak 
gibi sularda) şekliyle, daimî olarak suyu bulu
nan mahallere hasredilmiş ve diğerleri hariç 
bırakılmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasının metni, esasa mü
essir olmamak üzere vuzuhu temin maksadiyle 
yeniden yazılmıştır. 
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Madde 28 : Hükümet tarafından hazırla

nan metin esas itibariyle kabul edilmiştir. An
cak; balık neslinin inkirazına müncer olan ha
reketlerin daha ağır müeyyide ile ceza tehdidi 
altında bulundurulması mevzuun 'arzettiği ehem
miyet noktasından mütalâa edilmiş gerek hapis 
ve gerekse para cezalarının nispetleri artırılmış 
ve birinci fıkradaki cezalar üç aydan bir seneye 
ve 250 liradan 2 000 liraya çıkarılmıştır. Ancak; 

îkinci fıkra, birinci fıkrada yazılı suçların 
işlenmesinde kullanılacak maddeleri av malze
mesi arasında bulunanlar için birinci fıkranın 
tatbiki lüzumunu âmir ise de; fiilin mahiyetine 
göre komisyon ceza nispetlerini yarıya indirmiş
tir. 

üçüncü fıkrada (Ceza Kanununun tatbikına 
memur olanlar) ibaresinin metne zühulen geçti
ği ve bu fıkranın taknin esaslarına göre (Ceza 
Kanununun tatbikatında memur sayılanlar) ol
ması lâzımgeldiği cihetle gerekli tadilât yapılmış
tır. 

Dördüncü fıkra : Bu madde ile menedilen 
fiillerin şümulü göz önünde tutulmuş ve haddi
zatında ika edilen zararın maddi vaziyeti itiba
riyle tâyin ve tesbiti de müstehil olunmuş oldu
ğundan ve ipkası ve tatbiki halinde her türlü 
suiistimale yol açacağı da mülâhaza edilerek ka
milen kaldırılmıştır. 

Madde 29 : Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 30 : Hükümet tasarısının birinci 

fıkrası aynen kabul edilmiş ve ikinci ile üçüncü 
fıkralar vuzuh ve tatbikatta kolaylık temini ba
kımından birleştirilerek ve hattâ her hangi bir 
teşevvüşü de mucip olmaması için telhis olun
mak suretiyle bir fıkra haline ifrağ olunmuştur. 

Madde 31 : Bu madde, dünya balıkçılığın
da yalnız açık denizlerde dip balıklarının avlanma
sında kullanılan ve karasularında istimali mut
lak surette menolunan (sürütme) suretiyle ba
lık avcılığının tahdidini tazammun etmektedir. 
Esasen bu kanun lâyihasiyle ilgası derpiş olu
nan mevzuatımızda dahi balık sahalarının hima
yesi için memnuiyet mevcut bulunmaktadır. 
Memnuiyet mıntıkalarına birçok balık cinsleri
nin geçit ve yumurtlama sahalarını teşkil eden 
Karadeniz ve Çanakkale Boğazları ile Marmara 
Denizi de memnuiyet mıntıkaları meyanına dâ
hil edilmiştir. 

(Sürütme = Trowl = Le ehalut) cihaziyle 

balık avının bir kısmı karasularımızda yapılması
nı istihdaf eden Hükümet teklifi karasularımızın 
hususiyetleri nazarı dikkate alınarak metinden 
çıkarılmıştır. 

Sürütme cihaziyle yapılan avlar, balıkların 
neslini idame edecek olan yumurtalarını ve her 
hangi mûtat av vasıtalariyle tutulması kabil ol-
mıyan küçük balıkların inkişafına meydan verme
den bunları da avladığı ve bu suretle balık mev
simi kökünden tahrip eden bir av usulü bulun
duğu cihetle, Hükümet tarafından teklif olunan 
(1000 ilâ 5000) lira ağır para cezasına üç aydan 
bir yıla kadar hapis cezası da ilâve edilmiş ve 
madde yukarda belirtilen esasin ihtiva etmek 
üzere yeniden tanzim olunmuştur. 

(Sürütme) cihazına (Trawl = Le ehalut) tes
miye edildiğinin kaydedilmesi zararı görülmüş
tür. 

Madde 32 : Hükümet tasansında mazbut 
esaslar aynen kabul edilmiş ve bu madde ile neh-
yedilen fiilin mahiyeti itibariyle 1 nci fıkradaki 
ceza nispeti ipka edilmiş ve ikinci fıkradaki mü
eyyide ise (25 ilâ 200) yerine (100 ilâ 500) ağır 
para. cezasına yükseltilmiştir. 

Madde 33 : Hükümet gerekçesi (Türkiye sa
hillerinde nakliyatı bahriye (kabotaj), limanlar
la, karasuları dâhilinde icrayı sanat ve ticaret 
hakkındaki 815 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle 
ecnebilerin karasulanmızda ve iç sularımızda ba
lıkçılık ve süngercilik yapmalan memnuiyeti ve 
esası vaz'olunmuştur. Bu memnuiyete rağmen 
bâzı ecnebilerin karasularımızda avlandıkları 
ve yapılan sıkı takibat karşısında dahi mem
leketimizde yasak edileni alet ve vasıtalan kullan
makta ısrar ettikleri görülmektedir) merkezinde 
bulunuyor, ki hâdiseleri olduğu gibi ifade etmek
tedir. 

Hükümranlık haklariyle telifi kabil olmıyan 
muzır ahvalin önlenmesi ve aynı zamanda bu 
mevzuda maişet medarı ittihaz eden muhtaç va
tandaş kitlesinin himayesi gerektiği gibi aynı za
manda asayiş, emniyet mülâhazalarına müessir ve 
beynelmilel mücamele kaidelerinin mütevali ih
lâline müntehi bulunan ahvalin de müsamaha ile 
karşılanması tecviz edilemiyeceğinden, Hükümet 
tarafından sevkedilen lâyihada mazbut cezalar 
teşdit edilmiş ve yine metindeki (her türlü vası
talar ile elde edilen su mahsulleri müsadere edi
lir) fıkrasına bilûmum (alet ve malzeme) ye-
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de şâmil olmak üzere (aletler) kelimesi ilâve 
ve bu suretle maddenin hükmü tevsi edilmiştir. 

Tatbikatta güçlüğü izale etmek için de bu 
tasarı ile kaldırılması gereken mevzuat meya-
nmda Kabutaj Kanununda mevcut hükümlerde 
gösterilmiştir. 

Madde 34 : Hükümet tasarısındaki 1 nci 
fıkra aynen kabul edilmiş ve kanunun 3 ncü 
maddesinde (amatör) balıkçılar hakkında ya
pılan hadim icabı olarak bu maddenin 2 nci 
fıkrası tamamen kaldırılmıştır. 

Madde 35. : Hükümet tasarısının 1 nci fık
rasından (hakikate' uygun olarak) ibaresi çıka
rılmış ve bu fıkranın metni aynen kabul edil
miş ve cezai müeyyide ise (50 ilâ 250) lira ara
sında artırılmıştır. 

Bakanlık tarafından talep edilen malûma
tın sıhhate mukarin olarak verilmesi asıl oldu
ğundan, hilafı anlaşıldığı takdirde alâkalılar 
aleyhine umumi hükümler dairesinde takibat 
yapılması gerekmektedir. 

tkinci fıkra, Ceza Kanununun vaz'ettiği iç
tima ve tekerrür kaidelerine muhalif bulundu
ğundan metinden çıkarılmıştır. 

Madde 36 ve 37 : Hükümet tarafından tan
zim olunan metinler kül halinde kaldırılmış ve 
her iki madde yeniden tertip olunmuştur: 

36 neı maddede Hükümetin 36 ve 37 nci mad
delerle istihdaf ettiği hükümler birleştirilmiş 
ve bu kanunun şümulüne giren su avı yerleri 
ile sair mahallerde sahiplerinin izni olmadan av
lanmalar haklarında müeyyideler vaz 'edilmiştir. 

37 nci madde ise aynı yerlere vâki tecüvüz 
ve zararlara hasredilmiş ve bu suretle sevkedi-
len hükümlerde insicam sağlanmıştır. Ve her iki 
madde de kabul edilen cezai nispetler, fiillerin 
mahiyetlerine göre tertip olunmuştur. 

Madde 38. : Hükümet tasarısında metin kal
dırılarak bu madde yeniden yazılmış ve kanu
nun 11 ve 12 nci maddelerinin ihlâli takdirinde 
mütecasirlerine ceza tâyin etmiştir. 

İzin almadan vücuda getirilen tesislerin mah
zurlu veya zararlı olmaları takdirinde bunların 
yıktırılması da derpiş edilmiştir. Bu kayıtlardan 
azade olarak tesis edilenlerin işletilmesi de evle-
viyetle bu kanun hükümleri dairesinde salâhı 
yetli kılman mercilerin müsaadesine bağlı bıra
kılmıştır. 

Madde 39 : Bu madde ile vaz'edilen ceza 19 

ncu maddede beyan edilen fiillere matuf bulun
maktadır. Ve ceza nispetlerine mütaallik hükü
met teklifi aynen kabul ve maddenin (Bu gibi 
tekneler ve takımlar..) ile başlıyan fıkrası 19 ncu 
madde ile aynı hüküm sevkedilmiş bulunmasına 
ırıebni maddeden çıkarılmıştır. 

Madde 40, 41 : Hükümet tasarısı aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 42 : Bu madde hükümleri esas itiba
riyle aynen kabul edilmiştir. Ancak metinde ıs
tılah değişiklikleri yapılmış ve (Liman reislikleri, 
memurları) tâbiri tatbikatta her hangi bir iltibas 
ve tefrik husule getireceği mülâhaza edildiğin
den (Liman reisi ve memurları) şekliyle yazıl
mış ve metindeki (Mahallî) kelimelerinin de tah
didi mânaya mahmul olacağı düşünülerek me
tinden tayyedilmiştir. 

Madde 43 : Zaptedilen su mahsullerini mua
yene edecek salahiyetli merci hakkında umumi 
hükümler mülâhaza edilmekle beraber, mevzuun 
hususiyeti de nazara alınarak ayrıca balıkçılık
tan anlıyan iki kişinin de muayeneye iştirak et
tirilmesi uygun görülmüş ve maddeye bu hususta 
hüküm ilâve edilmiş ve satışa mütaallik muame
leleri tesbit eden zabıt tutulması hakkındaki fık
rada; yapılması zaruri bir işin beyanına maksur 
olması itibariyle zait görüldüğünden çıkarıl
mıştır. 

Madde 44 : Hükümet tarafından hazırlanan 
metin tamamen kaldırılarak, bu madde yeniden 
tanzim edilmiştir. Sevk şekliyle balıkhaneler be
lediyeler tarafından idare edilen yer diye tavsif 
edilmiş ise de, bu hasır ve tahsis kanun mevzu 
itibariyle uygun görülmemiş ve aynı zamanda 
balıkhane ittihaz edilen mahallerde yapılan mu
ameleler için| umumiyetle bir ücret alınması hu
susu da metinde sarahaten mezkûr bulunmuş 
ise de umumi bir mahiyet arzeden bu hükmün 
de doğru olamıyacağı mülâhaza edilmiştir. Bu 
sebeplerle; maddenin 1 nci fıkrası su mahsul
lerinin açık artırma ile ve toptan satış yapılan 
yerler olarak vasıflandırılmak suretiyle umumi 
mahiyette tertip edilmiştir. 

İkinci fıkrada, balıkhanelerin fennî şeraiti 
haiz olduklarının kabulü için de gerekli tetki-
katı yaptıktan sonra tesis plânı ve işletme pro
jesinin Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca tas
diki lüzumu belirtilmiştir. 

Her hangi bir mahallin mücerret balıkhane 
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ittihazı suretiyle ücret alınması gibi suiistimali 
önlemek kastiyle de; maddenin 2 nci fıkrasında
ki takyide riayet edilmediği takdirde ücret alı-
namıyacağı hususu açıkça üçüncü fıkrada tes-
bit olunmuş ve son fıkra ile de ücretin âzami 
nispeti beyan olunmuştur. 

'Madde 45 : Hükümet tasarısı aynen kabul» 
edilmiştir. 

Madde 46 : Hükümetin hazırladığı madde, 
tatbikatta güçlüğü ve hattâ suiistimali tevlit 
edeceği mülâhazasiyle tamamen kaldırılmıştır. 

Madde 47 : Bu madde ile, süngercilik ve 
balıkçılık takımlarında çalışan kılavuz, kanist, 
iskanca, marpuççu, dalgıç ve tayfalar; takım
larında çalışanların sayısına bakılmaksızın işçi 
sigortaları hükümlerine tâbi tutulmaktadır. 

Bilindiği gibi, halen yürürlükte bulunan 
4772 sayılı îş Kazalariyle Meslek Hastalıkları 
ve Analık, 5417 sayılı İhtiyarlık, 5502 sayılı 
Hastalık ve Analık Sigortaları kanunları hü
kümleri, 3008 sayılı îş Kanununun uygulanmak
ta olduğu iş yerlerinde tatbik edilmekte ve bu
nun neticesi olarak îşçi Sigortaları kanunla-
riyle îş Kanunu arasında sıkı bir irtibat te
sis edilmiş bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, mücerret olan bu madde hük
mü ile işçi Sigortaları kanunlarının süngerci
lik ve balıkçılık takımlarında çalışan işçilere 
tatbiki mümkün görülmemektedir. 

Ayrıca* işçi Sigortalarına ajt 4772, 5417 ve 
5512 sayılı kanunlarla iş verenlere çeşitli mü
kellefiyetler (bordro vermek, prim hesapla
mak, defter tutmak, belge tanzim etmek gibi) 
tahmil edilmiş bulunmaktadır. Bu mükellefi
yetlerin iş verenlerce yerine getirilmesi ve key
fiyetin işçi Sigortaları Kurumunca tatbik. 
süngercilik ve bilhassa balıkçılık takımlarının 
yurdun bütün sahillerine dağılmış olması itiba
riyle, iktihamı imkânsız güçlükler tevlit edecek 
ve matlup gayenin istihsali kabil olamıyacak-
tır. 

Meşrut sebepler ddlayısiylıe sürgercilik ve 
halıcılık takımlarında çalışan işçilerin işçi si
gortalarından istifade ettirilmesi maksadiyle, 
Çalışma Bakanlığınca hazırlanmakta Deniz iş 
Kanunu tasarısına hükümler konulmasının daha 
muvafık ©lacağı düşünülmüş ve anadde tayyedil-
miştir. 

Madde 48 : Hükümet tasarısı aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 49 : Kaldırılan kanunları tesbit et
mektedir. . Bu maddede ilga edilen kanunların 
başlıkları aynen yazılmış ve Kabotaj Kanunu 
ile sair kanunların bu kanuna muhalif hüküm
lerinin de ilga edilmiş olduğu ayrıca metinde 
tasrih kılınmıştır. 

Geçici madde 1 : Hükümet tarafından ha
zırlanan tasarıda yalnız bir geçici madde mev
cut idi. Komisyonda yapilan' tadiler dolayısiy-
le geçici iki maddenin de tertibi lâzımgeldiğin-
den, (geçici madde) şekli değiştirilerek (Geçici 
madde : 1) olarak ve muhtevası aynen kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde : 2 : Bu madde hükmü 44 ncü 
maddenin tatbikini teshil bakımından vaz'edil
miştir. 

Geçici madde 3 : Kanun lâyihasının 20, %1, 
22, 23 ncü maddelerinde kabul edilen muafiyet 
hükümleriyle tenazuru temin için ve kanunun 
meriyetiyle beraber nazara alınmak üzere yeni
den tanzim edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bu rapor Sözcüsü 
Balıkesir 
V. Asena 

Adalet Komisyonu Başkanı 
izmir 

77. özyörük 
Kâtip 

Balıkesir Manisa 
V. Asena Ş. Ergin 
Amasya Ankara 

tsmet Olgaç Söz hakkım mahfuzdur. 
Hâmid Şevket İnce 

Ankara Balıkesir 
O. T. îltekin Söz hakkım mahfuzdur 

kısmen muhalifim. 
M. Erkuyumcu 

Çoruh Çorum 
M. Güney H. Ortakcıoğhı 
Edirne Erzurum 

M. Enginün Enver Karan 
içel Maraş 

Şahap Tol M. özsoy 
istanbul istanbul 

Söz hakkım mahfuzdur. A. Moshos 
F. H. Demirelli 

Çankırı Konya 
C. Boynuk M. Oluz 
Kütahya Siird 

8. 8. Nasihoğlu Ş. Türkdoğan 



Yozgad 
N. Ü. Alcüı 

Muhalefet şerhi 
1. 43 ncü maddede yazılı usule taallûk 

eden (umumi hükümler) tâbiri mutlak olarak 
beyan edildiği cihetle hem hukuk hem de Ceza 
Muhakemeleri Usulü kanunlarındaki hükümle
re şâmil olmak ihtimal ve zehabını doğurduğu 
cihetle tatbikatta tereddüt ve teşevvüşü mucip 
olacaktır. 

2. Bu (umumi hükümler) tâbiri ile mün
hasıran Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda 
yazılı usul ve hükmün kasdedildiği takdirde 
bu kanunun 65 nci ve mütaakıp maddelerinde 
yazılı hükümlerde mevzuubahis edilen formali
teye müracaat etmek zarureti tahassül eder ki 
bu da gerek sulh hâkiminin ve gerek müddei
umuminin mazereti ve bunların malûm olan 
işlerinin çokluğu ve cürüm mahallinin uzaklı
ğı ve ehlivukufun tâyini ve nakil vesaitinin 
temini gibi sebepleri cürüm mevzuu olan balık 
ve su mahsullerinin bozulmasını ve zamanın
da muayenesini tehire ve binnetice âmme ve 
şahıs hukukunun ziyama bais olacaktır. Suçun 
mevzuu olan balık ve su mahsullerinin bozul
masına mahal kalmaması için muayeneden ev
vel satılması halinde de suçun delil ve emare
leri ortadan kalkmış olacaktır ki bu da mün
hasıran âmme hukukunun ziyama müeddi ola
cağı gibi bu kanunla istihdaf edilen gayenin 

de tamamen veya kısmen ortadan kaldırılması
nı mucip olacaktır. 

3. Bunlardan başka tâyin edilecek ehlivu
kufta tıpkı hâkimler ve zabıt kâtipleri gibi 
reddedilebileceklerine ve ret vukuunda ikinci 
bir ehlivukufun tâyinine veya ret talebinin 
tetkikına kadar geçecek müddet de suç konu
su olan balıkların bir suç mahsulü olup olmadı
ğının tâyin imkânını selbedecektir. 

Binaenaleyh arzettiğim bu sebeplerden do
layı bu maddeye konulan (umumi hükümler) 
tâbiri tatbikatta birçok müşkülâtı mucip ola
cağı gibi şahıs ve âmme hukukunun dahi ziya
mı bais olacağı cihetle buna (Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanunu) tâbirinin ilâvesiyle bera
ber işin hususiyetine göre suç. konusu olan ba
lıkların ve sair su mahsulâtının bozulmazdan 
önce muayenesini temin edecek müstacel diğer 
bir formülün bulunması ve maddenin ona göre 
tadil edilmesi reyindeyim. 

4. Ve yine 38 nci maddede yazılı (sair) 
kelimesi başka mânasını taşımakta olmasına ve 
bu kelime mutlak olarak kabul edildiği takdir
de su mahsulâtına mahsus tesisattan başka di
ğer bir tesis yapılması, meselâ: Bir otel de ya
yılması imkânını da vereceğine göre (sair) ke
limesine (su mahsulâtına ait tesisat) tâbirinin 
ilâve edilmesi düşüncesindeyim. 

Bingöl 
M. N. Okçuoğlu 

- 18 
Tokad 

H. ökeren 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 25 . XII . 1952 
Esas No. î/350 
Karar No. 14 

Yüksek Başkanlığa 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlan
mış olup Bakanlar Kurulunun 21. VII. 1951 ta
rihli toplantısındaki kararı üzerine Yüksek 
Meclise sunulan (Su Mahsuller Kanunu tasarı
sı) Ekonomi ve Ticaret ve Maliye bakanlıkları 
temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzca in
celendi. 

îlk toplantı günü İstanbul Balıkçılar Cemi
yeti temsilcisi bu tasarı hakkında cemiyetleri
nin görüşünü bildirmek üzere Komisyona ka
bulünü istedi. Komisyonumuz kendisini dinle
meyi yerinde buldu ve istekleri not edildi. 

Çok istisnai coğrafi yapısının mesut bir ne
ticesi olarak memleketimizin geniş mânasiyle su 
servetleri millî. ekonomimiz bakımından üze
rinde titizlikle durulacak belli başlı meseleleri
mizden biridir. Su servetlerimizi millî ekonomi
mize en faydalı şekilde işletmeye bugünkü mev
zuat müsait bulunmadığından bu gayeyi tahak
kuk ettirmek üzere hazırlanmış bulunan Hükü
met tasarısı, bugünkü mevzuatın aksaklıklarını 
bertaraf etmek, boşluklarını doldurmak, su ser-

. vetlerinin tahribini zamanımızın icaplarına gö
re önlemek, balıkçılık ve süngerciliği kolaylaş
tırmak, teşvik etmek ve bu faaliyetlerde Dev
letin yapıcı yardım ve nezaretini mümkün kıl
mak ve nihayet ekonomimizi, su servetleri ba
kımından malik bulunduğumuz tabiî mazhari
yete muvazi ve mukadder bir seviyeye ulaştır
mak üzere hazırlanmış bulunması hasebiyle he
yeti umumiyesi itibariyle kabule şayan görül
müştür. 

Komisyonumuz tasarıyı yukarda belirtilen 
maksatların tahakkukunu mümkün mertebe 
süratlendirecek ,teshil edecek bir görüşle incele
miş ve maddelerde bu bakımdan lüzumlu de
ğiştirmeleri yapmıştır. 

Bu değiştirmelerin bir kısmı Adalet Komis
yonunca yapılan değiştirmelerin - ufak tefek ke
lime ve ibare tadilleriyle - kabulü şeklinde ol
muştur. 

Bunlar dışındaki değiştirmeler, yukarda be

lirtilen maksada matuf olarak daha çok esasa 
mütedairdir ki, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 25, 26 ve 
41 nci maddeler vesilesiyle aşağıda bu değiştir
meler hakkında kâfi izahat verilmiştir. 

Su mahsulleri avcılığının ve sanayiinin sü
ratle geliştirilmesini mümkün kılmak üzere en 
tesirli teşvik ve himaye tedbirlerinin alınması
na komisyonumuz da taraftardır. Bu itibarla bu 
faaliyetlerin vergi muaflık ve istisnalarına da 
mazhar kılınmasını yerinde görmekteyiz. Hükü
met teklifinin 23 ncü maddesini, Adalet Komis
yonunun 22 nci maddesini bu maksatla kabul 
etmiş bulunmaktayız. 

Ancak komisyonumuz vergi muaflıkları yo-
liyle teşvik ve himaye tedbirlerine Hazine za
rarı, vergi kaçakçılıklarından doğma haksız re
kabetler bahis mevzuu olmıyacağı katî şekilde 
belli olan mevzularda taraftar olup böyle bir 
tehlike mülâhaza olunan ahvalde bu türlü ted
birlerden bir faide beklemekten ziyade duru
mun, bunları korunan ve teşvik olunan müesse
selerin zararına bir durum olarak mütalâa et
mektedir. 

Adalet Komisyonunun 23 ncü maddesiyle 
ihdası düşünülen akar yakıt muafiyeti, bugünkü 
gümrük, zabıta ve Maliye teşkilâtımızla takibe 
ve hükmün, ihdas maksadına uygun şekilde tat-
bikına imkân görülmemektedir. Bu cihet akar 
yakıtlardan alınacak Yol Vergisi hakkındaki 
25 . I I . 1952 tarih ve 5889 sayılı Kanunun gerek 
geçici komisyonda gerekse Yüksek Meclisteki 
müzakereleri sırasında yapılan etraflı tetkik
lerle de sabit olmuş bulunduğundan su mahsul
leriyle ilgili faaliyetlerde çalışanlara her türlü 
vergi ve resimden muaf en akar yakıt verilmesi
ne komisyon üyelerinin ekseriyeti tarafından 
imkân görülememiştir. Böyle bir hükmün kabu
lü takdirinde çeşitli ve oldukça ağır vasıtalı ver
gilere tâbi tutulmuş bulunan akar yakıtların, 
yerinde sarf edilmesini mümkün kılacak kon
trol imkânsızlığı yüzünden vâki olacak geniş 
mikyastaki kaçakçılıktan Hazineden başka, bu 
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gelirlerden hisse almakta olan mahallî idareler 
ve belediyeler de müteessir olacaklardır. Yol 
yapımı gibi büyük bir memleket dâvasının ta
hakkuk ettirilmesine tahsis olunmuş bir vergi 
gelirinde böyle bir rahne açılması da tervicine 
imkân olmıyan bir keyfiyettir. 

Şu ciheti teyiden açıklamak yerinde olacaktır ki, 
komisyonumuz mevzuubahs muaflık hükmünü Ha
zineyi cüzi bir gelir kaybından vikaye için değil yu
karda belirttiğimiz neticeleri tevlit edecek ka
çakçılıklara sebebiyet vereceği için kabul ede
memiş bulunmaktadır. 

Bu sebepledir ki, komisyonumuz tasarıda 
derpiş olunan himaye ve teşvik tedbirlerini baş
ka mevzuatta yer alacak vergi muaflık ve is
tisnası şekilleri dışında kalan sair teşvik tedbir
leriyle takviyeye mulîtaç görmekte ve bu ted
birlerin süratle ve müessir şekilde alınmasını 
temenniye şayan bulmaktadır. 

Madde 1 : Adalet Komisvonunce değişti
rilen şekilde ve aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2 : Adalet Komisyonunca değiştiri
len şekilde ve aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3 : Hükümet teklifindeki bu madde 
metninin sonunda yer alın. amatör balıkçıların 
tuttukları balıkları satmalarının yasak olduğu 
yolundaki hüküm üzerinde komisyonumuz da 
önemle durmuş ve amatör balıkçı tarifindeki 
(Satış maksadı olmaksızın olta ve benzeri ufak 
vasıtalarla) ibarelerinin amatör balıkçı ile ba
lıkçıyı, gerek bu kanunla ihdas olunan kendi 
hakları gerekse Hazine hukuku bakımından 
yekdiğerine zarar vermiyecek şekilde ayırmak
ta olduğu, şu veya bu sebeple tuttuğu balıkları 
satmak zorunda kalacak bir amatörün bu hük
mün mevcudiyeti halinde katlanmak zorunda 
kalacağı gayritabiî ve küçük de olsa bir emek 
mahsulünün heder olmasına müncer olacak bir 
neticeyi bertaraf etmenin yerinde olacağı dü
şüncesiyle bu maddenin Hükümet teklifindeki 
son cümlesinin metinden çıkarılmasını yerinde 
bulmuş ve Adalet Komisyonunun yaptığı değiş
tirmeyi aynen kabul etmiştir. 

Madde 4 : Hükümetin teklifi ayn'en kabul 
edilmiştir. 

Madde 5 : Verilecek balıkçı ruhsat tezkere
leri dolayısiyle alınacak harçlar 25 . 2 . 1952 
tarihli ve 5887 sayılı Harçlar Kanununun 10 
sayılı tarifesinin 57 sıra numarasında yer almış 

ve pek yakın bir tarihte bugünkü balıkçılığı
mızın durumu göz önünde bulundurularak tes-
bit edilmiş bulunduğu cihetle tasarının balıkçı 
ruhsat tezkereleri ile ilgili 5 nci maddesinin 
metninden çıkarılması yerinde görülmüş ve 
Adalet Komisyonunun 5 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 6 : Adalet Komisyonunun teklifi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 7 : Maddedeki (Tapu senetlerinde) 
ibaresi (Tapu sicillerinde) ve (Tapuya gerekli 
kayıt) ibaresi de (Tapu sicilline gerekli kayıt) 
şeklinde değiştirilmek suretiyle Adalet Komis
yonunun teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 8 : 3 ncü fıkradaki (geçici) kelimesi 
(bu) olarak değiştirilmek suretiyle Adalet Ko
misyonu teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 9 : 2 nci fıkradaki dalyan kelimesin
den sonra bir (ve) ilâvesiyle Adahît Komisyo
nunun teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 10 : Birinci fıkradaki (Su avı yer
leri) ibaresi (Su av yerleri) şeklinde değiştirile
rek Adalet Komisyonunun teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 11 : Adalet Komisyonunca değiştiril
mek suretiyle 11 nci madde olarak kabul olu
nan Hükümet teklifinin 12 nci maddesinin mat-
lap ve muhtevası, dalyanların her türlüsünün, 
yani daimî ve muvakkat dalyanların birlikte na
zarı itibara alındığı zannını tevlidetmektedir. 
Halbuki madde metninde kurulması derpiş olu
nan dalyanlar büyük tesis sermayelerine lü
zum gösteren ve müteşebbislerine cazip men
faatler vadeden büyük ve devamlı karakterde 
kuruluşlar olarak tezahür etmektedir. Küçük 
sermayelerle kısa zamanlara münhasır olarak 
kurulan muvakkat dalyanları bu maddedeki 
kuruluş, işleyiş ve akibet şartlarına tâbi tut
maya maddeten ve hukukan imkân görülemedi
ğinden komisyonumuz muvakkat dalyanların 
daha basit ve kolay usullerle kurulmasına im
kân yermek maksadiyle Adalet Komisyonunca 
kabul olunan metnin, bir M ibare değişikli
ğiyle (A) fıkrası olarak daimî dalyanlara tahsi
sini ve bu maddeye eklediği (B) fıkrasının da 
muvakkat dalyanlar -hakkında uygulanmasımı 
yerinde görmüştür. 

(Madde 12 : Komisyonumuz, deniz sahille
rinde havuzlar yapmak ve tesisat kurmak sure
tiyle üretmecilik yapılması hakkındaki Hükü-
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met teklifinin 13 ncü maddesinin Adalet Ko
misyonunca 12 nci madde olarak değiştirilmiş 
şeklini esas itibariyle kabul etmiştir. Ancak 
bu değişik şekilde Devlet ve belediyelere ait 
gayrimenkuller üzerinde bu türlü tesisatın ku
rulması derpiş edilmediği cihetle bu türlü te
sisata müsait Devlet gayrimenkullerinden de 
faydalanılmasını uygun mütalâa eden komisyo
numuz Hükümet teklifinde derpiş olunan bu 
ciheti istihdaf olunan gayeyi kolaylaştırıcı gör
düğünden Devlet gayriımenkullerinin kiralan
ması hakkındaki bugünkü mevzuat hükümleri
ne bir suples ilâvesini yerinde görmüş ve Ada
let Komisyonunca tesbit olunan metne bu mak
satla bir fıkra ek^m'^tir. Vnve erVen en son 
fıkrada taliplerin taaddüdü halinde bir celse
ye münhasır olmak üzere artırma yapılacağı 
kayıtlıdır. Bu artırma, mevcut Artırma ve 
Eksiltme Kanunu hükümlerine göre yapılacak 
bir muamele olmayıp bu işin teshili için kabul 
olummuş hususi bir artırma muamelesinden iba
rettir. 

Madde 13 — AdaVt Komisyonunun 13 ncü 
maddesi, 12 nci madde ile derpiş oHman ha
vuz ve tesisler dolayısiyle verilecek müsaade
yi de şümulüne alacak şekilde değiştirilerek 
aynen kafiri ed'lm'i^tir. 

Madde 14 : Süngerci ve süngerci takımlarında 
çalışanlar hakkındaki Adalet Komisyonunun 14 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 15 : Hükümetin 16 neî, Adalet Ko
misyonunun 15 nci maddelerinde tayfa ruhsat 
tezkeresi almaya mecbur olanlar savVmıştır. Bu 
tadadı şekille istihdaf olunan maksat kılavuz, 
makinist ve dalınçların, sözü edilen ruhsatı al
mak mecburiyetinden vareste tutulmalarıdır. 
Maksat bu olunca, tadat dışında kalan ve fakat 
ruhsata tâbi tutulmaları lâzımgelen kimseleri de 
tnı mecburiyetin şümulü dâhilinde bulundur
mak üzere tadadi şekil yerine ruhsata tâbi olmı-
yacakların maddede tasrihi ile bunlar dışında 
kalan ve umumi meslek adları (tayfa) olan diğer
lerinin bu ruhsata tâbi bulunduklarının zikri ye
rinde görülmüş ve maddeye bunu temin edecek 
yeni bir çekil verilmiştir. 

Hadde 16 • Hükümet teklifinin 17 nci mad
desi, yukarda (5) nci madde dolayısiyle belirti
len sebeplere binaen metinden çıkarılmış ve Ada
let Komisyonunun 17 nci maddesi 16 neı madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 17 : Hükümetin 19 ncu maddesi, mad
de metnindeki (18 nci) kelimesi (16 nci) şek
linde değiştirilmek suretiyle 17 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 18 : Hükümet teklifinin 20 nci mad
desi, yukarda 5, nci madde dolayısiyle belirtilen 
sebeplere binaen metinden çıkarılmıştır ve Ada
let Komisyonunun 19 ncu maddesi, Hükümet 
teklifinin 21 nci maddesindeki matlapla birlikte 
18 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 19 : Adalet Komisyonunun 20 nci 
maddesi 19 acu madde olarak aynen kabul edil
mişti». 

Madde 20 : Adalet Komisyonunun. 21 nci 
maddesi 20 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

İstanbul Balıkçılar Cemiyeti temsilcisi bu 
madde ile derpiş olunan muaflıklar arasına 
Fener idarelerince alman resim veya ücretle
rin do ithalini istedi. 

4076 sayılı Kanunun b i rne i maddesin^ "öre 
fenerler hasılatının yarısı her yıl hazineye 
ödenmekte :di. 5842 savılı Denizcilik Bankası 
Kanunu söz'i edilen hükmü ilga etmiş ve 9 ncu 
maddesi ile denizde can ve mal güvenliği işle
rini - bu arıda fenerlerin işetme isini - Ban
kanın tekel şeklinde yanacağı vazifeler haline 
sokmuş ve bu kanuna ^öre yapılacak tarifelere 
müsteniden alınması gereken fenerler ücretleri
nin bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 
Devlete ait bir gelir olmaktan mlra^mıs ve bir 
anonim şirket bulunan Denizcilik Bankasının 
yoptığı hizmet karşılığında aldığı bir üc
rete tebdil ettiğinden şu veva bu sebeple ba
lıkçı teknelerinin bu ücretten vareste bu
lundurulmaları bahis mevzuu olamaz. Kal
dı ki 5842 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde 
tarifelere müessir bir hüküm ve mükellefiyetin 
banka ve ku:*aca/?ı ör+nklıklara tahmil olunamı-
yacağı açık şekilde hükme bağlanmıştır. 

Bu sebeplere binaen maddedeki muaflık 
hükmünün fener ücretlerine teşmili yerinde gö
rülmemiştir. Bu maddenin ikinci fıkrasında bah
si geçen 216 sayılı «Merakibi Bahriveden Alı
nacak Rüsum hakkındaki Kanuna» bağlı tari
fenin (4) numaralı bendinde derpiş olunan tay
fa tâbirine, süngercilik yapanların çalıştırdık
ları iskanca, marputeu, aynacı ve kangavacıla-
rın da dâhil bulunduğunun, bahis mevzuu ta
rifenin sözü edilen bendindeki paranın bunlar-
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dan alınmıyacağınm komisyonumuzun raporun
da tezekkürü yerinde bulunmuştur. 

Madde 21 : Adalet Komisyonunun 22 nci 
maddesi, bu maddede derpiş olunan muaflıktan 
faydalanacak maddeleri tesbit edecek olan Ba
kanlıklara, maddenin gelir bütçesine müessir 
bir mahiyet taşıması hasebiyle Maliye Bakan
lığının da ilâvesi suretiyle 21 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 22 : Adalet Komisyonunun (23) ncü 
maddesi, yukarda raporumuzun umumi kısmın
da belirtilen sebeplere binaen metinden çıka
rılmış. 

Adalet Komisyonunun (24) ncü maddesi 22 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 23 : Adalet Komisyonunun (25) nci 
maddesi, birinci fıkrasının sonlarındaki (tak
dir) kelimesi (tahdit) olarak değiştirilmek su
retiyle 23 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Madde 24 : Adalet Komisyonunun (26) ncı 
maddesi 24 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Madde 25 : Hükümet teklifinin ve Adalet 
Komisyonunun 27 nci maddelerinde sayılan 
suçlara, su alma tesislerinde su mahsullerinin 
geçmesine engel olacak süzgeç kullanmama ha
li de ilâve edilmiş ve bu suretle hem su mah
sulleri hem de su alma tesisleri melhuz zarar
lardan bu bakımdan korunmak istenilmiştir. 

Madde 26 : Adalet Komisyonununun 28 nci 
maddesinde bâzı kelime değişikliklerinden baş
ka aşağıdaki değiştirmeler de yapılarak bu 
madde 26 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

a) Bu maddenin birinci fıkrasında balıkla
rın öldürülmesinde kullanılmaları suç sayılan 
maddeler tadat edilmiş bulunmaktadır. Ekle sa-
lih balıkların tüfekle öldürülmesi de men olun
ması gereken bir fiil olduğu halde maddede bu 
hususu temin edecek bir sarahat bulunmadığı 
gibi Yunus Köpek Balığı nevinden denizlerde 
yaşıyan memeli hayvanlarla sair canavarların 
tüfekle öldürülmesi caiz ve mûtat olduğu halde 
bu hususta maddede açıklanmış değildir. 

Komisyonumuz maddenin birinci fıkrasında 
yaptığı değiştirme ve bu maddenin sonuna ek
lediği bir fıkra ile bu boşlukları doldurmuş bu
lunmaktadır. 

b) Komisyonumuz maddenin 3 ncü parag

rafındaki (Hizmet ve vazifesi icabı olarak Türk 
Ceza Kanununun tatbikatına memur sayılanlar) 
ibaresini müphem ve yanlış anlayışlara meydan 
verecek mahiyette gördüğünden bu ibare yeri
ne ,tasarınm 40 ncı maddesindeki sarahattan 
faydalanarak (40 ncı maddede yazılı vazifeli 
memurlar) ibaresini koymayı yerinde bulmuş
tur. 

Madde 27 : Adalet Komisyonunun 29 ne a 
maddesi 27 nci madde olarak aynen kabul edil
mişti?. 

Madde 28 : Adalet Komisyonunun 30 ncu 
maddesi 28 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Madde 29 : Adalet Komisyonunun 31 nci 
maddesi 29 ncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Madde 30 : Adalet Komisyonunun 32 nci 
maddesi kelime değişiklikleriyle 30 ncu madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 31 : Adalet Komisyonunun 33 ncü 
maddesi kelime değişiklikleriyle 31 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 32 : Adalet Komisyonunun 34 ncü 
maddesi matlabı ve bâzı kelimeleri değiştirile
rek 32 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

-Madde 33 : Adalet Komisyonumun 35 nci 
maddesi 33 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

»Madde 34 : Adalet Komisyonunun' 36 ncı 
maddesi matlabı değiştirilmek suretiyle 34 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 35 : Hükümetin 37 nci maddesi keli
me değişiklikleriyle 35 nci madde olarak aynen 
kalbul edilmiştir. 

Madde 36 : Adalet Komisyonunun 38 nci 
maddesi 36 ncı madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Madde 37 : Adalet Komisyonunun 39 ncu 
maddesi 37 nci madde olarak aynen kaıbul edil
miştir. 

Madde 38 : Adalet Komisyonunun 40 ncı 
maddesi 38 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

'Madde 39 : Adalet Komisyonunun 41 nci 
maddesi 39 ncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Madde 40 : Adalet Komisyonunun 42 nci 
maddesi kelime değişiklikleriyle 40 ncı madde 
alarak aynen kabul edilmiştir, 
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Madde 41 : Zaptedilen su mahsullerinin mu

ayene ve çaıbuk bozulacak olanların satışı hak
kındaki usule suhulet verilmek maksadiyle 
Adalet Komisyonunun 43 ncü maddesinde de
ğiştirmeler yapılmış ve bu madde 41 nci mad
de olarak kabul edilmiştir. 

•Madde 42 : Adalet Komisyonunun 44 ncü 
maddesi 42 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Madde 43 : Adalet Komisyonunun 45 nci, 
maddesi 43 ncü madde olarak aynen ka'bul edil
miştir. 

Madde 44 : Adalet Komisyonunun 46 nci 
ımaddesi 44 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Madde 45 : Adalet Komisyonunun 47 nci 
maddesi 45 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Madde 46 : Adalet Komisyonunun 48 nci 
maddesi 46 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Madde 47 : Hükümetin 46 nci »maddesinde, 
26 nci maddedeki suçları işliyenleri haber ve
renlere, bu suçlardan dolayı (hükmedilip tah
sil edilecek para cezasının yarısının ikramiye 
olarak verileceği derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuz vatandaşlar arasında çok 
tehlikeli husumetlere müncer olabilecek hilafı 
hakikat ihbarlara, iftiralara yol açabileceği mü-
lâhazasîyle böyle bir hükmün kanunda yer al
masını uygun görmemiştir. 

Adalet Komisyonunun 49 ncu maddesinin en 
sonundaki «ile 815 sayılı Kabotaj Kanununun 
ve sair kanunların bu kanuna aykırı olan hü
kümleri» ibaresi metinden çıkarılmıştır. Bu su
retle kanunun tatbikatında, sair kanunlarda bu 
kanunla ilgili sahalara şâmil hükümlere rast
lanması halinde melhuz ihtilâf ve tatbik güç
lükleri önlenmek istenmiştir. 

Geçici madde 1. : Adalet Komisyonunun ge
çici birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2 : Adalet Komisyonunun ge
çici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun geçici 3 ncü madde
sinde, bu kanunla muafiyete tâbi tutulan ba
lıkçı tekneleri hakkında belediyelerce tahakkuk 
ettirilmiş ve henüz tahsil edilmemiş bulunan 
vergi ve resimlerin terkini derpiş olunmuştur. 

Bu türlü hükümler mükelleflerde vergi öde
me isteğini kırmakta ve vergi borcunu ödemek

te temerrüt edenlere haksız menfaatler temin 
etmekle vergide adalet kaidesini açık şekilde 
ihlâl etmekte bulunduğundan eski bâzı vergi 
kanunlarında gidilmiş olan bu yolun tamamen 
kapatılması komisyonumuzca lüzumlu görülmüş 
ve bahis konusu geçici 3 ncü maddeye kanunda 
yer verilmemesi uygun bulunmuştur. 

Madde 48 : Adalet Komisyonunun 50 nci 
maddesi 48 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Madde 49 : Adalet Komisyonunun 51 nci 
maddesi 49 ncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü oya vaz 'edilmiş ve ekseriyet
le kabul edilmiş bulunmakla havalesi gereğince 
Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. # 

Reis Sözcü Kâtip 
Rize Siird Zonguldak 

/. Akçal M. D. Süalp Muhalefetim 
ilişiktir 

F. Açtkaöt 
I&nmşm Erzurum 

Mafeale^âBaisartir g. Erduman 
İT. Kormf 
KoestB Kocaeli 

Mıı!»TıfcTT»ı ittjiktir L. T ok oğlu 

Yoamâ Yosgad 
P. NkasmgEa H. Tttiltoğlu 

İmzada bultmaanöd* 
ZongaicİBİr Konya 

B. tfıuijtf jHT Muhalefetim ilişiktir 
V.N. Yiğiter 

Balıkçı ve süngercilerin sarfedecekleri 
akar yakıttan vergi ve resim alınmaması hu
susunda Adalet Komisyonunca hazırlanan 23 
ncü maddenin kaldırılmasına muhalifiz şöy
le ki : 

1. Kanun tasarısını Hükümetçe hazırla
nan esbabı mucibe lâyihasında; su mahsulle
rinin gıda kıymetleri, ihracı halinde temin 
edeceği döviz miktarı, balıkçıların himayeye 
ve teşkilâtlanmaya muhtaç olduğundan uzun-
boylu bahsettikten sonra balıkçılığı» ve sün
gerciliğin inkişafı için kanun tasarısının ha
zırlandığı beyan edilmiştir ki, Adalet Komis
yonunun hazırladığı maddenin kaldırılması 
esbabı mucibe ile uygun düşmemektedir. 



2. Balıkçılara ve süngercilere verilecek 
akar yakıttan başka yer ve işlerde sarfedil-
mesinin önüne geçilemiyeceği düşüncesi 
maddenin kaldırılması için başlıca sebep 
olarak ileri sürülmüştür. Ve fakat bu husus 
ilk defa memleketimizde tatbik edilmiyecek 
pek çok memleket uzun yıllardan beri tatbik 
etmektedirler ki, gerekli tedbirler alınırsa 
bize de tatbik edilebilir. 

Amasya Konya Zonguldak 
H. Koray U. N. Yiğiter F. Açtksöz 

Muhbirlere ikramiye verileceğine dair 
Hükümet tasarısındaki 46 ncı maddenin kal
dırılmasına muhalifiz; 

Bu maddenin kaldırılmasında mucip se
bep olarak vatandaşları ahlâki yola sevkede-
ceği keyfiyeti ileri sürülmüştür. Ve fakat bâ
zı kanunlarımızda bilhassa vergi kanunları
mızda bu türlü maddeler mevcuttur ve fay
dalar sağlamaktadır. Kaldı ki vatandaşların 
muttali oldukları suçları ait olduğu merci 
lere haber vermeleri kadar tabiî bir husus 
olamaz ve sübutu halinde suçlulardan alı
nacak cezanın bir miktarının kendilerine ve
rilmesi muhbirleri teşvik edeceğinden kanun
suz hareketlerin önlenmesine sebep teşkil ede
cektir. 

Zonguldak Kocaeli 
F. AçıksÖz E. Alicarı 

Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 
Esas No. 1/350 

Karar No. 37 

13 . VII . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Komsiyonumuza havale "buyrulmuş olan Su 
Mahsulleri Kanunu lâyihası Hükümet temsil
cilerinin huzuru ile mütaaddit celselerde müza
kere olundu: 

Su mahsullerinin mevcudiyeti ve üremesi 
için lüzumlu tabiî şartları ziyadesiyle haiz olan 
memleketimiz bu mahsullerin avlanması istih
sali ve kıymetlendirilmesi için çok müsait bir 
saha teşkil eylemektedir. Ancak tabiî imkân 
ve şartların bu derece müsait bulunmasına rağ
men çeşitli PU mahsulleri istihsalimiz yıllardan 
beri esaslı bir gelişme kaydetmemiştir. Bunu 
bir taraftan bu istihsal sektörünü himaye eden 
ve diğer taraftan teşkilâtlandırarak tanzim ey-
liyen mevzuatın mevcut olmayışına atfetmek 
mümkündür. Filhakika, büyük bir iktisadi 
ehemmiyet arz eden ve gelişmesiyle millî geli
rimizde mühim bir mevki işgal etmesi mukad
der olan bu sektörü tanzim eden ve bu günün 
ihtiyacına asla tekabül edemiyecek kadar es
kimiş bulunan 26 Ocak 1297 tarihli Zabıtai 
Saydiye Nizamnamesiyle birkaç müteferrik ka
nun "maddesinden başka mevzuat yoktur. Bu 
noksanlığı ve ihtiyacı göz önüne alan Hüküme

tin, 12 . III . 1951 tarihinde toplanan Su Mah
sulleri Kongresinin de mütalâasını almak su
retiyle, hazırladığı kanun lâyihası esas itiba
riyle komisyonumuzca muvafık görülerek mad
delere geçilmiştir. 

Şurasını da işaret edelim ki Yüksek Mec
lisçe kabul olunduğu takdirde su mahsulleri 
sahasının ana kanunu halini alacak olan bu 
lâyihanın maddelerini esaslı ve rasyonel bir 
tasnife tabi tutmayı komisyonumuz faydalı ve 
lüzumlu mütalâa etmiş ve bu maksatla bâzı 
hükümlerin, ve bir kısım maddelerin yerlerini 
değiştirmiştir. Şöyle k i : 

Lâyihanın tarifleri ve umumi hükümleri ih
tiva eden birinci bölümünde su mahsullerinin, 
süngerciliğin ve balıkçılığın tariflerini ihtiva 
eden birinci, Türk kara ve iç sularında avlan
ma hakkından bahis ikinci maddelerden sonra 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin bu istihsal 
şubesi üzerinde umumi salâhiyetlerinden bahis 
47 nci ve bu kanunun tatbikatına ait bir ni-
zamnnme hazırlanmasını âmir 48 nci maddeler 
yer almıştır. 

Lâyihanın ikinci bölümü balıkçılığa tahsis 
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olunmuştur ve bu bölüme balıkçı, balıkçı tay
fası, amatör balıkçı tariflerini balıkçılık ruh
sat tezkeresi alma mecburiyetini, su avı yerle
rinin tarifini ve bu yerlerde veya civarında 
yasak olan faaliyetleri gösteren maddelerden 
sonra sırasiyle âmme hükmi şahsiyetlerine ait 
ve hususi su avı yerleriyle yeniden kurulacak 
su avı yerleri ve su mahsulleri üretmeciliği 
hakkında hükümleri havi maddeler konulmuş
tur. 

Lâyihanın üçüncü bölümü süngercilik hak
kındaki hükümleri ihtiva eyliyen maddelerden 
mürekkeptir. 

Dördüncü bölüm muafiyet maddelerini 
muhtevidir. 

Beşinci bölüm iki fasıldan mürekkeptir. 
Birinci fasıl su mahsulleri hakkındaki zabıta 
hükümleri ile bunların cezai müeyyidelerini, 
ikinci fasıl ise usul hükümlerini ihtiva etmek
tedir. 

Lâyihanın son bölümünü teşkil eden altın
cı bölümde müteferrik hükümler, geçici mad
deler ve yürürlük ve yürütme hükümleri yer 
almıştır. Bu şekilde yeniden yapılan tasnif ne-
tiresinde bir kısım maddeler birleştirilmiş ve
ya kaldırılmış ve birçok maddelerin numarası 
değişmiştir. Bu itibarla aşağıda lâyihada ya
pılan değişiklikler gösterilirken Adalet Komis
yonunca tesbit edilen metinde hangi maddeye 
tekabül ettiği parantez içinde işaret olunmuş
tur. 

Birinci ve ikinci maddeler (Ad. K. Md. 1 2) 
Adalet Komisyonunca tesbit edilen şekilde ka
bul olunmuştur. 

Üçüncü maddede (Ad. K. Md. 47) yapılan 
değişiklikler şunlardır: 

a) Maddenin ilk satırlarının ihtiva ettiği 
«teftiş ve murakabe» yetkisinin hudutlarını tâ
yin maksadiyle, bu teftiş ve murakabenin «tek
nik bakımdan» icra edileceği bu yoldaki ilâve
mizle tasrih edilmiştir. 

b) Maddedeki « . . Su mahsulleri müstahsil 
muhafazacı işleyici ve imalâtçılarından bu işle
rine ait istatistik rakamları ve her türlü ma
lûmatı istemeye» cümlesi çıkarılmıştır. Zira, 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin bu çeşit malû
mat istemek yetkisi 35 nci maddede (Ad. K. 
Md. 35) mevcut olduğundar, bu cümle lüzum
suz bir tekrirden ibarettir. 

c) « . . Su mahsulleri sahasında inceleme, 
araştırma ve neşriyat yapmaya «cümlesindeki» 
«inceleme» re «neşriyat» kelimeleri çıkarılmış
tır. 4771 sayılı kanun, Ekonomi ve Ticaret Ve
kâletinin teşkilât kanunları ile muayyen va
zifeleri arasına su mahsullerine mütaallik faa
liyetlerle iştigali de ithal etmiş bulunduğundan 
ve vekâletlerin teşkilât kanunları ile vazifeli ol
duğu mevzuları tetkik etmesi ve bu mevzulara 
dair neşriyat yapması tabiî olduğundan, burada 
aynı vekâlete esasen sahip olduğu «inceleme ve 
neşriyat yapma» yetkisinin yeniden verilmesi 
lüzumsuz görülmüştür. 

d) «.. Korunması, üremesi ve istihsalinin ar
tırılması bakımından her türlü tedbiri almaya» 
yolunda Ekonomi ve Ticaret Vekâletine verilen 
yetki de hudutsuzdur. îşbu kanunun sair mad
delerinde bu vekâlete aynı mevzularda, hu
dudu iyice tâyin edilmek şartiyle çeşitli tan
zim, emir ve nehiy yetkileri verildikten sonra, 
bu fıkra ile bir kere de hudutsuz surette 
«Her türlü tedbirleri almak» yetkisinin veril
mesi yersiz görülmüştür. Bu yetki ile ne gibi 
maksatlar istihdaf edildiği araştırılmış ve yapı
lan görüşmeler neticesinde, daha ziyade bütçe
nin masraf tertiplerini istimale imkân veren 
ve müstahsıllara faydalı olacak tedbirler bahis 
mevzu olduğu anlaşıldığından, bu fıkraya «Müs
tahsil yararına» ibaresi ilâve edilmek suretiyle 
bahis konusu yetkinin mevzu ve hududu tâyin 
edilmiştir. 

e) Bu maddenin Ekonomi ve Ticaret Vekâ
letine «Su mahsulleri ile ilgili kredi ticaret ve 
sınai faaliyet müesseseleri kurmak» yolunda 
verdiği yetkiye, Hükümet temsilcilerinden alı
nan izahat neticesinde, an ık lüzum kalmamış 
olduğu anlaşılmıştır. Filhakika bu lâyihanın ha
zırlanmasından sonra, Hükümet, balıkçılık kre
disi ile Ziraat Bankasının iştigaline imkân ve
ren bir lâyihayı Meclise sevk ettiği gibi, mev
cut mevzuat dairesinde, bir «Et ve Balık Kuru
mu» ihdas etmiştir. Mezkâr lâyihanın sevkından 
ve bahsi geçen kurumun ihdasından önce sırf 
bu maksatlarla Hükümetçe alınması lüzumlu 
görülmüş olan yetki böylece bilâhara mevzuunu 
kaybetmiştir. 

Bahsi geçen ibare bu sebeple çıkarılmıştır. 
f) Maddenin son kısmındaki «Millî Eğitim 

Vekâleti ile müştereken» ibaresinin yeri değiş-
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tirilmek suretiyle yazı tarzına mütaallik bir ta-
dildo bulunulmuştur. 

Madde 4 : (Ad. K. Md. 48) - Üç ay zarfında 
nizamnamelerin - ihzar ve Şûrayı Devletçe gö
rülmesi gibi formalitelerin ikmali - tatbikatta 
hemen imkânsız olduğundan, bu müddetin daha 
geniş tutuL'.ıak suretiyle tâyin edilmesi ve ka
nunun neşyi tarihinden yürürlüğe konması ye
rinde görülerek madde ona göre yeniden tertip 
edilmiştir. 

Beşinci maddede (Ad. K. Md. 3) amatör ba
lıkçıların tuttukları balıkları saıtma yasağını 

'Adalet Komisyonu kaldırmıştır. Komisyonu
muz bu yasağın konulmasını zaruri mütalâa et
miştir. Zira, aksi halde ayrı ayrı mükellefiyet
lere tâbi bulunan balıkçılarla amatörlerin 
tatbikatta yekdiğerine karıştırılmasının güç
lüklere meydan vereceği düşünülmüştür. 

Altııncı ve yedinci maddelerin (Ad. K. Md. 
4, 5) Adalet Komisyonunca kabul edilen şekil
leri muvafık görülmüşitür. 

'Sekizinci maddede (Ad. K. Md. 8) yapılan 
değişiklikler şunlardır : 

a) Dalyanların selâmetle işliyebilm el erini 
temine matuf saha tahditlerinin mesafe ölçüle
ri ile kanun metninde zikredilmesi uygun gö
rülmemiştir. Zira bâzı yerlerde bu mesafeler, 
'bu tahditlerden beklenilen faydaları sağlıyamı-
yacağı glhi, Çanaıkkale ve Karadeniz boğazları 
gibi bâzı yerlerde bu ölçüler tatbik olunduğu 
•takdirde buralarda dalyan sahiplerinden gayri
sinin balıkçılık yapması fiilen imkânsız hale 
girebilecektir. Bu itibarla bu mesafelerin dal
yanların «mahiyetine, kuruluşuna bulunduğu 
yerin hususiyetine ve avlanan balıklanın cinsi
ne göre» ve «nizamnamede .gösterdien şekilde» 
tâyini Ekonomi ve Ticaret ve Maliye vekâlet
lerinin takdirine bıırakılmaık suretiyle bir elas
tikiyet temini arzu edilmiştir. 

b) Üçüncü fıkranın başına «her kime ait 
alursa olsun» ibaresi eklenmekle gerek Hazi
neye ve gerekse hususi şahıslara ait muvakkat 
dalyanların kurulmamış olduğu ve voli yerle
rinin faaliyette bulunmadığı zamanlarda bu 
yerlerden başkalarının istifade etmesine imkân 
verilmek istenmiştir. 

c) Dördüncü fıkraya «dalyanların1 açık...* 
ibaresinden sonra «... veya kurulu» ibaresi ek
lenmiş ve «avlanmayı haleldar edecek» ibaresi 
yerine vuzuhu temin etmek maksadiyle «hak 

sahiplerinin balıkçılık yapmalarını haMdar 
edecek» ibaresi konulmuştur. 

Dokuzuncu maddede (Ad. Ko. Md. 10) Hazi
neye, özel idarelere, belediyelere ve köylere ait 
dalyanların âzami kiraya verilme müddeti, ya
pılacak tesislerin amorti edilebilmesine daha 
geniş imkân bahşetmek maksadiyle, 15 seneye 
çıkarılmıştır. 

10 ncu madde (Ad. Ko. Md. 6) daimî dalyan
ların tapu sicillerinde ne şekilde tahdit oluna
cağı hakkında verilen izahatın, tatbikatta ka
rışıklıklar doğurması ve mevcut müktesep hak
ları ihlâl edebilmesi muhtemel görülerek kal
dırılmış ve madde daimî ve muvakkat dalyanla
rın ve voli mahallerinin sahalarının tapu sicil
lerinde gösterilen noktalar arasındaki hudutla 
tahdit olunacağını ifade edecek tarzda yeniden 
kaleme alınmıştır. 

Madde 11 : (Ad. Ko. Md. 7) bir kelime tas-
hihiyle Adalet Komisyonu metni kabul edilmiş
tir. 

12 nci maddenin (Ad. Ko. Md. 90 başına «10 
ncu maddede zikredilen hususi...» ibaresi konul
mak suretiyle bu maddede âmme, hükmi şahıs
larına ait su avı yerleri değil, hususi şahıslara 
ait olanlar kasdedildiği tebarüz ettirilmek is
tenmiştir. 

Madde 13 : (Ad. Ko. Md. 11) bu maddede 
daimî ve muvakkat dalyanlara ayrı ayrı hüküm
ler tertibedilmiş olduğundan, Maliye Komisyo
nunca kabul edilen şekil dairesinde, maddenin 
A ve B bentlerine ayrılarak yazılması komisyo
numuzca da uygun görülmüştür. 

Yapılan diğer değişiklikler şunlardır : 
a) ikinci fıkradaki «Akerî Memnu Mmta-

kalar hakkındaki hükümlere göre» ibaresi çı
karılmıştır. Bu mıntakalarda ne gibi işlerin ya
pılıp ne gibilerinin yapıl amıyacağı mahsus 
kanunlarında belirtilmiştir. Diğer taraftan, bir 
dalyan tesisinde bu gibi mmtakalar bakımın
dan mahzur bulunup bulunmadığı tetkikinin ic
rası, fıkrada mevcut olan «Umumi emniyet» 
bakımından tetkik yetkisine dâhil bulunmakta
dır. Bu sebeple de ayrıca askerî memnu mmta-
kaların tasrihine mahal görülmemiştir. 

b) Hükümet lâyihasında takibolunan sis
teme göre, yeniden dalyan tesisi hakkının ve
rilmesi, Maliye Vekâletinin mütalâası alınmak 
şartiyle, Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin tek-



lifi üzerine tcra Vekilleri Heyetinden karar 
istihsaline bağlanmıştır. 

Komisyonumuz, geniş yetkilerle mevzuu tet
kik etmiş ve gereken teklifi hazırlamış buluna
cak olan Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin, bu 
hakkın teffizi yetkisiyle de teçhiz ederek, for
maliteleri kısaltmaya ve böylece iktisadi faali
yetlerimizde sürat ve seyyaliyet sağlama pren
sibinin burada da tahakkukuna kıymet ver
miştir. 

Kanunlarımızı îcra Vekilleri Heyetine yük
lemiş ve yükletmekte olduğu çeşitli idari karar 
vazifelerine bir yenisini eklemekten bu suretle 
kaçınılmıştır. 

c) 5 nci fkrada «işletmenin istilzam etti
ği» ibaresi, Vuzuhu temin ve muhtemel ihtilâf
lara mâni teşkil etmek üzere, metinden çıkarı
larak, yerine «taahhüt edilmiş olan» ibaresi 
konmuştur. Filhakika teslimi gereken tesisatın 
mukavele ile taahhüt edilmiş olanlardan iba
ret olacağı tabiîdir. 

d) 6 ncı fıkrada yapılan tesisatın 20 sene
nin hitamında Hazineye intikal edeceği hük
münü ihtiva eden ibare, daha kısa bir müddet 
için akdedilmiş olabilecek kira mukaveleleri 
nazara alınarak tayyedilmiş ve «tâyin olunan 
müddetin hitamında» şekline ifrağ edilmiştir. 

je) 7 nci fıkrada 'bahsi geçen 'sünger ve sa
ire üretmesine mü'taalli'k hükümler, mahiyeti 
ve alâkası itibariyle su mahsulleri üre'tmecili-
ğinden bahis 15 nci maddeye nakledilmiştir. 

f) Dalyan tesisi hususunda 20 seneye ka
dar gidebilecek olan bir müddet için teminat 
göstermenin müşkülâtı ve maili külfeti göz 
önünde tutularak, bu teminat mevzuunda Hü
kümetin gereken bütün kolaylıkları gös'terdbil-
mesimi ve teminat hakkında mevcut mevzuatla 
bağlı 'kalmamasını teminen maddeye yeniden 
bir 7 nci îlikra ilâve olunmuştur. 

g) Ayını maddenin muvakkat dalyanlara 
mütaailik B fıkrası için Maliye Komisyonu 
metni kabul edilmiş, ancak işin bünyesi (icabı 
olarak bâzı hükümler ilâve edilmiştir. Muvak
kat dalyan tesislerinde teminat aranmayacağı
na ve mufkavelenin ilik iki yılının tecrübe dev
resi olarak kabulüne dadr ilâveler bu meyan-
dadır. 

14 ncü maddenin (Ad. K. Md. 13) ikinci 
fıkrasına 12 nci maddenin son fıkrasiyle tena
zuru temin etmek ve maslahata uygun hüküm 

sevketmek maksadiyle «devamlı »larak» iba
resi eklenmiş'tir. 

15 noi maddeye (Ad. K. Md. 12) Maliye 
Komisyonunun «Hazinentin hususi mülkiyetin
de veya münhasıran Devletin hüküm ve tasar
rufunda bulunan gayrimenlkuller üzerinde» 
su mahsulleri üretmeciliği tesisleri kurmak is-
tiyenlere tatbik »olunmasını .kabul etitiği hüküm
ler komisyonumuzca da muvafık görülerek ilâ
ve olunmuştur. 

Aynı maddenin B fıkrası ise 13-ncü madde
den (Ad. K. Md. 11) çıkarılan 7 nci fıkranın 
buraya nakli suretiyle yazılmıştır. 

16 ncı madde metni*(Ad. K. Md. 14) Ada
let Komisyonunca tesbit edilen şekilde kabul 
edillmiştir. 

17 nci maddede (Ad. K. Md. 15) Maliye 
Komisyonunun mucip sebepleriyle aynı tanrir 
şekli tihtiyar olunmuş, ancak aşağıda muafiyet
ler faslında kaldırılan bir maddenin istilzam 
ettiği ibâzı ibareler ilâve olunmuştur. 

18 nci maddede (Ad. K. Md. 17) bahis mev
zu edilen makinistlerden maksut olan eşhasın 
dalgıç hava makinasını işleten makinistler ol
duğu anlaşılmış ve motoru işleten makinistler 
ile iltibasa mahal vermemesini teminen bu mad
denin üç yerinde ıgeçen «makinist» kelimesi 
«dalgıç makinisti» şeklinde tasnifti olunmuştur. 

19 ve 20 nci maddelerin (Ad K M4. 18, 19) 
Adalet 'Komisyonunca ka'bul edilen şekli muva
fık görülmüştür. 

Hüküm'et lâyihasının 22, Adalet Komisyo
nunun 20 ve Maliye Komisyonumun 19 ncu mad
desi ki matlabı ve ifadesi gibi muafiyetleri de
ğil, isitûsnaları tadat eylemekte idi, şu mucip 
•S'cıbeplerie metinden çıkarılmıştır. 

a fıkrasında zikredilen amatör bahtoçalar 
5 nci maddede (Ad. K. Md. 3) balıkçı ve.balık
çı .tayfasından ayrı olarak miMakillen. (tarif 
olunmuş ve 6 ncı maddede (Ad. K. Md. 4) fea> 
lıkçı tezkeresi almak mükellefiyeti mıınaıasıran 
balrkçılarla 'balıkçı tayfalarıma taüıtaui edilmiş 
olduğuna göre bu istisnanın burada ayrıca zik
rine mahal görülmemiştir. 

b ve c fıkralarındaki istisnalar sünıgercilik 
ruhsat tezkeresi alma mükellefiyetinden b»his 
17 nci madde (Ad. K. 15) metnime naıkltefam-
ımuştur. 

ç fıkrasında bahsedilen müessese ve şahıs-



İar ise esâSen 6 ncı (Ad. K. Md. 4) ve 17 nci 
(Ad. K. Md. 15). maddeler ile ruhsat tezkeresi 
almak mükellefiyetune tâbi tutulmadıklarından 
istisnalar arasında zikredilmeleri uygun bulun
mamıştır. 

21 nci maddenin (Ad. K. Md. 21) matlabı 
muhtevasına uydurulmak maksadiyle değişti-
rümisti*. 

22 nci madde (Ad. K. Md. 22) daha fazla 
vuzuh vermek maksadiyle yeniden yazılmış ve 
bu meyanda balıkçılık kooperatiflerinin yalnız 
müşterek istihsalde kullanılmak için değil or
taklarına tevzi edilmek üzere ithal edecekleri 
malzemenin de muafiyet hükmünden faydala
nacağının tasrihi, ileride zuhuru muhtemel an
laşmazlıkları önlemek düşüncesiyle, uygun gö
rülmüştür. Keza, şahısların haiz olmadıkları 
muafiyet hükmünden, kooperatiflerden gayrı 
ticari şirketlerin faydalanması tecviz olunma
mış ve böylece şirketlere muafiyet bahşeden 
ibare metinden çıkarılmıştır. Bu maddenin 1 
nci fıkrasının sonu «Gümrük Vergisinden muaf
tır» şeklinde yazılmıştır. Böylece muhtelif ka
nunlarda Gümrük Resminden muafiyetin güm
rüklerde alman Muamele ve İstihlâk vergilerin
den ve belediye resimlerinden de muafiyeai is
tilzam edeceği hakkımdaki hükümler mahfuz 
bulundurulmuş ve buna mukabil gümrüklerde 
cibayet olunan ve bir hizmet karşılığı olan li
man ve rıhtım resmi ve antrepo ücreti gibi 
paraların tahsiline imkân bahşedilmiştir. 

Aynı maddenin üçüncü fıkrasında muafi
yetle ithal edilen maddelerin devir ve satışına 
muvafakat salâhiyeti bu mevzuda ihtisas sa
hibi olan Ekonomi ve Ticaret Vekâletine tef-
fiz olunmuştur. Aynı fıkrada vekâletin muva
fakati olmaksızın yapılacak devir ve satışların 
kaçakçılık sayılacağı ifade edilmek suretiyle 
Kaçakçılığın Meni ve Takibi hakkındaki 1918 
sayılı Kanundaki müeyyidelerin tatbikinin te
mini arzu olunmuştur. 

Nihayet son fıkraya bu madde hükmünden 
faydalananlar arasında yapılacak devir ve sa
tışların vergi ve resimlerin ödenmesi mükelle
fiyetine tâbi olmadığı hükmü eklenmiştir. 

Madde 23: (Ad. K. Md. 23) Su mahsulleri 
istihsalinde büyük inkişaflar sağlamak iddia-
siyle hazırlanan., bir lâyihada bu istihsali teş
vik edici esaslı birtakım_ muafiyet hükümleri
nin. yer. alması zaruretine kani olan komisyo

numuz Adalet Komisyonunun mucip sebeplerini 
yerinde bularak su mahsulleri avcılığında 
kullanılan motorlu tekneler için lüzumlu moto
rinin Gümrük Resminden istisnasını muvafık 
görmüştür. Adalet Komisyonunca «her türlü 
resim ve vergiden muaftır» şeklinde ifade olu
nan muafiyet hükmünün komisyonumuzca 
«Gümrük Resminden muaftır» şeklinde tadil 
olunmasının ve yine son fıkradaki «yasaktır» 
hükmünün «kaçakçılık sayılır» şeklind'e değiş
tirilmesinin mucip sebebi, 22 nci madde dola-
yısiyle, yukarda zikredilmiş bulunmaktadır. 

Madde 24 : Adalet Komisyonunun aynı nu
marayı taşıyan maddesi şeklinde kabul edil
miştir. 

25 nci maddede (Ad. K. Md. 25) «cinslerini» 
kelimesinden sonra gelen «zamanını» kelimesi su 
mahsullerine değil yasağa muzaf olduğundan bu 
hususun daha iyi anlaşılabilmesini temin'en yeri 
değiştirilmiş ve «bölgeleri..» kelimesinden son
raya alınmıştır. 

26 neı madde olarak Adalet Komisyonunun 
aynı numaralı maddesi kabul edilmiştir. 

27 nci maddede (Ad. K. Md. 27) Maliye Ko
misyonunun yaptığı ilâve aynı mucip sebeplerle 
kabul olunmuştur. 

28 nci maddede (Ad. K. Md. 28) gösterilen 
zararlı vasıtaların mezkûr madde metnind? zik-
rolunduğu gibi yalnız «doğrudan dokruya balık
ları öldürecek şeklinde» değil ıtlak ile kulla
nılmasının memnu sayılması daha uygun görül
müş, alman izahattan balıkların tutulduktan 
sonra elektrik cereyanına tâbi tutularak itla
fını sağlıyan ve zarar vermiyen bâzı modern 
vasıtaların mevcudiyeti anlaşıldığından bunla
rın istimalini menetmemek maksadiyle elektrik 
cereyanının ancak «doğrudan doğruya 
balıkları öldürecek şekilde» istimal edilmesinin 
men'i muvafık mütalâa edilmiş ve madde met
ninde bu hususları sağlıyacak tashihler ve tak
dim ve tehirler yapılmıştır. 

2 nci fıkrada «fıkranın» kelimesi yerine «fi
illerin» kelimesi konulmuş; üçüncü fıkradaki 
«erat» kelimesi «erler» olarak değiştirilmiştir. 

29 ncu maddede (Ad. K. Md. 29) «avlan
dıkları» kelimesi «avladıkları» şeklinde düzeltil
miştir. 

30 ncu maddede (Ad. K. Md. 30) hangi mad
delerin su mahsullerine zarar verebileceğini bil-



meşine imkân olmıyan vatandaşları kanunun ce
za hükümlerine karşı teminat altında bulundur
mak gayesiyle muayyen maddelerin su avı yer
lerine ve eiva ti arına dökülmesini yasak etme sa
lâhiyeti, nanşi maddelerin zararlı olduğunun ya
sak metninde zikredilmesi şartiyle, Ekonomi ve 
Ticaret Vekâletine verilmiştir. 

Maddenin fabrika ,imalâthane ve atelyele-
rin zararlı artık ve döküntülerinden bahis 2 nci 
fıkrası yukarda kabul edilen prensibe mütena
zır olarak tadil olunmuş ve sonuna yasak ka
rarının bu gibi müesseseler hakkında ilânından 
bir sene sonra tatbik olunacağı hakkında Hü
kümet tasarısının ve Adalet Komisyonunun mu
vakkat 1 ncı maddesi hükmü buraya nakledi
lerek bir taraftan mevzuda vahdet temin oluu-
ması ve diğer taraftan bu gibi müesseselerin 
gereken tertibatı almasına imkân bahşedilmek 
suretiyle iktisadi faaliyetin sektedar edilmeme
si arzu edilmiştir. 

31 nci maddede (Ad. K. Md. 31) gemi ve 
tekneler hakkındaki «tek veya çift» tâbiri lü-
zumzsu görülerek metinden çıkarılmıştır. 

32 nci maddenin (Ad. K Md. 32) birinci fık
rasında aynı 1 usus ihtiyar olunduğu gibi bu 
fıkradaki «avlıvanlar» kelimesinden sonra 31 
nci madde ile tenazura temin maksadiyle «ve
ya avlatanl-ar» ibaresi ^lâve edilmiştir. Her ne 
kadar Türk Ceza Kanununun 64 ve 65 nci mad
deleri memnu fiileri yaptıranları da cezalandır
maya kâfi bulunmakta ise de bu hususun me
tinde tasrihi daha uygun görülmüştür. 

Aynı maddenin 2 ncı fıkrasında mahallî ve 
meslekî bir tâbir olan «kangava» yerine «vası
ta» tâbirinin kuşanılması vuzuh bakımından 
müreccah bulunmuş ve yine «yapanlar» kelime
sinden sonra «veya yaptıranlar» ibaresi ilâve 
olunmuştur. 

33 ncü maddenin (Ad. K. Md. 33) 2 nci fık
rasındaki «bomba, dinamit, kapsül ve benzeri 
patlayıcı maddeler ve elektrik cereyanı kullan
mak yahut tek veya çift yelkenli, buharlı, mo
torlu ve motorsuz vasıtalardan faydalanarak sü
rütme suretiyle» ibaresini kullanmak suretiyle 
su mahsulleri avcılığından memnu vasıta ve şe
killeri tekrar saymaktansa «28 ve 31 nci mad
delerde gösterilen suretlerle» demek uygun gö
rülmüştür. 

34 ncü maddenin (Ad. K. Md. 34) sonuna 5 
nci maddenin son fıkrası mucibince tuttukları 

su mahsullerini satmaktan meni oİunatt amatör 
balıkçıların işledikleri memnu fiil, bu maddede-
kine müşabih görülerek bunların da aynı ceza 
ile cezalandırılacakları ve satışa çıkardıkları su 
mahsullerinin müsadere olunacağı hükmü eklen
miştir. 

35 nci maddede (Ad. K. Md. 35) Ekonomi 
ve Ticaret Vekâletinin istemeye yetkili olacağı 
malûmatın müesseselerin ticari sırlarını ve mes
lekî mahremiyetlerini de şümulüne alamıyacağı-
m tebarüz ettirmek düşüncesiyle «alâkalı malû
matı» ibaresi yerine «alâkalı istatistik malûma
tını» ibaresi ikame olunmuştur. 

36 ncı maddedeki (Ad. K. Md. 36) «su avı 
yerleri ile denizlerde ve iç sulardaki üretme ma
halleri» tâbirinin «sünger ve kabuklu hayvan 
tarlaları» mefhumunu da ihtiva ettiği mülâha-
zasiyle bu son ibare metinden çıkarılmıştır. 

37, 38, 39, 40, 41, 42 nci maddeler bâzıları
nın metinlerinde geçen madde numaraları dü
zeltilmek suretiyle, Adalet Komisyonunun aynı 
numaralarını taşıyan maddeleri olarak kabul 
edilmiştir. 

43 ncü maddede (Ad. K. Md. 43) Hükümet 
teklifinin, ceza usulü muhakemelerine mütena
zır hükümler koyan Adalet Komisyonu metnine 
nazaran daha pratik ve tatbiki Kabil esasları ih
tiva ettiği görülmüş ve Plükümet teklifi aynen 
kabul edi1 mistir. 

44 ncü maddenin (Ad. K. Md. 44) ncü fıkra
sında «yerlerdeki» tâbiri «yerlerde satılan» şek
linde düzeltilmiştir. 

45 nci maddede (Ad. K. Md. 45) «tütsülen
miş, tuzlanmış ve salamura» kelimelerinden sonra 
gelen «hallerinde» kelimesi yerine «olarak» ke
limesi konulmak suretiyle ifade tashih olunmuş
tur. 

46 ncı maddenin kaldırılması hakkında Ada
let ve Maliye komisyonlarının mütalâası varit gö-
rülmiyerek Hükümet teklifinin bu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

47 nci madde olarak Adalet Komisyonunun 
46 ncı maddesi kabul olunmuş ve Hükümet tek
lifinin 47 nci maddesi Adalet Komisyonunun mu
cip sebeplerine uyularak metinden çıkarılmıştır. 

48 nci maddenin (Ad. K. Md. 49) sonundaki 
«ile 815 sayılı Kabotaj Kanununun ve sair ka
nunların bu kanuna aykırı olan hükümleri» iba
resi Maliye Komisyonunun mucip sebepleri va
rit görülerek metinden çıkarılmıştır. 
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Hükümet lâyihasının ve Ada] et ve Maliye ko

misyonlarının geçici 1 nci maddesi 30 ncu mad
de metnine naklolunduğu cihetle tayyolunmuş
tur. 

Lâyihasının ve sözü geçen komisyonların ikin
ci geçici maddesi 1 nci; ve 3 ncü gcçiei maddesi 
2 nci geçici madde olarak kabul edilmiştir. 

49 ncu maddede (Ad. K. Md. 50) kanunun 
neşri tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girmesi 
hakkındaki hüküm kabul edilmemiş ve kanunun 
derhal yürürlüğe girmesinde bir mahzur görül
memiştir. 

50 nci madde olarak Adalet Komisyonunun 
51 nci maddesi aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Keisliğe sunulur. 

Ticaret Komisyonu 
Reisi 

Kütahya 
Hakkı Gedik 

Sözcü 
Bursa 

H. Şaman 

Kâtip 
Kocaeli 
//". Başak 

Afyon Karahisar 
O. Yiğitbaşı 

Ankara 
Haindi Bulgurlu 

Denizli 
E. Şahin 

İstanbul 
A. ti. Başar 

Kars 
Fevzi Aktaş 

İmzada bulunamadı 
Kütahya 

Müstenkifim 
M. Alkin 

Sivas Trabzon 
H. Yüksel S. Baştımar 

Afyon Karahisar 
S. Kerman 

Ankara 
Salâhattin Benli 

Bolu 
V. Yöntem 

Erzurum 
Said Başak 

îmzada bulunamadı 
İstanbul 

B. N. Göknil 
îmzada bulunamadı 

Kastamonu 
Ş. Kerimzade 

Rize 
O. Kavrakoğlu 

Trabzon 
Cahid Zamangü 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 1/350 
Karar No. 131 

27 .11 . 1954 

Yüksek Reisliğo 

Ekonomi ve Ticaret Vekâletince hazırlanan 
ve İcra Vekillerince Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılıp Başvekâletin 22 . II . 1952 tarihli 
ve 6/523 sayılı tezkeresiyle gönderilen Su Mah
sulleri kanunu lâyihası, Adalet, Maliye ve Ti
caret komisyonlar) raporlariyle "birlikte komis
yonumuza havale edilmiş olmakla Maliye ve 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletleri mümessilleri 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Lâyihanın esbabı mucibesinde de tafsilen 
arz ve izah edildiği üzere; bugün su mahsul
leri, denizci memleketlerin millî gelirlerinde 
mühim yer işgal etmekte, elde edilen çeşitli 
mahsullerle büyük mikyasta ekonomik ve sos
yal menfaatler temin olunmakta ve bu mevzuda 
muazzam endüstriler doğmuş bulunmaktadır. 

Bilhassa geniş halk kitlelerinin, mebzul ve 

en kıymetli gıdasını .teşkil etmesi bakımından 
balık serveti başta gelmektedir. 

Memleketimizi üü taraftan çevreliyen deniz
ler ve iç sularımız mebzul ve mütenevvi ve 
yüksek kalitede su mahsullerini ihtiva etmesi 
bakım.mdan büyük bir mazhariyete nail bulun
maktadır. 

Deniz mahsullerimizden üzerinde ehemmi
yetle durulması gerekenlerden birisi de sün-
gerlerimizdir. İstanbul boğazından İskende
run'a kadar uzayan sahillerimizi kaplıyan sün
ger tarlalarından istihsal edilen, süngerlerimiz, 
yumuşaklığı, elastikiyeti, emme kabiliyeti, yük
sek mukavemeti olmaları itibariyle, dünya pi
yasalarında rağbet bulmaktadır. 

Memleketimizin su mahsulleri bakımından 
arz ettiği bu müstesna duruma rağmen balık-
rılığımız ve.süngerciliğimiz şimdiye kadar esas-
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li bir gelişme kaydedememiş ve lâyık olduğu 
yükselme seviyesine ulaşamamıştır. 

Büyük iktisadı ehemmiyet arz eden ve ge
lişmesiyle millî gelirimizde mühim bir mevki 
işgal etmesi mukadder olan su mahsulleri ser
vetimizin lâyık olduğu inkişafı gösterememesi
nin başta gelen âmili, bu işe gereken ehemmi
yetin verilmemiş ve müstahsilin himaye ve yar
dımları mazhar kılınmamış ve bugünün ihti
yaçlarına eevap verecek mevzuatın tedvin 
edilmemiş olmasından ileri gelmektedir. 

Bu noksanlığı ve ihtiyacı göz önüne alan 
Hükümet, 12 . III . 1951 tarihinde toplanan 
(Su Ürünleri Kongresinin) de mütalâasını ala
rak bu lâyihayı hazırlıyarak sevketmiş bulu
nuyor. 

Ehemmiyeti aşikâr olan kanun lâyihası ko
misyonumuzca da kabule şayan görülmüş ve 
Ticaret Komisyonunun hazırlamış olduğu me
tin üzerinde maddelerin görüşülmesine geçil
miş ve birinci maddedeki «havuz» kelimesi 
«üretme havuzu» şeklinde düzeltilerek ve aynı 
maddenin ikinci fıkrasındaki süngerciliğin ta
rifi balıkçılığın tarifinden sonra yazılmak su
retiyle birinci madde kabul eliimiştir. 

îkinci madde şeklen değiştirilerek, 3 ve 4 
ncü maddeler de bu kısımdan çıkartılarak mü
teferrik hükümler meyanma ithal edilmek su
retiyle 46 ve 47 nci maddeler olarak kabul 
edilmiştir. 

Ticaret Komisyonunun 5 nci maddesinin 
2 nci fıkrası tadil ve 3 ncü fıkrası da tayyedi
lerek 3 ncü madde olarak kabul edilmiştir.. 

Hükümetin 4 ncü maddesi tadilen 4 ncü 
madde, Adalet Komisyonunun 5 nci maddesi 
aynen 5 nci madde ve Ticaret Komisyonunun 
8 nai maddesi 6 ncı madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

Ticaret Komisyonunun 9 ncu maddesi ibare
lerde takdim tehir yapılmak suretiyle 7 nci mad
de, 10 ncu maddesi ise 8 nci madde olarak aynen, 
11 nci maddesinde kelime değişikliği yapılarak 
9 ncu madde, 12 nci maddesi 10 ncu madde, 13 
ncü maddesi 11 nci madde, 14 ncü maddesi 12 nci 
madde, 15 nci maddesi 13 ncü madde, Adalet Ko
misyonunun 14 ncü maddesi 14 ncü madde, Tica
ret Komisyonunun 17 nci maddesi 15 nci madde 

olarak aynen kabul edilmiştir. 
Ticaret Komisyonunun 18 ve 19 ncu maddeleri 

kelime değişikliğiyle 16 ve 17 nci maddeler olarak 
kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun 19 ncu maddesinde, 
sünger tekne ve makineleri ile dalgıç makineleri
nin fennî muayenesinin sureti icrası hakkında 
hükümde tadilât yapılmak suretiyle 18 nci mad
de, Adalet Komisyonunun 21 nci maddesinin son 
fıkrası tayyedilmek suretiyle 19 ncu madde ve 
Ticaret Komisyonunun 22 nci maddesi komisyo
numuzca yeniden tanzim edilerek 20 nci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Motorinin gümrük resminden istisnasına dair 
olan Ticaret Komisyonunun 23 ncü maddesi bu 
muaflığın yalnız motorine inhisar etmeyip akar 
yakıtlara teşmili suretiyle tadil edilerek 21 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Ticaret Komisyonunun 24 ve 25 nci maddele
ri 22 ve 23 ncü maddeler olarak aynen ve 26 ncı 
madde metnindeki madde numarasının değişmesi 
suretiyle madde yeniden yazılarak 24 ncü mad
de, Maliye Komisyonunun 25 nci maddesi ise 25 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Ticaret Komisyonunun 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35 ve 36 ncı maddeleri 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33 ve 34 ncü maddeler olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Aynı komisyonun 37, 38, 39 ve 40 ncı mad
deleri, metinlerindeki madde numaraları 
değiştirilmek suretiyle 35, 36, 37 ve 38 nci mad
deler olarak, 41. 42, 43 ve 44 ncü maddeleri ise 
39, 40. 41 ve 42 nci maddeler olarak kabul edil
miştir. 

Mezkûr komisyonunun 45 nci maddesi, ke
lime değişiklikleri yapılarak 43 ncü ve 46, 47 
nci mıddeleri 44 ve 45 nci madde ve 3 ve 4 ncü 
maddeleri ise 46 ve 47 nci maddeler olarak ka
bul edilmiştir. 

Maliye Komisyonunun 47 nci maddesi 48 nci 
madde olarak ve Ticaret Komisyonunun geçici 
birinci ve ikinci maddeleri ise aynen kabul edil
miştir. 

Adalet Komisyonunun 50 ve 51 nei madde
leri şeklen değiştirilmek suretiyle 49 ve 50 nci 
maddeler olarak kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyiha
sı öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temenni-
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siyle Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

/ . Akçal 

Kâtip 
Siird 

B. Erden 

Reis V. 
istanbul 

II. Hüsman 
İmzada bulunamadı 

Bu rapor Sözcüsü 
Muğla 

N. özsan 

Elâzığ Ankara 
ö. F. Sanaç M. Ete 

Diyarbakır 
M. Ekinci 

İmzada bulunamadı 

Gümüşane İstanbul 
K. Yörükoğlu S. Oran 

Kırşehir Ordu Rize 
R, özdeş R. Aksoy O. Kavrakoğlu 

Çanakkale 
K. Akmantar 

Konya 
R. Birand 

Konya İzmir 
M. Â. Ülgen 22 nci maddenin koope

ratiflere inhisarına mu
halifim 
B. Bilgin 

22 nci maddeye muhalefet şerhi 
Muafiyet tevsik edici olabilir. Fakat ko

operatiflere hasretmek vergi hukukuna ay
kırı olduğu gibi aynı teşebbüs sahasında hu
susi teşebbüsü gayrimüsait duruma sokabilir. 

Muafiyetin teşmili de tatbikat güçlükle
riyle malûldür. Ve faydasızdır. 

Bu mülâhaza ile muafiyet tesisine muha
lifim. Kooperatiflerin himaye ve takviyesi 
ibaşka yollarla mümkündür. 

Kırklareli Gaziant'eb Sivas 
S. Bakay E. Cenanı II. îmre 

Siird Eskişehir 
M. D. Sülap A, Potuoğlu 

ı-





HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Su Mahsulleri kanunu tasarısı 

Başlangıç 

Su Mahsulleri, süngercilik ve balıkçılık 

MADDE 1. — Denizlerle iç sular (göl, nehir, 
ırmak, çay, dere, kanal, arık, havuz) da bulu
nan hayvani ve nebati menşeli yaratıklar su 
mahsulleridir. 

Bu mahsullerden sünger ve mercan nevileri-
nin avcılığı ile alkler ve diğer nebatların istih
saline «Süngercilik»; balık, istiridye, midye, 
İstakoz, kaplumbağa ve saire ile, sularda yaşı-
yan memeli hayvanların ve balıklara zararlı 
kuşların avcılığına da «balıkçılık» denir. 

Türk kara ve iç sularında avlanma hakkı 

MADDE 2. — Türk kara sulariyle, Boğaz
lar, Marmara Denizi ve iç sularında balıkçılık 
ve süngercilik yapma hakkı yalnız Türk vatan
daşlarına aittir. 

Ecnebi tâbiiyetinde olanlar ancak 3 ncü 
madde mucibince «amatör balıkçılık» yapabi
lirler. 

ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

Su mahsulleri kanunu tasarısı 

Başlangıç 

Su mahsulleri, süngercilik, balıkçılık 

MADDE 1. — Denizlerle iç sular (göl, ne
hir, ırmak, çay, dere, kanal, ark, havuz) da 
bulunan hayvani ve nebati menşeli varlıklar 
su mahsulleridir. 

Bu mahsullerin sünger ve mercan nevileri-
nin avcılığı ile alkler ve diğer nebatların is
tihsaline (süngercilik), balık, istiridye, midye, 
İstakoz, kaplumbağa ve saire ile, sularda ya-
şıyan memeli hayvanların ve balıklara zararlı 
kuşların avcılığına da (balıkçılık) denir. 

Türk kara ve iç sularında avlanma hakkı 

MADDE 2. — Türk kara suları ile, Boğaz
lar, Marmara Denizi ve iç sularında balıkçılık 
ve süngercilik yapmak hakkı yalnız Türk va
tandaşlarına aittir. 

Türkiye 'de daimî veya muvakkat olarak ika
met eden veya turist olarak bulunduğu bilinen 
ecnebi tabiiyetindeki kimseler üçüncü madde 
mucibince (amatör), balıkçılık yapabilirler. 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN 

DEĞÎŞTÎRtŞt 

Su Mahsulleri kanunu tasarısı 

Başlangıç 

Su mahsulleri, süngercilik, 
ıbalukçılıik 

MADDE 1. — Adalet Komis-
yanunun 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Adalet Komis
yonunun 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

TİCARET ENCÜMENİ DE-
ĞİŞTİRİŞİ 

Su mahsulleri kanunu lâyihası 

Birinci bölüm 

Umumi hükümler 

Su mahsulleri, süngercilik, 
balıkçılık 

MADDE 1. — Adalet Ko
misyonunun 1 nci maddesi ay
nen kabuıl edilmiştir. 

Türk kara ve iç sularında av
lanma hakkı 

MADDE 2. — Adalet Ko
misyonunun 2 nci maddesi ay
nen Ikabul edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Su Mahsulleri kanunu tasarısı 

Birinci Bölüm 

Umumi hükümler 

Su mahsulleri, süngercilik, 
balıkçılık 

MADDE 1. — Denizlerle iç 
sularJa (Göl, nehir, ırmak, çay, 
dere, kanal, ark, üretme havu
zu) bulunan hayvani ve nebati 
menşeli varlıklar su mahsulle
ridir. 

Bu mahsûllerden balık, is
tiridye ,midye, İstakoz, kaplum
bağa ve saire ile sularda yaşı-
yan memli hayvanların ve ba
lıklara zararlı kuşların avcılı
ğına balıkçılık, sünger ve mer
can nevilerinin avcılığı ile alk-
ler ve diğer nebatların istihsa
line süngercilik denir. 

Türk kara ve iç sularında 
avlanma hakkı 

MADDE 2. — Türk kara su
ları ile, Türk iç deniz ve sula
rında balıkçılık ve süngercilik 
yapmak hakkı yalnız Türk va
tandaşlarına aittir. 

Türkiye'de daimî veya mu
vakkat olarak ikamet eden ve
ya turist olarak bulunduğu bi
linen ecnebi tâbiyetindeki kim
seler üçüncü madde mucibince 
amatör balıkçılık yapabilirler. 
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BÎRÎNCÎ FASIL 

Birinci kısım 
Balıkçılık 

Balıkçı, balıkçı tayfası ve amatör balıkçı 

MADDE 3. — Sünger, mercan, alkl'er ve di
ğer nebatlardan başka, su mahsullerini bizzat 
veya kendi hesabına çalıştırdığı kimseler yar-
dımiyle avlayıp satışa çıkarmayı mûtat sanat 
ittihaz edenlere «balıkçı» ve ücret veya pay 
karşılığı başkası hesabına balıkçılık yapanlara 
«balıkçı tayfası» denir. 

Satış maksadı olmaksızın, olta ve benzeri 
ufak vasıtalarla su mahsullerini avlıyanlara 
«amatör balıkçı» denir. Amatör balıkçıların 
tuttukları balıkları her hangi bir şekilde satma
ları yasaktır. 

Balıkçılık ruhsat tezkeresi 

MADDE 4. — Balıkçılar ve balıkçı tayfa
ları «balıkçı ruhsat tezkeresi» almaya ve bu 
tezkereleri ava çıkarken ve av esnasında yan
larında bulundurmaya ve talep vukuunda ib
raza mecburdurlar. Bu mecburiyete riayet et-
miyen balıkçı ve tayfalar avlanmadan menedi-
lir. 

Sahibinin ikametgâh adresini, nüfus kay
dını ve fotoğrafını ihtiva eden bu tezkereler 
mahallin en büyük mülkiye âmiri tarafından 
verilir ve verildiği tarihten itibaren bir yıl için 
muteberdir. 

Fotoğrafların tezkereyi veren makam tara
fından mühürlenip imza olunması şarttır. 

Tezkeresini kaybedene harç alınmaksızın ye
nisi verilir ve eskisinin iptal edildiği kaydı hi
zasına şerh olunur. Yeniden verilen bu tezkere-

Ad. E. 

MADDE 3. — Sünger, mercan, alkler ve di
ğer nebatlardan başka su mahsullerini bizzat 
veya kendi hesabına çalıştırdığı kimseler yardı
mı ile avlayıp satışa çıkarmayı mûtat sanat it
tihaz edenlere (balıkçı) ve ücret veya pay kar
şılığı başkası hesabına balıkçılık yapanlara (ba
lıkçı tayfası) denir. 

Satış maksadı ile olmaksızın, olta ve benze
ri ufak vasıtalarla birinci fıkrada yazılı su mah
sullerini avlıyanlara (amatör balıkçı) denir. 

Balıkçılık ruhsat tezkeresi 

MADDE 4. — Balıkçılar ve balıkçı tayfaları 
«Balıkçı Ruhsat Tezkeresi» almıya ve bu tezke
releri ava çıkarken ve av esnasında yanlarında 
bulundurmıya ve talep vukuunda ibraza mec
burdurlar. Bu mecburiyete riayet etmiyen ba
lıkçı ve tayfalar avlanmadan menedilir. 

Sahibinin ikametgâh adresini, nüfus kay
dını ve fotoğrafını ihtifa eden bu tezkereler ma
hallin en büyük mülkiye âmiri tarafından veri
lir ve verildiği tarihten itibaren bir yıl için mu
teberdir. 

Fotoğrafların tezkereyi veren makam tara
fından mühürlenip imza olunması şarttır. 

Tezkeresini kaybedene harç alınmaksızın ye
nisi verilir ve eskisinin iptal edildiği kaydı hi
zasına şerholunur. Yeniden verilen bu tezkere-



Mal. E. 

Birinci Fasıl 

Birinci Kısım 

Balıkçılık 

Balıkçı, balıkçı tayfası re 
amatör balıkçı 

MADDE 3. — Adalet Komis
yonunun 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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ikinci bölüm 

Balıkçılık 

I - Umumi hükümler 

Balıkçı, balıkçı tayfası ve ama
tör balıkçı 

MADDE 5. — Sünger, mer
can, alkler ve diğer nebatlar
dan başka su mahsullerini biz
zat veya çalıştırdığı kimseler 
yardımiyle avlayıp satışa çıkar
mayı mûtat sanat ittihaz eden
lere (balıkçı) ve ücret veya 
pay karşılığı başkası hesabına 
balıkçılık yapanlara (balıkçı 
tayfası) denir. 

Satış maksadı olmaksızın, 
olta ve benzeri ufak vasıtalar
la birinci fıkrada yazılı su mah
sullerini avlıyanlara (amatör 
balıkçı) denir. 

Amatör balıkçıların tuttuk
ları balıkları her hangi bir şe
kilde satmaları yasaktır. 

Balıkçı ruhsat tezkeresi 

MADDE 6. — Hükümetin 4 
ncü maddesi 6 ncı madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

B. E. 

ikinci Bölüm 

Balıkçılık 

1. Umumi hükümler 

MADDE 3. —Sünger, mer
can, alkler ve diğer nebatlar
dan başka su mahsullerini biz
zat veya kendi hesabına çalış
tırdığı kimseler yardımı ile av
layıp satışa çıkarmayı mûtat 
sanat ittihaz edenlere balıkçı ve 
ücret veya pay karşılığı başka
sı hesabına balıkçılık yapanlara 
balıkçı tayfası denir. 

Mûtat sanat haline getir
meksizin olta ve benzeri uf a t 
vasıtalar ile su mahsullerini av
lıyanlara amatör balıkçı denir. 

Balıkçılık ruhsat tezkeresi 

MADDE 4. — Balıkçılar ve 
balıkçı tayfaları balıkçı ruhsat 
tezkeresi almaya ve bu tezkere
leri ava çıkarken ve av esna
sında yanlarında bulundurma
ya ve talep vukuunda ibraza 
mecburdurlar. 

Sahibinin ikametgâh adresini, 
nüfus kaydını ve fotoğrafını ih
tiva eden bu tezkereler mahallin 
en büyük mülkiye âmiri tara
fından tasdik edilerek verilir ve 
verildiği tarihten itibaren bir yıl 
için muteberdir. 

Tezkeresini kaybedene harç 
alınmaksızın yenisi verilir ve es
kisinin iptal edildiği kaydı hiza
sına şerh olunur. Yeniden veri-
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ler kaybolan tezkerelerin müddeti için mute- 1er kaybolan tezkerelerin müddeti için muteber-
berdir. J dir. 

Balıkçı ruhsat tezkeresi harçları 

MADDE 5. — Balıkçı ruhsat tezkereleri aşa
ğıda yazılı harçlara tâbidir : 

a) Balıkçı tayfaları için 1 lira; 
b) Kendi başına veya bir yardımcı ile ça

lışan balıklılar için 1,5 lira; 
c) 2 - 5 tayfa çalıştıran takım sahibi balık

çılar için 10 lira; 
ç) 6 - 1 5 tayfa çalıştıran takım sahibi ba

lıkçılar için 60 lira; 
d) 16 - 50 tayfa çalıştıran takım sahibi ba

lıkçılar için 120 lira; 
e) Çalıştırdığı tayfa sayısı 50 den fazla 

olan takım sahibi balıkçılarla, sürütme sure
tiyle veya sürütme yapmaksızın çalışan Trawl 
ve benzeri takım sahipleri için 150 lira. 

Dalyan, gırgır ve emsali balık avı vasıtaları 
ayrı bir takım sayılır. 

Birden fazla takım çalıştıran balıkçı, çalış
tırdığı her takım için ayrı bir ruhsat tezkeresi 
alır. 

Bir takıma birden fazla balıkçının sahip ol
ması halinde bu takım için müşterek bir ruhsat 
tezkeresi verilir. 

Dalyanlar ve voli yerleri 

MADDE 6. — Nehir mansaplarında, deniz 
sahillerinin kuytu yerlerinde ve göllerde, ka
zık, çit, çubuk, taş ve beton gibi manialarla sı
nırları değişmiyecek şekilde kurulan veya ta
biî olarak .çevrilmiş su sahaları içindeki balık 
tutmaya mahsus diple irtibatı olan yerlere 
«daimî dalyan» denir. 

Deniz, göl ve nehirlerde muayyen su sahası 
içinde kurulu olup, kazık, şamandıra ve saire-
ye bağlı ağlarla çevrilmiş balık tutmaya mah
sus diple irtibatı olan yerlere «geçici dalyan» 
denir. 

Daimî veya geçici dalyanların sınırları için
de, sahipleri tarafından aynı zamanda mütaad-
dit dalyan kurulabilir. 

Deniz ve göllerde balık avlamaya elverişli 
ve diple irtibatı olmıyan su sahalarına «voli 
yeri» denir, 

Dalyanlar ve voli yerleri 

MADDE 5. — Nehir mansıplarında, deniz 
sahillerinin kuytu yerlerinde ve göllerde, kazık, 
çit, çubuk, taş ve beton gibi manialarla sınır
ları değişmiyecek şekilde kurulan veya tabiî 
olarak çevrilmiş su sahaları içindeki balık tutma
ya mahsus diple irtibatı olan yerlere «daimî dal
yan» denir. 

Deniz, göl ve nehirlerde muayyen su sahası 
içinde kurulu olup, kazık, şamandıra ve saireye 
bağlı ağlarla çevrilmiş balık tutmaya mahsus 
diple irtibatı olan yerlere «muvakkat dalyan» 
denir. 

Daimî veya muvakkat dalyanların sınırları 
içinde, sahipleri tarafından aynı zamanda müta-
addit dalyan kurulabilir. 

Deniz ve göllerde balık avlamaya elverişli ve 
diple irtibatı tesisi olmıyan su sahalarına «voli 
yeri» denir, 
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len bu tezkereler kaybolan tezke
relerin müddeti için muteberdir. 

MADDE 5. — Adalet Komis
yonunun 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Dalyanlar ve voli yerleri 

MADDE 7. — Adalet Ko, 
misyonunun 5 nci maddesi 7 
nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

.Dalyanlar ve voli yerleri 

MADDE 5. — Adalet Komis
yonunun 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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Dalyanlar yakınındaki voli yerlerinde avlanma 

MADDE 9. — Dalyanların kurulu ve faali
yette bulunduğu devrede sınırları içindeki avlu
ları ağzından itibaren sahile muvazi istikamette 
500, göl veya denizin açığı istikametinde 200 
metre mesafe dahilindeki voli yerlerinden fay
dalanma hakkı dalyan sahiplerine aittir. 

Dalyanların avluları istikametinde olmıyan 
ve gerilerinde bulunan voli yerlerinden herkes 
faydalanabilir. 

Geçici dalyanların kurulmamış bulunduğu 
ve voli yerlerinin faaliyette olmadıkları zaman
larda, geçici dalyanların sınırları içinde tesisat 
yapmamak şartiyle avlanmak bu kanun hükümleri 
dairesinde bütün balıkçılar için serbesttir. 

Dalyanların açık olduğu ve voli yerlerinin 
faaliyette bulunduğu zamanlarda; bu av yerle
rinde avlanmayı haleldar edecek şekilde yakın
larında geceleri ışık yakarak balık avcılığı 
yapmak yasaktır. 

Hazineye, özel idareye belediye ve köylere ait 
su avı yerleri. 

MADDE 11. — Hazineye, özel idareye, bele
diye ve köylere ait dalyanlar, voli yerleri ve 
göller ve nehir ağızlarındaki su avı yerleri Ha
zine veya adı geçen idareler tarafından işletile
bileceği gibi, hususi kanunlarında başka bir hü
küm bulunmadığı takdirde 2490 sayılı Kanun 

Ad. E. 

Dalyanlar yakınındaki voli yerlerinde avlanma 

MADDE 8. — Dalyanların kurulu ve faali
yette bulunduğu devrede sınırları içindeki avlu
ları ağzından itibaren sahile muvazi istikamette 
500, göl, veya denizin açığı istikametinde 200 met
re mesafe dahilindeki voli yerlerinden fayda
lanma hakkı dalyan sahiplerine aittir. 

Dalyanların avluları istikametinde olmıyan 
veya gerilerinde bulunan voli yerlerinden her
kes faydalanabilir. 

Muvakkat dalyanların kurulmamış bulun
duğu ve voli yerlerinin faaliyette olmadıkları 
zamanlarda, geçici dalyanların sınırları içinde 
tesisat yapmamak şartiyle avlanmak bu kanun 
hükümleri dairesinde serbesttir. 

Dalyanların açık olduğu ve voli yerlerinin 
faaliyette bulunduğu zamanlarda; bu av yerle
rinde avlanmayı haleldar edecek şekilde yakın
larında geceleri ışık yakarak balık avcılığı yap
mak yasaktır. 

Hazineye , özel idareye belediye ve köylere ait 
su av yerleri 

MADDE 10. — Hazineye, özel idareye bele
diye ve köylere ait dalyanlar, voli yerleri ve 
göller ve nehir ağızlarındaki su avı yerleri Hazi
ne veya adı geçen idareler tarafından işletilebi
leceği gibi hususi kanunlarında başka bir hüküm 
bulunmadığı takdirde mevcut hükümler dairesin-
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Dalyanlar yakınındaki voli yer
lerinde avlanma 

MADDE 8. — Dalyanların 
kurulu ve faaliyette bulunduğu 
devrede sınırları içindeki avlu
ları ağzından itibaren sahile mu
vazi istikamette 500, göl, veya 
denizin açık istikametinde 200 
metre mesafe dahilindeki voli 
yerlerinden faydalanma hakkı 
dalyan sahiplerine aittir. Dal
yanların avluları istikametin
de olmıyan veya gerilerinde 
bulunan voli yerlerinden herkes 
faydalanabilir. 

Muvakkat dalyanların kurul
mamış bulunduğu ve voli yere
rinin faaliyette ohradıkları za
manlarda, bu dalyanların sınır
ları içinde tesisat yapmamak 
şartiyle avlanmak bu kanun hü
kümleri dairesinde serbesttir. 
Dalyanların açık olduğu ve 
voli yerlerinin faaliyette bulun
duğu zamanlarda; bu av yerle
rinde avlanmayı haleldar ede
cek şekilde yakınlarında gece
leri ışık yakarak balık avcılığı 
yapmak yasatkır. 

Hazineye, özel idare, belediye 
ve köylere ait su av yerleri 

MADDE 10. — Hazineye, 
özel idareye, belediye ve köy
lere ait dalyanlar, voli yerleri 
ve göller ve nehir ağızlarındaki 
su av yerleri Hazine veya adı 
geçen idareler tarafından işle-
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Su avı yerlerinde ve civarların
da yasak olan faaliyetler 

MADDE 8. — Dalyanların 
mahiyetine, kuruluşuna, bulun
duğu yerin hususiyetine ve av
lanan balıkların cinslerine göre 
selâmetle işliyebilmesi için alâ
kalıların müracaatı üzerine ni
zamnamede gösterilen şekilde 
Ek momi ve Ticaret ve Maliye 
vekâletlerince başkaları tara
fından sınırları dışında muay
yen bir saha içinde balıkçılık 
yapılması meni olunabilir. 

Dalyanların avluları istika
metinde olmıyan veya gerile
rinde bulunan voli yerlerinden 
her kes faydalanabilir. 

Her kime ait olursa olsun 
muhakkak dalyanların kurul
mamış olduğu ve voli yerlerinin 
faaliyette olmadıkları zaman
larda bu yerlerde tesisat yap
mamak şartiyle bu kanun hü
kümleri dâhilinde balıkçılık 
yapmak serbestir. 

Dalyanların açık veya ku
rulu ve voli yerlerinin faaliyet
te bulunduğu zamanlarda hak 
sahiplerinin balıkçılık yapma
larını haleldar edecek şekilde 
bu yerlerin yakınlarında gece
leri ışık yakarak balık avlamak 
yasaktır. 

II • Âmme hükmi şahıslarına 
ait su avı yerleri 

Hazineye, özel idarlere, beledi
yelere ve köylere ait su avı 

yerleri 

'MADDE 9. — Hazineye, özel 
idarelere, belediyelere ve 'köy
lere ait dalyanlar ve voli yer
leri, Hazine veya adı geçen 
idareler tarafından işletilebile
ceği gibi, hususi kanunlarm-

B. E. 

Su avı yerlerinde ve civarların
da yasak olan faaliyetler 

MADDE 6. — Ticaret Komis
yonunun 8 nci maddesi 6 ncı 
madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

II - Âmme hükmi şahıslarına 
ait su avı yerleri 

Hazineye, özel idarelere, beledi
yelere ve köylere ait su avı yer

leri 

MADDE 7. — Hazineye, özel 
idarelere, belediyelere ve köy
lere ait dalyanlar ve voli yerle
ri Hazine veya adı geçen ida
reler tarafından kiraya verile
bilir. Kiraya verilemediği tak-
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hükümleri dairesinde kiraya verilebilir veya sa
tılabilir. 

Kiraya verilerek işletilmeleri halinde, kira 
müddeti 10 seneyi geçemez. 

Kira mukavelelerinin teknik şartları mahal
lerinin hususiyetleri nazara alınarak Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığınca tesbit olunur. 

Dalyanlar ve voli yerlerinin sınırları 

MADDE 7. — Daimî dalyanların sahaları, 
göl veya denize akan nehirlerin mansıplarında 
nehir veya göl veyahut deniz tarafından her 
iki istikamette olmak üzere, tapu senetlerinde 
gösterilen sınırlarla tahdit edilir. 

Göl veya denizlerde tabiî olarak teşekkül 
eden daimî dalyanların sahası bir taraftan 
bu tabiî teşekkül ve diğer taraftan mezkûr te
şekkülün göle veya denize açılan ağzının her 
iki tarafında olmak üzere, tapularında göste
rilen noktalar arasındaki sınırla tahdit edil
miş sahalardır. 

Geçici dalyanların sahası, kurulduğu deniz, 
göl veya nehirlerde, tapu senetlerinde gösteri
len noktalarla sınırlanır. 

Voli yerleri: Geçici dalyanlarda olduğu gi
bi, tapu senetlerinde sınırlanan sahalardır. 

• ç> ,* « C - :; - *-

Dalyan ve, voli yerlerinin sınırlarının tesoiti 

MADDE 8. — Dalyanların ve voli yerlerinin 
sınırları tapu senetlerinde gösterilmemiş veya 
her hangi bir sebeple mevcut sınırların değiş
miş olması hallerinde, ilgililerin mahallî tapu-
idaresine müracaatı üzerine Ekonomi ve Tica
ret ve Maliye Bakanlıklarının tâyin edecekleri 

Ad. E. 

de kiraya da verilebilir veya satılabilir. 
Kiraya verilerek işletilmeleri halinde kira 

müddeti 10 seneyi geçemez. 
Kira mukavelelerinin teknik şartları mahal

lerin hususiyetleri nazara alınarak Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığınca tesbit olunur. 

Dalyanlar ve voli yerlerinin sınırları 

MADDE 6. — Daimî dalyanların sahaları, 
göl veya denize akan nehirlerin mansıplarında 
nehir veya göl veyahut deniz tarafından her iki 
istikamette olmak üzere, tapu sicillerinde göste
rilen sınırlarla tahdit edilir. 

Göl veya denizlerde tabiî olarak teşekkül eden 
daimî dalyanların sahası bir taraftan bu tabiî 
teşekkül ve diğer taraftan mezkûr teşekkülün 
göle veya denize açılan ağzının her iki tarafında 
olmak üzere, sicillerinde gösterilen noktalar ara
sındaki sınırla tahdit edilmiş sahalardır. 

Muvakkat dalyanların sahası, kurulduğu de
niz, göl veya nehirlerde, tapu sicillerinde göste
rilen noktalarla sınırlanır. 

Voli yerleri: Muvakkat dalyanlarda olduğu 
gibi, tapu sicillerinde sınırlanan sahalardır. 

Dalyan ve voli yerlerinin sınırlarının tesbiti 

MADDE 7. — Dalyanların ve voli yerleri
nin sınırları tapu senetlerinde gösterilmemiş ve
ya her hangi bir sebeple mevcut sınırların değiş
miş olması hallerinde, ilgililerin mahallî tapu 
idaresine müracaatı üzerine Ekonomi ve Tica
ret ve Maliye bakanlıklarının tâyin edecekleri 
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tiebileceği gibi hususi kanun
larından başka bh* büküm bu
lunmadığı takdirde mevcut hü
kümler dairesinde kiraya da 
verilebilir veya satılabilir. 

Kiraya verilecek işletilmeleri 
halinde kira müddeti on seneyi 
geçemez. 

Kira mukavelelerinin tek
nik şartları mahallerin hususi
yetleri nazara alınarak Ekono
mi ve Ticaret Bakanlığınca tes-
bit olunur. 

MADDE 6. — Adalet Komis
yonunun 6 ncı maddesi aynen 
kahul edilmiştir. 

Dalyan ve voli yerlerinin sınır
larının tesbiti 

MADDE 7. — Dalyanların 
ve voli yerlerinin sınırları ta
pu sicillerinde gösterilmemiş 
veya her hangi 'bir selbeple 
mevcut sınırların değişmiş ol
ması hallerinde, ilgililerin1 ana-
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da 'başka foir hüküm 'bulunma
dığı takdirde kiraya da verile
bilir. 

Sahipsiz göller ile akar su
lar ve bunlamn ağızlarındaki 
su avı yerlerine de Hazine ta
rafından yukarııki fıkra hü-
ıkümleri dâhilinde tasarruf olu
nabilir. 

Bu gibi yerlerin kiraya ve
rilerek işletilmeleri halinde ki
ra müddeti 15 seneyi geçemez. 

Kira mukavelelerinin teknik 
ışartları mahallerinin hususiyet
leri nazara alınarak Ekonomi 
ve Ticaret Vekâletince tesbit 
olunur. 

m - Hususi su avı yerleri 

Sınırların tesbiti 

MADDE 10. — Kanunu Me
deninin Sureti Mer'iyet ve 
Şekli Tatbiki hakkındaki 864 
sayılı Kanun gereğince hakları 
mahfuz tutulan daimî ve mu
vakkat hususi dalyanlarla hu
susi voli yerlerinin sahaları ta
pu sicillerinde gösterilen nok
talar arasındaki hatlarla sınır
lıdır. 

MADDE 11. — Dalyanların 
ve voli yerlerinin sınırları ta
pu senetlerinde gösterilmemiş 
veya her hangi 'bir sebeple mev
cut sınırların değişmiş olması 
hallerinde, ilgililerin' mahallî 

B. E, 

dirde bu idarelerce işletilir. 
Sahipsiz göller ile akar sular 

ve bunların ağızlarındaki su 
avı yerlerine de Hazine tarafın
dan yukarıki fıkra hükümleri 
dâhilinde tasarruf olunabilir. 

Bu gibi yerlerin kiraya veri
lerek işletilmeleri halinde kira 
müddeti 15 seneyi geçemez. 

Kira mukavelelerinin teknik 
şartları mahallerinin hususiyet
leri nazara alınarak Ekonomi 
ve Ticaret vekâletince tesbit 
olunur. 

İÜ - Hususi su avı yerleri 

Sınırların tesbiti 

MADDE 8. — Ticaret Komis
yonunun 10 ncu maddesi 8 nci 
madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Dalyanların ve 
voli yerlerinin sınırlan tapu se
netlerinde gösterilmemiş veya 
her hangi bir sebeple mevcut sı
nırların değişmiş olması halle
rinde, ilgililerin mahallî tapu 
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birer temsilci ile , tapu memuru ve mahallin 
sulh hukuk yarğıçlığmca seçilecek, dalyan iş
lerinden ve balıkçılıktan anlar iki bilir kişiden 
terekküp edecek beş kişilik bir heyet marife
tiyle sınırlar mahallinde tetkik ve krokisi tan
zim olunarak durum bir tutanakla tesbit edi
lir. Bunlara dayanılarak heyetçe verilen karara 
göre tapuya gerekli kayıt yapılır veya talep 
reddedilir. Denizlerdeki dalyanlarda yapılacak 
tetkikatta bu heyete ayrıca en yakın liman 
idaresi mümessili de iştirak eder. 

Heyetin kararı ve yapılan muamele tapu 
memurluğu tarafndan ilgililere tebliğ olunur. 

Tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde hu
kuk mahkemesinde dâva açılmadığı takdirde, 
karar ilgililerce kabul edilmiş sayılır ve aley
hine hiçbir kanun yoluna müracaat edilemez. 

Yukarda yazılı heyette vazife gören memur
ların yolluk ve zaruri masrafları ve bilir kişiler 
için mahkemece takdir edilecek ücret ve zaruri 
masraflar , ilgililer tarafından ödenir. 

Yeniden kurulacak dalyanların sınırlarının 
tesbiti de yukarda yazlı şekilde ve aynı he
yet marifetiyle yapılır. 

Ad. E. 

birer telsizci ile, tapu memuru ve mahallin sulh hu
kuk hâkimliğince seçilecek, dalyan işlerinden ve 
balıkçılıktan anlar iki bilirkişiden terekküp edecek 
beş kişilik bir heyet marifetiyle sınırlar mahallin
de tetkik ve krokisi tanzim olunarak durum bir 
tutanakla tesbit edilir. Bunlara dayanılarak 
heyetçe verilen karara göre tapuya gerekli ka
yıt yapılır veya talep reddedilir. Denizlerdeki 
dalyanlarda yapılacak tetkikata bu heyete ayrı
ca en yakın liman idaresi mümessili de iştirak 
eder. 

Heyetin kararı ve yapılan muamele tapu me
murluğu tarafından ilgililere tebliğ olunur. 

Tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde hu
kuk mahkemesinde dâva açılmadığı takdirde, ka
rar ilgililerce kabul edilmiş sayılır ve aleyhine 
hiçbir kanun yoluna müracaat edilemez. 

Yukarda yazılı heyette vazife gören memur
ların yolluk ve zaruri masrafları ve bilirkişiler 
için mahkemece takdir edilecek ücret ve zaruri 
masraflar, ilgililer tarafından ödenir. 
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hallî tapu idaresine müracaatı 
üzerine Ekonomi ve Ticaret ve 
Maliye 'bakanlıklarının tâyin 
edecekleri birer temsilci ile, 
tapu memuru ve mahallin sulh 
hukuk hâkimliğince seçilecek, 
dalyan işlerinden ve balıkçılık
tan anlar iki bilir kişiden terek-
kübedecek 5 kişilik bir heyet 
marifetiyle sınırlar mahallinde 
tetkik ve krokisi tanzim oluna
rak durum bir tutanakla tesbit 
.edilir. Bunlara dayanılarak 
heyetçe verilen karara göre ta
pu siciline gerekli kayıt yapı
lır veya talep reddedilir. De
nizlerdeki dalyanlarda yapıla
cak tetki'kata bu heyete ayrıca 
en yakın liman idaresi mümes
sili de iştirak eder. 

Heyetin kararı ve yapılan 
muamele tapu memurluğu ta
rafımdan ilgililere tebliğ olu
nur. 

Tebliğ tarihinden itibaren 3 
•ay içinde hukuk mahkemesinde 
dâva açılmadığı takdirde, ka
rar ilgililerce kaıbul edilmiş sa
yılır ve aleyhine hiçbir kanun 
yoluna müracaat edilemez. Yu
karda yazılı heyette vazife 
•gören memurların yolluk ve 
zaruri masrafları vebi/lir kişiler 
için mahkemece takdir edile-» 
cek ücret ve zaruri masraflar, 
ilgililer tarafından ödenir. 

- 4 5 -
Ti. E. 

tapu idaresine müracaatı üzeri
ne Ekonomi ve Ticaret ve Ma
liye vekâletlerinin tâyin ede
cekleri birer temsilci ile tapu 
memuru ve mahallin sulh hu
kuk hâkimliğince seçilecek dal
yan işlerinden ve balıkçılıktan 
anlar iki bilir kişiden terek-
kübedecek beş kişilik bir heyet 
ımarifetiyle sınırlar mahallin
de tetkik ve krokisi tanzim 
olunarak durum bir tutanakla 
tesbit edilir. Bunlara dayanı
larak heyetçe verilen karara 
göre tapu siciline gerekli kayıt 
yapılır veya talep reddedilir. 
Denizlerdeki dalyanlarda yapı
lacak tetkiıkatta bu heyete ay
rıca en yakın liman idaresi mü
messili de iştirak eder. 

Heyetin kararı ve yapılan 
muamele tapu memurluğu ta
rafından ilgililere telbliğ olu
nur. 

Tebliğ tarihinden itibaren 
üç ay içinde hukuk mahkeme
sinde dâva açılmadığı takdirde 
karar ilgililerce kabul edilmiş 
sayılır ve aleyhine hiçbir. ka
nun yoluna müracaat edilemez. 

Yukarda yazılı heyette va
zife gören memurların yolluk 
ve zaruri masrafları ve bilirki
şiler için mahkemece takdir 
edilecek ücret ve zaruri mas
raflar ilgililer tarafından öde
nir. 

Sının tesbit edilecek dal
yan : 

a) Göle veya denize akan 
bir nehrin mansabında ise sı
nırlar nehir veya göl yahut de
niz tarafından iki istikamette 
olmak üzere, 

b) Göl veya denizde tabiî 
olarak teşekkül etmiş ise, bir 
taraftan bu tabiî teşekkül ve 
diğer taraftan mezkûr göle 

B. E. 

idaresine müracaatı üzerine Eko
nomi ve Ticaret ve Maliye vekâ
letlerinin tâyin edecekleri birer 
temsilci ile tapu memuru ve ma
hallin sulh hukuk hâkimliğince 
seçilecek dalyan işlerinden ve 
balıkçılıktan anlar iki bilirkişi
den terekkübedecek beş kişilik 
bir heyet marifetiyle sınırlar 
mahallinde tetkik ve krokisi 
tanzim olunarak durum bir za
bıtla tesbit edilir. Bunlara da
yanılarak heyetçe verilen kara
ra göre tapu siciline gerekli ka
yıt yapılır veya talep reddedi
lir. Denizlerdeki dalyanlarda ya
pılacak tetkikatta bu heyete ay
rıca en yakın liman idaresi mü
messili de iştirak eder. 

Heyetin kararı ve yapılan 
muamele tapu memurluğu tara
fından ilgililere yazı ile tebliğ 
olunur. 

Tebliğ tarihinden itibaren 
üç ay içinde hukuk mahkeme
sinde dâva açılmadığı takdirde 
karar ilgililerce kabul edilmiş 
sayılır ve aleyhine hiçbir kanuu 
yoluna müracaat edilemez. 

Yukarda yazılı heyette va
zife gören memurların harcı
rahları ve bilir kişiler için mah
kemece takdir edilecek ücret ve 
zaruri masraflar ilgililer tara
fından ödenir. 

Sınırları tesbit edilecek dal
yan : 

a) Göle veya denize akan, 
bir nehrin mansabında ise sı
nırlar nehir veya göl yahut de
niz tarafından iki istikamette 
olmak üzere ; 

b) Göl veya denizde tabit 
olarak teşekkül etmiş ise, bir 
taraftan bu tabiî teşekkül ve 
diğer taraftan mezkûr gole ve- -
ya denize açılan ağzının her iki 
tarafında olmak üzere; 
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Dalyan ve voli yerlerine tasarruf ve isletihni- j 
yen veya terk edilenlerinin mülkiyetinin Hazine

ye intikali. 

MADDE 10. — Hakiki şahıslarla, hususi 
hükmi şahıslara ait dalyanlar ve voli yerleri, 
sahipleri tarafından bizzat veya kiraya vermek 
suretiyle işletilebilir. Alınıp satılabilir, hibe ve 
miras yoliyle intikal edebilir. 

Maliye Bakanlığınca yapılacak kontrol veya 
vâki olacak ihbarlar neticesinde, seferberlik ve 
harb hali müstesna, sürekli olarak üç sene dal- I 
yan ve voli yerlerini işletmediği veya terk et
tiği, anlaşılanların bu yerler üzerindeki bütün 
hakları Hazineye intikal eder. j 

Bu yerlerin işletilmediği veya terk edildiği j 
vali veya kaymakamlar vasıtasiyle tahkik ve i 
tevsik olunarak keyfiyet bir raporla mahallî | 
idare heyetine bildirilir. jj 

Mezkûr yerlerin işletilip işletilmediği veya ' 
terk olunup olunmadığı hususları alâkalılar 
çağırılıp dinlendikten ve şifahi veya yazılı mü
dafaaları alındıktan sonra idare heyetince bir 
kararla tesbit olunur. Bu karar bahis mevzuu 
yerlerin işletilmediğine veya terk edildiğine mü
tedair olduğu takdirde, buna istinaden Hazine 
namına intikal muamelesinin yapılması Hazi
nece tapudan talep edilir. 

yeniden kurulacak dalyanlar. 

MADDE 12. — Münhasıran Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında bulunan sularda dalyan 
kurmak istiyenler, dalyan kurmak istedikleri 
mahallin sınırlarını gösteren krokisini ve ku
racağı tesisatın mahiyetini ve lüzum görülecek 
diğer malûmatı muhtevi evrak ve vesaiki ver
mek suretiyle Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına 
müracaat ederler. 

Bu müracaat üzerine Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığınca gerekli tetkikler yapılarak, mez
kûr mahalde dalyan kurulmasında, sıhhat, mem-

Ad. E. 

Dalyan ve voli yerlerine tasarruf ve işletümi-
yen veya terkedilenlerin mülkiyetinin Hazineye 

intikali 

MADDE 9. — Dalyanlar ve voli yerleri, sa
hipleri tarafından bizzat veya kiraya vermek su
retiyle, işletilebilir. Alınıp satılabilir, hibe ve 
miras yoliyle intikal edebilir. 

Mücbir sebepler müstesna olmak üzere dal
yan voli yerleri gibi su avı yerleri devamlı ola
rak üç sene işletilmediği veya terkedildiği tak
dirde mahkemeye müracaatla sahiplerinin bunlar 
üzerindeki bütün haklarının ortadan kaldırılması 
ve tapu sicilinin de iptali Hazinece istenilir. 

Yeniden kurulacak dalyanlar 

MADDE 11. — Münhasıran Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında bulunan sularda dalyan kur
mak istiyenler, dalyan kurmak istedikleri mahal
lin sınırlarını gösteren krokisini ve kuracağı 
tesisatın mahiyetini ve lüzum görülecek diğer 
malûmatı muhtevi evrak ve vesaiki vermek sure
tiyle Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına müracaat 
ederler. 

Bu müracaat üzerine Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığınca gerekli tetkikler yapılarak, mezkûr 
mahalde dalyan kurulmasında, sıhhat, memleket 
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Dalyan ve voli yerlerine ta
sarruf ve isletilmiyen veya ter-
kedüenlerin mülkiyetinin Ha

zineye intikali 

MADDE 9. — Dalyanlar ve 
voli yerleri, sahipleri tarafından 
bizzat veya kiraya vermek su-
rotiyle işletilebilir. Alınıp sa
tılabilir, hibe ve miras yolu 
ile intikal edebilir. Mücbir se
bepler müstesna olmak üzere 
dalyan ve voli yerleri gibi su 
av yerleri devamlı olarak 3 se
ne işletilmediği veya terkedil-
diği takdirde mahkemeye mü
racaatla sahiplerinin bunlar 
üzerindeki bütün haklarının 
ortadan kaldırılması ve tapu si
cilinin de iptali Hazinece iste
nilir. 

Yeniden kurulacak dalyanlar 

MADDE 11. — A) Daimî 
dalyanlar : 

Münhasıran Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında bulunan 
sularda dalyan kurmak istiyen-
ler, dalyan kurmak istedikleri 
mahallin sınıflarını gösteren 
krokisini ve kuracağı tesisatın 
mahiyetini ve lüzum görülecek 
diğer malûmatı muhtevi evrak 
ve vesaiki vermek suretiyle 
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veya denize açılan ağzının her 
iki tarafında olmak üzere, 

Tâyin olunacak noktalarla 
sınırlandırılır. 

Dalyan ve voli yerlerine tasar
ruf ve isletilmiyen veya terkedi-
lenlerin mülkiyetinin Hazineye 

intikali 

MADDE 12. —-10 ncu mad
dede zikredilen hususi dalyan
lar ve voli yerleri sahipleri ta
rafından bizzat veya kiraya 
verilmek suretiyle işletilebilir, 
alınıp satılabilir, hibe ve miras 
yoliyle intikal edebilir. 

Mücbir sebepler müstesna 
olmak üzere dalyan ve voli yer
leri gibi su avı yerleri devamlı 
olarak üç sene işletilmediği ve
ya terkedildiği takdirde mah
kemeye müracaatla sahiple
rinin bunlar üzerindeki bü
tün haklarının kaldırılması ve 
tapu sicilinin de iptali Hazine
ce istenilir. 

Yeniden kurulacak su avı yerleri 

MADDE 13. — A) Daimî 
dalyanlar : Münhasıran devle
tin hüküm v,e tasarrufu altın
da bulunan sularda dalyan 
kurmak istedikleri mahallin 
sınırlarını gösteren krokisini 
ve kuracağı tesisatın mahiyeti
ni ve lüzum görülecek diğer 
malûmatı muhtevi evrak ve sa-
iki vermek suretiyle Ekonomi 
ve Ticaret Vekâletine müraca-

B. E. 

Tâyin olunacak noktalarla 
sınırlandırılır. 

Dalyan ve voli yerlerine tasar
ruf ve isletilmiyen veya terkedi-
Ünlerin mülkiyetinin Hazineye 

intikali 

MADDE 10. — Ticaret Ko
misyonunun 12 nci maddesi 10 
ncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Yeniden kurulacak su avı 
yerleri 

MADDE 11. — Ticaret Ko
misyonunun 13 ncü maddesi 11 
nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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leket ekonomisi, seyrüsefer ve umumi emni
yet bakımlarından, 1110 sayılı Kanun hüküm
leri zaviyesinden mahzur bulunup bulunmadı
ğı araştırılır. Maliye Bakanlığının da mütalâ
ası alındıktan sonra mahzur görüldüğü takdir
de talep Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca ret, 
aksi halde keyfiyet Bakanlar Kuruluna arzedi-
lir. 

Müracaat Bakanlar Kurulunca tensip olun
duğu takdirde, tâyin olunacak müddet içinde 
lüzumlu görülecek tesisatı kurmak ve dalyanı ı 
gereği gibi işletmeye başlamak ve bu hususta 
istenen teminatı göstermek şartiyle ve 20 sene
yi geçmemek üzere avlanma hakkı talibine be
delsiz olarak verilebilir. 

Avlanma hakkı, Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığının muvafakati ile ve mevcut tesisat ol
duğu gibi bırakılmak şartiyle ve devretmek 
veya kiraya vermek istiyenin geri kalan müd
detini aşmamak üzere, başkasına devredilebilir 
veya kiraya verilebilir. 

Bakanlar Kurulu kararında tâyin edilen müd
detin hitamında kurulmuş olan bu gibi dalyan
lar, işletmenin istilzam ettirdiği bütün tesisa-
tiyle beraber, bedelsiz olarak Hazineye intikal 
eder. 

'Tesisatın işler ve işe yarar bir durumda Ha
zineye teslimi mecburidir. 20 senenin hitamın
da yapılan tesisat, işler ve işe yarar bir halde 
Hazineye teslim edilmediği takdirde, bu tesisat 
Hazinece mevcut teminattan işler ve işe yarar 
bir hale ifrağ ettirilir. Bu iş için yapılan ma
sarif, teminat miktarını aştığı takdirde, aradaki 
fark alâkalılardan hükmen tahsil olunur. 

Sünger, mercan, alkler ve sair nebatlar ve
ya tohum ekerek su mahsulleri üretmek isti-
yenler de bu hükme tâbidir, 

Ad. E. 

ekonomisi, seyrüsefer ve umumi emniyet bakım
larından, askerî memnu mıntakaları hakkındaki 
hükümlere göre mahzur bulunup bulunmadığı 
araştırılır. Maliye Bakanlığının da mütalâası 
alındıktan sonra mahzur görüldüğü takdirde ta
lep Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca ret, aksi 
halde keyfiyet Bakanlar Kuruluna arzedilir. 

Müracaat Bakanlar Kurulunca tensip olun
duğu takdirde, tâyin olunacak müddet içinde lü
zumlu görülceek tesisatı kurmak ve dalyanı ge
reği gibi işletmeye başlamak ve bu hususta iste
nen teminafi göstermek şartiyle ve yirmi seneyi 
geçmemek üzere avlanma hakkı talibine bedelsiz 
olarak verilebilir. 

Avlanma hakkı, Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığının muvafakati ile ve mevcut tesisat olduğu 
gibi bırakılmak şartiyle ve devretmek veya kira
ya vermek istiyenin geri kalan müddetini aşma
mak üzere, başkasına devredilebilir veya kiraya 
verilebilir. 

Bakanlar Kurulu kararında tâyin edilen 
müddetin hitamında kurulmuş olan bu gibi dal
yanlar, işletmenin istilzam ettirdiği bütün tesi-
satiyle beraber, bedelsiz olarak Hazineye intikal 
eder. 

Tesisatın işler ve işe yarar bir durumda Hazi
neye teslimi mecburidir. 20 senenin hitamında ya
pılan tesisat, işler ve işe yarar bir halde Hazineye 
Jeslim edilmediği takdirde, bu tesisat Hazinece 
mevcut teminattan işler ve işe yarar bir hale 
ifrağ ettirilir. Bu iş için yapılan masarif, te
minat miktarını aştığı takdirde, aradaki fark 
alâkalılardan hükmen tahsil olunur. 

Sünger, mercan, alkler ve sair nebatlar veya 
tohum ekerek su mahsulleri üretmek istiyenler 
de bu hükme tâbidir. 
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Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı
na müracaat ederler. 

Bu müracaat üzerine Ekono
mi ve Ticaret Bakanlığınca 
gerekli tetkikler yapılarak, 
mezkûr mahalde dalyan kurul
masında, sıhhat, memleket 
ekonomisi, seyrüsefer ve umu
mi emniyet bakımlarından, as
kerî memnu mıntakalar hak
kındaki hükümlere göre mah
zur bulunup bulunmadığı araş
tırılır. Maliye Bakanlığının da 
mütalâası alındıktan sonra 
mahzur görüldüğü takdirde ta
lep Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığınca ret, aksi halde key
fiyet Bakanlar Kuruluna arz 
edilir. 

Müracaat Balkanlar Kurulun
ca tâyin olunacak müddet için
de lüzumlu görülecek tesisatı 
kurmak, dalyanı gereği gibi iş
letmeye başlamak ve bu hu
susta tesbit olunacak teminatı 
göstermek şartiyle 20 seneyi 
geçmemek üzere avlanma hakkı 
talibine bedelsiz olarak verilir. 

Avlanma hakkı, Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığının muvafa
kati ile ve mevcut tesisat oldu
ğu gibi bırakılmalk şartiyle ve 
devretmek veya kiraya vermek 
i'stiyenin geri kalan müddetini 
aşmamak üzere, başkasına dev
redilebilir veya kiraya verile
bilir. 

Bakanlar Kurulu kararında 
tâyin edilen müddetin hitamın
da kurulmuş olan bu gobi dal
yanlar, işletmenin istilzam et-
'tirdiği bütün tesisatı ile bera
ber, bedelsiz olarak Hazineye 
intikal eder. 

Tesisatın işler ve işe yarar 
bir dunumda Hazineye teslcmi 
mecburidir. 20 senenin hita
mında yapılan tesisat, işler ve 
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at ederler. 
Bu müracaat üzerine Eko

nomi ve Ticaret Vekâletince ge
rekli tetkikler yapılarak, mez
kûr mahalde dalyan kurulma
sında sağlık, memleket ekono
misi, seyrüsefer ve umumi em
niyet bakımlarından mahzur 
görülmediği takdirde tâyin olu
nacak müddet içinde lüzumlu 
tesisatı kurmak ve dalyanı ge
reği gibi işletmiye başlamak 
ve bu hususta istenen teminatı 
göstermek şartiyle ve yirmi se
neyi geçmemek üzere avlanma 
hakkı talibine bedelsiz olarak 
verilebilir. 

Avlanma hakkı, Ekonomi ve 
Ticaret Vekâletinin muvafaka
ti ile ve mevcut tesisat olduğu 
gibi bırakılmak şartiyle ve dev
retmek veya kiraya vermek is-
tiyenin geri kalan müddetini 
aşmamak üzere başkasına dev
redilebilir veya kiraya verilebi
lir. 

Ekonomi ve Ticaret Vekâ
letince tâyin edilen müddetin 
hitamında kurulmuş olan bu gi
bi dalyanlar taahhüdedilmiş 
olan bütün tesisleriyle beraber 
bedelsiz olarak Hazineye inti
kal eder. 

Tâyin olunan müddetin 
hitamında tesisatın işler ve işe 
yarar bir durumda Hazineye 
teslimi mecburidir. Bu vaziyet
te teslim edilmediği takdirde» 
bu tesisat Hazinece, mevcut te
minattan işler ve işe yarar bir 
hale ifrağ ettirilir. Bu iş için 
yapılan masraflar teminat mik
tarını aştığı atkdirde aradaki 
fark alâkalıdan hükmen tahsil 
olunur. 

Bu maddede zikri geçen te
minatın miktar, şekil ve şartla
rı nizamnamede gösterilir. 
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Tahsis ve ruhsatların iptal ve feshi sebepleri 

MADDE 14. — 12 ve 13 ncü maddelerde ya
zılı olduğu şekilde kurulan dalyan veya tesisler 
üretme havuz ve tesisleri tahsis veya ruhsat 
sahipleri tarafından bu yerler Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığının muvafakati alınmadan baş
kalarına devrolunduğu veya kiraya verildiği 
veya buralarda gereken tesisler tâyin edilen 
müddet içinde kurulmadığı ve işletmeye başlan
madığı takdirde verilen müsaade, verilişleri 
şekline riayet olunmak suretiyle iptal ve alman 
teminat ve harçları Hazineye irat kaydolunur. 

MADDE 13. — 11 nci madde gereğince veri-
I len dalyan kurma ve işletme hakkı : 

a) Dalyana ait lüzumlu tesisat tâyin olu-
! nacak müddet içinde kurulmadığı, yahut dalyan 
! gereği gibi işletilmeye başlanmadığı, 
| b) Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının müsa-
| adesi alınmaksızın başkasına devrolunduğu veya 

kiraya verildiği, 
c) Mücbir sebepler müstesna dalyan üç se-

! ne müddetle işletilmediği veya terkedildiği, 
Takdirde verilişindeki usule göre iptal olu-

i nur ve alınmış olan teminat Hazineye irat kay
dedilir. 
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işe yarar bir halde Hazineye 
teslim •edilmediği takdirde, bu 
tesisat Hazinece mevcut temi
nattan işler ve işe yarar bir 
hale ifrağ ettirilir. Bu iş için 
yapılan masarif, teminat mik
tarını aştığı takdirde, aradaki 
fark alâkalılardan hükmen 
tahsil olunur. 

Sünger, mercan, alkler ve 
sair nebatlar veya tohum eke
rek su mahsulleri üretmek is-
tiyenler de bu hükme tâbidir. 

B) Muvakkat dalyanlar : 
Muvakkat dalyan kurma ta

leplerinin tetkiki da A fıkra
sında yazılı esaslara göre ya
pılır. Ancak talebin tervici ha
linde Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığınca keyfiyet .Maliye Ba
kanlığına bildirilir ve dalya
nın kurulacağı mahal Maliye 
Bakanlığınca ilgili mevzuat 
hükümleri dairesinde kiraya 
verilir. 

Kira müddetinin hitamında 
aym mahal doğrudan doğruya 
Maliye Bakanlığınca kiraya 
verilebilir. 

Tahsis ve ruhsatların iptal ve 
feshi sebepleri 

MADDE 13. — 11 ve 12 nci 
maddeler gereğince verilen dal
yan, havuz ve tesisat kurma 
ve işletme hakları : 

a) Dalyana ait lüzumlu te
sisat tâyin olunacak müddet 
içinde kurulmadığı, yahut dal
yan gereği gibi işletilmeye baş
lanmadığı, 

b) Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığının müsaadesi alınmak
sızın başkasına devrolunduğu 
veya kiraya verildiği, 

c) Mücbir 'selbep'ler müstes
na dalyan 3 sene müddetle iş-
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B) Muvakkat dalyanlar : 
Muvakkat dalyan kurma talep
lerinin tetkiki da A bendinde 
yazılı esaslara göre yapılır. Şu 
kadar ki, mezkûr bentte zikri 
geçen işletme ile alâkalı temi
nat burada aranmaz. Talebin 
tervici halinde Ekonomi ve Ti
caret Vekâletince keyfiyet Ma
liye Vekâletine bildirilir ve dal
yanın kurulacağı mahal Maliye 
Vekâletince müracaat sahibine 
kiraya verilir.. 

Muvakkat dalyan kurulması 
için akdolunan kira mukavele
lerinin ilk iki senesi tecrübe 
devresi olarak kabul edilir ve 
kiracı bu müddet içinde kira 
akdini feshedebilir. 

Kira müddetinin hitamında 
aynı mahal, Ekonomi ve Tica
ret Vekâletinin muvafakati ile 
Maliye Vekâletince muvakkat 
dalyan kurulmak üzere kiraya 
verilebilir. 

İptal ve fesih 

MADDE 14. — 12 nci mad
de gereğince verilen dalyan 
kurma ve işletme hakkı : 

a) Dalyana ait lüzumlu te
sisat tâyin olunacak müddet 
içinde kurulmadığı, yahut dal
yan gereği gibi işletilmeye baş
lanmadığı, 

b) Ekonomi ve Ticaret Ve
kâletinin müsaadesi alınmaksı
zın başkasına devrolunduğu ve
ya kiraya verildiği, 

c) Mücbir sebepler müstes
na dalyan devamlı olarak üç 
sene müddetle işletilmediği ve-

B. E. 

îptal ve fesih 

MADDE 12. — Ticaret Ko
misyonunun 14 ncü maddesi 12 
nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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Deniz sahillerinde havuzlar yapmak ve tesisat 
kurmak suretiyle üretmecilik 

MADDE 13. — Deniz sahillerinde havuzlar 
yapmak ve sair tesisler kurmak suretiyle isti
ridye ve benzeri kabuklu hayvanlarla diğer su 
•mahsulleri üretmeciliği yapmak İBtiyenler, te
sis mahallini göstermek, kuracakları tesisatın 
mahiyetini bildirmek ve işletmeye ait her türlü 
bilgiyi ihtiva eden proje ve plânlarını vermek 
suretiyle Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına mü
racaat ederler. Sağlık, memleket ekonomisi ve
ya umumi emniyet bakımından bir mahzur bu
lunmadığı takdirde, mezkûr bakanlıkça keyfi
yet Bakanlar Kuruluna arzedilir veya mahzur 
görüldüğü hallerde talep reddolunur. 

'Taliplerin teklifi Bakanlar Kurulunca tensip 
olunduğu takdirde 30 yılı aşmamak üzere tâyin 
olunacak müddet içinde o yerde üretmecilik ya
pılmasına müsaade edilir. 

Bu müsaadeye istinaden Maliye Bakanlığın
ca ruhsatname verilir. Euhsatname harcı 1000 
liradır. 

Bu gibi havuzlarla tesisatın başkasına kira
lanması veya devri ancak Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığının muvafakati ile mümkündür. Bu 
suretle devrelan evvelki ruhsat sahibinin kalan 
müddetini aynı şartlarla ikmal eder. 

[Bu müddetin hitamında havuzlar ve bütün 
tesisat Hazineye intikal eder. Bunların işler ve 
içe yarar bir halde teslimi mecburidir. 

Ad. E. 

MADDE 12. — Karada, havuz ve diğer te
sisler meydana getirerek su mahsulleri üretme
ciliği yapmak istiyenler, bu tesislerin yerini ve 
mahiyetini bildirmek ve isletmeye lüzumlu ma
lûmatı ihtiva eden proje ve plânlarını vermek 
suretiyle Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına mü
racaat ederler. 

Sağlık, memleket ekonomisi ve umumi em
niyet bakımlarından mahzur bulunmadığı tak
dirde Bakanakça gerekli müsaade verilir. 
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letilmediği veya terkedildiği, 
Takdirde verilişindeki usule 

göre iptal olunur ve alınmış 
olan teminat Hazineye irat 
kaydedilir. 

Deniz sahillerinde havuzlar 
yapmak ve tesisat kurmak su

retiyle üretmecilik 

MADDE 12. — Karada, ha
vuz ve diğer tesisler meydana 
getirerek su mahsulleri üret
meciliği yapmak istiyenler, hu 
tesislerin yerini ve mahiyetini 
hildirmek ve hu işletmeye lü
zumlu malûmatı ihtiva eden 
proje ve plânlarım vermek su-
retivle Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığına müracaat ederler.. 

Sağlık, memleket ekonomisi 
ve umumi emniyet bakımların
dan mahzur bulunmadığı tak
dirde Bakanlıkça gerekli mü
saade verilir. 

Hazinenin hususi mülkive-
tinde veva münhasıran Devle
tin hüküm ve tasarrufunda 
bulunan gavrimenkuller üze
rinde hu erihi tesislerin kurul
ması, bunların satın alınması 
ile veva tesisat kuracaklar ta
rafından bu yerlerin kiralan
ması ile mümkündür. Hazine 
bu gibi verleri rayiç üzerin
den takdir olunacak bedel 
mukabilinde talibine satmava 
veva tesbit edilecek kira bede
li karşılısında 30 yıl müddetle 
kiralamaya salâhivetlidir. 

Taliplerin taaddüdü halinde 
aralarında bir celseye mahsus 
olmak ülere artırma yapılır. 

Ti. E. 

ya terkedildiği, 
Takdirde verilişindeki usule 

göre iptal olunur ve alınmış 
olan teminat Hazineye irat 
kaydedilir. 

Su mahsulleri üretmecüiği 

.MADDE 15. — A) Kara
da havuz ve diğer tesisler mey
dana getirerek su mahsulleri 
üretmeciliği yapmak istiyenler, 
bu tesislerin yerini ve mahi
yetini bildirmek ve işletmeye 
lüzumlu malûmatı ihtiva eden 
proje ve plânlaranı vermek su
retiyle Ekonomi ve Ticaret Ve
kâletine müracaat ederler. 

Sağlık, memleket ekonomisi 
ve umumi emniyet bakımların
dan mahzurlu bulunmadığı tak
dirde Vekâletçe gerekli müsaa
de verilir. 

Hazinenin hususi mülkiye
tinde veya münhasıran Devle
tin hüküm ve tasarrufunda bu
lunan gayrimenkuller üzerle
rinde bu nevi tesisleri kurmak 
istiyenlere takdir olunacak be
del mukabilinde satılabilir ve
ya âzami 30 yıl müddetle kira
lanabilir. 

Taliplerin taaddüdü halinde 
aralarımda bir defaya mahsus 
olmak üzere artırma yapılır. 

'B) Deniz ve iç sularda ya
pılacak su mahsulleri üretmeci
liği 13 ncü maddenin A bendi 
hükümlerine tâbidir. 

B. E. 

Su mahsulleri üretmeciliği 

MADDE 13. — Ticaret Ko
misyonunun 15 nci maddesi 13 
ncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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ikinci kısım 

Süngercilik 

Süngerci ve süngerci takımlarında çalışanlar 

MADDE 15. — Sünger, mercan, alkler ve 
sair nebatları bizzat veya kendi hesabına çalış
tırdığı kimseler yardımiyle avlayarak veya istih
sal ederek satışa çıkarmayı mûtat sanat ittihaz 
etmiş olanlara «süngerci» denir. 

Süngercilik takımlarında çalışan kimseler, 
kaptan, kılavuz, makinist, dalgıç, iskanca, mar
puççu ve tayfalardır. 

Süngercilik ruhsat tezkereleri 

MADDE 16. — Süngercilik yapanlar «sün
gercilik ruhsat tezkeresi» ve bunların çalıştırdı
ğı Lxm»eıerden, iskanca, marpuççu ve tayfalar 
«tayfa ruhsat tezkeresi» almaya ve bu tezkere
leri ava çıkarken ve av esnasında yanlarında 
bulundurmaya ve talep vukuunda ibraza mecbur
durlar. 

Bu tezkereler hakkında da 4 ncü madde hük
mü uygulanır. 

Süngercilik ve tayfa ruhsat tezkereleri harçları 

MADDE 17. — Süngercilik ve tayfa ruhsat 
tezkerelerinden aşağıda yazılı harçlar alınır, 

a) Zıpkın kullanmak suretiyle avcılık ya
pan takım sahipleri için 10 lira, 

b) 1-3 çıplak dalgıç çalıştıran takım sa
hipleri için 20 lira, ve 3 den fazla çıplak dal
gıç çalıştıranlar için, çalıştırdıkları her dalgıç 

Ad. E. 

İkinci kısım 

Süngercilik 

Süngerci ve sürgerci takımlarında çalışanlar 

MADDE 14. — Sünger, mercan, alkler ve 
sair nebatları bizzat veya kendi hesabına çalış
tırdığı kimseler yardımiyle avlıyarak veya is
tihsal ederek satışa çıkarmayı mûtat sanat itti
haz etmiş olanlara (süngerci) denir. 

Süngercilik takımlarında çalışan kimseler 
kaptan, kılavuz, makinist, dalgıç, iskanca, mar-
putçu, taşçı, aynacı, kangavacı ve tayfalardır. 

Süngercilik yapacak takımların nev'ine göre 
bir takımda asgari olarak bulunması icabeden 
mürettebat nizamname ile tâyin ve tesbit olu
nu*. 

Süngercilik ruhsat tezkereleri 

MADDE 15. — Süngercilik yapanlar (sün
gercilik ruhsat tezkeresi) ve bunlarm çalıştır
dığı kimselerden iskanca, marputçu, aynacı, 
kangavacı ve tayfalar (Tayfa ruhsat tezkeresi) 
almaya ve bu tezkereleri ava çıkarken ve av 
esnasında yanlarında bulundurmıyan ve talep 
vukuunda ibraza mecburdurlar. 

Bu tezkereler hakkında da 4 ncü madde hük
mü uygulanır. 

MADDE 16. 
kaldırılmıştır. 

Harçlara ait olduğundan 
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Mal. B. 

ikinci kısım 

Süngercilik 

MADDE 14. — Adalet Ko
misyonunun 14 ncü maddesi 
aynen kalbul edilimiştir. 

MADDE 15. — Süngercilik 
yapaAUr (-«İHg r̂cilik; «ıhsat 
terk<*esi) v* 'feunlann çalıştır
dığı »kimseler 'kılavuz, makinist 
•j*e;iââs]!gı§l*r haraç (to#fa ruh
sat teskeresi) almaya ve bu 
i*Mkere,leffi -ava çıkarken ve «v 
»esnasında yajılamrda ibuhın-
öarmsaya ve talep vuktrenda 
•ihraca mecburdurlar. 

©a •tezkereli*' hakkında 4a 
4n»ü «Mââie*k&]s!ttfi'<ttygı*V>(iir. 

Ti. E. 

Üçüncü Bölüm 

Süngercilik 

Süngerci ve süngerci takımla
rında çatışanlar 

MADDE 16. — Adalet Ko
misyonunun 14 ncü maddesi 16 
ncı madde olarak Aynen kabul 
•edilmiştir. 

Süngercilik ruhsat teskeresi 

MADDE 17. — Süngercilik 
yapanlar (sularda yetişen alk-
ler ve diğer nebatları istihsal 
edenler hariç) «SüngereiÖk 
Ruhsat Tezkere»» ve bı&tlaüm 
eahştırdîğı kimseler (kaptan, 
Mavuz, makinist ve dalgıçlar
la sularda yetişen alMer v« di
ğer nebatları istihsal edenler 
yanında çalışanlar hariç) «Tay
fa Ruhsat Tezkeresi» almaya 
ve av esnasında yanlarında 
feülundufrmaya ve talep vuku
unda ibraza mecburdurlar. 

Bu tezkereler hakkında 6 
ncı madde hükmü tatbik olu-

B. E. 

üçüncü Bölüm 
Süngercilik 

Süngerci ve süngerci takım%a-
rıriâa çahşanlar 

MADDE 14. — Adalet Ko
misyonunun 14 neü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Süngercilik ruhsat tezkeresi 

MADDE 15. — Ticaret Ko
misyonumun 17 nci maddesi 15 
nei «madde olarak oy nen kabul 
edilmiştir. 



Hü. Ad. E. 

basma ayrıca 7 lira, 
e) Tarak (alkarna, = kangava) ile sürütme 

suretiyle avcılık yapan takım sahipleri için 50 
lira, 

ç) Avlanmada fernez kullanan takım sa
hipleri için 75 lira, 

d) Avlanmada Skafandr kullanan takım 
sahipleri için 100 Ura, 

e) Tayfa ruhsat tezkereleri için 1 lira, 
Zıpkıncı çalıştıran her tekne ile, çıplak dal

gıç çalıştıran veya tarak, fernez, skafandr ile 
mücehhez her tekne (aktarma) birtakım sayılır* 

Birden fazla takımı olan süngerciler, her 
takım için ayrı ruhsat tezkeresi alır. 

Bir takıma birden fazla süngercinin sahip 
olması halinde, bu takım için müşterek bir ruh
sat tezkeresi alınır. 

Kılavuz ve makinistlerin ehliyet belgeleri 

MADDE 18. — Süngercilik takımlarında ça
lışan kılavuz ve makinistlerin haiz olmaları lâ-
zımgelen vasıf ve bilgilerle kimler tarafından 
ve ne şekilde imtihan edilecekleri nizamname
de belli edilir. 

imtihanda muvaffak olan kılavuz ve maki
nistlere liman reisliğince ehliyet belgesi veri
lir. 

Sahibinin ikametgâh adresini, nüfus kaydı
nı ve veren makam tarafından mühürlenip im
zalanmış fotoğrafını ihtiva eden bu belgelerin 
sahipleri .ava çıkarken ve av esnasında yanla
rında bulundurmaya ve talep vukuunda ibra
za mecburdurlar. 

Ehliyet belgesi almıyan kılavuz ve maki
nistlerin süngercilik takımlarında çalışmaları 
veya çalıştırılmaları yasaktır. 

Kılavuz ve makinistlerin ehliyet belgeleri 

MADDE 17. — Süngercilik takımlarında ça
lışan kılavuz ve makinistlerin haiz olmaları lâ-
zımgelen vasıf ve bilgilerle kimler tarafından 
ve ne şekilde imtihan edilecekleri nizamnamede 
belli edilir. 

İmtihanda muvaffak olan klavuz ve maki
nistlere liman reisliğince ehliyet belgesi verilir. 

Sahibinin ikametgâh adresini, nüfus kay
dını ve veren makam tarafından mühürlenip im
zalanmış fotoğrafını ihtiva eden bu belgelerin 
sahipleri ava çıkarken ve av esnasında yanla
rında bulundurmıya ve talep vukuunda ibraza 
mecburdurlar. 

Ehliyet belgesi almıyan klavuz ve makinist
lerin süngercilik takımlarında çalışmaları veya 
çalıştırılmaları yasaktır. 



kal. E. B. & 

MADDE 16. — Adalet Ko
misyonunun 17 nci maddesi 16 
ncı madde olara'k aynen kabul 
edilmiştir. 

Klavuz ve makinistlerin ehliyet 
belgeleri 

MADDE 18. — Süngercilik 
takımlarında tjah§an klavuz 
ve dalgıç makinistlerinin haiz 
olmaları lâzımgelen vasıf ve 
bilgilerle kimler tarafından ve 
ne şekilde imtihan edilecekleri 
nizamnamede belli edilir. 

İmtihanda muvaffak olan 
kılavuz ve dalgıç makinistleri
ne liman reisliğince ehliyet bel
gesi verilir. 

Sahibinin ikametgâh adresi
ni, nüfus kaydını ve veren ma
kam tarafından mühürlenip im
zalanmış fotoğrafım ihtiva 
eden bu belgeleri sahipleri ava 
çıkarken ve av esnasında yan
larında bulundurmıya ve talep 
vukuunda ibraza mecburdur
lar. 

Ehliyet belgesi almıyan kı
lavuz ve dalgıç makinistlerinin 
süngercilik takımlarında çalış
maları veya çalıştırılmaları ya
saktır. 

Kılavuz ve makinistlerin ehliyet 
belgeleri 

MADDE 16. — Süngercilik 
takımlarında çalışan kılavuz ve 
makinistlerin haiz olmaları lâ
zımgelen vasıf ve bilgilerle kim
ler tarafından ve ne şekilde im
tihan edilecekleri nizamname 
ile tesbit olunur. 

İmtihanda muvaffak olan kir 
lavuz ve dalgıç makinistlerine 
Liman Reisliğince ehliyet bel
gesi verilir. 

Sahibinin ikametgâh adresi
ni, nüfus kaydını ve fotoğrafını 
ihtiva eden ve veren makam ta
rafından tasdik edilen bu bel
geleri sahipleri ava çıkarken 
ve av esnasında yanlarında bu
lundurmaya ve talop vukuunda 
ibraza mecburdurlar. 

Ehliyet belgesi almıyan kıla
vuz ve dalgıç makinistlerinin 
süngercilik takımlarında çalış
maları veya çalıştırılmaları ya
saktır. 
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Süngercilik dalgıçları 

MADDE 19. — Süngercilik takımlarında 
dalgıçlık yapmak istiyenlerin yaş hadlerine, 
sağlık muayenelerinin nasıl yapılacağına, haiz 
olmaları lâzımgelen bilgilerle, tâbi tutulacak
ları eğitim ve imtihanlarına ait hükümler ni
zamnamede gösterilir. 

imtihanda muvaffak olanlara, 18 nei mad
dedeki hususları ihtiva eden «dalgıçlık ehliyet 
belgesi» verilir. 

Ehliyet belgelerinin sahipleri ava çıkarken 
ve av esnasında bunları yanlarında bulundur
maya ve talep vukuunda ibraza mecburdurlar. 
Ehliyet belgesi olmıyan kimselerin süngercilik 
takımlarında dalgıç olarak çalışmaları veya ça
lıştırılmaları yasaktır. 

Ehliyet belgeleri harçları 

MADDE 20. — Süngercilik takımlarında 
çalışanlara verilecek ehliyet belgeleri aşağıda 
yazılı harçlara tâbidir : 

a) Kılavuzlar için 5 lira; 
b) Makinistler için 4 lira; 
c) Dalgıçlar için 3 lira. 

Tekne ve makineleri ile, dalgıç makinelerinin 
fennî muayenesi 

MADDE 21. — Sünger ve mercan avcılığın 
da kullanılan tekne (aktarma) ve makineleriy
le, malzeme ve teçhizat ve dalgıç makinelerinin 
fennî muayeneleri nizamnamede gösterilen şe
kilde, liman reisinin başkanlığı altında ol 
mak üzere, ticaret ve sanayi odası ile, mahalli 
belediyenin seçecekleri bilirkişiden teşkil olu
nacak 3 kişilik heyet tarafından yapılır. Tica
ret ve sanayi odası bulunmıyan yerlerde 2 bilir
kişi belediye tarafından seçilir. 

Bu muayene sünger avı devresinin başlangı
cında ve mütaakiben her üç ayda bir yapılır. 

Süngercilik dalgıçları 

MADDE 18. — Süngercilik takımlarında 
dalgıçlık yapmak.istiyenlerin yaş hadlerine, sağ
lık muayenelerinin nasıl yapılacağına, haiz ol
maları lâzımgelen bilgilerle, tâbi tutulacakları 
eğirim vo imtihanlarına ait hükümler nizamna
mede gösterilir. 

İmtihanda muvaffak olanlara, 17 nei madde
deki hususları ihtiva eden «dalgıçlık ehliyet bel
gesi» verilir. 

Ehliyet belgelerinin sahipleri ava çıkarken ve 
av esnasında bunları yalılarında bulundurnııya 
vo talep vukuunda ibraza mecburdurlar. Ehliyet 
belegesi olnııyan kimselerin süngercilik takımla
rında dalgıç olarak çalışmaları veya çalıştırılma
ları yasaktır. 

MADDE 19. — Süngercilikte kullanılan tek
ne (aktarma) ve makineleriyle, malzeme, teçhi
zat, dalgıç makinelerinin fennî muayeneleri ni
zamnamede gösterilen şekilde, liman reisinin baş
kanlığı altında olmak üzere mahallî belediye dai
mî komisyonlarının seçecekleri iki bilir kişiden 
teşkil olunacak heyet tarafından av devresinin 
başlangıcında yapılır. 

Zamanında fennî muayyenesi yaptırılmıyan 
veya muayene neticesinde fennî şartları haiz ol
madığı anlaşılan tekne ve takımların kullanılma
ları yasaktır. 



Mal. E. 

Süngercilik dalgıçları 

MADDE 17. — Süngercilik 
takımlarında dalgıçlık yapmak 
istiyenlerin yaş hadlerine, sağ
lık muayenelerinin nasıl yapı
lacağını, haiz olmaları lâzım-
gelen bilgilerle, tâbi tutulacak
ları eğitim ve imtihanlarına 
ait hükümler nizamnamede gös
terilir. 

imtihanda muvaffak olanla
ra 16 ncı maddedeki hususları 
ihtiva eden «dalgıçlık ehliyet 
belgesi» verilir. 

Ehliyet belgelerinin sahiple
ri ava çıkarken ve av esnasın
da bunları yanlarında bulun
durmaya ve talep vukuunda 
ibraza mecburdurlar. Ehliyet 
•belgesi olmıyan kimselerim sün
gercilik takımlarında dalgıç 
•olarak: çalışmaları veya çalış
tırılmaları yasaktır. 

MADDE 18. — Adalet Ko
misyonunun 19 ncu maddesi 
18 nci madde olarak aynen ka-
ıbul edilmiştir. 
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Süngercilik dalgıçları 

MADDE 19. — Süngercilik 
takımlarında dalgıçlık yapmak 
istiyenlerin yaş hadlerine, sağ
lık muayenelerinin nasıl yapı
lacağına, haiz olmaları lâzımge-
len bilgilerle tâbi tutulacakla
rı eğitim ve imtihanlarına ait 
hükümler nizamnamede göste
rilir. 

imtihanda muvaffak olanla
ra 18 nci maddedeki hususla
rı ihtiva eden «Dalgıçlık Ehli
yet Belgesi» verilir. 

Ehliyet belgelerinin sahiple
ri ava çıkarken ve av esnasın
da bunları yanlarında bulun
durmaya ve talep vukuunda ib
raza mecburdurlar. Ehiyet bel
gesi olmıyan kimselerin sün
gercilik takımlarında dalgıç 
olarak çalışmaları veya çalıştı
rılmaları yasaktır. 

Tekne ve makineleri ile dalgıç 
makinelerinin fennî muayenesi 

MADDE 20. — Adalet Ko
misyonunun 19 ncu maddesi 
20 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

B. E. 

Süngercilik dalgıçları 

MADDE 17. — Süngercilik 
takımlarında dalgıçlık yapmak 
istiyenlerin yaş hadlerini, sağ
lık muayenelerinin nasıl yapı
lacağına, haiz olmaları lâzım-
gelen bilgilerle, tâbi tutulacak
ları eğitim ve imtihanlarına ait 
hükümler nizamname ile tesbit 
edilir. 

imtihanda' muvaffak olanla
ra 16 ncı maddedeki hususları 
ihtiva eden «dalgıçlık ehliyet 
belgesi» verilir. 

Ehliyet belgelerinin sahipleri 
ava çıkarken ve av esnasında 
bunları yanlarında bulundur
maya ve talep vukuunda ibraza 
mecburdurlar. Ehliyet belgesi 
olmıyan kimselerin süngerci
lik takımlarında dalgıç olarak 
çalışmaları ve çalıştırılmaları 
yasaktır. 

Tekne ve Makineleri ile dalgıç 
makinelerinin fennî muayenesi 

MADDE 18. — Süngercilik
te kullanılan tekne (aktarma) 
ve makineleriyle, teçhizat, dal
gıç makinelerinin fennî mua
yeneleri nizamnamede göste
rilen şekilde, liman reisinin 
başkanlığı altında olmak üzere, 
Ekonomi ve Ticaret Vekâleti 
tarafından seçilecek iki kişi ve 
mahallî belediye daimî komis
yonlarının seçecekleri iki bilir 
kişiden teşkil olunacak heyet 



m. i 

Liman reisliğince görülen lüzum üzerine de bu 
muayene yapılabilir. 

Zamanında tennî muayeneyi yaptırmıyan 
veya muayene neticesinde fennî şartları haiz ol
madığı anlaşılan tekne ve takımların sünger ve 
mercan avcılığında kullanılmaları yasaktır. 

Fennî şartları haiz olan tekne ve takımlar 
için liman reisliklerince belge verilir. 

Yukarda yazılı heyete dahil bilirkişilere ve
rilecek ücretin miktarı belediyelerce takdir olu
nur ve takım sahibi tarafından ödenir. 

ÎKÎNCÎ FASIL 

Muafiyetler 

Ruhsat tezkeresinden muaf tutulanlar 

MADDE 22. — Aşağıda yazılı kimseler av 
ruhsat tezkeresi almaktan muaftırlar : 

a) Mensup oldukları resmî veya hususi ge
mi ve tekneler üzerinde olta ve benzeri ufak av 
vasıtaları ile ve ihtiyaçları nispetinde avlanmak 
ve tuttukları balıkları satmamak şartiyle, gemi 
adamlariyle, donanma erat ve subayları, 

b) 5 nci maddenin «b» bendinde yazılı ken
di başına çalışan balıkçıların yardımcıları, 

c) Amatör balıkçılar, 
ç) Süngercilik takımlarında çalışan kap

tan, kılavuz, makinist ve dalgıçlar, 
d) Sularda yetişen alkler ve diğer nebatla

rı istihsal edenler, 
e) Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca su 

mahsulleri ve avcılığı sahasında inceleme ve 
araştırma yapmak hususunda vazifeli ve salahi
yetli kılınan kimseler. 

Ad. E. 

Bu gibi tekne ve takımlar bağlı bulundukları 
limanlarda muayeneleri yaptırılıncaya ve nok
sanları ikmal ettirilinceye kadar faaliyetten me-
nedilir. 

Fennî şartları haiz olan tekne ve takımlar için 
Liman Reisliğince belge verilir. 

Yukarda yazılı heyete dâhil bilirkişilere ve
rilecek ücretin miktarı belediye komisyonlarınca 
takdir olunur ve takım sahibi tarafından ödenir. 

ÎKÎNCI FASIL 

Muafiyetler 

Ruhsat tezkeresinden muaf tutulanlar 

MADDE 20. — Aşağıda yazılı kimseler av 
ruhsat tezkeresi almaktan muaftırlar : 

a) Amatör balıkçılar; 
b) Süngercilik takımlarında çalışan kap

tan, kılavuz, makinist ve dalgıçlar; 
c) Sularda yetişen alkler ve diğer nebatları 

istihsal edenler; 
ç) Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca su 

mahsulleri ve avcılığı sahasında inceleme ve 
araştırma yapmak hususunda vazifeli ve sala
hiyetli kılman kimseler. 
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Ti. E. 

İkinci fasıl 

Muafiyetler 

MADDE 19. — Adalet Ko
misyonunun 20 nci maddesi 19 
ncu madde olarak aynen kabul 
ledilmdştir. 

B. E. 

tarafından av devresinin baş
langıcında yapılır. 

Zamanında fennî muayenesi 
yaptırılmıyan veya muayene 
neticesinde fennî şartları haiz 
olmadığı anlaşılan tekne ve ta
kımların kullanılmaları yasak
tır. 

Bu gibi tekne ve takımlar 
bağlı bulundukları limanlarda 
muayeneleri yaptırılıncaya ve 
noksanları ikmal ettirilinceye 
kadar faaliyetten menedilir. 

Fennî şartlan haiz olan tek
ne ve takımlar için liman re-
isliğince belge verilir. 

Yukarda yazılı heyete dâhil 
kimselere (memurlar hariç) 
verilecek ücretin miktarı bele
diye komisyonlarınca takdir 
olunur ve takım sahibi tara
fından ödenir. 



Hü. 

Avcılıkta kullanılan teknelerin bâzı vergi ve re
simden muafiyeti 

MADDE 23. — Su mahsulleri avcılığında 
kullanılan kayıklarla, motorlu, motorsuz veya 
buharlı her nevi teknelerden liman idareleri, be
lediye ve köylerce her ne nam altında olursa ol
sun vergi ve resim alınmaz. 

Bu kanunun 5 ve 17 nci maddelerinde yazılı 
tayfalar hakkında 216 sayılı Kanuna bağlı ta
rifenin 4 numaralı fıkrası hükmü uygulanmaz. 

Ad. E. 

Avcılıkta kullanılan tenekelerin bâzı vergi ve 
resimden muafiyeti 

MADDE 21. — Su mahsulleri avcılığında kul
lanılan kayıklarla motorlu motorsuz veya buharlı 
her nevi teknelerden liman daireleri, belediye ve 
köyler tarafından her ne nam altında olursa ol
sun vergi ve resim alınmaz. 

Balıkçı ve süngerci tayfalar hakkında 216 
sayılı Kanuna bağlı tarifenin 4 numaralı bendi 
tatbik edilmez. ^ 

Harçlar Kanunu hükümleri mahfuzdur. 

MADDE 22. — Su mahsulleri ile alâkalı bil
ûmum resmî lâboratuvar, istasyon, akvaryum, 
okul ve enstitüler için lüzumlu olup hariçten it
hal edilen her türlü alât ve malzeme ve teçhizat 
ile su mahsulleri kooperatifleri ve şirketlerinin 
ihtiyaçları için tahsis olunan ve nevileri Gümrük 
ve Tekel ve Ekonomi ve Ticaret bakanlıkları ta
rafından tesbit edilen ve su mahsullerinin avlan
masında, istihsalinde, muhafazasında, işleme ve
ya mamulâtında kullanılan alât, makine, malze
me, teçhizat ve vasıtalar Gümrük Resmi ile sair 
vergi ve resimlerden muaf tutulur. 

Muafiyetle ithal edilen bu maddelerin Bakan
lıkların muvafakati olmadan tahsis edilmedikle
ri hakiki ve hükmi şahıslarla müesseseler tarafın
dan başkalarına devri veya satılması veyahut it
hal maksadından gayri yerlerde kullanılması ya
saktır. 

İkinci fıkradaki hususlara bakanlıklarca 
muvafakat olunduğu takdirde muafiyete tâbi 
tutulan vergi ve resimler ödenir. 



Mal. E. 

MADDE 20. — Adalet Ko
misyonunun 21 nci maddesi 20 
nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 21. — Su mahsul
leri ile alâkalı bilûmum resmî 
lâboratuvar, istasyon, akvar
yum, okul ve enstitüler için lü
zumlu olup hariçten ithal edi
len her türlü alât ve malzeme 
ve teçhizat ile şu mahsulleri ko
operatifleri ve şirketlerinin ih
tiyaçları için tahsis olunan ve 
nevileri Gümrük ve Tekel, Ma
liye ve Ekonomi ve Ticaret ba
kanlıkları tarafından tesbit edi
len ve su mahsullerinin avlan
masında, istihsalinde, muhafa
zasında, işleme veya mamulâ-
tmda kullanılan alât, makine, 
malzeme, teçhizat ve vasıtalar 
Gümrük Resmi ile sair vergi ve 
resimlerden muaf tutulur. 

Muafiyetle ithal edilen bu 
maddelerin bakanlıkların mu
vafakati olmadan tahsis edil
dikleri hakiki ve hükmi şahıs
larla müesseseler tarafından 
başkalarına devri veya satılma
sı veyahut ithal maksadından 
gayrı yerlerde kullanılması ya» 
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Dördüncü Bölüm 

Muafiyetler 

Avcılıkta kullanılan tekne ve 
vasıtaların ve çalıştırılan tayfa
ların bâzı vergi ve resimlerden 

muafiyeti 

MADDE 21. — Adalet Ko
misyonunun 21 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Su mahsul
leri ile ilgili bilûmum resmî lâ
boratuvar, istasyon, akvaryum 
ve enstitülerle gerek müşterek 
istihsalde kullanılmak ve ge
rekse ortaklarına tevzi edilmek 
üzere balıkçılık ve süngercilik 
kooperatiflerinin ihtiyaçlarına 

»karşılık ithal olunan ve su mah
sullerinin ilmî araştırmaların
da, avlanmasında, istihsalinde, 
muhafazasında, işleme ve ima
linde kullanılan âlet, makine, 
malzeme, teçhizat ve vasıtalar 
Gümrük Resminden muaftır. 

Hangi maddelerin bu vasıf
ları haiz olduğu Gümrük ve 
Tekel ve Ekonomi ve Ticaret 
vekâletlerince müştereken tâ
yin olunur. 

Muafiyetle ithal edilen bu 
maddelerin Ekonomi ve Ticaret 
Vekâletinin muvafakati olmak
sızın devri veya satılması T * 
tahsis maksadından gayri yer
de kullanılması kaçakçılık sa
yılır. 

B. E. 

Dördüncü bölüm 

Muafiyetler 

Avcılıkta kullanılan tekne ve 
vasıtaların ve çalıştırılan tayfa-
lann bâzı vergi ve resimlerde7i 

muafiyeti 

MADDE 19. — Su mahsulle
ri avcılığında kullanılan kayık
larla motorlu, motorsuz veya 
buharlı her nevi teknelerden li
man daireleri, belediye ve köy
ler tarafından her ne nam al
tında olursa olsun vergi ve re
sim alınmaz. 

Balıkçı ve Süngerci Tayfala
rı hakkında 216 sayılı Kanuna 
bağlı tarifenin 4 numaralı ben
di tatbik edilmez. 

MADDE 20. — Su mahsulleri 
ile ilgili bilûmum resmî lâbora
tuvar, istasyon, akvaryum ve 
enstitülerle gerek müşterek is
tihsalde kullanılmak ve gerekse 
ortaklarına tevzi edilmek üze
re, balıkçılık ve süngercilik ko
operatifleri tarafından ithal olu
nan ve su mahsullerinin ilmî 
araştırmalarında, avlanmasında, 
istihsalinde, muhafazasında, iş
leme ve imalinde kullanılan 
cinsi, nev'i ve vasıfları Ekono
mi ve Ticaret, Maliye ve Güm
rük ve Tekel vekâletlerince 
müştereken tâyin ve ilân olu
nan alât, malzeme, teçhizat ve 
vasıtalar Gümrük Resminden 
muaftır. 

Yukarda sayılan işler hari
cinde kullanılması mümkün 
olanların bu muafiyetten fay
dalanmaları Ekonomi ve Tica
ret Vekâletinin müsaadıesinö 
bağlıdır. 

Muafen ithal olunan bu mad
delerin Ekonomi ve Ticaret Ve-
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ÜÇÜNCÜ FASIL 

Birinci Kısım 

Ceza hükümleri 

Âğ gözleri ve kargı göz açıklıkları 

MADDE 24. — Balık avcılığında kullanılan 
ağların göz açıklıkları ile, dalyan ağızlarındaki 
kargı, kafesli tel ve benzerlerinin göz açıklık
ları nizamnamede belli edilir. 

Birinci fıkra hükümlerine göre nizamname 
ile konulan mecburiyetlere aykırı hareket eden
ler hakkında 25 liradan 50 liraya kadar hafif 
para cezası tatbik olunur ve avlandıklan su 
mahsulleri müsadere olunur. 

MADDE 23. — Su mahsulleri avcılığında 
kullanılan motorlu tekneler için lüzumlu akar 
yakıt her türlü resim ve vergiden muaftır. 

Bu maksatla kullanılacak akar yakıtın il
gililere dağıtılma şekli nizamnamede gösterilir. 

Dağıtılan akar yakıtın su mahsulleri avcılı
ğından başka yerlerde kullanılması veya sa
tılması yasaktır. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Birinci kısım 

Ceza hükümleri 

Ağ gözleri ve kargı göz açıklıkları 

MADDE 24. —Balık avcılığında kullanılan 
ağların göz açıklıkları ile, dalyan ağızlarında
ki kargı kafesli tel ve benzerlerinin göz açıklık
ları nizamnamede belli edilir. 

Birinci fıkra hükümlerine göre nizamname 
ile konulan mecburiyetlere aykırı hareket eden
ler hakkında 10 liradan 100 liraya kadar hafif 
para cezası ile cezalandırılır ve avlandıkları su 
mahsulleri müsadere olunur. 
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saktır. 
İkinci fıkradaki hususlara 

bakanlıklarca muvafakat oldu
ğu takdirde muafiyete tâbi tu
tulan vergi ve resimler ödenir. 

Üçüncü Fasıl 

Birinci Kısım 

Ceza hükümleri 

MADDE 22. — Adalet Ko
misyonunun 24 ncü maddesi 22 
nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Ti. E. 

Ekonomi ve Ticaret Vekâle
tinin muvafakati halinde mu
aflığın mevzuunu teşkil eden 
vergi ve resimler ödenir. 

Bu madde hükümlerinden 
faydalananlar arasında yapıla
cak devir ve satışlar vergi ve 
resimlerin ödenmesi hükmüne 
tâbi değildir. 

Motorinin Gümrük Resmi muaf
lığı 

MADDE 23. — Su mahsul
leri avcılığında kullanılan mo
torlu tekneler için lüzumlu mo
torin Gümrük Resminden mu
aftır. 

Bu muaflığın tatbik şekli 
nizamnamede gösterilir. 

Bu muafiyetten faydalanı
larak temin edilen motorinin su 
mahsulleri avcılığından başka 
yerlerde kullanılması veya sa
tılması kaçakçılık sayılır. 

Beşinci Bölüm 

Sair zabıta hükümleriyle ceza 
ve usul hükümleri 

I - Zabıta ve ceza hükümleri 

Ağ gözleri ve kargı açıklıkları 

MADDE 24. — Balık avcılı
ğında kullanılan ağların göz 
açıklıkları ile dalyan ağızların
daki kargı, kafesli tel ve ben
zerlerinin göz açıklıkları ni
zamnamede belli edilir. 

Birinci fıkra hükümlerine 
göre nizamname ile konulan 
mecburiyetlere aykırı hareket 

B. E. 

kâletinin muvafakati olmaksı
zın devri veya satılması veya 
tahsis edilen maksattan gayrı 
yerde kullanılması kaçakçılık 
sayılır. 

Ekonomi ve Ticaret Vekâle
tinin muvafakati halinde mu
aflığın mevzuunu teşkil eden 
vergi ve resimlerle ödenir. 

Bu madde hükmünden fayda
lananlara ve balıkçılık ve sün
gercilikle iştigal edenlere yapı
lacak devir ve satışlar vergi ve 
resimlerin ödenmesi hükmüne 
tâbi değildir. 

MADDDE 21. — Su mahsul
leri avcılığında kullanılan mo
torlu tekneler için lüzumlu 
akar yakıt Gümrük Resminden 
muaftır. 

Bu muaflığın tatbik ş'ekli 
nizamnamede gösterilir. 

Bu muafiyetten faydalanıla
rak temin edilen akar yakıtın 
su mahsulleri avcılığından baş
ka yerlerde kullanılması veya 
satılması kaçakçılık sayılır. 

Beşinci Bölüm 

Sair zabıta hükümleriyle ceza 
ve usul hükümleri 

I - Zabıta ve ceza hükümleri 

Ağ gözleri ve kargı açıklıkları 

MADDE 22. — Ticaret Ko
misyonunun 24 ncü maddesi 22 
nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 



Hü. 

Avlanması yasak mahsuller, bölgeler ve zamanlar 

MADDE 25. — Su mahsullerinin üreme ve 
av bölgelerinin hususiyetlerine veya sıhhi yahut 
askerî zaruretlere göre denizlerde ve iç sular
da av yasağı tatbik edilecek bölgeleri ve av
lanması yasak su mahsullerinin cinslerini, za
manlarım, ağırlık ve iriliklerini, avlanma tarz
larını ve avlanmada kullanılacak alet ve vasıta
ları tâyin, tahdit veya menetmeye Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığı yetkilidir. 

Bakanlığın bu hususlarda ittihaz edeceği ka
rarlar Resmî Gazete ile neşrolunur. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının bu kararı
na aykırı hareket edenlerle, ettirenler, bu fiille
re teşebbüs ve bunlara bilerek yardım edenler 
ve bu suretle avlanmış su mahsullerini satanlar 
veya ticari maksatla imalâtta kullanmak üzere 
alanlar, 50 liradan 500 liraya kadar ağır para ce
zası ile cezalandırılır ve avlanmış olan su mah
sulleri müsadere edilir. 

Kum, çakıl, ve saire çıkarılması 

MADDE 26. — 25 nci madde mucibince Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığınca su mahsullerinin 
avlanması yasak edilen zaman ve bölgelerde 
sulardan kum, çakıl ve alklerle, diğer nebatları 
çıkaranlar, saz ve kamışları kesenler 10 liradan 
100 liraya kadar hafif para cezası ile cezalan
dırılır ve çıkarılan maddelerle su mahsulleri 
müsadere edilir. 

Ad. E. 

Avlanması yasak mahsuller, bölgeler ve zamanlar 

MADDE 25. — Su mahsullerinin üreme ve 
av bölgelerinin hususiyetlerine veya sıhhi ya
hut askerî zaruretlere göre denizlerde ve iç su-

-larda av yasağı tatbik edilecek bölgelere ve av
lanması yasak su mahsullerinin cinslerini, za
manlarını, ağırlık ve iriliklerini, avlanma tarz
larını ve avlanmada kullanılacak alât ve vası
taları tâyin; takdir, veya menetmeye Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığı salahiyetlidir. 

Bakanlığın bu hususlarda ittihaz edeceği ka
rarlar mûtat vasıtalarla neşir ve ilân olunur. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının bu karar
larına aykırı hareket edenlerle ettirenler ve 
bunlara yardım edenler ve bu suretle avlanılmış 
olduğunu bildiği su mahsullerini satanlar veya 
ticari maksatla imalâtta bulunmak üzere alan
lar 50 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılır ve su mahsulleri müsadere edi
lir. 

Kum, çakıl ve saire çıkarılması 

MADDE 26. — 25 nci madde mucibince Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığınca su mahsullerinin 
avlanması yasak edilen zama,n ve bölgelerde su
lardan kum, çakıl ve alklerle diğer nebatları çı
karanlar, saz ve kamışları kesenler 10 liradan 
50 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandı
rılırlar ve çıkarılan maddelerle su mahsulleri 
müsadere edilir. 



Mal. E. 

Avlanması yasak mahsuller, 
bölgeler ve zamanlar 

MADDE 23. — Su mahsul
lerinin üreme ve av bölgeleri
nin hususiyetlerine veya sıhhi 
yahut askerî zaruretlere göre 
denizlerde ve iç sularda av ya
sağı tatbik edilecek bölgelere 
av avlanması yasak su mahsul
lerinin cinslerini, zamanlarım, 
ağırlık ve iriliklerini, avlan
ma tarzlarını ve avlanmada kul-
janılacak ai.it, ve vasıtaları u*-
yin, tahdit veya menetmeye 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
salahiyetlidir. 

Baka ılığın bu suslarda it
tihaz edeceği kararlar mûtat 
vasıtalarla neşir ve ilân olunur. 

Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığının bu kararlarına aykırı 
hareket ecen!erle ettirenler ve 
bunlara yardım edenler ve bu 
suretle avlanılmış olduğunu bil
diği su mahsullerini satanlar 
veya ticari maksatla imalâtta 
bulunmak üzere alanlar 50 lira
dan 500 liraya kadar ağır para 
cezasiyle cezalandırılır ve su 
mahsulleri müsadere edilir. 

MADDE 24. — Adalet Ko
misyonunun 26 ncı maddesi 
24 ncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 
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edenler 10 liradan 100 liraya 
kadar hafif para cezası ile ce
zalandırılır ve avladıkları su 
mahsulleri müsadere olunur. 

Avlanması yasak mahsuller, 
bölgeler ve zamanlar 

MADDE 25. — Su mahsul
lerinin üreme ve av bölgeleri
nin hususiyetlerine veya sıhhi 
yahut askerî zaruretlere göre 
denizler '.3 ve iç sularda av ya
sağı tatb 'k edilecek bölgeleri 
ve zamanını, ve avlanması ya
sak su mahsullerinin cinslerini, 
ağırlık ve iriliklerini, avlanma 
tarzlarını ve avlanmada kulla
nılacak alet ve vasıtaları tâyin, 
takdir veya menetmeye Ekono
mi ve Ticaret Vekâleti salahi
yetlidir. 

Vekâletin bu hususlarda it
tihaz edeceği kararlar mûtat 
vasıtalarla neşir ve ilân olunur. 

Ekonomi ve Ticaret Vekâle
tinin bu kararlarına aykırı ha
reket edenlerle ettirenler ve 
bunlara yardım edenler ve bu 
suretle avlanmış olduğunu bil
diği su mahsullerini satanlac 
veya ticari maksatla imalâtta 
bulunmak üzere alanlar 50 li
radan 500 liraya kadar ağır pa
ra cezası ile cezalandırılır ve 
su mahsulleri müsadere edilir. 

Kum, çakıl ve saire çıkarılması 

MADDE 26. — 25 nci mad
de mucibince Ekonomi ve Ti
caret Vekâletince su mahsulle
rinin avlanması yasak edilen 
zaman ve bölgelerde sulardan 
kum, çakıl ve alklerle diğer ne
batları çıkaranlar, saz ve ka
mışları kesenler 10 liradan 50 
liraya kadar hafif para cezası 
ile cezalandırılırlar ve çıkarı-

B. E. 

Avlanması yasak mahsuller, böl
geler ve zamanları 

MADDE 23. — Ticaret Ko
misyonunun 25 nci maddesi 23 
ncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Kum, çakıl ve saire 

MADDE 24. — 23 ncü maddo 
mucibince Ekonomi ve Ticaret 
Vekâletince su mahsullerinin 
avlanması yasak edilen zaman 
ve bölgelerde sulardan kum, ça
kıl ve alklerle diğer nebatları 
çıkaranlar, saz ve kamışları ke
senler 10 liradan 50 liraya ka
dar hafif para cezası ile cezalan
dırılırlar ve çıkarılan maddeler-
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Akar sularda yapılacak manialar 

MADDE 27. — Nehir, ırmak, dere ve çay gi
bi akar sularda bataklık yapacak veya balık
ların geçmesine engel olacak şekilde çit ve sa
ire ile manialar vücuda getirenler 10 liradan 
100 liraya kadar hafif para cezasiyle cezalan
dırılır ve vücuda getirdikleri manialar, masra
fı suçluya ödetilmek suretiyle kaldırılır. 

Bu akar sularda dipten s-atha kadar her han
gi bir kısımda 50 santimetreden daha az aralık 
bırakarak yapılan manialar, balıkların geçişine 
engel addolunur. 

Patlayıcı ve zehirleyici maddeleri kullanarak av
lanma 

MADDE 28. — Denizlerde ve iç sularda 
balık avcılığında bomba, dinamit, kapsül ve 
benzeri patlayıcı maddeler, söndürülmemiş ki
reç, zehirli otlar, öldürücü ve uyuşturucu mad
deler ve elektrik cereyanını doğrudan doğru
ya balıkları öldürecek şekilde kullananlar veya 
kullandıranların bu fiilleri Ceza Kanunu veya 
sair kanunlara göre daha ağır bir cezayı müs-
telzim olmadığı takdirde 250 liradan 1000 lira
ya kadar ağır para cezasiyle birlikte bir aydan 
altı aya kadar hapisle cezalandırılır ve elde 
edilen balıklarla bu işte kullanılan vasıtalar 
müsadere edilir. 

Yukarda yazılı suçların işlenmesinde kulla
nılabilecek maddeleri av malzemesi arasında 
bulunduranlar dahi birinci fıkra hükmüne göre 
cezalandırılır. 

Patlayıcı maddeleri hizmet ve vazifesi icabı 

" Ad. B. 

Akar sularda yapılacak manialar 

MADDE 27. — Yaz mevsiminde suyu kuru-
mıyan nehir ve ırmak gibi akar sularda batak-

'hk yaparak veya balıkların geçmesine engel 
olacak şekilde çit ve saire ile manialar vücuda 
getirenler 10 liradan 100 liraya kadar hafif 
para cezası ile cezalandırılır ve vücude getirdik
leri maniaların kaldırılmasına hükmolunur.* 

Bu akar suların her hangi bir kısmında dip
ten satha kadar bütün noktalarda 50 santimet
reden noksan aralık bırakılmak suretiyle yapı
lan manialar balıkların geçişine engel addolunur. 

Patlayıcı ve zehirleyici maddeleri kullanarak 
avlanmak 

MADDE 28. — Balık avcılığında bomba, 
dinamit, kapsül ve benzeri patlayıcı maddeler 
söndürülmemiş kireç, zehirli otlar, öldürücü ve 
uyuşturucu maddeler ve elektrik cereyanını 
doğrudan roğruya balıkları öldürecek şekilde 
kullananlar veya kullandıranların bu fiilleri 
Ceza Kanunu veya sair kanunlara göre daha 
ağır bir cezayı müstelzim olmadığı takdirde üç 
aydan bir seneye kadar hapis ve 250 liradan 
2000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dırır ve elde edilen, balıklarla bu işte kullanı
lan vasıtalar müsadere edilir. 

Yukarda yazılı fıkranın işlenmesinde kulla
nılabilecek maddeleri av malzemesi arasında 
buluduranlar haklarında birinci fıkradaki ce
zaların yarısı hükmolunur. 

Patlayıcı maddelerin hizmet ve vazifesi ica
bı evinde bulunduran sivil ve askerî memur, 
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Akar sularda yapılacak mania
lar 

MADDE 25. — Yaz mevsi
minde suyu kurumıyan nehir 
ve ırmak gibi akar sularda ba
taklık yaparak veya balıkların 
geçmesine engel olacak şekilde 
çit ve saire ile manialar vücu
da getirenler veya su alma te
sislerinde su mahsullerinin geç
mesine engel olacak süzgeç 
kullanmıyanlar 10 liradan 100 
liraya kadar hafif para ceza-
siyle cezalandırılır ve vücuda 
getirdikleri maniaların kaldı
rılmasına hükmolunur. 

Bu akar suların her hangi 
bir kısmında dipten satha ka
dar bütün noktalarda 50 san
timetreden noksan aralık bı
rakılmak suretiyle yapılan ma
nialar balıkların geçişine en
gel addolunur. 

Patlayıcı ve zehirleyici madde
leri kullanarak avlanmak 

MADDE 26. — Balık avcılı
ğında tüfek, bomba, dinamit, 
kapsül ve benzeri patlayıcı 
maddeler, söndürülmemiş ki
reç, zehirli otlar, öldürücü ve 
uyuşturucu maddeler ve elek
trik cereyanını doğrudan doğ
ruya balıkları öldürecek şekil
de kullananlar veya kullandı
ranların bu fiilleri Ceza Kanu
nu veya sair kanunlara göre 
daha ağır bir cezayı müstelzim 
olmadığı takdirde 3 aydan bir 
seneye kadar hapis ve 250 li
radan 2 000 liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılır 
ve elde edilen balıklarla bu iş
te kullanılan vasıtalar müsade-

Ti. E. 

lan maddelerle su mahsulleri 
müsadere edilir. 

Akar sularda yapılacak mania
lar 

MADDE 27. — Maliye Ko
misyonunun 25 nci maddesi 27 
nci madde-olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Patlayıcı ve zehirleyici madde
leri kullanarak avlanmak 

MADDE 28. — Balık avcılı
ğında bomba, dinamit, kapsül, 
ve benzeri patlayıcı maddeleri, 
söndürülmemiş kireci, zehirli 
otları, öldürücü ve uyuşturucu 
maddeleri ve doğrudan doğru
ya balıkları öldürecek şekilde 
elektrik cereyanını kullananlar 
ve kullandıranların bu fiilleri 
ceza kanunu veya sair kanun
lara göre daha ağır bir cezayı 
müstelzim olmadığı takdirde 
üç aydan bir seneye kadar ha
pis ve 250 liradan 2 000 liraya 
kadar ağır para cezası ile ceza
landırılır ve elde edilen balık
larla bu işte kullanılan vasıta
lar müsadere edilir. 

B. E. 

le su mahsulleri müsadere edilir. 

Akar sularda yapılacak mania
lar 

MADDE 25. — Maliye Ko
misyonunun 25 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Patlayıcı ve zehirleyici madde
leri kullanarak avlanmak 

MADDE 26. — Ticaret Ko
misyonunun 28 nci maddesi 26 
ncı madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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elinde bulunduran askerî ve sivil memurlar, 
erat ve subaylarla hizmet ve vazifesi icabı ola
rak Ceza Kanununun tatbikına memur olanlar 
ve her hangi bir maksat için usulüne uygun şe
kilde bu maddeler kendilerine tevdi edilmiş bu
lunan sivil şahıslar bu maddelerle balık avla
dıkları veya avlattıkları takdirde, birinci fıkrada 
yazılı ceza bir misli artırılarak hükmolunur. 

îka edilen zarar hafif ise ceza yarısına ve 
pek hafif ise üçte birine kadar indirilir. 

İşıktan faydalanılarak zıpkınla halik avlanması 

MADDE 29. — Geceleri, asetilen ve sair 
ışık veren vasıtalardan faydalanılarak mızrak, 
zıpkın ve emsali kullanılmak suretiyle balık 
avlıyan, avlatan ve avlanılmasına yardım eden
ler, 10 liradan 100 liraya kadar hafif para ce
zası ile cezalandırılır ve avladıkları balıklar 
müsadere olunur. 

Zararlı maddelerin deniz ve iç sulara dökülmesi 

MADDE 30. — Su mahsullerine veya yu
murtalarına zarar veren zehirleyici veya uyuş
turucu maddeleri iç sulara dökenler veya dök
türenlerle, tütün ve su mahsullerine veya av 
vasıtalarına zarar verebilecek sair maddeleri iç 
sulara veya denizlerdeki av yerlerine veya ci
varlarına dökenler ve döktürenler 50 liradan 
250 liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandı
rılır. 

Fabrika, imalâthane ve atelyelerin bu va-

Ad. E. 

erat ve subaylarla hizmet ve vazifesi icabı ola
rak Türk Ceza Kanununun tatbikatında me
mur sayılanlar ve her hangi bir maksat için 
usulüne uygun şekilde bu maddeler kendileri
ne tevdi edilmiş bulunan sivil şahıslar bu mad
delerle balık avladıkları veya avlattıkları tak
dirde, birinci fıkrada yazılı ceza bir misli artı
rılarak hükmolunur. 

İşıktan faydalanılarak zıpkınla halik avlanması 

MADDE 29. — Geceleri asetilen ve sair ışık 
veren vasıtalardan faydalanılarak mızrak, zıp
kın ve emsalini kullanmak suretiyle balık avlı
yan, avlatan ve avlanmasına yardım edenler 10 
liradan 100 liraya kadar hafif para cezası ile 
cezalandırılır ve avlandıkları balıklar müsade
re olunur. 

Zararlı maddelerin deniz ve iç sulara dökülmesi 

MADDE 30. — Su mahsullerine veya yu
murtalarına zarar veren zehirleyici veya uyuş
turucu maddelerin iç sulara ve denizlerdeki su 
avı yerlerine dökenler veya döktürenler, su 
mahsullerine veya av vasıtalarına zarar ve
recek sair maddeleri ve tütünü iç sulara veya de
nizlerdeki av yerlerine veya civarlarına döken
ler ve döktürenler 50 liradan aşağı olmamak 
üzere 250 liraya kadar hafif para cezası ile 
cezalandırılır. 
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re edilir.. 
Yukarda yazılı fiillerin iş

lenmesinde kullanılabilecek 
maddeleri av malzemesi ara
sında bulunduranlar hakların
da birinci fıkradaki cezaların 
yarısı hüküm olunur. 

Patlayıcı maddeleri hizmet 
ve vazifesi icabı elinde bulun
duran sivil ve askerî memur, 
erat ve subaylarla 40 ncı mad
dede yazılı vazifeli memurlar 
ve her hangi bir maksat için 
usulüne uygun şekilde bu mad
deler kendilerine tevdi edil
miş bulunan sivil şahıslar bu 
maddelerle balık avladıkları 
veya avlattıkları takdirde, bi
rinci fıkrada yazılı ceza bir 
misli artırılarak hüküm olunur. 

Tüfek, yunus ve köpek balı
ğı gibi denizlerdeki memeli 
hayvanlarla sair canavarlara 
karşı kullanılabilir. 

MADDE 27. — Adalet Ko
misyonunun 29 ncu maddesi 27 
nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 28. — Adalet Ko
misyonunun 30 ncu maddesi 28 
nci madde olarak aynen kabul 
•edilmiştir. 

Yukarda yazılı fiillerin iş
lenmesinde kullanılabilecek 
maddeleri av malzemesi arasın
da bulunduranlar haklarında bi
rinci fıkradaki cezaların yarısı 
hüküm olunur. 

Patlayıcı maddeleri hizmet 
ve vazifesi icabı 'elinde bulun
duran sivil ve askerî memur, 
erler ve subaylarla hizmet ve 
vazifesi icabı olarak Türk Ceza 
Kanununun tatbikatında me
mur sayılanlar ve her hangi 
bir maksat için usulüne uygun 
şekilde bu maddeler kendileri
ne tevdi edilmiş bulunan sivil 
şahıslar bu maddelerle balık 
avladıkları veya avlattıkları 
takdirde, birinci fıkrada yazılı 
ceza bir misli artırılarak hü
küm olunur, 

Işıktan faydalanarak zıpkınla 
balık avlanması 

MADDE 29. — Adalet Ko
misyonunun 29 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Zararlı maddelerin deniz ve iç 
sulara dökülmesi 

MADDE 30. — Su mahsulle
rine veya yumurtalarına ve ya
hut av vasıtalarına zarar ve
ren maddelerin iç sulara ve 
denizlerdeki su avı yerlerine 
veya civarlarına dökülmesini 
yasak etmeye Ekonomi ve Ti
caret Vekâleti salahiyetlidir. 
Yasak kararında hangi madde
lerin zararlı olduğu ve yasak 

Işıktan faydalanılarak zıpkınla 
balık avlanması 

MADDE 27. — Ticaret Ko
misyonunun 29 ncu maddesi 27 
nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Zararlı maddelerin deniz ve iç 
sulara dökülmesi 

MADDK 28. — Ticaret Ko
misyonunun 30 ncu maddesi 28 
nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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sıftaki artık ve sularının iç sulara dökülmesi 
halinde, bu gibi yerleri fiilen idare edenlerden 
500 liradan 5000 liraya kadar ağır para cezası 
alınır. 

ikinci fıkrada yazılı suçlar aynı yerde tek
rar işlendiği takdirde, su mahsullerine zarar 
veren su ve artıklarını iç sulara dökülmesini 
önleyici tesisatın yapıldığı veya gerekli tedbi
rin alındığı tesbit ve tevsik oluncaya kadar, 
bu gibi zararlı su ve artıkları tevlit eden faali
yetin tatiline mahkemece karar verilebilir. 

Sürütme suretiyle su mahsulleri avcılığı 

MADDE 31. — Göl, nehir ve ırmak gibi iç 
sularla denizlerde yelkenli, buharlı, motorlu 
ve motorsuz tek veya çift gemi ve teknelerden 
faydalanılarak «sürütme» suretiyle sünger ve 
mercandan gayri su mahsullerinin avcılığını ya
panlar ve yaptıranlar 1 000 liradan 5 000 lira
ya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır ve 
avladıkları su mahsulleri müsadere edilir. 

İç sular, Karadeniz ve Çanakkale Boğazla
rı ve Marmara Denizi müstesna olmak üzere, 
kara sularının Ekonomi ve Ticaret ve Maliye 
bakanlıklarının teklifi üzerine Bakanlar Kuru
lunca tâyin ve ilân olunacak kısımları yukar-
daki fıkra hükmünden istisna edilebilir. 

• Ad. E , 

Fabrika, imalâthane ve atelyelerin bu va
sıftaki artık ve sularının iç sulara dökülmesi 
halinde bu gibi yerleri fiilen idare edenler 5,00 
liradan 5000 liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılmakla beraber bunları önleyici tesi
satın yapıldığı veya gerekli tedbirlerin alındığı 
tesbit ve tevsik olununcaya kadar bu gibi zarar
lı su ve artıkları tevlit eden faaliyetin tadiline 
de karar verilir. 

Sürütme suretiyle su mahsulleri avcılığı 

MADDE 31. — Göl, nehir, ırmak gibi iç su
larla Karadeniz ve Çanakkale boğazlarında, 
Marmara Denizinde ve bütün karasuları dâhi
linde yelkenli, buharlı, motorlu veya motorsuz 
tek veya çift gemi ve teknelerden faydalanarak 
(sürütme) suretiyle sünger ve mercandan gayri 
su mahsullerinin avcılığını yapanlar ve yaptı
ranlar 3 aydan bir yıla kadar hapis veya 1 000 
liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır ve avladıkları su mahsulleri müsa
dere edilir. 
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.MADDE 29. — Adalet Ko
misyonunun 31 nei maddesi 29 
neu madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

hükmünün cereyan edeceği sa
halar tâyin olunur. Bu karara 
muhalif olarak zararlı madde
leri memnu sahalara dökenler 
veya döktürenler 50 liradan 
250 liraya kadar hafif para ce
zası ile cezalandırılır. 

Bu fiillerin fabrika, imalât
hane ve atelyeler tarafından 
işlenilmeleri halinde bu gibi 
yerleri fiilen idare edenler 500 
liradan 5000 liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılmak
la beraber, önleyici tesisatın 
yapıldığı veya gerekli tedbirle
rin alındığı tesbit ve tevsik olu
nuncaya kadar bu gibi zararlı 
su ve artıkları tevlid'eden faa
liyetlerin tatiline de hükmolu-
nur. Şu kadar ki, bu fıkra hük
mü, birinci fıkrada bahsi geçen 
yasak kararının ilânından bir 
sene sonra tatbik olunur. 

Sürütme suretiyle su mahsulleri 
avcılığı 

MADDE 31. — Göl, nehir, 
ırmak gibi iç sularla Karadeniz 
ve Çanakkale Boğazlarında, 
Marmara denizinde ve bütün 
kara suları dâhilinde yelkenli, 
buharlı, motorlu veya motorsuz 
gemi ve teknelerden faydalana
rak sürütme suretiyle sünger 
ve mercandan gayrı su mah
sullerinin avcılığını yapanlar 
ve yaptıranlar 3 aydan bir yıla 
kadar hapis veya 1000 liradan 
5000 liraya kadar ağır para ce
zası ile cezalandırılır ve avla
dıkları su mahsulleri müsadere 
edilir. 

Sürütme suretiyle su mahsulle
ri avcılığı 

MADDE 29. — Ticaret Kô  
misyonunun 31 nci maddesi 29 
neu madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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Sürütme suretiyle sünger ve mercan avcılığı 

MADDE 32. — Yelkenli, buharlı, motorlu, 
motorsuz tek veya çift gemi ve teknelerden 
faydalanılarak 60 metreden daha az derinlikte
ki sularda tarak (alkarna = kangava) çalış
tırarak sürütme suretiyle sünger ve mercan 
avlıyanlar 250 liradan 1 000 liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır ve avladıkları 
mahsuller müsadere edilir. 

însan gücü ile veya çıkrık ve benzeri vası
talarla sahilden çekme ve sürütme suretiyle 
çalışan ve «taşarası» denilen kangavalarla sün
ger ve mercan avcılığı yapanlar 25 liradan 200 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır 
ve avladıkları mahsullerle av vasıtaları müsa
dere edilir ve bu vasıtalar aynı maksat için 
kullanılmıyaeak hale ifrağ olunur. 

Türk kara ve iç sularında avlanan ecnebiler 

MADDE 33. — Türk vatandaşı olmıyan şa
hıslardan Türkiye Cumhuriyeti kara ve iç su
larında balıkçılık ve süngercilik yapanlar 500 
liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası 
ile beraber bir aydan üç aya kadar hapis ce
zası ile cezalandırılır ve avladıkları mahsuller 
ve avlanmada kullanılan vasıtalar müsadere 
olunur. 

Yukardaki fıkrada yazılı yerlerde, bomba, 
dinamit, kapsül ve benzeri patlayıcı maddeler 
ve elektrik cereyanı kullanmak yahut tek veya 
çift yelkenli, buharlı, motorlu ve motorsuz araç
lardan faydalanarak sürütme suretiyle su mah
sulleri avcılığı yapan ecnebiler, üç aydan altı 
aya kadar hapis cezası ile birlikte 10 000 lira
dan 25 000 liraya kadar ağır para cezası ile ce
zalandırılır ve bu fiillerin ikaı sırasında kulla-

Ad. E. 

Sürütme suretiyle sünger ve mercan avcılığı 

MADDE 32. — Yelkenli, buharlı, motorlu, 
motorsuz, tek veya çift gemi ve teknelerden fay
dalanarak 60 metreden daha az derinlikteki su
larda tarak (Alkarna = Kangava) çalıştırarak 
sürütme suretiyle sünger ve mercan avlıyanlar 
250 liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılır. Ve avladıkları mahsuller müsa
dere edilir. 

însan gücü ile veya çıkrık ve benzeri vasıta
larla sahilden çekme ve sürütme suretiyle çalı
şan ve (taşarası) denilen kangavallarla sünger 
ve mercan avcılığı yapanlar 100 liradan 500 li
raya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. Ve 
avladıkları mahsullerle av vasıtaları müsadere 
edilir. Ve bu vasıtalar aynı maksat için kullanıl
mıyacak halde ifrağ olunur. 

Türk kara ve iç sularında avlanan ecnebiler 

MADDE 33. — Türk Vatandaşı olmıyan 
şahıslarıdan Türkiye Cumhuriyeti Kara ve iç 
Sularında balıkçılık ve süngercilik yapanlar al
tı aydan bir seneye kadar hapis ve 1 000 liradan 
5 000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalan
dırılır ve avladıkları mahsuller ve avlanmada 
kullanılan vasıtalar ve aletler müsadere olunur. 

Yukardaki fıkrada yazılı yerlerde bomba, di
namit, kapsül ve benzeri patlayıcı maddeler ve 
elektrik cereyanı kullanmak yahut tek veya çift 
yelkenli, huharlı, motorlu ve motorsuz vasıtalar
dan faydalanarak (sürütme) suretiyle su mah
sulleri avcılığı yapan ecnebiler bir seneden üç 
seneye ve 10 000 liradan 25 000 liraya kadar 
ağır hapis para cezası ile cezalandırılır ve bu fi
illerin ikası sırasında kullanılan vasıtalar, alet-
let ve elde edilen su mahsulleri müsadere edilir. 
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Sürütme suretiyle sünger ve 
mercan avcılığı 

MADDE 30. — Yelkenli, bu
harlı, motorlu, motorsuz, tek 
veya çift gemi ve teknelerden 
faydalanarak 60 metreden da
ha az derinlikteki sularda ta
rak (alkarna = kangava) ça
lıştırarak sürütme suretiyle 
sünger ve mercan avlryanlar 
250 liradan 1 000 liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandırı
lır ve avladıkları mahsuller 
müsadere edilir. 

insan gücü ile veya çıkrık 
ve benzeri vasıtalarla sahilden 
çekme ve sürütme sure'tiyte ça
lışan ve (taş arası) denilen 
ıkangavalarla sünger ve mercan 
avcılığı yapanlar 100 liradan 
500 liraya kadar ağır para ce
zasiyle cezalandırılır. Ve av
ladıkları •mahsull'erle av vasıta
ları müsadere edilir ve bu va
sıtalar aynı maksat için kulla-
nılmıyacak hale ifrağ olunur. 

Türk kara ve iç sularında av
lanan ecnebiler 

MADDE 31. — Türk vatan
daşı olmıyan şahıslardan Tür
kiye Cumhuriyeti kara ve iç 
sularında balıkçılık ve sünger
cilik yapanlar 6 aydan 1 sene
ye kadar hapis ve 1 000 lira
dan 5 000 liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılır ve 
avladıkları mahsuller ve avlan
mada kullanıılan vasıtalar ve 
aletler müsadere olunur. 

Yukarıki fıkrada yazılı yer
lerde bomba, dinamit, konsül 
ve 'benzeri patlayıcı maddeler 
ve elektrik cereyanı kullan
mak yahut tek ve çift yelkenli, 
(buharlı, motorlu ve motorsuz 
vasıtalardan faydalanarak (sü-
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Sürütme suretiyle sünger ve 
mercan avcılığı 

MADDE 32. — Yelkenli, bu
harlı, motorlu, motorsuz gemi ve 
teknelerden faydalanarak 60 met
reden daha az derinlikteki su
larda tarak (alkarna = kanga
va) çalıştırılarak sürütme sure
tiyle sünger ve mercan avlıyan-
lar ve avlatanlar 250 liradan 
1 000 liraya kadar ağır para ce
zası ile cezalandırılır ve avladık
ları mahsuller müsadere edilir. 

însan gücü ile veya çıkrık 
ve benzeri vasıtalarla sahilden 
çekme ve sürütme suretiyle ça
lışan ve (taşarası) denilen va
sıtalarla sünger ve mercan av
cılığı yapanlar ve yaptıranlar 
100 liradan 500 liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandırı
lır ve avladıkları mahsullerle 
av vasıtaları müsadere edilir ve 
bu vasıtalar aynı maksat için 
kııllanılmıyacak hale ifrağ olu
nur. 

Türk kara ve iç sularında avla
nan ecnebiler 

MADDE 33. — Türk vatan
daşı olmıyan şahıslardan Türki
ye Cumhuriyeti kara ve iç sula
rında balıkçılık ve süngercilik 
yapanlar altı aydan bir seneye 
kadar hapis ve 1 000 lirada a 
5 000 liraya kadar ağır para 
cezasiyle cezalandırılır ve avla
dıkları mahsuller ve avlamada 
kullanılan vasıtalar ve aletler 
müsadere olunur. 

Yukardaki fıkrada yazılı yer
lerde 28 ve 31 nci maddelerle 
gösterilen suretlerle su mahsul
leri avcılığı yapan ecnebiler bir 
seneden üç seneye kadar hapis 
ve 10 000 liradan 25 000 liraya 
kadar para cezasiyle cezalandı-

B. E. 

Sürütme suretiyle sünger ve 
mercan avcılığı 

MADDE 30. — Ticaret Ko
misyonunun 32 nci maddesi 30 
ncu madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Türk kara ve iç sularında avla
nan ecnebiler 

MADDE 31. — Ticaret Ko
misyonunun 33 ncü maddesi 31 
nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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nılan her türlü vasıtaları ile, 
mahsulleri müsadere edilir. 

elde edilen su 

Ruhsat tezkeresiz ve ehliyet belgesiz faaliyette 
bulunanlar 

MADDE 34. — Ruhsat tezkeresi olmadan 
balıkçılık ve süngercilik yapanlar, ruhsat tez
keresi veya ehliyet belgesi olmadan balıkçılık 
ve süngercilik takımlarında çalışanlar veya bu 
gibileri takımlarında çalıştıranlar 50 liradan 
200 liraya kadar hafif para cezası ile cezalan
dırılır. 

Üçüncü maddenin ikinci fıkrasındaki ya
sağa aykırı hareket edenler aynı ceza ile ceza
landırılır ve satışa çıkardıkları su massulleri 
müsadere edilir. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca istenecek bil
gileri vermiy enler 

MADDE 35 — Balıkçılık ve süngercilik ya
panlarla. su mahsulleri muhafazacı, işleyici. 
imalâtçı ve tacirleri ve bu işleıi yapan hükmi 
şahısları fiilen idare edenler. Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığınca istenecek bu faaliyetleri ile 
ilgili malûmatı tâyin edilecek müddet ve şekil
de ve hakikata uygun olarak vermedikleri tak
dirde, 100 liraya kadar hafif para cezası ile 
eezalandırılır. 

Bu suretle cezaya mahkûm edilenler, Ba
kanlıkça yeniden tâyin edilecek müddetle iste
nilen malûmatı vermedikleri takdirde, ilk ceza
nın infaz edilmiş olup olmadığına bakılmaksı
zın yukarda yazılı para cezasının âzami haddi 
ile cezalandırılır. 

Ad. B. 

Ruhsat tezkeresiz ve ehliyet belgesiz faaliyette 
bulunanlar 

MADDE 34. — Ruhsat tezkeresi olmadan ba
lıkçılık ve süngercilik yapanlar ile ruhsat tezke
resi veya ehliyet belgesi olmadan balıkçılık ve 
süngercilik takımlarında çalışanlar veya bu gi
bileri takımlarında çalıştıranlar 50 liradan 100 li
raya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca istenecek bilgi
leri vermiyenler 

MADDE 35. — Balıkçılık ve süngercilik ya
panlarla, su mahsulleri muhafazacı, işleyici, 
imalâtçı ve tacirleri Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığınca istenecek bu faaliyetleri ile alâkalı ma
lûmatı tâyin edilecek müddet ve şekilde verme
dikleri takdirde 50 liradan 250 liraya kadar ha
fif para cezası ile cezalandırılır. 
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rütme) suretiyle su mahsulleri 
avcılığı yapan ecnebiler bir se
neden 3 seneye ve 10 bin lira
dan 25 bin liraya kadar ağır 

. para cezasiyle cezalandırılır ve 
ıbu fiillerin ikaı sırasında kul
lanılan vasıtalar, alet ve elde. 
edilen su mahsulleri müsadere 
edilir. 

Ruhsat tezkeresi ve ehliyet bel
gesi almadan faaliyette 

bulunanlar 

MADDE 32. — Ruhsat tezke
resi olmadan (balıkçılık ve sün
gercilik yapanlar ile ruhsat 
-tezkeresi ^e ehliyet belgesi ol
madan balıkçılık ve süngercilik 
takımlarında çalışanlarla bu 
gibileri talkımlarında çalıştı
ranlar 50 liradan 100 liraya 
kadar hafif para cezasiyle ce
zalandırılırlar. 

MADDE 33. — Adalet Ko
misyonunun 35 nci maddesi 33 
ncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Ti. E. 

rılır ve bu fiillerin ikâı sırasın
da kullanılan vasıtalar, aletler 
ve elde edilen su mahsulleri mü
sadere edilir. 

Ruhsat tezkeresiz ve ehliyet bel
gesiz faaliyette bulunanlar 

MADDE 34. — Ruhsat tezke 
resi olmadan balıkçılık ve sün
gercilik yapanlar ile ruhsat tez
keresi veya ehliyet belgesi olma 
dan balıkçılık ve süngercilik ta
kımlarında çalışanlar veya bu 
gibileri takımlarında çalıştıran
lar 50 liradan 100 liraya kadar 
hafif para cezasiyle cezalan
dırılır. 

Beşinci maddenin son fıkra
sındaki yasağa aykırı hareket 
edenler aynı ceza ile cezalandırı
lır ve satışa çıkardıkları şu mah
sulleri müsadere olunur. 

Ekonomi ve Ticaret Vekâletince 
istenecek bilgileri vermiyenler 

MADDE 35. — Balıkçılık ve 
süngercilik yapanlara su mah
sulleri muhafazacı, işleyici,'ima
lâtçı ve tacirleri Ekonomi ve Ti
caret Vekâletince istenecek bu 
faaliyetleri ile ilgili istatistik 
malûmatını tâyin edilecek müd
det ve şekilde vermedikleri tak-
diı ^ 50 liradan 250 liraya ka
dar c para cezası ile cezalan
dırılır 

B. E. 

Ruhsat tezkeresiz ve ehliyet bel
gesiz faaliyette bulunanlar 

MADDE 32. — Ticaret Ko
misyonunun 34 ncü maddesi 32 
nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Ekonomi ve Ticaret Vekâletince 
istenecek bilgileri vermiyenler 

MADDE 33. — Ticaret Ko
misyonunun 35 nci maddesi 33 
ncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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Su avı ve üretme yerlerine tecavüz 

MADDE 36. — Başkasının tasarrufunda bu
lunan su avı yerleriyle, sünger ve kabuklu 
hayvan tarlalarına ve üretme yerlerinde sahibi
nin muvafakati olmaksızın avlananlar veya her 
ne suretle olursa olsun bu yerlere bir zarar ve
renler, bu yerleri tasarrufu altında bulundu
ranların şikâyeti üzerine 100 liradan 500 liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Dalyanlar civarında avlananlara verilecek ceza 

MADDE 37. — 9 ncu maddenin ilk fıkrası 
ile avlanma hakkı münhasıran dalyan sahiple
rine tanınmış olan yerlerde, dalyan sahibinin 
rizası hilâfına avlananlar, mutazarrının şikâyeti 
üzerine 50 liradan 200 liraya kadar hafif para 
cezası ile cezalandırılır. 

Ruhsatsız vücuda getirilen dalyan ve üretme 
yerleri 

MADDE 38. — 12 ve 13 ncü maddelerde 
gösterilen hususata aykırı olarak ruhsatsız dal
yan kuranlar veya su mahsulleri üretme tarla
ları, havuzları ve sair tesisleri meydana getiren
ler, 500 liradan 5000 liraya kadar ağır para ce
zası ile cezalandırılır ve bu yerlerin işletilmesi 
menolunur. Bu suçtan dolayı kamu davası açıl
ması üzerine, mahkemece ruhsatsız kurulan te
sisin, 12 ve 13 ncü maddelerde gösterilen cihet
lerden mahzurlu bulunup bulunmadığı Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığından sorularak, alınacak 
cevapta mahzurlu olduğu bildirilmesi halinde 
ceza ile birlikte, masrafı suçluya ait olmak üze
re, bu tesisin yıktırılmasına ve yıkıntının kal
dırılmasına karar verilir. Yıkma ve yıkıntının 
kaldırılması işi mahallî mülkiye âmirleri tara
fından yaptırılır. Bu hususta ihtiyar olunacak 
masraf, yeni bir hükme hacet kalmaksızın, ka
mu alacaklarının tahsiline dair hükümlere göre 
suçludan tahsil olunur. 

Ad. E. 

Su ağı ve üretme yerlerine tecavüz ve zarar ikaı 

MADDE 36. — Su avı yerleri ile sünger ve 
kabuklu hayvan tarlalarında, denizlerde iç sular
daki üretme mahallerinde rak sahibinin muva
fakati olmaksızın avlananlar, alâkalının şikâ
yeti üzerine 50 liradan 250 liraya kadar hafif 
para cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 37. — 35 nci maddede yazılı yer
lere her hangi bir şekilde zarar vertnler muta
zarrırın şikâyeti üzerine üç aya kadar hapis ve 
100 liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dırılır. 

Ruhsatsız vücuda getirilen dalyan ve üretme 
yerleri 

MADDE 38. — 11 ve 12 nci maddelere ay
kırı olarak dalyan kuran veya sair tesisler vücu
da getirenler 500 liradan 5000 liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır. 

Tesisler mahzurlu veya zararlı olduğu takdir-
do yıktırılır. 
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Su av ve üretme yerlerine teca
vüz 

MADDE 34. — Su av yerle
riyle sünger ve kabuklu hayvan 
tarlalarında, denizlere, iç sular
daki üretme mahallerinde hak 
sahibinin muvafakati olmaksızın 
avlananlar, alâkalının şikâyeti 
üzerine 50 liradan 250 liraya 
kadar hafif para cezası ile ceza
landırılır. 

Dalyanlar civarında avlananlara 
verilecek ceza 

MADDE 35. — 8 nci madde
nin ilk fıkrası ile avlanma hak
kı münhasıran dalyan sahiple
rine tanınmış olan yerlerde, dal
yan sahibinin rızası hilâfına av
lananlar, mutazarrırın şikâyeti 
üzerine 50 liradan 200 liraya 
kadar hafif para cezasiyle ceza
landırılır. 

MADDE 36. — Adalet Ko
misyonunun 38 nci maddesi 36 
ncı madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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Su avı ve üretme yerlerine teca
vüz ve zarar ikaı 

MADDE 36. — Su avı yerleri 
ile denizlerde ve iç sulardaki 
üretme mahallelerinde hak sahi
binin muvafakati olmaksızın av
lananlar, alâkalının şikâyeti üze
rine 50 liradan 250 liraya kadar 
hafif para cezası ile cezalandı
rılır. 

MADDE 37. — 36 ncı madde
de yazılı yerlere her hangi bir 
şekilde zarar verenler mutazar
rırın şikâyti üzerine üç aya ka
dar hapis ve 100 liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırı
lır. 

Ruhsatsız vücuda getirilen dal
yan ve üretme yerleri 

MADDE 38. — 13 ve 15 nci 
maddelere aykırı olarak dalyan 
kuran veya sair tesisler vücuda 
getirenler 500 liradan 5 000 li
raya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır. 

Tesisler mahzurlu veya zarar
lı olduğu takdirde yıktırılır. 

B. E. 

Su.avı ve üretme yerlerine te
cavüz ve zarar ikaı 

MADDE 34. — Ticaret Ko
misyonunun 36 ncı maddesi 34 
ncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 35. — 34 ncü mad- * 
dede yazılı yerlere her hangi 
bir şekilde zarar verenler mu
tazarrırın şikâyeti üzerine 3 
aya kadar hapis ve 100 liraya 
kadar ağır para cezasiyle ceza
landırılır. 

Ruhsatsız vücuda getirilen dal
yan ve üretme yerleri 

MADDE 36. — 11 ve 13 ncü 
maddelere aykırı olarak dalyan 
kuran veya sair tesisler vücuda 
getirenler 500 liradan 5 000 li
raya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır. 

Tesisler mahzurlu veya za
rarlı olduğu takdirde yıktırılır. 
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Muayenesi yapılmamış veya avcılığa müsait ol-
mıyan süngercilik tekne ve takımları kullananlar. 

MADDE 39. —- 21 nci maddenin üçüncü fık
rasındaki yasağa aykırı hareket edenler 200 li
radan 1 000 liraya kadar ağır para cezası ile ce
zalandırılır, bu gibi tekneler ve takımlar bağ
lı bulunduğu limana getirilerek muayenesi ya
pılıncaya ve noksanları ikmal edilinceye kadar 
faaliyetten menedilir. 

Dalyan ve voli yerleri civarında ışık yakarak 
avlanmak 

MADDE 40. - - 9 ncu maddenin son fıkra
sındaki yasağa aykırı hareket edenler, faali
yetten derhal menedilmekle beraber, 25 liradan 
100 liraya kadar hafif para cezası ile cezalan
dırılır. 

İkinci kısım 

Usul hükümleri 

Vazifeli mahkeme 

MADDE 41. — Bu kanunda .yazılı suçlara 
ait dâvalara sulh ceza mahkemelerinde bakılır. 

Görevli memurlar 

MADDE 42. --- Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığının kendi teşkilâtından görevlendireceği me
murlarla. mülkiye âmirleri ve bunların vazi
fe] endirdikl eri ı u ahallî m e.mo rlar, m u h farlar, 
ihtiyar kurulu üyeleri, liman reislikleri me
murları, emniyet, jandarma, gümrük ve or
man muhafaza teşkilâtı ve belediye zabıtası, 
âmir ve memurları ile mahallî gümrük veteri
neri veya belediye yahut Hükümet veterineri 
bu kanun şümulüne giren suçlar hakkında za-
bıt varakası tanzimine ve suçta kullanılan vası
taları ve elde edilen mahsulleri zapt ve bunla
rı 43 neü madde hükmü mahfuz kalmak şartiy-

Ad. E. 

Muayenesi yapılmamış veya avcılığa müsait ol-
mıyan süngercilik tekne ve takımları kullananlar 

MADDE 39. — 19 ncu maddenin ikinci fık
rasındaki yasağa aykırı hareket edenler 200 lira
dan 1000 liraya, kadar ağır para cezası ile ceza
landırılırlar. 

i Dalyan ve Voli yerleri civarında ışık yakarak 
I avlanmak 

I MADDE 40. — 8 nci maddenin son fıkrasın -
| daki yasağa aykırı hareket edenler faaliyetten 
j derhal menedilmekle beraber 25 liradan 100 lira-
I ya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır. 

ikinci Kısım 

Usul hükümleri 

I Vazifeli mahkeme 

| MADDE 41. — Bu kanunda yazılı suçlara 
; ait dâvalara sulh ceza mahkemelerinde bakılır. 
i 

i 

j Vazifeli memurlar 

i MADDE 42. —• Ekonomi ve Ticaret Bakan-
i lığının kendi teşkilâtında vazifelendirdiği me-
! murlari:: mülkiye âmirleri ve bunların vazifelen-
! dirdikleri memurlar, muhtarlar, ihtiyar heyeti 
: azaları, liman reis ve memurları, emniyet, jan-
: darma, gümrük ve orman muhafaza teşkilâtı ve 
; belediye zabıtası âmir ve memurlariyle gümrük, 
| belediye ve hükümet veterinerleri (Vazifeleri do-
I layısiyle muttali oldukları) bu kanun şümulüne 
j giren suçlar .hakkında zabıt varakası tanzimine, 
\ suçta kullanılan vasıta ve aletleri de elde edilen 
i mahsulleri zabıt ve bunları 45 nci madde hükmü 

mahfuz kalmak şartiyle adlî mercilere teslim et-



Mal. E. 

MADDE 37. — Adalet Ko
misyonunun 39 ncu maddesi 37 
nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 38. — Adalet Ko
misyonunun 40 nci maddesi 38 
nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 39. — Adalet Ko
misyonunun 41 nci maddesi 39 
ncu madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Vazifeli memurlar 

MADDE 40. — Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığının kendi teş
kilâtında vazifelendirdiği me
murlarla mülkiye âmirleri ve 
bunların vazifelendirdikleri me
murlar, muhtarlar, ihtiyar he
yeti azaları, liman reis ve 
memurları, emniyet, jandar
ma, gümrük ve orman mu
hafaza teşkilâtı ve beledi
ye zabıtası âmir ve memurla-
riyle gümrük, belediye ve Hükü
met veterinerleri vazifeleri do-
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Muayenesi yapılmamış veya av
cılığa müsait olmıyan süngerci
lik tekne ve takımları kullanan

lar 

MADDE 39. — 20 nci mad
denin. ikinci fıkrasındaki yasağa 
aykırı hareket edenler 200 lira
dan 1 000 liraya kadar ağır pa
ra cezasiyle cezalandırılırlar. 

Dalyan ve voli yerleri civarında 
ışık yakarak avlanmak 

MADDE 40. — 8 nci madde
nin son fıkrasındaki yasağa ay
kırı hareket edenler faaliyette?] 
derhal menedilmekle beraber 
25 liradan 100 liraya kadar 
hafif para cezası ile cezalandı
rılır. 

n - Usul hükümleri 

Vazifeli Mahkeme 

MADDE 41. — Bu kanunda 
yazılı suçlara ait dâvalara sulh 
ceza mahkemelerinde bakılır. 

Vazifeli memurlar 

I MADDE 42. — Ekonomi ve 
I Ticaret Vekâletinin kendi teş

kilâtında vazifelendirdiği me
murlarla mülkiye âmirleri ve 
bunların vazifelendirdikleri me
murlar, muhtarlar, ihtiyar he-

r yeti azaları, liman reis ve me
murları, emniyet, jandarma, 
Gümrük ve orman muhafaza 
teşkilâtı ve belediye zabıtası 
âmir ve memurlariyle Gümrük 
belediye ve Hükümet veteriner-

I leri (vazifeleri dolayısiyle mut-

B. E. 

Muayenesi yapılmamış veya av-
ailığa müsait olmıyan süngerci
lik tekne ve takımları kullanan

lar 

MADDE 37. — 18 nci mad
denin 2 nci fıkrasındaki yasa
ğa aykırı hareket edenler 200 
liradan 1 000 İraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılırlar. 

• Dalyan ve voli yerleri civarında 
! ışık yakarak avlanmak 

i MADDE 38. — 6 nci madde-
i nin son fıkrasındaki yasağa 

aykırı hareket edenler faaliyet
ten derhal menedilmekle bera
ber 25 liradan 100 İraya kadar 
hafif para cezası ile cezaandırı-
hr. 

II - Usul hükümleri 

Vazifeli mahkeme 

MADDE 39. — Ticaret Ko
misyonunun 41 « d maddesi 
39 ncu madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

Vazifeli memurlar 

MADDE 40. — Ticaret Ko
misyonunun 42 nci madesi 40 
nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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le, adlî mercilere teslim eylemekle görevli ve I 
yetkilidirler. I 

Zaptedüen su mahsulleri 

MADDE 43. — Zaptedilen su mahsulleri en 
yakın belediye veya Hükümet tabibine veya 
veterinerine muayene ettirilerek, sıhhata muzır 
ve imhası gerekli görülenler ayrıldıktan sonra, 
süratle bozulacak olanlar veya muhafazası kül
fetli bulunanlar mahallî mülkiye âmirinin tav
zif edeceği bir memur veya ihtiyar heyeti tara
fından en yakın satış mahallinde açık artırma 
yoliyle ve bu mümkün olmadığı takdirde rayiç 
üzerinden satılır. Satışa ait bir tutanak tanzim 
olunur ve satış bedeli suç dolayısiyle yapılan 
tahkikat neticesine kadar mahkeme emrinde ma
liye veznesinde emaneten muhafaza olunur. 

DÖRDÜNCÜ PASIL 

Müteferrik hükümler ! 

Balıkhanede ve satış üzerinden alınacak ücret | 

MADDE 44. — Balıkhaneler su mahsulleri- ı 
nin açık artırma ile toptan satışının yapıldığı ve I 
belediyelerce idare edilen yerlerdir. j 

Balıkhane ittihaz olunacak yerlerin projesi, ı 
plânı ile beraber Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı
na gönderilir. Bakanlıkça yapılacak tetkikat so-
nunda, tadil ve ilâvelere lüzum görülmediği tak 1 
dirde, proje ve plân tasvip olunur. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca proje ve 
plânı tasvip olunmıyan balıkhanelerde veya ba- ı 
lıkhanesi mevcut olmıyan yerlerdeki su mahsul- j 
leri satışları üzerinden belediyelerce hiçbir üc
ret alınmaz. 

Balıkhanelerde yapılacak satış bedeli üzerin- ı 
den alınacak ücretin nispeti, bu bedelin % 5 ini 

Ad. E. 

mekle vazifeli ve salahiyetlidirler. 

Zaptedilen su mahsulleri 

MADDE 43. — Zaptedilen su mahsulleri 
umumi hükümler dairesinde muayene ettirilir. 
Ancak, muayene heyetinde balıkçılıktan anlıyan 
en az iki kişinin de bulundurulması şarttır. 

Sıhhate muzır ve imhası gerekli bulunanlar 
ayrıldıktan sonra süratle bozulacak olanlar veya 
muhafazası külfetli bulunanlar mahallî mülkiye 
âmirinin vazifelendireceği bir memur veya ihti
yar heyeti tarafından en yakın satış mahallinde 
açık artırma yoliyle ve mümkün olmadığı surette 
rayiç üzerinden satılır ve bedeli mal sandığından 
emaneten muhafaza edilir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Müteferrik hükümler 

Balıkhanede ve satış üzerinden alınacak ücret 

MADDE 44. — Balıkhaneler su mahsullerinin 
açık artırma ile toptan satışının yapıldığı yerler
dir. 

Balıkhane ittihaz olunacak yerlerin tesis plâ
nı ile işletme projesinin tasdiki Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığınca yapılır. 

Plân ve projesi tasdik olunmıyan yerlerdeki 
su mahsullerinden hiçbir ücret alınamaz. 

Balıkhanelerde alınacak ücretin miktarı satış 
bedelinin % 5 ini geçmez. 
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layısiyle muttali oldukları, bu 
kanun şümulüne giren suçlar 
hakkında zabıt varakası tanzi
mine, suçta kullanılan vasıta ve 
aletleri ve elde edilen mahsulleri 
zabıt ve bunları 45 nci madde 
hükmü mahfuz kalmak şartiyle 
adlî mercilere teslim etmekle va
zifeli ve salahiyetlidirler. 

Zaptedîlen su mahsulleri 

MADDE 41. — Zaptedilen su 
mahsullerinden sıhhate muzır ve 
imhası gerekli bulunanlar ayrıl
dıktan sonra süratle bozulacak 
olanlar veya muhafazası külfet
li bulunanlar mahallî mülkiye 
âmirinin vazifelendireceği bir 
memur yahut muhtar veya vazi
felendireceği bir ihtiyar heyeti 
üyesi tarafından en yakın satış 
mahallinde açık artırma yoliyle 
ve mümkün olmadığı surette ra
yiç üzerinden satılır. Ve bedeii 
malsanrhğmda emaneten muha
faza edilir. 

Dördüncü Fasıl 

Müteferrik hükümler 

MADDE 42. — Adalet Ko
misyonunun 44 ncü maddesi 42 
nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Ti. E. 

tali oldukları) bu kanun şümu
lüne giren suçlar hakkında za
bıt varakası tanzimine, suçta 
kullanılan vasıta ve aletleri ve 
elde edilen mahsulleri zabıt ve 
bunları 43 ncü madde hükmü 
mahfuz kalmak şartiyle adlî 
mercilere teslim etmekle vazife
li ve salahiyetlidirler. 

Zaptedilen su mahsulleri 

MADDE 43. — Hükümetin 
43 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Altıncı Bölüm 

Müteferrik hükümler 

Balıkhaneler ve satış üzerinden 
alınacak ücret 

MADDE 44. —- Balıkhane
ler su mahsullerinin açık artır
ma ile toptan satışının yapıldı
ğı yerlerdir. 

Balıkhane ittihaz olunacak 
yerlerin tesis plânı ile işletme 
projesinin tasdiki Ekonomi 
ve Ticaret Vekâletince yapılır. 

Plân ve projesi tasdik olun-
mıyan yerlerde satılan su mah
sullerinden hiçbir ücret alına
maz. 

Balıkhanelerde alınacak üc
retin miktarı satış bedelinin 
yüzde 5 ini geçemez. 

B. E. 

Zaptedilen su mahsulleri 

MADDE 41. — Hükümetin 
43 ncü maddesi 41 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Altıncı bölüm 

Müteferrik hükümler 

Balıkhaneler ve satış üzerinden 
alınacak ücret 

MADDE 42. — Ticaret Ko
misyonunun 44 ncü maddesi 42 
nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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geçmemek üzere, belediye meclislerinin teklifi 
ile Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca tesbit olu
nur. Tesbit edilen bu ücretten başka, balıkhane-
lerdeki satışlardan, belediyelerce her hangi bir 
nam altında munzam bir meblâğ alınmaz. 

Su mahsulleri ihracatında alınacak belge 

MADDE 45. — Balık veya kabuklu 
hayvanların taze, sağutulmuş, dondurul
muş, kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış 
ve salamura hallerinde yabancı memle
ketlere ihracında; ihracatçılar bu mahsullerin 
tazo veya bozulmamış olduklarına dair ihraç 
limanlarındaki belediye veya Hükümet veteri
nerliği veya bunların buunmadığı ahvalde bele
diye veya Hükümet tabibi erinden belge almaya 
ve ihraç sırasında gümrüğe ibraza mecburdurlar. 

Bu belgelerin ihtiva edeceği hususat ve kul
lanış tarzı nizamnamede gösterilir. 

Muhbirlere verilecek ikramiye 

MADDE 46. — Bu kanunun 28 nci maddesin
de yazılı suçları işliyenleri haber verenlere, bu 
suçlardan dolayı hükmedilip tahsil edilecek para 
cezasının yarısı ikramiye olarak verilir. 

İşçi sigortalarından istifade 

MADDE 47. — Süngercilik ve balıkçılık ta
kımlarında çalışan kılavuz, makinist, iskanca, 
marpuççu, dalgıç ve tayfalar hakkında: takımla
rında çalışanların sayısına bakılmaksızın, İşçi 
Sigortaları hükümleri tatbik olunur. 
;, ** - * •> rt - -i' i: 

Yasak vasıta ve usullerin istisnaen kullanılması 

MADDE 48. — Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığı, münhasıran ilmî ve teknik araştırma ve 
incelemeler yapılması maksadiyle balıkçılık ve 
süngercilikte kullanılması yasak vasıta ve 

Ad. E. 

Su mahsulleri ihracatında alınacak belge 

MADDE 45. — Balık veya kabuklu hayvan
ların taze soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, 
tütsülenmiş, tuzlanmış ve salamura hallerinde 
yabancı memleketlere ihracında; ihracatçılar bu 
mahsullerin taze veya bozulmamış olduklarına 
lair ihraç limanlarındaki belediye veya hükümet 

veterinerliği veya bunların bulunmadığı ahval
de belediye ve hükümet tabiplerinden belge alma
ya ve ihraç sırasında gümrüğe ibraza mecbur
durlar. 

Bu belgelerin ihtiva edeceği hususat ve kulla
nış tarzı nizamnamede gösterilir. 

Yasak vasıta ve usullerin istisnaen kullanılması 

MADDE 46. — Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığı, münhasıran ilmî ve teknik araştırma ve in
celemeler yapılması maksadiyle balıkçılık ve sün
gercilikte kullanılması yasak vasıta ve usullerin 
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Ti. E. 

MADDE 43. — Adalet Ko
misyonunun 45 nci maddesi 43 
ncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 44. — Adalet Ko
misyonunun 46 ncı maddesi 44 
ncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Su mahsulleri ihracatında alı
nacak belge 

MADDE 45. — Balık veya 
kabuklu hayvanların taze, so
ğutulmuş, dondurulmuş, kuru
tulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış 
ve salamura olarak yabancı 
memleiketlere ihracında, ihra
catçılar bu mahsllerin taze ve
ya bozulmamış olduklarına da
ir ihraç limanlarındaki bele
diye veya Hükümet veteriner
liği veya bunların bulunmadı
ğı ahvalde beLediye ve Hükü
met tabiplerinden belge alma
ya ve ihraç sırasında gümrüğe 
ibraza mecburdurlar. 

Bu belgelerin ihtiva edeceği 
•hususlar ve kullanış tarzı ni
zamnamede gösterilir. 

Muhbirlere verilecek ikramiye 

MADDE 46. — Hükümetin 
46 ncı maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

B. E. 

Yasak vasıta ve usullerin istis-
naen kullanılması 

MADDE 47. — Ekonomi ve 
Ticaret Vekâleti, münhasıran 
ilmî ve teknik araştırma, ve in-
oelemeler yapılması maksadiy-

Su mahsulleri ihracında alına
cak belge 

MADDE 43. — Balık veya 
kabuklu hayvanların taze, so
ğutulmuş, dondurulmuş, kuru
tulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış 
ve salamura olarak yabancı 
memleketlere ihracında, ihra
catçılar bu mansullerin taze 
veya bozulmamış olduklarına 
dair ihraç limanlarındaki bele
diye veyahut Hükümet veteri
nerliği veya bunların bulunma
dığı ahvalde belediye veyahut 
Hükümet tabiplerinden belge 
almaya ve ihraç sırasında güm
rüğe ibraza mecburdurlar. 

Bu belgelerin ihtiva edeceği 
hususlar ve kullanış tarzı ni
zamname ile tesbit edilir. 

Muhbirlere verilecek ikramiye 

MADDE 44. — Hükümetin 
46 ncı maddesi 44 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yasak vasıta ve usullerin istis-
naen kullanılması 

MADDE 45. — Ticaret Ko
misyonunun 47 nci maddesi 45 
nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 



na. 
usullerin, muayyen yerlerde ve müddetle, bu 
hususta görevli ve yetkili kıldığı kimseler ta
rafından kullanılmasına müsaade edebilir. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının yetkileri 

MADDE 49. — Ekonomi ve Ticaret Bakanlı-* 
ğı, su mahsullerinin avlanma, üretme, satış, 

- muhafaza, işleme ve imalât yerlerini, su mah
sulleri mevzuunda çalışan resmî ve hususi te
şekkül, müessese ve şirketleri teftiş ve muraka
beye, su mahsulleri müstahsil, muhafazacı, işle-
yici ve imalâtçılarından bu işlerine ait istatis
tik rakamları ve her türlü malûmatı istemeye, 
icabında su mahsullerinin toptan veya peraken
de satış fiyatlarını tesbite, su mahsulleri saha
sında inceleme, araştırma ve neşriyat yapmaya, 
kurslar tertiplemeye, su mahsullerinin korun
ması, üremesi ve istihsalinin artırılması bakı
mından her türlü tedbirleri almaya, inceleme 
ve araştırma lâboratuvar, istasyon, ve enstitüle
ri, akvaryum, müze, su mahsulleri ile ilgili kre
di, ticari ve sınai faaliyet müesseseleri kurma
ya, Millî Eğitim Bakanlığı ile müştereken su 
mahsulleri üzerinde tedrisat yapan müessese
lere ait müfredat pragramlarnı hazırlamaya ve 
bütün bu müesseseleri teftiş ve murakabeye yet
kilidir. 

Nizamnamenin hazırlanması 

MADDE 50. — Bu kanunun tatbikatına ait 
nizamnameler Ekonomi ve Ticaret ve Maliye 
Bakanlıklarınca hazırlanır. 

Ad. E. 

muayyen yerlerde ve müddetle, bu hususta vazi
feli ve salahiyetli kıldığı kimseler tarafından kul
lanılmasına müsaade edebilir. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının salâhiyetleri 

MADDE 47. — Ekonomi ve Ticaret Bakanlı
ğı, su mahsullerinin avlanma, üretme ve satış, 
muhafaza, işleme ve imalât yerlerini su mahsul
leri mevzuunda çalışan resmî ve hususi teşekkül, 
müessese ve şirketleri teftiş ve murakabeye, su 
mahsulleri müstahsil, muhafazacı, işleyici ve 
imalâtçılarından bu işlerine ait istatistik rakam
ları ve her türlü malûmatı istemeye, su mahsul
leri sahasında inceleme, araştırma ve neşriyat 
yapmaya, kurslar tertip etmeye, su mahsullerinin 
korunması, üremesi ve istihsalinin artırılması 
bakımından her türlü tedbiri almıya, inceleme ve 
araştırma, lâboratuvar, istasyon ve enstitüleri, 
akvaryum, müze, su mahsulleri ile kredi ticareti 
ve smayi faaliyet müesseseleri kurmıya, Millî 
Eğitim Bakanlığı ile müştereken su mahsulleri 
üzerinde tedrisat yapan müesseselere ait müfre
dat programlarını hazırlamıya ve bütün bu mü
esseseleri teftiş ve murakabeye salahiyetlidir. 

Nizamnamelerin hazırlanması 

MADDE 48. — Bu kanunun tatbikatına ait 
nizamnameler Ekonomi ve Ticaret ve Maliye 
bakanlıkları tarafından hazırlanır. 



Mal. E. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı
nın salâhiyetleri 

MADDE 45. — Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığı, su mahsulle
rinin avlanma üretme ve satış, 
muhafaza, işleme ve imalât yer
lerini su mahsulleri mevzuunda 
çalışan resmî ve hususi teşek
kül, müessese ve şirketleri tef
tiş ve murakabeye, su mahsul
leri müstahsil, muhafazacı, işle-
yici ve imalâtçılardan bu işle
rine ait istatistik rakamları ve 
her türlü malûmatı istemeye, su 
mahsulleri sahasında inceleme, 
araştırma ve neşriyat yapmaya, 
kurslar tertibetmeye, su mah
sullerinin korunması, üremesi 
ve istihsalinin artırılması bakı
mından her türlü tedbiri al
maya, inceleme ve araştırma, 
lâboratuvar, istasyon ve ensti
tüleri, akvaryum, müze, su 
mahsulleriyle kredi, ticari ve sı
nai faaliyet müesseseleri kur
maya, Millî Eğitim Bakanlığiy-
le müştereken su mahsulleri 
üzerinde tedrisat yapan mües
seselere ait müfredat program
ları hazırlamaya ve bütün bu 
müesseseleri teftiş ve muraka
beye salahiyetlidir. 

MADDE 46. — Adalet Ko
misyonunun 48 nci maddesi 46 
ncı madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

— 87 — 
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le balıkçılık ve süngercilikte 
(kullanılması yasak vasıta ve 
usullerin muayyen yerlerde ve 
müddetle, bu hususta vazifeli 
ve salahiyetli kıldığı kimseler 
tarafından kullanılmasına mü
saade edebilir. 

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin 
salâhiyetleri 

MADDE 3. — Ekonomi ve 
Ticaret Vekâleti su ımaıhsulleri-
nin avlanma, üretme ve satış, 
muhafaza, işleme ve imalât yer
lerini, su mahsulleri mevzu
unda çalışan resmî ve hususi 
teşekkül, müessese ve şirket
leri teknik bakımdan teftiş ve 
murakabeye; su mahsulleri sa
hasında araştırma yapmaya, 
'kurslar (tertibetmeye, su mah
sullerinin korunması, üremesi 
ve istihsalimin artırılması ba
kımından müstahsıla yararlı 
her türlü tedbiri almaya; ince
leme ve araştırma lâboratuvar, 
istasyon ve enstitüleri, akvar
yumlar ve müzeler kurmaya, 
su mahsulleri üzerinde tedri
sat yapan müesseselere ait 
müfredat programlarını Millî 
Eğitim Vekâleti ile müştereken 
hazırlamaya ve bütün bu mü
esseseleri teftiş ve murakabeye 
salahiyetlidir. 

B. E. 

Nizamnamelerin hazırlanması 

MADDE 4. — Bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren altı 
ay içinde Ekonomi ve Ticaret 
ve Maliye vekâletlerinee bu 
kanunun tatbikatına ait nizam
nameler yapılır. 

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin 
salâhiyetleri 

MADDE 46. — Ticaret Ko
misyonunun 3 ncü maddesi 46 
ncı madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. „ 

Nizamnamelerin hazırlanman 

MADDE 47. — Ticaret Ko
misyonunun 4 ncü maddesi 47 
nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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Yürürlükten kaldırılacak mevzuat 

MADDE 51. — 21 Ağustos 1287 tarihli Der-
saadet ve Bilâdi selâsede midye ve istiritye ih
racı hakkındaki nizamname , 26 Ocak 1297 
tarihli Zabıtai Saydiye Nizamnamesi, 19 Nisan 
1298 tarihli Dersaadet ve Tevabiî Balıkhane 
İdaresine dair Nizamname, 6 Nisan 1340 tarih
li ve 465 sayılı Kanun, 18 . I . 1926 tarihli ve ı 
721 sayılı Kanun, 22 Nisan 1926 tarihli ve 820 
sayılı Kanun, 5639 sayılı av vergisinin kaldırıl
masına dair Kanunun 3 ncü maddesi yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

Ad. E. 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 

MADDE 49. — 21 Ağustos 1287 tarihli Der-
saadet ve bilâdi selâsede midye ve istiridye ih
racı hakkındaki nizamname, 26 Kânunusani 1927 
tarihli Zabıtai saydiye nizamnamesi, 19 Nisan 
1298 tarihli Dersaadet ve Tevabii Balıkhane 
İdaresine dair Nizamname, 6 Nisan 1340 tarihli 
İstanbul ve Tevabii Balıkhanesine müteallik ni
zamnamenin birinci ve üçüncü maddelerinde 
muharrer Rüsumun tezyidine dair olan 465 sa
yılı Kanun, 18 Kânunusani 1926 tarihli, 18 Se
fer 1298 tarihli Zabıtai Saydiye nizamnamesine 
bâzı mevad tezyiline dair olan 721 numaralı 
Kanun, 22 Nisan 1926 tarihli ve Zabıtai Saydi
ye ve İstanbul Tevabii Balıkhane idareleri ni
zamnamelerinin bâzı mevaddmı muaddil 820 sa
yılı Kanun, 25 Mart 1950 tarihli ve Av Vergi
sinin kaldırılmasına dair olan 5639 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi ile 815 sayılı Kaputaj 
Kanun ve sair kanunların bu kanuna aykırı olan 
hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇÎCt MADDE — 30 ncu maddenin 
ikinci fıkrası hükmü bu kanunun yayım tari
hinden bir sene sonra yürürlüğe girer. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — 30 ncu maddenin ikin
ci fıkrası hükmü bu kanunun neşri tarihinden 
bir sene sonra yürürlüğe girer. 
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Yürürlükten kaldırılan 
hükümler 

MADDE 47. — 21 Ağustos 
1287 tarihli dersaadet ve bilâ-
dı selâsede midye ve istiridye 
ihracı hakkındaki nizamname, 
23 Kânunusani 1297 tarihli za
bıtai saydiye nizamnamesi, 19 
Nisan 1298 tarihli ve dersaadet 
ve tevabii balıkhane idaresine 
dair nizamname 6 Nisan 1340 
tarihli İstanbul ve tevabii ba
lıkhanesine mütaallik nizamna
menin birinci ve üçüncü madde
lerinde muharrer rüsumun tez
yidine dair olan 465 sayılı Ka
nun, 18 Kânunusani 1926 tarih
li, 18 Sefer 1298 tarihli zabıtai 
saydiye nizamnamesinin bâzı 
mevat tezyiline dair olan 721 
numaralı kanun 22 Nisan 1926 
tarihli ve zabıtai savdiye ve İs
tanbul tevabii balıkhane idare
leri nizamnamelerinin bâzı me-
vadını muaddil 820 sayılı Ka
nun, 25 Mart 1950 tarihli ve Av-
Vergisinin Kaldırılmasına dair 
olan 5639 savılı Kanunun 3 neü 
maddesi hükümleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. —Ada
let Komisvonunun geçici birin
ci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Ti. E. 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 

MADDE 48. — Maliye Ko
misyonunun 47 nci maddesi 48 
nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu 
kanunun yürürlüğe girmesin
den itibaren üç ay içinde mev
cut balıkhanelere adt tesis 
plânları ve bunların işletilme
siyle alâkalı malûmat Ekono
mi ve Ticaret Vekâletine ve
rilir. 

Vekâlet tarafından yapıla
cak tetkikat neticesinde bunla
rın ıslahına lüzum 'görüldüğü 
takdirde, bu hususta yapılacak 
tebliğ tarihinden itibaren bir 
sene zarfında gerekü tadilât 
yapılır. 

Birinci ve ikinci fıkralarda 
yazılı hükümleri muayyen 

B. E. 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 

MADDE 48. — Maliye Ko
misyonunun 47 nci maddesi 48 
*ıci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Tica-
ret Komisyonunun geçici bi
rinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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Kanunun yürürlüğe girdiği tarih 

MADDE 52. — Bu kanun yayımı tarihinden 
üç ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 53. 
lu yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Kanunun yürütülmesi 

Bu kanunu Bakanlar Kuru-

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 

ve Dev. B. V. 
F. L. Karaosmanoğlu 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayndırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürür
lüğe girmesinden itibaren üç ay içinde mevcut 
balıkhanelere ait tesis plânları ve bunların işle
tilmesiyle alâkalı malûmat Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığına verilir. 

Bakanlık tarafından yapılacak tetkikat neti
cesinde bunların ıslahına lüzum görüldüğü tak
dirde, bu hususta yapılacak tebliğ tarihinden iti
baren bir sene zarfında gerekli tadilât yapılır. 

Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı hükümleri 
muayyen müddetler içinde yerine getirmiyenler, 
balıkhanelerdeki satışlardan hiçbir ücret alamaz
lar. 

G E Ç t # MADDE 3. — Bu kanun ile muafi
yete tâbi tutulmuş olan buharlı, buharsız, motor
lu, motorsuz balıkçı tekneleri hakkında belediye
lerce tahakkuk ettirilmiş ve henüz tahsil edilme
miş bulunan vergi ve resimler terkin olunur. 

MADDE 50. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 51. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Eko. ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
S. Yırcah 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Dr. E. H. Üstündağ 
Tarım Bakanı 

N. ökmen 
Çalışma Bakanı ve 

İşletmeler Bakanı V. 
N. özsan 
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GEÇÎCI MADDE 2. — Ada
let Komisyonunun geçici 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Adalet Ko
misyonunun 50 nci maddesi 48 
nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 49. — Adalet Ko
misyonunun 51 nci maddesi 49 
ncu madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Ti. E. 

müddetler içinde yerine getir-
miyenler, balıkhanelerdeki sa
tışlardan 'hiçbir ücret alamaz
lar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu 
kanun ile muafiyete tâbi tutul
muş olan buharlı, buharsız, 
motorlu, motorsuz balıkçı tek
neleri. hakkında belediyelerce 
tahakkuk ettirilmiş ve henüz 
tahsil edilmemiş bulunan ver
gi ve resimler terkin olunur. 

MADDE 49. — Bu kanun 
neşri tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 50. — Bu kanunu 
icra Vekilleri Heyeti yürütür. 

B. E. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tica
ret Komisyonunun geçici ikin
ci maddesi aynen kabul edil
miştir. % 

MADDE 49. 
neşri tarihinden 
mer'idir. 

- Bu kanun 
üç ay sonra 

MADDE 50. — Bu kanunu» 
hükümlerini icraya İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 
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S. SAYISI : 194 
Afyon Karahisar Mebusu Kemal ûzçoban'm, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Dahilî Nizamnamesinin bâzı maddelerinin yürürlükten 
kaldırılması hakkında Dahilî Nizamname teklifi ve Teşkilâtı Esa

siye Encümeni mazbatası (2/613) 

15.11.İ954 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hükümet tarafından Meclise ısevk edilerek halen Muvakkat Encümende tezekkür edilmekte olan 
Seçim Kanunu kabul edildiği takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dahilî Nizamnamesinin bâzı 
maddelerinin lağvını intaeedeıoekltir. 

Filhakika Heyeti Umumiye karan ile kurularak Seçim Kanununu incelemeye memur edilen Mu
vakkat Encümen mezkûr tadil lâyihasını tetkik ederken Daihlî 'Nzamnamemizin bâzı madde
lerini ilga eder mahiyette olan lâyihanın kabulü halinde Dahilî Nizamnamenin: 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20 ve 21 nci maddelerinin lağvı cihetine gidemiyecektir. 

Çünkü Dahilî Nizamnamenin 232 ncî maddesinde : 
(Bu Tüzüğün, değiştirilmesi, bir yahut daha çok maddesinin kaldırılması, bu Tüzüğe bir yahut 

daha çok madde eklenmesi için yapılacak teklifler önce Anayasa Komisyonunda incelenir, sonra ka
nun görüşmeleri usulüne uyularak Mecliste görüşülüp sonuçlanır.) hükmü mevcuttur. 

Bu durum karşısında bir mebusun müstakil bir teklifle ve Hükümet lâyihasına mütenazır olarak Ni
zamnamenin bu maddelerinin ilgasını istemesi ve Teşkilâtı Esasiye Encümenince acele olarak görüşülmesi 
zarureti ile karşı karşıya bulunduğumuzda şüphe yoktur. Zira hepimizin gayesi veçhile memleketimizde 
kabul ettiğimiz rejim icabı seçimlerin vatandaşın vicdanında en küçük bir şüphe yaratmıyacak şekilde 
cereyan etmesi ve bilhassa yolsuzluklar vukuunda itiraz hakkı verilmesi ve bu itirazın bütün vatan
daşların itimadına mazhar olmuş, tamamiyle bitaraf bir heyet tarafından incelenmesi, onun vereceği 
karara göre amel olunması lâzımdır. 

Şimdiye kadar bizde cari sisteme göre nihai itiraz mercii olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi 
gösterilmişse de halen jnirürlükte bulunan Seçim Kanunu ile kurulmuş olan Yüksek Seçim Kurulu
nun kararları ise katiyetten ziyade istişari bir mahiyetten ileri gidememiş olduğunu birtecrübe mü
şahede eylemiş bulunuyoruz. Nihai kararı Büyük Mîllet Meclisine vermenin fiilen olmasa dahi ma
nen şüphe ve tereddütleri izale edememiş olduğu bir hakikattir. Zira çoğunluk tarafın vereceği en 
salim ve dürüst kararlar bile münakaşa ve tenkid mevzuu olmaktan kurtulamamıştır. 

Esasen bugün iktidarda bulunan Demokrat Parti yukarda arz olunan sebep ve mülâhazaları 
1946 yılından beri Büyük Millet Meclisinde savunmuş ve prensipleri üzerinde tavakkuf ederek onu 
bir dâva olarak kabul eylemiştir. Nitekim bu prensibe sadakatini ispat eden İktidar Partisi Meclis 
Grupu son toplantısında bu ciheti müzakere mevzuu yaparak mebus seçimi sonunda nihai itiraz 
merciinin Yüksek Seçim Kurulu olması.hususunu prensip olarak kabul eylemiştir. 

Demokrasi yolundaki şu mutlu inkişafa muvazi olarak artık Dahilî Nizamnamemizin (13 - 21) 
nci maddelerinin hikmeti vücudu kalmamıştır. 

Binaenaleyh aşağıda madde halinde yazılı teklifimin Teşkilâtı Esasiye Encümenine havalesiyle 
tercihan ve müstacelen görüşülerek Meclis Heyeti Umumiyesine sevkına delâlet Duyurulmasını saygı 
ile rica ederim. 

Afyon Mebusu 
Kemal özçoban 
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Teşkilâtı Esasiye I 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye Encümeni 

Esas No. 2/613 
Karar No. 8 

Yüksek 

5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair olan 
(6272) sayılı Kanunun meriyete girmesi üzeri
ne Dahilî Nizamnamenin milletvekilleri mazba
talarının tetkikına dair olan (13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20 ve 21) nci maddelerinin kaldırılması 
hakkında Afyon Mebusu Kemal özçoban tara
fından yapılan teklif Meclis Riyasetince encü
menimize havale edilmekle teklif sahibi de ha
zır olduğu halde müzakere edildi. 

Teklif .sahibi Kemal özçoban, Milletvekilleri 
Seçimi Kanununu tadil eden Kanunla; milletve
killeri seçim tutanaklarını tetkik salâhiyetinin 
Yüksek Seçim Kuruluna verilmiş olduğundan 
bu hususa dair Dahilî Nizamnamenin (13 ncü 
maddesinden başlıyarak (21) «nci madde dâhil» 
9) maddesinin kaldırılmasını istediğini beyan 
»etmiştir. 

Encümende bu husus üzerinde devam eden 
görüşmeler sırasında; Erzurum Mebusu Memiş 
Yazıcı; Seçim Kanununun tadiline dair kanun 
kabul edilmiş bununla milletvekilleri seçim 
mazbatalarına yapılacak itirazların tetkik va
zifesinin Yüksek Seçim Kuruluna verilmiş bu
lunmasına göre, Nizamnamenin bahsedilen hü
kümleri esasen lâğvedilmiş bulunduğundan tek
rar lağvı yolunda teklifin kabulüne sebep ol
madığını ileri sürmüş ve bunun için lağıv tek
lifinin reddini istemiştir. Bu teklif reye konu
larak ekseriyetle reddedildikten sonra Dahilî 
Nizamnamenin bahsi geçen maddelerinin kaldı
rılması mevzuunda müzakereye devam edilmiş 
ve reddin mucip sebepleri üzerinde muhtelif 
fikirler ortaya atılmıştır. 

Şemsettin Günaltay ve Faik Ahmed Barut
çu, mazbataya Yüksek Seçim Kurulunun Se
çim mazbatalarının tetkiki üzerinde verecekle
ri kararlara karşı Büyük Millet Meclisine iti
raz edilemiyeceğinin ve bu hususta Büyük 
Millet Meclisince tetkikat yapılamıyacağmm 
kayıt ve ilâvesini istemişlerdir. Bu fikir ve 
teklifler etrafında encümende karşılıklı olarak 

( S. Say 

i mazbatası 

1 . III . 1954 

Reisliğe 

uzun münakaşalar cereyan etmiş, ve Muhlis 
Tümay tarafından (Seçim Kanununun tâdili 
ile; tutanakları nihai ve katî olarak inceleme, 
ve karara bağlamak salâhiyet, ve vazifesinin 
Yüksek Seçim Kuruluna verilmiş olduğunun, Da
hilî Nizamnamenin, ikinci faslında bulunan 
(13 - 21) nci maddelerinin kaldırılımasmda mu
cip sebep olarak kabul ve mazt-ataya dercine) 
dair yapılan teklifinin; reye konularak ekseri
yetle kabul edildiği görülmüştür. 

Yapılan müzakere ve kabul edilen teklif ne
ticesinde : 

1. 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi hakkın
daki kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair olan 
kanunun (6272) sayı altında 23 . I I . 1954 ta
rihinde neşredilerek yürürlüğe konulduğu, 

2. Dahilî Nizamnamenin seçim tutanakları 
başlığı altındaki (13) ncü maddeden bağlıyarak 
(21) nci maddeye kadar mevzu, bilhassa seçim 
tutanaklarından itiraza uğrıyanlarmın Meclisçe 
kurulacak (Mazbataları Tetkik Encümenine ha
valesi ve bu tutanaklar üzerinde inceleme ve tah
kikat yapılarak neticenin bir raporla Büyük 
Millet Meclisine arzı ve Meclisçe tutanak üze
rinde bir karar verilmesine) dair olan Büyük 
Millet Meclisi yetkilerinin; bilhassa Seçim Ka
nununun değişen 123, 124, ve 125 nci madde
leriyle, Yüksek Seçim Kuruluna vazife ve yet
ki olarak verildiği, 

3. Yüksek Seçim Kurulunun; itiraza uğrı-
yan milletvekili tutanakları üzerinde usulen ve
receği kararlar nihai ve katî bulunduğunun 125 
nci maddesinde tasrih edildiği anlaşılmıştır. 

Binaenaleyh neşredilen (6272) sayılı Kanun* 
la milletvekilleri tutanakları üzerinde yeni hü
kümler konulmuş bulunmasına, ve itiraza uğrı-
yan tutanaklar üzerinde Yüksek Seçim Kuru
lunun usulen gerekli incelemeler yaparak işi 
nihai ve katî olarak karara bağlıyacağına göre, 
Büyük Millet Meclisince tatbik lüzum ve yeri 
kalmamış bulunan Dahilî Nizamnamenin intihap 
mazbatalarını tetkik başlığı altındaki 13, 14, 
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15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 nci maddeleri hü
kümlerinin kaldırılması ekseriyetle kabul edil
miş ve bu karara uygun olarak metin tanzim 
edilmiştir. 

Takdimen müzakeresi ricasiyle Büyük Millet 
Meclisinin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Reis Bu rapor Sözcüsü 
Manisa Manisa 

F. L. Karaosmanoğlu M. Tümay 
Kâtip 

Konya Afyon K. Ankara 
T. Kozbek ' K. özçoban R. Eren 

Bingöl 
Muhalifim 

Son Seçim Kanunu ile nizamnamenin 
tutanaklar faslı ortadan kalkmıştır. 

F. F. Düşünsel 
ksek Erzincan 

§> Günaltay 
Lİ 

İsparta 
R. Turgut 

îzmir 
Z. H. Velibeşe 

Erzurum 
Muhalifim 
M. Yazıcı 
istanbul 
8. Adato 
Trabzon 

F. A. Barutçu 
İmzada bulunamadı 

AFYON KARAHlSAR MEBUSU KEMAL ÖZ-
ÇABAN'IN TEKLÎFÎ 

Türkiye Büyük Mület Meclisi Dahilî Nizamna
mesinin bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair 

teklif 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Mecli
si Dahilî Nizamnamesinin 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20 ve 21 nci maddeleri yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

MADDE 2. — Bu nizamname kabulünden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu nizamname Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tarafından yürütülür. 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİNİN DE-
ĞÎŞTİRÎŞÎ 

Büyük Millet Meclisi Daihilî Nizamnamesinin 
bâzı maddelerinin meriyetten kaldırılması hak

kında nizamname teklifi 

MADDE 1. — Büyük Millet Meclisi Dahilî 
Nizamnamesinin seçim mazbataları başlığı al
tındaki (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21) nci 
maddelerini ihtiva eden ikinci fasıl hükümleri 
meriyetten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu nizamname 
bulünden itibaren mer'idir. 

hükmü ka-

MADDE 3. — Kabul edilen işbu nizamna
me Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülür. 

»&<( 
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S. SAYISI : 212 
istanbul Üniversitesi Fen ve Tıp fakülteleri için (Cyclotron) inşa 
ve tesisi hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1 /757) 

T. C. 
Başvekâlet * 8 . II > 1954 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71/2712 . - - ? ^ 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

istanbul Üniversitesi Fen ve Tıp Fakülteleri için (Cyclotron) inşa ve tesisi hakkında Millî 
Eğitim Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 8 . 1 . 1954 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe lâyihalarının ilişik olarak sunulduğunu saygı
larımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Kurulmasını teklif ettiğimiz cyclotron tesisrtmın gayesi atomların parçalanması hususunda 
lâzım olan gayet büyük enerjili tanecikleri m'<\dana getirmektir. 

Bu tanecikler her hangi bir atom üzerine tevcih edilecek olursa o atomu* parçalamak ve par
çaların bir kısmı da radyoaktif olduklarına göre bunların radyoaktifliğinden faydalanmak imkânı 
hâsıl olacaktır. Başka bir ifadeyle radiıim gibi tabiî radyoaktif kaynaklar yerine, suni surette 
hazırlanmış radyoaktif kaynaklar meydana getirilmiş olacaktır. 

Her atomu parçalamak için muayyen enerjide taneciklere ihtiyaç olduğundan, bu tanetcikl'erin 
enerjilerini gereken tarzda ayarlamak suretiyle birçok atomu parçalamak, yani radyoaktif şua
ları muhtelif birçok kaynak istihsal etmek mümkün olacaktır. 

Böylece radiumun inhisarından kurtulunacağı gibi, arzu edilen zaman ve yerde arzu edilen rad
yoaktif kaynağı elde etmek imkânı sağlanmış olacaktır.Aynca bilinen tabiî kaynakların n e v i 
mahdut, neşrettikleri şualar da mahdut olduğu halde, suni kaynakların her biri kendine has şua
lar gönderdiğine göre, bu surette el altında birkaç yüz muhtelif şua gönderen ve çok daha ucuz 
suni kaynaklar temin edilmiş olacaktır. 

Bu suni radyoaktif kaynakların diğer adlan da radyoaktif isotoptur. 
Atom parçalanmaların ilmî cephesi olduğu kadar tatbiki sahası da vardır. Tatbikat sahası da

ha şimdiden fevkalâde genişlemiş bulunmaktadır. Tıpta teşhis ve tedavi hususlannda biolojik, ento-
molojik, odontolojik, farmasötik meselelerin incelenmesinde, tanm ve sanayide birçok isotoplar kulla
nılmakta ve alınan neticeler istatistikler şeklinde neşredilmekttedir. 

Bunlardan birkaçını kısaca zikredelim. Meselâ tıp alanında kullanılan 22 kadar radyoisotop 
vardır. Bunların çn önemlileri thyroid kanserinde kullanılan iod isotopu, beyin tümörlerinde ve 
lösemi tedavisinde kullanılan fosfor isotopu, rahimkanserinde kullanılan altın isotopu, ağız, 
farenks, larenks kanserlerinde kullanılan cobalt isotopu v. s. v. s. 

Bioloji sahasında biosentez, metabolism gibi meselelerde radyo isotoplar pek kıymetli araştır-
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ma malzemesi haline geçmişlerdir. Bu sahada kullanılan isotoplar, carbon isotopu, fosfor isotopu, 
kükürt isotopu, hidrojen isotopu, iod isotopudur. 

Tarım sahasında, nebatların gıda almaları, gübrelerin tesiri, tuzların absorpsiyonu, sanayi 
sahasında, bilhassa metarlurji sahasında ve sanayi radyografisinde radiuma tereihan cobalt kul
lanılmaktadır. 

Entomoloji sahasında ise, meselâ muzır böceklerin hareketlerini takip maksadiyle sürfeler fosı-
for isotopu yahut çinko isotopu ile radyoaktif yapılmış, bunların kat'ettikleri m'esafeler ve yer 
altındaki hareketletri takibedilmiştir. 

Aynı surette muzir böceklerin nebatlara ne suretle hastalık geçirdikleri takibedilmiştir. 
Hulâsa denilebilir ki, daha şimdiden radyoaktif isotoplar pozitif ilimlerin bütün sahalarına 

girmiş bulunmaktadır. 

Maarif Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 

Esas No. 1/757 
Karar No. 13 

15.11.1954 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul Üniversitesi Fen ve Tıp fakülteleri 
için (Cyclotron) inşa ve tesisi hakkında Maarif 
Vekâletince hazırlanan ve tcra Vekilleri Hey
etince 8.1.1954 tarihinde Yüksek Meclise su
nulması (kararlaştırılan kanun ve esbabı muci
be lâyiû&ları Encümenimize havale buyurulmuiş 
olmakla Maarif Vekâleti Müsteşarı hazır oldu
ğu halde mesele müzakere edildi. 

Atom enerjisinin hastalıkların tedavisinde 
(kullanılmasına imkân verecek ve böylece mem
leketimizde atom fizikinin ilk defa ele alınma
sını temin edecek olan bu tesis ve teşebbüs En-
cümenimizce memnuniyetle karşılanmış ve ka

nun maddeleri ittifakla ve aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Maarif Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Trabzon ıGümüşane 
M. R. Tarakçıoğlu V. M. Kocatürk 
Denizli Çoruım Balıkesir 

F. Başaran H. A. Vural Y. Pelvan 
istanbul Kars 

F. N. Çamlibel T. Taşkıran 
Rize Seyhan 

A. Morgu A. N. Asya 

( S. Sayısı : 212 ) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/757 
Karar No. 156 

5 . 7 / 1 . 1954 

Yüksek Reisliğe 

îstanbul Üniversitesi Fen ve Tıp Fakülteleri 
için (Cyclotron) inşa ve tesisi hakkında Maarif 
Vekâletince hazırlanan ve tcra Vekilleri Heye
tince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Baş
vekâletin 8 . II . 1954 tarihli ve 71/2712 sayılı 

tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası Maarif 
Encümeni mazbatası ile birlikte Encümenimizi 
havale edilmiş olmakla Maliye ve Maarif vekâ
letleri mümessilleri hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, gerekçesinde tafsilen arz ve 
izah olunan mucip sebeplere istinaden îstanbul 
Üniversitesi Fen ve Tıp fakültelerinde Cyclot
ron inşa ve tesisi için senelik ödeme miktarı 
(400) bin lirayı geçmemek üzere iki milyon li
raya kadar gelecek yıllara sâri taahhütlere gi
rişmek üzere Maarif Vekiline salâhiyet verilme
sini ve girişilecek taahhütlerin karşılıklarının 
da her yıl îstanbul Üniversitesi Bütçe Kanunu
na bağlı (A/2) işaretli cetvelde açılacak fasla 
konulmasını istihdaf etmektedir. 

Lâviha, Eneümenimizce de muvafık mütalâa 
olunarak maddelerin görüşülmesine geçilmiş ve 
Hükümetin teklifi veçhile avnen kabul edilmiş 
olmakla tercihan ve müstacelen görüşülmesi te

mennisiyle Umumi Heyetin tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

/. Akçal 
Bu rapor Sözcüsü 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

Siird 
B. Erden 

îstanbul 
8. Oran 

Bolu 
M. Güçbilmez 

îzmir 
B. Bilgin 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Konya 
M. Â. Ülgen 

Siird 
M. D. Süalp 

Zonguldak 
H. Balık 

Muğla 
N. özsan 

Reis V. 
îstanbul 

H. Hüsman 

Ankara 
Muhalifim 

M. Ete 
Gazianteb 
E. Cenanı 

îstanbul 
F. Sayımer 

îmzada bulunamadı 
Kastamonu 
H. Türe 
Kırşehir 

R. Özdeş 
Ordu 

U. Aksoy 
Trabzon 

S. F. Kalaycıoğlu 
îmzada bulonamud? 

Rize 
O. Kavrakoğla 
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1 HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstanbul Üniversitesi Fen ve Tıp fakülteleri 
için (Cyclotron) in§a ve tesisi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi Fen ve 
Tıp fakültelerinde Cyclotron inşa ve tesisi için 
senelik ödeme miktarı 400 bin lirayı geçmemek 
üzere (2) milyon liraya kadar gelecek yıllara 
sâri taahhütlere girişmeye Millî Eğitim Vekili 
salahiyetlidir. 

MADDE 2. —- Birinci madde gereğince gi
rişilecek taahhütlerin karşılıkları her yıl İstan
bul Üniversitesi Bütçe Kanununa bağlı A/2 
işaretli cetvelde açılacak fasla konulur. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Millî Eğitim vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. 8. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 

İT. Pnlatkan 
Bayındırlık Vekili 

K. Zeytivoğlu 
Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. II. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 
Çalşma Vekili 
II. Erkmen 

İsletmeler Vekili 
£1. YtrcdU 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

İstanbul Üniversitesi Fen ve Tıp fakültelri için 
(Cyclotron) in§a ve tesisi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir, 

\>m<i 
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S. SAYISI : 219 
Kars Mebusu Tezer Taşkıran ve 2 arkadaşının, Karslı Hasan Ây-
dm'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun 

teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (2 /622) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Karslı Hasan Aydın'a vatani hizmet tertibinden maaş tahsisine ait kanun teklifi bağlı olarak 
sunulmuştur. 

25 . n . 1954 
Kars Mebusu Kars Mebusu Kars Mebusu 
T. Taşkıran A. Çetin L. Aküzüm 

MUCİP SEBEPLER 

Kars'lı Cihangiroğlu Hasan Aydın Balkan ve Birinci Cihan harblerinde gönüllü olarak hizmet 
etmiş, bir oğlu Ruslar tarafından kurşuna dizilmiş, diğer oğlu Ermeniler tarafından doğranmak 
suretiyle öldürülmüştür. 

Mütareke esnasında Kars'ta merhum ağabeyi ibrahim Bey ve diğer vatanperverlerle birleşerek 
Cenubi Garbi Kafkasya Cumhuriyeti Hükümetini kurmuş, mütareke ahkâmına göre Ermenilere 
terkedilmesi icabeden yerleri on bir ay müddetle savaşarak müdafaa etmiş ve bilâhara gelen in
giliz kuvvetlerine karşı da mukavemet ettiklerinden dolayı yakalanarak ağabeyi ile beraber Mal-
ta'ya sürülmüş kıymetli bir vatan evlâdıdır. 

istiklâl Madalyası ile taltif edilenler arasındadır. 
Hasan Aydın ve ailesi Kars kurtuluşunda tarihi vazife görmüştür. 
Halen 75 yaşında bulunan bu muhterem ihtiyar geçen yıl Kars Valiliği yoliyle Hükümete müra

caat ederek kendisine vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasını dilemiştir. 
Durumu tetkik edilerek 3 . X n . 1953 tarihli icra Vekilleri Heyetinde kendisine münasip bir 

vatam' hizmet maaşı bağlanması kabul edilmiş ve bu karar kendisine de bildirilmiştir. 
Ancak bu muhterem ihtiyarın bir an evvel huzura kavuşması düşüncesiyle esasen Hükümetçe 

karara bağlanmış olan bir hususu, kanun teklifi halinde Büyük Millet Meclisine sunmayı uygun 
bulduk. 

Hasan Aydm'm hayatının son günlerini kimseye muhtaç olmadan geçirmesi Büyük Milletimizin 
kadirşinaslığı olur. 



— 2 — 
Malîye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No. 2/622 
Karar No. 48 

27.11.1954 

Yüksek Reisliğe 

Kars Mebusu Tezer Taşkıran ve iki aı'kada-
şınnı, Kars'lı Hasan Aydm'a vatani hizmet 
.tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun 
teklifi, encümenimizce, teklif sahiplerinin ve 
Hükümıet temsilcilerinin de iştiraki ile, tetkik 
ve müzakere olundu. 

Esbabı mucibe lâyiihası ile teklif sahipleri
nin encümene ibraz 'ettikleri vesikaların tetki-
kmda : 

Kars'lı Hasan Aydın'm Birinci Dünya Har
bi ve İstiklâl Savaşına gönüllü olarak iltihak 
ettiği, bur oğlunun Ruslar tarafından kurşuna 
dizildiği, diğer oğlumîn Ermeniler tarafından 
'öldürüldüğü; 

Mütareke esnasında merhum ağabeyi ve 
diyer arkadaşları ile Cenulbi Garbı Kafkas Cum-
•huriyeti Hükümetini kurdukları; 

Mütareke ahkâmı gereğince Ermenilere terk 
edilmesi icabeden yerleri 11 ay müddetle mü
dafaa ettiği ve İngiliz kuvvetlerine karşı mu-
ikavemet ettiğinden dolayı ağabeyi ile Malta '-
ya sürüldüğü ve bu yararlıklarından dolayı 
istiklâl Madalyası ile taltif edildiği; 

Anlaşılmıştır. 
Bugün 75 yaşında ve muaven'ete muh

taç olan Hasan Aydın'm Hükümete de maaş 
tahsisi içdn müracaatta bulunduğu, maaş tah
sis edilmesi Vekiller Heyetince kararlaştırıl

dığı ve evrakının Maliye ve Millî Müdafaa ve
kâletlerine, gereğine tevessül için verildiği, Hü-
'kümet temsilcileri ile teklif sahiplerinin izaha
tından öğrenilmiş ve teklifte istenilen 170 lira 
•aylığın hayatta bulunduğu müddetçe kendisine 
verilmesi esası kabul edilerek maddelerin mü
zakeresine geçilmiştir. 

Birinci madde bâzı kelime değişiklikleri ile, 
iki ve üçüncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tev
di olunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye Encümeni Reisi Mazibata Muharriri 

Amasya Zonguldak 
H. Koray F. Açıksöz 

Çorum Erzurum 
Ş. Gürses S. Erduman 

imzada bulunamadı imzada bulunamadı 
Eskişehir Kocaeli 

M. Başkurt L. Tokoğlu 
imzada bulunamadı 

Niğde Seyhan 
H. Arıba§ Z. Akçalı 

Seyhan Siird 
R. Güçlü C. Yardım 

imzada bulunamadı 
Yozgad Zonguldak 

F , Nizamoğlu R. Sivişoğlu 
imzada bulunamadı 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 6 . III . 1954 
Esas No. 2/622 
Karar No. 160 

Tüksek Reisliğe 

Kars Mebusu Tezer Taşkıran ve iki arkada
şının, Karslı Hasan Aydm'a vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hakkındaki kanun 
teklifi, Maliye Encümeni raporu ile birlikte En
cümenimize havale edilmiş olmakla, teklif sa
hipleriyle Maliye Vekâleti mümessili hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Gerek teklif sahiplerinin ve gerekse Maliye 
Encümeninin esbabı mucibe lâyihalarından da 
anlaşılacağı üzere Hasan Aydm'm Birinci Dün
ya Harbi ve İstiklâl Harbinde sepkeden hizmet
leri Encümenimizce de yerinde görülerek, kaydı 
hayat şartiyle (170) lira aylık bağlanması hu
susu Maliye Encümeninin teklifi veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 

Teklif, tercihan ve müstacelen görüşülmesi 
temennisiyle Umumi Heyetin tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. 
Rize İstanbul 

/. Akçal H. Hüsman 

Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
Kırklareli Siird 
Ş. Bakay B. Erden 

Ankara Antalya Diyarbakır 
M. Ete A. Sanoğlu M. Ekinci 

İstanbul Kastamonu 
8. Oran E. Türe 

Kırşehir Konya 
R. özdeş R. Birand 

Konya 
Hidematı vataniyenin şümul ve derecesi hal 
edilmedikçe maaş tahsisine prensip itibariyle 

muhalifim. 
M. A. Ülgen 

Ordu Trabzon Elâzığ 
R. Aksoy S. F. Kalaycıoğlu ö. F. Sanaç 

İmzada bulunamadı 
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KARS MEBUSU TEZER TAŞ-
KIRAN VE ÎKt ARKADAŞI

NIN TEKLİFİ 

Kars'h Hasan Aydın*a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağ
lanması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Kars'h Hasan 
Aydm'a ', hayatta bulunduğu 
müddetçe vatani hizmet terti
binden ayda (170) lira aylık 
bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanun hü 
kümlerini icraya Maliye Vekili 
memurdur. 

— i — 
MALİYE ENCÜMENİNİN 

DEĞİŞTİRİŞt 

Kars'h Hasan Aydm'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağ
lanması hakkında kaniim teklifi 

MADDE 1. — Birinci Dünya 
Harbi ve İstiklâl Harbinde fev
kalâde yararlıkları görülen, 
Kars'lı Hasan Aydm'a, hayatta 
bulunduğu müddetçe, vatani 
hizmet tertibinden ayda yüz 
yetmiş lira maaş tahsis edil
miştir. 

MADDE 2. — Teklif veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklif veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTÎRİŞÎ 

Kars'h Hasan Aydm'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağ
lanması hakkında kantin teklifi 

MADDE 1. — Maliye Encü
meninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklif veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklif veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

m&vm^v&v 



S. S A Y I S I : 

Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 
5539 sayılı Kanuna ek kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encü

menleri mazbataları (1 /725) 

T. C. 
Başvekâlet 31 . XII . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/2694, 6/3793 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanuna ek olarak 
Bayındırlık Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 17 . 12 . 1953 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe lâyihaları ilişikleriyle birlikte sunul
muş olduğunu saygılarımla arz 'ederim. f 

Başvekil 
A, Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Karayolları ağlarının; her "memleketin iktisadi bünyesini besliyen kan ve can damarları olduğ'i 
artık her türlü şüphenin dışında bir realitedir. Bir memleketin iktisadi bünyesinin gelişmesi de mu
hakkak ki, karayolları inkişafına bağlıdır. 

Yol ve nakil vasıtası; yekdiğerinin mütemmimi olan iki faktörü teşkil ettiğine *göre, karayol-
larımızm inkişafı nispetinde, bu yollardan istifade eden çeşitli nakil vasıtalarının tezayüdü nor
mal bir seyirle daima ilerliyecektir. Ancak : 

Karayollarımızm mütemadi ve mütevali inkişafına mütenazır olarak miktar ve çeşitleri tezayiU 
eden nakil vasıtalarının, bu inkişaftan doğma ortaya attığı yeni bir problem mevcuttur ki, o da 
(Trafik Emniyeti) mevzuudur. Bu mevzu ise knaca vatandaşların «can ve mal» sigortasıdır. 

Son yılların bu mevzua ait istatistiklerinin tetnkı, trafik kazalarını, ehemmiyetle incelemeye 
tâbi tutmak ihtiyacını belirtmiş ve alâkalılarca uzun etüd ve çalışmalar neticesi olarak her ileri 
memlekette olduğu gibi, yurdumuza şâmil olmuK üzere B. M. Meclisince 6085 sayılı Karayolları 
Trafik Kanunu kabul edilmiş ve 18 . V . 1953 tarihinde neşredilmiştir. 

Bu kanunla; karayollarımızda seyreden çeşitli nakil vasıtalarımızın her gün yapageldikleri tra
fik kazalarında vukua gelen can ve mal kayıplariyle yurt dışında imal edilmeleri dolayısiyle ha
sara uğrıyan vasıta bedellerinin döviz olarak boşuna yurt dışına akması asgari bir hadde indirile
cektir. 

. Trafik emniyeti mevzuunun diğer bir gayesi de, teknik disiplin ve daimî murakabe ile trafik 
kazalarını asgari bir hadde düşürmek ve karayollanmızdaki trafik işletmesini iktisadi bir pren
sibe bağlamaktır. 

Bunların tahassülüne imkân vermek maksat ve gayesile kabul edilmiş bulunan Trafik Kanunu 
Karayolları teşkilâtına bu mevzuda yepyeni vazifeler ve mesuliyetler tahmil etmektedir. Bu vazife 
ve mesuliyetlerin başında (Trafik Kanununun tatbikatında zabıta ile i§ birliği yapmak, zabıtayı 
teknik bakımından tenvir ve takviye etmek, merkez ve vilâyet trafik komisyonlariyle, nakil vası
talarının fennî muayeneleri, şoför ve sürücülerinin ehliyet imtihanlarını yapmak üzere (Mua
yene ve imtihan) komisyonlarının bütün teknik vazifelerini deruhde etmek, nakil vasıtalarının fennî 

223 



muayenesini yapmak ve hamulesini kontrol etmek için tesisler kurmak ve işletmek, şehir içlerinden 
ve dışlarından geçen bilûmum Devlet yollariyle, bu yolları kat'eden diğer yollara konacak trafik 
emniyeti tesislerini yapmak ve işletmek, diğer idarelerin yapacakları trafik emniyet tesislerinin, 
teknik ve ihtiyaca uygun olup olmadığını kontrol etmek, şehir dışında, yol kenarında benzin, is
tasyonu faibrika, tamir atelyesi, lokanta, kahvehane, otel mesken, su arkı inşa edeceklere, taş 
ve tuğla ocağı açacaklara ruhsat vermek ve belediye hudutları dâhilinde akar yakıt deposu, 
umumi garaj, nakil vasıtası parkı, servis istasyonu, nakil vasıtası kiralama yeri nakil vasıtası ve
ya müteharrik makine tamir ve sökme yerleri, şoför ve sürücü okul ve kursları açılmasına bele
diyece verilecek ruhsatları kontrol ve vize etmek gibi yeni ve çeşitli vazifeler tahmil edilmiştir; 
bu çeşitli hizmetlerin ifası için gerekli teknik personele ihtiyaç olduğu aşikârdır. 

Bu geniş çaptaki hizmetılerrn, 'kaıiıunun ruhuna uygun ve teknik bir şekilde karşılanması bu
günkü mevcut Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri kanunu ile maddeten imkânsız 
olup, esasen kadro müsaadesizliği yüzünden bu işleri fiilen başarmak mümkün değildir. Bu mak
satla, Genel Müdürlük Kuruluş ve Görevleri hakkındaki kanunda yapılması gereken tadilât esas 
olmak üzere bir kanun tasarısı teklifi zaruri bulunmuştur. 

Karayolları Trafik Kanununda ihtiva edilen hizmetlere mukabil esasen Hazineye yeni gelir 
membaları da temin edilmiş bulunduğuna göre Hazineye munzam ve karşılıksız bir külfet de 
tahmil edilmemiş olacağından mevzuubahis kadro ve teşkilât masrafları Hazineye bu maksatla 
girecek varidattan karşılanmış olacaktır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü sözü geçen kanunla, kendisine tahmil edilen bu yeni vazifele
ri, Merkezde bu gaye için kurulması temin edilen (Trafik Fen Heyeti) Müdürlüğünün, Merkez ve 
Taşra Teşkilâtına dâhil teknisiyen ve personeli vasıtasiyle yapılacaktır. 

Nafıa Encümeni mazbatası 

T. B. M. 31. 
Nafıa Encümeni 
Esas No : 1/725 
Karar No :• 12 

16 ,11 . 1954 

Yüksek Reisliğe 

4 . I . 1954 tarihinde komisyonumuza havale 
edilen, «Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanuna ek 
kanun lâyihası», Hükümet mümessillerinin işti
rakiyle müzakere edildi. 

Netice : 6085 sayılı Kanunun hükümlerinin 
tatbikim sağlıyacak olan teşkilât kanunların
dan birisi bulunan Karayolları Umum Müdürlü
ğü Teşkilâtına eklenecek olan ilişik kadroya 
şiddetle ihtiyaç vardır. 

Yalnız kurulacak Trafik kadrosunun lâalet-
tayin teknik elemandan teşekkül etmesi ve bu 
hususta ihtisası olmıyan Y. mühendis, Y. mimar, 
mühendis ve Mimarlardan terekkübetmesi doğ
ru olrmyacağı düşüncesiyle cetvelde bâzı değişik
likler yapılmış, ancak Trafik işlerini yürütecek 
trafik veya makina mühendisi bulunmadığı 
takdirde bilmecburiyet diğer meslek erbabının 
alınması uygun görülerek kadro cetveli buna gö

re tanzim edilmiştir. 
1 ve 2 nci maddeler kanun tekniğine uygun ol

ması ve tatbikatta kolaylık sağlaması bakımın
dan bâzı tadillerle, 3 ve 4 ncü maddeler aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Reisliğe sunulur. 
Bayındırlık Komisyonu 
Reis ve bu rapor sözcüsü 

G. Anteb 
S. Kuranel 
Çanakkale 

B. Enüstün 
tmzada bulunamadı 

Malatya 
N. Ocakcıoğlu 
Rize Tunceli 

M. F. Mete / / . Aydın 
İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Denizli 

Baka Akşit 
Çoruh 

M. Bumin 

Niğde 
A. Doğanay 

Urfa 
H(. Oral 
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— 3 — 
Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. î/725 
Karar No. 171 

8. III. 1954 

Yüksek Reisliğe 

5539 sayılı Karayolları Umum Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanuna ek 
olarak Nafıa Vekâletince hazırlanan ve îcra Ve
killeri Heyetince Yüksek Meclise arzı *kara ulaş
tırılıp Başvekâletin 31. XII . 1953 tarihli ve 
6;/3793 sayılı tezkeresiyle gönderileri kanun lâ
yihası Nafıa Encümeni mazbatası ile birlikte en
cümenimize havale edilmiş olmakla, tetkik ve 
müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de tafsi-
len arz ve izah edildiği üzere ahiren kabul olu
nan Trafik Kanununun Karayolları Umum Mü
dürlüğüne tahmil ettiği vazifeleri ifa etmek üze
re merkezde kurulacak «Trafik fen heyeti» ile 
illerde vazifelendirilecek mühendislere ait kad
roların 5539 sayılı Karayolları Umum Müdür
lüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanuna 
merbut (1) sayılı cetvele ilâvesini istihdaf et
mektedir. 

Kanun lâyihası encümenimizce de yerinde 
görülerek maddelerin görüşülmesine geçilmiş 1 
ve 2 nci maddeler merbutu cetvel ile birlikte 
Hükümetin teklifi veçhile aynen 3 ve 4 ncü mad
deleri ise şeklen değiştirilmek suretiyle kabul 

edilmiştir. ' 
Lâyiha* tercihan ve müstacelen görüşülmesi 

temennisiyle Umumi Heyetin tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bu mazbata 
muharriri 

Konya 
M. Â. Ülgen 

Reis 
Rize 

/. Akçal 
Ankara 
M. Ete 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
imzada bulunamadı 
Kastamonu 'Kırşehir 
H. Türe R. özdeş 

Ordu 
R. Aksoy 

İmzada bulunamadı 
Siird Trabzon Elâzığ 

M.D.Süalp S. F. Kalaycıoğlu ö. F. Sanaç 
İmzada bulunamadı 

İstanbul Antalya 
8. Oran .A. Sanoğlu 

Kâtip 
Şiirdi 

B. Erden 
Diyarbakır 
M. Ekinci 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Konya, 
R. Birand 

Rize 
O. Kavrakoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5539 sayılı Karayolları Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ve Görev
leri hakkındaki Kanuna ek ka

nun lâyihası 

MADDE 1. — Karayolları 
Genel Müdürlüğü merkez teşki
lâtına Trafik Fen Heyeti Mü-
'dürlüğü ilâve edilmiştir. 

MADDE 2. — 11 . I I . 1950 
tarih ve 5539 sayılı Karayolları 
Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 
Görevleri hakkındaki Kanunda 
mevcut (1) sayılı cetvele, bu 
kanuna bağlı cetvelde gösterilen 
kadrolar ilâve edilmiştir. 

MADDE 3. — B.u kanun, 1 . 
3 . 1954 tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu ic
ra Vekilleri Heyeti yürütür. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Millî Savuma Vekili 
K. Yılmaz 

içişleri Vekili 
ve Dışişleri V. V. 

E. Menderes 
Dışişleri Vekili 

Maliye Vekili 
/ / . Polatkan 

Millî Eğitim Vekili 
R. S. Burçak 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

— 4 — 
NAFIA ENCÜMENİNİN 

DEĞIŞTlRlŞÎ 

5539 sayılı Karayolları Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ve Görev
leri hakkındaki Kanuna ek ka

nun lâyihası 

MADDE 1. — Karayolları 
Genel Müdürlüğü merkez teşki
lâtına 6085 sayılı Kanun gere
ğince Trafik Fen müdürlüğü 
ilâve edilmiştir. 

MADDE 2. — 5539 sayılı Ka
rayolları Genel Müdürlüğü Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki 
kanunda mevcut (1) sayılı cet
vele, bu kanuna bağlı cetvelde 
gösterilen kadrolar ilâve edil
miştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 
dördüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Sağlık ve So. Yardım Vekili 
Dr. E. II. Vstündrğ 
G. ve Tekel Vekili 

E. Kalafat 
Tarım Vekili 

N. ökmen 
Ulaştırma Vekili 

Y. Üresin 
Çalışma Vekili 

II. Erkmen 
işletmeler Vekili 

Sıtkı Yırcah 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEĞIŞTlRlŞÎ 

5539 sayılı Karayolları Genel 
3Iüdürlüğü Kuruluş ve Görev
leri hakkındaki Kanuna ek ka

nun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 
nci maddesi *ayn,en kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya icra Vekil
leri Heyeti memurdur. 



Hükümetin teklifine bağlı 

CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Merkez kısmı 

Fen heyeti müdürü (Y. Müh. 
Müh. (ihtisas Mev.) 
Fen heyeti müdür yard. (Y. 
Müh. Müh.) (îht. Mev.) 
Y. Müh. Müh. veya istatistikçi 
Y. Müh. Müh. veya Fen Me. 
İstatistikçi ve iktisatçı 

90 

80 
80 

70 

İD. 'Memuriyetin n-ev'i 

7 Y. Müh. veya Fen Me. İstatis
tikçi ve iktisatçı 

8 Servis muamelât şefi 
8 Memur 
9 » 
8 Ressam (İhtisas Mev.) 

tiler kxsm% 

5 Y. Müh. Müh. veya fen memuru 12 

Aded 

2 
1 
2 
3 
1 

Maaş 

60 
50 
50 
40 
50 

80 

Nafıa Encümeninin değiştiricine bağlı 

CETVEL 

Merkez kısmı 

Fen heyeti müdürü 
(Y. Trafik veya Y. makina 
Müh. Müh.) veya (Y. Müh. 
Müh.) ihtisas mevki. 1 90 
Fen heyeti yardımcısı. (Y. 
Trafik Müh. veya Y. makina 
Müh.) ihtisas mevki. 1 80 
(Y. Trafik veya Y. Makina 
Müh.) Müh. veya istatistikçi 3 80 
(Y. Trafik Müh. Y. Makina 
Müh. Müh. fen m'emuru, ista-

tikçi veya iktisatçı) 
7 (Y. Trafik Müh. Y. Makina 

Müh. Müh. fen memuru, ista-
tikçi veya iktisatçı 

8 (Servis muamelât şefi) 
8 Memur 
9 » 
8 Ressam (İhtisas mevki) 

İller kısmı 

(Y. Trafik Müh. Y. Makina 
Müh. Y. Müh. veya Müh.) 

70 

2 
1 
2 
3 
1 

60 
50 
50 
40 
50 

12 80 

Bütçe Encümeninin değiştirişine bağlı cetvel 

Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

( S. Sayıcı : 223 ) 





S. SAYISI : 224 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerimn Adalet 
Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkmda kanun lâyihası ve 

Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/654) 

T. C. 
Ba§vekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü '*' 

Sayı : 71/2648, 6/2925 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında adı geçen Ve
kâletçe hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 24 . IX. 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişiği ile birlikte sunulmuş olduğunu saygıla
rımla arz ederim. 

v;.. Başvekil 
•••. K f e ' ^ . A. Mendere» 

ESBABI MUCİBE 

6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 61 nci maddesi gereğince bu kanunda yazılı suçlara ait 
dâvalara bakmak üzere lüzum görülen yerlerde trafik mahkemesi kurulması icabetmektedir. 

Halen Türkiye Trafik zabıtası bakımından 11 bölge merkezine ve bu bölge merkezleri de 25 tâli 
bölge merkezine ayrılmış olup geri kalan vilâyet merkezleri de talî bölge merkezlerine bağlanmış 
bulunmaktadır. Yapılan tetkikat neticesinde; şimdilik mezkûr 11 bölge merkeziyle 25 tâli bölge mer
kezinde birer trafik mahkemesi kurulması ve ancak trafik kaza ve suçlarının tekasüf ettiği İstanbul, 
Ankara ve îzmir gibi büyük şehirlerde yalnız bir mahkemenin ihtiyaca kâfi gelemiyeceği nazara 
alınarak bu gibi yerlerde de trafik mahkemelerinin ihtiyaca göre çoğaltılması zaruri görülmektedir. 

Her trafik mahkemesi için asgari bir hâkim, bir başkâtip, iki kâtip, bir mübaşir ve bir hademe 
kadrosu hesabedilerek 40 trafik mahkemesinin tesisi için sair masrafları da dâhil olmak üzere 
(1 003 040) liralık bir tahsisata ihtiyaç hâsıl olduğu anlaşılmış ve bu tahsisatın da 1954 yılı bütçe
sinin Adalet Vekâleti kısmındaki ait olduğu bölümlerine ilâve edilmesi gerekli bulunmuş oldu
ğundan bu hususta hazırlanan kanun lâyihası ile ilişiği cetvel bağlı olarak sunulmuştur. 

13. X. 195$ 



Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 1/654 
Karar No. 7 

1 . XII . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Memuru Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı 
cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Vekâleti 
kısmında değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun lâyihası komisyonumuzda Adalet Vekili 
Osman. Şevki Çiçekdağ'm huzuriyle görüşüldü. 

6058 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
61 nci maddesi gereğince bu kanunda yazılı 
suçlara ait dâvalara bakmak üzere lüzum gö
rülen yerlerde Trafik Mahkemesi kurulması 
mecburiyeti karşısında bu sebeple Adalet Vekâ
leti yalnız 6085 sayılı Kanun gereğince trafik 
dâvalarına bakacak mahkemeler kurmak için 
Hâkim, kâtip ve mübaşir kadrosuna ilâve ya
pılmasını istemektedir. 

Lâyihada Reis, Hâkim, Âza, Sulh Hâkimi, 
Cumhuriyet Başmüddeiumumiliği Başmuavini, 
Cumhuriyet Başmüddeiumumiliği muavinleri, 
Cumhuriyet Müddeiumumi ve muavinleri, ve 
İcra Hâkim ve muavinleri, Sorgu Hâkimleri, 
Hâkim muavinleri, Temyiz raportörleri, kadro
sundan 7 nci dereceden 40 aded 60 lik kadro 
ilâvesi derpiş edilmektedir. 

Komisyonumuz âzası îçel Mebusu Şahap 
ToPun teklifi veçhile kurulacak mahkemelerin 
muhtelif merkezlerde olması ve bunların içeri

sinde İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük 
merkezlerde bilhassa yüksek dereceli, tecrübeli 
hâkimlerin bu işlere bakmasının daha muvafık 
olacağı mülâhazası ile yalnız 60 lik kadrodan 
değil ve fakat 40 aded ile mukayyet kalmak 
şartiyle kadroların muhtelif derecelere taksimi 
suretiyle 3 aded 90 lik, 5 aded 80 lik, 7 aded 
lik, 10 aded 60 hk, ve 15 aded 50 lik olarak 
tevzii kabul edilmiş ve vilâyetler listesinde bu 
şekilde değişiklik yapılmak suretiyle lâyiha itti
fakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adalet Ko. Rs. Sözcü Kâtip 

izmir Manisa Balıkesir 
ti. özyörük §. Ergin V. Asenü 
Amasya Aydın Çankırı 
1. Olgaç N. Geveci €. Boynuk 

Çoruh Erzurum Gazianteb 
M. Güney E. Karan G. Ktnoğlu 

îçel îstanbul Keyseri 
Ş. Tol A. Moshos Y. Z. Turgut 
Konya Kütahya Maras 

H. Aydıner S. 8. Nasuhoğlu M. özsoy 
Sivas Tokad Tokad 

§. Ecevit H. ökeren M. önal 

( S, Sayısı ; 224 ) 



Bütçe Encümeni mazbatan 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 8 . III . İP54 
Esas No. 1/654' 
Karar No. 170 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adliye 
Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkın
da adı geçen vekâletça hazırlanan ve icra Ve
killeri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılıp Başvekâletin 13 . X . 1953 tarihli ve 
6/2925 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâ
yihası Adliye Encümeni mazbatası ile birlikte 
Encümenimize havale edilmiş olmakla Adliye 
Vekâleti mümessili hazır olduğu halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, 6085 sayılı Karayolları Tra 
fik Kanununun 61 nci maddesi gereğince mez
kûr kanunda yazılı suçlara ait dâvalara bakmak 
üzere kurulacak trafik mahkemeleri için lü
zumlu kadroların 3656 sayılı Kanuna bağlı cet
vel ile tadil ve eklerinin Adliye Vekâleti vilâ
yetler kısmına ilâvesi maksadiyle hazırlanıp sevk 
edilmiştir. 

Lâyiha esas itibariyle Encümenimizce de mu
vafık mütalâa olunarak maddelerin görüşül
mesine geçilmiş ve birinci madde Hükümetin 
teklifi veçhile aynen ve birinci maddeye merbut 
kadro cetvelindeki (40) aded hâkim aylıkları 
ise beşi 90, yirmisi 80 ve onbeş adedi 70 olmak 
ve (40)* aded başkâtip aylığı (25) liradan (351 
liraya ve (80) aded diğer kâtip kadrosu aylığı 
da (20) liradan (25) liraya çıkarılmak suretiy
le cetvel tadilen kabul edilmiştir. 

1954 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin Maliye Vekâleti 
kısmının 427 nci faslına trafik teşkilâtının ge

rektirdiği masraflar karşılığı olarak mevzu tah
sisattan bu kanun lâyihası ile ihdas edilecek 
kadroların karşılığı olarak tefrik edilecek mik
tarın Adliye Vekâleti Bütçesinin ilgili tertiple
rine aktarılmak için salâhiyet veren hüküm lâ
yihaya ikinci madde olarak ilâve edilmiş ve mü-
taakıp maddeler de şeklen değiştirilmek sure
tiyle 3 ve 4 ncü maddeler olarak kabul edil* 
mistir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyi 
hası, tercihan ve müstacelen görüşülmesi temen
nisiyle Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Bu mazbata muharriri 
Rize Kastamonu 

/ . Akçal H. Tura 
Kâtip 
Sird Ankara Elâzığ 

B. Erden M. Ete ö. F. Sanaç 
Eskişehir Kırklareli 

A. Potuoğlu Ş. Bakay 
îmzada bulunamadı 

Kırşehir Konya Konya 
R. özdeş R. Birand M. Â. Ülgen 

Orçlu Rize 
R. Aksoy O. Kavrakoğlu 

İmzada bulunamadı 
Siird Trabzon 

M. D. Süalp S. F. Kalaycıoğlu 
İmzada bulunamadı 

Antalya İstanbul Diyarbakır 
A. Sanoğlu 8. Oran M. Ekinci 

(S. Sayışa: 224) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne Dair olan 3656 sayth Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Vekâle
ti kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekle
rinin Adalet Vekâleti vilâyetler kısmına ilişik 
cetvelde derece, sayı ve unvanları yazılı kadro
lar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 . m . 1954 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini İcra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. 8. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
Fethi Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
İV. Ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

İsletmeler Vekili 
S. Yırcah 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Vekâleti 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

birinci maddesi 

MADDE 2. — 1954 yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin Maliye 
Vekâleti kısmının 427 nci (Trafik teşkilâtının 
gerektirdiği masraflar) fablında mevcut tahsi
sattan lüzumlu görülecek miktarı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerin ilgili tertiplerine aktarmaya 
Maliye vekili salahiyetlidir. 

MADDE 3. 
baren mer'idir. 

Bu kanun neşri tarihinden iti-

MADDE 4. — Bu Kanunun hükümlerini 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

(£ . Sayısı: 224) 



Hükümetin teklifine bağlı 

CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 
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Adliye Encümeninin değiştirişine bağlı 

CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Vilâyetler 

(Reis, hâkim, âza, sulh hâki-) 
(mi, C. Başmüddeiu/mumiliği) 
CBaşmuavini, C. Başmüddei-) 
(umumiliği muavinleri, C.) 

7 (Müddeiumumi ve muavin-) 
('teri, icra hâkim ve hâkim) 
(muavinleri, sorgu hâkimleri) 
(ve hâkim muavinleri, Teni-) 
(yiz raportörleri ) 

Kâtipler 

12 (Başikâtip, başkâtip muavin-) 
13 ('teri, zabit ikâtibi, zaibit ıkâ-) 

(tip muavini eri, kâtip ) 

Mübaşirler 

40 60 

40 
80 

'25 
20 

14 Mübaşir 40 15 

12 
13 

(Reis, hâkim, âza, sulh hâki-) 
(mi, C. Başmüddeiuımumiliği) 
('Başmuavini, C. Başmüddei-) 
(umumiliği muavinleri, C.) 
(Müddeiumumi ve muavin-) 
(teri, icra hâkim ve hâkim) 
(muavinleri, sorgu hâkimleri) 
(ve hâkim muavini eri. Tem-) 
(yiz raportörleri ) 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
3> 

» 
» 

Kâtipler 
(Başikâtip, başkâtip muavin-) 
(Teri, zabit ikâtibi, zalbit :kâ-) 
(tip muavinleri, kâtip ) 

Mübaşirler 

90 

14 Mübaşir 

o 
7 

10 
15 

40 
80 

40 

80 
70 
60 
50 

25 
20 

15 

Bütçe Encümeninin değiştirişine bağlı 

CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Vilâyetler 
(Reis, hâkim, âza, sulh hâki-) 
(mi, C. Baışmüddeiuımumiliği) 

4 (Başmuavini, C. Başmüddei-) 
'5 (umumiliği muavinleri, C.) 
6 '(Müddeiumumi ve muavin-) 

(teri, icra hâkim ve hâ/kim) 
(muavinleri, sorgu hâkimleri) 
(ve hâkim muavinleri, Tem-) 
(yiz raportörleri ) 

Kâtipler 
10 (Baişıkâtip, başkâtip muavin-) 
12 (teri, zabıt kâtibi, zaibrt ıkâ-) 

(tip muavinleri, kâtip ) 

14 Mübaşir 
Mübaşirler 
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40 

5 
20 
15 

90 
80 
70 

35 
25 

15 





S. SAYISI : 225 
Devlet Malzeme Ofisi kurulması hakkında kanun lâyihası ve Ma

liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/781) 

T. C. 
Başvekâlet 26 . II . 1954 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 • 931, 6-646 
" ^ T̂, B üyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Malzeme Ofisi Kurulması hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri 
Heyetince 16 . II . 1954 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ve esbabı mu
cibe lâyihalarının ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Malzeme Ofisi'nin kuruluşuna ait gerekçe 

I - Umumi mülâhazalar : 
Devlet faaliyet sahasının genişlemesi ve çeşitlenmesi, personele olan ihtiyacı artırmakta âmil 

olduğu kadar, bu hizmetleri ifa sırasında istimali lüzumlu bulunan alet ve vasıtaların da ge
rek miktar bakımından ve gerekse nev'i bakımından artmasına sebep olmuştur. 

Sayısız ihtiyaçlarla bunları tatmin edecek vasıtalar arasında mümkün olduğu kadar devamlı 
ve iyi bir ahenk tesis etmek zarureti altında doğan iktisadilik prensibi Devlet hizmetlerinin de 
}m esasa göre düzenlenmesine müessir olmuş ve hizmet sahalarının genişlemesine ve çeşitlenme
sine rağmen, ihtiyaçların mümkün olduğu ka< ar az personel ve vasıta ile karşılanması icabını 
yaratmıştın*. «Rasyonalizasyon» kelimesiyle ifade edilen iktisadilik prensibi, başlıca iki sahada 
tatbik yeri bulunmuştur. 

1. Personel sahasında; mümkün olduğu kadar ihtisaslaşma, iş bölümü ve iş birliğine gi
derek, personelden âzami hizmet ve hizmette, iürat temin etmek. 

2. Personel tarafından kullanılan alet ve vasıtalar sahasında; «Rasyonalizasyon» da personel 
meselesinin bir tarafa bırakarak, asıl hizmetin ifası sırasında kullanılan alet ve vasıtalar kana-
liyle iktisadilik prensibinin gerçekleştirilmesi mevzuunu ele alalım : 

Personelin kullandığı alet ve vasıtalar kanaliyle, hizmette sürat, emniyet, vuzuh ve katiyetin 
temini yine iki kanaldan tahakkuk ettirilmeye gayret sarfedilmiştîr. 

1. Birinci imkân, hizmeti geniş mikyasta makineleştirerek, bundan hem personelde tasarru
fu, hem zamanda âzami istifadeyi ve hem de muamelelerin daha sahih bir surette yürütülmesi ga
yeleri istihdaf edilmiştir. 

2. îkinci imkân ise, hizmet dolayısiyle kullanılan her Urlu malzeme, madde ve vasıtaları mu
ayyen tiplere irca ederek her daire muamıeîatında vuzuh ve katiyet ve daireler arası muatmeidt> 
ta koordinasyon temini' gayesi güdûlmuştur. 

Devlet Teşkilâtına dâhil bütün daire ve müesseselerin bu tertip tarzı dâhilinde hizmet ifa et
meleri için tedbirler düşünülür ve tatbik edilirken, aynı zamanda makineleşmenin, standardi-
zasyonun ve muamelâtı normlara irca etmçnjn ve dolayısiyle muamelât arasında koordinasyon 
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tesisi meselelerinin her daire ve müesseseye kendi isi olarak bırakmak yerine, bütün bu işleri yap
makla görevli merkezî bir müessesenin teşkili daha uygun bulunmuştur. 

II - Diğer memleketlerdeki durumu : 
Devlet hizmetlerinin ifası dolayısiyle lüzumlu bulunan her türlü alet ve vasıtaların ve malzeme

nin hizmette müsmiriyeti, sürati ve emniyeti temin etmek bakımından arzettiği ehemmiyeti tebarüz 
ettiren bu umumi mülâhazalardan sonra, birkaç memlekette bu mevzuun ne şekilde ele alındığını 
tetkik edelim : 

A) İsviçre 
1925 yılında İsviçre'de, Federal Hükümete ait her türlü basılı kâğıt ve büro malzemesinin ih

tiyacını karşılamak üzere (Federal ' Hükümetin Evrakı Matbua ve Büro Malzemesi Merkezi İda
resi) «Drucksenhendienst und Materiaclbeschaffung in der Bundeszentralvenvaltung » kurul
muştur. 

Bu idarenin vazifeleri teşkilât kanununda şöyle tadadedilmiştir. 
1. Bütün tabı işlerinin yapılması; 
2. Bilûmum evrakı matbua ve formüllerin, yazı ve resim kâğıtlarının ,diğer kâğıtların, 

karton ve zarfların; bilûmum büro, yazı ve resim malzemesinin; yazı ve büro makinelerinin, 
aletlerinin tef errua' iyi e birlikte temini, muhafazası ve tevzii, 

3. Büro ve yazı makinelerinin ve aletlerinin tamiri ve bakımı, 
4. İdarenin bizzat yapamadığı cilt islerinin ihalesi, 
5. Devlet dairelerinde kullanılan bilûmum basılı kâğıt, malzeme ve mefruşatın normlaştı-

rılması, 
Aynı teşkilât kanununda, Federal Devlet dairelerinin ve diğer müesseselerin bilûmum kırta

siye, büro malzemesi ve makinelerinin münhasıran bu idare tarafından temin edileceği ve Hü
kümetin karariyle İdarenin bunların dışında kalan muameleleri de yapmaya yetkili olduğu kay
dedilmektedir. Merkezî Malzeme İdaresi, Devlet dairelerinin bu husustaki ihtiyaçlarını devamlı 
ve iktisadi bir şekilde temin etmek maksadiyle memleketin muhtelif bölgelerinde depolar tesi
sine salahiyetlidir. 

B) İngiltere 
İngiltere'de uzun bir maziye sahip (Kraliyet Büro Malzemesi Ofisi) «H. M. Stationery Office» 

Büyük Bri+anya Hükümet Daireler'nin ihtivam olan her türlü matbu evrak, kırtasiye, büro le-
vazımatım tek elden tem'n etmek için kuru'nr ştur.Kraliyet Büro Malzemesi Ofisinin vazifeleri" 
bu umumi hatlar dâhilinde şöyle sıralanabilir : 

1. Basılı kâğıt, büro malzemesi ve büro makinelerinin temini, tevzii ve satış bürolarının ku
rulması, 

2. Amme hizmeti için lüzumlu bütün neşriyat v© baskı işleri, ciltleme, 
3. Amme hizmetleri ihtiyaçlarını karşılıyacak miktarda kâfi bir stokun tesisi ve muhafazası, 
4. Basılı kâğıtların muayyen tiplere ircaı, 
5. İdarenin siparişi üzerine yapılan malzemelin miktar ve kalite bakımından (teknik, kim

yevi, fennî muayene) muayenesi ve tasdiki, 
6. Devlete ait nakil vasıtalarının tamir atehlerinin idare ve kontrolü, 
7. Saklanmasında fayda görülmiyen evrakın ve süprüntü kâğıtların toplattırılarak satılma

sı, 
8. Resmî filimlerin yapılması ve gösterilmesi, hususi firmalar tarafından yapılan f ilimlerin 

Devlet daireleri için temini. ., 
Kraliyet Büro Malzemesi Ofisince ljizum görülmedikçe Devlet-daire ve müesseselerinden hiçbiri 

bu gibi malzemeyi temin etmek veya^Öfise tevdi edilen vazifeleri kendi namina^ yapmak: yetMsine 
sahip değildir. • - • : -

C) Amerika Birleşik Devletleri : 
1 Temmuz 1949 tarihinde yürürlüğe giren (Federal Mallar ve İdari Hizmetler Kanunu) «Fede-
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rai Property and Administrative Services Act» ile kurulan «Umumi Hizmetler Dairesi» (General 
Services Administration), memleketin muhtelif mıntakalarında 12 bölge dairesi olan bir teşekküldür. 

İdare, şu dairelerden müteşekkildir : 
1. Umum müdürlük makamı; 
2. Federal levazım müdürlüğü; * 
3. Stratejik maddeler alım müdürlüğü; 
4. Devlet binaları müdürlüğü; 
5. Millî arşiv müdürlüğü; 
Bu teşekkülde mevzuumuzla ilgili daire «Federal levazım müdürlüğü» (Federal Supply Ser

vice) dür. 
1933 ten beri Hazine Vekâletine bağlı olarak Federal Devlet Dairelerinin satmalma işlerini ted

vir eden «Federal Levazım Bürosu» (The Bureau Of Federal Supply) 30 Haziran 1949 tarihli Ka
nunla ilga olunmuş ve 11. I I . 1949 da aynı vazifeleri yapmak üzere Umumi Hizmetler İdaresine 
merbut «Federal Levazım Müdürlüğü» kurulmuştur. Mezkûr Müdürlük 6 şubeden müteşekkildir. 

1. Levazım İşleri Tetkik Şubesi : 
a) Devlet dairelerinin Levazım teşkilâtını tetkik eder, 
b) Malzeme ihtiyaçlarının tesbitinde dairelere yardımda bulunur, 
c) Levazım işlerinde yeknesaklık temini için bütün dairelerce uygulanacak talimatnameler ha

zırlar. 
2. Satmalma ve Depolar Şubesi : 
a) Devlet malzeme ihtiyacına göre tesbit edilen kataloglara müsteniden verilecek siparişlerin 

mukavelelerini tesbit eder ve buna müteferri talimatı hazırlar, 
b) Memleketin muhtelif bölgelerinde kırtasiye depoları açar ve harcıâlem maddelerin mubayaa 

ve tevzi usullerine ait hükümleri hazırlar. 
3. Standardizasyon Şubesi : 
a) Devlet dairelerinde kullanılacak madde ve malzemenin evsafını tesbit 'eder. 
b) Savunma Vekâleti ile teşriki mesai ederek, bilûmum madde ve malzemenin gruplar iti

bariyle katalogunu hazırlar. 
c) Mubayaa edilen madde ve malzemede yeknesaklık teminine çalışır. 
d) Devlet dairelerinin yaptıkları mubayaaları miktar ve kalite bakımından kontrol eder. 
Standardizasyon Şubesinin yukarda tadadedilen vazifeleri bellibaşlı şu faydaları sağlamak

tadır : 
1. Malzenrenin evsaflarının tesbiti ve standart hale getirilmesi mubayaaları kolaylaştırmakta 

ve büyük tasarruflar temin 'etmektedir. 
2. Dairelerin satın aldıkları madde ve malzemelerin şartnamede yazılı evsafa uygun olup ol

madıklarının kontrolü icabında imalât ve tevzi safhalarına ve lâboratuvar denemelerine de şâmil 
olmak üzere Devlete en iyi kalitede malzeme temininde müessir olmaktadır. Bunun için bölge 
Müdürlüklerinde lâboratuvarlar tesisi üzerinde durulmuştur. 

3. Kontrol ve tahlil usullerini standart bir hale getirmek için kontrolün en müessir ve kül
fetsiz yapılacağı mahal ve safhoları gösterir bir talimatnameye göre hareket edilmektedir. 

4. Nakliyat İşleri Şubesi, " 
5. Menkul eşya Bakım, Tahsis ve Satış Şubesi : 
a) Devlete ait eşya ve levazımın en iyi bir şekilde ve mümkün olduğa kadar uzun bir süre 

boyunca kullanılması imkânlarını araştırır ve bu hususa mütaallik tedbirleri alır, 
flb«) Bâzı dairelerin ihtiyaçlarından fazla olan eşya ve levazımi bunlara ihtiyacı bulunan da

irelere bedeli mukabilinde tahsis eder, £•,";-»-»****-•••-», - • ~ t - , * ı • . ~ » . ; - - • 
c) Bakım ve tamir işlerine ve kullanılamıyacak eşya ve levazımın tesbitine ait talimatname

ler hazırlar. 
d) Artık kullanılamıyacak hale gelen eşya ve levazımın satışını takip ve kontrol eder. 
e) Devlet dairelerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tamirhaneler açar. 
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6. Malzeme Kontrol Şubesi; 
Kontrole tâbi malzemeye mütaallik talepleri birleştirir, tetkik eder ve mevcut imkânlara göre tev

ziini yapar. 
Bundan başka kongre, Devlet daire ve müesseselerinin bütün basım işleri 1860 yılından beri 

« Covernemet Printing Office » tarafından sağlanmakta ve bir yılda 50 bin ton kâğıdı kitap, 
mecmua, basılı evrak ve defter halinde tabedip dağıtmaktadır. Bu müessesede yedi bin kişi çalış
maktadır. 

D) Belçika : 
Belçika'da bu sahada hizmet ifasiyle mükellef müessese, « Merkez Satmalma Dairesi » 

(Office Central de Fourniture) dür. Müessesenin Kuruluş tarihi eski olmakla beraber memle
kete şâmil bir tarzda faaliyete geçmesi ikinci dünya harbinden sonraki devreye rastlamaktadır. 

Belçika Merkez Satmalma Dairesinin faaliyet sahası bütün Devlet daire ve müesseselerinin 
her hususta bayi ve mütaahhidi olması şeklinde çizilebilir. Dairelerin temizlik malzemesi ihti
yaçları ve Nafıa Vekâletinin inşaat işleri ve ordunun malzeme, melbusat ve iaşe ihtiyaçları istis
na edilirse, Devlet daire ve müesseselerinin bilcümle ihtiyaçları «mahrukat dâhil» bahis mevzuu 
bu daire tarafından temin edilmektedir. 

III - Memleketimizdeki durum : 
Devletin hizmet ifası sırasında ihtiyacı bulunan malzemenin tedariki mevzuunda memleketi

mizin arz ettiği vaziyeti, biri madde ve malzemenin tedariki, diğer basılı kâğıtların temini ve 
Devlete ait matbaalara bir statü verilmesi, için alman tedbirler olmak üzere iki kısımda tetkik 
etmek gerekmektedir: 

A) Devletin kırtasiye ve malzeme ihtiyacını temin etmek için alman tedbirler : 
Millî Hükümetin teessüsünden 1926 yılma kadar Devlet dairelerinin kırtasiye ihtiyaçlarının 

ne şekilde temin edileceğine dair bir esas mevcut değildir. Her daire, kendine lâzım olan eşyayı 
bütçe kanunlarının bahşettiği imkânlar içinde temin etmeye gayret ediyordu. 

Devlet daire ve müesseselerinin her nevi kırtasiye ihtiyaçlarının yeknesak bir tarzda tek el
den temini hususunda bir esas vaz'etmek ve bu sahadaki mevcut boşluğu doldurmak üzere ilk 
defa, 24 Ocak 1926 tarihli ve 713 sayılı «Muvazenei Umumiye Dahilindeki Devairin Kırtasiye İh
tiyacının Sureti Tedarikine Ait Kanun» tedvin edilmiştir. Bu kanuna göre Umumi Bütçeye dâhil 
daire ve müesseselerin defter ve basılı kâğıt dâhil bilûmum kırtasiye ihtiyaçlarının teminine Ma
liye Vekili mezun ve salâhiyattar kılınmıştır. Bahis mevzuu kanunu yürütmek üzere Maliye Ve
kâletinde «Maliye Levazım Müdürlüğüne bağlı Kırtasiye Başmemurluğu» kurulmuş ve 1933 yı
lma kadar daire bu isim altında faaliyette bulunmuştur. 1933 yılında daireye «Kırtasiye Mü
dürlüğü» adı verilmiş ve bu işleri tedvir etmek üzere 3 . VII . 1934 tarih ve 2540 sayılı Kanun
la 1,5 milyon lira verilmiş ve 12 . VII . 1939 tarih ve 3685 sayılı Kanunla ise bu miktar 2 mil
yon liraya iblâğ edilmiştir. 

Teşkilâtın kırtasiye tevzi işlerinde daha müessir bir faaliyet göstermesi için depo ve atelyeler 
tesisi zarureti duyulmuş ve bu maksatla çıkarılan 14 . 2 . 1936 ve 2918 sayılı Kanun, mütedavil 
sermayeden 30 bin lirasının ayrılarak tzmiz'te tvsis ve inşa edilecek kırtasiye depo ve atelyesiyle 
bunlar için satın alınacak arsanın istimlâk bedeline sarfına mezuniyet verilmiştir. Yine bu mak
satla ikinci defa olmak üzere 12 . 7 .1939 tarih ve 3864 sayılı Kanun, «kırtasiye işleri için verilen 
mütedavil sermayeden izmit'te bir umumi depo ve atelye ile istanbul ve izmir'de birer depo in
şası ve bunlara ait tesisat, makine ve saire ile vesait mubayaası ve depolar için muktazi arsa
ların istimlâk işlerine 200 bin lira daha sarfına mezuniyet» vermiştir. 1939 yılından sonra, hu
susiyle harb yıllarının yarattığı zaruretler altında Millî Korunma fonundan «Kırtasiye Müdür
lüğü» emrine 10 milyon lira tahsis edilmiştir. 

Devlet dairelerinin bilûmum kırtasiye ihtiyaçlarının tekelden temininde 1926 yılından 1946 ya 
kadar geçirilen teerübeler, merkezî terzi usulünden daha geniş faydalar temin etmek gayesi, 
Kırtasiyte Müdürlüğüne yeni imkân ve vazifeler vermek zaruretini yartatmıştır, 4910 sayılı Ma-
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liye Vekâleti Teşkilât Kanununda, eski «Kırtasiye Müdürlüğü» «Devlet Kâğıt ve Basım Genel 
Müdürlüğü» adı altında yeniden kurulmuştur. 

4911 sayılı Kanunla «Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü» ne 20 milyon lira mütedavil 
sermaye verilmiştir. Bu 20 milyon lira sermayenin 1946 yılı başında 2 116 929,52 lirası 1926 
dan 1946 yılına kadar tekevvün eden döner sermayeden; 10 milyon lirası da Millî Korunma Fo
nundan alınan paralardan ki ceman 12 116 929,52 liradan ibaretti. Bakiye, her yıl Maliye Vekâ
leti Bütçesine konulan tahsisatla ödenmek suretiyle 20 milyon lira mütedavil sermaye hali hazırda 
tamamen ödenmiş bulunmaktadır. 

1946 dan sonra kurulan mezkûr genel müdürlüğün vazifeleri şöyle sıralanabilir: 
a) Genel Bütçeye dâhil dairelerin ihtiyacı olan her çeşit basılı ve basışız kâğıtlarla, yazı, 

çizim ve resim gereçlerini ve büro makinelerini sağlamak; mümkün olanları tipleştirmek, her 
çeşit basma işlerini yapmak, ve çalışma konusuna giren işlerin başarılmasına hadim gerekli te
sisler ve dağıtım yerlerini kurmak; 

b) Devlet Kâğıt ve Basım İşleri konusuna giren gereçlerden mümkün olanlarının tipleştiril-
mesindeki faydayı sağlamak üzere Genel Müdürlükçe Devlet daire ve müesseseleri tarafından 
kullanılan türlü basılı kâğıtlardan aynı işe yarıyanlarını muhteviyat itibariyle birleştirmek, 

c) Katma ve özel bütçeli daireleri, sermayelerinin en az yarısına Dtvletin ortaklığı bulunan 
idare ve kurumlarla sermayelerinde bunların iştiraki bulunan kurumları, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasını, kamu kurumları ve genel menfaatlere hizmet eden dernekleri, isteklerinin ye
rine getirilmesine imkân bulunduğu takdirde hizmetlerinden faydalandırmak, 

d) Bu vazifeleri görmek için, ana, mmtaka ve transit depolariyle diğer lüzumlu tesisleri 
kurmak, \ 

B) Bu bahiste tetkiki icabeden diğer mesele, basılı kâğıtların temini, yani Devlete ait mat
baalara bir statü verilmesi için alman tedbirler, 

Basılı kâğıt, bilhassa kitap mevzuu ile en yakından alâkalı idare Millî Eğitim Vekâleti olması 
hasebiyle, 3 . V . 1926 tarih ve 823 Sayılı Kanun,mekteplerde talebeye okutulacak kitapların tabı 
ve satışı vazifesini bu vekâlete vermiştir. Harf inkılâbının süratle gerçekleştirilmesi zarureti altın
da, Millî Eğitim Vekâleti, mekteplerin kitap ihtiyaçlarını karşılamak için yeni matbaalar tesis 
ederken, diğer vekâlet ve müesseseler de yine aynı ihtiyacı gidermek maksadiyle kendi işlerini gör
mek üzere çeşitli kapasitelere sahip matbaalar kurmuşlardır. 

1931 yılı Bütçe tasarısı münasebetiyle Bütçe encümeni tarafından Büyük Millet Meclisine veri
len raporda, « Devlet dairelerine ait matbaaların adedi, calibi dikkat miktara baliğ olduğundan, bun
ların kabili hazif olanlarının hazf i ve kabili tevhit olanların tevhidi sHıretiyle büyük bir tasarruf 
yapılacağı » zikredilerek Hükümetten bu hususu temin edecek bir kanun lâyihası getirmesi temenni 
olunmuştur. Hazırlanan tasarı 22 . V . 1932 tarihinde esbabı mucibe lâyihasiyle birlikte Büyük 
Millet Meclisine sunulmuştur. Kanun projesi, 7 . XI I . 1935 tarihli mazbata ile, Millî Müdafaa 
Encümeninden; 5 . VI . 1936 tarihli mazbata ile Maarif Encümeninden, 11 . XI I . 1936 tarihli 
mazbata ile Maliye Encümeninden ve 31 . XII . 19 38 tarihli mazbata ile de Bütçe Encümeninden geçe
rek 18.1.1939 tarihinde kanunlaşmıştır. Devlete ait matbaaların birleştirilmesi hakkındaki 3558 sayılı 
bu kanuna göre : 

a) Genelkurmay, Harita ve Deniz matbaaları hariç, diğer askerî matbaalar Ankara'da kurul
mak üzere, «Askerî Matbaa» adı altında birleştirilerek, Millî Savunma Vekâletince tahsisatla ida
re olunacaktır. 

ıb) Büyük Millet Meclisi ve Damga Matbaaları hariç (Jandarma dâhil) diğer matbaalar da yine 
Ankara'da kurulmak üzere «Devlet Matbaası» adı altında birleştirilerek Başvekâletçe tahsisatla 
idare olunacaktır. 

c) 968 sayılı Kanuna göre mütedavil sermaye ile idare edilmekte olan Millî Eğitim Matbaası 
«Millî Eğitim Vekâleti emrinde faaliyetine devam edecektir. 

3558 sayılı Kanunla ı istihdaf edilen birleştirme işi, yalnız Genel Bütçeye dâhil dairelere ait mat
baalardan (Askerî matbaalar hariç) ancak 6 tanesine inhisar ettirilmiş ve 15 matbaa birleştirme 
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dışında bırakılmıştır. Bununla beraber bu 6 matbaa da kanunun neşredildiği 1939 yılından beri 
birleştirilememiştir. 

3558 sayılı Kanunun tatbikatı neticesinde yukarda sayılan aksaklıklara ilâveten yeniden bâzı 
ekonomik mahzurların da doğacağı anlaşılmış ve mevcut hükümlerinde diğer kanunlarla tearuz 
eden noktalar görülmüştür. 

Şöyleki : 
a) 3558 sayılı Kanunla Devlet Matbaasının münhasıran Ankara'da kurulması kabul edilmiş

tir. Halbuki bu şekil, daire ve müesseselerin sadece istihlâk ettikleri 4 - 5 000 ton kâğıt ve kar
tonun ithal ve imal yerleri olan İstanbul ve İzmit'ten bir kere Ankara'ya taşınmasını ve An
kara'da tabı ve ihzar olunduktan sonra, külliyetli miktarının tekrar İstanbul'a ve Batı illerine 
sevk edilmesi zaruri olacak ve neticede Bütçeye yalnız nakliye ve ambalaj masrafı olarak her yıl 
500 000 lira civarında bir yük tahmil edecektir. 

b) Aynı kanunda Ankara'da kurulacak Devlet Matbaasının tahsisatla idaresi ve basılacak 
işlerin parasız yapılması kabul edilmiş bulunmaktadır ki, maliyet hesabına dayanmıyan bir işlet
mede, parasız yapılacak işlerden dolayı Bütçe Kanunu ile her daire için ayrı ayrı kabul olunan 
ödeneklerden ne miktarının mahsubedilebileceğini tâyin etmeye imkân olmıyacağı cihetle bu tar
zın bütçe mefhumu ile telifi mümkün görülmemiştir. 

c) Aynı kanunla Devlet elinde bulunan 36 ma'Jbaadan 15 .askerî hariç olmak üzere geriye 
kalan 21 matbaanın yalnız 6 tanesinin birleştirilmesi kabul edilmiştir ki, şu suretle tevhidin mah
dut matbaalara hasredilmesi, birleşik matbaa makine kuvvetimin kifayetsizliğini intacedeeek 
ve tevhit haricinde bırakılan diğer 15 resmî matbaa elinde külliyetli-miktarda bas^m makineleri 
mevcut olmasına rağmen birleşik tesisin birçok yeni makinelerle teçhizi zarurıetini doğuracaktır. 

Buna ilâveten geriye kalan matbaalarda ayrı layrı idare servislerinin kalması, verimsiz mas
rafların devamına sebep olacaktır. 

d) Aynı kanun, toplu ve seri halinde imalât yapabilecek tesis meydana getirilmesini temin 
edemediğinden daine ve müesseseler, işleri için Devlet kâğıt depolarından tedarik edecekleri 
kâğıtları birledik matbaada ayrı ayrı 'bastırmak zorunda kalacak, bu da matbaanın randımanını 
düşürerek işleri pahalrya mal edecektir. 

c) Aynı kanuna göre birleşik matbaa tahsisatla tedvir edileceğimden Devletin bütün basılı 
kâğıt ihtiyacını karşılıyacak stokları temin edrmiyeeektir. 

f) Ayrıca bahis mevzuu kanun, Devlet Kfğıt ve basım işlerinin bir elden idaresi hakkın
daki 491 ve 4911 sayılı kanunlarla tearuz ettiği için, bahis mevzuu kanunların da bu bakımdan 
tatbikini engellemiştir. 

Nitekim, 3558 sayılı Kanunun tat'bckındaki bu mahzur ve güçlüklerin bir müddet sonra an
laşılması üzerine 8.VIII. 1944 tarih ve 4628 sayılı Kanunla matbaaların birleştirilmesi için ko
nulan 5 yıllık müddet 5 yıl daha yani 1949 yılma kadar uzatılmıştır. Ancak bahis mevzuu 3558 
sayılı Kanun daha sonra çıkarılan 491 ve 4911 sayılı Kanun hükümleriyle tearuz teşkil ettiğin
den bu şartlar altında Birleşik Matbaa yukarda arz edilen sebeplerle iktisadi olmadığından ka
nun mer'i olmakla beraber hayatiyetini kaybetmiş bir hale gelmiş bulunmaktadır. 

Halen Devlet daire ve müesseselerine bağlı (askerîler hariç) matbaadan 11 tanesi genel büt
çeye dâhil vekâletlere; 2 tanesi katma bütçeld idarelere, 8 tanesi İktisadi Devlet Teşekküllerine 
ait bulunmaktadır. 

Matbaaların kapasiteleri ve bunlardan alınan randımana gelince: 1950 yılında 21 matbaada 
yapılan tetkik neticesinde, bunların yıllık kapasiteleri tesbit edilmiş ve ceman 492 mclyon devir 
adedine ve dolayısiyle bu miktar baskı kabiliyetine malik oldukları anlaşılmıştır. 

Buna mukabil alman randımana gelince : Mevcut makinelerden alman hâsıla, kapasiteleri
nin ancak % 67 si derecesindedir. 

Matbaaları verimsiz hale sokan âmilleri şu noktalar etrafında toplıyabiliriz. 
a) Matbaalar başka başka idarelere bağlıdır. Her idare kendi ihtiyacına göre matbaasına iş 
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vermekte ve diğer dairelerin basılı kâğıt ihtiyacını bilmediği için kendine ait matbaadaki 
makinelerin boş kaldığı zamanlarda onlara iş temin edememektedir. 

b) Matbaaların dağınık bir halde bulunmaları ve ayrı ayrı idarelere mâlik olmaları verimsiz 
masrafları artırmaktadır. 

c) Makineler standard basılı kâğıt tiplerine göre sürekli işlerde çalıştırılmadığı ve basım iş
leri toplu olarak plânlanamadığı için makineler müteferrik iş basarak sık sık duraklama zorunda 
kalmaktadır. Buna ilâveten küçük kıtada bir iş, büyük kıtada bir makinede basılmak suretiyle 
makineler kendi kabiliyetlerinin dununa düşürülmektedir. 

d) Matbaaların bâzısı tahsisatla ve bâzısı mütedavil sermaye ile işletilmekte olduğu gibi ek
seriya imalât maliyeti hesapları tutulmamakta dn\ 

e) Matbaaların ayrı ayrı yerlere bağlı olması bunlara lâzım olan hammaddelerin toptan 
almamıyarak perakende ve nispeten pahalı mubayaasını zaruri kılmaktadır ve malzeme naklini 
pahalaştırmaktadır. 

f) Matbaaların ekserisi elverişsiz binalara, hattâ oalaş ve bodrumlara sokulmuş olduğundan 
bu hal matbaaların teknik icaplara göre çalıştırılmasını güçleştirmekttedir. 

Gerekçeye ek olarak sunulan «Devlet Malzeme Ofisi» Kanun lâyihasında 3 ncü madde, Ofisin 
vazifeleri raeyanmda «Matbaaların, formaların tabı ve diğer tabı işleri» ni zlkrettmektedir. 

Bu hükm'e göre Ofisin, kendisine tevdi edilen bu vazifeyi ifa etmesi için umumi, mülhak ve hu
susi bütçeli idarelerle diğetr Devlet müesseselerine ait bahis mevzuu matbaaların bu idareye 
devri icabetmektedir. Netekim tasarıda muvakkat 5 nci madde devrü teslim keyfiyeti hususundaki for
mülü ortaya koymaktadır ki esasen, Devlet kâğıt ve basım işlerinin rasyonel bir şekilde düzenlenmesi 
için alınması icabeden tedbirleri tetkik ve teklif etmek üzere teşkil olunan vekâletlerarası ko
mite, 24 . II . 1951 tarihli raporunda, meselenin bu tarzda halledilmesinde Devletin büyük fayda
lar sağlıyacağmı belirtmektedir. 

IV - Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğünün faaliyeti ve Devlet Kâğıt ve Basım îşleri hak
kında yabancı mütehassıs ve heyetlerin raporları : 

A) Genel Müdürlüğün faaliyeti : 
4910 ve 4911 sayılı kanunlarla verilen vazifeleri ifa zımnında Genel Müdürlüğün çalışmaları §u 

durumu arz etmektedir : 
1. StoMar : 
1952 senesine kadar stok edilen malzeme daha ziyade kâğıt ve kırtasiye malzemesi i-ö yazı ma

kinelerine münhasır bulunmakta ve diğer ihtiyaçlar, dahilî piyasadan perakende olarak, yüksük 
fiyatlarla alınmakta iken, bu tarihten itibaren çeşitli hesap, teksir, muhasebe makineleri ve kaı-
deks dolapları ilâ gibi büro levazımının da stok edilmesine başlanmış; çok müsait şartlı an
laşmalarla dünyaca tanınmış firmalardan yerinden ve toptan yapılan mubayaalarla Devlet daire 
ve müesseselerine dahilî piyasadan çok defa % 100 ucuza satılmak suretiyle Devlet Bütçesine, 
müesseselere, belediyelere, banka ve İktisadi Devlet Teşekküllerine büyük istifadeler sağlanmışta'. 

Genel Müdürlüğün yalnız son yıl .zarfında, radece dört kalem üzerinden (hesap makinesi, tek
sir makinesi, yazı mekinesi ve çelik eşya) serbest piyasa satış fiyatına göre sağladığı'tasarruf, 
3 015 254 liradır. • • . ' 

2 Tesisler : 
Genel Müdürlüğün tipleştirme ve basım işler'ni de yapacağı ve bu suretle bir kısım tasarruf 

lar daha sağlıyacağı düşünülerek inşasına teşebbüs edilen üç büyük depo ile bir hangardan 
Afyon Deposu ile Maltepe hangarı ikmal edilmiştir. 

Zarf, karton, mürekkep, tebeşir, sumen, dosya gibi malzemenin imalâtı ise, Genel Müdürlü
ğün atelyelerinde yapılmaktadır. . .. 

3. Mubayaa Politikası : 
Genel Müdürlük iyi ve standart malzeme tedariki fonksiyonunu ifa maksadiyle, bunları ima

lâtçısından, olmadığı takdirde toptancısından almayı prensip olarak kabul etmiştir. 
Bu sebeple de haricî siparişlerin ithalâtını bizzat yapmaktadır; binnetice, aradaki mutavas-
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sıtların kârları kazanıldığı gibi, toptan ve standart malzeme alınmak suretiyle de ucuzluk sağ
lanmaktadır. 

4. Satış Politikası : 
Devlet daireleri ve müesseselerinin kâğıt ve kırtasiye malzemesi ve büro makinelerini top

tan alan ve onları muayyen bir usule göre satan idarenin satış politikası, mümkün olduğu kadar 
tasarruf, tiplere irca ve kaliteli mal temini gayelerini istihdaf etmektedir. 

Evvelki senelerde pahalı piyasa fiyatlariyle yapılmış bâzı mubayaalar dolayısiyle yüksek 
olan bir kısım stokların maliyetlerini düşürmek maksadiyle bu defa 1952 ve 1953 senelerinde 
alman idari, malî ve ticari tedbirler neticesi olarak, stoklar mevzuunda belirtilen 3 milyon kü
sur liralık bir istifade haricinde 1953 başında ayrı bir tasarruf sağlanarak ambar maliyetin
den 1 260 599 lira düşülmüş ve binnetice 1953 satış listesinde % 10 - % 12 bir tenzilâta im
kân hâsıl olmuştur. 

Devlet kâğıt depolarından bedeli mukabilinde yapılan malzeme tevziatının kıymetleri yıllar 
itibariyle şöyledir : 

Satışlar 
Yılla? Lira 

1946 6 455 459 
1947 r 9 089 926 
1948 9 042 061 
1949 (14 aylık) 9 606 140 
1950 10 814 000 
1951 . 10 255 000 
1952 "" 13 217 000 
1953 (Tahminî) 13 500 000 

B) Devlet kâğıt ve basım işleri hakkında yabancı mütehassıs ve heyetlerin raporlar: 
1. Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankasının 1949 yılında Türkiye'ye gönderdiği heyetin 

hazırladığı « Türkiye Ekonomisi » adlı rapor bu mevzuda şu mütalâayı dermeyan etmetkedir : 
« Hususiyle, merkezî bir tedarik organının tesisi suretiyle malzeme mubayaasının büyük ölçü

de basitleştirilmesi ve mühim tasarrufların temini mümkün olabilir ». 
2. 1951 yılında James W. Martin ve Frank C. E. Cush tarafından hazırlanan «Maliye Ve

kâleti Kuruluş ve Çalışmaları hakkında rapor» da bu hususta şu mütalâaları ihtiva etmektedir. 
a) Genel Müdürlük kırtasiy ve basılı kâğıt ar bakımından «Standartlaştırma» ile meşguldür. 

Umumiyetle basım işleri ve formların standard bir hale getirilmesi hususunda maksada varmak 
i$in kâfi derecede idari yetkisi yoktur. Bu meselenin halli için müessreeye yeter idari yetki 
verilmelidir. • ? . • • 

b) Devlet basım işlerini yeniden tanzim etmenin, uzun bir müddet için, belki de basılı kâ
ğıtların «stanlardizasyonu kadar büyük tasarruf sağlaması mümkündür. 

c) Standardizasyoaun diğer bir yolu da bütün vekâletlerin bu mevzuda gayret gösterme
leridir. * 

d) Heyetimiz gerek genel müdürlüğün hususiyle tanınmış firmalar nezdindeki umumi itibar 
ve başarısını ve gerekse kendisine yüklenmiş bulunan satmalma mükellefiyetlerini göz önünde 
bulundurarak bu teşkilâtın motorlu vasıtalar ve* sair tdr elden satmalmması gereken malzemeyi 
tedarik işini de ijzerine almasını muvafık bulmaktadır. 

«Devlet Malzeme Ofisi» kıanun (tasarısı, ecnebi mütehassısların işaret ettikleri bu noktaları da 
nazarı itibara almış bulunmaktadır. 

V * Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğünün «Devlet Malzeme Ofisi» adı altında taşkiline 
dair kanun tasa-nsından güdülen .gayeler : 
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A) {Hukuki bakumdam : * 
1. Tasarıya gör-e,. yeni teşekkül, 3460 sayılı Kanunun kabul ettiği esaslar dâhilinde tkttru-

laeak ve hükmi şahsiyeti haiz bulunaoaktır. 
Bugünkü haliyle idare hükmi şahsiyetti haiz bulunmamakta ve dolayısiyle gayrimenıkuLleıre 

sahip olamamaktadır. Kendisiın'e kanunun verdiği hizmetleri ifa etmek için depo ve atelyeler te
sis etmek dolayısiyle bunlar için lüzumlu :arsa ve gayrimenkul satımalmakta ve bu sabit kıy
metler Genel Müdürlüğün bilançosunun aktifinde yer »almasına rağmen 'hükmi şahsiyeti olma
ması sebebiyle bu gayrimemkull'er Hazinenin mülkiyetinde bulunmakta ve idare bunlar için 
gerekli tadil, tamilr, bakım ve amortismanlarımı yapamamaktadır. 

Yeni kanun tasarısı1 idareye, hükmi şahsiyet vermekle bu mahzuru ortadan kaldırmıalk'tadiT. 
2. İdare memleketimizdeki halihazır duruma vê  temin edeceği malzemelerin nevine göre mu

amelelerinin kısmı küllisine dış piyasa ile yapacağından, mubayaa, nakil, sigorta ve banka mu
amelelerinde beynelmilel ticari usullere göre hareket edebilmek yetkisine sahip olması zaruri 
(bulunmaktadır ki, Ofise, 3460 sayılı Kanuna göre kurulımaSk suretiyle bu imkân sağlanmıştır. 

3. Geniş çapta sermaye ve matbaa işletmeciliği, imalât ve bakım atelyelerinin çalıştırılabil
mesi ve bunların iktiza ettirdiği muhasebe nizamı ile; 

4. Ticari ve sınai karakteri haiz böyle bir idarenin muhtaç olduğu formasyondaki personelin 
temin ve tatmini bunu iktiza ettirmektedir. p 

B) İktisadi ve malî bakımdan : 
1. «Devlet Malzeme Ofisi» ne 'kanun lâyihasına göre 100 milyon sermaye verilmiştir. Ofis 

bu imkânla; Devletle bugün onunla mukayese edilebilecek iş hacmi olan çeşitli Devlet müessese
lerinin, bankalarının her türlü ihtiyaçlarını en müsait zamanda karşılamak hususunda hareket 
serbestisine sahip olacaktır. 

Sermaye miktarı; Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğünün evvelce ifa ettiği vazifelerle bu 
kanuni» verilen ve ilerde Hükümet tarafından verilecek olan yeni görevlerin ifası için hali hazır
da Devlet ve Devlet müessesatmm umumi masraf ve iş Bütçelerine konulan tahsisat tutarları ve 
devamlı inkişaf halinde olan Devlet teşkilâtının ilerdeki ihtiyaçları ve Ofisin bunları imal ve stok edebil
mesi için kuracağı tesislere yatıracağı paralar, ve yukarda sayılan idarelerden devralınacak matbaa 
ve tesisler için lüzumlu meblâğlar göz önünde tutularak hesaplanmıştır. 

2. Bu geniş malî imkânın bahşettiği toptan satınalma kolaylığı, daha ucuza maletmek suretiy
le Devlete tasarruf ve verilen tahsisatı iyi ve yerinde kullanmak imkânını temin edecektir. 

3. Dış ve iç piyasa ile çeşitli malzeme hakkında bilgisi olan bu tarzdaki merkezî bir idare ka-
naliyle, Devlet hizmetleri için lüzumlu malzemenin bol miktarda mubayaa ve stok edilmesi, mal
zeme ihtiyacının devamlı olarak temininde kolaylık sağlıyacak ve harb ve buhran gibi iktisadi ha
yatı sarsan vaziyetlerde Devletin malzeme ihtiyaçları sıkıntısızca karşılanabilecektir. 

Bundan başka «Devlet Malzeme Ofisi» bu malî imkân sayesinde fiyatların müsait olduğu zaman
larda mubayaalarda bulunmak suretiyle ayrıca ucuzluk temin ederek munzam bir tasarruf daha 
sağlıyacaktır. 

4. Kanun tasarısının Devlet matbaalarına yeni bir statü verilmesi hususunda «Devlet Malze
me Ofisi» ne verdiği salâhiyet ve Devlet basılı kçğıt ihtiyaçlarını temin mükellefiyeti ilk kade
mede, yıllardan beri sürüpgelen ve tevlidettiği mahzurları pek pahalıya mal olan matbaaların ras
yonel ve rantabl bir şekilde birleştirilmesini ve çalıştırılmasını Bağlıyacaktır. Bu imkân, Devlet evrakı 
matbuasının standardizasyonuna ve dolayısiyle dairelerarası muamelâtın tipleştirilmesi, vuzuhu, em
niyeti ye müsmiriyeti temin etmek suretiyle rasyonel çalışma dâvasının gerçekleştirilmesine âmil 
olacaktır. 

5. Kanun tasarısının 2 nci maddesi «Devlet Malzeme Ofisi» nin 3460 sayılı Kanuna göre mü
esseseler teşkil ve ortaklıklara iştirak edebileceği hükmünü vaz 'etmektedir. 

6224 sayılı «Yabancı;Sermayi Teşvik Kanunu» muvacehesinde bu hüküm memleket iktisadi ha
yatı bakımından büyük bir önem taşımaktadır. 
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Zira Devlet Malzeme Ofisi, hu sahada iş görmek istiyen yabancı sermaye ile teşriki mesai 

ederek, memleketimizde istihsal edile<miyen malzemenin bir an evvel imalini temin etmek su
retiyle, hem bu nevi maddelerin sürümü için hir iç piyasa yaratacak ve hem de hariçten geti
rilen malzeme için ödenen dövizin tasarruf edilmesine imkân sağlıyacaıktır. Bu hükmün bahşet
tiği diğer bir fayda ise, Ofisin bu sahadaki faaliyetinin, dolayısiyle bu çalışma koluma, yerli 
sermayenin de iştiraki hususunda önderlik vazifesi görmesidir. 

>C) Mevzuat bakımından : 
j . Devlet Malzeme Ofisi ikamın tasarısı, bu mevzuda halen yürürlükte olup -da, kısmen ve

ya taımamıen tatbik kabiliyetini kaybetmiş kanun ve mevzuatın idare sahasından tasfiyesini te
min edecektir.' 

2. 2490 sayrh «Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu» nun yerine geçmek üzere hazırlanan 
«Umumi İhale Kanunu» tasarısında derpiş edilen umumi ihale dairesinde bir esas teşkil etmek 
suretiyle, «Devlet Malzeme Ofisi» kanun tasarısı, bu cepheden mevzuatımızda mevcut hoşluğu 
•güderce ektir. 

VI - Tasarı hakkında izahat : 
1920 yılımdan zamanımıza kadar, 'Devlet hizmetleri sahasında vukua geTen inkişaflar, Hükü

metin bu mevzua esaslı bir veçhe vermesi zaruretini" yaratmakta âmil olmuş ve bu maksatla ekli 
kanun tasarısı ihzar edilmiştir. Meakûr tasarı 6 bölümden ibarettir. 

1. Tasarıda Bölüm -1 - Umumi hükümler kısmı, 4 madde içinde Devlet Malzeme Ofisinin ku
ruluşundan, vazife ve salâhiyetlerinden »bahsetmektedir. 

Bu bölüme dâhil 4 ncü madde, Standardizasyon mevzuunun ne şekilde halledileceğine dair 
bir esas vaz'etmektedir. 

2. 5 nci madde ile baslıyan Bölüm - II - Ofisin teşkilâtına mütaallik (hükümleri havidir ve 4 
maddeden ibarettir. 

3. 9 ncu madde ile baslıyan Bölüm - III - Ofisin sermayesinin tarzı teşekkülü /hakkında hü
kümler koymaktadır. Bu holüm 2 maddeden ibarettir. 

4. 11 nci madde ile baslıyan Bölüm-IV-bu kanun tasarısiyle Ofise verilen vazifelerin ifası 
zımnında satınalma ve satış usulleri hakkında esaslar vaz 'etmektedir. Bölüm - IV - 3 maddeden 
müteşekkildir. 

5. 14 ncü madde ile haşilıyan Bölüm-V-Müteferrik hükümler serlevhasını taşımakta ve 6 
maddeden ibaret bulunmaktadır.' Bti bölüme dâhil 14 ncü madde 3460 sayılı Kanuna göre teşek
kül eden müessesenin idaresinde, tetkik ve murakabesinde Maliye Vekâletini salahiyetli kılmak
tadır. 

15 nci madde, Ofisin mallarınım Devlet malı hükmünde olduğunu ve hu mallara karşı işlenen 
suçların me şekilde muamele göreceğini 'tebarüz ettirmektedir. 

16 nci madde ise, vazifenin ifası için lüzumlu gayrimenkullerin istimlâki hakkında esas vaz'et
mektedir. 

17 nci madde ise (bu kanun ile kaldırılan eski kanunları, 18 ve 19 ncu maddeler ise, kanunun 
meriyet ve tatbik hükümlerini muhtevidir. 

6. Muvakkat madde - 1 - ile baslıyan Bölüm-VI-, «Muavkkat maddeler» kısmı, Devlet Kâ
ğıt ve Basım Genel Müdürlüğünün, ne tarzda (Devlet Malzeme Ofisi) haline in'kilâbedeceğini ve 
Ofise devredilecek gayrimenkul tesisler ve malzemelerin tâbi tutulacağı muameleyi ve devir sebe
biyle gerek Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğünde ve gerekse devirle ilgili mahallerde ça
lışan diğer idarelerdeki personelin tâbi olacağı statü hakkında hükümler vaz'etmektedir. Mez
kûr lbölüm-9- muvakkat maddeden müteşekkildir. 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Maliye Encümeni 4 . / / / . 1954 
Esas No. 1/781 
Karar No. 49 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Malzeme Ofisi kurulması hakkında 
kanun lâyihası, Encümenimizce, Hükümet tem
silcilerinin de iştiraki ile, tetkik ve müzakere 
olundu. 

Lâyihaya merbut esbabı mucibe lâyihasın
dan ve alman izahattan 1926 senesinden beri çe
şitli isimlerle hali faaliyette bulunan kâğıt kır
tasiye ve büro makineleri mevzuunda Devlete 
ve Devlet müesseselerine faydalı hizmetler ifa 
eden döner sermayeli Devlet Kâğıt ve Basım 
Genel Müdürlüğünün, yerli ve ecnebi mütehas-
suslarınm tavsiyelerine ve ileri Garp memeleket-
lerindeki emsallerine uyularak ve mevzuu ge
nişleterek aşağıda yazılı sebeplerle İktisadi Dev
let Teşekkülü haline ve «Devlet Malzeme Ofisi» 
namı altında yeniden kurulacağı anlaşılmıştır. 

A) Hukuki sebepler : 
1. Bugünkü hali ile idare hükmi şahsiyeti 

haiz bulunmamakta ve dolayısiyle kendisine 
mevdu hizmetleri ifa için lüzumlu gayrimenkul 
mahiyetindeki tesislere sahip olmamakta ve bu 
sabit kıymetler mütedavil sermayeden vücuda 
getirilmiş olmasına rağmen Hazine namına tes
cil olunduğu için iktiza eden tadil, tamir, bakım 
ve amortismanı yapmamaktadır. Yeni kanun bu 
müşkülü giderecektir. 

2. Memleketimizdeki halihazır duruma ve 
temin olunacak malzemelerin nevilerine göre 
idarenin ticari muamelelerinin mühim kısmı 
doğrudan doğruya dış piyasa ile olmasına bi-, 
naen, mubayaa nakil, sigorta ve çeşitli banka 
ve kredi muamelelerinde beynelmilel ticari usul
lere göre, Devlet formalitelerine tâbi olmadan 
süratle hareket edebilme yetkisine sahip olma
sı gerekmektedir. 

3. Geniş çapta matbaa işletmeciliğe, imalât 
ve bakım işleri yapacak işçi çalıştıracak böyle 
bir idare için ticari ve sınai bir muhasebe niza
mına ve kontrolüne ihtiyaç vardır. 

4. İktisadi, ticari ve sınai hareketleri haiz 
böyle bir idarenin muhtaç olduğu formasyonda

ki personelin temin ve tatmini de bunu iktiza 
ettirmektedir. 

B) İktisadi ve malî sebepler : 
1. Bu tasarı ile Devlet Malzeme Ofisine 

100 milyon lira itibari sermaye verilmektedir. 
Ofis bu imkânla Devletle, bugün onunla mu
kayese edilebilecek iş hacmi olan çeşitli Dev
let müesseselerinin, bankaların ve aynı zaman
da devamlı inkişaf halinde bulunan Devlet teş
kilâtının idaredeki ihtiyaçlarını stok ve imal 
edebilmek için kuracağı tesislerin masraflarını 
karşılıyacak ve devralacağı matbaaların be
dellerini ödemek imkânını bulacaktır. 

2. Ve yine bu yeni malî imkânla malzemeyi 
toptan, zamanında ve en iktisadi tiplerden muba
yaa yapmak sureti ile Devlete ayrıca bir ta
sarruf sağhyacaktır. 

3. Dış ve iç piyasadan çeşitli malzeme hak
kında esaslı ve devamlı bilgisi olan böyle mer
kezî bir idare eliyle toptan ve standart tipler 
halinde muhtaç olunan maddelerin mubayaa 
ve stok edilmesi âmme hizmetlerinin ifasında 
bunların mühim rolü olmaları sebebi ile harb 
ve buhran gibi iktisadi hayatı sarsan vaziyet
lerde de ihtiyaçlara cevap vermek sureti ile, 
hizmetin aksamamasını sağhyacaktır. 

4. Yine bu kanun tasarısı Devlet matbaa- . 
larına yeni bir statü vererek senelerden beri 
sürüp gelen ve mahzurları pahalıya mal olan 
matbaaların rasyonel ve rantabl bir şekilde bir
leştirilmesini sağlıyacak ve bu da Devlet evra
kı matbuasının standardizasyonunu ve dolayı-
sı ile dairelerarası muamelâtın tipleştirilmesi, 
vuzuhu, emniyeti ve müsmiriyeti temin olun
mak sureti ile rasyonalizasyonun gerçekleşti
rilmesine âmil olacaktır. 

5. Tasarı, ikinci maddesi ile «Devlet Mal
zeme Ofisi» nin 3460 sayılı Kanuna göre mües
seselere teşmil ve ortaklıklara iştirak hükmü 
vaz'etmiştir. 6224 sayılı (Yabancı Sermaye 
Teşvik Kanunu) muvacehesinde bu hüküm bü
yük bir önem taşımaktadır. Zira Devlet Malze-
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me Ofisi, bu sahada iş görmek istiyen yabancı 
sermaye ile teşriki mesai ederek, memleketimiz
de istihsal edilmiyen malzemenin bir an ev
vel imalini temin etmek sureti ile millî emek 
için hem dış sahası yaratacak vehem de döviz 
tasarrufuna sebep olacaktır. 

C) Kanuni sebepler : 

1. Devlet Malzeme Ofisi kanun tasarısı, 
hu mevzuda halen yürürlükte olup da, kısmen 
veya tamamen tatbik kabiliyetini kaybetmiş 
kanun ve mevzuatın tesviyesini temin edecek
tir. 

2. ileri bâzı Garp memleketlerindeki bu gi
bi ihtiyaçlar için kurulan merkezî mubayaa 
dairelerine imtisalen mevzuatımızda mevcut 
boşluğu dolduracaktır. 

Bu itibarla Hükümet teklifinin esasının ka
bulü muvafık bulunmuş ve maddelerin müza
keresine geçilmiştir. 

3 ncü maddenin Heyeti Vekile karariyle ve 
muvakkat 5 nci madde esasları dairesinde devr-
olunan matbaa ve tesislere ait fıkrası bu mad
deden çıkarılarak 4 ncü ve ayrı bir madde ha
line konulmuştur. 

4 ncü maddenin yeniden tesisi suretiyle lâ
yihanın 3 ncü maddesinden sonra gelen madde
lerinin numaraları teselsülü temin için değişti
rilmiş ve maddelerin metninde geçen alâkalı 
madde numaraları da buna uygun olarak düzel
tilmiştir. 

8 nci madde olarak kabul edilen lâyihanm 
7 nci maddesi, Genel Müdür muavinlerinin ade
dinin tahdidi maksadiyle, tadil edilmiştir. 

11 nci madde 12 madde olarak ve madde
nin başındaki «Teminle» kelimesi «teminiyle» 
şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

16 nci madde olarak kabul edilen lâyihanın 
15 nci maddesi, P T T Teşkilât Kanunundaki 
(aynı mahiyetteki hükme uygun olarak tadil 
edilmiştir. 

19 ncu madde kelime değişikliği yapılmak 
suretiyle tadilen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tev

di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Amasya Zonguldak 
Söz hakkım mahfuzdur. F. Açıksöz 

H. Koray 
Kâtip Çorum 

Diyarbakır Ş. GHirses 
M. R. Bucak 

Erzurum Eskişehir 
8. Erduman Muhtar Başkurt 

İmzada bulunamadı. 
Kocaeli Niğde 

Lûtfi Tokoğlu Hadi Arıbaş 
İmzada bulunamadı. İmzada bulunamadı. 

Samsun Seyhan 
Şükrü Uluçay Zeki Akçalı 

İmzada bulunamadı. İmzada bulunamadı. 
Siird Yozgad 

Söz hakkım mahfuzdur. F. Nizamoğlu 
C. Tardım 

Zonguldak' 
R. Sivişoğlu 

Muhalefet şerhi : 
Devlet Malzeme Ofisi kurulması hakkın

daki kanun lâyihasının 3 ncü maddesi ile 
bilûmum İktisadi Devlet Teşekkülleri, bele
diye ve özel İdarelerin ihtiyaçlarını Devlet 
Malzeme Ofisinden temin etmeleri mecburi
yeti konulmaktadır. 

13 ncü maddede (Lâyihanın 12 nci mad
desi) satış fiyatlarının tesbiti için maliyet fi
yatına yapılacak zamların miktarında idare 
serbest bırakılmış bulunmaktadır. 

Bir taraftan müesseselerin Ofisten mal
zeme almak mecburiyetinin hükme bağlanması 
ile, diğer taraftan satış fiyatlarının tesbitin-
de idarenin serbest bırakılması tenakuz teşkil 
etmektedir. 

Bu sebepten maliyet fiyatlarına, satış fi
yatını tesbit etmek üzere, yapılacak zam mik
tarının, âzami haddinin maddede tbelirtilme-
sinin daha âdilâne olacağı mülâhazası ile, 
encümen kararma muhalifiz. 

Amasya Siird , 
B. Koray C. Yardım 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 8. III. 1954 
Esas No. i/781 
Karar No. 169 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Malzeme Ofisi kurulması hakkında 
Maliye Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri 
Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Baş
vekâletin 26 . I I . 1954 tarihli ve 6/646 sayılı tez
keresiyle gönderilen kanun lâyihası Maliye En
cümeni mazbatası ile birlikte Encümenimize ha
vale edilmiş olmakla Maliye Vekili hazır olduğu 
halde tetkik. ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası; gerekçesinde tafsilen arz ve 
izah edildiği üzere Devletin muhtelif dairelerin
de kullanılacak malzemenin, mefruşatın ve mat
buaların bir elden temin edilmesi ve icabında 
seri halinde yaptırılması suretiyle imalât ve mu
bayaada tasarruf sağlanması maksadiyle bu işleri 
tedvir etmek üzere Devlet Malzeme Ofisi kurul
masını istihdaf etmektedir. 

Birçok memleketlerde tasarruf temini maksa
diyle bu yola gidilmiş olduğu vâki izahattan an
laşılmış ve lâyiha esas itibariyle Encümenimizce 
de kabul olunarak lâyihayı bidayeten tetkik eden 
Maliye Encümeninin hazırlamış olduğu metin 
üzerinden maddelerin müzakeresine geçilmiş 1 
ve 2 nci maddeler Hükümetin teklifi, 3 ve 4 ncü 
maddeler Maliye Encümeninin tadili veçhile ay
nen ve Hükümetin 4 ve 5 nci maddeleri 5 ve 6 ncı 
maddeler olarak ve Maliye Encümeninin 7, 8 nci 
maddeleri ise aynen kabul edilmiştir. 

Hükümetin 8 nci maddesi 9 ncu madde ola
rak, Maliye Encümeninin 10 ncu maddesi ay
nen, Hükümetin 10 ncu maddesi 11 nci madde 
olarak, Maliye Encümeninin 12 nci maddesi ise 
aynen kabul edilmîştİT. 

Hükümetin 12, 13 ve 14 ncü maddeleri 13, 
14 ve 15 nci maddeler olarak ve Maliye Encü
meninin 16 ncı maddesi aynen kabul ve Maliy« 

Encümenince 17 nci madde olarak kabul edilen 
Hükümetin 16 ncı maddesi tedvinine lüzum gö
rülmediğinden dolayı tayyedilmiştir. 

Muvakkat birinci madde Hükümetin teklifi, 
muvakkat ikinci madde Maliye Encümeninin ta
dili, muvakkat 3 ve 4 ncü maddeler ise Hükü
metin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Muvakkat 5 nci madde Maliye^ Encümeninin 
tadili, muvakkat 6, 7, 8, 9 ncu maddeler Hükü
metin teklifi veçhile ve Hükümetin 17 nci mad
desi 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Hükümetin 18 ve 19 ncu maddeleri şeklen de
ğiştirilmek suretiyle 18 ve 19 ncu maddeler ola
rak kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihası, tercihan ve müstacelen gö
rüşülmesi temennisi ile Umumi Heyetin tasvi
bine tarz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunu
lur. 

Reis Bu Mazbata Muharriri Kâtip 
Rize Ankara Siird 

/ . Akçal M. Ete B. Erden 
Diyarbakır Eskişehir Kastamonu 
M. Ekinci A. Potuoğlu H. Türe 
Kırklareli Kırşehir Konya 
Ş. Bakay R. özdeş R. Birand 

Konya Ordu 
M. ÂU Ülgen Refet Aksoy 

İmzada bulunamadı 
Rize Siird 

O. Kavrakoğlu M. D. Süalp 
Trabzon Elâzığ 

S. Fehmi Kalaycıoğlu ö. F. Sanaç 
İmzada bulunamadı 

İstanbul Antala 
S. Orm A. Sanoğlu 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

«Devlet Malzeme Ofisi» Kurulması hakkında 
kanun lâyihası 

Bölüm - I. 

Umumi hükümler 

MADDE 1. — Maliye Vekâletine bağlı ve 
hükmi şahsiyeti haiz bulunmak, bu kanunla 
3460 sayılı Kanuna göre idare ve murakabe edil
mek ve merkezi Ankara'da olmak üzere (Dev
let Malzeme Ofisi) kurulmuştur. 

Mütaakıp maddelerde işbu idare (Ofis) ola
rak adlandırılmıştır. 

MADDE 2..— Ofis, kendisine işbu kanunun 
3 ncü maddesiyle verilen vazifelerin ifası için 
merkez ile yurt içinde ve dışında şube ve ajans
lar açabilİF, depo ve tesisler kurabilir, 3460 sa
yılı Kanuna göre müesseseler teşkil ve ortaklık
lara iştirak edebilir. 

MADDE 3. — Ofisin vazifesi, Umumi Muva
zeneye dâhil dairelerle mülhak ve hususi büt
çeli idarelerin, belediyelerin, s'armayesi tama
men Devlete ait teşekkül, banka, ofis, kurum 
ve sandıkların ve sermayesinin en az yarısından 
fazası yukarda yazılı idare ve müesseselere ait 
ortaklıkların aşağıda yazılı ihtiyaçlarını sağla
maktır. 

A) 1. Kâğıt ve mamulâtı, 
2. Kırtasiye ve büro malzemesi, 
3. Büro makineleri ve malzemesi (Muhabe

re vasıta ve tesisatı hariç) 
4. Büro mefruşatı, 
5. Aydınlatma ve teshin malzemesi (Sabit 

tesisler hariç) 
6. Temizlik malzemesi, 
7. Münhasıran daire hizmetlerinde kullanı

lan motorlu nakil vasıtaları (Bisikletler dâhil) 
B) Matbuaların (Formların) tab'ı ve diğer 

tabı işleri, 
C) Yukardaki fıkralarda zikredilenlerin dı

şında kalan veya bu fıkralarda istisna edilen 
madde ve hizmetlerden Ofisçe temin veya ifa
sında, İcra Vekilleri Heyetince karar verilen 
madde ve hizmetler, 

D) Temin ettiği malzemenin tevzi ve nakil 
işi ile mümkün ve faydalı olan ahvalde bunla
rın bakım ve tamirleri, 

«Devlet Malzeme Ofisi-» kurulması hakkında 
kanun lâyihası 

Bölüm : 1 

Umumi hükümler 

MADDE 1. — Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ofisin vazifesi, Umumi Muva
zeneye dâhil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli 
idarelerin, belediyelerin, sermayesi tamamen 
Devlete ait teşekkül, banka, ofis, kurum ve san
dıkların ve sermayesinin en az yarısından fazlası 
yukarda yazılı idare ve müesseselere ait ortaklık
ların aşağıda yazılı ihtiyaçlarını sağlamaktır. 

A) 1. Kâğıt ve mamulâtı; 
2. Kırtasiye ve büro malzemesi; 
3. Büro makineleri ve malzemesi (muhabere 

vasıta ve tesisatı hariç); 
4. Büro mefruşatı; 
5. Aydınlatma ve teshin malzemesi (sabit te

sisler hariç); 
6. Temizlik malzemesi; 
7. Münhasıran daire hizmetlerinde kullanı

lan motorlu nakil vasıtaları (bisikletler dâhil). 
B) Matbuaların (formaların) tabı ve diğer 

tabı işleri; 
C) Yukardaki fıkralarda zikredilenlerin dı

şında kalan veya bu fıkralarda istisna edilen 
madde ve hizmetlerden ofisçe temin veya ifasına, 
İcra Vekilleri Heyetince karar verilen madde ve 
hizmetler; 

D) Temin ettiği malzemenin tevzi ve nakil 
işi ile mümkün ve faydalı olan ahvalde bunların 
bakım ve tamirleri; 

E) A, B ve C fıkralarında gösterilen mad-
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BÜTÇE ENCÜMENÎNÎN DEĞÎŞTÎKÎŞÎ 

«Devlet Malzeme Ofisi» Kurulması hakkında Ua-
nun. lâyihası 

Bölüm-1. 

Umumi hükümler 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay-
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Maliye Encümeninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S . sayısı: 225) 
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Eti. 

E) A, B ve C fıkralarında gösterilen mad
de ve hizmetlerin standardizasyonu. 

Yukarda yazılı idare ve müesseseler, Ofisin 
saglıyacağı maddede yazılı, malzeme ve hizmet
leri başka yerden alamaz ve yaptıramazlar. 
Ancak Ofisçe zamanında temin edilemiyeceği 
anlaşılan ve gecikmesi idarelerin işlerini aksa
tacak mahiyette bulunan ihtiyaçlar hariçten 
temin edilebilir. 

Maddede yazılı idare ve müesseselere ait 
olup bu kanunla Ofise verilen vazifelerle ilgi
li her türlü matbaa ve tesisler îcra Vekilleri He
yeti karariyle ve muvakkat 5 nci madde esas
ları dairesinde Ofise devrolunur. 

Genel menfaatlere hizmet eden derneklerin 
bu kabil ihtiyaçları da istedikleri ve mümkün 
görüldüğü takdirde Ofisçe sağlanır. 

MADDE 4. —'3 ncü maddenin D fıkrasın
da yazılı standardizasyon işi vekâletlerle Umu
mi Murakabe Heyetinden seçilecek birer tem
silciden müteşekkil bir komite tarafından ya
pılır. 

Komite Ofisin daveti üzerine toplanır. Ko
mite lüzumu halinde 3 ncü maddede sayılan 
idarelerde veya hariçte mevcut mütehassıs ele
manlardan faydalanabilir. Komitece kabul edi
len standart tiplerin ilgili idarelerce kullanıl
ması mecburidir. 

Bölüm - II. 

Te§hüât 

MADDE 5. — Ofisin Umumi Heyeti 3460 
sayılı Kanunda gösterilen Umumi Heyettir. 

MADDE 6. — Ofis, biri Genel Müdür olmak 
ürere beş kişilik bir idar» mtclisinee idare olu
nur. Beie ü t bir âz» Maliye Vtülinin, bir âza 
Ekonomi v« Ticaret Vekilinin v© bir âza da 
İşletmeler Vekilinin inhası üzerine îcra Vekil
leri Heyetince tâyin olunur. 

Mal. E. 
* 

de ve hizmetlerin standardizasyonu. 
Yukarda yazılı idare ve müesseseler, ofisin sag

lıyacağı maddede yazılı, malzeme ve hizmetleri 
başka yerden alamaz ve yaptıramazlar. Ancak 
Ofisçe zamanında temin edilemiyeceği anlaşılan 
ve gecikmesi idarelerin işlerini aksatacak mahi
yette bulunan ihtiyaçlar hariçten temin edilebilir. 

Genel menfaatlere hizmet eden derneklerin bu 
kabîl ihtiyaçları da istedikleri ve mümkün görül
düğü takdirde Ofisçe sağlanır. 

MADDE 4. — 3 ncü maddede yazılı idare 
ve müesseselere ait olup bu "kanunla Ofise ve
rilen vazifelerle ilgili her türlü matbaa ve te
sisler îcra Vekilleri Heyeti karariyle ve mu
vakkat 5 nci madde esasları dairesinde Ofise 
devir olunur. 

MADDE 5. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
5 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Bölüm - II. 
Te§kilât 

MADDE 6. — Hükümetin 5 nci maddesi 6 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Ofis, biri genel müdür olmak 
üzere ıbegf kişilik bir idare meclisine© idare olu
nur. B«İB ıüe bir âza M&liye Vcikilitiıin, bir âza 
Ekonomi ve Ticaret; Vekilimin ve bir âza da is
letmeler Vekilinin inhası üzerine îcra Vekilleri 
Heyetince tâyin olunur. 
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B. E. 

MADDE 4. — Maliye Encümeninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDDE 5. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
5 nei madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Bölüm - H. 

Te§küât 

MADDE 6. — Hükümetin 5 nci maddesi 6 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Maliye Encümeninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Hü. 

Reis ve azaların (Genel Müdür hariç) hiz
met müddetleri 3 yıldır. Müddeti bitenler ye
niden tâyin edilebilirler. Müddetlerini doldur
madan ayrılanların yerine tâyin olunan azalar 
ayrılanların müddetlerini tamamlarlar. 

îdare Meclisi Reis ve âzalıklarma 3460 sayılı 
Kanunda yazılı vasıfları haiz Devlet memurla
rının asli vazifeleri uhdelerinde kalmak sure
tiyle tâyinleri de caizdir. Genel Müdür mua
vinleri îdare Meclisi toplantılarına iştirak ede
bilirler fakat rey veremezler. 

MADDE 7. — Ofisin bir Genel Müdürü ve 
lüzumu kadar muavini bulunur. Genel Müdür 
ve muavinlerinin yüksek tahsil görmüş olma
ları şarttır. Muavinlerden ticaret işleriyle mat
baa ve işletme işlerine bakacak olanların bu 
işlerde ayrıca ihtisas sahibi olmaları şartı da 
aranır. 

Genel Müdürün tâyini Maliye Vekilinin, 
muavinlerin tâyini ise Genel Müdürün inhası 
ve Maliye Vekilinin teklifi üzerine icra Vekil
leri Heyetinin karariyle yapılır. 

MADDE 8. — Dördüncü ve daha yukarı de
recedeki memurlar Genel Müdürün teklifi ile 
îdare Meclisince ve diğer memur ve hizmetli
ler Genel Müdürlükçe tâyin edilirler. 

Bölüm - m . 

Malî Hükümler 

MADDE 9. — Ofisin sermayesi 100 milyon 
Türk lirasıdır. 

Bu sermaye aşağıdaki kaynaklardan terek-
kübeder. 

a) 4911 sayılı Kanunla Devlet Kâğıt ve 
Basım Genel Müdürlüğüne mütedavil sermaye 
olarak verilen 20 milyon Türk lirasının nakit 
ve menkul kıymetlere yatırılmış olan kısmı ile 
bu paradan yaptırılan tesis ve gayrimenkulle-
rin maliyet bedelleri üzerinden Ofise devrin
den, 

b) Maliye Vekâleti Bütçesine her sene ko
nularak tahsisattan, 

c) Muvakkat 5 nci maddenin «a» fıkrası 
gereğince Ofise devrolunacak matbaa ve tesis
lerin devir kıymetlerinden, 

Mal, ıB. 

Reis ve azaların (igenel müdür hariç) haz
met müddetleri 3 yıldır. Müddeti bitenler ye
niden tâyin edilelbilirler. Müddetlerini doldur
madan ayrılanların yerine tâyin olunan azalar 
ayrılanların müddetlerini tamamlarlar. 

îdare meclisi reis ve âzalıklarma 3460 sa
yılı Kanunun 15 nci maddesinde yazılı vasıf
ları haiz olanlar tâyin edilir, bu vasıfları haiz 
olan Devlet memurlarının asli vazifeleri uhde
lerinde kalmak suretiyle tâyinleri de caizdir. 
Genel müdür muavinleri îdare Meclisi toplan
tılarına iştirak edebilirler fakat rey veremezler. 

MADDE 8. — Ofisin bir genel müdürü ve 
iki muavini bulunur. Genel müdür ve muavin
lerinin yüksek tahsil görmüş olmaları şarttır. 
Muavinlerden ticaret işleriyle matbaa ve işlet
me işlerine 'bakacak olan da, bu işlerde ayrıca 
ihtisas sahibi olması şartı da aranır. 

Genel (müdürün tâyini Maliye Vekilinin, mu
avinlerin tâyini ise genel müdürün inhası ve 
Maliye Vekilinin teklifi üzerine îcra Vekilleri 
Heyetinin karariyle yapılır. 

MADDE 9. — Hükümetin 8 nci maddesi 
9 ırcu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Bölüm : m 

Malî hükümler 

MADDE 10. — Ofisin sermayesi 100 milyon 
Türk lirasıdır. 

Bu sermaye aşağıdaki kaynaklardan terek-
kübeder. 

a)1 4911 sayılı kanunla Devlet Kâğıt ve Ba
sma Genel Müdürlüğüne mütedavil sermaye ola
rak verilen 20 milyon Türk lirasının nakit ve 
menkul kıymetlere yatırılmış olan kısmı ile bu 
paradan yaptırılan tesis ve gayrimenkullerin 
maliyet bedelleri üzerinden Ofise devrinden; 

b)1 Maliye Vekâleti Bütçesine her sene ko
nulacak tahsisattan; 

c) Muvakkat 5 nci maddenin (a) fıkrası ge
reğince Ofise devrolunacak matbaa ve teslislerin 
devir kıymetlerinden; 

d) 13 ncü maddede yazılı idare hissesinden 
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B. £. 

MADDE 8. — Maliye Encümeninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 8 nli maddesi 9 
ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Bölüm - m. 
Malî hükümler 

MADDE 10. — Maliye Encümeninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

( S. sayısı : 225 ) 
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d) 12 nci maddede yazılı idare hissesinden 
hakiki masraflar çıktıktan ve bakiyesinden 10 
ncu maddede yazılı tanzim fonu karşılığı ile 
3460 sayılı Kanuna göre gerekli ihtiyat ve mas
raflar ayrıldıktan sonra kalacak kısmın dev
rinden, 

e) Muvakkat 6 ncı madde gereğince dev-
rolunacak gayrimenkullerin devir kıymetlerin
den, 

Tahassul eder. 
Nominal sermaye ödendikten sonra madde

nin «d» fıkrasında yazılı fark her sene Hazi
neye devrolunur. 

MADDE 10. — Ofis, stok fiyatlarını piyasa 
fiyatlariyle ayarlı kılmak için nominal serma
yenin % 10 na kadar bir Tanzim Fonu tesis 
eder. Bu Fon için her sene ayrılacak miktar pi
yasa vaziyeti nazarı dikkate alınmak suretiyle 
tâyin olunur. 

Bölüm - IV. 

Satmalma ve satış usulleri 

MADDE 11. — Ofis, teminle muvazzaf oldu
ğu madde ve malzemeyi iç ve dış piyasadan ve 
tercihan yerinden ve ilk ellerden mûtat ticari 
usullerle temin eder. Faydalı hallerde kendisi 
de imal edebilir. Bunun için lüzumlu işletme 
tesisleri, bakım ve tamir yerleri kurabilir. 

MADDE 12. — Ofis, memleketin her tara
fında tek fiyatla satış yapar. Satış fiyatları, de
po maliyetine memleket dahili nakliye, sigorta, 
am'balâj, tahmil ve tahliye, amortisman, tanzim 
fonu, ve sair masraflar ile umumi idare masraf
ları ve 360 sayılı Kanun iktizası olarak tefriki 
gereken karşılıkları da içine alacak münasip 
bir pay ilâvesi suretiyle tesbit edilir. 

MADDE 13. — 3 ncü maddede yazılı daire 
ve müesseselerin Ofisle yapacakları muameleler 
2490 sayılı Kanunla bunun ek ve tadillerine tâbi 
değildir. Ofisin satış usulleri ile malzeme ve 
hizmet bedellerinin tediye şekilleri bir talimat
name ile tâyin olunur. 

( S. sayısı 

Mal. E. 

hakiki masraflar çıktıktan ve bakiyesinden 11 nci 
maddede yazılı tanzim fonu karşılığı ile 3460 sa
yılı Kanuna göre gerekli ihtiyat ve masraflar ay
rıldıktan sonra kalacak kısmın, devrinden; 

e) Muvakkat 6 ncı madde gereğince de
vir olunacak gayriımenkullerin devir kıymetle
rinden ; 

Tahassul leder. 
Nominal seranaye ödendikten sonra nıadde1-

nin (d) fıkrasında yazılı fank her «eme Hazineye 
devir olunur. 

(MADDE 11. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
11 nci (madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Bölüm - IV 

Satmalma ve satış usulleri 

MADDE 12. — Ofis, teminiyle muvazzaf ol
duğu madde ve malzemeyi iç ve dış piyasadan 
ve tertcihaın yerinden ve ilk lellerden ımıutat tica
ri usullerle temim eder. Faydalı hallerde ken
disi de imal edebilir. Bunun için lüzumlu illet
ime tesisleri, hakimi ve tamir yerleri ıkurıaibilir. 

MADDE 13. — Hükümetin 12 nci maddesi 
13 ncü maddeı olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Hükümetin 13 ncü maddesi 
14 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 11. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
11 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Bölüm - IV. 

SaUnalma ve satış usulleri 

MADDE 12. — Maliye Encümeninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Hükümetin 12 nci maddesi 
13 neü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Hükümetin 13 ncü maddesi 
14 ncü madde olanak aynen kabul edilmiştir. 

C S. sayışı : 225 ) 
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Bölüm - V. 

Müteferrik hükümler 

MADDE 14. — 3460 sayılı Kanuna göre te
şekkül eden müesseselerin idaresinde, tetkik ve 
murakabesinde İktisat Vekâletine verilen vazi
feler Maliye Vekâleti tarafından ifa olunur. 

MADDE 15. — Ofisin malları Devlet malı 
hükmündedir. Bunları ihtilas edenler, zimmeti
ne geçirenler veya ne suretle olursa olsun suiis
timal edenler veya çalanlar Devlet malları ve 
paraları hakkında işlenen bu gibi suçların çarp
tırıldıkları cezaları görürler. 

MADDE 16. — Ofis için lüzumlu olan gayri-
menkullerin istimlâki umumi hükümlere tâbi 
olup, istimlâkin lüzumuna Genel Müdürlüğün 
teklifi üzerine idare meclisi ve âmme menfaati
ne uygunluğuna da Maliye Vekili karar verir. 

Bölüm - VI. 

Muvakkat maddeler 

MUVAKKAT MADDE 1. — Devlet Kâğıt ve 
Basım Genel Müdürlüğünün bütün hak ve men
faatleri, mevcut ve matlupları, bilcümle taahhüt 
ve borçları bu kanunla Ofise geçer. 

MUVAKKAT MADDE 2. - Ofisin, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bir baş
langıç. bilançosu tanzim olunur. 

Başlangıç bilançosunun aktifine : 
a) 9 ncu maddenin - a - fıkrası gereğince 

sermayeye devredilecek menkul ve gayrimen-
kullerin defter kıymetleri, 

ıb) Alacakları; 
Kaydolunur. 
Pasifine : 
a) (Devlet Kâğıt ve Basım Gemeil Müdürlü

ğünün her türlü borçları; 
'b) IÇürüfe alacakları ve sermayeden düşül

mesi iktiza eden vasfım ve kıymetini »kaybet
miş ayni mevcutları; 

Geçirilir. 
Aradaki fark 9 ncu maddenin (a) fıkrasm-

( S. sa: 
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Bölüm - V 

Müteferrik hükümler 

MADDE 15. — Hükümetin 14 ncü maddesi 
15 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Ofise ait mallar, Devlet imalı 
hükmündedir. Bu malları çalanlar veya 'tahrip 
edenler Devlet malları hakkında bu nevi suç
ları işliyenler ,gibi cezalandırılırlar. 

Suç işliyen ve1 vazifelerini suiistimal veya ih
mal :eyliyen veya irtişa ve irtikâpta bulunan 
Ofis memurları hakkında Türk Ceza Kanunu
nun Devlet ımemu-ril arıma mütedair 'hükümleri 
tatbik olunur. 

MADDE 17. — Hükümetin 16 nci maddesi 
17 nci madde olarak aynen kabul 'adiİnmiştir. 

Bölüm - VI 

Muvakkat maddeler 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Ofisin,, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bir 
başlangıç bilançosu tanzim olunur. 

Başlangıç, blânçosunun aktifine : 
a) 10 ncu maddenin - a - fıkrası gereğince 

sermayeye devredilecek menkul ve gayrimen-
kullerin defter kıymetleri, 

b) Alacakları, 
Kaydolunur. 
Pasifine : 
a) Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlü

ğünün her türlü borçları;, 
b) Çürük alacakları ve sermayeden düşül

mesi iktiza eden vasfını ve kıymetini kaybetmiş 
ayni mevcutları, 

Geçirilir. 
Aradaki fark 10 ncu maddenin - a - fıkra-
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Bölüm - V. 

Müteferrik Hükümler 

MADDE 15. — Hükümetin 14 ncü maddesi 
15 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Maliye Encümeninin 16 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bölüm - VI. 

Muvakkat Maddeler 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümetin tek
lifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Maliye Encü
meninin tadili veçhile »aynen kabul edilmiştir.. 

( S. sayısı : 225 ) 
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daki swmayeınin tediye edilmiş kusmınii teşkil 
eder. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Bu «kanun yü
rürlüğe 'gilrdiği tarihten aynı yılın sonuna ka
dar olan müddet Ofisin ilk hesap devresidir, tik 
hesap devresi 6 aydan az olduğu (takdirde 'ay
rıca bilanço yapılmaz, mütaakıp senenin »bilân-
çosiyle 'birleştirilir. 

(MUVAKKAT MADDE 4 . - 3 ncü maddede 
sayılı vazifelerin Ofise devri (4910 ısayılı Ka
nunun 10 ncu maddesinde yazılı olanlar hariç) 
ılüzumluı sermaye ve personel temin olunup teş
kilât ve tesisler kuruldukça tcra Vekilleri Hey
eti karariyle yapılır ve aynı maddede yazılı 
matbaa ve 'tesislerin devir zamamı hakkımda ka
rar alma yetkisi İcra Vekilleri Heyetime aittir. 

MUVAKKAT MADDE 5. — 3 ncü madde 
gereğince Ofise devir olunacak matbaa ve tesis
lerden : 

a) Umumi, mülhak ve hususi bütçeli ida
relere ait olanlarının makine, motor, alet, harf, 
hammadde ve yedek malzeme ve bu işlerde kul
lanılan nakil vasıtaları gibi çeşitli mevcutları 
Maliye Vekâletince teşkil olunacak üç kişilik 
bir heyet tarafından incelenip mubayaa kıymet
lerinden amortisman payı çıkarıldıktan sonra 
kalacak veya lüzumu halinde takdir edilecek 
kıymetlerle Ofise devir olunur ve bu idare mev
cutlarından' düşülür. 

b) -a-fıkrasında sayılan idareler dışında 
kalan ve 3 ncü maddede yazılı olan idare, te
şekkül ve müesseselerden -a- fıkrasındaki esas
lar dairesinde Ofise devir olunacak mevcutları
nın bedelleri tediye olunmuş sermayeden ödenir. 

Ofise devrinden fayda görülmiyen malzeme 
ve tesisler ilgili dairelerince tasfiye olunur. 

MUVAKKAT MADDE 6. — Hazineye ait 
olup Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü
nün intifama tahsis edilen gayrimenkuller tah
sis tarihlerindeki durumlarına göre Maliye Ve
kâletince takdir edilecek kıymetleri üzerinden 
sermayesine mahsuben Ofise devir olunur. 

MUVAKKAT MADDE 7. — Bu kanun ge
reğince Ofise devredilecek menkullerin devrin
den ve gayrimenkullerin devir ve tescil muame 

Mal. E. 

smdaki sermayenin tediye edilmiş kısmını teş
kil eder. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Hükümetin tek
lifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Hükümetin tek
lifi veçhile aynen kaltoıl edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 5 . - 4 ncü madde 
gereğince, Ofise devrolunacak matbaa ve tesisler
den : 

a) Umumi, Mülhak ve Hususi Bütçeli ida
relere ait olanlarının makine, motor, alet, harf, 
hammadde ve yedek malzeme ve bu işlerde kulla
nılan nakil vasıtaları gibi çeşitli -mevcutları Ma
liye Vekâletince teşkil olunacak üç kişilik bir 
heyet tarafından incelenip mubayaa kıymetle
rinden amortisman payı çıkarıldıktan sonra ka
lacak veya lüzumu halinde takdir edilecek kıy
metlerle Ofise devrolunur ve bu idare mevcut
larından düşülür. 

b) (a) fıkrasında sayılan idareler dışmda 
kalan ve 3 ncü maddede yazılı olan idare, teşek
kül ve müesseselerden (a) fıkrasındaki esaslar 
dairesinde Ofise devrolunacak mevcutlarının be
delleri tediye olunmuş sermayeden ödenir. 

Ofise devrinden fayda görülmiyen malzeme 
ve tesisler ilgili dairelerince tasfiye olunur. 

MUVAKKAT MADDE 6. — Hükümetin tek
lifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 7. — Hükümetin tek
lifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 
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MUmKKAT-MADDE 3. — Hükümetin tek
lifi veçhile aynen kabul edilmiştir* 

MUVAKKAT MADDE 4. — Hükümetin tek
lifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 5. — Maliye Encü
meninin tadili veçhile aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 6. — Hükümetin tek-
lifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 7. — Hükümetin tek
lifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 
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lelerinden dolayı 
alınmaz. 

hiçbir vergi, resim, ve harç 

MUVAKKAT MADDE 8. — Devlet Kâğıt 
ve Basım Genel Müdürlüğü teşkilâtına dâhil 
maaşlı memurlar ve müstahdemler Ofisin memur 
ve müstahdemi olurlar. 

MUVAKKAT MADDE 9. — Muvakkat 4 
ncü maddeye göre Ofise devir olunacak mat
baa ve tesislerin memurlarından Ofisçe münasip 
görülenler durumlarına göre alabilecekleri ka
nuni maaşlarla 3659 sayılı Kanunun ikinci, do
kuzuncu ve onuncu maddelerine tâbi kadrolara 
tâyin olunurlar. Ofise geçmek istemiyen veya 
münasip görülmiyen bilcümle maaşlı, ücretli ve 
yevmiyeli elemanlar, memur ve müstahdemler 
hakkında ise bu daire ve müesseselerin kendi 
mevzuatları dâhilinde muamele olunur. 

MADDE 17. — 3558, 4628 sayılı kanunlar
la 4910 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi ve bu 
kanuna bağlı kadro cetvellerinden Devlet Kâ
ğıt ve Basım Genel Müdürlüğüne ait olan kıs
mı ve 4911 sayılı Kanunun bu kanuna muhalif 
hükümleri jnüigadır. 

MADDE 18. — Bu kanun neşri tarihinden 
üç ay sonra meriyete girer. 

MADDE 19. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. S. Burçak 

Eko. ve T im ret Vekili 
F. Çelikbaş 

O. ve 'IVkel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
V. üresin 

işlet m ol 
S. T 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 
/ / . Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve Po. Y. Vekili 
Dr. E. II. Üstündağ 

Tanın Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
II'. Erkmen 

Vekili 

MUVAKKAT MADDE 8. — Hükümetin tek
lifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 9. — Hükümetin tek
lifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Hükümetin 17 nei maddesi 
18 nei madde olarak aynen, kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Bu kanun neşri tarihinden 
3 ay sonra meriyete girer. 

MADDE 20. — Hükümetin 19 ncu maddesi 
20 nei madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

er 
'trcah 
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MUVAKKAT MADDE 8. — Hükümetin tek
lifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 9. — Hükümetin tek-
lifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Hükümetin 17 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Bu kanun neşri tarihinden 
üç ay sonra mer'idir. 

MADDE 19. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 225 ) 





S* .SAYISI : 231 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin 
metinlerinde yapılan düzeltme ve değişikliklere mütaallik ikinci 
Protokolün tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye, Gümrük 

ve inhisarlar ve Ticaret encümenleri mazbataları (1 /659) 

T. C. 
Başvekâlet 24 . VIII . 19S3 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Say% : 71/2545, 6/2481 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listekrifi metinlerinde yapılan düzeltme 
ve değişikliklere mütaallik ikinci Protokolün tasdiki hakkında Dışişleri Vekaletince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince 20 . VII . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişiğiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz edebim; 

Başvekil 
Ai MçnâereA 

ESBABI MUCİBE 

«Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin metinlerinde yapılan düzeltme ve 
değişikliklere mütaallik İkinci Protokol» Genel Anlaşma Âkıd Taraflarının Cenevre'deki Yedinci 
Umumi Toplantılarında tasvibedilerek 20 Kasım 1952 tarihinden itibaren de New - York'ta Bir
leşmiş Milletler Merkezinde bütün Âkıd Tarafların imzasına açılmıştı. 

Bahis mevzuu Protokolün 3 ncü maddesinde, Protokolün meriyete girebilmesi için, bütün Âkıd 
Taraflarca imzalanması lüzumu şart koşulmuştur. Yapılan tetkikattan Protokolde zikri geçen de
ğişikliklerden hiçbirinin memleketimizi ilgilendiren tavizlerden her hangi birine taallûk etmediği 
anlaşıldığı cihetle, mezkûr Protokolün imzalanmasında bir mahzur görülmemiş ve 7 Temmuz 1953 
tarihinde imzalanan Protokol tasdik edilmek üzere Büyük Millet Meclisine arz edilmiştir. 
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Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. 1/659 
Karar No. 7 

19 . XII . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Cenevre'de akdolunan 7 nci Umumi Toplan
tıda tasvip olunarak 20 Kasım 1952 tarihinden 
itibaren New-York'ta Birleşmiş Milletler Ge
nel Merkezinde bütün âkıd tarafların imza
sına açılmış olan ve memleketimizi alâkadar 
eden tavizlerden her hangi birine taallûk etme
diği cihetle imzalanması mahzurlu görülme
diği için 7 Temmuz 1953 tarihinde imzalanan 
«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşma
sına ekli listelerin metinlerinde yapılan düzelt
me ve değişikliklere mütaallik ikinci Protoko
lün tasdiki hakkında kanun lâyihası» Hükümet 
mümessilleri huzuru ile komisyonumuzda ince
lenmiştir. 

Bu inceleme neticesinde Hükümetçe ileri sü
rülen mucip sebepler maslahata uygun görül
müş ve kanun lâyihasının Hükümetçe teklif 
olunan şekilde aynen kabulüne ittifakla kr^ar 
verilmiştir. 

Havalesi gereğince Gümrük ve Tekel Komis
yonuna gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nulur. 

Dışişleri Komisyonu Reisi Y. Sözcü 
Erzurum 

B. Dülger 
Kâtip -
Denizli 

A. Çobanoğlu 

Bursa 
II. Köy m en 

İzmir 
V. Menteş 

Muğla 
Z. Mandalinei 

A 

tmzada bulunamadı 
Trabzon 

/ / . Saka 

Hat 
îra 

ay 
Melek 

s 
Ankara 
M. Arsal 

zada bulunamadı 
izmir 

C. Babacı 
izmir 

C. Tunca 
Seyhan 

R. 0. Arık 

Çorum 
S. Özer 

Gümrük ve İnhisarlar Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve İnhisarlar Encümeni 

Esas No. 1/659 
Karar No. 8 

Yüksek Reisliğe 

16.1.1954 

19 . X I I . 1953 tarihinde komisyonumuza ha
vale edilen, «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasına ekli listelerin metinlerinde ya
pılan düzeltme ve değişikliklere mütaallik ikinci 
protokolün tasdiki hakkında kanun lâyihası», 
Hükümet mümessillerinin iştirakiyle müzakere 
edildi. 

Netice : Mucip sebepler uygun görülerek ko
misyonumuz lâyihanın Plükümetin teklif ettiği 
şekilde aynen kabulüne ittifakla karar vermiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna tev

di olunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Reisi 
Trabzon 

7li". Goloğlu 
Kâlip 

Yozgad 
H. V'çöz 
Erzincan 

Z. Sovlu 

Burdur 
M. Erkazancı 

Malatya 
H.Doğan 

Tokad 
M. Özdemir 

Sözcü 
Samsun 

/ / . Üzer 

Elâzığ 
H. A. Yöney 

Tokad 
8. Atanç. 
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Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. İSİ. 
Ticaret Encümeni 
Esas No. 1/659 
Karar No. 16 

8. . / / / . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masına ekli listelerin metinlerinde yapılan dü
zeltme ve değişikliklere mütaallik ikinci Pro
tokolün tasdiki hakkında kanun lâyihası, Ha
riciye ve Gümrük ve İnhisarlar Encümenleri 
raporları, ilgili Hükümet temsilcilerinin iştira
kiyle encümenimizde incelendi •• 

Bu incelemede : Hükümet esbabı mucibesi, 
.temsilcilerin verdikleri izahat ve encümenlerin 
raporları encümenimızee de uygun görülerek 
kanun lâyihası Hükümetin teklif ettiği şekilde 
aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyete arz edilmek 
Reisliğe sunulur. 
Ticaret Encümeni Reisi 

Kütahya 
Hakkı Gedik 

Kâtip 
Kocaeli Afyon K. 
E. Başak G. Yiğitbaşı 

üzere Yüksek 

Mazbata Muharriri 
Kastamonu 

Ş. Kerimzade 

Ankara 
H. Bulgurlu 

Erzurum 
S, Başak 

Ankara 
Salâhattin Benli 

İmzada bulunamadı 
Antalya Bursa 

N. Ş. Nal el H. Şaman 
Kütahya 

M. Alkin 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli listelerin metinlerinde yapılan düzeltme ve 
değişikliklere mütaallik İkinci Protokol'un tas

diki hakkında Kanun lâyihası 

'MMADDE 1. — «Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Geneıl Anlaşamasın'a ekli listelerin ım'etinle
rinde yapılan .düzeltme ve -değişikliklere mütaal
lik İkinci Protokol» tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kamun neşri .tarihimde mıe-
•riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Millî Savunma Vekili 
S. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. S. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

içişleri Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
II. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
/ / . Erkmen 

İşletmeler Vekili 
S. Yırcalı 
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GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASINA EKLİ LİSTELERİN METİN

LERİNDE YAPİLAN DÜZELTME VE DLĞIŞİKLÎKLERE MÜTAALLİK İKİNCİ 
PROTOKOL 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmas (Bundan sonra Genel Anlaşma diye anılacaktır.) 
Âkıd Taraflar, 

Genel Anlaşmaya ekli bâzı listelerin asıl metinlerinde bâzı düzeltmeler yapılması gerektiğini 
müşahede ettikleri ve, 

Genel Anlaşmaya ekli bâzı listelerin asıl metinlerine Genel Anlaşmada derpiş edilen usullere 
uygun olarak tatbik mevkiine konulan bâzı değişiklikleri ithal etmek arzusunda oldukları cihetle, 

Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : 
1. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının bir cüz'ünü teşkil eden listelerde aşağı

daki düzeltmeler ve değişiklikler yapılacaktır : 
Listelerin metinleri 

2. İşbu Protokolün asıl metni 8 Kasım 1952 de Cenevre'de imzaya açılacaktır. Bunu mütaa-
kıp Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri nezdine tevdi edilecek ve 20 Kasım 1952 den sonra da Bir
leşmiş Milletler Merkezinde imzaya açılacaktır. 

3. İşbu protokolde zikredilen değişiklikler ve düzeltmeler, adı geçen Protokol o tarihte Ge
nel Anlaşmaya Âkıd Taraf olarak bulunacak bütün hükümetler tarafından imza edildiği gün, Ge
nel Anlaşmanın ayrılmaz cüz'ü olacaktır. 

4. a) İşbu Protokolün asıl metni Birleşimş Milletler Genel Sekreteri nezdine tevdi edile
cektir. 

b) Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreteri vakit geçirmeden bütün Âkıd Taraflar ile 
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Çalıştırma Konferansına katılmış olan diğer hükümetlere ve Bir
leşmiş Milletlerin bütün diğer üyelerine, işbu Protokolün tasdikli birer örneğini gönderecek ve 
işbu Protokole vaz'edilecek her imzadan onları haberdar edecektir. 

c) Genel Sekreter işbu protokolü Birleşmiş Milletler Andlaşmasınm 102 nci maddesi hüküm
leri gereğince tescile yetkilidir. 

YUKARDAKİ HUSUSLARI TASDÎK ZIMNINDA, gerekli şekilde yetkili kılınmış temsilci
ler işbu Protokolü imzalamışlardır. 

Her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere, Fransızca ve ingilizce tek bir nüsha ha
linde sekiz Kasım 1952 tarihinde Cenevre'de tanzim edilmiştir. 
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S. S A Y I S I : 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki öde
me Anlaşmasının bir sene müddetle uzatılmasına dair olan mek
tupların tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret 

encümenleri mazbataları (1 /671) 

T. C. 
Başvekâlet 13 . X . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/1136, 6/2924 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasındaki ödeme Anlaşmasının bir serie 
müddetle uzatılmasına dair mektupların tasdiki hakkında Dışişleri Vekâletince hazırlanan ve îc-
ra Vekilleri Heyetince 21 . IX . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ve 
esbabı mucibe lâyihaları ilişikleriyle birlikte, sunulmuştur. 

Sözü geçen mektupların, 5949 sayılı Kanunla müddeti uzatılan 4582 sayılı Kanunun ver
diği salâhiyete istinaden îcra Vekilleri Heyetince 21 . IX . 1953 tarihli ve 4/1446 sayılı Karar
name ile tasdik edilmiş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LAYİHASI 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği arasında münakit 2 Aralık 1948 tarihli 
ödeme Anlaşmalarının mer'iyet müddeti 31 Aralık 1952 tarihinde teati edilen mektuplarla 30 
Haziran 1953 tarihine kadar uzatılmıştı. 

Belçika ile memleketimiz arasında liberasyon rejimi çerçevesinde cereyan eden ticari mübade
lelerin aleyhimize bir seyir takibet'me.si üzorine bu memleketle yeni bir ticaret anlaşması akdi ve 
mer'i ödeme Anlaşmasının yeni şartlara uydurulması muvafık görülmüşse de ihracat mevsimine 
girmekte olduğumuz ve yeni dış ticaret rejimimizin henüz yürürlüğe girmemiş olduğu nazarı iti
bara alınarak yeni rejimin tatbiki içinde iki memleket ticaretinin göstereceği inkişafı müşahede 
ederek yeni. anlaşmalar akdedilmesi, ancak bu arada ticari münasebetlerin haleldar olmaması için 
mer'i ödeme Anlaşmasının 30 Haziran 1953 tarihinden itibaren bir senelik bir müddet için uza
tılması uygun görülmüş ve bu hususta Belçika Elçiliği ile teati olunan mektuplar Büyük Millet 
Meclisinin yüksek tasdikına arz edilmiştir. 
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Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. 1/671 
Karar No. 21 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Belçika - Lü'ksembug Ekonomik 
Birliği arasındaki ödeme Anlaşmasının bir sene 
müddetle uzatılmasına dair olan mektupların 
tasdiki hakkında kanun lâyihası Dışişleri ve Eko
nomi ve Ticaret Vekâletleri temsilcileri hazır ol
dukları halde komisyonumuzda incelendi. 

Belçiıka ile memleketimiz arasında liberasyon 
rejimi çerçevesinde cereyan eden ticari münase
betler aleyhimize bir seyir takibetmiştir. Bu 
sebeple bu memleketle yeni bir ticaret anlaşmak 
akdi ve mer'i ödeme Anlaşmasının yeni şartlara 
uydurulması zaruri ise de yeni anlaşma yapılın
caya kadar iki memleket ticaretinin aksamaması 
maksadivle mer'i ödeme Anlaşmasının 30 Haziran 
1953 tarihinden itibaren bir senelik bir müddet 
için uzatılması memleketimizin menfaatlerine, uy
gun bulunmuş ve tasarı komisyonumuzca ittifak
la ve aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonunun» 
gönderilmek üzere Yüksek Eeisliğe sunulur. 

Dışişleri Komisyonu Bu rapor Sözcüsü 
Reisvekili Denizli 

izmir A. Çobanoğlu 
C. Baban 

Ankara 
S. M. Arsal 

Ankara 
8. Kurtbek 

Balıkesir 
E. Budakoğlu 

Bursa 
II. Köymen 

İstanbul 
N. Talbar 

Konya 
Z. Ebüzziya 

İmzada bulunamadı. 

Manisa 
A. Karaosanoğlu 

2 .II . 1954 

Ankara 
M. F. Fenik 

Aydın 
N. Gedik 

İmzada bulunamadı. 

Balıkesir1 

E. Güreli 

Hatay 
A. Melek 

İzmir 
O. Kapanı 

Manisa 
S. Ağaoğlu 

İmzada bulunamadı. 

Mardin 
K. Türkoğlu 

Seyhan 
R. O. Arık 

İmzada bulunamadı. 
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Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 
Esas No. 1/671 
Karar No. 18 

8. III. 1954 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik 
Birliği arasındaki ödeme Anlaşmasının bir sene 
müddetle uzatılmasına dair mektupların tasdiki 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye Encümeni 
raporu ile birlikte ilgili Hükümet temsilcilerinin 
iştirakiyle incelendi : 

Mektup teatisi suretiyle 30 Haziran 1953 tari
hine kadar meriyet müddeti uzatılmış olan Tür
kiye ile Belçika - Lüksemburg ödeme Anlaşması, 
Yeni Anlaşmaların imzalanmamış olması ve Yeni 
Dış Ticaret rejiminin de henüz meriyete girmiş 
bulunması, bu rejimin tatbikatından elde edile
cek neticelerin Anlaşmaların aktinde fayda temin 
edeceği, düşünülerek mevcut rejimi bir sene daha 
temdidini derpiş eden ve mektup teatisi suretiyle 

yapılan Anlaşma ticari münasebetlerin aksama
ması mütalâası ile Encümenimizce Hükümet tek
lifi aynen ve ittifakla kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin yüksek tasvibine arz edilmek 
üzere Reisliğe saygı ile sunulur. 
Ticaret Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Kütahya 
H. Gedik 

Kâtip 
Kocaeli 

H. Başak 
Bolu 

V. Yöntem 

S 
Afyon K. 

G. Yiğitbaşı 
Denizli 
E. Şahin 

Sivas 
H. Yüksel 

Kastamonu 
Kerimzade 

Antalya 
N. Ş. Nabel 
Kütahya 
M. Alhin 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekonomik Bir
liği arasındaki ödeme Anlaşmasının bir sene müd
detle uzatılmasına dair mektupların tasdiki hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye ile Belçika - Lüksem
burg Ekonomik Birliği arasında münakit olup 
yürürlük süreleri 30 Haziran 1953. tarihinde so
na eren 2 Aralık 1948 tarihli ödeme Anlaşması 
ile 28 Eylül 1950 ve 19 Şubat 1951 tarihlerinde 
teati olunan mektuplar ve 19 Şubat 1951 tari
hinde imzalanan ödeme Anlaşmasına ek Proto
kolün bir sene müddetle uzatılması hakkında 
Belçika Elçiliği ile teati olunan mektuplar tas
dik edilmiştir. 

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

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

Başvekil Devlet Vekili 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 
Dışişleri Vekili 

F. Köprülü 
Millî K&itim Vpkili 

R. 8, Burçak 
Eko. ve Ticaret Vekili 

F. Çelikhaş 
G. ve Tekel Vekili ve 

Maliye V. V. 
E. Kalafat 

Ulhçtıımu Vekili 
Y. Üreri* 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. İT. Üstvndağ 

Tarım Vekili 
İV. ökmen 

Çalışma Vekili 
71. Ürkmen 

İşletmeler Vekili 
S. Yırcalı 
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Ankara, 30 Haziran 1953 

Bay Elçi, 

Belçika ile Türkiye arasındaki ticari mübadelenin kesilmesini önlemek maksadiyle ve 31 Aralık 
1952 tarihli mektuba atfen, 2 Aralık 1948 tarihli ödeme Anlaşmasının 28 Eylül 1950 ve 19 Şubat 
1951 tarihinde teati edilen mektuplar ve 19 Şubat 1951 tarihinde imzalanan ödeme Anlatmasına ek 
Protokolle yapılan tadillerle birlikte, bugünden itibaren, bir senelik bir müddet için uzatılmasını Ek
selansınıza teklif etmekle şeref kazanırım. 

Yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını bildirmekle Ekselansınız beni 
minnettar kılacaktır. 

Bu vesile ile Ekselansınıza derin hürmetlerimi yenilerim. 

Ekselans Haydar Görk Robert van de Kerchove d' Hallebast 
Orta Elçi 

Dışişleri Vekâleti 
Umumi Kâtip Muavini 

Ankara 

Ankara, 30 Haziran 1953 

Bay Elçi, 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım : 
«Belçika ile Türkiye arasında ticari mübadelelerin kesilmesini önlemek maksadiyle ve 31 Ara

lık 1952 tarihli mektuba atfen, 2 Aralık 1948 tarihli ödeme Anlaşmasının 28 Eylül 1950 ve 19 
Şubat 1951 tarihlerinde teati edilen mektuplar ve 19 Şubat 1951 tarihinde imzalanan ödeme An
laşmasına ek Protokolle yapılan tadillerle birlikte, bugünden itibaren, bir' senelik bir müddet için 
uzatılmasını Ekselansınıza teklif etmekle şeref kazanırım. 

Yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını bildirmekle Ekselansınız beni 
minnettar kılacaktır.» 
, Yukardaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabakatını ekselansınıza bildirmekle şeref ka
zanırım. 

Bu vesile ile Ekselansınıza derin hürmetlerimi yenilerim. 

Ekselâna Haydar Görk 
Robert van de Kerchove d'Hallebast 

Belçika Elçisi 
Ankara 
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S. S A Y I S I : 

Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması hakkındaki 19 Eylül 1950 ta
rihli Anlaşmayı tadil eden 4 sayılı Ek Protokolün tasdikma dair 
kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret Encümenleri mazbataları 

(1/710) 

T. C. 
Başvekâlet 21. XII. 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 2673, 6/3536 ' 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil eden 
4 sayılı ek Protokolün tasdikma dair olup Dışişleri Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri He
yetince 25. XI . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı 
mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Avrupa Tediye Birliği Anlaşması, 11 Temmuzl952 de Paris'te imzalanan «3 sayılı Ek Protokol» 
ile, 30 Haziran 1953 tarihine kadar mer'i kılınmıştı. Bu tarihten önce, Avrupa İktisadi İş Birliği 
Teşkilâtı tarafından yapılan tetkikler sonunda, Avrupa Tediye Birliği Anlaşmasının, üye mem
leketlerin iktisadi ve malî istikrarlarının temininde mühim rol oynadığı göz önünde bulundurula
rak, 30 Haziran 1953 ten sonra da tatbikinin faydalı olacağı neticesine varılmış ve adı geçen Teş
kilât Konseyinin Nazırlar seviyesinde akdettiği toplantıda, Avrupa Ttediye Birlilinin 30 Haziran 
1954 tarihine kadar bir sene müddetle temdidi kararlaştırılarak bu maksatla hazırlanan «Bir 
Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil eden 4 sayılı 
Ek Protokol» ün mezkûr Teşkilât üyesi memleketler tarafından 30 Haziran 1953 tarihinde imza
lanması iltimas olunmuştur. 

« 4 sayılı Ek Protokol» projesi tetkik edilmiş ve Avrupa Tediye Birliğinin üye memleketlerle 
olan ticari mübadelelerimizi teshil etmekte olduğu ve Birleşik Amerika Hükümeti tarafından 
memleketimize yapılan hususi menabi yardımının da bu Anlaşma mucibince Birlik muvacehesin
deki açıklarımızın kapatılması maksadiyle kullanılması mümkün olduğu göz önünde bulunduru
larak, <adı geçen Birliğin devamında ve bunu teminen hazırlanan Ek Protokolün imzalanmasında 
memleketimizin ekonomik menfaatleri bakımından fayda mülâhaza, edilmiştir.. 

6127 sayılı Kanunla yürürlük müddeti uzatılmış bulunan 5436 sayılı Kanunun 1 nci maddesi 
çerçevesine giren bahis konusu Ek Protokol, 26 Haziran 1953 tarih ve 4/1021 sayılı İcra Vekil
leri Heyeti karariyle verilen yetkiye müsteniden Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı nezdindek* 
Heyetimiz Başkanı Mehmet Ali Tiney tarafından 30 Haziran 1953 tarihinde Paris'te imzalanmış 
ve 5436 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmü gereğince, imzası tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Tetkikından da müşahede Duyurulacağı veçhile, «4 sayılı Ek Protokol» Avrupa Tediye Bir
liği Anlaşmasına mühim tâdiller getirmemektedir. Protokolün 4 ncü maddesinde mündemiç «Mu-
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ahhar 35 nci madde» Anlaşmanın mer'iyet maddesi olan 11 nci maddesinin 30 Haziran 1953 ten 
30 Haziran 1954 e kadar bir sene müddetle uzatılmasını derpiş etmektedir. Protokolün diğer 
maddeleri Anlaşmaya vuzuh vermek maksadiyle yapılan tadilât ve ilâvelere mütedairdir, 

«4 sayılı Ek Protokol» ün onanması yüksek tensiplerine arz olunur. 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 
Esas Ne. 1/710 

Karar No. 24. 

2 . II . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkın
daki 19 Bylûl 1950 tarihli Anlaşmayı tadil eden 
4 sayılı Ek Protokolün tasdikına dair kanun lâ
yihası, Dışişleri ve Ekonomi ve Ticaret Vekâlet
leri temsilcileri hazır oldukları halde komisyo
numuzda incelendi. 

Avrupa Tediye Birliği Anlaşması 11 
Temmuz 1952 de Paris'te imzalanan « 3 sayılı 
Ek Protokol » ile 30 Haziran 1953 tarihine ka
dar mer'i kılınmıştı. Adı geçen Anlaşmanın, 
bu Anlaşmaya bağlı memleketlerin iktisadi ve 
asli istikrarlarının temininde mühim rol oyna
dığı göz önünde bulundurularak 30 Haziran 
1953 ten sonra da tatbik edilmesinin faydalı 
olacağı anlaşıldığından Avrupa Tediye Birliği
nin 30 Haziran 1954 tarihine kadar bir sene 
müddetle uzatılması kararlaştırılmıştır. 

Filhakika, bu birliğin üye memleketlerle 
olan ticari mübadelelerimizi kolaylaştırdığı ve 
Birleşik Amerika Hükümeti tarafından memle
ketimize yapılan hususi menabi yardımının da 
bu anlaşma gereğince Birlik muvacehesindeki 
açıklarımızın kapatılması maksadiyle kullanıl
ması mümkün olduğundan adı ge^en Birliğin 

devamı memleketimizin menfaalarma uygun bu
lunmuş ve tasarı komisyonumuzca aynen ve 
ittifakla kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Dışişleri Komisyonu 
Reisi 

Samsun 
F. Kesim 
Ankara 

8. M. Arsal 

Balıkesir 
E. Güreli 
İstanbul 

N. Tlabar 

İzmir 
S. Giz 
Manisa 

A. Kara&smanoğhı 

Bu rapor Sözcüsü 
Denizli 

A. Çobanoğlu 

Balıkesir 
E. Budakoğlu 

İmzada bulunamadı. 
Hatay 

A. Melek 
İzmir 

C. Baban 
İmzada bulunamadı. 

İzmir 
C. Tunca 

Muğla 
N. Nadi 

İmzada bulunamadı. 
Trabzon 
# . Baka 
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Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 
Esas No. î/710 
Karar No. 21 

y-r *..> 8. III. 1954 

Yüksek Reisliğe 

Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hak
kındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil 
eden 4 sayılı Protokolün tasdikına dair kanun 
lâyihası ve Hariciye Encümeni raporu ile bir
likte ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle 
incelendi : 

Avrupa Tediye Birliği Anlaşması 11 Tem
muz 1952 de Paris'te imzalanan «3 sayılı Ek Pro
tokol» mucibince meriyeti 30 Haziran 1953 ta
rihinde sona eriyordu. Ancak Avrupa İktisadi 
fa Birliği Teşkilâtı Nazırlık Konseyi, Avrupa 
Tediye Birliğinin, Birliğe dâhil memleketlerin 
tediye münasebetlerini muvaffakiyetle ifa et
miş ve Âkıd Devletlere çok faydalı olmuş bulun
duğu nazarı itibara alınarak Anlaşmanın bir 
sene daha meriyette kalmasını uygun bulmuş ve 
bu hususta hazırladığı «Bir Avrupa Tediye Bir
liği Kurulması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli 
Anlaşmayı tadil eden 4 sayılı Ek Protokol» ü 
.Âkıd Devletlerin imzalarına açmışlardır. 

Esbabı mucibede de belirtildiği gibi Anlaş

manın tatbikatta aksıyan bâzı maddelerinde esa
sa taallûk etmiyen değişiklikleri de muhtevi 
protokol menfaatlerimize uygun görüldüğünden 
Hükümet teklifi encümenimizce aynen ve ittifakla 
kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin Yüksek tasvibine arz edilmek 
üzere Reisliğe saygı ile sunulur. 
Ticaret Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Kütahya Kastamonu 
H. Gedik Ş. Kerimzade 

Kâtip 
Kocaeli Afyon K. 

H. Başak Süleyman Kermen 
e îmzada bulunamadı 

Afyon K. Antalya 
O. Yiğitlast Nazifi Şerif Nabel 

îmzada bulunamadı 
Bolu Denizli 

V. Yöntem E. Şahin 
Kütahya Sivas 

M. Alkin H. Yüksel 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkında
ki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı tadil eden 
4 sayılı ek Protokolün tasdikına dair Kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Avrupa Tediye Birliğinin 30 
Haziran 1953 tarihinden sonra devamını müm
kün kılmak maksadiyle 30 Haziran 1953 tari
hinde Paris'te imzalanmış bulunan «Bir Avrupa 
Tediye Birliği kurulması hakkındaki 19 Eylül 
1950 tarihli Anlaşmayı tadil eden 4 sayılı Ek 
Protokol» tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun n'eşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun icraya îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

Başvekil Devlet Vekili 
A. Menderes 

Devlet Vekili Adalet Vekili 
C. Yardımcı O. Ş. Çiçekdağ 

içişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Vekili Sa. ve So. Y. Vekili 
F. Çelikbaş 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. S. Burçak 

Güm. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Dr. E. H. Üstündag 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkm&n 

işletmeler Vekili 
8, Yırcalt 
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BİR AVRUPA TEDİYE BÎRLÎĞÎ KURULMASI HAKKINDAKİ 19 EYLÜL 1950 TARİHLİ 

ANLAŞMAYI TAHLİL EDEN 4 SAYILI EK PROTOKOL 

Federal Almanya Cumhuriyeti, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Danimarka Krallığı, 
Fransa Cumhuriyeti, Yunanistan Krallığı, İrlanda Cumhuriyeti, İzlanda Cumhuriyeti, italya 
Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Norveç Krallığı, Holânda Krallığı, Portekiz Cumhu
riyeti, Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Birleşik Krallığı, isveç, isviçre Konfederasyonu ve 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetleriyle Serbest Triyeste Ülkesi ingiliz, Amerikan Bölgesi Komu
tanı; 

19 Eylül 1950 tarihinde «Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması hakkındaki Anlaşma» nın 
(aşağıda «Anlaşma» diye anılacaktır.) ve bu Anlaşmaya ek olarak aynı günde imzalanan ve bi
rinci fıkrasında Anlaşmanın tesirlerini 1 Temmuz 1950 den itibaren yürürlüğe koyan Anlaşma
nın Geçici Tatbik Protokolünün, ve 4 Ağustos 1951 tarihinde imzalanan ve Anlaşmayı tadil 
eden 2 sayılı Ek Protokolün, ve 11 Temmuz 1952 tarihinde imzalanan ve Anlaşmayı tadil eden 
3 sayılı Ek Protokolün mümzileri olarak; 

Anlaşmada bâzı tadiller derpiş eden 4 sayılı Ek Protokolün imzalanması hususunda mutabık 
kaldıklarından; 

Sözü geçen Ek Protokolün hükümlerini derhal yürürlüğe koymayı arzu «ettiklerinden; 
Avrupa iktisadi iş Birliği Teşkilâtı Konseyinin işbu Ek Protokolün metnini tasvip ve Teş

kilât üyeleri tarafından imzalanmasını tavsiye eden 19 Haziran 1953 tarihli tavsiyesini nazarı 
itibara alarak, 

Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : , 

Madde — 1. 

Anlaşmanın 4 ncü maddesinin f fıkrasından sonra metni aşağıda münderiç yeni bir mükerrer 
f fıkrası ilâve olunmuştur : 

«f mükerrer. Her Âkıd Taraf, usulü veçhile müsaade edilmiş mübadelelerin, vâdelerinde, tes
viyesi için gerekli döviz transferlerine vakit geçirmeden müsaade etmeyi taahhüt eyler» 

Madde — 2. v ! 

Anlaşmanın 19 ncu maddesinin b fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir i 
«işbu maddenin c ve d fıkralariyle muahhar 35 nci maddenin hükümleri mahfuz kalmak şar-

tiyle, Konseyin işbu anlaşma gereğince alacağı kararlar, kararın ittihazında hazır bulunmıyan 
veya müstenkif kalan Âkid Taraflar hariç, diğer bütün Âkıd Taraflar karşılıklı mutabakatı 
ile alınır.» 

Madde ~ 3. 

Anlaşmanın 20 nci maddesinin (a) fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir t 
«Aşağıdaki 34 veya muahhar 35 nci maddeler gereğince ,işbu Anlaşmanın hakkında sona erdi

ği bir Âkıd Tarafın inhası üzerine tâyin edilmiş olan her üye, bunun üzerine, İdare Komitesi üye
si olmaktan çıkar.» 

n 
Madde — 4. 

Anlaşmanın mükerrer 35 nci maddesinden sonra, metni aşağıda münderiç yeni bir muahhar 35 
nci madde ilâve olunmuştur. 

«Madde 35 muahhar 
11 nci maddenin yeni temdidi 
a) Teşkilât, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile istişare aderek, yukardaki 11 nci mad-
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denin 1 Temmuz 1954 tarihinden itibaren hangi şartlar dâhilinde temdit edilebileceğini kararlaş
tırmak maksadiyle, en geç 31 Mart 1954 tarihinde işbu Anlaşmanın tatbikatını umumi ıbir incele
nmeye tâbi tutacaktır. 

b) tşbu Anlaşma, işbu maddenin (a) fiknasında derpiş «dilen Teşkilât Kanarına iştirak ©t-
miyen her Âkıd Taraf için, 30 Haziran 1954 tarihinde hitam bulacak ve yuıkardaki 34 ncü mad
denin (e) fıkrası, mezkûr Âkıd Tarıafa tatbik edilecektir. 

c) Aşağıdaki 36 ncı maddenin (b) fıkrası hükümleri mahfuz kalmak partiyle, diğer Âkıd 
TarafLar 11 nci maddeyi, kararlaştıracakları şartlar dâhilinde, kendi lanalianınıda, yürürlükte bı
rakacaklardır.» 

Madde .— 5. 

Anlaşmanın 36 ncı maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 
«b) Teşkilât aksini kararlaştı/rmadıkça, işbu Anlaşma, Âkıd Tarafların kotaları, mecmuu, 

kotalar yekûnunun % 50 sinin dununa düştüğü takdirde, 30 Haziran 1950 tarihinden' sonra, hita
ma erecektir > işbu fıkra anlamında kotalar, vukardaki n i sayılı cetvelde bidayeten iteslbit -edil'-
ıntiş meblâğlardır.» 

r Madde — 6. 

Anlaşmanın B Ekinin I nci bölümünün 1 nci fıkrası, aşağıdaki şekilde tadil 'edilmiştir : 
«1. İşbu Anlaşmanın 34 veya muahhar 35 nci maddeleri gereğince; işbu Anlaşmanın bir Âkıd 

Taraf hakkında sona ermesi halinde, Teşkilâtın, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetiyle muta
bık kalarak, işbu Anlaşmanın 13 ncü maddesi gereğince, hususi hallerde verilen krediler hakkın
da alabileceği kararlar mahfuz kalmak şartiyle, mezkûr Âkıd Tarafın hak ve vecibeleri aşağı
daki hükümler dairesinde tesbit olunur.» 

Madde — 7. 

1. İşbu Ek Protokolün 1 ilâ 6 ncı maddeleri, Anlaşmanın ayrılmaz parçasını teşkil ederler. 
2. îşbu Ek Protokol tasdik edilecek ve Anlaşma ile aynı tarihte veya işbu Ek Protokol mez

kûr tarihe kadar bütün mümzilerce tasdik edilmediği takdirde, tasdik belgelerinin bütün müm-
•zilerce tevdiini mütaakıp yürürlüğe girecektir. 

3. İşbu Ek Protokol, Anlaşmanın sona ermesine kadar yürürlükte kalacaktır; Anlaşmanın 
34, muahhar 35 ve 36 ncı maddeleri hükümleri, işbu Ek Protokole, Anlaşmaya uygulandıkları 
şartlarla tatbik olunurlar. 

; Madde — 8. 

Yukardaki 7 nci maddenin 2 nci fıkrası hükümlerine rağmen, işbu Ek Protokolü imzalıyan 
Taraflar, 1 Temmuz 1953 tarihinden itibaren mer'i olmak üzere, işbu Ek Protokol hükümlerini 
tatbik edeceklerdir. 

Bu hususları tasdik zımnında, aşağıda imzası olan ve gerekli şekilde salahiyetli kılman temsil
ciler, işbu Ek Protokolü imzalamışlardır. 

Her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere, Fransızca ve İngilizce olarak,, bir tek 
nüsha halinde, 30 Haziran 1953 tarihinde ^Paris'te tanzim edilmiştir. Bu nüsha, Avrupa İktisadi 
İş Birliği Teşkilâtı Genel Sekreterliğine tevdi olunacak ve Genel Sekreter mezkûr nüshanın 
musaddak bir suretini işbu Ek Protokolün bütün mümzilerine gönderecektir. 
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S. SAYISI : 234 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslav Hükümeti arasında 
26 Şubat 1953 tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve Seyrise-
fain Mukavelenamesinin kabulü hakkında kanun lâyihası ve Hari

ciye ve Ticaret encümenleri mazbataları (1 /607) 

TC. 
Başvekâlet 16 . V . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Hayı : 71/2584, 6/1485 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslav Hükümeti arasında 26 Şubat 1953 tarihinde 
Ankara'da imzalanan Ticaret ve Seyrüsefain Mukavelenamesinin kabulü hakkında Dışişleri Ve
kâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 10 . IV . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe lâyihalarının ilişikleriyle birlikte sunulduğunu say
gılarımla arz ederim. 

' Başvekil 
A. Menderes 

EHBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Türkiye ide Yugoslavya arasımda 1936 senesinde akdedilmiş bulunan Ticaret ve Sıeyrüsefain 
MıukavGilıeımmeısi, Yugoslavya'mın harb içindeki durumu muvacehesinde, tatbik "kabiliyetini kay
bettiğinden, 1941 senesinde taraflımızdan feshedilmişti. 

1950 senesinde iki Hükümet taraşımda Ticaret ve ödeme Anılaşmaları akdi için Ankara'da ce
reyan ©den nuitaıakereıler anasında evvelce feshedilmiş bulunan Ticaret ve 'Seyrüsefam. Mukavele
namesinin yerine kaim o İrmak üzere bir Modüs Vivendi imzalanmıştı.. 

tki memleket arasındaki ticaretin son zamanlarda inkişaf etmek istidadımı1 göstermesi üzeri
ne, yeni Ticaret va ödeme Anlaşmaları aıkdi için Ankara'ya gelen Yugoslav Heyetiyle bir Ticaret 
ve Seyrüsıefain Mukavelenamesi akdi hususunda da (mutabakata vamlmıış ve bu konuda yapılan 
müzakereler, 26 Şubat 1953 tarihinde yeni ÛMukavelenamıenin imzasiyle neticelenmiştir. 

Türkiye'nin evvelce diğer memlelketlertle akdettiklerinle müşabih bulunan yemi Türk - Yugos
lav Ticaret ve Seyrüsefain Mukavelemaımesi hükümleri gereğince, iki Hükümet karşılıklı olarak, 
vergi, gümrük, nesini ve umumiyetle ticaret hususlarında yekdiğerine en ziyade (müsaadeye maz-
har: millet muamtelesimi (bahşedecektir. Ayrıca, iki 'mıemleket vatandaşları ile ticaret şirketleri, 
karşılıklı1 olanak, diğerinin mıemılekeıtinde, memleketin mevzuatına uymak şartiyle, her nevi 
sanat ve mesleki icra edebilecekleridir. 

Bundan başka, yine mütekabil 'olmak şartiyle, iki taraf gemilerine, diğer memlekette, vergi. 
rüsum ve sair hususatta, millî muamele taJtbik olunacaktiır. 

Mukavelenamede, demiryolları, posta, telgraf ve telefon, turizm hakkındaki Meselelerin de iki 
fcanaf salahiyetli mercilerince 'tanzim edileceğine dair hükümler mevcuttur. 

Tasdiknamelerin teatisinden itibaren üç senelik bir müddet için .akdedilmiş bulunanı işbu Mu
kavelename, taraflardan biri tarafından altı1 aylık bir ihbarla fesih edilebilecektir. Bu müddet 
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zarfında fesih olunmadığı takdirde kendiliğinden uzatılmış sayılarak ve Âkıd Taraflardan biri fes-
h'edineeye kadar meriyette kalacaktır. 

'Menfaatlerimize uygun mütalâa edilen yeni Türk - Yugoslav Ticaret ve Seyrüsefain Mukave
lenamesi Yüksek Mıeolisin tasdikiMa .arz olunur. 

Hariciye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Hariciye Encümeni 
Esm No. 1/607 

Karar No. 4 

7 . XII. 1953 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugos
lav Hükümeti arasında 26 Şubat 1953 tarihin
de Ankara'da imzalanan Ticaret ve Seyrisefain 
Mukavelesinin kalbul ve tasdiki hakkındaki 
kanun lâyihası Hükümet mümessillerinin huzu
ru ile komisyonumuzca incelenmiştir. 

Türkiye ile Yugoslavya arasında 1936 se
nesinde akdedilmiş 'bulunan Ticaret ve Seyri-
sefain Mukavelenamesi, Yugoslavya 'nın İkinci 
Dünya Harbi içindeki durumu karşısında tat
bik kabiliyetini kaybettiği için 1941 yılında 
tarafımızdaıı feshedilmiştir. 

1950 yılında iki Hükümet arasında Ticaret 
ve Ödeme Anlaşmaları aikdi için Ankara'da ce
reyan eden müzakereler sırasında imzalanan 
•bir mödüs vivendi Ibu Mukavelenin yerine kaim 
olmuştur. 

$on senelerde iki memleket arasında inkişaf 
e'den ticari münasebetler yeni (bir ticaret ve 
seyrisefain anlaşması lakdini icabettirmiş ve 
Ankara'da yapılan müzakereler donunda bir 
Ticaret ve Seyrisefain Mukavelesi imzalan
mıştır. 

Bu Mukavele ve Mukavelenin kabul ve tas

diki na mütedair olan kanun lâyihası komisyo
numuzda incelenerek millî menfaatlerimize uy
gun bulunmuş ve aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi ıgereğince Ticaret Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Dışişleri Komisyonu 

Reisi Y. Sözcü 
Erzurum 
B. Dülger 

Ankara, 
tf. M. Arsal 

Çorum 
S. Öz6r 
İstanbul 

E. Adakan 
İmzada bulunamadı 

İzmir 
V. Menteş 

Konya 
Z. Ebüzziya 

imzada bulunamadı 
Seyhan 

R. 0. Arık 

•Kâtip 
Denizli 

A. Çdbanoğlu 
İmzada bulunamadı 

Ankara 
8. Kurtbek 

Hatay 
A. Melek 
İstanbul 

N. TlaJbar 
İmzada bulunamadı 

İzmir 
C. Tunca 
Manisa 

S. Ağaoğlu 

Trabzon 
H. Saka 
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Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 

Esas No. 1/607 
Karar No. 18 

8 . IU . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugos
lav Hükümeti arasında 26 Şubat 1953 tarihinde 
Ankara'da imzalanan Ticaret ve Seyrisefain, 
mukavelenamesinin kabulü hakkında kanun 
lâyihası ile Hariciye Encümeni raporu ilgili 
Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle incelendi: 

Türkiye ile Yugoslavya arasında 1936 sene
sinde aktedilmiş bulunan Ticaret ve Seyrisefain 
Mukavelesi, İkinci Dünya harbi dolayısiyle tat
bik kabiliyetini kaybetmiş ve 1941 yılında mu
kavelename tarafımızdan feshedilmiştir. 

1950 senesinde iki Hükümet arasında Tica
ret ve Seyrisefain Mukavelenamesinin yerine 
bir Modüs Vivendi imzalanmıştır. 

Memleketimizle Yugoslavya, arasındaki ti
caretin gittikçe artması, yeni Ticaret ve ödeme 
Anlaşmaları için Ankara'ya gelen Yugoslav 
Heyetiyle bir Ticaret ve Seyrisefain Mukavele

namesi akdi, 26 Şubat 1953 tarihinde imzalan
dı. 

Millî menfaatlerimize uygun bir şekilde ha
zırlanan, imza edilen Türk - Yugoslav Ticaret 
ve Seyrisefain Mukavelenamesine ait kanun lâ-
lihası aynen ve ittifakla kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin Yüksek tasvibine arzedil-
mek üzere Reisliğe sunulur. 
Ticaret Encümeni R. 

Kütahya 
H. Gedik 

Kâtip 
Afyon K. 

G. Yiğitbaşı 

M. Muharriri 
Kastamonu 

8. Kerimzade 

Kocaeli 
H. Başak 

Bursa 

Ankara 
S. Benli 

İmzada bulunamadı 
Denidli Bolu 

V. Yöntem H. Şaman E. Şahin 
Kütahya Yozgad 
İV, Alkin F. Erbaş 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslav 
Hükümeti arasında 26 Şubat 1953 tarihinde An
kara'da imzalanan Ticaret ve Seyrüsefain Muka
velenamesinin kabulü hakkında Kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye Cumruriyeti Hükü
meti ile Yugoslav Hükümeti arasında 26 Şubat 
1953 tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve 
Seyrüsefain Mukavelenamesi kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

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

Başvekil Devlet Vekili Devlet Vekili 
A. Menderes F. Çelikbaş Celâl Yardımcı 

Adalet Vekili Millî Savunma Vekili 
O. Ş. Çiçekdag 8. Kurtbek 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H.Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğhı 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstünday 

Tarım Vekili 
N. Ökmen 

Çalışma Vekili 
İT. Erkmen 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Mülî Eğitim Vekili 
R. 8. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
E. Güreli 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

İşletmeler Vekili 
S. Ytrcah 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YUGOSLAV HÜKÜMETİ ARASINDA 

TİCARET VE SEYRÜSEFAİN MUKAVELENAMESİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslav Hükümeti iki memleket arasında mevcut dostluk 
rabıtalannı kuvvetlendirmek ve iktisadi ve ticari münasebetlerini takviye ve inkişaf ettirmek 
arzusu ile mütehassis olarak bir Ticaret ve Seyrüsefain Mukavelenamesi akdine karar vermişler ve 
bu maksatla Murahhasları olarak: 

Türkiye Cumhurreisi 
Dışişleri Vekâleti Umumi Kâtip Muavini, Elçi, 

Settar îksel'i 
Yugoslav Halk Federatif Cumhuriyeti Reisi 
Dr. Stane Pavliç'i 
Tayin etmişlerdir. 
Müaşrünileyhler usulüne muvafık ve muteber bulunan salâhiyetnamelerîni yekdiğerine tebliğ ettik

ten sonra aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır. 

Madde — 1. 

Âkıd Taraflar, Gümrük vergileri ve diğer Gümrük resimleri, bu vergi ve resimlerin cibayet tarzı, 
gümrüklemeye mütaallik usul, formaliste ve tekâlif, emtianın antrepolara ve gümrüklere vazı, umu
miyetle gümrük muamelâtı, vergiler, emtianın ithalât, ihracat ve transiti, seyrüsefain ve umu
miyetle ticaret hususlarında en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesini mütekabilen birbirlerine 
bahşetmeyi taahhüt ederler, 

Madde — 2. 

En ziyade müsaadeye mazhar millet kaydının : 
1. Âkıd Taraflardan biri tarafından hemhudut memleketlere, hudut ticaretini kolaylaştır

mak için bahşedilmiş veya ilerde bahşedilebilecek imtiyazlara; 
2. Âkıd Taraflardan biri tarafından akdedilmiş veya akdedilebilecek bir gümrük ittihadından müm-

bais hususi müsaadelere; 
3. Türkiye'nin, 1923 te Osmanlı İmparatorluğundan ayrılan araziye bahşettiği veya ilerde 

bahşedebileceği hususi menfaat ve müsaadelere; 
Tatbik edilmiyeceği mukarrerdir. 

Madde — 3. 

Âkıd Taraflar, karşılıklı ticari münasebetleri takviye etmek ve mütekabil ticareti genişletmek 
için lüzumlu tedbirleri alacaklardır. 

Madde — 4. 

İki memlekette meriyette bulunan mevzuata tevfikan, ithalât ve ihracatta tahsil olunan Gümrük 
vergileri ile diğer Gümrük resimlerinden muafiyet : 

a) Yalnız ilân ve reklâm maksdiyle kullanılan emtia numunelerine; 
b) Satışa arz edilmemek şartiyle, nafıa işlerinin icrasında, fabrika ve imalâthaneler inşa ve 

montajında kullanılan alet ve makinelere; 
c) Sergi ve panayırlara tahsis edilmiş olan eşya ve emtiaya; 
Mütekabilen tatbik edilecektir. 

( S. Sayısı : 234 ) 
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Madde — 5. 

Âkıd Taraflardan her birinin vatandaşları, ticari şirketleri ve iktisadi müesseseleri, karşılıklı 
olarak, diğerinin ülkesinde, memleketin kanun ve nizamlarına uyarak, icrası memleketin ka
nunu ile mahallî vatandaşlara hasredilmemiş veya edilmiyecek olan her nevi sanat ve ticaret ile 
her hangi küçük sanat ve mesleki icra etmek hakkını haiz olacaklardır. 

Madde — 6. 

Âkıd Taraflardan birinin sancağını taşıyıp hamulesiz veya hamuleli olarak diğer tarafın sula
rına ve limanlarına girecek veya oradan çıkacak olan gemiler, hareket ve azimet mahalleri nere
leri olursa olsun, karşılıklı olarak, millî gemilere yapılan muamelenin aynından her hususta istifa
de edecekler ve millî gemilere tahmil edilen veyaedilebilecek olanlardan başka, Devlet, vilâyetler, 
nahiyeler veya Hükümetin müsaade ettiği her hangi bir teşekkül nam ve menfaatine ve her han
gi bir unvan altında istîfa olunan hiçbir resim ve mükellefiyete tâbi tutulmıyacaklardır. 

Âkıd Tarafların limanlarında, açıkta demirleme mahallerinde, doklarında ve (havre) lerinde, 
gemilerin yükletilmesine ve boşaltılmasına mütaallik hususlarda, taraflardan birinin millî gemi
lere bahşetmiş olduğu bütün imtiyaz ve kolaylıklar, geldikleri veya gidecekleri yer neresi olursa 
olsun, karşılıklı olarak, diğer tarafın gemilerine dahi bahş olunacaktır. 

Hamuleler - mevrit veya sevk mahalleri neresi olursa olsun - millî sancak altında ithal veya ih-
racedilmiş oldukları takdirde tâbi olacakları resim ve mükellefiyetten başkasına, karşılıklı ola
rak, tâbi olmıyacaklardır. 

Yolcular ve bagajları millî sancak altında seyahat ediyorlarmış gibi muamele göreceklerdir. 

Madde — 7. 

Bu Mukavelenamenin seyrüsef ain hususunda mütekabilen millî muamele bahş olunmasına müta
allik ahkâmı : 

1. Âkıd Taraflardan her birinin ülkesinde mer'i veya meriyete konacak kanunlarla tanzim 
'edilmekte devam edecek olan kabotaja ve iç sularda seyrüsefaine, 

2. Âkıd Tarafların karasularında ve buna muttasıl mmtakada balık avı icrasına ve limanların, 
açık demirleme mahallerinin ve sığ sahillerin demiz hizmetlerinin ifasına, 

3. Millî deniz ticaretine bahşedilmiş veya edilebilecek olan prim ve sair şekildeki teşviklere 
Şâmil değildir. 
Deniz hizmetleri, bu ameliyelerin karasuları dâhilinde ve Marmara Denizinde icrası takdirin

de, cer, kılavuzluk, deniz yardımı ve tahlisiye icrasını ihtiva eder. 
Yukardaki tadadın haricinde kalabilmiş olan istisnayı müstelzim mevaddı, karşılıklı olarak, 

en ziyade müstaadeye mazhar millet muamelesi tanzim edecektir. 

Madde — 8. 

Gemilerin tâbiiyeti, bu hususta mütekabil Devletlerin salahiyetli makamları tarafından her mem
leketin kanun ve nizamlarına .göre verilmiş olan vesika ve şahadetnameler mucibince her iki Ta
rafça kabul edilecektir. Âkıd Taraflardan biri tarafından verilmiş olan hacmi istiabi ve seyrü
sefere kabiliyet şahadetnameleriyle hacmi istiabiye mütaallik diğer vesikalar diğer Tarafça tanı
nacaktır. 

Madde — 9. 

îki memleket demiryolları idareleri, demiryolları münakalâtına mütaallik hususları, iltihak 
«etmiş bulundukları beynelmilel mukavelenameler çerçevesi dâhilinde tanzim edeceklerdir. 
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Martdo — 10. 

Âkıd Tarafar en kısa zamanda bir hava nakliyat mukavelenamesi akdetmeyi taahhüt ederler. 

Madde — 11. 

îki memleket Posta, Telgraf ve Telefon idareleri, karşılıklı münasebetlerini, iltihak etmiş bu
lundukları beynelmilel mukavelenameler çerçevesi dâhilinde tanzim edeceklerdir. 

Madde — 12. 

iki Tarafın salahiyetli müesseseleri, karşılıklı turistik münakalâtı tanzim ve çoğaltmak için te
masa geçeceklerdir. 

Madde — 13. 

işbu Mukavelenamenin meriyete girdiği gün, Ankara'da, 5 Ocak 1950 tarihinde imza edimiş olan 
Modüs Vivendinin meriyeti sona erecektir. 

Madde — 14. 

işbu Mukavelename tasdik olunacak ve tasdiknameler mümkün olan süratle Belgrad'da teati 
edilecektir. 

Mukavelename, tasdiknamelerin teatisi günü meriyete girecek ve müddeti, meriyete girdiği 
günden itibaren, üç sene olacaktır. 

Üç senelik müddetin hitamından evvel altı aylık bir ihbarla feshedilmedikçe, iki taraftan biri 
tarafından feshedilinceye kadar kendiliğinden uzatılmış olacaktır. 

Bu takdirde, fesih gününden itibaren altı ay daha meriyette kalacaktır. 
Yukardaki ahkâmı tatbik etmek üzere mütekabil murahhaslar işbu mukavelenemeyi imza etmiş

ler ve mühürlemişlerdir. 
26 Şubat 1953 tarihinde Ankara'da Fransızca iki nüsha olarak yapımıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Yugoslavya Hükümeti 
adına adına 

Settar îksel Dr. Stane Pavliç 

( Ö. Sayısı : 234) 



S. SAYISI : 235 
Türkiye ile ispanya arasında münakit Ticaret ve ödeme Anlaş
malarına Ek Protokolün tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Ha

riciye ve Ticaret encümenleri mazbataları (1 /620) 

T. C. 
Başvekâlet 29 . V , 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 

Sayı : 71/2599, 6/1694 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile ispanya arasında münakit 19 Haziran 1951 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmaları
na ek Protokolün tasdiki hakkında Dışişleri Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetin
ce 9 . V . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe lâ
yihaları ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Sözü geçen Protokolün, 5949 sayılı Kanunla müddeti uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği 
salâhiyete istinaden îcra Vekilleri Heyetince 9 . V . 1953 tarihli ve 4/714 sayılı kararname ile 
tasdik edilmiş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYÎHASI 

Memleketimizle ispanya arasındaki ticari mübadeleler 19 Haziran 1951 tarihli Ticaret ve öde
me Anlaşmaları ile tanzim edilmektedir 

Mer'i Ticaret Anlaşmasına ekli listelerle karşılıklı olarak 8 700 000 liralık bir mübadele hacmi 
tesbit edilmekte, ödeme Anlaşmasında ise 50 000 dolarlık karşılıklı bir kredi marjı derpiş edil
mektedir. 

Bu Anlaşmaların bir buçuk senelik tatbikatı esnasında iki memleket arasındaki ticari mübade
leleri geliştirmek bakımından istenen neticeye tam olarak varılamadığı görülmüştür. Filhakika 
1952 yılı içinde ispanya'ya 2 680 164 liralık ihracat yapılmış ve bu memleketten 1 189 789 liralık 
mal ithal edilmiştir. 

iki memleket arasındaki ticari mübadelelerin tezyidini arzu eden Hükümetimizin ispanyol 
makamları nezdindeki teşebbüsleri müspet şekilde karşılanmış, Ankara'ya gelen ispanyol Heyetiyle 
cereyan eden müzakereler sonunda adı geçen Anlaşmalara ek olarak 8 Nisan 1953 tarihli Protokol 
imzalanmıştır. 

Bu Protokole göre ispanya Hükümeti Türkiye'den 200 000 ton buğday satın alacak ve bunun 
bedelinin yarısını serbest dövizle veya Avrupa Tediye Birliğine dâhil memleketlerden birinin 
parasiyle, diğer yarısını ise Türk - ispanyol kliring hesabı kanaliyle ödiyecektir. 

19 Haziran 1951 tarihli Türk - ispanyol Ticaret Anlaşmasına ekli, ispanya'nın Türkiye'ye ihraç 
edeceği malları gösteren, (E) listesi iki memleket arasında tesis edilen yeni mübadele hacmma uy
gun olarak değiştirilmiş, ayrıca ödeme Anlaşmasının 4 ncü maddesinde zikredilen karşılıklı kredi 
haddi Protokolün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 180 günlük bir müddet için 3 000 000 dolara 
çıkarılmış, bu müddetin sonunda ise 1 500 000 dolar olarak tesbit edilmiştir. 

200 000 ton buğdaya r>it satış mukavelesinin imzası tarihinde yürürlüğe girecek olan işbu Pro-
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tokol, Ticaret Anlaşmasının 8 nci maddesinde kabul edilen fesih ve temdit imkânlarını aynen haiz 
olarak 30 Haziran 1954 tarihine kadar yürürlükte kalacaklır. 

Bu Protokolde kararlaştırılan esasların memleketimizin menfaatlerine uygun ve İspanya ile ara
mızdaki ticari münasebetleri geliştirecek mahiyette mütalâa edildiğinden Protokol ve Eki liste Büyük 
Millet Meclisinin yüksek tasdikına sunulur. 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. 1/620 
Karar No. 9 

21. XII. 1953 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile ispanya arasında münakit 19 Ha
ziran 1951 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmala
rına ek olarak Ankara'da 8 Haziran 1953 tari
hinde imzalanan Protokol ve ekinin tasdiki nak-
kmda Hükümetçe sevk olunarak komisyonumu
za havale ed'lmiş olan kanun lâyihası komisyo
numuzun 10 Aralık 1953 tarihli toplantısında 
incelenmiştir. 

Bu incelenme sonunda : Millî menfaatlere 
uygunluğu görülen mezkûr Protokol ile ekinin 
ıka'bul ve tosdiki' ittifakla tasvip olunmuştur. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Dışişleri Ko. Reisi Y. 

Sözcü 
Erzurum 

Bahadır Dülger A. 
Ankara 

M. F. Fenik -S 
İmzada bulunamadı 
Balıkesir 

E. Budakoğlu 
İzmir 

C. Baban 
* 

Bursa 
H. Köy men 

İzmir 
V. Meni eş 
Manisa 

S, Ağaoğlu 

Kâtip 
Denizli 
Çobanoğlu 
Ankara 

'. 'Kurtbek 

Çorum 
8. özer 
İzmir 

C, Tunca 

( S. Sayısı : 235 ) 
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Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 

Esas No. 1/620 
Karar No. 14 

Yükselk Reisliğe 

Türkiye ile İspanya arasında münakit 19 
Haziran 1951 t a r i h i Ticaret ve ödeme Anlaşma
larına ek Protokolün tasdiki hakkında kanun 
lâyihası ile Hariciye Encümeni raporu ilgili Hü
kümet temsilcilerinin iştirakiyle incelendi: 

Bu Prtötıoikolde kararlaştırılan esasların mem
leketimizin menfaatlerine uygun ve İspanya ille 
aramızdaki ticari münasebetleri geliştirecek 
mahiyetteki Protokol ile Ekinin kabul ve tas
diki ittifakla tasvip olunmuştur. 

Umumi Heyete arz edilmek; üzere Yüksek 

8 .111 . 1954 

Reisliğe sunulur. 
Ticaret Encameni Reisi 

Kütahya 
/ / . Gedik 

Kâtip 
Kocaeli 
II.Başak-
Ankara 

Salâhattin Benli 
İmzada bulunamadı. 

Antaya 
N. Ş. Nabel 

Erzurum 
S. Başak 

Maabata Muharriri 
Kastamonu 

Ş. Kerimzade 

Afyon K. 
G. Yiğitbaşı 

Ankara 
H. Bulgurlu 

Bursa 
H. Şaman 
Kütahya 
M. Alkin 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile İspanya arasında münakit 19 Hazi
ran 1951 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına 
ek Protokolün tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye ile İspanya arasında 
mer'i 19 Haziran 1951 tarihli Ticaret ve öde
me Anlaşmalarına ek olarak 8 Nisan 1953 tari
hinde Ankara'da imzalanan Protokol ve eki 
tasdik edilmiştir. 

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

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

Başvekil Devlet Vekili 
A. Menderes F. Çelikbaş 

Devlet Vekili Adalet Vekili 
C. Yardımcı O. Ş. Çiçekdağ 

' Millî Savunma Vekili 
S. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
li. S. Burçak 

Ekonomi ve Ticaret Vekili 
E. Güreli 

Güm. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

İçişleri Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 

/ / . Polatkan 
Bayındırlık Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Vekili 

Dr. E. H. Üstündağ 
Tarım Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

H. Erkmen 
işletmeler Vekili 

•S. YırcaU 

( S . Sayısı : 235) 
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19 HAZİRAN 1951 TARİHLİ TÜRK - İSPANYOL TİCARET VE ÖDEME ANLAŞMALARINA 

EK PROTOKOL 

Türkiye Hükümeti ile İspanya Hükümeti, iki memleket arasındaki ticari mübadeleler hacmini 
artırmak gayesiyle aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : 

1. İspanya Hükümeti veya yetkili Ajanı, fiyat üzerinde anlaşmak şartiyle, Türkiye'den 
200 000 ton buğday satmalacaktır. Bu 200 000 ton buğdayın bedeli aşağıdaki şekilde ödene
cektir : 

a) Bahis mevzuu buğdayın bedelinin % 50 si İspanya Hükümeti tarafından serbest dövizle 
veya Avrupa Tediye Birliğine dâhil memleketlerden birinin parasiyle, işbu memleketin mezkûr 
meblâğı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ahdi hesabına transfer etmek hususunda ki, 
muvafakti elde edilerek, ödenecektir. 

b) Bahis mevzuu buğday bedelinin % 50 si İspanyol Hükümeti tarafından 19 Haziran 1951 
tarihli Türk - İspanyol ödeme Anlaşmasının 1 nci maddesinde zikredilen hesaba yatırılacaktır. 

2. 19 Haziran 19" 1 tarihli Türk - İspanyol Ticaret Anlaşmasına ekli «E» listesinin yerine 
bu Protokole ekli muaddel «E» listesi ikame edilecektir. 

3. Her iki Hükümet, zikri geçen Kliring hesabında mevcut imkânları nispetinde, yukarda 
mezkûr buğday bedelinin % 50 sini nazarı itibara alarak, «E» ve «T» listelerinde bulunan 
malların ithalini kolaylaştıracaklardır. 

4. Yürürlükteki ödeme Anlaşmasının 4 ncü maddesinde zikredilen karşılıklı kredi, tesis edilen 
yeni mübadele hacmma uygun olarak, bu Protokolün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 180 
günlük bir müddet için 500 000 den 3 000 000 A. B. D. dolarına çıkarılacaktır. Bu 180 günlük müd
detin sonunda, bahis konusu karşılıklı kredi 1 500 000 A. B. D. doları olarak tesbit edilecektir. 
Yukarda mezkûr 180 günün hitamında kliring hesabı 1 500 000 A. B. D. dolarının fevkmda bir 
bakiye arz ettiği takdirde, bu bakiye serbest dövizle veya yukarda 1 nci maddenin (a) fıkrasında 
tasrih edilen usuller dairesinde, Avrupa Tediye Birliğine dâhil memleketlerden birinin parasiyle 
tesviye edilecektir. 

5. Yürürlük süresinin sonuna kadar 19 Haziran 1951 de imzalanan Türk - İspanyol Ticaret ve 
ödeme Anlaşmalarının ayrılmaz parçasını teşkil edecek olan bu Protokol yukarda mezkûr 200 000 
ton buğdaya ait satış mukavelesinin imzası tarihinde yürürlüğe girecektir. 

İşbu Protokol, Ticaret Anlaşmasının 8 nci maddesinde kabul edilen fesih ve temdit imkânlarını 
aynen haiz olarak 30 Haziran 1954 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır. 

Ankara, 8 Nisan 1953 

Türk Hükümeti adına İspanyol Hükümeti adına 
Haydar Görk Martinez de Mata 

( S. Sayısı : 235 ) 
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E - Listesi 

Türkiye'ye ihracedilecek İspanyol malları 

Gümrük tarife 
numarası 

54 
387 
607 

019 
71 
105 
115 

125 
132 

211 
231 
277 
305 

* 
340 
379 

istatistik 
No. 

120 
1333, 
2190 

2223 
176 
373,374 
410 
419,411,412 

430 
445 

651,653 
711 
867 
1014 
1015 
1016 

1017 
1106-1108 
1273,1275,1276, 
1277,1296,1298, 
1300,1319,1321, 
1322,1323,1271, 
1274,1284,1285, 
1286,1287,1288, 
1291,1292,1294, 
1295,1299,1309, 
1310,1313,1314, 
1315,1316,1317, 
1318,1320, 
1257 

MJalların cinsi 
'Senelik Kontenjan 
(A. B. D. Doları) 

Sedef düğme 
Pamuklu pasmantöri 
Gramofon plâğı (Türkiye Millî 
Eğitim Vekâletinin müsaadesiyle) 
Radyo 
Süperfbsfat 
Yünlü mensucat 
Yalınız silindir dçin keçe 
Yalnız sanayide müstamel keçe 
mamulâtı 
Erke'k için fötr için 
Yalnız 100 denyeden ince ve 400 
denyeden daha yukarı suni ipek 
ipliği 
Kakao 
•Terebantin yağı 
Kolofan 
Mantar (münhasıran ham) 
Temizlenmiş mantar (her şekilde) 
Tapa ve sadr mantardan mamul 
eşya 
Yüzmeye mahsus mantarlar 
Sigara kâğıdı 
Yalnız karşıda istatistik numara
ları kayıtlı pamuklu mensucat 

445 1456,1457 

Münhasıran hazır trençkot ima
linde kullanılan empermeabl ku
maş 
Otomobil, kamyon, otobüs ve em
sali arabalar ve bisiklet için iç ve 
dış lâstikler 

150 000 

400 000 
50 000 

50 000 

500 000 
50 000 

50 000 

350 000 

175 000 

5 000 000 

1 000 000 
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Gümrük tarife 
numarası 

448 

452 
469 
483 

485 

487 

488 

496 

497 
498 

524 

529 

536 
537 

538 

539 

541 

İstatistik 
No. 

1465,1466,1467, 
1469,1470,1471, 
1472 
1479,1480 
1531 
1587,1588 

1591,1592,1593, 
1594 
1597,1603 

1612-1615 

1632,1633,1634 

1635-1638 
1640-1643 

1766,1768 
1767,1769,1771 
1772,1774 

1773,1775,1777 

1793,1794,1795, 
1796,1797 
1799,1801 
1835 
1836 

1842,1843,1844; 
1849,1850,1854, 
1855,1855/A 
1856,1857 
1861,1865,186ı6, 
1868,1869, 
1871,1872,1873 

Malların cinsi 
Senelik Kontenjan 
(A. B. D. Doları) 

1872 

Kauçuktan mamul eşya 

Yere sermeye mahsus linoleum 
Yalnız çimento 
Çini ve porselenden döşemelik 
tuğla 
Banyo, kurna, lavabo, ördek ve 
apteshane takımları 
Çini ve porselenden sofra takım
ları (Kahve fincanı hariç) 
Çiniden, porselenden elektrik 
alâtı 
Bakalitten mamul elektrik ıalâtı 
Döşeme ve dam için cam tuğla, 
kiremit ve levha 
Pençene camları 
Otomobil ve 'aynalara mahsus 
emniyeft camları 
Demir tel 
Çelik tel 
Çinko galvanizli demir ve çelik 
tel 
Çinkodan gayri diğer madenlerle 
galvaoıizıe edilmiş demir ve çelik 
tel 
Çelikten borular 

Elektrik tellerine mahsus borular 
Demir kasa 
Deminden mamul eşya ve tefer
ruatı 
El alâtı 

Karşıida istatistik numaralıarı ka-
yutlı bıçakçılık eşyası 
Yalnız kasa kilitleri ile fişli, şif
reli ve «Yâle» sistemli kilitler 
Çilingir mamulâtı, ezcümle kilit, 
anahtar, kapı, pencere, mobilya 
ve sandıkçılık takımları ve yay
ları 

150 000 

500 000 

500 000 

500 000 

100 000 

200 O0O 

300 000 

100 OOO 

100 000 

25 000 

50 000 

350 000 

100 000 
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Gümrük tarife 

numarası 

552 

570 

• 598 
598 
601-602 

620 

624 
625 
626 

İstatistik 
No. 

1904,1906,1907, 
1908,1909 A, 
1911 
2031,2032,2033, 
2034,2036,2037 
2148 
2149 

2225,2226,2227 

2232 
2234 
2235,2236,2237 

Malların cinsi 

•627 

652 

657 

2238 

628 
632 

633 

635-647 

651 

2239 
2246-2250 

2251 

2296-2307 

2339,2340,2341, 
#842 

Elektrikli ev eşyası (Türk ithal 
rejimine göre) 

Kurşun ve halitası 

Elektrik muadditleri 
Su muadditleri 
Musiki aletleri (Türk ithal reji-
nine göre) 
Tababette müstamel elektrikli 
alât ve cihazlar ve diğerleri 
Termometre ve saire 
Fenni alet ve saire 
Baytarlığa, cerrahlığa ve tıbba 
mütaallik cihazlar ve aletler 
Cerrahide ve dişçilikte müstamel 
masa ve emsali diğer ameliyat le
vazımı 
Ortopedi cihazları 
Hassas ve otomatik teraziler, hu
susi basküller 
Halı ve saire süpürmeye, temizle
meye ve cilalamaya mahsus alât 
Esliha ve mühimmat ve mevadı 
infilâkıye 
Su, hava, petrol, benzin ve petrol 
müştakkaitı ve sair kuvvetler ile 
(elektrik müstesna dır1) mütehar
rik motörler (kurulmuş veya ku-
ru'hnaımış) 
Elektrik motörleri, dinamo, trans
formatör, konnütatör, rezistans, 
bobin, manyeto, buji, konverti-
sör, distribütör, aspiratör ve 
mümasilleri (10 'kilogramdan har 
fifjgel'en vamtilâtör ve aspiratör
ler (bunlardan müafcesnadır) 
Tarama, ;atm,a veya didikleme, ci
lalama makineleri ve saire (Türk 
ithal, rejimine göne)< 

Senelik Kontenjan 
(A. B. D. Doları) 

100 000 

1 000 000 
125 000 
125 000 

10 000 

300 000 

50 000 

10 000 

1 000 000 

500 000 

500 000 

800 000 
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Gümrük tarife 
numarası 

658 

'660 

İstatistik 
No. 

2349,2352,2353, 
2354,2357,2358, 
2360,2361,2362, 
2365,2366,2343, 
2344,2345,2346, 
2347,2348,2350, 
2355,2356,2363, 
2364 
2371-2374 

— 8 — 
Senelik Kontenjan 

Malların cinsi (A. B. D. Doları) 

Muhtelif makineler 500 000 

100 000 
100 000 

100 000 

100 000 

25'000 
400 000 
150 000 

Dikiş makineleri ve yedek parça
ları 400 000 

661 2375 Tipografya, litografya, müoellit 
hurufat 'dizme ve dökme mıakinet-
lerji ve matbaacılığa mahsus sair 
makineler 

662 2376,2379 Yazı v« hesap matineleri 
664 — Ziraat makine ve aletleri ve bun

ların aksamı (Türk ithal rejimi
ne göre) 

•665 2426 El ile çalışanlar hariç her nevi 
mayiat içiu tulum'balar 

666/2 — Makinelerin veya cihazların mi
haniki aksamı (Türk ithal rejimi
ne göre) 

679 2476 Bisiklet 
702 2542,2543,2544, Litopon dâhil boyalar 

2545,2548,2547, 
2549,2551,2553, 
2554,2555, 

710-852 — Türkiye'ye ithaline, genel ithalât 
rejimi ile müsaade edilen tıbbi 
ve kimyevi maddeler (Asid tar-
trik dâhil) 

718 2762 Kalsiyum ve emlâhı 
— — Kamyon 
— — İnşaat makineleri ve bunların 

yedek aksamı ve elektrik motör-
leri (Türk ithal rejimine göre) 

— — Demir ve bakır hırdavatçılık eş
yası (Türk ithal rejimine göre) 

— — Kalorifer için radiyatör ve ka
zan 

— — Türkiye'ye ithaline genel ithalât 
rejimi çerçevesinde müsaade edi
len diğer muhtelif maddeler 500 000 

» « ^ » ^ I I 

1 000 000 
50 000 

p. m. 

300 000 

100 000 

200 000 
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S. S A Y I S I : 

Balıkçılık mevzuunda Türkiye'ye teknik yardım temini hususunda 
Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı 
arasında imzalanan Ek Anlaşmanın tasdiki hakkında kanun lâyi

hası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri mazbataları (1 /708) 

T. C. 
Başvekâlet 21 . XII . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 2671, 6/3534 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Balıkçılık mevzuunda Türkiye'ye teknik yardım temini hususunda Türkiye Hükümeti ile Bir
leşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında imzalanan Ek Anlaşmanın tasdiki hakkında Dış
işleri Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 25 . II . 1953 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun ve esbabı muciba lâyihalarının ilişikleriyle birlikte sunulduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes ' 

ESBABI MUCİBE 

Teknik Yardım teminine mütedair olarak Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Teşkilâtı, Milletlerarası Sivil Havacılik Teşkilâtı Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağ
lık Teşkilâtı arasında 5 Eylül 1951 tarihinde imzalanmış olan Teknik Yardım Esas Anlaşmasına 
istinaden memleketimize sağlık, sosyal, ekonomi, tarım, ulaştırma, âmme, idaresi, eğitim gibi çe
şitli sahalarda yardımlar sağlanmaktadır. 

tşbu Esas Anlaşmanın 1. madde 1. fıkrasına göre bu gibi teknik yardımlar, yukarda adları 
geçen Teşkilâtlardan biri ile Hükümetimiz arasında, Esas Anlaşmaya tevfikan, yapılacak Ek An
laşmalarla temin edilmektedir. 

Bu hükmü göz önünde tutan Hükümetimiz, balıkçılığımızın inkişafı, balık tutma usullerinin 
modernleştirilmesi, tutulan balıkların muhafazası ve satış imkânlarını geliştirmek gayesiyle, Bir
leşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı ile 1 Numaralı Balıkçılık Ek Anlaşmasını imzalamış 
bulunmaktadır. 

Bu Anlaşmaya göre, Teşkilât memleketimize balıkçılık üzerinde ihtisas yapmış muhtelif eks
perler temin edecek ve aynı zamanda, balıkçılıkta ileri olan memleketlerde staj görmek ve bil
eklerini artırarak, bu bilgilerini bil âhara memleketimizde tatbik etmek üzere bu sahada dört 
Türk elemanına burs temin ederek bu memleketlere gitmelerini Bağlıyacaktır* 

Büvük bir servet kaynağı olan balıkçılığımızın gelişmesi, memleketimizdeki balık avı tekniği
nin ilerlemesi, balık istihsal ve ihraoatınm artması yolunda yapılan çalışmalar meyamnda, bu 
Anlaşma hükümleriyle temin edilen teknik yardımların da çok faydalı olabileceği düşünülmek
tedir. 

Bu hususları göz Önünde bulunduran Cumhuriyet Hükümeti, balıkçılık mevzuunda memleke
timize teknik yardım temini hususunda,Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşki
lâtı arasında imzalanmış olan 1 numaralı Teknik Yardım î£k Anlaşmasının onanması hakkında 
hazırladığı ilişik kanun tasarısını Büyük Mîllet Meclisinin tasdikma arz eder. 

236 



— 2 — 
Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 
Esas No : 1/708 

Karar No : 23 

2 .11 .1954 

Yüksek Reisliğe 

Balıkçılık mevzuunda Türkiye'ye teknik 
yardım temini hususunda Türkiye Hükümeti 
ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı 
arasında imzalanan Ek Anlaşmanın tasdiki hak
kında kanun lâyihası, Dışişleri ve Ekonomi ve 
Ticaret vekâletleri temsilcileri hazır .oldukları 
halde incelendi. 

5 Eylül 1951 tarihinde imzalanmış olan Tek
nik Yardım Esas Anlaşmasının 1 nci fıkrasına 
göre Hükümetimiz, balıkçılığımızın inkişafı, 
balık tutma usullerinin modernleştirilmesi, tu
tulan balıkların muhafazası ve satış imkânla
rını geliştirmek gayesiyle, Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Teşkilâtı ile 1 Numaralı Balıkçı
lık Ek Anlaşmasını imzalamıştır. 

Bu Anlaşma, memleketimize balıkçılık üze
rinde ihtisas yapmış muhtelif eksperler temin 
edeceği gibi, ayrıca balıkçılıkta ileri olan mem
leketlerde staj görmek ve bilgilerini artırmak 
suretiyle bu bilgilerini bilâhara memleketimiz
de tatbik etmek üzere bu sahada 4 Türk elema
nına burs temin edecektir. 

Hakikaten memleketimiz için büyük bir ser
vet kaynağı teşkileden balıkçılığımızın inkişaf 

etmesi, balık av tekniğinin ilerlemesi ve yine 
balık istihsal ve ihracatımızın artmasını temine 
yarıyacak olan bu kanun tasarısı memleketi
mizin menfaatlerine uygun bulunmuş ve tasarı 
komisyonumuzda ittifakla ve aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Dışişleri Komisyonu Reisi Bu rapor Sözcüsü 

Samsun 
F. Kesim 

Ankara 
8. M. Arsal 

• Denizli 
A. Çobanoğlu 
Balıkesir 

E. Budakoğlu 
imzada bulunamadı 

Balıkesir Hatay 
E. Güreli A. 

izmir 
C. Baban 

İmzada bulunamadı 
İzmir 

C. Tunca 
Muğla 

N. Nadi 
imzada bulunamadı 

istanbul 
Melek N. Tldbar 

A. 

izmir 
8. Giz 

Manisa 
Karaosmanoğlu 

Trabzon 
ff. Saka 
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Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 
Esas No. 1/708 
Karar No. 20 

8. III. 1954 

Yüksek Reisliğe 

Balıkçılık mevzuunda Türkiye'ye teknik 
yardım temini 'hususunda Türkiye Hükümeti 
ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı 
iarasrnda imzalaman Ek Anlaşmamın tasdiki 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye Encüme
ni raporu ile 'birlikte ilgili Hükümet temsilcile
rinin iştirakiyle incelendi : 

•5 Eylül 1951 tarihinde imzalanmış olan' 
Teknik Yardım Esas Anlaşması hükümlerine 
istinıaden Birleşmiş' Milletler Gıda ve Tarım 
Teşkilâtı ile imzalanmış olan Balıkçılık Mev
zuunda Türkiye 'ye Teknik Yardım Temini hu
susundaki Ek Anlaşma memleketimizin bu hu
susta muhtaç olduğu teknik bilgi, malzeme te
mini ile balıkçılık uzmanı olarak yetiştireceği
miz 4 Türk talebesine de burs teminini derpiş 
etmekte ve balık tutma usullerinin modernleş
tirilmesi hususunda îâzumgelen bütün imkânla

rın teminini derpiş eden Ek Anlaşmanın mem
leketimizin girdiği ekonomik inkişafa da yar
dım -edeceği düşüncesiyle Encümenimizce de 
Hükümet teklifi 'aynen ve ittifakla kabul edil
miştir. 

Umumi Heyetin yüksek tasvibine arz edil
mek üzere Reisliğe saygı ile sunulur. 

Ticaret En. 
Reisi Mazbata M. Kâtip 

Kütahya Kastamonu Kocaeli 
H. Gedik §. Kerimzade H. Başak 

Afyon K. 
'Süleyman Karman 

İmzada ıbulunamadı 
Antalya 

N. Ş. Nabel V. 
Kütahya 
M, Alkin 

Bolu 
Yöntem 

Afyon K. 
G. Yiğitbaşı 

Denizli 
E. Şahin 

Sivas 
H, Yüksel 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Balıkçılık mevzuunda Türkiye'ye teknik yardım 
temini hususunda Türkiye Hükümeti İle Birleş
miş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında 
imzalanan ek Anlaşmanın tasdiki hakkında ka

nun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye'ye balıkçılık mevzu
unda teknik yardım temini hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında 29 Şubat 1952 
tarihinde Ankara'da imzalanan 1 numaralı Tek
nik Yardım ek Anlaşması tasdik edilmiştir. 

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

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

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
•İçişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
B. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sağlık ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
İV. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. 8. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

İşletmeler Vekili 
S. Yırcah 
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HÜKÜMET TEKNİK YARDIM TEMİNİ HUSUSUNDA TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞ-
MlŞ MİLLETLER GIDA VE TARIM TEŞKİLÂTI ARASINDA AKDEDİLEN 1 NUMARALI EK 

ANLAŞMA 

Bundan böyle «Hükümet» diye anılacak olan Türkiye Hükümeti ile bundan böyle «Teşkilât1» 
diye anılacak olan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, 5 Eylül 1951 tarihinde aralarında 
imzaladıkları ve hükümleri atıf suretiyle işbu Aalaşma cüz'ünü teşkil eden Teknik Yardıma müta-
allik Esas Anlaşmayı tatbik etmeyi arzu eylemektedirler. 

Buna binaen, Hükümet ile Teşkilât ,imzaları aşağıda bulunan usulü dairesinde yetkilendirilmiş 
temsilcileri vedaatiyle işbu Anlaşmayı akdetmişi rdir, 

• "' i*-'*: ' ' •s ' - .*:*; Madde — I. 

Temin edilecek olan Teknik Yardım 

1. Teşkilât Esas Anlaşmada tasrih edilen ha 1er dâhilinde ve aşağıda izah olunan ve yine aşa
ğıdaki program mucibince, teknik yardım temini hususunda, bundan böyle «personel» tâbir edile
cek olan beş mütehassıstan mürekkep bir ekibin bundan böyle «memleket» tâbir edilecek olan 
Türkiye'yi ziyaretini tertipliyecektir. 

(a) Bir Balıkçılık Biologu : Türkiye'nin ha"1 hazır balıkçılık biyolojik araştırma programım 
tetkik ve tekrar gözden geçirmek ve balık istilşalini artırmak Türkiye'ye mücavir sularda bil
hassa, keşif etüdleri yolu ile yeni balık menbalarını tesbit gayesini güden bir balıkçılık biolojik 
araştırma programını hazırlayıp tatbik hususunda yardım etmek üzere (bir yıllık bir müddet 
için); 

(b) Bir Balıkçılık Mühendisi : Bilhassa orkinoz, torik ve uskumru gibi muhacir ve açık deniz 
balılklarının avı için kullanılan •gemilerin metotların ıslahı ve makineleştirilmesi hususunda isti
şare ve yardım etmek üzere (bir yıllık bir müddet için); 

(c) Bir Balıkçılık Teknoloğu (Soğuk hava tesisatı mütehassısı). 
Balık dondurma tesislerinin ve dondurulmuş balık muhafaza yerlerinin tesbiti, inşası ve işle

tilmesinde; balık dondurma, muhafaza metotlarını ve buzlu ve dondurulmuş taze balıkların isti
mali ve nakil metotlarını tarif ve tavsiye etmek üzere; 

(d) Bir Balıkçılık Teknoloğu : (Baluk yemi ve yağ mutahassısı) 
Muhtelif yerli balık çeşitlerinden ve balık döküntüsünden yem ve yağ istihsali hususunda 

tavsiye ve yardımda bulunmak ve bilhassa çok bol olan açık deniz ve muhacir balıklarından 
istifade etmek üzere (altı ay müddet için, fakat Hükümet ve teşkilât arasında vâsıl olunacak bir 
anlaşma ile 12 aya temdit edilebilir); 

(e) Bir 'balıkçılık iktisatçısı : Balıkçılar arasında, avlanan balıkları satışa arz için koopera
tifler tesis etmek, muhtelif limanlarda balık mamullerinin satışa arzı için kolaylıkları ve me
totları ıslah etmek ve halkın gıda rejdmini ıslah gayesiyle yerli balık istihlâkini artırmak gaye
siyle bir program hazırlamak üzere (bir yıllık müddet için) 

2. Hükümetin tâyin Ve Teşkilâtın tasvibedeceği elemanlar için, Teşkdlât aşağıda yazılı dört 
bursu (fellowship) ihdas edecektir. 

(a) İleri balıkçılık idareciliği işlerinde yetiştirilecek bir eleman içdn üç aylık bir burs; 
(b) Balık avı metotlarında yetiştirilecek bir eleman için altı aylık bir burs; 
(«) Balıık işletmeciliği metotlarında yetiştirilecek bir eleman için altı aylık bir burs; 
(d) Balıkların satışa arzı metotları ve tatbikatı işlerinde yetiştirilecek bir eleman için altı 

aylık bir burs. 
Bu burslar işbu 1 No.lı Ek Anlaşma gereğince, Teşkilâtın istişari yardım temin ettiği saha

larda faal bir rol oymyan veya oynıyaeak olan ve bu sahalarda daha iyi bir surette çalışmak üze
re memleket dışında yetiştirilmeye muhtaç elemanlara tahsis edilecektir. 
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Madde — II. 

irtibat 

Hükümet, Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin, Esas Anlaşmasının II (.a) maddesinin işbu Ek An
laşmaya tatbiki bakımından merkezî koordinasyon müessesesi ve Teşkilâtın işbu Anlaşma gere
ğince, yapacağı teknik yardım hususlarında muhatap müessesesi olarak tâyin etmiştir. 

Madde — III. 

îdari ve malî taahhütlere ait tafsilât 

1. Teşkilâtın Esas Anlaşmanın III (I.) maddesi gereğince masraf bakımlarından taahhütleri 
aşağıdaki hükümlere tâbi olacaktır : 

(a) Teşkilât, işbu Ek Anlaşma gereğince yapılan teknik yardımın tatbiki için lüzumlu ve 
memleket dâhilinde bulunmasına imkân olmayan bazı esaslı teçhizatı temin edecektir. Temin olu
nacak teçhizatın lüzumu ve tipi Teşkilât tarafından tâyin olunacak ve bedeli 1 000 (bin dolar) 
mukabilini aşmıyacaktır. 

(b) Teşkilât, burs sahiplerine Türkiye'den eğitim göreceği memlekete veya memleketlere bir
den fazla ise mütaaddit eğitim memleketleri arasında, yapacakları seyahat ve Türkiye'ye dönüş 
yol masrafının % 50 (yüzde ellisini) ödiyecektir. 

(c) Teşkilât burs sahiplerine, Teknik Yardım Bürosunca tesbit edilen miktarlara göre, aylık 
maişet bedeli ödiyecektir. 

(d) Teşkilât, bu eğitimle ilgili öğretim ücretlerini (şayet böyle bir ücret mevcutsa) ve bu eği
timle ilgili gerekli tahsisatı ödiyecektir. Bu baptaki ihtiyaç Teşkilâtça tâyin edilecektir. 

(e) Teşkilât, burs sahiplerine, mâruz kalınması melhuz bulunan hastalık ve kaza halleri dola-
yısiyle hak talebinden sorumlu olmamakla beraber, burs sahiplerine, kendilerince tanzim edilip 
Teşkilâtça tasvibedilen sağlık ve kaza sigortası masrafı için tediyede bulunacaktır. 

(f) Teşkilât, eğitim memleketleriyle, burs sahiplerinin bu memleketlerdeki eğitimi ile ilgili 
lüzumlu seyahati tesbit edecek ve buna mütaallik masrafı ödiyecektir. 

(g) Burslar için mufassal malî ve idari anlaşmalar yukardaki ikinci maddece de belirtildiği 
gibi, Teşkilâtla Hükümetin merkezî koordinasyon müessesesi arasında görüşülerek ayrı bir prog
ramda tesbit edilecektir. 

2. Esas Anlaşmanın madde III, (b) fıkrasına tevfikan Hükümetin mükellefiyetleri aşağıda 
yazılı hükümlere tâbi olacaktır. 

(a) Hükümet, personelin her birine, eğitim memleketinde görevlerinin devamı müddetince 
Teknik Yardım Bürosunca tesbit edilen günde 33 (otuz üç) Türk lirası üzerinden iaşe masrafı 
ödiyecektir. Bu iaşe masrafı yemek, ev ve arızi masrafları ihtiva etmektedir. Bu maksat için Hü
kümet; Ekonomi ve Ticaret Vekâleti nezdinde $ 19 500 dolar karşlığı Türk parası tutarında ay
rı bir fon bulundurulacak ve bu fondan Hükümetçe tâyin edilecek bir memur, personele aylık esa
sı üzerinden peşinen tediyede bulunacaktır. Kullanılmıyan bakiyeler, hesaplar kapatıldıktan sonra, 
Hükümete iade edilecektir. 

(b) Hükümet, aşağıda gösterilen malzemeyi ve uygun tip gemileri, işbu Ek Anlaşmada tas-
viredilen teknik yardımın müessir bir şekilde tatbikim sağlamak için, Hükümetle istişareyi mü-
taakıp personelce tâyin edilecek zamanlarda ve miktarlar dâhilinde tedarik edecektir. 

(i) Balık avlama usullerini göstermek üzere uygun bir şekilde teçhiz edilmiş balıkçılık araştırma 
ve ticari balıkçılık gemileri. 

(ii) Motörlerin tesisi ile muhtelif tip tecrübî balıkçı donanımının çalıştırılması üzerinde yapıla
cak tecrübelerin sevk ve idaresi için yeni veya eski küçük balıkçı kayığı; 

(iii) Gerekli muhtelif tip balıkçı donanımının inşası için lüzumlu olan malzeme; 
Hükümet, kezalik yukarda tasvir edilen gemilerle donanımın işletmesi ve bakımı için lüzumlu 

personeli, akar yakıt ve sair levazımı tedarik edecektir. 
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(c) Hükümet, perosnele, işlerinin lâyıkîyle görülmesini teminen, biyolojik ve teknik araştırma 

için lüzumlu balıkçılık laboratuvarı ve teçhizatı, yeteri kadar ofis vasıta ve imkânları, teçhizat ve 
levazımı, depolar ve antrepolar ve işin gereği gibi yürütülmesi için lüzumlu diğer vasıtalar da dâhil 
olmak üzere, tesisleri temin edecektir. 

(d) Hükümet her personele, bütün mesai saatleri dâhilinde ve yalnız bu işle görevli ehliyetli bir 
yardımcı asistan tahsis edecektir. Bu asistan personelle birlikte çalışacak ve kendi meslekinde per
sonel tarafından yetiştirilecektir. Bahse konu yardımcı asistanlar, personelin tâyin ve görev süresi 
memleketi terkettikleri zaman ilgilendikleri meslekî branşların her birinde işin devamını bizzat 
üzerlerine alacaklardır. 

(e) Hükümet, personele en az iki asistan terfik edecektir. Bu asistanlar sekreterlik, stenografi, 
büro işleri ve ayrıca muhtelif yerlerde işin sevk ve idaresi için zaman zaman lüzum görülecek yo
rum ve tercüme işlerinde personelin yardımcısı olacaklardır. 

(f) Hükümet, personele balıkçı donanımının sevk ve idaresi ve inşası için lüzum görülecek işçi
leri veya sair yardımı, ve personelin işiyle ilgili diğer lüzumlu görevleri temin edecektir. 

(g) Hükümet personele, personelin devamlı olarak görevlendiği şehirler veya yerler dâhi
linde ve aynı zamanda memleket dâhilinde şehirler veya yerler arasında, işbu Ek Anlaşmada tas
vir edilen teknik yadımın, temini maksadiyle, münasip ve yeteri kadar nakliye vesaiti temin ede
cektir. 

(h) Hükümet, personele işbu Ek Anlaşmada tarif edilen teknik yardımın temini maksadiyle 
kendilerince lüzum gösterilecek münasip ve yeteri kadar muhabere hizmeti (teleofn, telgraf, posta, 
haberci ve saire) temin edecektir. 

(i) Esas Anlaşmanın III (3) maddesi gereğince sağlanacak olan mahallî para fonu Ekonomi 
ve Ticaret Vekâletlerinde ihdas ve idame ettirilecek ve îşbu Ek Anlaşma hükümlerine tevfikan 
işlerin nizamlı ve rasyonel bir tarz da yürütülmesini temin için gerekli meblâğlar zaman zaman 
tasdik olunacak talepler ıcsasına göre Hükümetçe tâyin edilen bir eleman, tarafından personele ve
ya namına ödenecektir. 

(j) Hükümet, burs sahiplerinin seyahatleri esnasında pasaport, vize, sıhhi muayene, cep harç
lığı ve saire gibi gerekli ihzari masrafları yapabilecek durumda olduklarını ve eğitim görecekleri 
memleketlere uygun surette giyim eşyası tedarik edebilmelerini temin edecektir. 

• (k) Hükümet ,burs sahiplerinin Türkiye'den eğitim görecekleri memleket veya memleketler? 
ve yapılacağı muhtelif memleketler arasında (Birden fazla ise) gidiş dönüş masraflarının % 50 sini 
ödiyecektir. 

Hükümet ve Teşkilât işbu 1 No. lu Ek Anlaşmayı Ankara'da 29 Şubat 1952 tarihinde iki nüs
ha ve İngilizce olarak imzalamışlardır. 

işbu Ek Anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasdikma muallâk olarak, yukarda kayıtlı 
günden itibaren meriyete girecektir. 

Birleşmiş milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı Türkiye Hükümeti namına 
namına A. Haydar Görk 

Herbert Broodley İktisadi İş Birliği Teşkilâtı 
Umum Müdür Vekili Umumi Kâtip Vekili 

(Unvan) (Unvan) 

* • » • 
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S. SAYISI : 237 
Türkiye ile Hindistan arasında imzalanan Ticaret Anlaşması ve 
eklerinin onanmasına dair kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret 

encümenleri mazbataları (1 /672) 

T.C. 
Başvekalet * 28. VII. 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 

Say% : 70/68, 71 - 2623, 6/2223 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Hindistan arasında 4 Haziran 1953 tarihinde imzalanan Ticaret Anlatması ve ek
lerinin onanması hakkında Dışişleri Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 7 . V I I . 1953 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve ilişikleriyle 
bağlı olarak sunulmuştur. 

Sözü geçen anlaşmanın 5949 sayılı Kanunla müddeti uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği 
yetkiye dayanılarak İcra Vekilleri Heyetince 7 . V I I . 1953 tarihli ve 4/1074 sayılı Kararname ile 
onanmış olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYÎHASI 

Türkiye ile Hindistan arasındaki Ticaret muvazenesinin denkleştirilmesi için Hindistan ile 
bir Ticaret Anlaşması akdi Dışişleri, Maliye ve Ekonomi ve Ticaret Vekâletlerince lüzumlu 
mütalâa edilmiştir. Filhakika her ne kadar memleketimizin Hindistandan ithaline ihtiyacı olduğu 
malların temini şimdiye kadar mümkün olmuşsa da, Türk mallarının Hindistan'a ihracatı asgari 
hadlerde kalmıştır. Nitekim, Hindistan'a 1948 de 14 386 274 T. liralık ithalâta mukabil 411 186 
T. Liralık ihracat, 1949 da 9 196 178 T. Liralık ithalâta mukabil 2 618 616 T. Liraık ihracat, 
1950 de 10 007 392 T. Liralık ithalâta karşılık 98 237 T. Liralık ihracat 1951 de 8 857 065 T. 
Liralık ithalâta mukabil 679 326 T. Liralık ihracat ve 19-52 de 12 328 657 T. Liralık ithalâta mu
kabil 14 117 T. Liralık ihradatta bulunulmuştur. 

Hindistan ile ticari münasebetlerin ahdî bir esasa bağlanarak ticaret muvazenesinin denkleş
tirilmesini teminen Yeni Delhi'de cereyan eden müzakereler 4 Haziran 1953 tarihinde bir Tica
ret Anlaşması akdi ile neticelenmiştir. 

îmza edilen 8 maddelik Ticaret Anlaşmasına bir menşe şehadetnamesi örneği ile mübadele 
edilecek mallar listesi ve üç mektup bağlanmıştır. İşbu Anlaşmanın başlıca hükümleri şunlar
dır : Türkiye ile Hindistan arasındaki ticari mübadeleler her iki memleketin umumi ithalât ve 
ihracat rejimleri çerçevesi dâhilinde cereyan edecektir. îki Hükümet, mezkûr umumi rejimler 
dâhilinde ihracat ve ithalât lisanslarının verilmesi için yekdiğerine bütün kolaylıkları göstere
cektir. Ticari mübadelelere ait ödemeler 4 Mayıs 1945 tarihli Türkiye - İngiltere Ticaret ve öde
me Anlaşması hükümlerine göre tesviye olunacaktır. 

Türkiye'den Hindistan'a ihraç edilecek mallara ait (A) listesinde kuru ve kurutulmuş meyvalar, 
tâli hububat ve bakliyat, ipek ipliği ve kozası, ham pamuk, ateş tuğlası, zeytin yağı palamut ve 
palamut hulâsası gibi mallarımız bulunmaktadır. Memleketimize Hindistan'dan ithal edilecek mal-



_ 2 — 
lara ait» (B) listesinde ise çay, jüt mamulleri, motorlu vaısta içi ve dış lâstikleri, baharat, hint-
yağı, pamuk mensucat gibi mallar yer almıştır. Bu listelerin tahdidi olmayıp, ihtiva etmedikleri mal
ların mübadelesine hiçbir surette mâni teşkil etmiyecekleri Anlaşmada tasrih edilmiştir. 

Anlaşmaya ekli birinei ve ikinci mektupta, âkıdlerin her hangi biri tarafından ithal veya ihraç 
edilecek malların mümkün olduğu nispette tarafların gemileriyle nakli hususunda gerekli kolaylık
ların gösterileceği bildirilmektedir. 

Anlaşmaya merbut üçüncü mektupta, Hindistan Hükümeti, jüt mamulleri ihracının serbest 
bırakılmış olduğunu ve bu husustaki ihtiyaçların temini bakımından Türkiye Hükümetinin her hangi 
bir müşkül ile karşılaşmıyacağmdan emin bulunduğunu ifade etmektedir. Aynı mektupta, jüt 
mamulleri için kontenjan sistemi vaz'edildiği takdirde iki Hükümetin müzakereye girişecekleri ve 
Türkiye Hükümetinin taleplerinin Hindistan Hükümetince tatmine çalışılacağı bildirilmektedir. 

İki memleket arasındaki ticaretin gelişmesini temin edecek olan ve menfaatlerimize uygun bulu
nan 4 Haziran 1953 tarihli Türkiye Hindistan Ticaret Anlaşması ile ekleri, kanunlaşmak üzere, 
Büyük Millet Meclisinin yüksek tasdikma arz olunur. 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. 1/672 
Karar No. 14 

11 . I . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Hindistan arasında imzalanan 
Tioaret Anlaşması ve eklerinin onanmasına da
ir kanun lâyihası, Dışişleri ve Ekonomi ve Ti
caret vekâletleri temsilcileri hazır oldukları 
halde komisyonumuzda incelendi. 

Hindistan ile ticari münasebetlerimizin ahdî 
bir esasa bağlanarak ticaret muvazenesinin 
denkleştirilmesini teminen 4 Haziran 1953 tari
hinde bir Ticaret Anlaşması akdedilmiştir. 

Bu Anlaşma yapılmadan evvel her ne kadar 
Hindistanla ticari münasebetlerimiz mevcut ise 
de, Türk mallarının Hindistan'a ihracatı asga
ri hadlerde kalmıştır. Nitekim bu durum bir 
çok senelerin ithalât ve ihracatı mukayese edil
diğinde bariz şekilde görülmektedir. 

Hükümetin gerekçesinde uzun yıllar aley
himize işliyen bu ticari münasebetlerin denk-
leştirileceği izah edilmekte ve Türkiye'den 
Hindistan'a ihracedilecek mallara ait listede 
kuru ve kurutulmuş meyvalar, tâli hububat 
ve bakliyat, zeytin yağı, palamut ve palamut 
hulâsası zikredilmekte, buna mukabil Hindis
tan'dan jüt mamulleri, çay, iç ve diş lâstikleri 
ithal edileceği bildirilmektedir. 

Yıllarca aleyhimize işliyen ticari münase

betlerin bu Anlaşma ile lehimize çevrilmesi ve 
iki memleket arasındaki ticaretin gelişmesi 
şartiyle bu Anlaşma memleketimizin menfaat
lerine uygun bulunmuş ve tasarı komisyonu
muzca ittifakla ve aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 
^gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Dışişleri Ko. Reisi Bu Rapor Sözcüsü 
Samsun 

F. Kesim 
Anikara Aydın 

S. Kurtbek N. 
Çorum 
S. özer 

İmzada buTunıaım'adı 
Hatay 

A. Melek 
İzmir 

V. Menıteş 
İmzada bulunamadı 

Manisa 
S. Ağaoğlu 

Mardin 
K. Türkoğlu 

Gedik 

Denizli 
A. Çobanoğlu 

Bursa 
H. Köymen 

Erzurum 
B. Dülger 

tamir 
C. Baban 

İzmir 
C. Tunca 

lmzad«a bulunaımadı 

A 
Maınisıa 

Karaoşmanoğlu 
Trabzon 

Hasan Saka 
İmzada hulunaım'adı 

( S. Sayısı : 237 ) 



— 3 — 
Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. î/672 
Karar No. 19 

8 . III . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Hindistan arasında 4 Haziran 
1953 tarihinde imzalanan Ticaret Anlaşması ve 
eklerinin onanmasına dair kanun lâyihası ile Ha
riciye Encümeni raporu ilgili Hükümet temsil
cilerinin iştirakiyle incelendi : 

Hindistan ile ticari münasebetlerimizin ahdî 
bir esasa bağlanıp ticaret muvazenesinin temini 
maksadiyle Yeni Delhi'de bir ticaret anlaşması 
ahdi imzalanmıştır. 

Bu anlaşmadan evvel Hindistan'la ticari mü
nasebetlerimiz her ne kadar mevcut idi ise de, ' 
mallarımızın ihracı asgari hadlerde kalmıştır. 

Uzun yıllar aleyhimize işliyen bu ticari mü-
naseebtlerin iyi bir şekilde işlemesini temin için 
Türkiye'den Hindistan'a ihracedilecek olan ku
ru ve kurutulmuş meyvalar, tâli hububat ve 
bakliyat, zeytin yağı, palamut ve palamut hulâ
sası ile ,buna mukabil Hindistan'dan jüt ma
mulleri, iç ve dış lâstikleri ithaline ait bu an
laşmayı lehimize çevirmek ve iki memeleket 
arasındaki ticaretin gelişmesini sağlamak mak

sadiyle imzalanan bu anlaşma memleketimiz 
menfaatlerine uygun bulunduğundan Hükümet 
teklifi aynen Encümenimizce de kabul edilmiş
tir. 

Umumi Heyete arz edilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Ticaret Encümeni 
Reisi 

Kütahya 
H. Gedik 
Kâtip 
Kocaeli 

H. Başak 
Ankara 

S. Benli 
îmzada bulunamadı 

Antalya 
N. §. Nabel 

Erzurum 
S. Başak 

Mazbata muharriri 
Kastamonu 

Ş. Kerimzade 

Afyon K. 
G. Yiğitbaşı 

Ankara 
H. Bulgurlu 

Bursa 
H. Şaman 

Kütahya 
M. Alkin 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Hindistan arasında 4 Haziran 1953 
tarihinde imzalanan Ticaret Anlaşması ve ekle

rinin onanmasına dair Kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye ile Hindistan arasın
da 4 Haziran 1953 tarihinde Yeni Delhi'de im
zalanan Ticaret Anlaşması ve ekleri onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu tcra Vekilleri 
Heyeti yürütür. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili ve 

Dışişleri V. V. 
E. Menderes 

Dışişleri Vekili 

Millî Eğitim Vekili 
R. S. Burçak 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Vekili Sa. ve So. Vekili 
Fethi Çelikbaş Dr. E. II. Üstündağ 

Güm. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Tarım Vekili 
N. ökmem 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

İşletmeler Vekili 
S. Yvrcah 
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TÜRKİYE ÎLE HİNDİSTAN ARASINDA TİCARET ANLAŞMASI 

Türkiye Hükümeti ile Hindistan Hükümeti, iki memleket arasındaki ticari mübadeleleri geliştir
mek arzusu ile, aşağıdaki ıhususları kararlaştırmışlardır : 

Madde — 1. 

Türkiye ile Hindistan arasındaki ticari mübadeleler her iki memlekette zaman zaman yürür
lükte bulunan umumi ithalât ve ihracat rejimlerine uygun olarak cereyan edecektir. 

Madde — 2. 

Türkiye Hükümeti ile Hindistan Hükümeti, işbu Anlaşmanın yürürlük süresi zarfında, zaman 
zaman mer'i bulunan kendi umumi rejimlerinin çerçevesi dâhilinde, ihracat ve ithalât lisanslarının 
verilmesi için, yekdiğerine bütün kolaylıkları göstermeyi taahhüdeder. 

Madde — 3. 

İşbu Anlaşmanın yürürlük süresi içindeki ticari mübadelelerden ve bunlara müteferri masraf
lardan mütevellit ödemeler, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında 4 Mayıs 1945 tarihinde imzala
nan Ticaret ve ödeme Anlaşmasının hükümlerine göre veya Hindistan'ı ilgilendirdikleri nispette 
mezkûr Anlaşmada yapılacak tadilât hükümlerine göre tesviye olunacaktır. 

Madde — 4. 

İşbu Anlaşmanın yürürlüğe konulmasından s.mra her iki taraftan sevk edilecek mallar için, 
Âkıdlerin her biri, ihraç eden memleketin yetkili makamlarınca verilmiş ve ilişik örneğe uygun 
bir menşe şahadetnamesi istemek hakkını haiz olacaktır. 

Bedeli 100 Türk lirasını veya 170-1-0 rupiyi veya başka bir para ile bu meblâğın tutarını aş-
mıyan mallar için menşe şahadetnamesi aranmıyacaktır. 

Madde — 5. 

Âkıd Taraflar, iki memleket arasındaki ticaretin âzami surette inkişafı ve bilhassa Anlaşmaya 
ekli A ve B listelerinde bulunan mallar hususunda bütün kolaylıkları bahşedeceklerdir. Şurası 
mukarrerdir ki, hu listeler tahdidi olmayıp, ihtiva etmedikleri malların mübadelesine hiçbir suret
te mâni teşkil .etmiyeceklerdir. Diğer taraftan, bu listelerde, tarafların rızasiyle ilâve ve tadilât 
yapılabilir. 

Madde — 6. 

İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden evvel başlamış olup da Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 
anda tamamlanmış bulunan tecari muameleler, Anlaşmanın yürürlük süresi içinde, her iki memle
kette bu muameleler için cari hükümler gereğince tasfiye olunacaktır. 

Madde — 7. 

İşbu Anlaşmanın yürürlük süresi içinde iki memleketin yetkili makamlarınca onanmış olup An
laşmanın sona erdiği tarihte neticelenmiş bulunan ticari muameleler, işbu Anlaşma hükümleri 
gereğince tasfiye olunacaktır. 

Madde — 8. 

İşbu Anlaşma 4 Haziran 1953 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu tarihten itibaren on iki aylık 
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bir devre için muteber kalacak ve bunu mütaakıp, süre sonu tarihinden üç ay önce taraflarca mu
tabık kalınacak devreler için muteber olacaktır. 

işbu Anlaşma İngilizce ve Türkçe olarak tanzim edilmiştir. Her iki dildeki metinler aynı de
recede muteber sayılacak, ancak tereddüt halindde İngilizce metne itibar olunacaktır. 

İki nüsha olarak Yenidelhi'de tanzim ve imza olunmuştur. 

Türkiye Hükümeti Adına Hindistan Hükümeti Adına 

Menşe şehadetnamesi 

Gönderen : Alan : 
İsim İsim . . 
İkametgâh İkametgâh 
Sokak No: Sokak No: 
Malın cinsi 
Ambalaj tarzı 
Koli adedi 
Marka numarası 

Ağırlık gayrisâfi Kg. 
Kıymet 

Malın gönderileceği yol : 

Türkiye ile Hindistan arasında 4 Haziran 1953 tarihli Ticaret Anlaşm-ası 
hükümlerine uyarak, vasıfları yukarda yazılı emtianın Türk - Hindistan menşeli olduğunu tas
dik .eder. Tarih 

A - Listesi 

Türkiye'den Hindistan'a ihraçedile&ek mallar 

1. Kuru ve kurutulmuş meyvalar (ceviz, badem ve fıridtk dâhil); 
2. Tâli hububat ve bakliyat : Akdarı, nohut, mercimek fasulye; 
3. İpek ipliği ve ipek kozası; 
4. Ham pamuk; 
5. Ateş tuğlası; 
6. Peynir, (kaşar, gravyer ve diğer yüksek evsafta peynirler); 
7. Zımpara; 
8. Cıva; 
9. Şişeler içinde Zeytin yağı; 
10. Balmumu (karnauba) (cila imali için kullanılan); 
11. Palamut ve palamut hülâsası (debagatte kullanılan -mevat); 

(Yukarda yazılı mallardan yalnız Hindistan Hükümetinin ithalâtı kontrol için zaman zaman 
yürürlüğe koyduğu mevzuat hükümlerine uygun neviler Hindistan'a ithal 'edilebilecektir). 
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B - Listesi 

Hindistan'dan Türkiye'ye ihracedilecek mallar 

1. Çay; 
2. Jüt mamulleri (Jütten İcaba bez, jütten çuval); 
3. Kına yaprakları; 
4. Koko ipliği 
5. En büyük tipteki lâstikler hariç, motorlu vasıta iç ve dış lâstikleri; 
6. Kauçuktan mamul tababette müstamel eşya (buyot, kauçuk örtü vs.) 
7. Baharat : 

Döğülmemiş karabiber; 
Dökülmemiş tarçın ve tarçın çiçeği; 
Kabuklu kakule. 

8. Tababette müstamel hintyağı; 
9. Küçük Hindistan cevizi; 

10. Pamuk mensucat. 
(Yukardaki listede tadat olunan mallardan yalnız Türk ithalât rejiminde Gümrük Tarife ve ista-

tisik numaralar:! kayıtlı bulunan cins ve neviler Türkiye'ye ithal edilebilir.) 

Yeni Delhi, 4 Haziran 1953 
Sayın Bay Bhoothalingam, 
Bugün imzalanan Ticaret Anlaşmasına atfen, işbu Anlaşmanın hükümleri gereğince Âkıdlerin 

her hangi biri tarafından ithal veya ihracedilecek malların, mümkün olduğu nispette Âkıd Taraf
ların gemileriyle nakli hususunda Türkiye Hükümetinin gerekli bütün kolaylıkları göstereceğini 
bildirmekle şeref kazanırım. 

Bu vesile ile üstün saygılarımı yenilerim. 

Shri Bhoothalingam, I. C. S. Büyükelçi 
Hindistan Hükümeti Ticaert ve 

Sanayi Nezareti Müsteşar Vekili 
Yeni Delhi. 

* 

Yeni Delhi, 4 Haziran 1953 
Sayın Bay Büyükelçi, 
Aşağıda mefadı yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı teşekkürlerimle bildiririm. 
« Bugün imzalanan Ticaret Anlaşmasına atfen, işbu Anlaşmanın hükümleri gereğince Âkıdlerin 

her hangi biri tarafından ithal veya ihraç edilecek malların, mümkün olduğu nispette Âkıd Taraf
ların gemileriyle nakli hususunda Türkiye Hükümetinin gerekli bütün kolaylıkları göstereceğini 
bildirmekle şeref kazanırım. » 

2. Hindistan Hükümeti de, kendi bakımından, işibu Anlatmanın hükümleri gereğince iki mem
leket arasındaki ticaretin mümkün olduğu nispette iki Tarafın gemileriyle naklini temin edecek mû
tat bütün kolaylıkları gösterecektir. 

3. Bu vesile ile üstün saygılarımı yenilerim. 

Ekselans Numan T ahir Seymen, * S. Bhoothalingam 
Türkiye Büyükelçisi 

Yeni Delhi. 
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S. S A Y I S I : 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa bâzı maddeler ek
lenmesi ve 5441 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin kaldırılması 
hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazba

taları (1/800) 

T. C. 
Başvekâlet 7 .111. 1954 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71 - 2759 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa bâzı maddeler eklenmesi ve 5441 
sayılı Kanunun 11 nci maddesinin kaldırılması hakkında Maarif Vekâletince hazırlanan ve îcra 
Vekilleri Heyetince 6 . III . 1954 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâ
yihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

MUCİP SEBEPLER LÂYİHASI 

5441 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 16 Haziran 1949 tarihinden itibaren faaliyete geçen 
Devlet Tiyatrosunun Opera, Dram, Koro, Orkestra ve Bale bölümlerinde ve dekor işlerinde, aynı 
kanunun 5 nci maddesi gereğince Devlet Tiyatrosu sanatkârı unvanı ile ve yalnız bir yıl süreli 
mukavelelerle vazife görenlerin, gerek kendilerinin gerekse aile ve mirasçılarının hayatları, şim
diye kadar yeter derecede kanuni bir karantiye bağlamamıştır. Devlet Memurlarının, Emekli 
Sandığı Kanunu uyarınca emekli aylığı ve ikramiyesi haklarına karşılık, 5441 sayılı Kanunun 
11 nci maddesi Devlet Tiyatrosu stajyer ve sanatkârlarına yalnız tedavisi imkânsız hastalık, sa
katlanma, vücut veya ses bakımından sanatlarında çalışamıyacak duruma gelme veya 30 hizmet 
yılını doldurarak ayrılma hallerinde yahut hizmet esnasında öldükleri takdirde ancak tazmi
nat alma imkânlarını Bağlıyabilmektir. 3656 sayılı Kanunun gerektirdiği teadül dereceleri ile mu
kayyet olmaksızın muayyen ücret sınıflarını sırf sanat başarıları ile ve birer yıllık mukaveleler
le muhafaza edebilen sanatkârların durumları, mütaakıp mukavele yılları için olduğu kadar, uzun 
sürecek bir faaliyet devresi sonu için de sosyal bir fayda sağlıyamamaktadır. 

Nitekim sanatkârların şahsi başarılan ile kaim olan yıllık ücret hadlerinin, ileri yıllarda hangi 
seviyeyi muhafaza edebileceğinin veya mukavelenin yenilenip yenilenmiyeceğinin önceden kestiril
mesi de sanatkârlar için ayrıca bir huzursuzluk doğurmaktadır. Müesseseye geçecek verimli bir 
emeğin, Devlet memurları misillû hizmette iktisabedilecek kıdem derecesine göre belirli bir 
emeklilik hakkını önceden garanti etmesi, Devlet Tiyatrosu sanatkârlarının huzur içinde çalışma
larını mucip olacaktır. Kaldı ki, çalışkan ve gayretli bir Devlet Tiyatrosu sanatkârının müessese
de geçecek hizmet yıllarının bir mükâfatı demek olan emeklilik hakkının, sanattaki meşru rekabete 
ve dolayısiyle teknik ve estetik başarıya engel teşkil etmiyeceği de muhakkaktır. Bu duruma göre 
her yerde olduğu gibi bizde de Devlet Tiyatrosu sanatkârlarının yine mukavele ile istihdamlarına 
devam edilmesi zarurete ve 5441 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinde derpiş edilen tüzüğün aynen 
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tatbiki, matlup rekabetin ve başarının mevcudiyetine ve gereği gibi inkişafına başlıca âmil olacak
tı?. 

Devlet Tiyatrosu sanatkârlarının emeklilik haklarının tanınmasını gerektiren diğer 'bir se
bep de, sahne sanatı ile ilgili bütün çalışmaların, aynı nispetteki fikir ve beden sâyini gerekti
ren ağır bir çabama olmasıdır. 'Bu itibarla balkı yükseltmeye müteveccih bir okul olma vasfını 
taşıyan Devlet Tiyatrosunda, Devlet Konservatuvarınan çeşitli kollarında ihtisas yaptıktan sonra 
yer alan sanatkârların ifa ettikleri çeşitli hizmetlerin fikri ve bedeni aynı nispette yıpratma
sı ve dolayısiyle sanatkârların vaktinden çok evvel çalınamıyaeaık bir hale gedmeleri, Emelkli 
Sandığı Kanununa göre tesbiti gereken fiilî hizmet müddetlerinde ayrıca fiilî hizmet zamlarının 
da ilâvesini zaruri kılmaktadır. 

Yukarda zikredilen mücbir sebepler göz önüne alınarak, Emekli Sandığı Kanununa ek ola
rak hazırlanan içibu kanun lâyihası kabul edildiği takdirde, Devlet Tiyatrosu s ama tıkarlarının 
bugünkü ve gelecekteki durumları, diğer memleketlerde de olduğu gibi teminat altına 'alınacak 
ve müessese muhtaç olduğu huzura kavuşacaktır. 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 8 . III. 1954 
Esas No. 1/800 

Karar No. 58 
Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna bâzı maddeler eklenmesi ve 5441 sayılı Ka
nunun 11 nci maddesinin kaldırılması hakkında 
kanun lâyihası, encümenimizce Hükümet temsil
cilerinin de iştiraki ile, tetkik ve müzakere olun
du. 

Esbabı mucibe lâyihasının tetkiki ve Maarif, 
Maliye vekâletleri ve Emekli Sandığı temsilcile
rinin izahatından : 

5441 sayılı Kanun gereğince, Devlet Tiyat
rosunun opera, dram, koro, orkestra ve bale 
bölümleri ve dekor işlerinde çalışmak üzere, mu
kavele ile alman sanatkârların 5434 sayılı Kanu
na tâbiiyetlerini temin gayesinin istihdaf edildi
ği anlaşılmış ve lâyihanın esbabı mucibesinde 
belirtilen sebeplerle esası kabul edilerek madde
lerin müzakeresine geçilmiştir. 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ile tanı
nan haklardan faydalanabilmeleri için 12 nci 
maddenin (II) işaretli fıkrasına (m) bendi ekli-
yen 1 nci madde uygun bulunmuştur. 

Mevzuubahis sanatkârların emeklilik kesene
ğine esas olacak ücretlerinin tâyini için, lâyiha
nın 2 nci maddesi ile, aynı kanunun 15 nci mad
desinin b fıkrasının birinci bendine (... 5441 sa
yılı Kanuna göre Devlet Tiyatrosunda mukavele 

ile çalışan sanatkârlar ve ....) ibaresinin ilâve 
edilmesi kabul edilmiş ve fakat b fıkrasının iki, 
üç, dört ve beşinci bentleri lâyihada yazılmadı
ğı gibi kaldırıldığına dair bir işaret de bulun
madığı ve kanunda kalmaları da lüzumlu görül
düğünden lâyihanın ikinci maddesi bu maksat
la tadil edilmiştir. 

Lâyihanın 3 ncü maddesi, Devlet Tiyatrosu 
sanatkârlarının 5434 sayılı Kanunun 32 nci mad
desinde derpiş olunan yıpranma zamlarından is
tifadelerini temin etmektedir. 32 nci madde, su-
ıbay, polis, lokomatif ateşçi ve makinisti, gemi 
ateşçileri ve maden işçileri gibi çok ağır işlerde 
çalışanların fiilî hizmet müddetlerine yıpranma 
zamları ilâve edilmesini âmirdir. 

Mevzuubahis sanatkârlarla maddede tadad-
edilenler arasında yıpranma bakımından muka
yese caiz değildir. 

Kaldı ki, 5434 .sayılı Kanundaki asgari 55 
yaş ve 30 yıl hizmet'hadleri değiştirilmiş ve 43 
yaş, 25 yıl hizmet kabul edilmiştir. Bu durum 
sanatkârlar lehine bir hak ihdas ettiği gibi, va
zifelerinde çalışamıyacak hale gelenlerin de 
maluliyet hükümlerinden istifade edecekleri göz 
önünde tutulmak iktiza eder. 

Bu sebeplerle 3. madde kanun metninden çı-
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karılmış ve diğer maddelerin numaraları tesel
sülü temin için değiştirilerek hükümleri aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
Duyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye Encümeni Reis V. Bu raporun mazbata 

Sözcü muharriri 
Zonguldak Zonguldak 
F. Açıksöz R. Sivişoğlu 

Kâtip 
Diyarbakır 

M. R. Bucak 
îmzada bulunamadı 

Erzurum 
S. Erduman 

Samsun 
Ş. Uluçay 

Çorum 
Söz hakkım mahfuzdur 

Ş. Gürses 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Yozgad 
F. Nizamoğlu 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No : î/800 
Karar No : 174 

9 .111 . 1954 

Yüksek Reisliğe 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa bâzı maddeler eklenmesi 
ve 5441 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin kal
dırılması hakkında Maarif Vekâletince hazır
lanan ve îcra Vekilleri Heyetince Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 7 . III . 
1954 tarihli ve 71/2759 sayılı tezkeresiyle gön
derilen kanun lâyihası Maliye Encümeni maz
batası ile birlikte encümenimize havale edilmiş 
olmakla Maarif Vekili hazır olduğu halde tet
kik ve müzakere edildi. 

Lâyihanın sevkını mucip sebepler Hüküme
tin gerekçesinde etraf iyi e arz ve izah edilmiş 
ve lâyihayı bidayeten tetkik eden Maliye En
cümeni ikinci maddeyi mazbatasında yazılı se
beplere istinaden tadilen ve üçüncü maddeyi 
ise tayyetmek suretiyle kabul etmiştir. 

Encümenimiz, cereyan eden müzakerelerden 
ve bu hususta Hükümet mümessillerinden ge
rekli izahat alındıktan sonra maddelerin müza
keresine geçmiş ve lâyihanın 1 ve 2 nci mad
delerini Hükümetin teklifi veçhile aynen ve 

üçüncü madde, metindeki eklenecek müddetle
rin üç ay olarak tadili suretiyle ve mütaakıp 
maddeler Hükümetin teklifi veçhile aynen ka
bul edilmiştir. 

Lâyiha, tercihan ve müstacelen görüşülme
si temennisiyle Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. 
İstanbul 

H. Hüsman 
Antalya 

A. Sarıoğlu 
Eskişehir 
A. Potuoğlu 
Kastamonu 

H. Türe 
Malatya 

M. S. Eti 
îmzada bulunamadı 

Kırşehir 
E. özdeş 

Mazbata M. 
Sivas 

H. îmre 
Çanakkale 

K. Akmanlar 
İstanbul 

S. Oran 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

O. 

Kâtip 
Siird 

B. Erden 
Elâzığ 

ö. F. S anaç 
istanbul 

F. Sayımer 
Konya 

R. Birand 
Rize 

Kavrakoğlu 

Seyhan 
S. Ban 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ | 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesi ve 5441 sa

yılı Kanunun 11 nci maddesinin kaldırılması 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun 12. madde
sinin II işaretli fıkrasına aşağıdaki (m) bendi 
eklenmiştir : 

m) 5441 sayılı Kanun hükümlerine istina
den Devlet Tiyatrosunda mukavele ile çalışan 
sanatkârlar. 

MADDE 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 15. maddesi-. 
nin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

b) Daimî kadrolarda aylık ücretle çalışan 
her çeşit hizmetlilerle 5441 sayılı Kanuna göre 
Devlet Tiyatrosunda mukavele ile çalışan sa
natkârlar ve hayrat hademesinin 3 . VII. 1939 
tarihli ve 3659 sayılı Kanunun geçici 1. madde
siyle 28 . XII . 1946 tarihli ve 4988 sayılı Ka- | 
nunun 4. maddesi hükümlerine ve tahsil durum
ları ile hizmet sürelerine göre bulunmaları ge
reken derecelerin ücret tutarları; 

MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTlRÎŞl 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesi ve 5441 sayıh 
Kanunun 11 nci maddesinin kaldırılması hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun 15 nci mad
desinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

b) Daimî kadrolarda aylık ücretle çalışan 
her çeşit hizmetlilerle 5441 sayılı Kanuna göre 
Devlet Tiyatrosunda mukavele ile çalışan sanat
kârlar ve hayrat hademesinin 3 . VII. 1939 ta
rihli ve 3659 sayılı Kanunun geçici 1 nci mad
desi ile 28 . XII . 1946 tarihli ve 4988 sayılı Ka-a 
nunun 4 ncü maddesi hükümlerine ve tahsil du
rumları ile hizmet sürelerine göre bulunmaları 
gereken derecelerin ücret tutarları; 

Bunlar sözü geçen kanuna göre yükselme müd
detlerini doldurdukça kesenekleri iktisabettikleri 
üst derece ücretlerinin tutarlarından alınır. 
Ancak bu muamele kendilerine bu kanun hü
kümleri dışında bir hak vermez. 

Yukardaki esasa göre bulunacak derece üc
retleri tutarlarından daha az ücret alanların 
keseneklerine bu ücretler mevcut derecelerden 
birisine uymuyorsa en yakın derece ücreti tu
tarı, iki derecenin tam ortasında ise üst dere
ce ücreti tutarı, en aşağı derece ücreti tutarı 
olan 150 liradan az ise aldıkları ücretler esas 
tutulur. 

Evvelce özel Teadül ve Kuruluş kanunları
na tâbi bir vazifede bulunduktan sonra hizmet
li kadrolarına geçenlerin keseneğe esas ücret
leri, müktesep hak dereceleri ücretleri olup bu 
ücretler, hizmetli kadrolarında yükselme müd
detlerini doldurdukça yukardaki fıkra gereğin
ce yükseltilir. 

Bu gibilerden özel Teadül ve Kuruluş ka
nunlarına tâbi vazifelerden evvelce bir yüksel
me müddeti bulunmuş olanların hizmetli kad-
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞt 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesi ve 5441 sa
yılı Kanunun 11 nci maddesinin kaldırılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. —- 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun 32. madde
sine aşağıdaki (f) fıkrası eklenmiştir : 

Eklenecek 
İştirakçi veya Hizmetin geç- müddetler 

tevdiatçılar tiği yerler Ay 

f) Devlet Ti
yatrosu sanat
kârlarının 

Devlet Tiyat
rosu sanatkâr
lığında 

MADDE 4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ge
çici 94. madde "eklenmiştir: 

GEÇtCÎ MADDE 94. — Bu kanunla emek
lilik hakkı tanınmış olan Devlet Tiyatrosu san
atkârları gerek 5441 sayılı Kanunun geçici 2. 
maddesiyle Devlet Tiyatrosunda geçmiş sayılan 
hizmet müddetlerinden gerekse 5441 sayılı Ka
nunun meriyetinden sonra Devlet Tiyatrosunda 
geçen hizmet müddetlerinden âzami 10 senesini 
5434 sayılı Kanunun muvakkat 65. maddesinde
ki esaslar dairesinde ve bu kanunun meriyete 
girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına müracaatta bu
lunmak şartiyle borçlanabilirler. Bunların borç
lanabilmeleri için bu kanunun meriyete girdiği 
tarihteki yaşlarından Devlet Tiyatrosunda ge
çen ve 5441 sayılı Kanun gereğince Devlet Ti
yatrosunda geçmiş sayılan hizmet müddetleri 
indirildikten sonra yaş sayısının 40 ı geçmemiş 
olması şarttır. 

MADDE 5. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu 
Kuruluşu hakkındaki Kanunun 11. maddesi 
lağvedilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun 1 . VII . 1954 tari
hinden itibaren meriyete girer. 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil Devlet Vekili 
A. Menderes 

Mal. E. 

rolarma alınmalarında bir üst derece aylıkla
rı keseneklerine esas tutulur. Ancak her iki 
şekilde de hizmetli kadroları ücretlerinin mü
sait bulunması şarttır. 

MADDE 3. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
3 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 5 nci maddesi 4 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 6 ncı maddesi 5 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 7 nci maddesi 6 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(S. Salısı: 238) 
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B. E. 

MADDE 3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesi
ne aşağıdaki (f) fıkrası eklenmiştir : 

Eklenecek 
iştirakçi veya Hizmetin geç- müddetler 

tevdiatçılar tiği yerler Ay 

f) Devlet Ti- Devlet Tiyat- 3 
yatroşu sanat- rosu sanatkâr-
kârlannm lığında 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 94. — Hükümetin 
muvakkat 94 ncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(S. Sw&: 238) 
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Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 
K. Ytlmas 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü * 

Maarif Vekili 
R. 8. Burçak 

îkt. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

Güm. ve inh. Vekili 

Münakalât Vekili 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

K. Zeytin oğlu 
Sıh. ve îç. Mua. Vekili 

Dr. E. H. Üstündağ 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

H. Erkmen 
İşletmeler Vekili 

8. Yırcah 

«•» 

( S. Sayısı : 2$8) 



S. SAYISI : 239 
Bolu Mebusu İhsan Gülez ve 3 arkadaşının, orman suçlarından 
mütevellit bâzı cezaların affı hakkında kanun teklifi ve Muvakkat 

Encümen mazbatası (2 /619) 

T. B. M. M. Başkanlığı 

ilişik teklifimizin ivedilikle kanunlaşması için gereken muamelenin ifasını saygı ile dileriz. 
Bolu Bolu Bolu Bolu 

1. Gülez Z. Damşrnan F. Behn M. Dayıoğlu 

MUCİP SEBEPLER LÂYİHASI 

Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki 5677 sayılı Kanunla birçok suçlar gibi orman suçlan 
da umumi bir affa uğramıştı. Böylece ceza dâvaları takipten düşmüş ve derdesti rüyet olanlar da 
sükut eâpBJgti. Ancak bir af kanunu şümulüne giremediği için bunlardan mütevellit tazminat dâ-
vaları, $ttfw ve takip masraflarını korumıyacaü: kadar küçük ve cüzi meblâğlara taallûk ettiği 
halde bunlara mütaallik dâva ve takipler kaldırılamamış ve böylece hukuk mahkemelerimiz kesif 
ve ağır bir mesai hamulesi altında asıl vazifelerini lâyıkiyle göremez hale gelmişlerdir. Orman re
jimi ve buralarda yaşıyan milyonlarca halkın durumunu ıslah edecek kanun ise Yüksek Mecliste 
halli müzakerededir. Sadece orman suçlarına münhasır ve bunlardan mütevellit hem hukuk ve hem 
de ceza dâvalarına şâmil bir af kanununun hem pek ehemmiyetsiz ve küçük olan bu dâvaları dü
şürmek suretiyle mahkemelerimizi ferahlatacak ve asıl işlerini görme imkânını temin edecek ve 
hem de yeni orman rejiminin tatbikini lâyıkiyle belirtecektir. Bu bakımlardan içtimai menfaatle
ri aşikâr olan böyle bir kanunun kabulünde fayda mülâhaza ederek işbu teklifimizi öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini temin etmek üzere Yüce Meclisin tasvibine arz ediyoruz. 
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Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümen 9 .111.1954 

Esas No. 2/619 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

Bâzı onman suçlarının (affına ve bâzı onman 
suçlarından mütevellit tazminatım terkinine da
ir olan kanun teklifi Yüksek 'Meclisin 8 . I I I . 
1954 günlü celsesinde ikurulmasıma kanar veri
len Muvakkat Encümenimize havale olunmak
la bugün Ziraat, (Maliye ve Adliye Vekâleti mü
messilleri huzurumda incelendi. 

Ziraat Vekâleti temsilcisinin beyan ettiği 
veçhile, 15 Mayıs 1950 tarihine kadar işılenımiş 
olup «da 5677 sayılı Kanunum şümulüne giren 
•suçlara ait tazminat dâvalarınun sayısının 82 
bini bulduğu ancak bunlardan 20 'binimden vaz
geçilmek zorunda kalindığn, bu dâvalarım ornev-
zuunu teşkil eden tazminatın büyük bir kıs'mı>-
nm çok cüzi meblâğlara taallûk ieıtmesi bakı
mından ihtiyar 'edilen büyük külfetlere nağmen 
faydalı 'olamadığı üstelik bu yüzdem bilhassa. 
orman mıntafcalrınıa yakın olan mahkemelerim 
bu muazzam iş terakümü yüzümden diğer dâ
valarınım aksadığı ve mahkemelerim. ımüşıkül 
duruma düştüğü tahsiline karar alılmam birçok 
tazminatın 'dahi ta'hsil kabiliyeti 'bulunmadığı., 
bu yüzden icra dairelerinim de 'müşkülâtla kar
şılaştığı anlaşıldı, Bundan başka vatandaşların 
ımalıkemie ve iena dairelerine gidip gelmeleri gi-
ibi 'bir neticemin tahassül ettiği mütalâası ileri 
sürüldü. 

(Bu mütalâalar Encümemiımizce uygum 'gÖrül-
mıeklia telklifin ikinci maddesi birimci madde 
olaraik ıtadilen ikalbul olundu. 

'Diğer taraftan yeni Orman Kamununum1 ba-
zırlıaıüması Yüksek Meclisin encümen ve Umu-
<mi Heyetinde «müzakeresi uzun zıamama ihtiyaç 
gösterımelkle fbu devrede bu tasarınım ıkanuni-
yet iktisabeıtmemesi gibi 'bir cihetle karşı karşı
ya bulunduğumuz görüldü, 

3116 sayılı Orman Kanununun yukarda bah
si geçen yeni tasarıda birçok esasların değişe
ceği anlaşılmasına göre kurulacak yeni orman 

rejiminin katîleşmesine kadar vatandaşların 
mağdur edilmeleri encümenimizce muvafık bu
lunmadığından teklifin birinci maddesi de ikinci 
madde olarak kabul olundu. 

Ancak gayeyi tecavüz eden bir netice hâsıl 
olmaması için sadece mevzuu (10) kental odun 
veya (2) metre küb gayrimenkul keresteyi geç-
miyen orman suçları mevzuun şümulü içine alın
dığı ve bu bakımdan kuru ve baltalık ormanları 
arasında bir tefrik yapıldı. 

tşbu raporumuz takdimen ve müstaceliyetle 
görüşülmesi Umumi Heyetin tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Muvakkat En. Reisi M. Muharriri 
Çoruh Çanakkale 

Muhalefet şerhi eklidir N. Kirişcioğlu 
M. Güney 

Kâtip 
Kastamonu Antalya 

ikinci maddenin şekline Mh. A. Sanoğlu 
S. Kantarel 

Aydın Balıkesir 
N. Geveci A. Kocdbıyıkoğlu 

Kırklareli Kırklareli Tokad 
§. Bakay M. Erbil H. ökerm 

Muhalefet şerhi 
14 Mayıs 1950 ye kadar işlenen orman suç

larının cezası evvelce af edilmiştir. 
14 Mayıstan 1 Mart 1954 e kadar işlenen 

suçların affı ise muhafaza ve korunması mat
lup bulunan ormanların tahribine vesile vere
ceği gibi milyonlara varan şahsi hakların affı 
da Hazinenin zararını intaç edeceğine göre tek
lifin reddi reyindeyim. 

Muvakkat Encümen Reisi / 
Çoruh 

Memt Güney 

( S. Sayısı : 239 ) 
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BOLU MEBUSU İHSAN GÜLEZ VE IKÎ 1 

ARKADAŞININ TEKLİFÎ 

Bâzı Suç ve Cezalanın Affı ve Bunlardan Müte
vellit Tazminat Dâvalarımın Sukutu hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 3116 ve 5653 sayılı kanunlarda 
yazılı olup da 1 Mart 1954 tarihinden önce iş- | 
lenen suçlar hakkında takibat yapılmaz ve hük- I 
m edilmiş cezalar infaz olunmaz. 

Bu madde hükmü fer'i ve mütemmim cezalar 
ile ceza mahkûmiyetlerinin neticelerine de şâmil- ı 
dir. 

MADDE 2. — Birinci maddeye göre affa uğ-
rıyan ve takipten düşen işbu suçlar hakkında 
orman mahsûllerinin tarife bedellerine mütaal-
lik tazminat dâvaları bu kanunun meriyete gir
diği tarihten itibaren açılmaz, açılmış olanlar da 
mahkemelerce rüyet edilmiyerek sukut eder. 

Yukardaki fıkrada yazılı dâvalardan dolayı 
mahkemelerce hükmedilmiş bu kabîl tazminatla
rın bu kanunun meriyete girdiği tarihte henüz 
tahsil edilmiyenlerinin kayıtları borçluların lehi
ne terkin olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri' tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

(.S. 

MUVAKKAT ENCÜMENİN DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

Bâzı orman suçlarının affına ve bâzı suçlardan 
mütevellit takyiddtın terkinine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 15 Mayıs 1950 tarihinden ön
ce işlenmiş suçlardan dolayı, bâzı suç ve ce
zaların affı hakkındaki 5677 sayılı Kanun 
'hükümlerine tevfikan ceza takibinden düşen 
ve aynı kanunun 4 ncü maddesiyle mahfuz tu
tulan orman mahsullerinin tarife bedellerine 
mütaallik olan ve mevzuu 100 lirayı aşmıyan 
tazminat dâvaları, bu kanunun meriyete girdi
ği tarihten itibaren açılmaz, açılmış olanlar da 
mahkemelerce rüyet edilmiyerek sukut eder. 

Yukardaki fıkrada yazılı dâvalardan dola
yı mahkemelerce hükmedilmiş bu kabîl tazmi
natın, bu kanunun meriyete girdiği tarihte he
nüz tahsil edilmiyenlerinin kayıtları borçlula
rın lehine olarak terkin edilir. 

MADDE 2. — 15 Mayıs 1950 tarihinden 1 
Mart 1954 tarihine kadar işlenmiş olup da mev
zuu; baltalık ormanları için 10 kental ve kuru 
ormanları için iki metre kübü geçmiyen orman 
suçlarından dolayı takibat yapılmaz. Ve verir 
len cezalar infaz edilmez. 

MADDE 3.— Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

: 239) 





S. SAYISI : 241 
Maarif Vekâleti Merkez Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunla ilgili 4737, 4926 ve 5021 sayılı kanunlarda deği
şiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encü

menleri mazbataları (1 /787) 

T. C. 
Başvekâlet 1 . III . 1954 

Muamelât Umum (Müdürlüğü 
Tetkik iMüdürlüğü 

Sayı : 71/2753, 6-693 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maarif Vekâleti Merkez Kuruluşu ve Görevleeri hakkındaki 2287 sayılı Kanunla ilgili 
4737, 4926, 5021 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında Maarif Vekâletince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince 24 . I I . 1954 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ka
nun ve esbabı mucibe lâyihalarının ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

1. Yabancı memleketlere tahsile gönderilenlerden 1416 sayılı Kanuna göre Devlet hesabına oku
yanlarla kendi paralariyle okuyan öğrencilerin ve 4489, 4936 sayıl} kanunlar gereğince bilgi, gör
gü ve ihtisaslarını artırmak maksadiyle yabancı memleketlere giden öğretmen ve memurların tah
sil, staj, ihtisas, döviz ve para ile ilgili her türlü işleri halen New - YoTk, Londra, Paris ve Bern'
de bulunan 4 Öğrenci müfettişimiz tarafından görülmektedir. Bu müfettişler, yabancı devletler
le kültür münasebetlerimizin icabettirdiği işleri elçiliklerimiz nezdinde aynı zamanda kültür ata
şesi olarak ifa etmektedirler. 

Dört öğrenci müfettişimiz, çok geniş olan bölgelerinde sayıları günden güne artan ve devam 
ettikleri çeşitli müesseseler itibariyle çok dağınık bulunan öğrencilerin teftiş ve murakabelerine 
ve onların tahsil ve stajla ilgili işlerinin takibine yetişemedikleri gibi yabancı memleketlerde inki
şaf halinde bulunan kültür ımünasebetlerimizin icabettirdiği hizmetleri de gereği gibi görmeye 
imkân bulamamaktadırlar. 

Almanya ile siyasi ve ekonomik münasebetlerimiz tekrar başlıyalıdan beri bu memlekete faz
la öğrenci ve memur gitmeye başlamıştır. Bu bakımdan Almanya'da da yeni bir müfettişlik ih
dası gerekmeiktedic. 

Ameri'ka ile olan kültür münasebetlerimiz pek fazla geliştiğinden bu geniş memlekette ikinci 
bir müfettişlik kurulması zaruri görülmektedir. 

Paris'teki öğrenci müfettişimiz, merkezi Pariste bulunan Unesco işleriyle de meşgul olduğundan 
bu müfettişliğimizin takviyesine ihtiyaç vardır. 

Bu itibarla, yabancı memleketlerdeki öğrenci müfettişi sayısının dörtten yediye ve bu müfettişlik 
bürolarında çalışan kâtip sayısının da, ikisi başkâtip olmak üzere, 9 a çıkarılması derpiş olun
muştur. Ancak lâyihanın 2, maddesinde açıklanmış olduğu gibi teklif, sayısı yediye çıkarılan öğ-
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renci müfettişliği için yeni bir kadro alınmasını değil, vekâlet müfettişlerinin mevcut kadrosundan 
3 tanesinin daha bu işe tahsisini istihdaf etmektedir. 

İşlerin fazla olduğu her hangi bir yabancı memleketin icabında iki yerinde öğrenci müfettişliği 
bürosu kurulmasına imkân vermek üzere lâyihanın birinci maddesine «... yabancı memleketlerin gerekli 
gördüğü mahallerinde ...» tâbiri konulmuştur. 

İşleri kesif olan ve kültür münasebetleri bakımından devamlı temas ve faaliyetlerde bulunması 
gereken müfettişlik bürolarının, işlerin yolunda ve selâmetle yürütülmesini temin maksadîyle birer 
başkâtiple takviyeleri lüzumlu görülmüştür. Ayrıca, bu başkâtiplerin, müfettişlerin büro dışında 
kültür ataşesi sıfatiyle yapacakları temas ve faaliyetlerinde kendilerine salâhiyetle yardım edebilme
lerini sağlamak üzere, aynı zamanda ataşe muavini unvanını taşımaları uygun görülmüş ve kâtiplere 
ait kadro cetvelinde bu husus bir şerhle belirtilmiştir. 

2. Vekâlet hukuk müşavirliğinin bugünkü kadrosu, kuruluşu tarihinden itibaren devamlı bir 
artış gösteren ve bilhassa memleketimizin demokratik hayata kavuştuğu son yıllarda pek fazlalaşan 
işlerini tedvire yetecek durumdan çıkmış ve bu itibarla bu dairenin kadrosunu takviye etmek mutlak 
bir zaruret haline gelmiştir. 

Millî Eğitim Vekâletinin esasen pek kesif ve şümullü olan ve gittikçe de artan tanzimi faali
yetlerinin hukuk devleti anlayışına göre düzenlenmesini sağlamak; halen miktarı yetmiş bine varan 
ve her yıl artmakta olan öğretmen,, memur ve müstahdemlerinin ve ilkokullar hariç orta ve yük
sek dereceli okullarda miktarı iki yüz t in i aşan öğrencilerin kazai veya idari hukukla ilgili işleri 
ile, vekâletin hukuki görüşe ihtiyacı bulunan sair bütün muameleleri hakkında mütalâa ver
mek; vekâlet aleyhine veya vekâlet adına adlî ve idari kaza mercilerinde açılacak her türlü dâ
vaların vekâletle ilgili işlerini görmek, müdafaalarım hazırlamak ve yapmak gibi pek çeşitli ve 
ağır vazifeleri bulunan hukuk müşavirliği, aynı zamanda,, müstakil birer daireyi işgal edecek 
kadar işleri fazla bulunan vekâlet müdürler komisyonu ile vekâlet disiplin komisyonunun rapor
törlük işleriyle her türlü yazı ve sair büro faaliyetlerini de tanzim ve idare etmektedir. Mevcut 
raportörlerle bu komisyonların işleri de gereği gibi yürütülememektedir. 

Arz olunan durum dolayısiyle acele takviyesi zaruri görülen mezkûr dairenin kadrosu bu lâ
yiha ile asgari şekilde artırılmakta ve mevcut iki hukuk müşaviri kadrosu da birer derece yük
seltilmektedir. 

Esa-sen, Devlet Memurları Maaşlarının Tevhit ve Taadülü hakkındaki 3656 sayılı Kanuna bağlı 
kadrolardaki teadül icabı bütün vekâletlerin birinci hukuk müşavirliği kadroları 100, ikinci hu
kuk müşavirliği kadrolalrı en aşağı 80 olduğu halde, Millî Eğitim Vekâletinde - Vekâlet kadro
larının 4926 sayılı Kanunda toplanması dolayısiyle - 90 ve 70 lik kadrolar halinde kalmış ol 
ması, muadelet esaslarına uygun bulunmadığından, bu hususun lâyihamızla ıslahı derpiş olun
muştur. 

3. Bu lâyiha ile teklif edilen ilâve kadroların istilzam ettiği ödenek farkı olan 31 190 lira
nın bütçemizin maaş fasıllarında tahakkuk edecek tasarrufla karşılanması mümkün görülmektedir, 

( S. Sayısı : 241) 
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Maarif Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 
Esas No. 1/787 
Karar No. 21 

8 . . / / / . 1954 

Yüksek Reisliğe 

Maarif Vekâleti Merkez Kuruluşu ve Görev
leri hakkındaki 2287 sayılı Kanunla ilgili 4737, 
4926, 5021 sayılı kanunlarda değişiklik yapılma
sı hakkındaki kanun lâyihası, Maarif Vekili ve 
vekâlet temsilcileri hazır bulundukları halde, 
komisyonumuzda görüşüldü. Yapılan müzake
reler neticesinde komisyonumuzun ittifakı ile 
aşağıdaki şeklin kabulüne karar verildi : 

1. Serlevha aynen kabul edilmiştir. 
2. 1 nci maddede «Maarif Vekâleti müfet

tişlerinin tâyininde aranacak vasıflar şunlardır» 
cümlesinden sonra gelen 1, 2, 3, 4 rakamları ile 
işaretli şartlar kaldırılarak yerlerine aşağıdaki 
1 ve 2 rakamlı şartlar konmuştur.: 

«1. Üniversite ve bir yüksek okuldan me
zun bulunmak, 

2. Orta veya yüksek dereceli okullarda en 
az 8 yıl öğretmenlik ve bu müddetin içinde ol
mak üzere en az 3 yıl meslek bünyesinde idare 
işlerinde bulunmak ve öğretmenlikle birlikte bu 
işlerde de üstün başarısı tesbit edilmiş olmak.» 

Aynı maddenin son fıkrası aşağıdaki şekle 
getirilmiştir : 

«Sağlık, eski eserler've müzeler, kitaplıklar 
müfettişlerinin tâyinlerinde yukarıki (2) sayılı 
fıkradaki kayıtlar aranmaz.» 

3. 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
4. 3 ncü madde aynen kabul çdilnıiştir. 
5. 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
6. 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
7. 6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Reis Mazbata muharriri 

Trabzon Gümüşane Ağrı 
M. R. Tarakçıoğlu V. M. 'Kocatürk K. Küfrevi 

îmzada 
bulunamadı 

Bolu Denizli tstanbul 
Z. Danışman F. Başaran F. N. Çamhbel 

Ordu Rize Yozgad 
Y. Z. Ortaç A. Morğil H. Üçöz 

îmzada bulunamadı 

( S. Sayısı : 241 ) 



Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. 31. M. 
Bütçe Encümeni 9 . III . 1954 

Esas No. 1/787 
Karar No. 175 

Yüksek Reisliğe 

Maarif Vekâleti Merkez Kuruluşu ve Görev
leri hakkındaki 2287 sayılı Kanunla ilgili 4737, 
4926, 5021 sayılı kanunlarda değişiklik yapıl
ması hakkında Maarif Vekâletinden hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılıp Başvekâletin 1. I I I . 3954 tarihli 
ve 6/693 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun 
lâyihası Maarif Encümeni mazbatası ile birlikte 
Encümenimize havale Duyurulmuş olmakla Maa
rif Vekili hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Kanun lâyihası gerekçesinde tafsil en arz ve 
izah edildiği üzere, Maarif Vekâleti merkez ku
ruluşu hakkındaki kanunlarda değişiklik yapıl
mak suretiyle yabancı memleketlerde vazife gö
ren talebe müfettişlikleri adedinin artırılması ve 
bu müfettişlikler için gerekli kâtip kadrosunun 
ilâvesi ve ayrıca vekâlet hukuk müşavirliği kad
rosunun takviyesi maksadiyle sevk edilmiş bu
lunmaktadır. 

Lâyihayı bidayeten tetkik eden Maarif Encü
meni tâyin edilecek müfettişlerin vasıfları üze
rinde değişiklik yapmak suretiyle birinci mad
deyi tadilen ve muta akıp maddeleri Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul etmiştir. 

Lâyiha üzerinde yapılan görüşmelerden ve 
Hükümet mümessillerinden gerekli izahat alın
dıktan sonra Maarif Encümeninin tesbit etmiş 
olduğu metin üzerinden maddelerin görüşülme
sine geçilmiş ve mezkûr Encümence tâdilen ka
bul edilmiş olan metin Encümenimizce de aynen 
kabul edilmiştir. 

Lâyiha, tercihan ve müstacelen görüşülmesi 
temennisiyle Umumi Heyetin tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. 
İstanbul 

H. Ilüsman 
Antalya 

A. Sarıoğlu 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
Kastamonu 

H. Türe 

M. Muharriri 
Sivas 

H. îmre 
Çanakkale 

K. Akmantar 
İstanbul 

8. Oran 
Kırklareli 
§. Bakay 

Kâtip 
Siird 

B. Erden 
• Elâzığ 
ö. F. S anaç 

İstanbul 
F. Sayçımer 

Konya 
R. Birand 

Malatya Rize 
Mehmet Sadık Eti O. Kavrakoğlu 

İmzada bulunamadı 
Kırşehir Seyhan 
R. özdeş S, Ban 

( S. Sayısı : 241 ) 
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HÜKÜMETİN T^KLlFl 

Maarif Vekâleti Merkez Kuruluşu ve Görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunla ilgili 4737, 4926, 
5021 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması hak

kındaki kanun lâyihası 

MADDE 1. — Maarif Vekâleti Merkez Ku
ruluşu ve Görevleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunun, bu'kanuna -ek 4737 sayılı Kamunun 1 nci 
maddesiyle değiştirilen, 26 nci maddesi aşağı
daki •şekilde değiştiril.miştiir : 

IMaarif Vekâleti müfettişlerinim (tâyininde 
aranacak vasıflar şun'lardır : 

1. Yaşı 'otuzdan aşağı 'Otl.ma:maık; 
2. Üniversite veya )bir yüksek okuldan me

zun bulunmak; 
3. Orta veya yüfcseık dereceli 'okullarda, en 

ıaz beş yıl öğretmenlik etmliş bulunmak; 
4. Bilim, •eğitim ve sanat işlerinin bir ko

lunda ihtisas sahibi olmak. 
Müfeıttiişlier Maarif Vekili ile 'Başvekilin »müş

terek kararnamesi üzerine Reisicumhurun tas
diki ülıe tâyin edilirler. 

Maarif Vekâleti, bu müfettişlerden en çak 
yedisini; yabancı memleketlerin gerekli gör
düğü mahallerinde;, özel kanunlarına göre böl
gelerindeki öğrenci işlerine faakmaık, .eğitim ve-
öğretim İşıl eri dolayısliyle ilgili m'a-kam ve 'kişi
lerle' temasta 'bulunmak, (gerek Vekâletçe ve 
gerek kenldilerdnce lüzum görülen konularda 
incelemeler yapmak üz'öre öğrenci müfettişi 
olarak göndermeye yetkilidir. 

Bu müfettişler bulundukları memleketlerin 
elçilikler kurullarına ataşe olarak girerler. 

'Maarif Vekâleti lüzum gördüğü takdirde 
bir müfetıtişlfik mahallinde (birden fazla müfet
tiş tavzif edebilir. 

Sağlık, eski eserler ve müzeler, kitaplıklar 
ve güzıel sanatlar işlerine bakacak müfettişi er
de yukarıki (3) sayılı fıkranın 5 yıl öğretmen
lik etmiş olmak kaydı aranmaz. Uygun durum
da aday bulunmazsa yabancı memleketlere öğ
renci müfettişi olarak gönderilecekler de bu 
kaydın dışında tutuılalbdlirler. Ancak bu fıkra
da sayılan ilşler için bu yo'lda tâyin edilen mü
fettişler, bu görevi erlinden ayrılınca kendilerime 
önoeki durumlarına uygun iş verilir. 

•MADDE 2. — Maarif Vekâleti Kuruluş 
kadrolariyle Merkez Kuruluşu ve Görevleri 

MAARİF ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Maarif Vekâleti Merkez Kuruluşu ve Görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunla ilgili 4737, 4926, 

5021 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun lâyihası 

MADDE 1. — Maarif Vekâleti Merkez Ku
ruluşu ve Görevleri hakkındaki 2287 sayılı Ka
nunun, bu kanuna ek 4737 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesiyle değiştirilen, 26 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

Maarif Vekâleti müfettişlerinin tâyininde 
aranacak vasıflar şunlardır : 

1. Üniversite veya bir yüksek okuldan me
zun bulunmak, 

2. Orta veya yüksek dereceli okullarda en 
az 8 yıl öğretmenlik ve bu müddetin içinde ol
mak üzere en az 3 yıl meslek bünyesinde idare 
işlerinde bulunmak ve öğretmenlikle birlikte bu 
işlerde de üstün başarısı tesbit edilmiş olmak. 

Müfettişler Maarif Vekili ile Başvekilin müş
terek kararnamesi üzerine Reisicumhurun tas
diki ile tâyin edilirler. 

Maarif Vekâleti, bu müfettişlerden en çok 
7 sini; yabancı memleketlerin gerekli gördüğü 
mahallerinde, özel kanunlarına göre bölgelerin
deki öğrenci işlerine bakmak, eğitim ve öğre
tim işleri dolayısiyle ilgili makam ve kişilerle 
temasta bulunmak, gerek vekâletçe ve gerek 
kendilerince lüzum görülen konularda inceleme
ler yapmak üzere öğrenci müfettişi olarak gön
dermeye yetkilidir. 

Bu müfettişler bulundukları memleketlerin 
elçilikler kurullarına ataşe olarak girerler. 

Maarif Vekâleti lüzum gördüğü takdirde bir 
müfettişlik mahallinde birden fazla müfettiş 
tavzif edebilir. 

Sağlık ,eski eserler ve müzeler, kitaplıklar 
müfettişlerinin tâyinlerinde yukarıki (2) sayılı 
fıkradaki kayıtlar aranmaz. 

MADDE 2. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 241 ) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRtŞÎ 

Maarif Vekaleti Merkez Kuruluşu ve Görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunla ilgili 4737, 4926, 

5021 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun lâyihası 

MADDE 1. —Maarif Encümeninin tadili 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 

(&. Sayısı: 241): 
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TTü. 

hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Teftiş Kuruluna ait kısmın
daki (1) işaretli izahat şu şekilde değiştiril
miştir : 

Bunlardan yedisi yabancı memleketlerde 
öğrenci müfettişi olarak görevlendirilebilir. 
Bunların gönderilecekleri memleketin dilini 
bilmeleri şarttır. 

MADDE 3. — Maarif Vekâleti Kuruluş 
Kadrolariyle Merkez Kuruluşu ve Görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişik yapıl
masına dair olan 4926 sayılı Kanuna ek 5021 
sayılı Kanuna bağlı ilişik (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar kaldırılmış, yerine ilişik (2) 
sayılı cetvelde gösterilen kadrolar konulmuş
tur. 

MADDE 4. — Maarif Vekâleti Kuruluş 
Kadrolariyle Merkez Kuruluşu ve Görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelden, ilişik (3) sayılı cetvelde 
gösterilen kadrolar kaldırılmış, yerine ilişik 
(4) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar konul
muştur. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 
A'. Yılmaz 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
R. S. Burçak 

îkt. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

Güm. ve înh. Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
Y. Üresin 

Devlet Vekili 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
II. Polatkan 

Nafıa Vekili 
A". Zeytinoğlu 

Sıh. ve îç . Mua. Vekili 
Dr. E. II. Üstündağ 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
II. Erkmen 

işletmeler Vekili 
8. Yırcalı 

Mf. E. 

MADDE 3. 
bul edilmiştir. 

— Hükümetin teklifi aynen ka-

MADDE 4. 
bul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen ka-

MADDE 5. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

( & Sayısı : 241) 
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B. E. 

MADDE 3. — Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 

( S, j&yısa 1341) 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Yabancı memleketlerdeki öğrenci müfettişlikleri 

10 Kâtip 4 35 

[2] SAYILI CETVEL 

Yabancı memleketlerdeki öğrenci müfettişlikleri 
kâtiplikleri 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maag 

7 Başkâtip (1) 2 40 
10 Kâtip 7 35 

(1) Başkâtipler bulundukları memleketlerin el
çilikler kurullarına ateşe muavini olarak girerler, 

[3] SAYILI CETVEL 

Hukuk Müşavirliği 

D. 

4 
6 
7 

10 
11 
13 

Memuriyetin nev'i 

Birinci hukuk müşaviri 
İkinci hukuk müşaviri 
Raportör (1) 
Birinci mümeyyiz 
İkinci mümeyyiz 
Memur 

Aded Maaş 

1 90 
1 70 
2 60 
1 35 
1 30 
2 20 

(1) Hukuk müşavirliğinin sorumluluğu altında 
müdürler ve Vekâlet Disiplin' Komisy onluğunun 

raportörlük görevlerini de yapacaktır . 

(S. Sayısı : 241) 
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[4] SAYILI CETVEL 

Hukuk Mü}avirliği 

D. 

3 
5 
6 
7 
8 

10 
11 
13 

Memuriyetin nev'i 

Birinci hukuk müşaviri 
İkinci hukuk müşaviri 
Üçüncü hukuk müşaviri 
Raportör (1) 

» > 
Birinci mümeyyiz 
İkinci mümeyyiz 
Memur 

Aded Maaş 

1 100 
1 80 
1 70 
2 60 
1 50 
1 35 
2 30 
2 20 

(1) Hukuk müşavirlerinin sorumluluğu altın
da Vekâlet Müdürler ve Vdkâlet Disiplin komis
yonlarının raportörlük görevlerini de yapacaktvr. 

Bütçe Encümeninin deği§tiri§ine bağlı cetveller 

Hükümet lâyihasına ilişik 1, 2, 3 ve 4 sayılı 
cetveller aynen kabul edilmiştir. 

I I ••* I I 

(S. Sayısı: 241) 





S. SAYISI : 242 
Denizli Mebusu Ali Çobanoğlu ve 70 arkadaşının, Denizli Vilâyeti 
Tavas Kazasına bağlı Kale Nahiyesi yerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Dahiliye, Nafıa ve Bütçe encümenleri mazba

taları (2/583) 

18 . XII . 1953 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Kale Kasabasının nakli hakkındaki kanun teklifimizi arz ediyoruz. 
Gereken muamelenin yapılmasını rica ederiz. 

Denizli 
A. Çobanoğlu 

Denizli 
E. Şahin 
Ankara 

F. Seyhun 
Aydın 

L. Ülkümen 
İstanbul 

N. Tlabar 
Bursa 

JB. Şaman 
Manisa 

İV. Körez 
Seyhan 

T. Coşkun 
Balıkesir 

A. Kahpsızoğlu 
Gümüşane 

V. M. Kocatürk 
Muş 

F. Kılıçlar 
Gazianteb 
A. Ocak 
Kütahya 
R. Koçak 
îsparta 

8. Bügiç 
Bilecik 

T. Oran 
Tokad 

A. Gürkan 
Giresun 

H. Bozbağ 
Aydın 

B. ökdem 

Denizli 
B. Akşit 
Denizli' 

M. Gülcügîl 
İzmir1 

P. Arat 
Manisa 

F. L. Karaosmanoğlu 
Aydın 

Ş. Hasıra 
Bursa 

8. Herkmen 
Seyhan 

A. N. Asya 
Seyhan 

8. Serçe 
Konya 

K. Ataman 
Sivas 

N. Ertürk 
Edirne 

R. Nasuhioğlu 
Rize 

0. Kavrakoğhı 
İsparta 

R. Turgut 
Gazianteb 

8. İnal 
İzmir 

C. Baban 
Çanakkale 

B. Enûstün 
Giresun 

A. Tüfençioğlu 
Aydm 

N. Gevşet 

Denizli 
R. Tavaslıoğlu 

Bolu 
V. Yöntem 

İzmir 
N. încekara 

Ankara 
H. Bulgurlu 

Aydın 
N. Gedik 

Bursa 
8. Karacabey 

Manisa 
M. Tümay 
Kütahya 

A. Karaosmanoğlu 
Gümüşane 

H. Tokdemir 
Ordu 

F. B<oztepe 
Kars 

A. Çetin 
Kütahya 

S. 8. Nasuhoğlu 
Kütahya 

î. Ş. özgen 
İstanbul 

C. Türkgeldi 
Samsun 

F. Kesim 
İçel 

H. Fırat 
Maraş 

A. Kadoğlu 
İsparta 
/ . Aksu 

Denizli' 
F. Başaran 

İstanbul 
H. Hüsmanı 

Aydm 
C. Ülkü 
Ankara 
R. Eren 
Kütahya 
T. Aysal 
Çanım 

H. A. Vural 
Kars 

T. Taşkıran 
Manisa 

A. Kavuncu 
İstanbul 
8. Adato 
Yozsrad 
H. Üçöz 
Konya 

R. Birand 
Kütahya 

A. Gür soy 
Zonguldak 
H. Balık 
Erzurum 

B. Dülger 
Kocaeli 

M. Yılmaz 
Sivas • 

H. İmre 
Muğla 

İV. Poyrazpğlu 



GEREKÇE 

Denizli Vilâyetinin Tavas Kazasına bağlı Kale Nahiyesi dağılma tehlikesi gösteren bir kıya
nın üzerinde kurulmuş olup bir kartal yuvasını andırmaktadır. Bu nahiye halen çak eski bir köp
rü vasıtasiyle Tavas - Muğla yoluna bağlı bulunmaktadır. Dört tarafı uçurumla çevrilmiş bulunan 
ve beş bin nüfusu sinesinde barındıran mezkûr kasabanın her tarafında senelerden beri müta-
addit yarıklar çatlaklarla husule gelmiş olup jeologlar tarafından her an yokolma tehlikesinin 
mevcudiyeti raporlarla tevsik edilmiş bulunmaktadır. Bu durum karşısında mezkûr kasaba halkı 
her an, ölüm tehdidi altındadır. 

Bundan başka kasabanın kurulduğu saha çok dar olduğundan evler üstüste ve bir birinin 
içine girmiş vaziyette olup halk gayrisıhhi şartlar içinde hayat sürmektedir. Evlerin gayrisıhhi 
olması yüzünden t*u kasabada verem âfeti birçok vatandaşların ziyama sebep olmaktadır. Sa
hanın dar olmasından dolayı belediye âmme hizmetlerini senelerden beri görememektedir. Kasa
ba içinde vasıtaların dolaşmasına imkân yoktur. Yeni inşaat yapmak istiyen vatandaşlara inşaat 
için müsaade edilmemekte, bu suretle kasabanın gelişmesi mümkün olmamaktadır. Muayyen bir 
saha içinde sıkışık durumda olan ve etrafı uçurumla çevrili bulunan bu kasabada esasen in
kişafı sağlamak mümkün değildir. 

İlişik mütehassıs raporlarına göre derhal tahliye edilmesi icabeden mezkûr kasabanın bu acıklı 
durumdan kurtarılması için Denizli - Muğla yolu üzerinde şehrin kuruluşuna elverişli, plân ve 
projesi hazır sahaya hemen nakli zaruridir, içme suyu 1953 Temmuzunda ihale edilmiş ve ilk 
okulu da kısmen yapılmış olan Kale kasabasının yeni sahaya naklinin temini maksadiyle kanun 
teklifimizi arz ve takdim ediyoruz. 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni .1$ .1 * 1954 

Esas No : 2/583 
Karar No : 22 

Yüksek Reisliğe 

Denizli Mebusu Ali Çobanoğlu ve 70 arka
daşının, Denizli Vilâyeti Tavas Kazasına bağlı 
Kale Nahiyesi yerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifi, Hükümet mümessillerinin 
iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü; 

Kale Nahiyesinin, dağılma tehlikesi göste
ren bir kaya üstünde kurulmuş olması ve dört 
tarafı uçurumlarla çevrilmiş bulunması ve je
ologlar tarafından da her an kayma tehlikesi
nin tesbit edilmesi ve şehircilik bakımından da 
hiçbir inkişafa müsait olmaması sebebiyle, 
başka bir yere nakli istenmekl-i iee de; 

Gerek idari ve gerekse jeolojik sebeplerle 
nahiye merkezinin veya bir mahal halkının baş
ka bir yere nakli; mevcut mevzuatımıza göre 
idari tasarruf mevzuu olmasına binaen yeniden 
bir kanun çıkarılmasına lüzum ve zaruret gö
rülmemiş olduğundan teklifin reddine ittifakla 
karar verildi. 

Edirne 
R. Nasuhioğlu 

Bu rapor sözcüsü 
Muğla 
Y. Başer 

Balıkesir 
#. Başkan 
istanbul 

C. TürhgeldÂ 
Kütahya 
B. Besin 

Ordu 
F. Boztepe 

Samsun 
M. özkefeli 

Bursa 
N. Yılmaz 

Afyon Karahisar 
A. Vezir oğlu 

Çoruh 
£. üral 
Kütahya 
Y. Aysal 
Niğde 

jf. Ecer 
Itize 

A. Morgu 
Zonguldak 

A. Yurdabayrak 
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Nafia Encüm 

t. B. M. M. 
Nafia Encümeni 

Esas No. 2/583 
Karar No. 10 

Yüksek 

Denizli Mebusu Ali Çobanoğlu ve 70 arka
daşının, Denizli Vilâyeti Tavas Kazasına bağlı 
Kale Nahiyesinin heyelana mâruz bulunması se
bebiyle yerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi »Bayınlırlık, Devlet ve Maliye vekâlet
leri mümessillerinin de iştirakiyle komisyonu
muzda görüşüldü. 

Beş bin küsur nüfuslu ve 743 haneli Kale 
Nahiyesinin (Jeolok raporlarına göre) dağıl
ma tehlikesi gösteren bir kaya üzerinde ve dört 
tarafının uçurumlarla çevrilmiş olduğu, yer yer 
yarıkların mevcudiyeti sebebiyle her an kayma 
tehlikesine mâruz bulunduğu; 

a) 1938 senesinden beri Hükümetçe tehlike 
tesbıt edilerek nahiyenin yerinin değiştirilme
sindeki zaruretin kabul edilmiş olduğu; 

b) Naklolunacak mahallin imar plânının 
yapılıp tasdik edildiği; 

c) İller Bankası tarafından içme suyunun 
naklolunacak yere göre ihale edildiği; 

d) Yeni bir kanun olmadan bu yer değiş
tirmenin yapılmasına imkân olmadığı (1938 den 
beri İçişleri, Bayındırlık ve Toprak ve İskân 
Genel Müdürlüğü ve vilâyet arasında cereyan 
<eden muhaberelerin de bunu gösterdiği); 

e) Her an tehlikeye mâruz bulunması ve 
yeni yeni yarıkların teessüsü sebebiyle umumi 
bir kanunun çıkarılmasına kadar bekletilme
nin mahzurları ve büyük bir felâkete sebep ola
bileceği göz önünde bulundurularak, kanun tek
lifinin görüşülmesine karar verildi. 

Başlığın, maksadı daha iyi ifade edeceği 
düşünülerek «Tavas Kazasının heyalâna mâruz 
Kale Nahiyesinin yerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi» şeklinde değiştirilmesi uygun 
görüldü. 

Birinci maddenin A ve B fıkraları daha va
zıh hale. getirildi. Yapılan tetkiklere göre halen 
Kale Nahiyesinde 743 mesken bulunduğu ve 
bunun 579 nun fakir olan kimsel'ere ait oldu
ğu ve beher evin 4 - 6 bin liraya mal olacağı 
Emlâk IBankası temsilcilerinin ifadesiyle anla-

( S . Say 

i mazbatası 

4 . II . İ954 

Reisliğe 

şılmış olduğundan en az, 3,5 milyon liraya ihti
yaç olduğu kabul edildi. 

C fıkrası aynen kabul edildi. 
Kanalizasyon ve yolların tanzimi işinin Be

lediye tarafından yapılması uygun görülerek 
d fıkrası tekliften çıkarıldı. 

ikinci madde bâzı tadillerle kabul edildi. 
Arsaların satın alınmasında tatbikatta bâzı 

müşkülâtla karşılaşılabileceği göz önüne alına
rak yeni bir üçüncü madde ilâve edildi. Tek
lifte tahsis olunan paranın bankaya ne şekilde 
devrolunacağı hakkında bir hüküm mevcut 
olmadığından yeni bir dördüncü madde ilâve 
olundu. 

Teklifteki üçüncü madde 5 nci madde ola
rak ufak tadillerle kabul olundu. 

4 ncü madde de 6 ncı madde olarak görü> 
şüldü ve sonuna (Faizin Muamele Vergisi, gay
rimenkulun sigorta masrafları borçluya ait olup 
tahsillerine kadar % 5 faiz yürütülür) fıkrası 
eklendi ve yine 5 nci madde 7 nci madde olarak 
görüşüldü. Çarşı hal, garaj gibi tesislerin Bele
diyece yapılması daha uygun olacağı düşünce
siyle son fıkrası çıkarıldı ve bâzı tadiller yar-
pildi. 6, 7, 8, 9 10 ve 11 nci maddeler de 8, 9, 
10, 11, 12 ve 13 ncü maddeler olarak görüşüldü 
ve bâzı tadillerle kabul edildi. 

Her ne kadar İçişleri Komisyonu idari yön
lerden mütalâa ederek bu nahiyenin yerinin de-
ğigtirilmesini uygun bulmamış ise de, bu gibi 
hâdiselerin idari esaslara göre değil riyazi ha-
kikatlarla mütalâa edilmesi iktiza eder. 

Nitekim teknik mütalâalar ve raporlara göre 
hareket eden içişleri, Bayındırlık Vekâletleri 
ile Toprak ve iskân Umum Müdürlüğü bu na
hiyenin yerinin değiştirilmesini bihakkin zaruri 
görmüş ve prensip olarak kabul etmiştir. 

Komisyonumuzda elde mevcut mütahassıs 
raporlarına ve temsilcilerin mukni mütalâaları
na uyarak beş bin vatandaşın üç buçuk milyon 
lira gibi bir meblâğ için her an yokolmak teh* 
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İlkesine mâruz kaldığını da düşünerek nahiye
nin yerinin değiştirilmesini uygun görmüş ve 
mevcudun ittifakiyle kabulüne karar vermiştir. 

Jeolog raporu ve Hükümet mümessillerinin 
ifadeleriyle Kale Nahiyesinin her an yoklama 
tehlikesine mâruz bulunduğunun sabit olması 
sebebiyle komisyonumuz t-u teklifi bâzı tadil
lerle ittifakla kabul etmiş öncelik ve ivedilik 
karariyle Yüksek Riyasete sunulmasını uygun 
bulmuştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev

di olunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Bayındırlık Komisyonu R. 

Gazianteb 
S. Kuranel 

Çoruh 
M. Bumin 

Malatya 
N. Ocakcıoğlu 

Rize 
M. F. Mete 

Bu R. Sözcüsü 
Denizli 

B. Ahşit 
Kastamonu 

H. Tosunoğlu 
imzada bulunamadı 

Niğde 
A. Doğanay 

Tunceli 
B. Aydın 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 2/583 
Karar No. 176 

9. IH. 1954 

Yüksek Reisliğe 

Denizli Mebusu Ali Çobanoğlu ve 70 arkada
şının Denizli Vilâyeti Tavas Kazasına bağlı Kale 
Nahiyesi yerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifi Dahiliye ve Nafıa encümenleri mazbatala-
riyle birlikte Encümenimize havale edilmiş ol
makla teklif sahibi, Dahiliye ve Maliye vekâlet
leri mümessilleri hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Kanun teklifi gerekçesinde arz ve izah olun
duğu ve Nafıa Encümeninin mazbatasında da be
lirtildiği veçhile 743 haneli ve beş bin küsur nü
fusu bulunan Kale Nahiyesinin jeolog raporları
na göre her an büyük bir tehlike ile karşı karşıya 
bulunduğu ve dört tarafı uçurumlarla çevrili ve 
bir kaya üzerine kurulmuş olan mezkûr kasaba
nın altında her sene yeni yeni yarık ve çatlaklar 
meydana gelmekte bulunduğu ve bu hal îse teh
likenin yaklaşmakta ve heyelana mâruz nahiyenin 
naklinde bir zaruret meydana getirdiği cihetle 
kanun teklifi bu kasabanın bir an evvel naklini 
temin maksadiyle hazırlanmış bulunmaktadır. 

Fennî raporlara istinaden daimî tehlike arz 
eden kasabanın bir an evvel naklini derpiş eden 
kanun teklifi esas itibariyle Encümenimizce de 
kabul olunarak Bayındırlık Encümeninin tesbit 
etmiş olduğu metin üzerinden maddelerin görü
şülmesine geçilmiş ve birinci madde, metninde 

yazılı yıllık ödeme miktarı bir milyon lira ola
rak tesbit edilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Kasabanın nakledileceği mahalde üzerine 
mesken yapılacak arsalardan belediyeye ait 
olanların 6188 sayılı Kanunun belediyeye ait 
veya devredilecek arazinin ihtiyaç sahiplerine 
devri hakkındaki hükümlerinin de nazarı dik
kate alınması hususu, Encümenimizce uygun 
görülerek ikinci maddeye bu hususta bir fıkra 
ilâvesi suretiyle ikinci madde kabul ve madde
deki «Hazinece bu maksatla belediyeden satın 
alacağı arsaların bedellerinin defaten öden
mesi» hakkındaki hüküm tayyedilmistir. 

Üçüncü madde, ibare değişikliğiyle ve 4 ncü 
madde aynen kabul edilmiştir. 

5 nci madde redaksiyon bakımından değişti
rilmek suretiyle, 6 ncı madde aynen ve yedinci 
madde ise tâdilen 8, 9, 10 ve 11 nci maddeler ay
nen, 12 ve 13 ncü maddeler ise şeklen değiştiril
mek suretiyle kabul edilmiştir. 

Kanun teklifi, tercihan ve müstacelen görü
şülmesi temennisiyle Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. 
İstanbul 

H. Hüsman 

Mazbata Muharriri 
Sivas 

H, tmr$ 
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Bu Mazbata Muharriri 
Ordu 

B. Aksoy 
Ankara 

M. Ete 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 

Antalya 
A. Sanoğlu 

izmir 
T. Gürerh 

Kâtip 
Siird 

B. Erden 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 
Kastamonu 

H. Türe 

Kırşehir 
E. özdeş 
Muğla 

Nuri özsan 
imzada bulunamadı 

istanbul 
8. 0,ran 

Konya 
M. Â. Ülgen 

Rize 
0. Kavrakoğlu 

Seyhan 
8. Ban 
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DENİZLİ MEBUSU ALÎ ÇOBANOĞLU VE 
VE 70 ARKADAŞININ TEKLÎFÎ 

Kale Kasabasının nakli hakkında kanun teklifi 

MADDE 1.' — A) Eski Kale hudutları 
içinde kendileri veya henüz intikali yapılmamış 
olan murisleri uhdesinde meskenleri bulunanlara, 

B) Tapu kayıtları olmıyanlar da mahalle 
ihtiyar heyeti raporu ve belediye daimî encüme
ninin tasdikiyle mesken sahibi olduklarını bil
dirdikleri takdirde : 

Meskenler yaptırılması için yıllık ödeme mik
tarı iki milyon lirayı geçmemek şartiyle üç bu
çuk milyon liraya kadar gelecek yıllara sâri ta
ahhütlere girmeye Bayındırlık Vekili salahiyet
lidir. 

C) Vârislerin taaddüdü halinde bunlar için 
yaptırılacak binalar birden fazla olamaz. 

D) Yukarda miktarı yazılı ödeneğin 800 
bin liralık kısmını yeni Kale kasabasında yol ka
nalizasyon gibi tesisleri yaptırmak üzere aynı 
ödeme şartları dairesinde kullanmaya Bayındır
lık Vekili salahiyetlidir. Bu salâhiyete dayanı
larak yapılan tesisler Belediyeye bedelsiz devro-
lumır. 

MADDE 2. — Bu kanuna göre üzerine mes
ken yapılacak arsalardan belediyeye ait olanlar 
2490 sayılı Kanunun 66 ncı maddesine göre be
del takdiri suretiyle Hazinece satmahnır ve be
delleri defaten birinci maddedeki ödenekten ve
rilir. Bu arsalar üzerinde yapılan binalarla bir
likte birinci madde gereğince kendilerine mesken 
yapacaklara satılmak üzere Türkiye Emlâk Kre
di Bankasına devir ve temlik olunur. Üzerine 
mesken yapılacak arsalar bu kanun gereğince 
(kendilerine mesken yapılacak şahısslara ait ise ar
sa sahiplerinin inşaata başlanmadan önce arsa
larının üzerine Hazinece bina yapılmasına muva
fakat ettiklerini ve inşadan sonra bu binaları 
maliyet bedelleri üzerinden satınalacaklannı no
ter senedi ile taahhüt eylemeleri lâzımdır. İn
şaattan sonra bu kimselerdeki Hazine alacağı bu 
binaların tapu kayıtlarına maliyet bedelleri 
üzerinden re'sen ipotek konmak suretiyle karşı
lanır ve Hazinenin bu alacağı Türkiye Emlâk 
Kradi bankasına devir ve temlik olunur. 

NAFIA ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Tavas Kazasının heyelana mâruz Kale Nahyesi-
nin yerinin değiştirilmesi hakkında kanun tek

lifi 

MADDE 1. — A) Eski Kale hudutları 
içinde kendileri veya henüz intikali yapılma
mış olarak murisleri uhdesinde tapu kaydı 
mucibince meskenleri bulunanlara, 

B) Tapu kayıtları olmıyanlardan mahalle 
ihtiyar heyeti raporu ve belediye daimî encü
meninin tasdikiyle mesken sahibi oldukları an
laşılanlara, 

Meskenler yaptırılması için yıllık ödeme 
miktarı bir milyon lirayı geçmemek şartiyle 
üç buçuk milyon liraya kadar gelecek yıllara 
sâri taahhütlere girmeye Bayındırlık Vekili 
salahiyetlidir. 

C) Vârislerin taaddüdü halinde bunlar 
için yaptırılacak binalar birden fazla olamaz. 

MADDE 2. — Bu kanuna göre üzerine mes
ken yapılacak arsalardan belediyeye ait olan
lar 2490 sayılı Kanunun 66 ncı maddesine gö
re bedel takdiri suretiyle Hazinece satın alı
nır. Ve bedelleri defaten 1 nci maddedeki ödee-
nekten verilir. Bu arsalar üzerlerine yapılan 
binalarla birlikte 1 nci madde gereğince ken
dilerine mesken yapılacaklara satılmak üzere 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasına devir ve tem
lik olunur. Üzerine mesken yapılacak arsalar 
bu kanun gereğince kendilerine mesken yapıla
cak şahıslara ait ise arsa sahiplerinin inşaata 
başlanmadan önce arsalarının üzerine Hazine
ce bina yapılmasına muvafakat ettiklerini ve 
inşadan sonra bu binaları maliyet bedelleri 
üzerinden satın alacaklarını noter senedi ile 
taahhüt eylemeleri lâzımdır, inşaattan sonra 
bu kimselerdeki Hazine alacağı bu binaların 
tapu kayıtlarına maliyet bedelleri üzerinden 
re'sen ipotek konmak suretiyle karşılanır ve 
Hazinenin bu alacağı Türkiye Emlâk ve Kredi 
Bankasına devir ve temlik olunur. 

( S. Sayısı : 242 ) 



- 7 -
BÜTÇB ENCÜMENİNİN DEÖIŞTÎRlŞÎ ı 

Tavas Kazasının heyelana mâruz Kale Nahiye- I 
sinin yerinin değiştirilmesi hakkında kanun tek

lifi 

MADDE 1. — A) Eski Kale hudutları 
içinde kendileri veya henüz intikali yapılma
mış olarak murisleri uhdesinde tapu kaydı 
mucibince meskenleri, bulunanlara, 

B) Tapu kayıtları olmıyanlardan mahalle 
ihtiyar heyeti raporu ve belediye daimî encü
meninin tasdikiyle mesken sahibi oldukları an- I 
laşılanlara, 

Meskenler yaptırılması için yıllık ödeme I 
miktarı bir milyon lirayı geçmemek şartiyle 
üç buçuk milyon liraya kadar gelecek yıllara 
sâri tahhütlere girmeye Bayındırlık Vekili sa
lahiyetlidir. 

C) Vârislerin taaddüdü halinde bunlar 1 
için yaptırılacak binalar birden fazla olamaz. I 

MADDE 2. — Bu kanuna göre üzerinde 
mesken yapılacak arsalardan belediyeye ait I 
olanlar 6188 sayılı Kanunun belediyeye ait ve
ya devredilecek arazinin ihtiyaç sahiplerine 
devri hakkındaki hükümleri de nazarı dikkate 
alınmak üzere, 2490 sayılı Kanunun 66 ncı 
maddesine göre bedel takdiri suretiyle Hazi
nece satmalınır. Bu arsalar üzerlerine yapılan 
binalarla birlikte 1 nci madde gereğince ken
dilerine mesken yapacaklara satılmak üzere 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasına devir ve tem
lik olunur. Üzerine mesken yapılacak arsalar 
bu kanun gereğince kendilerine mesken yapı
lacak şahıslara ait ise arsa sahiplerinin inşaa
ta başlanmadan önce arsalarının üzerine Hazi
nece bina yapılmasına muvafakat ettiklerini 
ve inşadan sonra bu binaları maliyet bedelleri 
üzerinden satınalacaklarını noter senedi ile ta-
ahhüdeylemeleTİ lâzımdır. İnşaattan sonra bu 
kîmselerdeki Hazine alacağı bu binaların tapu 
kayıtlarına maliyet bedelleri üzerinden re'sen 
•ipotek konmak suretiyle karşılanır ve Hazine- | 
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Teklif HA. E. 

MADDE 3. — Binaların tipleri adedi ve sa
tmalına hakkını haiz olanlardan talipler ara
sında gözetilecek sıra esasları Vekiller Heye
tince tesbit ve ilân olunur. 

MADDE 4. — Bu meskenler Türkiye Em
lâk Kredi Bankası tarafından 3 ncü maddede
ki esaslar dâhilinde taliplerine bedeli faizsiz 
olarak yirmi yılda yirmi müsavi taksitte tah
sil edilmek üzere satılır. î lk taksit bedeli sa
tıştan bir sene sonra başlar. Her hangi bir tak
sitin ödenmemesi halinde bu taksit için % 5 
faiz alınır. Bunu takibedecek yılda da aynı şe
kilde ödenmezse her iki taksit için % 5 faiz 
yürütülür. Bunu takibedecek üçüncü yıl tak
siti de ödenmezse borcun tamamı muacceliyet 
kesbeder ve tahsiline kadar % 5 faize tâbi tu
tulur. Bankanın bu binalardan mütevellit ala
cağı kendi kanunlarındaki usuller dairesinde 
takip ve tahsil olunur. 

( S . S a ; 

MADDE 3. — Yeni Kale Kasabasında inşa 
edilecek binalara ait arsaların kıymetleri bele
diye komisyonu tarafından takdir edilir. Mez
kûr arsaların haritaları ile yüz ölçülerini beher 
metre karesine takdir edilen fiyatı ve bedeli ih
tiva eden cetveller on gün müddetle ilân olunur. 
Belediye Komisyonunca takdir edilen kıymetle
re ilân müddetinin hitamından itibaren yedi gün 
zarfında belediye meclisine itiraz olunabilir. Be
lediye meclisi bunu bir hafta zarfında karara 
bağlar. Belediye meclisinin nihai olarak tâyin 
edeceği kıymet hakkında ilgililer tebliğ tari
hinden itibaren beş gün içinde asliye hukuk 
mahkemesine dâva açabilirler. Dâva dilekçesi
nin mahkemeye kaydedildiği günden itibaren 
sekiz gün zarfında taraflar diğer dâvalara ter-
cihan mahkemeye çağırılır. Bu dâvalar basit 
muhakeme usulüne tâbidir. Kıymete ait dâvanın 
açılması ve temyiz talebi bu kanuna göre beledi
yelerce yapılacak muameleleri ve inşaat ameli
yesini hiçbir suretle durdurmaz. 

MADDE 4. — Bankaca satılacak gayrimen-
kullerin bedelleri bankaya devir ve temlik olu
nan Hazine alacağının tahsilinde, Hazinenin ban
ka sermaye iştirak hissesine mahsubedilir. 

MADDE 5. — Binaların tipleri, adedi ve ken
dilerine mesken yaptırılacak olan talipler ara
sında gözetilecek sıra esasları Vekiller Heyetin
ce tesbit ve ilân olunur. 

MADDE 6. — Bu meskenler Türkiye Emlâk 
ve Kredi Bankası tarafından 5 nci maddedeki 
esaslar dâhilinde taliplerine bedeli faizsiz olarak 
yirmi yılda yirmi müsavi taksitte tahsil edilmek 
üzere satılır. îlk taksit bedeli satıştan bir sene son
ra başlar. Her hangi bir taksitin ödenmemesi 
halinde bu taksit için yüzde beş faiz alınır. Bu
nu takibedecek yılda da aynı şekilde ödenmezse 
her iki taksit için yüzde beş faiz yürütülür. Bu
nu takip edecek üçüncü yıl taksiti de ödenmez
se borcun tamamı muacceliyet kesbeder. Ve tah
siline kadar yüzde beş faize tâbi tutulur. Ban
kanın bu binalardan mütevellit alacağı kendi 
kanunlarındaki usuller dairesinde takip ve tah
sil olunur. 
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B. B. 

nin Ibu alacağı Türkiye Emlâk ve Kredi Ban
kacına devir ve temlik olunur. 

MADDE 3. — Yeni Kale kasabasında inşa 
edilecek binalara ait 2 nci madde hükümlerine 
tevfikan temin edilecek olan arsalar ihtiyacı 
karşılamadığı takdirde hususi eşhasa ait arsa
ların belediye hududu içerisinde olanlar için 
1710 numaralı Kanun ve belediye hududu ha
ricindeki arsalar için de 1295 tarihli Menafii 
Umumiye İstimlâk Kararnamesi hükümleri tat
bik olunur. 

MADDE 4. — Nafıa Encümeninin i ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Binaların tipleri, adedi ve 
kendilerine mesken yaptırılacak olan talipler 
arasında gözetilecek sıra esasları îcra Vekilleri 
Heyetince tesbit ve ilân olunur. 

MADDE 6. — Naiıa Encümeninin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

6 n<a 
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MADDE 5. — Bu binalardan 25 adedi ikin-
ci maddede yazılı Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasına devredilmez. Hazinenin mülkiyetinde 
kalır. Bunlardan bir kısmını âmme hizmeti gö
ren müesseselere tahsis geriye kalanlarını da 
ihtiyaca göre Devlet memurlarına kiralamak 
kayıt ve şartiyle mahallî belediyeye bedelsiz 
olarak devir ve temlike Maliye Vekili salahi
yetlidir. 

Çarşı, hal, garaj, pazar yeri, ve lüzumlu dük
kân aynı şartlar dairesinde inşa olunur. Yirmi 
senede yirmi müsavi taksitte ödenmek üzere 
belediye üzerine temlik olunur. Bunlar hakkın
da da 4 ncü maddede yazılı olan hükümler tat
bik olunur. 

MADDE 6. — Yukardaki şartlar dairesin
de meskenlerini yaptırmayıp kendileri binaları
nı inşa etmek istiyenlere Türkiye Emlâk Kre
di Bankası tarafından kendi şartları dairesin
de muamele tatbik olunur. 

MADDE 7. — Maliye Vekâleti ile Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası arasında kararlaşacak 
esaslar dairesinde tesbit olunacak tahsil gi
derleri Maliye Vekâleti bütçesinden ödenir. 

MADDE 8. — Bu kanun gereğince yapılan 
evler de daha evvelki kanunlarla tesbit edilmiş 
olan vergi muafiyetlerinden istifade ederler. 

MADDE 9. — Bu kanuna göre yapılaeak 
devir, temlik, ferağ, tereffuğ ve tescil muame
leleri her türlü hare ve vergiden muaftır. 

MADDE 10. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 11. — Bu kanun hükümlerini Ve-
killer Heyeti yürütür. 

N* E. 

Faizin Muamele Vergisi, gayrimenkulun si
gorta masrafları borçluya ait olup tahsillerine 
kadar yüzde beş faiz yürütülür. 

MADDE 7. — Bu binalardan yirmi beş adedi 
5 nci maddeye yazılı Türkiye Emlâk ve Kredi 
Bankasına devredilmez. Hazinenin mülkiyetinde 
kalır. Bunlardan bir kısmını âmme hizmeti gö
ren müesseselere tahsise, geriye kalanlarını da 
ihtiyaca göre Devlet memurlarına kiralamaya 
Maliye Vekili salahiyetlidir. 

MADDE 8 — Yukardaki şartlar daireslinde 
meskenlerini yaptırmayıp kendileri inşa etmek 
istiyenlere Türk Emlâk Kredi Bankası tarafın
dan kendi şartlan dairesinde muamele tatbik 
olunur. 

MADDE 9. — Maliye Vekâleti ile Türkiye 
Emlâk ve Kredi Bankası arasında kararlaşacak 
esaslar dairesinde tesbit olunacak tahsil giderleri 
Maliye Vekâleti Bütçesinden ödenir. 

MADDE 10. — Bu kanun gereğince yapı
lan evlerin 6188 sayılı Kanunun 13 ncü madde
sindeki muaflıktan istifade edebilmeleri için 
beyanname verilmesi şarttır. Ancak bu beyan
nameler binaların hak sahiplerine teslimi tarih
lerinden itibaren üç ay zarf ında Bankaca verilir, 

MADDE 11. — Bu kanuna göre yapılacak 
devir, temlik, ferağ ve teferruğ, ipotek ve tescil 
muameleleri ile mukavele ve taahhütname ve 
beyanname her türlü hare ve resimden muaftır. 

MADDE 12. — Teklif sahiplerinin 10 nen 
maddesi 12 nci madde olarak aynen kabul edil* 
mistir. 

MADDE 13. — Teklif sahiplerinin 11 nci 
maddesi 13 ncü madde olarak aynen kabul edil* 
iniştir. 
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MADDE 7. — Bn binalardan yirmi beş ade
di 5nci maddede yazılı Türkiye Emlâk ve Kredi 
Bankasına devredilmez. Hazine namına tescil 
edilir. Bunlardan bir kısmına âmme hizmeti gö
ren müesseselere tahsise, geriye kalanlarını da 
ihtiyaca göre Devlet memurlarına kiralamaya 
Maliye Vekili salahiyetlidir. 

MADDE 8. — Nafıa Encümeninin 8 aci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Nafıa Encümeninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Nafıa Encümeninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Nafıa Encümeninin 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 13. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

»-©-« 
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S. SAYISI : 243 
Türk - Alman Protokolü ile eklerinin ve Şarap Anlaşmasının tas
diki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri 

mazbataları (1 /668) 

T. C. 
Başvekâlet İS. X. 1953 

Muamelât umum Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 2645, 6/2923 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

6 Ağustos 1953 tarihli Türk - Alman Protokolü ile eklerinin ve Şarap Anlaşmasının tasdiki hak
kında Dışişleri Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 2 1 . I X . 1953 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe lâyihaları ilişikleriyle birlikte sunul
muştur. 

Sözü geçen Protokol ile ekleri ve anlaşmanın, 5949 sayılı Kanunla müddeti uzatılan 4582 sayılı 
Kanunun verdiği salâhiyete istinaden İcra Vekilleri Heyetince 2 1 . IX . 1953 tarihli ve 4/1445 sayılı 
Kararname ile tasdik edilmiş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

16 Şubat 1952 tarihli Türkiye - Federal Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmaları, süre sonu 
tarihinden üç ay evvel, yani 31 Mart 1953 tarihine kadar, iki Âkıd Taraftan birisi tarafından haber 
verilerek feshedilmemiş olduğundan 30 Haziran 1954 tarihine kadar zımnen uzatılmış bulunmak
tadır. 

Mer'i Ticaret Anlaşmasının 10 ncu maddesine nazaran 1 Temmuz 1953 den 30 Haziran 1554 ta
rihine kadar devam edecek olan yeni ahdî devre zarfında tatbik edilecek eşya lis'teleri üzerinde mu
tabakata varmak üzere Türk ve Alman temsilcilerinden terekkübedecek bir karona komisyonun 
süre sonu tarihine en geç altı hafta kala toplanması icabetmekte idi. 

9 Haziran 1953 ten 6 Ağustos 1953 tarihine kadar Türk ve Alman heyetleri arasında Bonn'da 
cereyan eden müzakereler neticesinde yeni devre zarfında tatbik edilecek eşya listeleri üzerinde 
mutabakata varılmış ve ayrıca diğer meseleler de halledilerek bir Protokola bağlanmıştır. 

Varılan anlaşmalara nazaran Türkiye'den ihraç edilecek malların başında hububat gelmektedir. 
1 Haziran 1953 tarihinden itibaren başlıyacak bir senelik devre zarfında Federal Almanya Hükü
meti memleketimizden, kendi dahilî istihlâki için, 300 bin ton buğday, 210 bin ton arpa ve 50 bin 
ton çavdar alacaktır. Federal Hükümet munzam olarak Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı âzası 
bulnnmıyan üçüncü memleketlere ihraç edilmek üzere Türk - Alman ödeme Anlaşması çerçevesi 
dâhilinde 150 bin ton miktarında buğdayın mubayaasını kolaylaştıracaktır. 

Protokolde ayrıca bu miktarların aşılabileceğine de işaret edilmiş bulunmaktadır. 
Yapılan görüşmelerde Türk ihraç malları arasında hububattan mâada 40 bin ton pamuk, 12 bin 

ton tütün, 32 bin ton kuru meyve, 9 milyon dolar kıymetinde madenler ve saire bulunacağı hu
susunda da mutabakata varılmıştır. 

Almanya'dan ithal edeceğimiz mallar arasında işe ziraat makine ve aletleri, çelik mamuller, I M -
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kineler; kamyonlar, inşaat malzemesi, kimyevi ve tıbbi maddeler, nakil vasıtaları lâstikleri, telsiz 
telgraf ve telefon makineleri, elektrik cihazları, mensucat ve saire yer alacaktır. 

Protokole ekli mektuplarda iki memleket arasındaki cari tediyelere mütaallik bâzı meseleler ta
rafları tatmin edecek bir hal şekline bağlanmış ve ayrıca bayındırlık ve ulaştırma sahalarında daha 
genif bir iş birliğinde bulunulması esbabı hazırlanmıştır. 

Bu arada imzalanan Şarap Anlaşması ile Alman piyasalarının bilhassa alâkadar olduğu tatli 
şaraplarımızın Almanya'ya kolayca ithali imkânları sağlanmış bulunmaktadır. 

Bu anlaşmalarda varılan neticelerin daha büyük bir ticari mübadelenin başlangıcı olduğu ka
naati müzakerelere, hâkim olmuştur. 

1 Temmuz 1953 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan işbu Protokol ile ekleri bir sene müddetle 
yürürlükte kalacaktır. Bu anlaşmalarda kararlaştırılan esasıların memlekeatimizin menfaatlerine 
uygun ve Almanya ile aramızdaki ticari münasebetleri geliştirecek mahiyette oldukları mütalâa 
edildiğinden bunlar Büyük Millet Meclisinin tasdikma arz olunur. 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. 1/668 
Karar No. 12 

11.1. 1954 

Yüksek Reisliğe 

Türk - Alman Protokolü ile eklerinin ve Şa
rap Anlaşmasının tasdiki hakkında kanun lâyi
hası Dışişleri ve Ekonomi ve Ticaret vekâletleri 
temsilcileri hazır oldukları halde komisyonumuz
da incelendi. 

Mer'i 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Federal 
Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmasının 10 neu 
maddesine nazaran Anlaşma 30 Haziran 1954 ta
rihine kadar uzatılmış bulunmaktadır. 

Türk Alman Heyetleri arasında Bonn'da ce
reyan eden müzakereler neticesinde bu yeni dev
re zarfında tatbik edilecek listeler üzerinde mu
tabakata varılmıştır. 

Buna göre Türkiye'den ihraç edilecek malla
rın başında 700 bin ton miktarında hububat gel
mektedir. Bundan başka belli başlı ihraç malları
mızdan pamuk, kuru meyva ve madenler sevke-
dileeektir. Bunlara mukabil Almanya'dan ithal 
edeceğimiz mallar da memleketimizin iktisaden 
gelişmesine yarayacak olan ziraat makina ve alet
leri, çelik mamuller, makinalar, kamyonlar, in
şaat malzemesi, kimyevî ve tıbbi maddeler, elek
trik cihazları gibi mallardır. 

Ayrıca imzalanan Şarap Anlaşmasiyle Al
man piyasalarının bilhassa alâkadar olduğu tatlı 
şaraplarımızın Almanya'ya kolayca ithali imkân

ları da sağlanmış bulunmaktadır. 
Bu Anlaşmalarda tesbit edilen esasların - ti

cari muvazene aleyhimize işlememek şartiyle -
memleketimizin menfaatlerine uygun olduğu ka
naatine varılmış ve tasarı komisoynumuzca itti
fakla ve aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Dışişleri Komisyonu Reisi Bu rapor Sözcüsü 

Samsun 
F. Kesim 

Ankara 
Ş, Kurtbek N. 

Çorum 
Saip özer 

İmzada bulunamadı 
Hatay 

.1. Melek 
İzmir 

Yasfi Menteş 
İmzada bulunamadı 

Manisa 
S. Ağaoğlu 

Mardin 
K. Türkoğlu 

Aydın 
Gedik 

Denizli 
A. Çobanoğlu 

Bursa 
//. Köymen 

Erzurum 
B. Dülger 

İzmir 
C. Baban 

îzmir 
Cemal Tunca 

İmzada bulunamadı 

A. 
Manisa 

Karaosmanoğlu 
Trabzon 

Hasan Saka 
tmzada bulunamadı 

(S . Sayısı : 243) 
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Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No.'l/668 
Karar No. 17 

8 .III . 1954 

Yüksek Reisliğe 

6 Ağustos 1953 tarihli Türk - Alman Proto
kolü ile eklerinin ve Şarap Anlaşmasının tas
diki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye En
cümeni raporu ile birlikte ilgili Hükümet tem
silcilerinin iştirakiyle incelendi: 

16 Şubat 1952 tarihli Türkiye - Federal Al
manya Ticaret ve ödeme Anlaşmasının 10 neu 
maddesine göre Anlaşma 30 Haziran 1954 tari
hine kadar uzatılmıştır. 

9 Haziran 1953 ten 6 Ağustosı 1953 tarihine 
kadar Bonn'da cereyan eden müzakereler neti
cesinde yeni bir devre için tatbik edilecek eşya 
listeleri ve diğer meseleler de halledilerek bir 
protokole bağlanmıştır. 

Bu Anlaşmaya göre Türkiye'den ihracedile-
cek malların başında hububat, pamuk, kuru 
meyve, tütün ve madenler ve saire stevk edile
cektir. 

Bu ihracatımıza mukabil Almanya'dan ithal 
edeceğimiz mallar da memleketimizin iktisaden 
gelişmesine yarıyacak olan makine ve aletleri, 
çelik mamuller, makineler, elektrik cihazları 
gibi mallardır. 

Ayrıca imzalanan Şarap Anlaşması ile Al

man piyasalarının bilhassa alâkadar olduğu tatlı 
şaraplarımızın Almanya'ya kolayca ithali im
kânları da sağlanmış bulunmaktadır. 

Bu Anlaşmalarda kararlaştırılan esasların 
memleketimizin menfaatlerine uygun ve Al
manya ile aramızdaki ticari münasebetleri ge
liştirmek maksadiyle Hükümet teklifi encüme-
nimizce aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyete arz edilmek üzere Yüksek 
Reisliğe saygı ite sunulur. 

Ticaret Encümeni Reisi 
Kütahya 
H. Gedik 
Kâtip 

Kocaeli 
H. Başak 

Ankara 
S. Benli 

İmzada bulunamadı 
Antalya 

N. Ş.Nabel 
Erzurum 
S. Başak 

Mazbata Muharriri 
Kastamonu 

§. Kerimzade 

Afyon K. 
G. Yiğitbaşı 

Ankara 
H. Bulgurlu 

Bursa 
H. Şaman 
Kütahya 

M. Alkin 
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HÜKÜMETİN TEKLlFÎ 

6 Ağustos 1953 tarihli Türk - Alman Protokolü 
ile eklerinin ve Şarap Anlaşmasının tasdiki 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fe
deral Almanya Cumhuriyeti arasında 6 Ağus
tos 1953 tarihinde Bonn'da imzalanan Proto
kol ile ekleri ve Şarap Anlaşması kabul ve tas
dik edilmiştir. 

MADDE 2. 
meriyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

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

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 
Dışişleri Vekili 

F. Köprülü 
Millî Eğitim Vekili 

R. 8. Burçak 
Eko. ve Ticaret Vekili 

F. Çelikbaş 
G. ve Tekel Vekili ve 

Maliye V. V. 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
. ireri» 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

içişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. 77. Üstündağ 

Tarım Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
TJ. Erkmen 

işletmeler Vekili 
8. Ytrcalt 
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9 HAZİRAN İLE 6 AĞUSTOS 1953 TARİHLERİ ARASIMDA BONN'DA YAPILAN TÜRK -

ALMAN KARMA KOMİSYONU GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA PROTOKOL 

Türkiye ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında münakit 16 Şubat 1952 tarihli Ticaret 
Anlaşmasının 6 ve 10 ncu maddelerine tevfikan 9 Haziran 1953 ten 6 Ağustos 1953 tarihine ka
dar Karma Komisyon halinde Bonn'da toplanan Türk ve Alman Heyetleri, iki memleket ara
sındaki ticari ve iktisadi münasebetlerin inkişaf ve tarsinine mütaallik meseleler üzerinde görüş 
taatisinde bulunmuşlar ve 1953/1954 ahdî devresi zarfındaki karşılıklı mübadelelerinin her ta
raf için 140 milyon dolarlık bir hacim dâhilinde inkişaf edebileceğini tahmin eyliyerek, Hükü
metlerinden aldıkları talimata istinaden, aşağıdaki hususatı müştereken kararlaştırmışlardır. 

1. İşbu Protokola ekli bulunan A ve B listeleri, yeni ahdî devre için, 16 Şubat 1952 tarihli 
Ticaret Anlaşmasına ekli A ve B listeleri yerine ikame edilmişlerdir. 

Bu listelerin her pozisyonunda bulunan malların en az % 50 sinin ithal ve ihracı için lüzum
lu müsaadeler 31 Aralık 1953 e, geri kalan kısmı da 30 Nisan 1954 e kadar verilecektir. 

2. Alman menşeli malların Türkiye'ye ithali için gerekli müsaadeleri verirken Türk yetkili 
makamları, her mal kategorisi dâhilinde, 22 'Eylül 1952 den evvel akit ve usulü dairesinde tes
cil edilmiş veyahut % 4 teminatı yatırılmış bulunan teslimat mukavelelerine rüçhan hakkı ta
nıyacaklardır. 

3. Türk borçlular tarafından Alman alacaklılara ödenmesi gereken mebaîiğin trajfeeri, Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankasına usulü dairesinde yapılan müracaatların tarih sırasına göre 
icra olunacaktır. 

.Türk yetkili makamları 1953 İzmir Fuarında mal teşhir edecek Almanlara, tahsise tâbi mal
lar için, ceman 500 000 dolar kıymetinde lisans verecek ve aynı zamanda ceman 1 000 000 do
lar kıymetinde tahsise tâbi olmıyan malların ithalini mümkün kılacaklardır. Bu mallar fuarın 
kapanış tarihinden en geç altı hafta sonra ithal olunacak ve mukabili bedellerin transferi de 
kapanış tarihinden en geç 3,5 ay sonra icra edilmiş bulunacaktır. 

Alman yetkili makamları 1953 - 1954 ahdî yılı zarfında Alman fuarlarında mal teşhir edecek 
Türklere serbest bırakılmış sektörlerden Türk mallarının ithali için, 500 000 dolar kıymetinde 
lisans vereceklerdir. 

5. 1 Temmuz 19'53 ten 30 Haziran 1954 tarihine kadar devam eden ahdî devre zarfında 
Federal Almanya Hükümeti, kendi dahilî istihlâki için, Türkiye'den aşağıda yazılı miktarlarda 
hububat satınalmak üzere ihaleler yapacaktır : 

Buğday ., 300 000 ton 
Arpa . 210 000 » 
Çavdar • 50 000 » 

Federal Hükümet, munzam olarak 150 000 ton miktarında buğdayın O. E. C. E. âzası bu-
lunmıyan üçüncü memleketlere ihraç edilmek üzere, Türk - Alman ödeme Anlaşması çerçevesi 
dahilînde mubayaasını ayrıca kolaylaştıracaktır. İşbu miktar artırılabilecektir. Türkiye Hükü
meti yukarda mezkûr miktarların ihracına müsaade edecektir. 

İşbu Protokol 1 Temmuz 1953 te yürürlüğe girecek ve 30 Haziran 1954 tarihine kadar mute
ber olacaktır. 

Bonn'da, 6 Ağustos 1953 tarihinde her iki dildeki metinler muteber sayılmak üzere ikisi Türk
çe ve ikisi Almanca olarak dört.nüsha tanzim edilmiştir. Fransızca bir resmî tercüme eklidir. 

Türk Hükümeti adına Federal Almanya Cumhuriyeti adına 
. FaUn Rü§tü Zorlu Von Maltzan 
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A - Listesi 

Almanya Federal Cumhuriyetine ithal olunacak Türk malları 

Afekan ıtsrtatâstik No. -

0601 
0701 

0806 
0807 
0809 

1006 

îl0,59 
•53 

«10,51,91-95 

Malın cinsi 

Çiçek soğanı ve ilâh 
Kuru soğan (herkese eşit mu
amele tatibik edilmek şartiyle, 
yasak edilme devrelerinin t'esbiti 
hakkı mahfuzdur.) 
Kavun dâhil yaş meyva 
(Her'kese eşit muamele tatbik 
^edilmek şartiyle, yaısak edilme 
'devrelerinin tesbiti ha'k'kı mah
fuzdur.) 
Pirinç 

'Senelik kontenjan 
dfolâr 'olarak 

30 000 

100 000 

50 000 

1 000 000 
1203 91 

exl208 90 

0301 < 21-80 

*x0302 
«xl6©4 

2205 

40-80 
51-59 

2302 
5401 
5801 

<ss5803 

11,19 
30,40 
31 
W 

Gıda sanayiinde kullanılan çekir
deklerden serbest bırakılmamış 
olanlar 
Taze veya tuzlu balaklardan ser
best bırakılmamış olanlar 
Tuzlu ballıklar 
Hava (geçmez şekilde kapalı ku
tular içinde konserve balıklardan 
serbest bırakılmış olanlar. 
Şarap 

içilen şarap 
Sanayide kullanılan şarap 

Kepek 
Keiten elyafı 
El ile düğümlü yün halı 
(Avrupa Tediye Birliğine dâhil 
m-emleketlere ayrılan $ 4.000.000 
lık global kontenjandan) 
Muhtelif mallar 

100 000 

100 000 

50 000 

50 000 
100 000 
250 000 

5 000 

1 000 000 

(S. Sayısı • 243) 



B - Listesi 

Türkiye'yi ithal olunacak Alman mallan 

Gümrük 
Tarife No... İstatistik No. 

1 3,4 

6 20,21 

Malın cinsi 

Yalnız damızlık aygır 
(Tarım Vekâiettinin önceden: mü
saadesiyle.) 
Yalnız 'damızlık boğa ve inek 

Senelik kontenjan 
dolar olarak 

50 000 

24 

13 34-36 

23 60$1 

75 
106 
108 
125 
126 

209,212-218 
379-383 
389,390 
430 
433 

(Tarım Vekâletinin önceden mü-
sadesiyle.) 
Yalnız damıztok ikoç ve koyun 
(Taran Vekâletimin önceden mü
saadesiyle.) 
Yalnız dâmızllik kümes hayvan» 
l an (Tarım Vekâletinin önceden 
müsaadesiyle.) 
Yalnız 1 Eg. a kadar kutular 
içinde amjba.lâjh ve üzerinde ço
cuk. gıdası olduğunu bildiren, eti
keti havi koyu mayi halinde tek
sif edilmiş süt 
îışlenmdiş deriler 
Yün mensucat 
Yalnız telâ 
Yalnız erkek için fötr ş^pka 
Keçe şapka taslağı 

250 000 

50tX)O 

10 000 

10 000 
200 000 
250 000 

5 000 

55 000 

132 445 

134 
135 

111 
139 

385 

'387 

390 

449,449/A 
450-452/B 

393 
457,458 

1331 

1333 

1343 

Yalnız 400 denyeden daha yuta
rı (400 denye hariç) suni ipek 
ipliği 
Yalnız paraşüttük 
Yalnız borsa imalinde kullanılan 
ipek, suni ipeik ve diğer lifî mad
deler ile mensuc kumaş 
Yünden şerifrçli. ve kaytancı eşyası 
îppjk vesun i ipekten şeritçi ve 
kaytancı .eşyası 
Yalnız,ihraç mallarınım ambala
jında kullanılan pamuk ıkorde'lÂ' 
Pamuktan- şeritçi ve kaytancı eş
yası 
Pamuktan ocak fitili 

150 000 

4,500 

20 000 

( S ; Saya* : 243^ , 
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Tarife No. 

115 

389 

118 

394 

395 

173 
278 

250 

258 

Gümrük 
istatistik No. 

409,411,412 

1337 

418 

1351/B 

1356/B,1357/B 

546 
869 

757 

769-772 

Malın cinsi 

Yalnız makine ve sanayide kul
lanılan keçe ve 'keçeci .mamulâtı 
Yalnız pamuktan silindir keçesi 

Yalnız yün ve pamukla karışık 
yünden mamul iç çamaşırı (Sa
deleri) 
Yalnız pamuktan erkek yakalık-
•Ları 
Yalnız pamuktan varis çorapları 

Yalnız dekstrin 
Yalnız filim veya hassas madde
ler yapıştırmaya mahsus 'müstah
zar zamklar 

ömür otu (Bira çiçeği) 

Fidanlar ve aşı 'kale'mleri (Tarımı 

Senelik 'kontenjan 
dolar olarak 

300 000 

15 000 

9 000 

100 000 

281 877/a,b,c 

879/a 
880/a,b 
882/a,b 

882/b-882/b3 

Vekâletinin önceden müsaadesiy-
l;e) 
Tohumlar (Tarifenin hangi pozis
yonuna girerse girsin Tarım Ve
kâletimin önceden müsaadesi alın
mak şartliyle ithal listesinin tah
sis 'bölümünde telâkki edilerek 
muamele görür) 
Levha, yaprak, çubuk, şerit veya 
boru şeklinde plâstik maddeler 
(Renkli ve şeffaf olanlar dâhil
dir) 
Her nevi plâstik mensucat 
Şeritçi ve kaytancı eşyası 
Yalnız dolma kalemler ve aksamı 
(Kurşun veya mürekkepli) 
Yalnız motosikletler için sper, 
sühunet muhafaza eden kablar, 
florisan lâmbaları için duy, 
plâstik diş ile benzerleri genel it 
hal listesinde bulunan diğer plâs
tik mamuller ile plâstik klişeler 

p. m. 
.12 000 

300 000 

( S. Sayısı : 243 ) 
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'Gümrük 

Tarife No. istatistik No. 

288 

296 

977,978 
979 

1000 

300 
301 
302 
306 
307 

312 
292 

1008 
1009 
1010 
1019 
1023,1024,1030 

1043,1044 
989 

295 998,999 

(307 
324 
328 

332 

335 

336 

1029 
1070,1072,1073 
1076/A 

1077 
1091,1092 

1096 

1097,1098 

1099,1100 

Malın cinsi 

340 1106-1108 

Ağaçtan talaş 
Yalnız ağaçtan tecrit malzemesi 
(1 santimetreden ince olanlar) 
ve ağaç, yün, iplik ve bunlar ile 
talaş ve yongalardan malzemei 
inşaiye ve sair mamulât (Bir ve
ya iki yüzlü tahta veya kontr
plâk kaplı olanlar hariç) 
Yalnız akümülâtör için tahta şe-
paratör, yağ makinesi merdane
leri, piston başlığı ve kalıplan 
Yalnız kundura kalıbı 
Ağaçtan suni âza 
Ağaç kundura çivisi 
Yalnız ağaçtan spor takımları 
Diş fırçası hariç diğer fırçacı ma-
mulâtı 
Spor aletleri 

Ahşap kurma evler 
(Gümrük Tarife Kanununda is
men yer almamış olan sair kur
ma ve portatif evler Tarifenin 
hangi pozisyonuna girerse girsin 
mütemmim cüzüleri ile beraber 
ithal listesinin tahsis bölümünde 
telâkki edilerek muamele görür. 
Mekik hariç ağaçtan (dokumacı 
ımamulâtı 
Yalnız diş fırçaları 
Sargılı'k kâğıt 
Âdi matbaa kâğıdı (ıgazefce kâğı
dı hariç) 
iyi (matbaa kâğıdı 
Zımpara ve sa i rdi kâğıt ve mu
kavvalar 
Yalnız hendese ve sairede müsta
mel hassas kâğıtlar 
Yalnız muhasebe ve istatistik 
makineleri için delgi kâğıtları 
Yalnız taş hurufat ile basılmış 
veya çizilmiş milimıetreli hendese 
•kâğıidı ve mukayyit aletleri için 
diyagram kâğıdı 

Sigara kâğıdı 

Senelik kontenjan 
dolar olarak 

85 000 

p. m. 

100 000 
10 '000 
65 000 

30 000 
40 000 

12 000 

50-000 

20 000 

p. m. 

( S. Sayısı : 243 ) 
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Tarife No. 

325 

326 
328 
329 

330 
334 

(Gümrük 
îstaitüstik No. 

1074 

1075 
1078 
1079,1081 

1087/A 
1094 

Malın cinsi 
Senelik kontenjan 

dolar olarak 

341 1109,1111,1112 
342 1113,1114 

344 1117,1118 

34?6 1123,1124 

357 1147,1148 

Katranlı ve saireli «sargılık kâ
ğıtlar 
Abajur (Krep) kâğıdı 
Kesilmemiş yazı kâğıdı 
Yalnız uçak postaları i'çin imce 
zarf ve yazı kâğıdı 
Renkli kâğıtlar 
Yalmz yağlı, parafinli, mumlu, 
gliserinli, zamklı, kolalı», kitreli, 
reçinel'i, albüminli, fcollodtiumlu 
ve 'emsali »kâğıtlar (matbu olan
lar dâhildir) 
Mukavvalar 
Yalnız baritli, cilâlı alâ mukav
valar 
Yalnız ihracatta kullanılacak ya
pılmış veya kesilmiş mukavva ku
tu 
Yalnız masura, bobin, düğmeler, 
kaynakçı siperleri ve jakar kar
tonları (Maşe mukavvadan ma
mul) 
Yalnız ihraç mallarının ambala
jında kullanılan hususi evsafta 
kâğıt torbalar ve çimento torba
ları 

353 
361 

363 

365 

366 

368 

3f>9 

1140,1141 
1155 

1158,1159 

1164 

1173-1176/A 

1180-1185 

1186-1191 

Resimli, resimsiz ilânat 
Yalnız sanayide kullanılan çıkart
ma kâğıtları 
Yalnız ham karbon kâğıdı, hel
yograf aletleri için hususi evsaf-
t/t kâğıt, telgraf bandı ve ihraç 
m» î 1 arının kıymetlendirilmesin-
d?, kullanılan kâğıt bandrollar ile 
lokomotif sürat kontrol saati 
tandı 
Yalnız filtrasyonda kullanılanı 
vatka 
V'ilmz 20 numara ve daha yuka
rı penye ve mako, trikotaj, koton, 
perle, pamuk iplikleri 
Yalnız 20 numara ve daha yuka

rı 
Penye ve mako, trikotaj ve 12 
numara ve daha yukarı koton 
perle iplikleri 

50 000 

5 000 

10 000 

70 000 

20 000 

30 000 

2 000 

70 000 

( S. Sayısı : 243 ) 



OümurÖk 

İstatistik No. 

1201 

1202 

11 

Malın cinsi 

1203 

1201 
1210 

1211 

Yalnız 50-60 numana (50 ve 60 
idâhil) pamuk iplikleri 
Yalınız 8-60 numara (8 ve 60 dâ
hil) penye ve merserize (Indan-
»thren = sabit boyalı) pamuk ip
likleri ila 50-60 numara (50 ve 60 
dâhil) <Jiğeır pamuk iplikleri 
Yalmz jakar kartlarını bağlama
ya anahsus ipler (Sanayi Birli
ğince bu İşte kullanılacağının' 
tevsiki şartüyüe) 
Yalnız ağ ipliği 
Yalnız filitre bezi (Sanayi Birli
ğince filitre bezi olduğunun tev
siki şartiyle) 
Yalnız filtre bezü ve dekati* bezi 
(Sanayi Birliğince dekatir veya 
•filtre bezi olduğunun tevsiki şar
tiyle) 

1225-122? 
1229-1231 
1233 

1243,1248,1240 
1257 

1264,1269,1271 
1272,1274,1284-
1288,1291,1292, 
1294,1295,1299, 
1303,1303/a 
1304,1304/a, 
1307,lC07/a, 
1309AW9/a, 
1310,1310/a, 
1311,1311/a, ! 
1313,1313,/a, 
1314,1314/a, 
1315,1315/a, 
1316,1316/a, 
1317,1317/a, 
1318,1318/a, 
1320,1320/a, 

tKasarsız pamuk mensucat 
Yalnız filtre maMnıesioıde kulla
nılanı bez (Sanayi (Birliğince fil
itre bezi olduğunun tevsiki şar
tiyle) 
Kaşarlı pamulk mensucat 
YaTinıız su 'geçmez trençkotluik ku
maşlar ve dakatir bezi (Sanayi 
Birliğince dekatiır bezi olduğu
nun tevsika şartiyle) 

1 1 ' - ' - ' • * . 

Boyalı pamuk mensucat 
: 

' 
•• » • ' • ' ' 

* 
. . . . . . . . . 

Senelik 'kontenjan 
dolar olarak 

250 000 

30 000 
100 000 

10 000 

40 000 

9000 000 

( S.: Sayısı : 243) 
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Tarife No. 

380 

398 
399 

412 

413 

414 

415 
417 

418 

'Gümrük 
İstatistik No. 

1324-1325/A 
1326-1327/A 
1326-1327/A 

1360 
1361 

1388 
1390 

1391 
1392 
1394 

1395 
1396 

1397 

1398 

1399 

1400 
1404 

1411,1412 

Malın cinsi 

Yalnız cibinlik ve perde için tül- 1 
1er 
Tül-bobino (Perdelik tül) | 

Yalnız sıhhi baldırlık 1 
Her nevi korseler, karın bağları 
ve kemerler 

Jütten kasarsız iplik 
Yalnız 4 numara ve daha ince ip
likler 
Yamız kasarsız keten ipliği 
Jüt ipliği 
Yalnız 4 numara ve daha ince 
kenevir iplikleri 
Yalnız kaşarlı keten ipliği 
Yalnız keten ipliği (Boyalı ve yı
kanmış) 
Müfredat üzere satılabilecek hale 
getirilmiş iplikler (Kenvir ipliği 
hariç ve kunduracı ipliği 
Yalnız biçer bağlar makinelerine 
mahsus kutru 5 milimetreye ka
dar sicim ve ipler 
Kutru 5 milimetreden yukarı ma-
nila ve sisalden sicim, ip ve ha
lat 
Yalnız balık ağları 
Kendir ve ramiden sargılık ka-
Iba bez 
Yelken ve çadır bezd 

Senelik kontenjan 
dolar olarak 

25 000 

10 000 

35 000 

[l 

5 000 

421 

424 

425 

400 
433 

442 
446 
447 
448 
449-

1415,1415/A, 
1419,1419/A, 
1420,1420/A 
1424 
1426 
1427 

1362,1363 
1437,1438 

1451 
1461,1462 
1463 
2465-1471 
1473,1474 

Keten mensucat 

Yalnız zeytin tâsir torbaları 
Yalnız sair kolanlar 
Yalnız yelken, her nevi çadır, 
vagon ve mavna örtüleri 
Sade veya makine işi ile ajurlu 
veya işlemeli pamuk veya keten 
mendiller 
Lâstik ve kauçuk tel 
Elâstiki mensucat 
Yalnız sanayie mahsus çizme 
Sair kauçuk mamulât, kauçuk 
öontalar (fren lâstikleri ve ta
kozlar dâhil) 

125 000 

125 000 

15 000 

20 000 
60 000 
5 000 

100 000 

( S. Sayısı : 243 ) 
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Tarife No. 

461 
469 

471 
481 
481 

483 
485 
487 

488 

490 

494 

498 

502 
505 
510 

Öümrüik 
İstatistik No, 

1512 
1531-1533, | 
1436,1537 | 
1541/C 
1576,1577 
1580 
1581 

1582 
1587,1588 
1591-1595/A 
1597,1597/A 
1600,1600/A, 
1603,1603/A 
1614,1615,1619 

1619 

1627 
1628 
1640-1643/A 

1650 
1656 
1662,1662/A 

Malın cinsi 

Arduaz taşı 
Çimentolar 

Ateş toprağı 
Ateş tuğlası ve kiremidi 
Toprak pota 
Yalnız lâ'boratuvarlar için toprak 
pota 
Yalnız lâmba beki 
Döşemelik tuğla 
Banyo, kurna ve saire 
Çini veya porselenden sofra ta
kımları 
(Kahve fincanları hariç) 
Çini ve porselenden 
izolâtörlar 
Yalnız makineler için çini veya 
porselenden parçalar 

Yalnız şişeler 
Yalnız damlalıklı şişeler 
Ayna, mağaza ve emniyet cam
ları 
Her nevi lâmba şişeleri 
Elektrik ampulleri 
Yalnız camdan düğmeler ve yal-

Senelik "kontenjan 
dolar olarak 

'5 000* 
1 500 000 

350 000 

| 10 000 

80 000 
50 000 

200 000 

65 000 

• 

5 000 

10 000 
20 000 
75 000 

515 1701,1702 

ınz camdan ve camlaştırılmış por
selenden sanayide ve elektrik te
sisatında tecrit için kullanılan 
mamuller 
Yalnız boş cam tüp ile damlalık
lar ve sühunet muhafaza eden 
kablar, hususi yıkama makine
leri ile temizlenen camdan tükrük 
hokkası, cam irigatör, cam ba
get, cam göz kadehi, tecrübe tübü, 
cam küvet ve cam huni ile elek
trik ampulü imalinde yarı ma
mul madde olarak kullanılacak 
cam ve cam tüpler, deri perdah
lamaya mahsus cam merdane, cam 
elyafından safiha, camdan tecrit 
pamuğu ve madenci lâmbalarının 
far camları 

25 000 

25 000 

( SrSayısı : 243 ) 
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Oümırük 

Tarife No. istatistik No. Malın cinsi 
Senelik 'kontenjan 

dolar olarak 

629 

630 

531 
535 

1791 

1805 

1806-1809 
1819,1821 
1822,1824, 
1827 

1829 

535 
536 
537 

538 

1830,1832,1883 
1820 
1835 
1836 

1845-1849, 
1851,1852 

Et kalınlığı 6 milimetreden yu> 
karı ve kutru 60 milimetreden 
büyük ve 600 milimetreden kü
çük dökme borular ve bunlarıın 
raptiye ve kapakları 
Yalnız vesaiti nakliye dingilleri 
ile rulmanlı küçük (tekerlekler 
Fonttan, demirden kaba mamulât 
Demir soba, ocaklar ve aksamı 
il'e sol - (benler (şof - benler hangi 
ımaddeden mamul olursa olsun bu 
bölümde muamele (görürler) 
Yalnız havagazı fırın ve ocakları 
ve aksamı, ispirto ocağı ve ak
samı 
Demir sobalar, ocaklar ve aksamı 
Elefetrik sobaları ve aksamı 
(Demir kasa 
Sade ve boyalı demür yazıhane, 
dolap, kutu, çekmece ve aksamı» 
ıBal'ta ihariç her nevi demirden el 
alâtı il'e yalnız koyun kırpma ve 
teaüekeci makaslara, keser ve baş-
fka yerde zîkredilmiyen diğer dül
ger alâtiı ve diğren 

539 

541 

545 

548 
549 
550 
551 

1855,1855/A 

1861,1861/A, 
1862,1867, 
1868 
1864 

1871 

1872,1873 
1881 

1887,1888 
1889,1890 
1891-1893 
1895 
1898 
1900 
1901 
1903 

(Diğer el alâtıı 

Bıçakçılık eşyası ve diğer bıçakçı
lık eşyası 

Yalnız çakı ve kalemtraa 

Yalnız menteşeler ve kapı »ürgtt 
yayı 
Diğer çilingir mamulâtı 
Yalnız saç tokası, toplu iğne, ço
rap şişi, çuvaldız, firkete ve çen
gelli iğne 
Demir telden kafeslikler 
Yalnız kopça ve raptiyeler 
Demir mensucat 
Demir bidon ve fıçı 
Yalnız demir bidon ve fıçı 
Diğerleri 
Demir bidon ve fıçı 
Diğerleri 

1 500 000 

500 000 
3 000 000 

400 000 

3 000 
50 000 

15 000 

500 000 

200 000 

350 000 

35 000 
35 000 
10 000 
10 000 

225 000 

; s-

( S. Sayısı : 243 ) 



Gümrük 
Tarife No. İstatistik No. 

552 1904, 
1906-1909, 
1909/A,1911 

558 1*14 
1914/A,B,C 

554 
555 

1918 
1921,1923,1924 
19264935 

« 8 1962,1963 

Malın cinsi 

Yalnız lâmba ve aksamı şişe kap
sülleri, saç ve çelik kayıg rapti
yeleri, emaye ve galvanizli tene-, 
ke, mutfak takınılan, banyo, la
vabo ve apteshane levazımatı, cep 
fenerleri, demirden mamul ma
kine ayakları, kızak ve destekle
ri, filim kutu ve makaraları ve 
filim sarma aletleri, irigatör 
sürgü ve mümasili sıhhi levazım, 
su tasfiye cihazı, elektrik ütüsü 
ve aksamı, dökme ve çelik ban
yolar, et makineleri ve istim ile 
yemek pişirme dolapları, sıhhi 
süt güğümleri, madenî yağ ku
tuları, yağdanlıklar ve avadan
lık kutuları, içine 'konulan mad
delerin sühunetini muhafaza 
eden kablar, perde kornişleri 
için tekemmül etmiş ray veya 
teferruatı, çelilk tel halat, bağ 
raptiyeleri ve gergileri, yürek ve 
zincirleri, buyot, ekmek kızartıcı 
gibi elektrikli ev eşyası, demir 
yünü ve (talaşı, florisan ampul-
lerine adt demirden askı tertibatı 
fıçı kapsüM, çelik <bilya, demir 
pîm ve kopilya, kelepçe "boru rap
tiyesi. 

Yalnız imalâtta kullanılan demir 
eşya ve aksamı, kayış raptiye ve 
makineleri, yüksük, düğme, fir
kete, çelik klasör ve mücellit nü-
meratörleri, ndşan tüfeklerine 
mahsus hedef çivileri, tirlin, 
saçtan gözlük muhafazası (üzeri 
suni deri kaplı veyahut siyahlan
mış sac, içi keçeli) bisiklet zil
leri ve asılları bu listeye dâhdl 
alât ve eşyanın aksamı 

Yalnız bakır kaynak tozu 
Lama, çuibuk, tahta veya yaprak 
halinde hakir ve pirinç 

Bakırdan ve pirinçten İMİe tel 
ve kablolar 

Senelik kontenjan 
dolar olarak 

, 350 000 

T 

150 000 

100 000 

150 000 

( S. Sayısı : 243 ) 



2027/h 

Tarife No. 

562 

564 

* 

&60 
667 
'568 

569 

569 

ıGüınrük 
İstatistik No. 

1954,1958, 1 
1960,1965 1 
1979-1982 

1990,199O/A,B 

1992 
1995,1995/A,B 
1997 

2003 

2004,2004/B 
» 

2010-2012 
2013-2014/A 
2015,2015/B 

2016 
2025/a 

2027/b 
2027/c 

2027/d 

2027/f 

Malın cinsi 

Sair tel ve kablolar 

Bakır çivi, vida, perçin, civata ve 
ısoımun 
Âdi veya cilâlı çatal ve kaşık, 
lâmbalar, edevatı beytiye 
'Madem ocakları lâmbaları 
Çatal ve kaşık, lâm'balar, edevatı 
'beytiyia 
Maden ocakları lâmbaları ve ak
samı 
Kahve değirmeini, çay ve kahve 
takımları 
Yalnız Lâmbalar ve edevatı (bey
tiye 

Zincirler 
Düğme, üniforma yıldızı ve saire 
Yalnız itraş makineleri ve pirinç 
kalem ucıı 
Yalnız traş makineleri 
Alüminyumdan mutfak takımı ve 
saire 
Yalnız alüminyum kapsüller 
Yalnız buvatagrea .modelleri ve 
duvar karoları 
Alüminyum ve halitasundan çi
lingir ve hırdavatçılık 'eşyası 
Yalnız alüminyum matra, fermu
ar, ambalaj malzemesi, çaydanlık 
aksamımdan .emzik, flüorıesan am
pullerine ait alüminyumdan as
kı tertibatı, hususi yıkama ma
kineleri il'e temizlemen tükürük 
•hokkası, sinema makinesi bobini, 
boya tabancası ve çorap ütülerne 
makinesi .aksamından çorap kılıfı 
YalniE alüminvum kalem ucu 

570 

574 
576 

601 
607 

2032-2034, 
2036,2037 
2050,2052 
2056 

2155-2164 
2185-2189, 
2197,2198 

Kütük, tahta, çubuk, boru ve tel 
halinde kurşun ve halitası 
Boru ve tel halinde çinko 
Tutya ve halitasından mamul eş-

y a 

Tuşlu musiki alâtı 
Alâtı musikiye aksamı, teferru
atı ve yedek parçaları 

Senelik 'kontenjan 
dolar olarak 

200 000 

10 000 

100 000 

20 000 

25 000 

30 000 

160 000 
5 000 

5 000 

40 000 
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Tariîe No. İstatistik No. 
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Malın cinsi 

606 

607 
619 
631 

632 

652 
653 
659 
660 

2183,2184 

2190 
2222 
2245 

2247 
2248,2249 

2311 
2333 
2368 
2372 

662 2381 

Gramofon, fonograf, grafofon ve 
diktafon (pikap dâhil) 
Gramofon plâkları 
Telsiz telefon mürsile makinesi 
Mevadı kimyeviye ile yangın sön
düren alât ve aksamı 
Yalnız otomatik teraziler 
Basküller 

Vantilatör ve aspiratör 
Yaş piller 
Kayış sırım makineleri* 
Elbise ve şapka makineleri ve ak
samı ve yedek parçalan 
Tadat ve saire makineleri ve bun-

- larm aksamı 

Senelik •kontenjan 
dolar olarak 

10 000 
5 000 
P. m. 

30 000 

20 000 

15 000 

664 

665 

672 
681 

699 

703 

710 

711 
745 
754 

2383 
2398,2401, 
2404,2405, 
2407-2410, 
2417-2421 
2423,2425 
• 
2468 
2481,2482 
2484,2485 
2537 

2558,2559 
2562 
2595/A 
2602 
2604 
2630 
2947 
2998 

Pulluk 
Ziraat aletleri, makineleri ve ak
samı (Çırçır makinelerinden Rol
ler - gin tipi dâhildir.) 

Yalnız mayi mahrukat, yağ ve ha
ya tulumbaları 
ifalnız döşenmiş römork 
Yolcu vagonu, drezin ve oto dro-
zin 
Külçe halinde linyit kömürü 
mumu, yer sakızı (Ozokerit) 
Mürekkep, kurşun kalemi ve sa
ire 
Potasyum oksalat 
Potasyum nitrat 
Ksantat dö potas ve saire 
Âdi sudkostik 
Sülfür dö karbon 
A.sit asetik (Tütücü mayi veya 
âdi, gayrisaf olanları) 

1 000 000 

p.m. 

3 500 000 

4 000 

300 000 

35 000 

3 000 ton 
30 000 

60 000 
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Tarife No. 

749 
755 

756 
757 
758 
763 
768 
771 
776 
777 
783 

784 
804 

761 

773 

806 
806 

807 
81.0 

812 

818 
814 
815 
817 
818 
819 

822 
853 

i 
— 

Gümrük 
îstajtifetiik No. 

2965-2969 
2997 

2998 
3008,3011 
3012 
3022 
3035,3036 
3045 
3055 
3058 
3064 

3065,3066 
3000-3105 

3020 

3048 
3050 
3052 
3127 
3127 
3138,3139, 
3143,3145 
3148-3160 
3171 

3181,3183-
3187,3190, 
3193,3198 
3201-3204 
3206 
3208,3211 
3215 
3216 
3217 

3224-3232 
3300-3300/C 

— 

Malın cinsi 

Kreozot ve emlâhı 
Ayarlı kimyevi mahlüller ve kim
yevi miyarlar 
İdrojen 
Şaplar 
Adrenalin 
Salvarsan ve saire 
Aseton ve saire 
Fülfürol ve saire 
Trinitrin ve saire 
Sairleri 
Zakkarin (Sağlık ve Sosyal Yar
dım Vekâletinin önceden müsaa
desiyle) 
Karmen 
Merhemler 

Maadin parlatmaya mahsus her 
nevi müstahzarat 

Huydan çıkarılan yağlar ve saire 
Yalnız sâf tolüen (toluol) 
Yalnız sâf benzol (banzen) 
Kınakına hulâsası 
Kınakına hulâsası 
Yalnız valeriyan, belladon, füjer-
mal ve jalap hulâsaları 
Seyyal hulâsalar 
Peridrol ve mükessef müvellidtil-
hümuzalı sular 

Uçan yağlar ve saire 

Itriyatçılıkta kullanılan cisimler 
Yalnız tampon 
Alçılı sargı ve saire 
Dren kauçuk 
haminarya 
Tıbbi yakılar 

Afyon müştakkatı ve emlâhı 
Müstahzaratı tıbbiye, seramlar 
\ e aşılar 
Muhtelif 

Senelik feontenjan 
dolar olarak 

10 000 

5 000 

1 000 

1 000 

20 000 

" 

75 000 

200 000 
3 000 000 
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Bonn, 6 Ağustos 1953 

Bay Başkan, 
Bugünkü tarihte imzalanan Protokolün IV ncü maddesine atfen, 1953 - 1954 ahdî yılı içerisin

de Alman fuarlarında mal teşhir edecek Türklere verilecek 500 000 dolarlık fuar kontenjanının Türk 
halılarının ithali için 300 000 dolarlık ve Türk şaraplarının ithali için de 25 000 dolarlık birer meb
lâğı ihtiva edeceğini bu mektubumla size teyit etmekle şeref kazanırım 

Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Ekselans Yon Malttan 
Fatin Büstü Zorlu 

Büyükelçi 
Türk Heyeti Başkanı 

Bonn • 

Bonn, 6 Ağustos 1953 

Bay Başkan, 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım. 
«Bugünkü tarihte imzalanan Protokolün IV ncü maddesine atfen, 1953 - 1954 ahdî yılı içerisin

de Alman fuarlarında mal teşhir edecek Türklere verilecek 500 000 dolarlık fuar kontenjanının Türk 
halılarının ithali için 300 000 dolarlık ve Türk şaraplarının ithali için de 25 000 dolarlık birer meb
lâğı ihtiva edeceğini bu mektubumla size teyit etmekle şeref kazanırım.» 

Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Sayın Fatin Rüştü Zorlu 
Dr. Vollrath 

Freiherr von Maltzan 
Alman Heyeti Başkanı 

Bonn 

Bonn, 6 Ağustos 1953 

Bay Başkan, 

Müzakereler sırasında, 2205 numaralı pozisyondaki (Sanayide kullanılan şarap) tâbirinin 
(içilen şarap) şeklinde değiştirilmesi hakkında vâki talebinize atfen, Türkiye'ye yapılan şarap tah
sisinin kullanılmasını mümkün kılmak üzere talebinizin âzami hayırhahlıkla tetkik olunacağını size 
bildirmekle şeref kazanırım. 

Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Ekselans von Malttan 
*. Fatin Büstü Zorlu 

Büyükelçi 
Türk Heyeti Bukuu 

Bonn. 
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Bonn, 6 Ağustos 1953 

Bay Başkan, 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım : 
«Müzakereler sırasında, 2205 numaralı pozisyondaki (Sanayide kullanılan şarap) tâbirinin 

(içilen şarap) şeklinde değiştirilmesi hakkında vâki talebinize atfen, Türkiye'ye yapılan şarap tah
sisinin kullanılmasını mümkün kılmak üzere talebinizin âzami hayırhahlıkla tetkik olunacağını size 
bildirmekle şeref kazanırım.» 

Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Sayın Fatin Rüştü Zorlu 
Dr. Vollrath 

Frehorr van Maltzan 
Alman Heyeti Başkanı 

Bonn. 

Bonn, 6 Ağustos 1953 

Bay Başkan, 

Müzakereler esnasında bana Türk yetkili makamlarınca kabul edilen bir karar gereğince mü
nakaşalara ait şartnamelerde, Türkiye'den hububat veya Türk menşeli diğer malların mubayaa
sını tercih ve teşvik eden memleketler firmalarının tercih edileceklerinin münderiç bulunduğunu 
ifade etmiş idiniz. Bugünkü tarihte imzalanan Protokole atfen, Türk Hükümeti veya yetkili ma
kamlarının, Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetinin, Türkiye'den Türk menşeli mallar ve 
bilhassa hububat mubayaasını teşvik kararında olduğunu nazarı itibara alarak, Alman firmaları
nın bu tercihli rejimden istifade edebilmeleri için, Almanya'yı lüzumlu şartları yerine getirmiş 
bir memleket telâkki eyliyeceklerini size bildirmekle şeref kazanırım. 

Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Sayın Fotin Rüştü Zorlu 
Dr. Vollrath 

Froiherr Von Maltzan 
Alman Heyeti Başkanı 

Bonn 

Bonn, 6 Ağustos 1953 

Bay Başkan, 

Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım : 
«Müzakereler esnasında bana Türk yetkili makamlarınca kabul edilen bir karar gereğince 

münakaşalara ait şartnamelerde, Türkiye'den hububat veya Türk menşeli diğer malların mubaya
asını tercih ve teşvik eden memleketler firmalarının tercih edileceklerinin münderiç bulunduğunu 
ifade etmiş idiniz. Bugünkü tarihte imzalanan Protokole atfen, Türk Hükümeti veya yetkili ma
kamlarının, Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetinin, Türkiye'den Türk menşeli mallar ve 
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bilhassa hububat mubayaasını teşvik kararında olduğunu nazarı itibara alarak, 'Alman firmaları
nın bu tereihJi rejimden istifade edebilmeleri için Almanya'yı lüzumlu şartları yerine getirmiş bir 
memleket telâkki eyliyeeeklerini size bildirmekle şeref kazanırım.» 

Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Ekselans Von Maltzan 
- Fatin Rüştü Zorlu 

Büyükelçi 
Türk Heyeti Başkanı 

Bonn 

Bonn, 6 Ağustos 1953 

Bay Başkan, 

Türk - Alman Karma Komisyonu görüşmelerine atfen, Türk - Alman ahdi hesabı kanaliyle ifa 
olunan tediyelere mütaallik bâzı muamelelerin Türk yetkili makamları tarafından tatbik tarzı 
hakkında Türk Heyetinin verdiği izahatı aşağıda size teyit etmekle şeref kazanırım : 

1. Tekaüdiyelerin, nafaka ve geçinme masraflarının transferine ait talepler, evrakı müsbitey-
le destelenmek şartiyle Türk yetkili makamlarınca kabul edilmektedir. 

2. Ücretler, aylıklar ve bunlardan ödenmesi gereken mükellefiyetlerin transferi yetkili Türk 
Kambiyo makamlarına önceden sunulmuş ve işbu makamlarca kabul edilmiş mukaveleler hüküm
leri dairesinde yapılmaktadır. 

3. Emaneten imalât hizmetleri, tebdil, montaj, tamirat (gemi tamiratı dâhil) masrafları ve 
tekâmül işçiliği ücretleri ile inşaat mukavelelerine tevfikan tehassül eden mebaliğin transferle
ri yetkil Türk Kambiyo makamlarına önceden sunulmuş ve işbu makamlarca kabul edilmiş mu
kaveleler hükümleri dairesinde yapılmaktadır. 

Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Sayın Fatin Bü§tü Zorlu 
Dr. Vollrath 

Frciherr von Maltzan 
Alman Heyeti Başkanı 

Bonn 

Bonn, 6 Ağustos 1953 

Bay Başkan, 

Meftdı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım : 
«Türk - Alman Karma Komisyonu görüşmelerine atfen, Türk - Alman ahdî hesabı kanaliyle 

ifa olunan tediyelere mütaallik bâzı muamelelerin Türk yetkili makamları tarafından tatbik 
tarzı hakkında Türk Heyetinin verdiği izahatı aşağıda size teyidetmekle şeref kaznırm : 

1. Teküdiyelerin, nafaka ve geçinme masraflarının transferine ait talepler, eYrakı müsbite 
ile desteklenmek şartiyle Türk yetkili makamlarınca kabul edilmektedir. 

2. Ücretler, aylıklar ve bunlardan ödenmesi gereken mükellefiyetlerin transferi yetkili 
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Türk Kambiyo makamlarına önceden sunulmuş ve işbu makaflarea kabul edilmiş mukaveleler 
hükümleri dairesinde yapılmaktadır. 

3. Emaneten imalât hizmetleri, tebdil, montaj, tamirat (gemi tamiratı dâhil) masrafları ve 
tekâmül işçiliği ücretleri ile inşaat mukavelelerine tevfikan tahassül eden mebaliğin transfer
leri yetkili Türk kambiyo makamlarına önceden sunulmuş ve işbu makamlarca kabul edilmiş 
mukaveleler hükümleri dairesinde yapılmaktadır.» 

Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Ekselans Von Malttan 
Fatin Rüştü Zorlu 

Büyük Elçi 
Türk Heyeti Başkanı 

Bonn •-

Boan, 6" Ağustos 1SS3 

Bay Başkan, 

Türk - Alman Karma Komisyonu müzakereleri esnasında, Heyetlerimiz, Avrupa Ekonomik iş 
Birliği çerçevesi dâhilinde memleketlerimiz arasında her çeşit deniz nakliyatı sahasında daha sıkı 
bir iş birliğini inkişaf ettirmenin ve bu gaye ile Denizcilik Bankası ve ilgili Alman armatörleri 
arasındaki temasları teşvik etmenin her iki taraf menfaatlerine uygun olacağı hususunda mutabık 
kalmışlardır. 

Türk yetkili makamlarının bu kabîl temasların teminini ve bu kabil anlaşmalar akdini teşvika 
amade bulunduklarını ve elde edilecek neticeleri hayırhahlıkla tetkik eyliyeceklerini size teyidet-
mekle şeref kazanırım. 

Diğer taraftan, Türk Hükümetinin (Alman satıcıları ile Türk ithalâtçılarının) kredili ithalât 
rejimi ile ithal edilmiş malların naklinden doğan müteferri masraflara ait taleplerini, transferler ic
rası suretiyle, temin edecek imkânları hayırhahlıkla tetkik edeceğini size bildirmekle zevk duya
rım. 

Türkiye'deki Alman nakliyat müesseselerinin Türk lirası ile yapılan tahsilâtına gelince, bun
ların, Türkiye'de cari kambiyo kontrolü umumi rejimine uygun olarak, mezkûr müesseselere* 
Türkiye'deki tediyelerinde 'kullanılabileceğini size bildirmeye müsaraat eylerim. 

Yukardaki hususlar üzerinde Federal Alman Hükümetinin mutabakatını teyideylemfcîüzi rica 
ederim, Bay Başkan. J 

Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Sayın fotin Rüştü Zorlu 
Dr. Vollrath 

Freiherr Von Maltzan. 
Alman Heyetti Başkanı 

Bonn. 
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Bonn, 6 Ağustos 1953 

Bay Başkan, 
Mefadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım : 
«Türk - Alman Karma Komisyonu müzakereleri esnasında, Heyetlerimiz, Avrupa Ekonomik î§ 

Birliği çerçevesi dâhilinde, memleketlerimiz arasında her çeşit deniz nakliyatı sahasında daha sıkı 
bir i§ birliğini inkişaf ettirmenin ve bu gaye ile Denizcilik Bankası ve ilgili Alman armatörleri 
arasındaki temasları teşvik etmenin her iki taraf menfaatlerine uygun olacağı hususunda mutabık 
kalmışlardır. 

Türk yetkili makamlarının bu kabil temasların teminini ve bu kabil anlaşmalar akdini teşvika 
amade bulunduklarını ve elde edilecek neticelerihayırha/hlıkla tetkik eyliyeceklerini size teyidet-
mekle şeref kazanırım. 

Diğer taraftan, Türk Hükümetinin (Alman satıcıları ile Türk ithalâtçılarının) kredili ithalât 
rejimi ile ithal edilmiş malların naklinden doğan müteferri masraflara ait taleplerini, transferler ic
rası suretiyle, temin edecek imkânları hayırhahlıkla tetkik edeceğini size bildirmekle zevk duya
rım. 

Türkiye'deki Alman nakliyat müesseselerinin' Türk lirası ile yapılan tahsilâtına gelince, bun
ların, Türkiye'de cari kamTbiyo kontrolü umumi rejimine uygun olarak, mezkûr müesseselerce 
Türkiye'deki tediyelerinde kullanılabileceğini size bildirmeye müsaraat eylerim. 

YukardaM hususlar üzerinde Federal Alman Hükümetinin mutabakatını teyddeylemenizi rica 
edermı, Bay Başkan.» 

Yukardaki hususlar üzerinde Hükümetimin mutabakatını bildirmekle şeref kazanırım. 
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Ekselans 
Fatin Büstü Zorlu 

Büyükelçi 
Türk Heyeti Başkanı 

Bonn. 

Von Mdltzan 
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FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİNE İTHAL OLUNACAK TÜRK TATLI ŞARAPLARI

NIN BİR KABDAN DİĞER BİR KABA AKTARILMASI HUSUSUNDA ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, Türk şarapla
rının Federal Almanya Cumhuriyetine ihracını kolaylaştırmak maksadiyle, aşağıdaki hususlar 
üzerinde mutabık kalmışlardır : 

Federal Almanya Cumhuriyetine ihraç olunacak Türk tatlı şarapları, Almanya Reich'ı Resmî 
Gazetenin 1909 S. 333 de münteşir, şarapların gümrüklenmesi hakkındaki emirnamenin 17 a parag
rafının 7 nci fıkrası mucibince, taşıma sırasında, aşağıdaki şartlar dairesinde, bir kabdan di
ğer bir kaba aktarılabilir. 

1. Gümrük mevzuatı ahkâmına uygun olarak kapanmış kablarda bulunan şarapların aktarıl
ması kabul olunur. 

2. Bir kabtan diğer bir kaba aktarılmak suretiyle Almanya'ya ihraç olunacak şaraplara ait 
tahlil vesikaları, Türkiye'de salâhiyettar ilmî müesseseler tarafından, aktarılmadan Federal 
Almanya'ya sevk edilen şaraplara ait tahlil vesikaları misillû ita olunacaktır. 

3. Aktarma ameliyesi, İtalyan ve Fransız limanlarında, salâhiyettar Türk makamları tara
fından resmen mezun kılman memurların daimî nezareti altında icra olunacaktır. 

4. Ancak aynı cinsten olan ve aynı tahlil vesikasında yer alan şaraplar aktarılabilir. 
5. İtalyan ve Fransız limanlarında aktarma ameliyesine nezaret etmekle muvazzaf Türk me

murları sevkiyata terfik olunan tahlil vesikaları üzerinde, Türkçe ve Almanca olarak tahlil ve
sikalarında gösterilen şaraplara ait kabların kapaklarına dokunulmamış bulunduğunu, aktarma 
ameliyesinin kendi nezaretleri altında icra olunduğunu ve numaralı kab veya kablar muh
teviyatının tahlil vesikasında gösterilen kabdan alındığını tasdik edeceklerdir. Bundan başka, 
mevzuubahis tahlil vesikalarında, yeni kabların kapama tarzı ve şekli tarif olunacaktır. Vesi
kalar salahiyetli memurun imzasını ve alâkadar Türk makamlarının mühürünü muhtevi olacak
tır. 

6. Türk Hükümeti, 5 nci maddede derpiş olunan tahlil vesikalarını imza etmek üzere res
men mezun kılman Türk memurlarını isimlerini Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümetine bil
direcek ve imza numunelerini gönderecektir. 

7. işbu Anlaşma, 6 nci maddede derpiş olunan formalitelerin Türk makamları tarafından ik
malini mütaakıp en geç 30 gün zarfında meriyete girecektir. 

Bonn'da, 6 Ağustos 1953 tarihinde, her iki dildeki metinler muteber olmak üzere, ikisi Türk
çe ve ikisi Almanca olarak tanzim edilmiştir. Fransızca bir resmî tercüme eklidir, iki Hükü
metten her biri tarafından üç ay evvel ihbar edilmek suretiyle feshedilebilir. 

Türkiye Hükümeti adına Federal Almanya Hükümeti adına 
Fatin Rüştü Zorlu Von Maltzan 

• • mmm • • 
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S. SAYISI : 244 
ihtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
bâzı maddelerinin kaldırılması ve bu kanuna bâzı maddeler eklen

mesi hakkında kanun lâyihası ve Çalışma Encümeni mazbatası 
(1/805) 

T. G. 
Başvekalet 9 . III. 1954 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 2738, 6-750 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı maddelerinin 
kaldırılması ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında Çalışma Vekâletince hazırlanan v«» 
İcra Vekilleri Heyetince 16 . I I . 1954 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun 
ve esbabı mucibe lâyihalarının sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

İş hayatında çalışanların ihtiyarlık hallerinde mâruz kalacakları sosyal riskleri karşılamak 
maksadiyle kurulmuş olan ve 1 Nisan 1950 tarihinden beri tatbik edilen İhtiyarlık Sigortası keu-
di sahasında büyük bir boşluğu doldurmuştur. 

Ancak, kuruluş sırasında-bizzarure noksan kulan bâzı taraflarının tamamlanması ve tatbikattan 
elde edilen tecrübelerden üıydalanılmak suretiyle bu sigortanın daha verimli hale getirtmesi, !'<ı 
meyanda ilgililerin izhar ettiği temenniler de nazara alınarak, 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Ka
nununda iş icaplarına, sigorta tekniğine ve duydan ihtiyaçlara göre bâzı değişiklikler yapılması 
lüzumlu ve faydalı bulunmuş, bu maksatla bir tadil tasarısı hazırlanmıştır. 

Bu tadil tasarısı ile, İhtiyarlık Sigortası Kanjımnda, ömürlerini memleket iktisadiyatına vak
fetmiş olan işçi ve hizmetliler lehine muhtelif değişiklikler derpiş edilmekte, bu arada bilhassa, 

• ihtiyarlık aylığından faydalanabilmek için sigortalılık süresi bilfarz 35 sene olan bir sigortalının 
asgari 7 000 günlük prim ödemesi lâzımgelirken en az 5 000 günlük prim ödiyenlere aylık ba,^ 
lanması imkânı sağlanmakta, aylık bağlanmasına takaddüm eden son üç yıl içinde asgari 20 gün
lük prim ödemiş olma şartı kaldırılmakta, ağır ve yıpratıcı işlerde çalışmak suretiyle kazanılan 
yıpranma payları dolayısiyle yaş haddinden ya tüacak indirmenin âzami haddi 6 yıldan 10 yıla çı
karılmakta, mer'i kanundaki maluliyet sebebiyle sigortadan faydalanabilmek için gereken (Artık 
hiçbir işte çalışamıyacak durumda olma) şartı yerine çalışma gücünün % 75 ini kaybedenlere ma
luliyet aylığı bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına imkân verilmekte, sigortalılık süreû 
25 seneyi ve maluliyet halinde 15 seneyi dolduran sigortalılara aylık bağlanması sağlanmakta, 
60 yaşını doldurma, maluliyet veya ölüm halleHude toptan ödemeden istifade edebilmek için mev
cut her sene için en az ortalama 200 günlük nnm ödeme şartı kaldırılmakta, evlenme sebebiyle iş
ten ayrılan kadın sigortalılarla ihtiyarlık çağma giren sigortalılara toptan ödeme yapılabilmesi 
için mevcut en az 5 yıldan beri sigortalı olma şartı ilga edilmekte, sigortalıların ölümünden evvel 
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evlât edinilmiş veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış çocukları ile ölümünden 
sonra doğan çocuklarına da aylık bağlanması imkânı sağlanmaktadır. 

Tadil tasarısının ihtiva ettiği maddeler aşağıda sırasiyle açıklanmıştır : 
Madde 1 : 5417 sayılı Kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 

24, 26, 27, 28, 29, 33, 37, 38, 41 ve geçici 1 nci maddeleri değiştirilmektedir. 
Madde 1 : Halen sigorta kanunları îş Kanununun uygulandığı iş yerlerinde tatbik edilmekte

dir. îş Kanununa tâbi tutulma keyfiyeti iş verenlere usulü dairesinde tebliğ edilmeden sigorta 
vecibe ve mükellefiyetleri çok zaman yerine getirilmekte, bu yüzden birçok güçlük, karışıklık 
ve aksaklık husule gelmektedir. 

Bunu önlemek üzere, diğer sigorta kanunları ile de mütenazır olarak, ihtiyarlık Sigortası
nın, İş Kanununa tâbi tutulma keyfiyetinin tebliğ edildiği tarihten tatbiki düşünülmüş ve 1 nci 
madde buna göre tadil edilmiştir. 

Madde 2 : 
a) Mer'i kanunun 18 nci maddesinde İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları Sigortasından bağ

lanan gelirler ile htiyarlık Sigortasından bağlcnan aylıkların birleşmesi hali derpiş edilmiş bu
lunduğu halde 2 nci maddenin (a) fıkrasında îş Kazalariyle Meslek Hastalıkları Sigortasından 
maluliyet geliri almakta olanların İhtiyarlık Sigortasından istisna edilmiyecekleri tasrih edil
memiş bulunduğundan bu husus vuzuha rapt olunmuştur. 

ihtiyarlık Sigortasından ihtiyarlık veya maluliyet aylığı alanlardan İhtiyarlık Sigortasına tâ
bi işlerde çalışanlar hakkında 5417 sayılı Kanun yeniden tatbik edilmiyecektir. 

b) İhtiyarlık Sigortasından faydalanabilmek için senelik ortalama 200 günlük prim ödeme 
şartı kaldırmakta ve bütün sigortalılık süresince asgari 5 000 günlük prim ödemiyenlere ay
lık bağlanması, 60 yaşını dolduran veya malûl olan yahut ölen sigortalılar için prim ödeme gün 
sayısı ne olursa olsun toptan ödeme yapılması esası kabul edilmekte olduğundan mer'i kanu
nun 2 nci maddesinin tatbikma mahal kalmıyan (c) fıkrası ilga edilmektedir. 

Madde 3 : Sigorta primlerini ödemekte temerrüt eden iş verenlerin prim borçlarının tahsilinin 
temini için, iş kazalariyle meslek hastalıkları ve analık sigortaları olduğu gibi, 4772 sayılı Ka
nunun 51 nci maddesi hükmünün ihtiyarlık sigortası primleri hakkında da tatbiki derpiş edilmiş ve bu 
maddeye 4772 sayılı Kanunun 51 nci maddesinin ihtiyarlık sigortası primleri için de cari olacağı 
kaydı konulmuştur. 

Madde 4 : Sigortalılara sağlanan menfaatleri gösteren bu maddeye maluliyet aylığı kaydı da ilâve 
edilmiş ve madde sağlanan menfaatleri daha iyi bir surette ifade edebilecek şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 5 : Mer'i kanunun ihtiyarlık aylığından faydalanılmasına mütaallik 5 nci maddesindeki her 
yıl için ortalama olarak en az 200 günlük ve son 3 yıl içinde de en az 200 günlük prim ödemiş olma 
şartı kaldırılarak, bunlar yerine, sigortalılar lehine, en az 500 günlük prim ödeme şartı derpiş edil
miştir. B a durumda, münavebeli işlerde çalışanlar da münavebeli olmıyan işlerde çalışanlar gibi 
ihtiyarlık sigortası haklarından faydalanabilecekleri cihetle mevcut kanunda derpiş edilmiş olan mü
navebeli işlere ait istisnai hükümler ilga edilmektedir. 

Ayrıca*, hiçbir işte çaİTşaımıyacak durumda olıma yerine çalışma gücünün % 75 ini 'kaybeden ve 
asgari 15 yıldan iberi sigortalı bulunanlarla ayli'k bağlanması cihetine gidilmiş, malûllere ait 50 
yaş kaydı da kaldırılmıştır. 

(Madde Ibu ıesaslar dairesinde yazılmıştır. 
Madde 6 : Mer'i Ikanunda yıpranma paylarrcırn aylık bağlanma halinde »azana •alınacağı ya

zılıdır. 
Yıpranma paylarının, Ihtiyarlı'k Sigortası haklarından faydalanılması için bütün prim ödeme 

ıgün sayılarına katrlması ve yaş haddinden yapıılabilecek indirmenin âzami haddindn -6 yıldan 10 
yıla çıkari'lmıası muvafık görülmüş ve madde buna göre tadilen yazılmışitır. 

(Madde '7 : M&r'i kanunun 7 nci maddesinde sadece ihtiyarlık aylığı belirtilmiş Olduğundan 
<bu maddeye (maluliyet aylığı) »kaydının ilâvesi <ve sigortalılık süresi 15 ile 25 yıl iarasında bu
lunan sigortalıların malûllükleri halinde bunlara (bağlanacak aylığın, sigortalılık süresinin 25 yıl-
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ılık asgari hadden eksik olan her tam senesi için asgari had olan 400 liradan yirmi beşte bir in
dirme yapılması lâziım-ge'lmıektediır. 

M;adde buna göre yazılmıştır. 
Madde» 9 : Mer'i kanundaki toptan ödemeden- fıaydalanılabilm'esi için >en «az beş yıldan beri si

gortalı bulunmak ve her »ene için ortalama olarak .en az 200 günlük prim ödeme şartları kaldı-
rılm-şktadır. 

Madde 10. : Mer'i kanundaki artık hiçbir işte çalışamıyacak durumda olma ve her sene için 
ortalama olarak en, az 200 günlük prim ödeme şartları yerine, çalışma gücünün en az % 75 ini 
kaybeden sigortalılarla ölen sigortalıların hak sahiplerine başka bir şart aramadan toptan ödeme 
yapılmasının uygun olacağı düşünülmüş ve madde buna göre tadille yazılmıştır. 

Madde 11. : Bu madde, hak sahiplerine aylık bağlanmasına mütaallik 14 ncü maddeye müte
nazır ve icaplara daha uygun olarak yazılmıştır. 

Madde 12. : Mer'i kanunda artık hiçbir işte çalışamıyacak durumda malûl olanlara aylık 
veya toptan ödeme yapılması derpiş edilmekte olmasına mukabil tadil tasarısında çalışma gücünün 
en az, % 75 iri kaybeden sigortalıların bu haklardan faydalanmaları derpiş edilmekte olduğun
dan madde buna göre tadil edilmektedir. 

Madde 13. : Mer'i kanundaki (resmî hastane) kaydı, bu kabil hastanelerin hangi hastaneler 
olduğu hususunda ilgilileri tereddüde düşürmektedir. 

Ayrıca, raporlara itiraz mehilleri, bir kısım sigortalıların haklarının ziyama sebep olabilir. 
Bu itibarla, (resmî hastane) tabiriyle kasdedilen hastaneler madde metninde açıklanmış ve 

itiraz mehilleri kaldırılmıştır. \ •-• 
Madde 14 : özel kanunlar gereğince her hangi bir yerden aylık veya ödenek alan yahut İhtiyarlık 

Sigortasından kazancı bulunan dul eşlere, buralardan temin ettikleri aylıklar İhtiyarlık Sigortasın
dan bağlanacak aylıktan az olacak olursa aradaki farkın ödenmesi ve sigortalının ölümünden evvel 
evlât edinilmiş veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış çocuklariyle ölümünden son
ra doğan çocukların da aylıktan faydalanmaları derpiş edilmiş, madde buna göre yazılmıştır. 

Madde 15 : İhtiyarlık Sigortasından hak sahiplerine aylık bağlanması ve toptan ödeme yapılma
sı esaâîarı ilgili maddelerinde açıklandığı şekilde değiştirilmekte olduğundan, ölen kadın sigortalı
nın hajî sahiplerine yapılacak yardımlara mütaallik olan bu madde yeni esaslar nazara alınmak sure
tiyle yazılmıştır. 

Madde 16 : Mer'i kanunun muhtelif maddelerinden çıkarılmakta olan hükümlere göre, ihtiyarlık 
Sigortasına tâbi işlerden ayrıldıkları tarihten bir sene geçtikten sonra ölen sigortalılar için cenaze 
masrafı verilmemekte ise de, bu işe mütaallik maddede bu hususta sarih bir kayıt bulunmamakta
dır. 

Madde, bunu tamamlıyacak ve İhtiyarlık Sigortasından aylık bağlanmış veya toptan ödeme ya
pılmış olanlar için cenaze masrafı verilemiyeceğini belirtecek bir şekilde yazılmıştır. 

Madde 20 : Zamanında ödenmiyen primler için 4772 ve 5502 sayılı kanunlarda olduğu gibi 
faiz alınması derpiş edilmiş ve maddeye bu hüküm ilâve olunmuştur. 

Madde 21 : İhtiyarlık Sigortasına mezkûr sigortanın şümulüne giren işlerde çalışan hizmet
liler de tâbi bulunduğu halde bu maddede sadece işçiler derpiş edilmiş olduğundan, maddedeki 
(işçiler) kaydı (Sigortalılar) şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 22 : Mer'i Kanuna göre İhtiyarlık Sigortası primlerinin hesabına günlük kazancın 20 
liradan fazlası nazara alınmamaktadır. 

Sigortalı! arm çalıştıkları sıradaki kazanç durumları İhtiyarlık aylıklarının sosyal icaplara 
uygun olarak bu kazançlarla ahenkli hale getirilmesi ve bu maksatla 20 liralık âzami haddin diğer 
sigorta kollariyle mütenazir olarak 50 liraya çıkarılması yerinde görülmektedir. 

Ayrıca, günlük kazançların ne suretle hesap ve tesbit edileceği Kanunda belirtilmemiş bulun
maktadır. 

Madde bu hususları sağlıyaeak şekilde yazılmıştır. 
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Madde 24 : Mer'i Kanunda münavebeli işler için derpiş edilmiş olan istisnai hükümler ilga 

edilmekte olduğundan, maddenin bu işlerin prim nispetine mütaallik ikinci fıkrası kaldırılmak
tadır. 

Madde 26 : Mer'i kanunda, iş verenler tarafından bordroları kuruma tevdi edilmiyen aylara 
ait İhtiyarlık Sigortası primlerinin re'sen takdir suretiyle tahakkuk ettirilerek tahsil olunacağı hu-
susuunda bir kayıt yoktur. 

Bu hal, gerek Kurumun gerekse sigortalıların haklarının ziyama sebebiyet vermektedir. 
Bunu önlemek üzere maddeye 4772 sayılı Kanuna mütenazır hüküm konulmuştur. 
Madde 27 : Kanunun umumi hükümlerinde yapılmakta olan tadilât ile, ihtiyarlık Sigortası 

haklarından faydalanabilmek için, ortalama olarak yılda en az 200 günlük prim ödeme şartı yerine 
yekûn itibariyle asgari bir müddet prim ödemiş olma esası derpiş edilmekte bulunduğundan ihtiyar
lık sigortasına ihtiyari olarak devam edebilmek için de bu esas kabul edilmiş ve maddede sigortalılar « 
aleyhine mevcut ve bunların sigorta haklarını düşürebilecek kayıtlar kaldırılmıştır. 

Madde 28 : Bu maddeye göre, iş Kanununa tâbi olmıyan iş yerlerinde ve işlerde çalışanlar Grup 
Sigortasına girebildikleri halde, iş Kanununa tâbi iş yerlerinde ve fakat ihtiyarlık Sigortasına tâbi 

olmıyan işlerde çalışanlar Grup Sigortasına dâhil olamamaktadırlar. 
Madde bu vaziyeti bertaraf edecek şekilde yazılmıştır. 
Madde 20 : Mer'i kanunda ihtiyarlık Sigortasına tâbi işlere alman işçi ve hizmetlilerin muay

yen bir müddet zarfında kuruma bildirilmesi mükellefiyetıl derpiş edilmemiş olduğundan sigorta 
muamelâtı akşamlıktadır. Bu hal sigortalıların haklarının ziyaa uğramasına da selbeıbiyet vere
bilir. 

Aylık bordroların şeklinin mer'i kanuna göre nizamname ile tes'biti lâzımgelme'kte olup bun
ların, diğer sigorta kollarında olduğu ıgilbi kurumca tesbit edilmesi gerek vaıhdet, gere'kise iş icap
ları batkınımdan uygun olacağından, 26 ,ncı maddeye bu yolda hüküm konulmuştur. 

Bundan ıbaşka iş verenlere büyük bir külfet teşkil edecek olan sigorta karneleri yerime sigor
talılara kurumca senelik 'birer hesap kartı verilmesi muvafık 'bulunmakladır. 

Madde bu esaslar dairesinde yazılmıştır. 
Madde 33 : Sigortalıların îhtdyarlrk Sigortasından yardıma hak kazanıp kazanmadıkları işçi 

Sigortaları Kurumunca bunlar namına tahakkuk ettirilecek primlere ve tesis edilece'k kayıtlara 
göre taayyün edebileceğinden, kendilerine, Kurum •kayıtlarına göre durumlarını gösteren senelik 
birer hesap kartı verilmesi ve iş verenlerin farklı beyanlarından ileri gelebilecek hallerin bu su
retle ve matlup şekilde giderilebilmesine imkân sağlanması muhtelif bakımlardan muvafık bu
lunduğundan madde bu esaslar dairesinde yazılmıştır. 

Madde 37 : Bu madde de sadece ihtiyarlık aylığı almakta olanlar derpiş elilmiş bulunmak
tadır. 

ihtiyarlık Sigortasından maluliyet aylığı alan sigortalılarla aylık bağlanan hak sahiplerinden 
yabancı memleketlere gidecekler hakkında tatbik edilecek muamelenin tâyin ve tasrihi için mad
deye bu hususta da hüküm konulmuştur. 

Madde 38 : 5417 sayılı Kanunun 38 nci maddesinin 2 nei fıkrası, iş mahkemelerinin ihdası 
üzerine 5521 sayılı Kanunla ilga edilmiş ve fakat sigortalılar için bir itiraz müddeti derpiş olun-
mamiiştır. 

Bunu tamamlamak üzere maddeye yeni bir fıkra eklenmiştir. 
Madde 41 Sigortalılarla hak sahiplerinin ihtiyarlık Sigortası bakımından nüfus kayıtlarında 

yazılı yaşları nazara alınmakta olduğu halde mer'i kanunla (nüfus kâğıtlarında) tâbiri kullanıl
mıştır. 

Diğer taraftan, mezkûr maddede ilgililerin ihtiyarlık Sigortası haklarından faydalanmaya 
başladıkları sıradaki resmî doğum tarihlerinin esas tutulacağı kayıtlıdır. Bu kaydın da İhtiyar
lık Sigortasından aylık bağlanmasına veya ödeme yapılmasına hak kazanılan tarih olarak değiş
tirilmesi icabetmektedir. 
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Madde buna göre yazılmıştır. 
Geçici madde 1 : Kanunun umumi hükümlerinde münavebeli işlere ait istisna hükümleri kal

dırılmakta olduğu, artık hiçbir işte çalışamıyacak durumdaki malûller yerine çalışma gücünün 
en az % 75 ini kaybetmiş olanlara yardım yapılması derpiş edildiği cihetle, ihtiyarlık Sigorta
sının kurulduğu tarihe ileri yaşta bulunanlar için istisnai hüküm vaz 'eden bu madde yeni esas
lara göre yazılmıştır. 

Madde 2. : İhtiyarlık Sigortası Kanununda yapılmakta olan tadilât ile tatbikına jııahal kalmı-
yan 8, 17, 19, 23 ve 34 ncü maddeleri ilga edilmektedir. 

Madde 3 .: ihtiyarlık Sigortası haklarından faydalanabilmek içn mühim bir unsur plan sigor
talılık süresinin kesin bir şekilde belirtilmesi lüzumlu ve faydalı bulunduğundan bu madde ka
nuna ilâve edilmektedir. 

Madde 4 : iş Kanunu şümulünden çıkarılan iş yerlerine tatbik edilecek muamele hakkında 
'ihtiyarlık Siyortası Kanununda sarih bir hüküm bulunmadığından, bu boşluğu doldurmak üzere 
4772 sayılı. Kanuna mütenazır olarak bu madde tedvin edilmektedir. 

Geçici madde : Yapılmakta olan tadilât ile münavebeli işlere ait istisnai hükümler kaldırıl
makta olduğundan ihtiyarlık Sigortasının tatbikına başlanılan 1 Nisan 1950 tarihinden bu ka
nunun yürürlüğe yireceği tarihe kadar münavebeli işlerde çalışanların prim ödeme .gün sayıları 
hakkında yapılacak muameleyi belirtmek üzere bu madde tedvin.; edilmektedir.•_ 

" Madde 5 : Sigorta primleri ve hesapları aylık olarak tahakkuk ettirilmekte ve tutulmakta ol
duğundan, tadil kanununun da muayyen bir ay başından itibaren .tatbikına, başlanması lâzım-
gelmektedh'. 

Madde buna göre yazılmıştır. 
Madde. 6 : Mer'i kanuna mütenazır olarak yazılmıştır. 

Çalışma Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Çalışma Encümeni 9 . III . 1954 

Esas No. 1/805 
Karar No. 11 

Yüksek Reisliğe 

5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı maddeleri
nin kaldırılması ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki kanun lâyihası Hükümet 
temsilcilerinin huzuru ile encümenimizde görü
şüldü : 

Mucip sebepler lâyihasında açıklandığı üze
re, bu tadil tasarısı ile, ihtiyarlık Sigortası Ka
nununda sigortalılar lehine büyük ve geniş de
ğişiklikler yapılmakta, daha büyük bir işçi ve 
müstahdem kütlesinin bu sigortadan faydalan
ması sağlanmaktadır. 

Ezcümle, sigortalılık süresi 25 seneyi ve prim 
ödeme gün sayısı da 5000 günü dolduranlara, 
her sene için 200 günlük prim ödemiş olma şartı 

aranmadan aylık bağlanmasına imkân verilmek
te, ağır ve yıpratıcı işlerde uzun müddet çalış
mak suretiyle kazanılan yıpranma payları dola-
yısiyle yaş haddinden yapılabilecek indirmeler 
artırılmakta, halen mer'i hükümlere göre tam 
malûllere yardım yapılabildiği halde çalışma 
gücünün % 75 ini kaybetmiş olanlara yardım 
yapılması ve ayrıca sigortalılık süresi 15 yılı 
doldurduktan sonra çalışma gücünün % 75 ini 
kaybedenlere de aylık bağlanması temin edil
mekte, evlenme sebebiyle işten ayrılan veya 60 
yaşını dolduran sigortalılara başkaca bir şart 
aranmadan toptan ödeme yapılması mümkün 
hale getirilmekte ihtiyarlık sigortası bakımın
dan mevsimlik sayılarak bu sigortadan istisna 
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edilmiş bulunan işlerde çalışanlar da, istifade 
imkânları sağlamak suretiyle İhtiyarlık Sigor
tasına tâbi tutulmaktadır. 

Maddelerin müzakeresinde: Hükümet lâyi
hasının 1, 2, 4, 5, 6, 7 ve 9 ncu maddeleri vuzuh 
bakımından bâzı kelime ve redaksiyon değişik
likleriyle, 3 ve 10 ncu maddesi aynen, 11,, 12 ve 
13 ncü maddeler keza kelime değişiklikleriyle 
kabul edilmiştir. 

14 ncü madde, özel kanunlar gereğince ay
lık veya ödenek alan çocuk ve eşlerin aynı 
esaslara tâbi tutulmasını teminen gerekli de
ğişiklik yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

15 nci madde aynen, 16 ncı madde kelime 
değişikliği ile, 20 nci madde ise faizin hangi 
tarihten itibaren başlıyacağımn tasrihi için ilâ
ve edilen kelimelerle tadilen, 21, 22 ve 24 ncü 
maddeler aynen 26 ncı madde bordroları verilmi-
yen sigortalıların çalışmalarını mahkemece tes-
bit ettirmeleri halinde haklarının tanınmasını 
temin,en üçüncü bir fıkra ilâvesiyle kabul edil
mişti]*. 

27 nci maddenin b fıkrasındaki bir aylık 
müddet çok kısa görüldüğünden 3 ay olarak 
tesbit edilmesi suretiyle tadilen kabul edilmiştir. 

28 nci madde aynen, 29 ncu madde kelime 
değişikliği ile, 31 nci madde aynen, 33 ncü mad
de kelime tashihi ile, 37 nci madde aynen, 38 
nci maddenin ikinci fıkrasında kelime değişik

liği yapılmak suretiyle tâdilen kabul edilmiş
tir. 

41 nci madde kelime değişiklikleri ile kabul 
edilmiştir. 

Geçici 1 nci madde de kelime değişikliği ya
pılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Tadil lâyihasının ikinci, üçüncü ve dördün
cü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

3 ncü geçici maddenin ilâvesinin ifadesi ola
rak 5 nci madde kabul edilmiş ve Hükümet lâ
yihasının geçici maddesi 3 ncü geçici madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Hükümetin 5 nci maddesi 6 ncı ve Hüküme
tin, 6 ncı maddesi 7 nci madde olarak ayniyle 
kabul edilmiştir. 

Tercihan ve müstaceliyetle görüşülmesi te
mennisiyle Umumi Heyetin Yüksek tasvibine arz 
olunmak üzere Riyaset Makamına sunulur. 
Reis ve bu mazbata sözcüsü Kâtip 

Manisa Giresun 
N. Korez D. Köymen 

istanbul İstanbul 
Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkım mahfuzdur 

1. Alünel A. Topçu 
Kocaeli Zonguldak 

Y. Kişioğlu C. Kıpçak 
İzmir 

Söz hakkım mahfuzdur 
A. Tekön 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi, bâzı maddelerinin 
kaldırılması ve bu kanuna bâzı maddeler eklen

mesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5417 sayılı İhtiyarlık Sigor
tası Kanununun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,*9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 
33, 37, 38, 41 ve geçici 1 nci maddeleri aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — İş Kanununun tatbik edildiği 
iş yerlerinde çalışanlardan o konuna göre sigor
talı sayılanların ihtiyarlıkları halinde yapılacaK 
yardımlar hakkında, iş yerinin İş Kanununun 
şümulü içine alındığının ilgili makamlar tara
fından iş verene tebliği tarihinden itibaren, bu 
kanun hükümleri uygulanır. 

Madde 2. —• Bu kanun hükümleri aşağıda ya
zılı kimseler hakkında uygulanmaz : 

a) Kanunla kurulu emeklilik sandıklariyle 
ilgilendirilenler yahut, 4772 sayılı Kanuna tev
fikan gelir bağlananlar hariç olmak üzere bu* 
kamına dayanılarak tekaüt veya maluliyet aylı
ğı bağlanmış olanlar; 

b) Yürütülen esas iş, 3008 sayılı İş Kanu
nunun 8 nci maddesinde yazılı süreksiz işlerden 
olan iş yerlerinde çalışanlar. 

Madde 3. — Hilâfına kanuni hüküm olma
dıkça İş Kanununun 7 nci faslı hükümleri İh
tiyarlık Sigortasına da şâmildir. 

4772 sayılı Kanunun 51,-52, 69, 71, 74, 77 
ve 81 nci maddeleri İhtiyarlık Sigortası hakkın
da da uygulanır. 

Madde 4. — Sigortalıya sağlanan menfaat
ler : 

a) Kendisine ihtiyarlık veya maluliyet ay
lığı bağlanması; 

lb) Eşine, çocuklarına, ana ve .'babasına ay
lık bağlanması; 

c) Kendisine veya eşine, çocuklarına, ana 
ve babasına toptan ödeme yapılması; 

d) Ailesine cenaze masrafı karşılığı veril
mesi; 

dir. 

ÇALIŞMA ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞÎ 

5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi, bâzı maddelerinin 
kaldırılması ve bu kanuna bâzı maddeler eklen

mesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

Madde 1. — İş Kanununun tatbik edildiği iş 
yerlerinde çalışanlardan o kanuna göre sigortalı 
sayılanların ihtiyarlıkları halinde yapılacak yar
dımlar için, iş yerinin İş Kanunu şümulüne alın
dığının ilgili makamlar tarafından iş verene teb
liğ tarihinden itibaren, bu kanun hükümleri uy
gulanır. 

Madde 2. — Bu kanun hükümleri aşağıda 
yazılı kimseler hakkında uygulanmaz : 

a) Kanunla kurulu emeklilik sandıklariyle 
ilgilendirilenler yahut, 4772 sayılı Kanuna tev
fikan gelir bağlananlar hariç olmak üzere, bir 
kanuna dayanılarak tekaüt, maluliyet veya ih
tiyarlık aylığı bağlanmış olanlar; 

b) İş yerinde yürütülen esas işin mahiyeti 
3008 sayılı İş Kanununun 8 nci maddesinde gös
terilen süreksiz işlerden madut bulunduğu tak
dirde, bu gibi iş yerlerinde çalışanlar; 

Madde 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Sigortalıya sağlanan menfaat- . 
ler şunlardır : 

a) Kendisine ihtiyarlık veya maluliyet ay
lığı bağlanması; 

b) Eşine, çocuklarına, ana ve babasına ay
lık bağlanması; 

c) Kendisine veya eşine, çocuklarına ana 
ve babasına toptan ödeme yapılması; 

d) Ailesine cenaze masrafı karşılığı veril
mesi. 

4 

( S. Sayısı : 244 ) 



8 -
IIÜ. 

Madde 5. — 
A) Ihtiyarlıik aylığından faydalanmak için: 
a) '60 yasanı doldurmuş olmak; 
b) 'En az 25 yıldan beri sigortalı bulun

mak; 
c) «En az 5 €00 /günlük İhtiyarlık Siıgontası 

primi ödemiş olmak; 
Şarttır. 
OB) Maluliyet aylığından faydalanabilmek 

için : 
la) (Çalışma gücünün en az % 75 ini 'kay

betmiş olmak, en az 25 yıldan beri sigortalı 
bulunmak ve en az 5 000 ıgünlük ihtiyarlık Si
gortası primi ödemiş 'Oİmaık; veya, 

Ib) Çalışma gücünün en az % 75 ini kay-
ibötmi'ş olmak, en az 1.5 yıldan beri sigortalı 
'bulunmak ve ihtiyarlık Sigortasına tâbi işe ilk 
ıdeıfa girilen tarihten maluliyet aylığından fay-
dalıanmak taleibin.de bulunulan tarihe ıkadar ge
çen her yıl için ont-a^am'a olarak .en az 200 gün
lük ihtiyarlık Sigortası priımi ödemiş olmak; 

Şarttır. 
C) ihtiyarlık veya maluliyet aylığına hak 

kazananların aylıklarının ödenmesine kendileri
nin bu yoldaki yazılı taleplerini takip eden. ay 
Ibaşmdan başlanır. 

Madde 6 — Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan
ların bu işlerde geçen hizmet süreleri üzerinden 
hesaplanacak yıpranma payları, ihtiyarlık Si
gortası halklarından faydalanılması için yerine 
getirilmesii meşrut prim ödeme gün sayıcını dol
durmamış bulunan sigortalıların prim ödeme 
gün sayılarına eklenir. Hak kazanma için lüzum
lu prim ödeme gün, sayısı bu suretle tamamlan
dıktan sonra artan yıpranma payı gün sayıları 
ve priim ödeme gün sayısına katılmış kısmı yok
sa tamamı, 5 nci maddenin (A) fibrasına göre 
ihtiyarlık aylığından faydalanabilecek yaş had
dinden indirilir. Ancak, yaş haddinden bu suret
le yapılacak indirmeler 10 yılı geçemez. 

Ağır ve yıpratıcı işlerle bu işlerde geçen 
hizmet süreleri üzerinden, % 30 u geçmemek 
şartiyle, ne nispette yıpranma payı hesap'1 ana
cağı Çalışma Vekâletince hazırlanacak Tüzük
te belirtilir. 

Madde 7. — Bağlanacak ihtiyarlık ve malu
liyet aylığının yıllık tutarı, sigortalıların kendi-

I 0a. E. 

Madde 5. — 
| 1. ihtiyarlık aylığından faydalanmak için : 

a) 60 yaşını doldurmuş olmak; 
b) En az 25 yıldan beri sigortalı bulunmak; 
e) En az 5 000 günlük ihtiyarlık sigortası 

i primi ödemiş olmak; 
I Şarttır. 

2. Maluliyet aylığından faydalanabilmek 
için : 

a) Çalışma gücünün en az % 75 ini kay
betmiş olmak, en az 25 yıldan t e r i sigortalı bu
lunmak ve en az 5 000 günlük ihtiyarlık Sigor-

j tası pirimi ödemiş olmak; veya, 
I b) Çalışma gücünün en az % 75 ini kaybet-
I miş olmak, en az 15 yıldan beri sigortalı bu-
I lunmak ve ihtiyarlık Sigortasına tâbi işe ilk 
i defa girilen tarihten maluliyet aylığından fay-
I dalanına talebinde bulunulan tarihe kadar ge-
| çen her yıl için ortalama olarak en, az 200 gün

lük ihtiyarlık Sigortası primi ödemiş olmak; 
Şarttır. 
3. ihtiyarlık veya maluliyet aylığına hak 

j kazananların aylıklarının ödenmesine kendileri
nin bu yoldaki yazılı taleplerini takibeden 
ay başından başlanır. 

Madde 6. — Ağır ve yıpratıcı işlerde ça
lışanların bu işlerde geçen hizmet süreleri üze
rinden hesaplanacak yıpranma payları, ihtiyar
lık sigortası haklarından faydalanılması için 

I yerine getirilmesi meşrut prim ödeme gün sa-
• yısmı doldurmamış. bulunan sigortalıların prim 
i ödeme gün sayılarına eklenir. Hak kazanma 
; için lüzumlu prim ödeme gün sayısı bu suretle 

tamamlandıktan sonra artan yıpranma payı 
j gün sayıları ve prim ödeme gün sayısına ka-
' tılmış kısmı yoksa tamamı, 5 nci maddenin 
' (1) fıkrasına göre ihtiyarlık aylığından fayda-
• lanabilecek yaş haddinden indirilir. 
j Ağır ve yıpratıcı işlerle bu işlerde . geçen 
! hizmet süreleri üzerinden, % 30 u geçmemek 

şartiyle, ne nispette yıpranma payı hesaplana-
nacağı Çalışma Vekâletince hazırlanacak nizam-

' name ile tesb-it olunur. 

I Madde 7. — Bağlanacak ihtiyarlık ve malu
liyet aylığının yıllık tutarı, sigortalıların ken-

t 
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leri ve iş verenleri tarafından' ödenen primler 
toplamının % 20 sidir. Şu kadar ki, yıllık ihti
yarlık ve maluliyet aylıklarının tutarı 400 lira
dan a^ağı olamaz. 

Ancak, sigortalılık süresi 15 ile 25 yıl ara
sında bulunan ve çalışma gücünün en az % 75 ini 
kaybetmiş olan sigortalılara bağlanacak mâ-

* lûliyet aylığının yıllılk tutarının asgari haddi, 
400 liradan sigortalılık süresinin 25 yıldan ek-
si'k olan her tam senesi için 16 lira indirme ya-

•»pılması suretiyle bulunacak mi/ktardır. 

(Madde 9. — Durumları aşağıda yazılı sigor
talıların, müracaat tarihinden evvelki hizmet 
süreleri için namlaTina ödenen ihtiyarlık sigor
tası primlerinin yarısı, yaızılı talepleri üzerine 
aynen geri verilir. 
, a) Evlenme dolayısiyle işlerinden ayrılan 
kadın işçi ve hizmetliler; .> 

* h) ihtiyarlık Sigortasına tâbi işlere geç 
girdiklerinden 60 yaşında veya bu yaş
tan sonra talepleri tarihinde 25 yıllık sigorta
lılık süresini dolduramıyan işçi ve hizmetliler. 

Yukarda yazılı sebeplerle işinden ayrılan si
gortalı yeniden sigortalı bir işe girecek olur
sa bu macfcle gereğince kendisine geri verilen 
primleri Kuruma iade etmedikçe eski hizmet
leri işbu kanunun tatbikatında nazara alınmaz 
ve bu gibilerin sigortalılık süreleri kendileri
ne toptan Ödeme yapılması hususundaki yazılı 
taleplerinden sonra, ihtiyarlık Sigortasına tâbi 
işlere ilk defa girdikleri tarihten başlar. 

Bu sebeplerle işten ayrılan ve kendilerine 
toptan ödeme yapılmış bulunan sigortalılar 
yeniden sigortalı bir işe girdikleri ve aldıkla
rı sigorta primlerini de, Kuruma geri verdik
leri takdirde, evvelki sigortalılık süreleri ye-

' ni sigortalılık sürelerine, prim ödeme gün sa
yıları da yeniden prim ödiyecekleri günsayı-
larına ilâve olunur.-Ancak, bu gibilerin toptan 

- ödeme için yazılı talepte bulunmuş oldukları 
tarih ile İhtiyarlık Sigortasına tâbi işlere ye
niden girdikleri tarih arasındaki fasıla sigor
talılık süresinden sayılmaz. 

9 -
I .Ça. E. 

j dileri veya iş verenleri tarafından ödenen ihti-
yarlık sigortası primleri toplamının % 20 sidir. 

; Şu kadar ki, yıllık ihtiyarlık ve maluliyet ay
lıklarının tutarı 400 liradan aşağı olamaz. 

J Ancak, sigortalılık süresi 15 ile 25 yıl ara-
' sında bulunan ve çalışma gücünün en az % 75 
ı ini kaybetmiş olan sigortalılara bağlanacak mâ-
| lûliyet aylığının yıllık tutarının asgari haddi, 

400 liradan, sigortalılık süresinin 25 yıldan ek
sik olan her tam senesi için, 16 lira indirme ya-

I pılması suretiyle bulunacak miktardır. 

Maddet 9. — Durumları aşağıda yazılı sigor
talıların, müracaat tarihinden evvelki hizmet 
süreleri için kendilteri ve iş verenleri tarafıfn-

j dan ödenen ihtiyarlık sigortası primlerinin ya-
| rısı, yazılı talepleri üzerine, aynen geriverilir: 

a) Evlenme dolayısiyle işlerinden ayrılan 
kadın işçi ve hizmetliler; 

b) İhtiyarlık Sigortasına tâbi işlere geç gir
diklerinden 60 yaşında v.eya bu yaştan sonra 
talepleri tarihinde 25 yıllık sigortalılık süresini 
dolduramıyan işçi ve hizmetliler. 

Yukarıki fıkralarda yazılı sebeplerle işinden 
ayrılan sigortalı, ihtiyarlık Sigortasına tâbi bir 
işe yeniden girecek olursa bu madde gereğince 
kendisine geri verilen primleri kuruma iade et
medikçe eski hizmetleri işbu kanunun tatbika
tında nazara alınmaz. Bu gibilerin sigortalılık 

i süreleri kendilerine toptan ödeme yapılması hu
susundaki yazılı taleplerinden sonra, ihtiyarlık 
Sigortasına tâbi işlere ilk defa girdikleri tarih
ten başlar. 

Bu sebeplerle işten ayrılan ve kendilerine 
toptan ödeme yapılmış bulunan sigortalılar, ih
tiyarlık Sigortasına tâbi bir işe yeniden gir
dikleri ve aldıkları sigorta primlerini de Kuru
ma geri verdikleri takdirde, evvelki sigortalılık 
süreleri yeni sigortalılık sürelerine ve prim öde
me gün sayıları da yeniden prim ödiyecekleri 
gün sayılarına ilâve olunur. Ancak, bu gibile
rin toptan ödeme için yazılı talepte bulunmuş 
oldukları tarih ile ihtiyarlık Sigortasına tâbi 
işlere yeniden girdikleri tarih arasındaki fasıla 
sigortalılık süresinden sayılmaz. 
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Madde 10. — İhtiyarlık Sigortasından ay
lık bağlanmasına hak kazanamamış olan sigor
talılardan : 

a) Çalışma gücünün en az % 75 ini kay
bettikleri usulen anlaşılan sigortalıların bu hu
susta yazı ile müracaatta bulundukları tarihe 
kadar, 

b) ölen sigortalıların da ölüm tarihleri
ne kadar, 

Gerek 'kendileri, gerökse kendileri için iş ve
renleri tarafından ödenmiş bulunan İhtiyarlık 
Sigortası primleri tutarı sigortalıya veya 11 nci 
'maddede yazılı esaslar dairesinde hak sahiple
rine aynen ödenir. 

Şu ikadar ki, İş Kazasından veya 'Meslek Has
talığından ileri gelen daimî iş göremezlik ve 
ölüm hallerinde, aynı zamanda 4772 sayılı Ka
nundan faydalananlara yapılacak toptan öde
me yukarda .gösterilen .miktarın yarısıdır. 

Madde 11. — Sigortalının ölümü halinde 
toptan ödenecek miktarın yarısı dul kalan ka
rısına verilir, 18 yaşını doldurmamış çocukla
rından her birine de toptan ödenecek miktarın 
dörtte biri ödenir. 

Sigortalının ölümünden önce evlât edinil
miş veya neseıbi düzeltilmiş yahut babalığı hük
me bağlanmış çıocukları da toptan ödemıeden 
faydalanırlar. 

Sigortalının çalışamaz durumdaki malûl ço
cukları yaşları ne olursa olsun 18 yaşını dol
durmamış çocukları gibi toptan ödemeden fay
dalanırlar. 

Sigortalının ölümü ile hem anasız ve hem 
'babasız kalan çocuklarından her birine, toptan 
ödenecek miktarın % 30 u veriMr. 

Hak sahiplerine ödenecek miktarlar toplamı, 
toptan ödeme miktarını aşamaz. Bu miktarın 
aşılmaması için gerekirse hak sahiplerine öde
necek miktardan aralarındaki nispet gözetile
rek indirme yapılır. 

Sigortalının hak sahibi karısına ve çocuk
larına ödenen hisseler toplamı toptan ödeme 
miktarından çıkarıldıktan sonra arta kalan kıs
mın yarısı geçimi sigortalı tarafından sağlanan 
veya sağlanması hükme (bağlanmış bulunan 
anasına ve yarısı da aynı şartı haiz babasına 
Ödenir. 

Ça. E. 

Madde 10. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Sigortalının ölümü halinde 
toptan ödenecek miktarın yarısı dul kalan ka
rısına verilir. 18 yaşını doldurmamış çocukla
rından her birine de toptan ödenecek mikta
rın dörtte biri ödenir. 

Sigortalının ölümünden önce evlât edinil
miş veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hük
me bağlanmış çocukları da toptan ödemeden 
faydalanırlar. 

Sigortalının çalışamaz durumdaki malûl ço
cukları, yaşları ne olursa olsun, 18 yaşını dol
durmamış çocuklar gibi toptan ödemeden fayda
lanırlar. 

Sigortalının ölümü ile hem anasız ve hem 
babasız kalan çocuklarından her birine, toptan 
ödenecek miktarın %30 u verilir. 

Hak sahiplerine ödenecek miktarlar topla
mı toptan ödeme miktarını aşamaz. Bu mik
tarın aşılmaması için gerekirse hak sahipleri
ne ödenecek miktardan aralarındaki nispet gö
zetilerek indirme yapılır. 

Sigortalının hak sahibi karısına ve çocuk
larına ödenen hisseler toplamı toptan ödeme 
miktarından çıkarıldıktan sonra arta kalan kıs
mın yarısı geçimi sigortalı tarafından sağla
nan veya sağlanması hükme bağlanmış bulunan 
anasına ve yarısı da aynı şartı haiz babasına 
ödenir. 
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Yukardaki esaslar dairesinde toptan ödeme 
yapıldıktan sonra bakiye kalırsa, bu bakiye
den, sigortalının ölümünden sonra doğacak ço
cuklarına bu maddenin birinci ve dördüncü 
fıkraları gereğince toptan ödeme yapılır. 

Madde 1 2 . — Hangi hallerde sigortalının 
çaljşma gücünün en az % 75 ini kaybetmiş du-
runıda sayılacağı Çalışma ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vekâletlerinee birlikte hazırlanacak bir 
tüzükte belirtilir. 

Madde 13. — Umumi muvazeneye dâhil dai
relere, katma bütçeli idarelere, belediyelere, hu
susi idarelere veya îşçi Sigortaları Kurumuna 
ait" hastane bulunan yerlerde bu hastanelerden 
birinin sağlık kurulunca, bu kabîl hastane bu-
lunmıyan yerlerde biri Sağlık ve Sosyal Yardım 
müdürü, Hükümet tabibi belediye tabibi veya 
işçi sigortaları kurumu hekimi olmak üzere en 
az iki hekim tarafından müştereken verilecek 
raf>or maluliyet durumumun tesbitinde esas tu
tulur. 

Anacak : 
a) Hastalık veya arızanın nev'ine göre uz

man bulunmaması; 
b) Gerekli tetkik ve teşhis araçlarının ol

maması ; 
c) Hastalık veya arızanın sonucunu tâyin 

için sigortalının bir sağlık müessesesince müşa
hede altına alınmasının gerekmesi; 

Gibi sebeplerden biri dolayısiyle rapor Ku-
ruhıca yeter görülmezse sigortalı, yukarda be
lirtilen hastanelerden Kurum tarafından tâyin 
ecfilen en yakın bir hastanenin sağlık kuruluna 
sevk olunabileceği gibi sigortalı da, 1 nci fık
rada yazılı raporlar üzerine Kurumca verilecek 
karara itiraz ederek aynı şekilde bir hastanenin 
sağlık kurulunda muayenesini talbedebilir. 

Kurum veya sigortalının bu son rapora da iti-
rajz etmesi halinde durum Yüksek Sağlık Şûra-
suıca kesin karara bağlanır. 

Raporlarının Kurumca .yeter görülmeimesi 
sebebiyle* yeniden bir hastane sağlık kuruluna 
sevk olunacak sigortalıların gidip geılme yol 
paraları Kurum tarafından verilir. 

Ça. E. 

Yukardaki esaslar dairesinde toptan ödeme 
yapıldıktan sonra bakiye kalırsa, bu bakiye
den, sigortalının ölümünden sonra doğacak ço
cuklarına bu maddenin 1 nci veya 4 ncü fık
raları gereğince toptan ödeme yapılır. 

Madde 12. — Hangi hallerde sigortalının ça
lışma gücünün en az % 75 ini kaybetmiş du
rumda sayılacağı Çalışma ve Sıhhat ve İçti
mai Muavenet vekâletlerinee birlikte hazırla
nacak bir nizamname ile tesbit olunur. 

Madde 13. — Umumi muvazeneye dâhil da
irelere, katım bütçeli idarelere, belediyelere, 
hususi idarelere veya îşçi Sigortaları Kuru
muna ait hastane bulunan yerlerde bu hasta
nelerden birinin sağlık kurulunca, bu kabîl 
hastane bulunmıyan yerlerde, biri Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Müdürü, Hükmet tabibi, be
lediye tabibi veya İşçi Sigortaları Kurumu he
kimi olmak üzere en az iki hekim tarafından 
müştereken verilecek rapor maluliyet durumu
nun tesbitinde esas tutulur. 

Ancak : 
a) Hastalık veya arızanın nev'ine göre 

mütehassıs bulunmaması, 
b) Gerekli tetkik ve teşhis vasıtalarının 

mevcut olmaması, 
e) Hastalık veya arızanın sonucunu tâyin 

için sigortalının bir sağlık müessesesince müşa
hede altına alınmasının gerekmesi, 

Gibi sebeplerden biri dolayısiyle rapor Ku
rumca yeter görülmezse sigortalı, yukarda be
lirtilen hastanelerden Kurum tarafından tâ
yin edilen en yakın bir hastanenin sağlık ku
ruluna sevkolunabileceği ıgibi sigortalı da, bi
rinci fıkrada yazılı raporlar üzerine kurumca 
verilecek karara itiraz ederek 'aynı şekilde 
bir hastanenin Sağlık Kurulunda muayenesini 
talebedebilir. 

Kurum veya sigortalının bu son rapora da 
itiraz etmesi halinde durum Yüksek Sağlık 
Şûrasınca kesin karara bağlanır. 

Baporlarınm Kurumca yeter görülmemesi Se
bebiyle yeniden bir hastane sağlık kuruluna 
sevkolunacak sigortalıların ve lüzumu halinde 
bunlara refakat etmesi gereken kimselerin gidip 
gelme yol paralariyle sigortalıların hastane mas
rafları kurum tarafından veriür. 
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(Madde 14. — İhtiyarlık Sigortasından 'aylık 
alan veya aylık bağlanmasına hak kazanımış, 
durumda bulunan sigortalının ölümü halinde, 
dul 'karısına, özel 'kanunlar gereği'nce her hane
ği bir yerden aylık veya ödenek almamak ve
yahut 'Ihtiyarlsk Sigortasınla tâbi ıbiır işten ka
zancı bulunmamak şartiyle, kocasına ait aylı
ğın % 40 ma eşit bir aylık .bağlanır. 

özel 'kanunlar gereğinde her hangi bir yer-
ıden aylık veya «ödemek alan yahut İhtiyarlık 
Sigortasına tâbi bir işten kazancı bulunan dul
ların buralarda temin ettikleri aylıklar bu ka
nun gereğince bağlanacak aylıkta^ az oilursa 
aradaki fark kendisine ödenir. 

Sigontalınım çocuklarımdan' her 'birine, sigor
talıya (bağlanacak aylığın % 20 si nispetinde 
aylık ödenir. Bu ödemeler çocuğun 18 ya,şiıiıı 
doldurmasına kadar devam ader. 

ıSi'gorta linin ölümünden evvel .evlât edinil
miş, veya nesebi düzeltilmiş yahut ba'balığı 
'hükme bağknmuş çocukları ile ölümün'deaı son
ara doğan çocukları da bu kanundaki esaslar dai-
nesinde aylıktan faydalanırlar. 

(Si'gortalrncın çalışamıyacak durumdaki mâ-
Ml çocukları, yaşları ne olursa olsun sigortalı
nı/n 18 yaş'i.nd'an .küçük çocukları ,gübi bu aylık
tan faydalanırlar. 

Hak sa'hiplieri kimselere bağlaınacak aylıkla-
rın yıllık (toplamı sigortalıya ait aylığın yıllık 
tutarını geçemem. Buı haddin aşılmaması için 
•gerekirse, hak sahibi olan kimselerim aylıkla
rından aralariınl laki nispet gözetilerek indirmis-
'ler yapılır. 

Sigortalının karısına ve, çocukların a bağıVan-
ıması .gereken aylıkja.rıın toplamı sigortalıya ai't 
aylıktan dun bulunduğu takdirde, artanı, /eşit 
'hisseller halinde geçimi sigortalı tarafından 
sağlanan veya sağlanımasıı hüknııe 'bağla'nımsş bu
lunan ana ve babasına aylık olarak Ibağianur. 
Ancak, blumların 'belilerinin Hissesi % 20 yi geçi
lmez. 

Sigortalının dul karısı ve kız çocukları ev
lenecek olurlarsa aylıkları kesilir. 

1 3 -
i Ça. E. 

I Madde 14. — İhtiyarlık sigortasından aylık 
; alan veya aylık bağlanmasına hak kazanmış du-
j rumda bulunan sigortalının ölümü halinde, dul 
I karısına, özel kanunlar gereğince her hangi bir 

yerden aylık veya ödenek almamak veyahut İh
tiyarlık sigortasına tâbi bir işten kazancı bu
lunmamak şartiyle, kocasına ait aylığın % 40 
na eşit 'bir aylık bağlanır. 

Sigortalının çocuklarından her birine, özel 
kanunlar gereğince her hangi bir yerden aylık 

i veya ödenek almamak yahut İhtiyarlık Sigorta
sına tâbi bir işten kazancı bulunmamak şartiy
le, sigortalıya bağlanacak ayılığın % 20 si nis
petinde aylık ödenir. Bu ödemeler çocuğun 18 
yaşını doldurmasına kadar devam edes*. 

özel kanunlar gereğince her hangi bir yerden 
aylık veya ödenek alan yahut İhtiyarlık Sigorta-

I sına tâbi bir işten kazancı bulunan dulların ve 
çocukların buralardan temin ettikleri aylıklar 

I bu kanun gereğince bağlanacak aylıktan az olur
sa aradaki fark kendilerine ödenir. 

Sigortalının ölümünden evvel evlât edinil-
| miş ,veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hük

me bağlanmış çocukları ile ölümünden sonra do
ğan çocukları da bu kanundaki esaslar daire-

! sinde aylıktan faydalanırlar. 
Sigortalının çalışamıyacak durumdaki malûl 

çocukları, yaşları ne olursa olsun, sigortalının 
i 18 yaşından küçük çocukları gibi bu aylıktan 

faydalanırlar. 
Hak sahibi kimselere bağlanacak aylıkların 

i yıllık toplamı sigortalıya ait aylığın yıllık tu
tarını geçemez. Bu haddin aşılmaması için ge
rekirse hak sahibi olan kimselerin aylıkların
dan aralarındaki nispet gözetilerek indirmeler 

I yapılır. 
j Sigortalının karısına ve çocuklarına bağlan-
j ması gereken aylıkların toplamı sigortalıya ait 

aylıktan dûn bulunduğu takdirde, artanı, eşit 
I hisseler halinde, geçimi sigortalı tarafından 
i :sağlanan veya sağlanması hükme bağlanmış bu-
I lunan ana ve babasına aylık olarak verilir. An-
I :cak, bunların beherinin hissesi % 20 yi geçe-
I mez. 

i Sigortalının dul karısı ve kız çocukları ev
lenecek olurlarsa aylıkları kesilir. 
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Mdde 15. — Kadın sigortalıların çocukları
na, bakmakta olduğu çalışamıyacak durumda
ki malûl kocasına ve geçimi sigortalı kadın ta
rafından sağlanan vey*a sağlanması hükme bağ
lanmış bulunan ana ve babasına da 14 ncü 
maddedeki şartlar ve esaslar dairesinde aylık 
bağlanır, veya 11 nci madde gereğince toptan 
ödeme yapılır. 

Madde 16. — Sigortalının ölümü halinde 
cenaze masrafı karşılığı (olarak ailesine 75 lira 
ödenir. 4772 sayılı Kanun gereğince cenaze 
masrafı verilen sigortalılar için bu maddeye 
tevfikan ayrıca ödeme yapılmıyacağı gibi, ih
tiyarlık Sigortasına tâbi işlerden ayrıldıkları 
tarihten bir yıl geçtikten sonra ölenler ile bu 
sigortadan aylık bağlanmış veya toptan öde
me yapılmış olanlar için de cenaze masrafı ve
rilmez. 

Madde 20. — İhtiyarlık Sigortasının gerek
tirdiği yardımlarla her türlü Yönetim giderle
rini karşılamak üzere alınması gerekli prim
leri sigortalılarla bunların iş verenleri öderler. 
tş veren çalıştırdığı bilûmum sigortalıların 
prim tutarlarını ücretlerinden kesmeye ve ken
disine ait prim tutarını da bu miktara ekliye-
rek en geç ertesi ayın sonuna kadar îşçi Si
gortaları Kurumuna ödemeye mecburdur. îş 
veren primlerin bu suretle tam olarak zama
nında ödenmemesi halinde îşçi Sigortaları Kuru
muna karşı sorumlu olup, ayrıca primleri % 10 
fazlasiyle ve % 5 faizi ile ödemeye mecburdur. 

Madde 21. — Sigortalılarla iş verenlerin 
ödeyecekleri primlerin hesabında sigortalılara 
tediye edilen ücretlerin aylık tutarı esas alı
nır. 

Sigortalılara verilen fazla mesai ücretleri, 
prim ve pahalılık zamları gibi yalnız ücret ma
hiyetindeki her türlü paralar ücretlerin aylık 
tutarına dâhildir. 

Madde 22. — Ücretsiz çalışanlarla günlük 
kazancı 2 liradan aşağı olan sigortalıların İh
tiyarlık Sigortası primleri 2 lira üzerinden he
saplanır. 

Sigortalının fiilen aldığı ücret ile 2 lira ara-

13 — 
I Ça. E. 

Madde 15. — Hükümetin 15 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir, 

Madde 16. — Sigortalının ölümü halinde ce
naze masrafı karşılığı olarak ailesine 75 lira 
ödenir. 4772 sayılı Kanun gereğince cenaze mas
rafı verilen sigortalılar için bu maddeye tevfikan 
ayrıca ödeme yapılmaz. İhtiyarlık Sigortasına 
tâbi işlerden ayrıldıkları tarihten bir yıl geçtik
ten sonra ölenler ile bu sigortadan aylık bağ
lanmış veya toptan ödeme yapılmış olanlar için 
de cenaze masrafı verilmez. 

Madde 20. — İhtiyarlık Sigortasının gerek
tirdiği yardımlarla her türlü yönetim giderlerini 
karşılamak ünere alınması gerekli primleri sigor
talılarla bunların îş verenleri öderler, .iş veren 
çalıştırdığı bilûmum sigortalıların prim tutar
larını ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait 
primler tutarını da bu miktara ekliyerek en geç 
ertesi ayın sonuna kadar işçi Sigortaları Kuru
muna ödemeye mecburdur, iş veren, primlerin 
bu suretle tam olarak zamanında ödenmemesi 
halinde işçi Sigortaları Kurumuna karşı sorum
lu olup, ayrıca primleri % 10 fazlasiyle ve kanuni 
ödeme müddetinin sona erdiği tarihten itibaren 
% 5 faizi ile ödemeye mecburdur. 

Madde 21. — Hükümetin 21 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 22. — Hükümetin 22 nci maddesi ay
nen kabul" edilmiştir. 
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smdaki farka ait primin tamamı iş veren tara
fından ödenir. 

ihtiyarlık Sigortası primlerinin hesabında 
günlük kazancın 50 liradan fazlası nazara alın
maz. 

Bu madde gereğince prim hesabına esas 
tutulacak günlük kazanç, sigortalının bir tak
vim ayı içinde elde ettiği ve prime esas tutu
lan aylık kazanç toplamının 30 da biridir. 

Günlük kazancın hesabına esas tutulan ay 
içindeki iş günlerinde her hangi bir sebeple kıs
men çalışmamış ve çalışmadıkları günler için 
ücret almamış sigortalıların günlük kazançları, 
o ay içindeki fiilî kazanç toplamının ücret al
dıkları gün adedine bölünmesi suretiyle hesap
lanır. 

Sigortalıların günlük kazançlarının hesabın
da esas tutulan gün sayıları aynı zamanda bun
ların prim ödeme gün sayılarını gösterir. 

Muhtelif iş yerlerinde çalışan sigortalıların 
ihtiyarlık Sigortası primine esas tutulacak ay
lık ve günlük kazançlarını tesbitinde her iş 
yerindeki aylık ve günlük kazanç tutarı müs-
takilen nazara alınır ve primler buna göre he
saplanır. 

Madde 24. — İhtiyarlık Sigortası primi si-
gortabnan kazancının % 8 i dir. 

İBu miktarlın yarısı sigortalı,-diğer yarısı da 
iş vereni hissesidir; 22 ncı madde hükmü sak
lıdır. 

Madde 26. — îş veren veya iş veiren vekili 
iş yerinde çalıştırdığı sigortalılara ödenen üc
retleri gösterir ve örneği işçi Sigortaları Kuru
munca hazır lanacaık .aylık; kadroları en geç er
tesi ayım sonuna kadar tşçi 'Sigortaları Kuru
muna vermeye mecburdur. 

(Bordrolar örneğine uygun.1 olarak vaktinde 
verilmezse veya bordroların dayandığı beilge-
ler bordro muhteviyatını teyidedeır mahiyette 
.görülmezse işçi 'Sigortaları Kurumu prim hesa
bında esas tutulacak kazançlar toplamını uy-
ıgun göreceği yol ye usullere göre re'sen takdir 
eder. 

Ça. E. 

Madde 24. — Hükümetin 24 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 26. —• iş veren veya iş veren vekili iş 
yerinde çalıştırdığı sigortalılara ödenen ücret
leri gösterir ve örneği işçi Sigortaları Kuru
munca hazırlanacak aylık bordroları en geç ertesi 
ayın sonuna kadar işçi Sigortaları Kurumuna 
vermeye mecburdur. 

Bordrolar, örneğine uygun olarak, vaktinde 
verilmezse veya bordroların dayandığı belgeler 
bordro muhteviyatını teyideder mahiyette görül
mezse, tşçi Sigortaları Kurumu prim hesabında 
esas tutulacak kazançlar toplamım uygun göre
ceği yol ve usllere göre re'sen takdir eder. 

Kendileri için iş verenleri tarafından bordro 
verilmiyen sigortalılar çalıştıklarını mahkeme ka-
rariyle ispat ederlerse, bunların mahkeme kara
rında belirtilen kazanç toplamlariyle çalışma gün 
sayıları nazara alınır. 
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•Madde 27. — Sigortalılık süresi .eıı &z 5 yıl 
olan ve aagari 1 000 günlük İhtiyarlık Sigorta
sı primi ödemiş bulunan sigortalılar aşağıda
ki şartlar dâhilinde ihtiyari olanak sigortaya 
devam edebilirler. 

a) ihtiyari lolarak sigortaya devam •edece-
« ğin; bu 'kanuna tâbi işten son defa ayrıldığı 

tarihten itibaren bir yıl içimde îşçi Sigortalan 
Kurumuna yazı ilıe bildirmek; 

* <b) (Evvelce kendisinle toptanı ödeme yapıl
mamış olmak veya toptan ödeme yapılmışsa bu 
miktarı aradan geçen zamana ait faizi ile bir
likte, ihtiyari olaraık sigortaya defvam talebinin 
kabul edildiği hususunda Kurumca kendisine 
yapılacak tebliğ tarihinldıen itibaren bir ay için
de iade etmiş bulunmak; 

c) (Her yıl en az 2:50 gün îhtiyarlhk Sigor
tası primi ödemek. 

(c) bendi gereğince ödenecek primlerin tâ
yininde sigortalının işten ayrıldığı tarihe ta
kaddüm eden son bir yıl içindeki ortalama 
günlük kazancı esas tutulur. Bu ücret üzerin
den 24 neü maddedeki nispet dâhilinde tesbit 
olunacak primlerin tamamını yalnız sigortalı 
öder. 

Bu sigortalıların mecburi ve ihtiyarî olarak 
ödedikleri primler ve bu primlere ait gün sa
yıları birleştirilir. 

ihtiyari olarak sigorta haklarını devam et
tirenler yıllık primlerini îşçi Sigortaları Ku
rumunun tâyin edeceği aylarda dört eşit tak-

•- sitte ödeıler. Her hangi bir taksiti gecikme 
faizi ile birlikte ve taksit tarihinden itibaren 
en çok bir yıl içinde yatırmıyan sigortalılar 
bundan spnra ihtiyarı olarak sigortaya devam 
edemezleri 

Madde 28. — îşçi Sigortaları Kurumu, Ça
lışma Vekâletince tasdik edilecek umumi şart-

n 1ar dâhilinde, İhtiyarlık Sigortasına tâbi olmı-
yan işlerfle ve iş yerlerinde çalışanların da 
toplu olarak bu kanuna tâbi tutulmaları için 
iş verenlerle veya işçi ve hizmetlilerin dernek 
ve buna benzer teşekkülleriyle yahut işçi ve 
iş veren Sendikaları ile sözleşmeler yapabilir. 

Bunlar hakkında bu kanunun geçici 1 nci 
maddesindeki hükümler uygulanmaz. 

Madde 27. — Sigortalılık süresi en az 5 yıl 
olan ve asgari 1 000 günlük ihtiyarlık Sigorta
sı primi ödemiş bulunan sigortalılar aşağıdaki 
şartlar dâhilinde ihtiyari olarak sigortaya de
vam edebilirler : 

a) ihtiyari olarak sigortaya devam edece
ğini bu kanuna tâbi işten son defa ayrıldığı ta
rihten itibaren bir yıl içinde işçi Sigortaları Ku
rumuna yazı ile bildirmek. 

b) Evvelce kendisine toptan ödeme yapıl
mamış olmak veya toptan ödeme yapılmışsa bu 
miktarı, aradan geçen zamana ait faiziyle bir
likte, ihtiyari olarak sigortaya devam talebinin 
kabul edildiğinin Kurumca kendisine tebliği ta
rihinden itibaren üç ay içinde iade etmiş bu
lunmak, 

c) Her yıl en az 250 gün ihtiyarlık sigor
tası primi ödemek. 

(c) bendi gereğince ödenecek primlerin tâ
yininde sigortalının işten ayrıldığı tarihe takad
düm eden son bir yıl içindeki ortalama günlük 
kazancı esas tutulur. Bu ücret üzerinden 24 ncü 
maddecfeki nispet dâhilinde tesbit olunacak 
primlerin tamamını yalnız sigortalı öder. 

Bu sigortalıların mecburi ve ihtiyari olarak 
ödedikleri primler ve bu primlere ait gün sa
yıları birleştirilir. 

ihtiyari olarak sigorta haklarını devam et
tirenler ylllık primlerini işçi Sigortalan Kuru
munun tâyin edeceği aylarda dört eşit talksitte 
öderler. Her hangi bir taksiti, gecikme faiziyle 
birlikte ve taksit tarihinden itibaren eri çok bir 
yıl içimde yatırmıyan sigortalılar bundan sonra 
ihtiyari olarak sigortaya devam edemezler. 

Madde 28. — Hükümetin 28 nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 
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Madde 29. — iş veren veya iş veren vekil
leri iş yerlerinden aldıkları sigortalı işçi ve 
hizmetlileri, örnekleri îşçi Sigortaları Kuru
munca hazırlanacak bildirimlerle en geç 15 gün 
zarfında kuruma bildirmeye mecburdurlar. 

Sigortalıların kurumca tescili iş yerlerinde 
tutulacak kayıt ve defterler, ihtiyarî sigorta
ya tâbi tutulanların prim ödeme şekilleri, ay
lıkların tediye zamanları, senelik hesap kart
larının sigortalılara ne suretle verileceği ve bu 
kanunun tatbik tarzını gösteren diğer husus
lar Çalışma Vekâletince hazırlanacak bir Tü
zükle gösterilir. 

Madde 31. — İhtiyarlık Sigortası için ayrı
lacak karşılıklar : 

a) Millî bankalara; 
b) . Devletin çıkardığı veya kefil olduğu 

tahvillere; 
c) Gayrim enkullere; 
d) Sigortalılara mesken inşası için bu 

meskenleri ipotek etmek suretiyle gayrimen
kulun değerinin % 90 ı karşılığı olarak; 

Yatırılmak suretiyle işletilir. 
Bu karşılığın % 40 ı Devlet tahvillerine 

ve en çok % 25 i de ipotek karşılığı olarak 
yatırılır. 

Madde 33. — Bir takvim yılı zarfında bu 
kanuna tâbi işlerden aldıkları ücret miktarının 
prim ödeme gün sayılarının ve namlarına ta
hakkuk ettirilen İhtiyarlık Sigortası primle
rini göstermek üzere İşçi Sigortaları Kurumun
ca sigortalılara senelik birer hesap kartı veri
lir. Bu hesap kartları muhteviyatına yapıla
cak itirazların Kuruma yazı ile bildirilmesi 
lâzımdır. Hesap kartlarının sigortahlarca alın
dığı tarihten itibaren bir yıl geçtikten sonra 
yapılacak itirazlar nazara alınmaz. 

İş verenler ve iş veren vekilleri, 29 ncu 
madde gereğince hazırlanacak tüzükte hesap 
kartları hakkında uygulanacağı belirtilecek 
olan usullere riayet etmeye mecburdur. 

Madde 37. — İhtiyarlık Sigortasından aylık 
almakta iken yabancı memleketlere giden kim
selere yabancı ülkelerde kaldıkları müddete 
ait aylıkları verilmez. Bunlardan en geç 5 yıl 
içinde tekrar memlekete dönenlere, döndükleri 
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Madde 2'9. — İş veren veya iş veren vekil
leri iş yerlerine aldıkları sigortalı işçi ve hiz
metlileri, örnekleri İşçi Sigortaları Kurumunca 
hazırlanacak beyannamelerle, en geç 15 gün zar
fında Kuruma bildirmeye mecburdurlar. 

i Sigortalıların Kurumca tescili, iş yerlerinde 
tutulacak kayıt ve defterler, ihtiyari sigortaya 
tâbi tutulanların prim ödeme şelkilleri, aylıkla
rın tediye zamanları, senelik hesap kartlarının 
sigortalılara ne suretle verileceği ve bu kanunur* 
tatbik tarzını gösteren diğer hususlar Çalışma 
Vekâletince hazırlanacak bir nizamname ile tes-
bit olunur. 

i Madde 31. — Hükümetin 31 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

Madde 33. — Bir takvim yılı zarfında bu ka
nuna tâbi işlerden aldıkları ücret miktarını prim 
ödeme gün sayılarını ve namlarına tahakkuk et
tirilen İhtiyarlık Sigortası primlerini göstermek 
üzere İşçi Sigortaları Kurumunca sigortalılara 
senelik birer hesap kartı verilir. Bu hesap kart
ları muhteviyatına yapılacak itirazların kuruma 
yazı ile bildirilmesi lâzımdır. Hesap kartlarının 
sigortalılarca alındığı tarihten itibaren bir yıl 
geçtikten sonra yapılacak itirazlar nazara alın
maz. 

İş verenler ve iş veren vekilleri, 29 ncu mad- . 
de gereğince hazırlanacak nizamnamede hesap 
kartları hakkında uygulanacağı belirtilecek olan 
usullere riayet etmeye mecburdur. 

Madde 37. — Hükümetin 37 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 
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tarihi t*kibeden ay başından itibaren, aylıkla
rı ödenmeye desraun olunur. 

MadiLe 38. — işçi Sigortaları Kurumu, ay
lık bağlanması veya toptan ödeme yapılması 
için gerekli belgeler tamamlanınca bağlanacak 
aylıkları ve yapılacak toptan ödemeleri en geç 
bir ay içinde hesap ve tesbidederek ilgililere 
yazı ile bildirir. 

Sigortalılar ve bunların hak sahipleri, ka
rarı bil4iren yazıyı aldıkları günden başlamak 
üzere ÜQ ay içinde yetkili iş mahkemesine baş 
vurarak Kurumun kararma itiraz edebilirler. 
Bu itiraz- kararın uygulanmasını geciktirmez. 
Dâvalar, Hukuk Yargılama Usulü Kanununun 
çabuk yargılama hükümlerine göre görülür. 

Madde 41; — Bu kanunun yaş ile ilgili hü
kümlerinde, sigortalıların ihtiyarlık Sigortası
na ilk defa dâhil oldukları, hak sahiplerinin de 
İhtiyarlık Sigortasından aylık bağlanmasına, ve
ya toptan ödeme yapılmasına hak kazandıkları 
tarihteki resmî doğum tarihleri esas tutulur. 

Nüfufe kayıtlarında doğum ay ve günleri ya
zılı olmıyanlar I Temmuzda doğmuş sayılırlar. 

6kçici madde 1. — 
A?) lî NisftiD 195Û tarihinde 35 yaşını geçmiş 

ıbulmna3llardaıi, 60 yaşını doldurduktan sonra 5 
nci maddedeki şartları yerine getirmiyenler de 
aşağıdaki şartlar dâhilinde bu*kaıtunhükümle
rinden fayadalndırılırlar : 

a) T Nîsan 1950 tarihinden önceki 5 yıl 
içinde en az 1 000 gün veya Çalışma Vekâletince 
tesbit olunan münavebeli işlerde çalışanların da 
750 gün> tş Kanununa tâbi iş yerlerinde çalıştık
larını ispat etmek, 

b) 1 Nisan 1950 tarihinden ihtiyarlık Si
gortasından aylık bağlanması hususunda yazı 
ile müracaat ettiği tarihe kadar geçen her yıl 
için eBvafc ortalama 200 günlük İhtiyarlık Sigor
tası primi ödemiş bulunmak, 

c) Eki az bir yıl sigortalı bulunmak, 
işten ayrılarak bu madde gereğince kendi

sine aylık bağlanmış bulunan sigortalı, ücretli 
bir işe gjrerse ücretli işte çalıştığı müddetçe 
aylığı kesilir. 
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Madde 38. — işçi Sigortaları Kurumu, ay
lık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için 
gerekli belgeler tamamlanınca bağlanacak ay
lıkları ve yapılacak toptan ödemeleri en geç 1 
ay içinde hesap ve tesbit ederek ilgililere yazı 
ile bildirir. 

Sigortalılar ve bunların hak sahipleri, kara
rı bildiren yazıyı aldıkları günden başlamak 
üzere 3 ay içinde yetkili iş mahkemesine başvu
rarak kurumun kararma itiraz edebilirler. Bu 
itiraz kararın tatbikini durdurmaz. Dâvalar, 
Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun seri 
muhakeme usulü hükümlerine göre görülür. 

., Madde 41. — Bu kanunun yaş ile ilgili hü
kümlerinin tatbikmda, sigortalıların ihtiyarlık 
Sigortasına ilk defa dâhil oldukları tarihte, 
hak sahiplerinin ise ihtiyarlık Sigortasından 
aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapıl
masına hak kazandıkları tarihte nüfus kütü
ğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri esas tu
tulur. 

Nüfus kayıtlarında doğum ay vfc günleri ya
zılı olmıyanlar 1 Temmuzda doğmuş sayılırlar. 

Geçici madde 1. — 
A) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geçmiş 

bulunanlardan 60 yaşını doldurduktan sonra 
5 nci maddedeki şartları yerine getirmiyenler de 
aşağıdaki şartlar dâhilinde bu kanun hükümle
rinden faydalandırılırlar: 

a) 1 Nisan 1950 tarihinden önceki 5 yıl 
içinde en az 1000 gün veya Çalışma Vekâletince 
tesbit olunan münavebeli işlerde çalışanların 
da 750 gün iş Kanununa tâbi iş yerlerinde çalış
tıklarını ispat etmek, 

b) 1 Nisan 1950 tarihinden ihtiyarlık Si
gortasından aylık bağlanması hususunda yazı 
ile müracaat ettiği tarihe kadar geeçn her yıl 
için en az ortalama 200 günlük ihtiyarlık sigor
tası primi ödemiş bulunmak, 

c) En az 1 yıl sigortalı bulunmak. 
işten ayrılarak bu madde gereğince kendisi

ne aylık bağlanmış bulunan sigortalı ücretli bir 
işe girerse» ücretli işte çalıştığı müddetçe-aylığı 
kesürâ 
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(a) bendinde yazılı eski hizmet süreleri, si
gortalıların son beş yıl içinde çalıştıkları iş 
yerlerinden alacakları kanıtlı belgeleri 28 Ma
yıs 1953 tarihine kadar İşçi Sigortaları Kuru
muna tevdi edilmek suretiyle belgelenir. 

1 Nisan 1950 tarihinden bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar kuruma tevdi edilen 
çalışma belgeleri de kanuni süresi içinde veril
miş çalışma belgesi olarak kabul edilir. 

îş verenler bu çalışma belgelerini düzenle
mekten imtina ettikleri takdirde ilgili sigorta
lıların zarar ve ziyan talebetmek hakları mah
fuzdur. 

B) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geç
miş olanlardan 50 yaşını doldurduktan sonra 
çalışma gücünün en az % 75 ini kaybeden ve 
5 nci maddede yazılı şartları yerine getirmemiş 
durumda bulunan sigortalılar, bu maddenin 
(A) fıkrasındaki şartlar dâhilinde bu kanun 
hükümlerinden faydalandırılırlar. 

C) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geç
miş olanlardan $0 yaşını doldurduktan sonra 
ölen ve 5 nci maddede yazılı şartları yerine ge
tirmemiş olmakla beraber bu maddenin (A) 
fıkrasındaki şartları yerine getirmiş bulunan 
sigortalıların hak sahiplerine bu kanun hü
kümleri dairesinde aylık bağlanır. 

D) 1 Nisan 1950 tarihinden sonra çalışma 
gücünün en az % 75 ini kaybetmiş bulunanlar 
ile bu tarihten sonra ölen sigoralılarm hak 
sahipleri de (B) ve (C) fıkraları hükümlerin
den faydalandırılırlar. 

MADDE 2. — 5417 sayılı İhtiyarlık Sigor
tası Kanununun 8, 17, 19, 23 ve 34 ncü madde
leri kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanunda derpiş edilen 
sigortalılık süresinin mebdei, sigortalının, ih
tiyarlık Sigortasına tâbi işlerde ilk defa çalış
tığı tarihtir. 

MADDE 4 — Sonradan her hangi bir se
beple İş Kanununun şümulü dışına çıkarılan 
bir iş yerinde işlemeye büsbütün son verilme
dikçe işte kalanlar için bu kanun hükümleri er
tesi takvim yılı taşma kadar uygulanır. 

İdari bir hata dolayısiyle yetkili teşkilâtça 
İş Kanunu şümulüne alınan, iş yerleri hakkın-
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(a) bendinde yazılı eski hizmet süreleri, si
gortalıların son 5 yıl içinde çalıştıkları iş yer
lerinden alacakları belgeleri, 1954 yılı sonuna 
kadar, İşçi Sigortaları Kurumuna tevdi etme
leri suretiyle tevsik olunur. 

1 Nisan 1950 tarihinden bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar Kuruma tevdi edilen 
çalışma belgeleri de kanuni süresi içinde veril
miş çalışma belgesi olarak kabul edilir. 

İş verenler bu çalışma belgelerini düzenle
mekten imtina ettikleri takdirde ilgili sigorta
lıların zarar ve ziyan talebetmek hakları mah
fuzdur. 

B) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geçmiş 
olanlardan 50 yaşını doldurduktan sonra çalış
ma gücünün en az % 75 ini kaybeden ve 5 nci 
maddede yazılı şartları yerine getirmemiş du
rumda bulunan sigortalılar, bu maddenin (A) 
fıkrasındaki şartlar dâhilinde bu kanun hüküm
lerinden faydalandırılırlar. 

C) 1 Nisan 1950 tarihinde 35 yaşını geç
miş olanlardan 50 yaşını doldurduktan sonra 
ölen ve 5 nci maddede yazılı şartları yerine ge
tirmemiş olmakla beraber bu maddenin (A) fık
rasındaki şartları yerine getirmiş bulunan si
gortalıların hak sahiplerine bu kanun hüküm
leri dairesinde aylık bağlanır. 

D) 1 Nisan 19"»i 'tarihinden sonra çalışma 
gücünün en az % 75 ini kaybetmiş bulunanlar 
ile bu tarihten sonra ölen sigortalıların hak sa
hipleri de (B) ve (C) fıkraları hükümelrinden 
faydalandırılırlar. * 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 
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da birinci fıkra hükmü uygulanmıyacağı gibi 
buralarda çalışanlar için ödenmiş bulunan İh
tiyarlık Sigortası primleri geri verilir. Bu 
primlere ait gün sayıları ilgililerin prim ödeme 
gün sayılarından indirilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1 Nisan 1950 tarihin-
den bu kanunun-yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar münavebeli işlerde çalışmış olan sigortalı
ların bu işlerdeki prim ödeme gün sayıları ye
kûnuna dörtte bir ilâve yapılır, ve baliği bunla
rın İhtiyarlık Sigortası prim ödeme gün sayısı 
olarak kabul edilir. 

MADDE 5. — Bu kanun neşredildiği tarihi 
takibeden ay başından itibaren meriyete girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Savunma Vekili 
K. Yılmaz 

Dışişleri Vekili 
P. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
B. 8. Burçak 

Ekonomi ve Ticaret Vekili 
F. Çeîikbaş 

Güm. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

Ulaştırma Vekili 
Y. Üresin 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. §. Çiçekdağ 
İçişleri Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 

H. Polatkan 
Bayındırlık Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 
Tarım Vekili 

İV. ökmen 
Çalışma Vekili 

H. Erkmen 
İşletmeler Vekili 

$. Ytrcdlt 

Ça. S. 

MADDE 5. — Bu kanuna aşağıdaki geçici 
3 ncü mad.le ckleı mistir. 

GEÇİG İMADDE 3. — Hükümetin geçici 
maddesi geçici 3 ncü madde olarak ayniyle ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 5 nci maddesi 6 
ncı madde olarak ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 6 ncı maddesi 7 
nci madde olarak ayniyle kabul edilmiştir. 

• * •»> - M -
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S. SAYISI : 245 
iller Bankası Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

(1 /801) 

T. C. 
Başvekâlet 8 . III . 1954 

Muamelât Umum j)Iüdürlüğü 
Tetkik (Müdürlüğü 
Sayı : 71/2775 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İller Bankası Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Dahiliye Vekâletince ha
zırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 8 . III . 1954 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaş
tırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

İller Bankası hakkındaki 4759 sayılı Kanunun ikinci maddesinde, Bankanın sermayesi, kırk 
milyon il özel idarelerince, otuz milyonu belediyelere ve atuz milyonu da köyler tarafından sağ
lanmak üzere yüz milyon lira olarak tesbit edilmiş, ancak belediyeler için tefrik edilmiş olan 
sermayenin 1949 yılının sonuna kadar tamamen tahsil olunacağı nazarı itibara alınarak kanunun 
verdiği mezuniyete istinaden yukarıki nispetlerle aynı idarelerin sermaye iştirak hisseleri artı
rılmış ve 15 . VIII . 1949 tarih ve 3/9713 sayılı İcra Vekilleri Heyeti kararı ile Bankanın serma
yesi 200 milyon liraya çıkarılmıştır. Bankanın 20 . X . 1953 tarihinde ödenmiş sermayesi 
82 251 376 liradır. Bunun 52 736 767 lirası belediyelere, 20 744 781 lirası özel idarelere ve 
8 769 828 lirası da köylere aittir. Bilhassa belediyeler için iştirak hissesi olarak gösterilmiş olan 
60 milyon liranın mühim bir kısmı şimdiye kadar tahsil edilmiştir ve 1954 yılında sermaye 
haddi tamamen dolmuş bulunacaktır. Bu itibarla belediyeler için tefrik edilmiş bulunan sermaye 
payı miktarının şimdiden artırılması zarureti hâsıl olmuş ve gelirleri her yıl tezayüt eden özel 
idarelerle belediyelerin iştirak payları 120 şer milyon olarak tesbit edilmek ve köylerin yıllık 
sermaye payının bugünkü hükümler karşısında tamamen tahsili uzun zamana mütevakkıf bulun
duğundan kanundaki miktar olduğu gitd bırakılmak suretiyle kanunun ikinci maddesinde yapı
lan tadilâtla tasarıda Bankanın sermayesi 300 milyon lira olarak gösterilmiştir. 

Sermayenin tezyidi, bankanın dış kaynaklardan lüzumu kadar istifadesini temin bakımından 
da zaruret halini almış bulunmaktadır. Kanunun yirmi ikinci maddesi tadil edilmeden evvel ban
ka, aneak ödenmiş sermayesinin yarısını geçmemek ve vâdeleri yirmi yılı afjmamak üzere İcra 
Vekilleri Heyeti karariyle uzun vadeli istikrazlar akdetmeğe ve tahvil çıkarmaya yetkili iken 
bankanın, yapmak durumunda olduğu birçok işleri başarabilmesi için bu maddede değişiklik yapıl
mış ve banka ödenmiş sermaye ve ihtiyatlarının tamamına kadar İcra Vekilleri Heyeti karariyle 
müddetle takyidedilmeksizin uzun vadeli istikrazlar akdetmeye veya tahvil çıkarmaya imkân 
bahşedilmiştir. Halbuki 1 . 3 . 1950 tarihli ve 5576 sayılı Kanunla değişiklik kabul olunduğu zaman 
su, elektrik proje ve tesisleriyle harita, imar plânı ve diğer hizmetlerin taahhüt bedeli yekûnu 
ellibeş milyon lirayı aşmamıştı, 1 . 3 . 1950 tarihinden sonra ise bankanın, muhttelif şehir ve 
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kasabaların ön plânda gelen içme su ve elektrik tesisleriyle sıhhi ve medeni gelişmelerini sağla
mak için evvelki senelerde yaptığı ihalelerden dolayı sözleşmeye bağlanmış taahhütlerinden 1951 
yılma devredecek olan 1201 aded işin bedelleri bakiyesi 165 181 242 liradır. 1954 yılı için hazır
lanmış olan bankanın iş ve plasman programına göre ise belediyesi olup da içme suyu ele alınma
mış hiçbir ş'öhir ve kasaba bırakılmıyacak, termik ve hidrolik olarak yeniden 186 aded elektrik 
santrali tesis edilecek ve diğer müteferrik işlerle beraber 1953 ten müdevver taahhütlere 532 
aded iş daha ilâve olunacaktır ki, bu suretle iş adedi 1753 e ve bedelleri yekûnu da iki yüz yet
miş iki milyon beş yüz bin liraya baliğ olacaktır. Buna mukabil banka 20 . 11 . 1953 tarihine ka
dar tahsil edilmiş 82 251 376, lira sermayesiyle muhtelif müesseselerden vukubulan tevdiatı da 
plâs'e ederek yurdun her tarafına yayılmış ve serpilmiş olan hizmetlerini ifaya çalışmıştır. 

Müesseselerin vadeli olan mevduatını iade etmek ve bundan sonra da ortaklarının ihtiyaçları
nı karşılamak için uzun vadeli istikrazlar yapmak zarureti aşikârdır. 6115 sayılı Kanunla kuru
lan Amortisman ve Kredi Sandığı buna imkân veren başlıca müessesedir. Ancak iller Bankası 
Kanununun muaddel 22 nci maddesinin koyduğu tahdidi hüküm karşısında bugün için bu mües
seseden istifade imkânı 50 milyon lirayı aşmamrktadır. Halbuki bu miktarla ikmali derdest ve 
sözleşmeleri yapılmış bulunan tesislerin ve diğer işlerin taahhüt bedellerini ödemek ve karşıla
mak asla kabil değildir. 

Bu itibarla 4759 sayılı Kanunun, 5576 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 22 nci maddesindeki 
ödenmiş sermaye ve ihtiyatlarının tamamına krdar tanınmış olan istikraz kabiliyetinin, itibari 
sermaye hududu içine alınması, Amortisman ve Kredi Sandığı ile diğer kaynaklardan geniş mik
yasta istikraz yapılmasına imkân vermesi bakımından zaruri ve lüzumlu görülmektedir. Etbank, 
Ziraat ve Emlâk Kredi bankalariyle Amortisman ve Kredi Sandığı kanunlarındaki istikraza taal
lûk eden müsait hükümlerin îller Bankası için de kabulü halinde özel idarelerle belediyelerin 
ve köylerin âmme hizmetlerini kolaylıkla yapım k, yaptırmak ve finanse etmek imkânı hâsıl ola
caktır. 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Esas No. 1/801 
Karar No. 41 

Yüksek Reisliğe 

îller Bankası Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihası encü
menimizde görüşüldü: 

Hükümet gerekçesinde ileri sürülen mucip 
sebepler encümenim'izce de kabule şayan görüle
rek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve okunan 
maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Dahiliye Encümeni Mazbata Muharriri 
Reisvekili Amasya 

Bursa K. Eren 
N. Yılmaz 

9 . III . 1954 

Kâtip 
Muğla 

Y. Başar 
Bursa 

R. Aybar 
İsparta 

K. Demiral-ay 
Kastamonu 

F. Keçecioğbu 
Samsun 

M. Özkefeli 

Balıkesir 
S. Başkan 

Çoruh 
Z. TJral 
istanbul 

C. Türkgeldi 
Kütahya 
Y. Aysal 

Sivas 
E. Damak 

Zonguldak 
A. Yurdabayrak 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 1/801 
'Karar No. 177 

10.UI.US4 

Yüksek Reisliğe 

iller Bankası Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında Dahiliye Vekâletince 
hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin .8 . I I I . 
1954 tarihli ve 71/2775 sayılı tezkeresiyle gön
derilen kanun lâyihası Dahiliye Encümeni maz
batası ile birlikte encümenimize havale buyurul-
muş olmakla adı geçen Banka Umum Müdürü 
hazır olduğîu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Lâyihanın esbabı mucibesinde bankanın ser
mayesinin tezyidi, istikraz akdi ve tahvil çıkar
ma yetkisi hakkında ileri sürülen mütalâalar 
encümenimizce de yerinde görülerek maddelerin 
müzakeresine geçilmiş ve lâyiha Hükümetin tek
lifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Tercihan ve müstacelen görüşülmesi tenıenr 
nisiyle Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

1. Akçal 
Kâtip 
Siird 

B. Erden 
İstanbul 

F. Sayımer 
Seyhan 
S. Ban 

Muğla 
N. özsan 

Reis V. Mazbata M. 
istanbul Sivas 

İT. Büsman /T. İmre 

Çanakkale istanbul 
E. Akm&ıÜGr S. Oram, 

Kırklareli KH?şebîr 
§. Bakay R. özde§ 
Diyarbakır Trabzon 

M. Ekinci S. F. Kalay cıoğlu 
Rize 

0. Kavrakoğlu 

mmm 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İller Bankası Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 16 . V I . 1945 tarihli ve 4759 
sayılı iller Banikası Kanununun ikinci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

'Bankanın sermayesi üç yüz milyon liradır. 
Bu sermayenin yüz yirmi milyonu il özel ida
releri, yüz yirmi milyonu belediyeler ve altmış 
milyonu da köyler »tarafından sağlanır. 

Bankanın sermayesi, yukardaki nispetlerle, 
aynı idarelerce sağlanmak üzere icra Vekille
ri Heyeti kı&rariyle bir »misline kadar artınla-
bilir. Bankanın başka kaynaklardan elde ede
ceği geliriLer /de bu se'mıayeye eklenir. Belli bir 
'tahsis yeri gösterilmeksizin veya sermayeye ka-
ti'lmak üzere yapıllmıış olan bağışlar sermaye 
haddi doluncaya kadar birinci fıkradaki nis
petlere göre sermaye 'hesabına ve bu h'ad dol
duktan ısonra ihtiyat akçesi hesabına geçirilir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE&fŞTÎRfŞÎ 

tiler Bankası Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kamiM lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 
aynen. kaBul edCbmştir. 

1 nci maddesi 
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nü. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 1 . I I I . 1950 ta
rihli v,e '5576 sayılı Kanunla tadil edilen 22 nci 
maddesi 'aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

'Banka itibari sermayesinin tamamına kadar 
Amortisman ve Kredi Sandığımın mütalâası v<e 
Maliye Vekâletinin, muvafakati ve îera Vekil
leri Heyetinin ıtasvibi ile istikraz (akdedebilir 
ve 'tahvil çıkıanabiılir. Maliye Vekâletinin öncel
den muvafakati alınmak ve yukardaM had dâ-
halinde kalmaık ştartiyle girişilecek (taahhütler 
(mukabilinde bono ihraç edebilir. Bu suretle çı
karılacak bonolara Maliye Vekâleti kefalete 
yetkilidir. 

MADDE 3. 
iyete girer. 

Bu ıka,nun .neşri tarihinde nrer-

ıMADDE 4. —• Bu kanun hükümlerimi icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Hfenflprem 

Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 
K. Yılmaz 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
/?. St. Burçak 

îkt . ve Ticaret Vekili 
Fethi ÇeliJcbaş 

Güm. ve înh. Vekili 

Münakalât Vekili 
Y. Üresin 

Devlet Vekili 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Dahiliye Vekili 
E, Menderes 

Maliye Vekili 
/ / . Polatkan 

Nafıa Vekili 
K. ZeıtHnofjlu 

Sıh. ve tç. Mua. Vekili 
Dr. E. II. Üstündağ 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
II. Erkmen 

İşletmeler Vekili 
S. Ytrcah 

I*. E. 

MADDE 2. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

2 nci maddesi 

MADDE 3. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

3 ncü maddesi 

4 ncü maddesi 
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S. SAYISI : 246 
1954 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 

ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/802) 

T. C. 
Başvekâlet 9 . III. 1954 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-2769, 6-753 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1954 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı A/l, A/2 işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 6 . III . 1954 tari
hinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte 
sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Malûm bulunduğu üzere petrol arama ve bununla ilgili bilcümle hizmetler evvelce Maden Tet
kik ve Arama Enstitüsünce yapılmakta ve bu maksatla Hazinece bu idareye yardım da bulu
nulmakta idi. 

Bu defa bu işlerle meşgul olmak üzere katma bütçeli yeni bir idare kurulmuş olduğundan bu 
idarenin masraflarını karşılamak üzere Maden Tetkik veArama Enstitüsüne yardım olmak üze
re verilen tahsisattan bu miktarın tenzili icabetmiş ve lâyiha bu maksatla hazırlanmıştır. 

* 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 10 . III. 1954 
Esas No. 1/802 

Karar No. 179 
Yüksek Reisliğe 

1954 yrlı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında Maiye Vekâetinee ha
zırlanan ve tcra Vekilleri Heyetince Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 9 . I I I . 
1954 tarihli ve 6/753 sayılı tezkeresiyle gönderi
len kanun lâyihası encümenimize havale buyu-
rulmuş olmakla, Maliye Vekâleti mümessili hazır 
olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, evvelce Maden Tefkiık Ara
ma Enstitüsü tarafından ifa edilen Petrol Ara
ma ve bununla alâkalı hizmetlerin ahiren kabul 
olunan kanun ile katma bütçeli Petrol dairesi 
Reisliği tarafından ifa edileceğine göre 1954 
yılı yılı Muvazene! Umumiye Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelin İşletmeler Vekâleti kıs
mındaki 601 nci (Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsüne yardım) faslından (805 598) liranın 
tenzil edilerek (785 598) lirasının mezkûr kanuna 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Maliye Ve'kâleti 
(kısmında yeniden açılan 608 nci Petrol Dairesi 
Reisliğine yardım faslına ve (20 000) lirasınm 
ise (A/2) işaretli cetvelin yine Maliye Vekâleti 
kısmında yeniden açılan 747 nci yatırımlar için 

Petrol Dairesi Reisliğine yardım faslına fetvka-
de tahsisat olarak a'ktarılmasını temin maksa-
diyle sevkedilmiş bulunmaktadır. 

Tesisi kanunla kabul edilmiş daire hizmet
lerinin ifası için gereken tahsisatın verilmesi 
maksadını istihdaf eden kanun lâyihası encü-
ımenimizce de yerinde görül erek maddelerin mü
zakeresine geçilmiş ve lâyiha Hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Lâyiha, tercihan ve müstacelen görüşülmesi 
temennisiyle Umumi Heyetin tasvibine arzedil-
metk üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Rize İstanbul Sivas 

/ . Akçal H. Hüsman H. îmre 
Kâtip 

Siird Çanakkale İstanbul 
B. Erden K. Akmantar 8. Oran 

İstanbul Kırlareli Kırşehir 
F. Sayımer Ş. Bakay R. Özdeş 

Seyhan Rize Diyarbakır 
S. Ban O. Kavrakoğlu M. Ekinci 

Trabzon Muğla 
8, F. Kalaycıoğlu N, özsan 
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HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

1954 yılı Muvaznei Umumiye Kanununa bağh 
(A/l), (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik ya

pılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1954 yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı A/ l işaretli cetvelin İşlet
meler Vekâleti kısmındaki 601 nci (2804 sayı
lı Kanun gereğince Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsüne yardım) faslından 805 598 lira 
tenzil edilerek 785 598 lirası mezkûr kanuna 
bağlı A/ l işaretli cetvelin Maliye Vekâleti kıs
mında yeniden açılan 608 nci (Petrol Dairesi 
Reisliğine yardım) faslına, 20 000 lirası da 
A/2 işaretli cetvelin Maliye Vekâleti kısmında 
yeniden açılan 747 nci (Yatırımlar için Petrol 
Dairesi Reisliğine yardım) faslına fevkalâde 
tahsisat olarak aktarılmıştır. 

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

MADDE 3. —- Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 
K. Yılmaz 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
R. 8. Burçak 

îkt. ve Ticaret Vekili 
F. Çelİkbas 

Güm. ve İnh. Vekili 

Münakalât Vekili 
Y. V resin 

Devlet Vekili 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çieekdağ 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

K. Zeytin oğlu 
Sıh. ve İç. Mua. Vekili 

Dr. E. H. Üstündağ 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

H. Erkmm 
İşletmeler Vekili 

8. Yured* 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRÎŞİ 

1954 yılı Muvaznei Umumiye Kanununa bağh 
(A/l), (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik ya

pılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
ayner. kabul edilmiştir. 

»+<i 
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S. SAYISI 247 
5887 sayılı Harçlar Kanununa bağlı 10 sayılı tarifenin 41 sıra nu
marasının değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ile Zonguldak 
Mebusu Fehmi Açıksöz'ün, 5887 sayılı Harçlar Kanununa bağlı 
10 sayılı Tarifenin 54 sıra numarasında değişiklik yapılmasına dair 

kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/804, 2/624) 

5587 sayılı Harçlar Kanununa bağlı 10 sayılı tarifenin 41 sıra numarasının değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihası (1/804) 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum iMüdürlüğü 9 . III . 1954 
Tetkik Müdürlüğü 

Şaft : 71-2767, 6-755 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

25 . II . 1952 tarihli ve 5887 sayılı Harçlar Kanununa bağlı 10 sayılı tarifenin 41 sıra numa
rasının değiştirilmesi hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 5.III. 
1954 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle 
birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Mendsre» 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Malûm bulunduğu üzere, 24 Mart 1926 tadihli ve 792 sayılı Petrol Kanunu hükümleri da
iresinde verilen petrol iptidai istikşaf ruhsatnameleri ile petrol arama ruhsatnamelerinden 5887 
sayılı Hfcrclafr Kanununun 98 nci maddesi delaletiyle bu kanuna bağlı (10) sayılı tarifenin (41) 
sıra numarasfc gereğince 100 lira maktu hare alınmaktadır. Petrol işletme ruhsatnameleri ile 
işletme imtiyazları ise maden mevzuatı hükümleri dairesinde verilmekte ve bunlardan aynı ta
rifenin (39) ve (40) sıra numaralan mucibince 200 ve 2 000 lira harç alınmaktadır. 

Potrril Kanunu lâyihası ile 792 sayılı Petrol Kanunu lâğvedilmiş ve Maden Kanunu hüküm
lerinin petrole uygulanmryacağı derpiş edilmiştir. Diğer taraftan mezkûr lâyihada, harca mevzu 
teşkil eden petrol sicili, belge, tarife tasdiki gibi yeni esaslar' tedvin edilmiştir. Harçlar Kan»-
nunda is* bu hizmetler için harç tâyin edilmemiştir. 

Bu sebeplere binaen petrole ait hareların ytniden tedvin edilmesi zarureti hâsıl olmuştur. 
Petrol Kanunu lâyihasının Büyük Millet Meclisi Geçici Komisyonunda incelenmesi sırasında, 

harçlara, mezkûr kanun lâyihasında, yer verilmesi gerekip gerekmediği mevzuu üzerinde durul
muş ve komisyonca, bu harelana, Harçlar Kanuwunda yer almasının uygun olaeağı be^ta edil
miş olduğundan işbu kanun lâyihası hazırlanmışta. 

Kanun lâyihasının birinci maddesi ile, petrol dairesince tesis olunacak sicile geçirilecek hu
suslardan ve müsaade ve ruhsatnamelerle belgelerden ve tarifelerin tasdikmdan alınacak hare 
miktarları tâyin edilmiştir. Lâyihanın 2 od ve 3 ncü maddeleri mûtat maddelerden ibarettir, 
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Zonguldak Mebusu Fehmi Açıksöz'ün, 5887 sayılı Harçlar Kanununa bağlı 10 sayılı Tarifenin 54 

sıra numarasında değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi (2/624) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

5887 sayılı Harçlar Kanutvo.ja bağlı 10 sayılı Tarifenin 54 sıra numarasında değişiklik yapılma 
sına dair olan kanun teklifim ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadeleri arz olunur. 
Zonguldak Mebusu 

F, Açıksö* 

GEREKÇE 

25 . I I . 1952 tarihli ve 5887 sayılı Harçlar Kanununa bağlı 10 sayılı tarifenin 54 sıra numarasına 
göre, taktir aletleri satmak, işletmek, nakil, imal, tamir ve ithal etmek üzere Tekel idarelerince ve
rilecek müsaade vesikaları her yıl için 20 lira harca tâbidir. 

Bu vesikalar, İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunun 11 nci mad
desine göre verilmektedir. 

Taktir aletleri ispirto ve ispirtolu içkiler imalimde kulillaınıldığı gibi gül yağı, kekik yağı ve ma-
imukattar imalinde de kullanılmaktadır. 

Teklif ile, ticaret maksadiyle gül yağı ve kekik yağı ve maimukattar imal edenlere verilecek 
müsaade vesikalarından 5 lira ve ellerindeki aletleri satan veya devredenlerden ise 1 lira harç alın
ması derpiş edilmiştir. 

Geçici madde ile de gül yağı, kekik yağı ve maimukattar imal edenlere verilen müsaade vesikala
rına ait olup bugüne kadar ödenmiyen harçların 5 ılir.a ve cezasız olarak salınması ve evvelice 20 li
ra üzerinden ödenmiş olan harçlara ait 15 er liranın ise iade edilmesi düşünülmüştür, 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. Bt M. M. 
Maliye iEncümeni 

Esas N041/804-2/624 
Karar No.l 59 

9.111.1954 

Yüksek Reisliğe 

25 . I I . 1952 (tarihli v*> 5887 sayılı Harçlar 
Kanunuma bağlı 10 sayılı tarifenin 41 sıra nu
marasının değiştirilmesi hakkında .kanun lâyi
hası ile Zonguldak Mebusu Fehmi Açııksöz'ün, 
5887 sayılı Harçlar Kanununa bağlı 10 .sayılı 
tarifeninî 54 sıra numarasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi, tevhidin ve Hükümet 
temsilcilerinin de iştirakiyle, Encümenimizce 
tetkik ve müzakere olundu. 

Yapılan müzakereler sonunda, genek Hü-
ıkümıettem gelen lâyihanın ve gereıks* Zongul
dak Mebusu Fehmi Açıksöz'ün teklifinin 5887 
sayılı Kanunun 10 sayılı tarifesinde değişiklik 
yapılması' gayesini istihdaf ıettiği anlaşılmış 
bu sehepiten her iki dosyanın birleştirilerek bir 

anetin halinde çıkarılması kararlaştırılmıştır. 
'G-erekçelerd© derpiş olunan hususlar uygun 

(görülerek hükümler aynıen kabul edilmiş ve 
madde numaraları teselsülü temin için değişti
rilmiştir. 

Havialesi gereğince Bütçe Encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye Ecümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Amasya Zonguldak 
H. Koray F. Açiksöz 

Erzurum jMardin Kocaeli 
8. Erduman A. Kalav L. Tokoğlu 

Samsun Yozgad Zonguldak 
Ş. Uluçay F. Nizamoğlu R. Sivişoğlu 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçş Encümeni 

Esas Nİ. l/$04, 2/624 
Karar N*. 178 

10 . III . 1954 

Yüksek Reisliğe 

5887 sayılı Harçlar Kanununa bağlı 10 sa
yılı tarifenin 41 sıra numarasının değiştirilme
si hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve 
icra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılıp Başvekâletin 9 . III . 1954 ta
rihli ve (6/755 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
kanun ljjyihafeı ile Zonguldak Mebusu Fehmi 
Açıksöz'ün 5887 sayılı Harçlar Kanununa bağ
lı 10 sayılı tarifenin 54 sıra numarasında de
ğişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Maliye 
Encümenince tevhit edilerek mazbatası ile bir
likte encümenimize havale buyurulmuş olmak-' 
la Maliye Vekâleti mümessili hazır olduğu hal
de tetkilf ve müzakere edildi. 

Gerek! kanun lâyihasının ve gerek teklifin 
esbabı mnıcibesinde yazılı hususlar encümeni
mizce de yerinde görülerek maddelerin görü
şülmesine geçilmiş lâyiha ve teklifin maddeleri 

Maliye Komisyonunun tanzimi veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 

Tercihan ve müstacelen görüşülmesi temen
nisiyle Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

Reis V. 
İstanbul 

/. Akçal H. Hüsman 
Bu Mazbata Muharriri 

Siird 
B. Erden 

İstanbul 
8. Oran F 
Kırşehir 
B. özdeş 

Trabzon 
?. F. Kalayctoğlu 

İstanbul 
. Sayımer 

Seyhan 
8. Ban 
Diyarbakır 
M. Ekinci 

M. M. 
Sivas 

H. Imre 

Çanakkale 
K. Akmanlar 

Kırklareli 
§. Bakay 

Muğla 
N. özsan 
Rize 

0. Kavrakoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

25 . II . 1952 tarihli ve 5887 sayılı Harçlar Ka
nununa bağlı 10 sayılı tarifenin 41 sıra numara

sının değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 25 . II . 1952 tarihli ve 5887 
sayılı Harçlar Kanununun 10 sayılı tarifesinin 
(41) sıra numarası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Petrol sicili, müsaade, arama ve işletme ruh
satnameleri, belge ve tarife tasdiki harçları. 

Alınacak 
harç 

miktarı 
Lira 

S. 
No. Muamelenin nev'i 

41 I -a ) Arama ve işletme ruhsatname
leri, kullanma hakkı ve belge istih
sali taleplerinin tescilinden 
b) Arama ve işletme ruhsatnamele
ri, kullanma hakkı ve belgelerin tes
cilinden 
c) Arama ve işletme ruhsatnamele
rinde ve belgelerde yapılan değişik
liklerin tescilinden 
d) Arama ve işletme ruhsatnamele-
riyle belgelerin devirlerinin ve bun
ların sahiplerine verdiği haklardan 
muayyen bir kısmında diğer bir hük
mi şahsa muvakkaten kullanma hak
kı tanınmasının tescilinden 
e) Diğer hususların tescilinden 
I I -a ) Müsaade vesikaları 
b) Arama ruhsatnameleri (Her yıl 
ve beher bir hektar için) (Bin hek
tara kadar ve bin hektardan fazla 
olan kısımlar bin hektar sayılır) 
c) İşletme ruhsatnameleri (Her yıl 
ve beher bin hektar için) (Bin hek
tara kadar ve bin hektardan fazla 
olan kısımlar bin hektar sayılır) 
d) Belgeler 
e) Tarifelerin tasdiki 

50 

75 

75 

150 
50 

500 

20 

50 
000 
100 

ZONGULDAK MEBUSU FEHMİ AÇIKSÖZ'. 
ÜN TEKLİFİ 

25 . II . 1952 tarihli ve 5887 sayılı Harçlar Ka
nununa bağlı (10) sayılı tarifenin (54) sıra 

numarasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi 

( S. Sayısı : 247 ) 
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MALÎYE ENCÜMENİ ÖEÖÎŞTtRtŞit 

25.11.1952 tarihli ve 5887 sayılı Harçlar Ka
nununa bağlı 10 sayılı tarifenin 41. ve 54 sıra 
numaralarının değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hükümetin teklifinin 1 ncî 
maddesi aynen kaibui edilmiştir. 

(S . Sayna* 247) 
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Htt. 

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

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

Devlet Vekili Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sıh. ve îç. Mua. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Devlet Vekili 
C. Yardıma 

Millî Müdafaa Vekili 
K. Yılmaz 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
R. 8. Burçak 

Ikt. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

Güm. ve înh. Vekili 

Teklif 

MADDE 1. — Aynı kanunun (10) sayılı ta
rifesinin (54) sıra numarası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

S. 
No. Muamelenin nev'i 

Alınacak 
harç 

miktarı 
Lira 

54 a) Her nevi taktir aletlerinin it
hal, imal, tamir, nakil ve satışı ile 
iştigal edenlere Tekel idarelerince ve
rilecek müsaade vesikaları (Her yıl 
için): 
b) Ticaret maksadiyle gülyağı ve 
kekik yağı, maimukattar imal 
edenlere Tekel idarelerince verile
cek müsaade vesikaları (Her yıl 
için): 
c) Elindeki taktir aletlerini satan 
veya devredenlerden : 

20 

MUVAKKAT MADDE — 5887 sayılı Harç
lar Kanununun meriyete girdiği tarih ile işbu 
kanunun meriyete girdiği tarih arasındaki dev
re için, yukarıki maddenin b fıkrasındaki mü
saade vesikalarından bu fıkrada yazılı miktar
da harç alınır. Bu harçlara Harçlar Kanunu
nun 122 nci maddesinde gecikme zammı uygu
lanmaz. Bu miktardan fazla alman harçlar iade 
olunur. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu tatbika icra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

(S. Sayısı : 247) 
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Mal. E. 

MADDE 2. — Fehmi Açıksöz'ün teklifinin 
1 nci maddesi 2 nci madde olarak aynen kabul 
edileli. 

MUVAKKAT MADDE — Fehmi Açıksöz'ün 
teklifi veçhile aynen kabul edildi, 

MADDE 3. — Hükümetin 2 nci maddesi 
3 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin . 3 ncü maddesi 
4 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı ; 247) 



Hi. 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Münakalât Vekili 
Y. Üresin 

İşletmeler Vekili 
S. Ytrcah 

( S. Sayısı : 247 ) 



S. SAYISI : 248 
Petrol Dairesi Reisliği 1954 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 

Encümeni mazbatası (1/803) 

T. C. 
Başvekalet 9 . III . 1954 

Muame'îât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt : 71 - 2768, 6/754 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisiğine 

İşletmeler Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 6 . III . 1954 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan Petrol Dairesi Reisliği 1954 yılı Bütçe kanunu lâyihasının esba
bı muc: be ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

F. M. 

201 Maaşlar 
11 Memur aylıkları 

İstihdam edilecek memurlara ödenecek yıllık ödenek tutandır. 
12 Mukaveleliler aylığı 

Petrol Kanununda kabul edilen bir hükme göre ihtisas mevkilerini işgal edenlerin 
icabında mukavele ile istihdamları caiz olduğundan bu maksatla konulmuştur. 

202 Hizmetliler ücreti 
İstihdam edilecek hizmetlilere ödenecek yıllık ödenek tutarıdır. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlileri ile bunlara yardımcı personelin ücretleri 
Petrol Kanununun tatbikatı için hazırlanacak olan ~ nizamname veya talimatname
ler içinr yabancı uzmanlarla yardımcı personele ödenecek yıllık Ödenek tutarıdır. 

206 Başka haklar 
11 Çocuk zammı 
21 Doğum yardımı 
31 ölüm yardımı 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
209 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları karşılığı 
12 % 1 ek karşılıkları 
14 Sandık yönetim masraflarına iştirak hissesi 
15 Diğer ödemeler 

5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak % S emekli ve 
% 25 giriş kesenekleriyle artış farkları karşılığı ve % 1 ek karşılıkları, Sandık 
yönetim masraflarına iştirak hissesi ve diğer ödemeler için bir yıllık ödenek tutarı
dır. 



F. M. 
— 2 — 

210 Temsil tahsisatı . . . sayılı Kanun madde 18 
Petrol Kanununun 18 nci maddesinin kabul ettiği hükme göre verilecek olan bir yıl
lık temsil ödeneği tutarıdır. 

301 Büro masrafları 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Bir yıllık kırtasiye, döşeme, demirbaş öteberi, aydınlatma ve ısıtma ödeneği olarak 
konulmuştur. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
Bastırılacak olan kâğıt ve defterler ödeneği olarak konulmuştur 

11 Posta ve telgraf ücretleri 
Bir yıllık posta ve telgraf ücretleri ödeneği olarak konulmuştur. 

21 Telefon masrafları 
Telefon tesisat masraflariyle bir yıllık abone bedeli öden'eği olarak konulmuştur. 

305 Kira bedeli 
Petrol Dairesi Reisliğinin işgal edeceği binanın bir yıllık kira bedelini ödemek için 
konulmuştur. 

307 Yolluklar 
20 Geçici görev yolluğu 

Memur ve hizmetlilerin geçici görevleri için bir yıllık ödenek tutarı olarak konul
muştur. 

40 Ecnebi memleketler yolluğu 
Memur ve hizmetlilerden ecnebi memleketlere gönderileceklere verilecek yevmiye 
karşılığı olarak konulmuştur. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka masrafları 
Ecnebi uzmanlarla bunlara yardımcı personelin seyahatlerinde kendilerine mukave
leleri gereğince ödenecek masrafları karşılığı olarak konulmuştur. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları katfşılığı ola
rak konulmuştur. 

309 Taşıt (masrafları 
21 İşletme masrafları 

Bir ..yıllık taşıt işletme masrafları olarak konulmuştur. 
22, Onarma masrafları 

Bir yıllık taşıt onarma masrafları olarak konulmuştur. 
403 Temsil masrafları 

Memleketimizi sık sık ziyaret eden ve edecek olan yabancı uzmanları ve memleket 
dâhilinde Petrol Kanununun tatbikatı hakkında umumi efkâra malûmat verecek olan 
gazetecileri ağırlamak ve buna müteferri masrafları karşılamak için konulmuştur. 

407 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar 
30 Geri verilecek paralar 
40 Mahkeme harçları 

Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar olarak geri 
verilecek paralar ve mahkeme harçları için konulmuştur. 

( S. Sayısı : 248 ) 



Petrol hakkı sahipleri tarafından ika olunacak zararların tazmini ve hasarların 
telâfisi maksadiyle yapılacak ödeme ve masraflar 
Petrol hakkı sahipleri tarafından dka 'olunacak: zararların tazmini ve hasarların 
telâfisi maksadiyle yapılacak ödeme ve masraflar karşılığı olarak konulmuştur. 
[Mahkeme masraflariyle (6326) sayılı Kanunum (maddesi gereğince 'komiserle
re verilecek ücret ve mıasrafLar 
Mahkeme ma&raflariyle Petrol Kanunu hükmü gereğince komiserlere verilecek ücret 
ye masraflar karşılığı olarak konulmuştur. 
Yayın masrafları 
Satınalma ve atone 
Satmalınacak ilmî eserler ve abone bedeli olarak konulmuştur. 
Başka her çeşit masraflar 
Yayınlanması düşünülen mecmua veya broşürler ile petrol mevzuundaki çeşitli bilgi 
ve malûmatın derlenme ve tabı masrafları için konulmuştur. 
Hükme bağlı borçlar 
Sene içinde hükme bağlanacak olan borçlar için derpiş olunmuştur. 
Yatırımlar 
Satmalınacak bir aded arazi kaptıkaçtısı 
Petroİ Dairesi Reisliğinin çeşitli idare hizmetlerinin süratle görülmesi maksadiyle ko
nulmuştur. 
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Mütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 1/803 
Karar No. 180 

10 . 77/ . 1954 

Yüksek Reisliğe 

İşletmeler Vekâletince hazırlanan ve icra Ve
killeri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılıp Başvekâletin 9.III.1954 tarihli ve 6/754 
sayılı tezkeresiyle gönderilen Petrol Daire
si Reisliği 1954 yılı Bütçe Kanunu 
lâyihası encümenimize havale buyurulmuş 
olmakla Maliye ve İşletmeler vekâletleri mü
messilleri hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere edildi. 

Ahiren kabul olunan kanunla katma bütçeli 
bir daire olarak kurulacak dlan Petrol Dairesi 
Reisliği 1954 yılı Bütçe Kanunu lâyihasının 
•maddeleri ve bu maddelere merbut cetveller tet
kik ve müzakere edilerek A / l işaretli cetvelin 
yekûnu (785 600) ve A/2 işaretli cetvel yekû
nu da "(20 000) lira olarak Hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Petrol Dairesi Reisliğinin varidatını göste
ren (B) işaretli cetvel, A / l ve A/2 işaretli 
masraf cetvellerinin yekûnuna tekabül etmek 
üzere- (805 598) lirası Hazineden yardım ve mü
tebakisi de teberrular ve müteferrik varidat ki, 
ceman (805 600) lira olarak Hükümetçe tesbit 
ve teklif edilmiş olup Hazine yardımı olan mik
tar encümenimizce kabul olunan münakale ka

nunu lâyihası ile temin edilmiş olmakla aynen 
kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 1, 2, 3, ve 4 ncü maddeleri Hü
kümetin teklifi veçhile aynen 5 ve 7 nci madde
lerinde redaksiyon bakımından değişiklik ya
pılmak suretiyle, 6, 8 ve 9 ncu maddeler ile 
maddelere ekli bulunan cetveller Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihası, eki bulunan cetvellerle bir
likte tercihan ve müstacelen görüşülmesi te
mennisiyle Umumi Heyetin tasvibine, arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

/ . Akçal 
Kâtip 

Siird 
B. Erden 

İstanbul 
F. Sayımer 

Seyhan 
fl. Ban 

Trabzon 
S. F. Kalay'cıoğlu 

Reis V. 
istanbul 
H. Hüsman 

Çanakkale 
K. Âkmanlar 

Kırklareli 
§. Bakay 
Muğla 
N. özsan 

Mazbata M. 
Sivas 

H. îmre 

istanbul 
S. Oran 
Kırşehir 

R. özde§ 
Diyarbakır 
M. Ekinci 
Rize 

O. Kavrakoğlu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
mm* 

Petrol Dairesi Reisliği 1954 yılı Bütçe kanunu 
lâyihası 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Reisliği 1954 
Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları 
için, bağlı A / l işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
785 600 lira ve yatırım masrafları için de, bağlı 
A/2 işaretli cetvelde gösterildiği üzere 20 000 lira 
tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Petrol Dairesi Reisliği 1954 
Bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
805 600 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Petrol Dairesi Reisliğince 1954 
Bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerinden 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTİRlŞt 

Petrol Dairesi Reisliği 1954 yılı Bütçe kanunu 
lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay 
nen kabul edilmiştir. * 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Hü. 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
varidatın tarh ve tahsiline 1954 bütçe yılında baş
lanacaktır. 

MADDE 4. — Petrol Dairesi Reisliğinin 
30. VI. 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı* Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce mmvakkat mahiyetteki hizmetler için kadro 
alınabilecek tertipler bağlı (E) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 5..— Petrol Dairesi Eeisliğinin ma
lî yılın bir kısmında kapalı tutulacak kadrola
rı bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6. — İstimlâk bedelleri karşılığı 
olarak şirketlerden alınacak paralar bir taraf
tan bağlı (B) işaretli cetvele varidat, diğer ta
raftan bağlı A/ l işaretli cetvelin istimlâkle il
gili tertibine Maliye Vekâletince tahsisat kay
dolunur. 

MADDE 7. — Masraf tertiplerinden yapıla
cak harcamalar alâkalı formüle bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MiADDE 8. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve işletmeler vekilleri memurdur. 

Başvekil 
Â. Menderes 
Devlet Vekili 

C. yardımcı 
Millî Müdafaa Vekili 

8. Rurtbek 
Hariciye Vekili 
]?. Köprülü 
Maarif Vekili 
R. S. Burçak 

İkt. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

Güaa. ve înh. Vekili 

Münakalât Vekili 
T. Üresin 

Devlet-Vekili 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili • 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
Dr. E. H. Üstündağ 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

İşletmeler Vekili 
8. Ytrcalt 

B. B. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Petrol Dairesi Reisliğinin ma
lî yılında mevkuf tutulacak kadroları bağlı (L) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Masraf tertiplerinden yapıla
cak sarfiyata ait formül bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

A/l - CETVELİ 

F. • M. Tahsisatın nev'i Lira 

îkinci kısım - Perstnel masrafları 

I - Maaşlar ve Ücretler 

201 Maaşlar 
11 Memurlar jıylıkları 126 300 
12 Mukaveleliler aylığı 121 500 

Fasıl yekûnu 247 800 

202 # Hizmetliler ücreti ' 3 3 600 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlileriyle bunlara yardımcı personelin ücretleri 225 000 

II - Başka haklar 

206 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
11 Çocuk zammı 
21 Doğum yardımı 
31 ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

10 000 
2 000 
3 000 

15 000 

209 5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları karşılığı 10 000 
12 % 1 ek karşılıklar 2 000 
14 Sandık yönetim masraflarına iştirak hissesi 5 000 
"•5 Diğer ödemeler 1 000 

Fasıl yekûnu 18 000 

210 ı'emsil tahsisatı (6326 sayılı Kanun 18. madde) 25 200 

îkinci kısım yekûnu 564 600 

Üçüncü kısım - Yönetim masrafları 

301 Büro masrafları 
10 Kırtasiye 8 000 
20 Döşeme 25 000 
30 Demirbaş , 15 000 
40 öteberi masrafları 5 000 
50 Aydınlatma 4 000 

( S. Sayısı : 248 ) 
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F. M. Tahsisatın nev'i Lira 

SOS Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 

11 Posta ve telgraf ücretleri 
21 Telefon masrafları 

308 4598 sayılı Kanun 
309 Taşıt masrafları 

21 işletme masraf l a n 
22 Onarma masrafları 

60 Isıtma 4 000 

305 Kira bedeli 
306 Giyecekler 
307 Yolluklar 

20 Geçici görev yolluğu 
40 Ecnebi memleketler yolluğu 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka 

masrafları 10 000 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

-. 

61 000 

10 000 

3 000 
9 000 

12 000 

20 000 
2 500 

25 000 
30 000 

Fasıl yekûnu 

rafları ve yollukları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

65 000 

5 000 

2 000 
2 000 

4 000 

179 500 

Dördüncü kmm - Daire hizmetleri 

403 Temsil masrafları 5 000 
401 Muhasebe! Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar 

30 i Geri verilecek paralar 1 000 
40 Mahkeme harçları 1 000 

Fasıl yekûnu 2 000 

417 Petrol haKkı sahipleri tarafından ika olunacak zararların tazmini ve ha
sarların telâfisi maksadiyle yapılacak ödeme ve masrafları 1 000 

419 Mahkeme masrafları ile 6326 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğinoe 
komiserlere verilecek ücret ve masraflar 25 000 

451 Yayın masrafları 
10 Satınalma ve abone 5 000 

( 8 . Sayısı: 248) 
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Tahsisatın nev'i 

20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci hustm - Borçlar 

505 Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 
îkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

Lira 

2 500 

7 500 

40 500 

1 000 

1 000 

564 600 
179 500 
40 500 
1 000 

785 600 

752 

A/2 - CETVELİ 

Yatmmlar 

Satmalmacak bir aded arazi kaptıkaçtısı 20 000 

F. M. 

B - OETVELÎ 

Varidatın nev'i 

1 Hazineden yardım -
1 Yatırımlar dışında kalan masraflar için 
2 Yatırımlar için 

2 Teberrular 
S Müteferrik varidat 

Fasıl yekûnu 

Lira 

785 598 
20 000 

805 598 

YEKÛN 805 600 
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Ö -CETVELİ 

Kanan numarası Adı 

6326 Petrol Kanunu 

D - CETVELİ 

Petrol Daireii hizmetlileri k&dro cetveli 

Memuriyetin nev 'i 

Topograf 
Ressam 
Şoför 
Diİ bilir daktilo 
Daktilo 
Doktor 
Odacı 
Bekçi 
Dağıtıcı 

Aded Ücret 

1 550 
1 475 
1 225 
1 475 
İ 250 
1 150 
3 125 
1 125 
1 175 

11 

I - C1TVBLÎ 

Fasıl Bölümün unvanı 

204 Ecnebi Uzman ve hizmetlileriyle . tunlara 
yardımcı personelin ücretleri 

(& Sayısı : 24Ö ) 
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L - CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maag 

3 Mühendis (İhtisas mevkii) [1] 1 100 
4 » ( » » ) [2] 1 90 
4 » ( > » ) [2] 2 90 
<$ Paportör [1] 4 60 
6 Personel şefi [3] 1 60 
9 Arşiv memnru [3] 1 40 

10 Evrak memuru [3] 1 35 
11 Dosya memuru [3] 1 30 
10 Muhasebe birinci mümeyyizi [3] 1 35 
12 Muhasebe mümeyyizi [3] 1 30 

14 

[i] 
[2] 
[3] 

Aded 

1 
1 
1 

. II 

. X . 

. I . 

Cinsi 

1955 tarihine kadar 
1954 tarihine kadar 

1955 tarihine kadar 

& - CETVELİ 

Kullanılacağı yer 

1 Kaptıkaçtı Daire hizmetleri için 

Bütçe Encümeninin değiştiricine bağlı cetveller 

Hükümet lâyihasına ilişik cetveller aynen ka
bul edilmiştir. 

» * • « 

(Ö. Sayısı : 34S •) 
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İzmir mebusları Cihad Baban ve Necdet Incekara'nm, ödemişli 
Mehmetoğlu Mehmet Karaerkek'e hidematı vataniye tertibinden ma
aş tahsisi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (2 /616) 

17 . II . 1954 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

ödemişli Mehmet oğlu 1314 doğumlu Mehmet Karaerkek'e hidematı vataniye tertibinden 
maaş bağlanmasına dair kanun teklifimi esbabı mucibesiyle ilişik olarak arz ediyoruz. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla rica ederiz. 
izmir Mebusu İzmir Mebusu 

C. Baban N. încekara 

GEREKÇE 

ödemişli Mehmet oğlu 1314 doğumlu Mehmet Karaerkek'in İstiklâl Savaşında mütaaddit 
hizmet ve kahramanlıkları görülmüş ezcümle ; 

13 Mart 1338 tarih ve 49 sayılı yazı ile Bozdoğan Kaymakamlığınca «Hidematı mesbuka ve 
vatanperverliğinden» dolayı takdir edilmiş ve Yenipazar Askerlik Şubesinin resmî mühür ve im
zalı 7 Teşrinievvel 1338 tarihli vesikasında düşman işgali altında bulunan Nazilli, ödemiş, Bul
dan ve Alaşehir'e kadar olan mıtıkada Hükümetin gösterdiği lüzum üzerine akmcılık ve istihba
rat vazifelerinde bihakkin çalıştığı ve Ortakçı baskınında maiyetiyle beraber fevkalâde hizmet 
gördüğü umumi taarruzda ise Üçüncü Süvari Fırkası emrinde îzmir'e kadar düşmanla çarpıştığı 
belirtilmiştir. 

Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti Harb Tarihi Dairesi Başkanlığının 11 . VI . 1951 gün ve 
63559 sayılı yazısiyle Emekli Yarbay Rüştü Süver tarafından yazılan hâtıralar arasında 25 er 
kuvvetinde Ortakçılı Kara Mehmet olarak adı geçmekte ve 57 nci Tümen Top. Alay K. Sabık Ay
dın cephesi Kumandanı Albay Hakkı Bey tarafımdan verilen 5 Haziran 1335 ve 23 Haziran 1336 
tarihli harb ceridelerinde cepheye iltihak eden Efeler arasında Kara Mehmet Efenin de maiye
tiyle birlikte cepheye iltihak ettiği kayıt olunmaktadır. 

Bundan başka Mehmet Karaerkek'e merhum Orgeneral Kurtcebe Noyan tarafından yazılan 
5 . IV . 1949 tarihli mektupta kahramanlıklarından sitayişle bahsedilmektedir. 

Yukarda belirtildiği veçhile istiklâl Savaşının başından sonuna kadar birçok m hizmetler gö
ren ve bu yüzden sıhhatini kaybeden Mehmet Karaerkek'in mevcut hastalığı 408 sayılı Kanun 
hükümlerine göre* dereceye girmemesi sebebiyle malûl addolunmasına imkân görülemediğinden 
maaş tahsis olunmamış ve bu kahramanlıklarına mukabil halen çalışamıyacak bir durumda olma
sına binaen kendisine «Hidematı Vataniye» tertibinde» maaş tajısişi işin ilişik kanun lâyihası 
takdim olunmuştur, 



Maliye Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Maliye Encümeni 4.III. 1954 
Esas No. 2/616 
KĞrar No. 50 

Yüksek Reisliğe 

izmir mebusları Cihad Baban ve Necdet 
încekaran'nı, ödemişli Mehmet Karaerkek'e 
hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi hak
kında kanun teklifi, encütoenimizcıe, teklif sa
hipleri ile Hükümet temsilcilerinin de iştira
kiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Gerekçenin tetkiki ve teklif sahdplerî ile 
Hükümet.temsilcilerinin verdiği izahattan: 

ödemişli Mehmetoğlu 1314 doğumlu Meh^ 
met Karaerkek'in istiklâl Savaşında hizmet ve 
kahramanlıklarının görüldüğü, maiyeti dle 
(birlikte Ortakçı baskınında fevkalâde hizmetler 
ıgördüğü, 3 ncü Süvari Filikası emrinde ma
iyeti ile birlikte izmir'e kadar düşmanla çar
pıştığı ve bu kahramanlıklarından dolayı resmî 
makamlar tarafından takdir edildiği anlaşılmış 
ve istiklâl Savaşının başından sonuna kadar 
yaptığı hizmetlerçlen sıhhatini kaybetmiş bu
lunduğu ve bugün muavenete muhtaç bir du
rumda olduğu göz önümde tutularak vatani hiz
met tertibinden maaş tahsisi kabul edilmiştir. 

Maddelerin müzakeresinde, 1 nci madde, 
Mehmet Karaerkek'e tahsisi kabul edilen 170 
lira maaşın kaydı hayat şartı ile kendisine ve

rilmesini temin edecek şekilde tadil edilerek, 
iki ve 3 ncü maddeler kelime değişiklikleri 

ile, 
Kalbul edilmiştir. 
Havalesi .gereğince Bütçe Encümeıriine tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe suaıülur. 

'Maliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Amasya Zonguldak 
H. Koray F. Açtksöz 

Kâitip 
Diyarbakır Çorum Erzurum 
R. Bucak Ş. CHirses 8. Duman 

Kocaeli Eskişehir 
L. Türkoğlu Muhtar Başkurt 

(imzada bulunamadı 
Mardin Niğdû 

Abdülkadir Kalav Hadi Arııbaş 
imzada bulunamadı imzada bulunamadı 

Samsun Seyhan 
Şükrü Uluçay Zeki Akçalı 

imzada bulunamadı imzada bulunamadı 
Siird Yozga'd Zonguldak 

C. Tardım F. Nizamoğlu R. Sivi§oğlu 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B; M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 2/616 
Karar No. 181 

10. TII 1954 

Yüksek Reisliğe 

îzmir Mebusları Cihad Baban ve ve Necdet 
Incekara'nın, ödemiş'li Mehmetoğlu Mehmet 
Karaerkek'e hidematı vataniye tertibinden ma
aş tahsisi hakkındaki kanun teklifi Maliye En
cümeni raporu ile birlikte encümenimize havale 
edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Millî Mücadelede ifa ettiği fedakârane hiz
metlerden dolayı ödemişli Mehmetoğlu 1314 do
ğumlu Mehmet Karaerkek'e vatani hizmet terr 
tibinden maaş tahsisi hakkında gerek teklifi 
bidayetentetkik ve kabul eden Maliye Encü
meni mazbatasında ve gerek teklifin mucip se
beplerinde belirtilen hususlar encümenimizce de 
yerinde görülerek maddelerin görüşülmesine ge
çilmiş ve tahsis edilecek maaş miktarı emsali 
nazarı dikkate alınmak suretiyle (120) lira ola
rak tesbit edilmek ve maddeler redaksiyon ba
kımından değiştirilmek suretiyle teklif encü

menimizce de kabul edilmiştir. 
Bu suretle yeniden hazırlanan kanun teklifi 

tercihan ve müstacelen görüşülmesi temennisiyle 
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Reis Bu Mazbata Muharriri 
Rize Siird 

/. Akçal B. Erden 
Gazianteb Giresun İstanbul 
E. Cenanı M. Şener F. Sayımer 

İzmir İzmir Kastamonu 
B. Bilgin T. Gürerk E. Türe 

Konya Muğla Ordu 
M. Â. Vlgen N. özsan R. Aksoy 

Siird Trabzon 
M. D. Süalp 8. F. Kalayctoğlu 
Rize Zonguldak Diyarbakır 

O. Kavrakoglu H. Balık * M. Ekinci 
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ÎZMÎR MEBUSU CÎHAD 
BABAN VB NECDET ÎN-
CESAB&'NÎN TEKLtFÎ 

ödemişli Mehmet oğlu 1314 do
ğumlu Mehmet Karaerkek'e 
hidematt vataniye tertibinden 
maaş tahsisi hakkında kanun 

Uuihast 

•^pfHtt> sava-
$n^*nîuiaâddit kahramanlık
ları görülen ödemişli Mehmet-
o|îu Bİ4 dokumlu Mehmet Ka-
raerke'k'e c Öidematı vataniye» 
tertibinden ay'da (170) lira 
maiaş* tahsis edilmiştir. 

MADDE 2. — Bıı kanun neş
ri tarihinde yürürlüğe giren 

MAÖDE 3. — Bu kanunu 
Maliye 'Tekili yürütür. 

MALÎYE WcÛtöEfîİÜ 
DEĞİŞTİRİŞİ 

ödemişli Mehmetoğlu 1314 do
ğumlu Mehmet Karaerkek'e 
vatani T^KetHefWMden maaş 
bağlanması hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — İstiklâl Sava
şında fevkalâde kahramarilikla-
rı ğ&ruîen ödemişli Mehmetoğlu 
Mehmet Karaerkek'e hayatta 
bulunduğu müddetçe, vatani 
hizmet tertibinden' ayda 170 İra 
maaş tahsis edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 
neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanun 
hükümlerini icraya Maliye Ve-
İrili memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

ödemişli MeWtMoğla 1M4 do
ğumlu MeKrâet Karaerkek'e 
vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun 

MADDE 1. — ödemişli Meh
metoğlu 1314 doğumlu Mehmet 
Karaerkek'e vatani hizmet ter
tibinden hayat kaydiyle (120) 
lira aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kânun 
neşri tarihinden itibaren mer'i-
dir. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
kümlerini icraya Maliye Vekili 
memurdur. 

i>m<i 
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