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Miinderecat 
Sayfa 

2. — Niğde Mebusu Hasan Hayati Ül
kün'ün, kuru üzümün İnhisarlar İdaresi 
tarafından daha yüksek fiyatla satmalm-
masına, Nevşehir'deki mubayaanın azaltıl
ması sebebine ve üzümden mamul içki ve 
usarelerin yabancı memleketlerde istihlâ
kini sağlıyacak satış mağazaları tesisi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Gümrük 
ve İnhisarlar Vekilinden şifahi suali (6/50) 240 

3. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, 
Tunceli vilâyetindeki bâzı köprülerin in
şaatına dair sualine Nafıa Vekili Kemal 
Zeytinoğlu'nun şifahi cevabı (6/52) 240:242 

4. — Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, 
Muş vilâyetine şehirlerarası telefon tesisa
tının ne zaman yayılacağına ve merkezle 
kazalar arasındaki postaların ne zaman mo
torlu vasıta ile taşınacağına dair Münaka
lât Vekilinden şifahi suali (6/54) 242 

5. — Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun 
Muş vilâyeti dahilindeki nehir ve çaylar 
üzerinde yapılması icabeden köprüler için 
bugüne kadar teşebbüse geçilip geçilmedi-
ğine dair sualine Nafıa Vekili Kemal 
Zeytinoğlu'nun şifahi cevabı (6/55) 242:244 

6. — Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un 
makine ve tarım makineleri yedek parçala-

Sayfa 
1. — Sabık zabıt hulâsası 236:237 
2. — Havale edilen kâğıtlar 237:239 
3. — Yoklama 239 
4. — Riyaset Divanının Heyeti Umu-

miyeye maruzatı 239 
1. — Hariciye Vekili ile birlikte Roma'-

yı ziyaret edecek olan Başvekil Adnan 
deres'in avdetine kadar, Başvekâlete Millî 
Müdafaa Vekili Etem Menderes'in, Ha
riciye Vekâletine de Devlet Vekili ve Baş
vekil Yardımcısı îTatin Rüştü Çorlu'nun 
vekillik edeceklerine dair Riyaseti Cumhur 
tezkeresi (3/165) 9 Î89 

2. — Türkiye Spor Birliği kurulmasına 
dair olan kanun lâyihasının * geriverilmesi 
hakkında Başvekâlet tezkeresi (1/114, 

5. — Sualler ve cevaplar 239 
A — Şifahî sualler S39 
1. — Bursa Mebusu Müfit Brkuyum-

cu'nun, Denizcilik Bankası Türk Anonim 
Ortaklığının hangi tarihte kurulduğuna, 
hisse senetleri ile kâr ve zarar miktarına, 
personelden kaç kişinin tensikat suretiyle 
vazifesine nihayet verildiğine ve yerlerine 
ne kadar yeni müstahdem alındığına ve 
ikramiye mevzuuna dair Münakalât ve 
Maliye vekillerinden şifahi suali (6/48) 239 -240 



Sayfa 
rmın her türlü karaborsacılığı önliyecek öl
çüde yurda getirtilmesi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair İktisat ve Ticaret ve Zi
raat vekillerinden olan sualine İktisat ve 
Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı'mn şifahi ce
vabı (6/56) 244:246 

7. — Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un, 
bir tütün bankası veya bu işi görebilecek 
başka bir teşekkülün ne vakit kurulacağı 
hakkındaki sualine İktisat ve Ticaret Ve
kili Sıtkı Yırcalı'mn şifahi cevabı (6/57) 247 

6. — Müzakere edilen maddeler 247 
1. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm teş

riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye 
ve Adliye encümenlerinden kurulan Muh
telit Encümen mazbatası (3/8) 247 

2. — Kırklareli Mebusu Fikret Filiz'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye 
ve Adliye encümenlerinden kurulan Muh
telit Encümen mazbatası (3/9) 247 :248 

3. — Kırklareli Mebusu Mahmut Er-
bil'in teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı 
Esasiye ve Adliye encümenlerinden kuru
lan Muhtelit Encümen mazbatası (3/10) 248 

4. — Kırşehir Mebusu Osman Bölük-
başı'nm teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı 
Esasiye ve Adliye encümenlerinden kuru
lan Muhtelit Encümen mazbatası (3/12) 248 

5. — Maraş mebusları Ahmet Kadoğlu 
ve Ahmet Bozdağ'm teşriî masuniyetleri
nin kaldırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/14) 248 

6. — Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'-
ntın teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esa
siye ve Adliye encümenlerinden kurulan 
Muhtelit Encümen mazbatası (3/16) 248:249 

7. — Zonguldak Mebusu Hüseyin Ba
lık'm teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı 
Esasiye ve Adliye encümenlerinden kuru
lan Muhtelit Encümen mazbatası (3/18) 249 

Sayfa 
8. — Kastamonu Mebusu Nazifi Şerif 

Nebel'in teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı 
Esasiye ve Adliye encümenlerinden kuru
lan Muhtelit Encümen mazbatası (3/26) 249 

9. — Kırşehir Mebusu Osman Bölük-
başı'nın teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı 
Esasiye ve Adliye encümenlerinden kuru
lan Muhtelit Encümen mazbatası (3/29) 249 

10. — Kırşehir Mebusu Osman Bölük-
başı'mn teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı 
Esasiye ve Adliye encümenlerinden kuru
lan Muhtelit Encümen mazbatası (3/58) 249 

11. — Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım'-
m teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı 
Esasiye ve Adliye encümenlerinden kuru
lan Muhtelit Encümen mazbatası (3/5Ö) 249 

12. — İzmir Mebusu Nebil Sadi Altuğ'-
un teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı 
Esasiye ve Adliye encümenlerinden kuru
lan Muhtelit Encümen mazbatası (3/60) 249 

13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Yunanistan Kıraliyeti Hükümeti ara
sında Ankara'da imzalanan Ticaret ve Öde
me anlaşmaları ile eklerinin tasdiki hak
kında kanun lâyihası ve Hariciye ve Tica
ret encümenleri mazbataları (1/113) 249:251, 

254,255,257,263:266 
14. — Temsil Ödeneği hakkındaki 5027 

sayılı Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair kanı«ı lâyihası ile Bursa Me
busu Agâh E rozan'm, Temsil ödeneği hak
kındaki Kanuna ek kanun teklifi ve Dahi
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/160, 2/36) 251 

15. — Jandarma Kanununun 5061 sa
yılı Kanunla değiştirilen 12 nci maddesinin 
tadili hakkında kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa ve Dahiliye encümenleri mazba
taları (1/93) 251:253 

16. — Askerî Memnu Mmtakalar hak
kındaki Kanunun 1 nci maddesinin B ben
dinin tadili hakkında kanun lâyihası ve 
Dahiliye ve Millî Müdafaa, encümenleri 
mazbataları (1/141) 253:255 
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Sayfı 
17. — Kadrodan çıkarılmış bulunan 

harb gemilerinden Mecidiye, Bandırma, 
Bafra, Kemalreis gemileri ile Dumlupmar 
denizaltı gemisi, Şimşek, Bora, Kasırga, 
Yıldırım, HB 8, Doğan, Martı, Tayfun 
hücum botları, Çamur dubası ve torpido 
takip motörü ile Zorlu motorunun satıl
masına dair kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/121) 255:256 

18. — istanbul Mebusu Hadi Hüsman'-
m, Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi 
hakkındaki 2133 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi ve Maarif ve Mütçe encümenleri maz
bataları (2/50) 256:258 

19. — 19 Eylül 1949 tarihinde Cenev
re'de akdolunan «Karayolları Trafik Söz
leşmesi» ile on ekine ve «Halen işgal Altın
daki Memleketler ve Topraklara Mütedair 
Protokol» a iltihakımız hakkında kanun lâ
yihası ve Hariciye ve Nafıa encümenleri 
mazbataları (1/33) 258 

20. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugos
lavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasında 
imzalanan, 1 Nisan 1954 - 31 Mart 1955 dev
resindeki Mal Mübadelelerine ait Protokol 
ile melfufu mektupların kabulü hakkında 

Sayfa 
kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret encü
menleri mazbataları (lj/15) 258:259 

21. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında 5 Nisan 1954 tarihinde Ankara'da 
imzalanan Ticaret ve Tediye Anlaşmaları 
ve ekleri ite Tasfiye Protokolünün tas
diki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye 
ve Ticaret encümenleri mazbataları (1/14) 259 

B — Tahrirî sualler 260 
1. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'-

nun, bâzı şehirlerimizin su ihtiyacının temi
ni hususunda ne düşünüldüğüne ve Anka
ra'daki Hatıpçayı ve incesu mecralarına 
dair tahrirî sual takriri, Dahiliye, Nafıa ve 
Sıhhat ve içtimai Muavenet vekâletlerin
den olan sualine Sıhhat ve içtimai Muave
net Vekili Behçet Uz'un tahrirî cevabı 
(7/69) . 260:261 

2. — Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'-
ın, Viyana'da toplanan Parlâmentolarara-
sı Birliği 43 neü Kongresine iştirak eden 
mebusların tesbiti işine dair sualine Türki
ye Büyük Millet Meclisi Reisvekili Fikri 
Apaydın'm tahrirî cevabı (7/72) 261 

7. — Arizalar ve Telgraflar 261 
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1. — SABIK Z 

Antalya Mebusu Enver Karan'm, Antalya'
da bulunan ve Damlataş tâbir olunan mağara
nın havasının her hangi bir hastalığa tesiri olup 
olmadığına dair Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kilinden şifahi sual takriri, sual sahibinin iste
ği üzerine, geriverildi. . 

Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın, Akçadağ 
arazisinin Sürgü ve Yazıhan ovasının da Tohma 
sularından istifade edilerek sulanmaları hususun
da ne düşünüldüğüne dair şifahi sualine Nafıa 
Vekili cevap verdi. 

Trabzon Mebusu Halit Ağanoğlu 'nun, Zirai 
Donatım Kurumuna kimyevi gübre temin edilip 
edilmediğine, gübre fiyatlarının yükselmesi kar
şısında ne gibi tedbirler alındığına ve mmtaka-
lara göre topraklarımızın lahlilinin yaptırılıp 
yaptırılmadığına dair şifahi sualini Ziraat Veki
li cevapladı. 

Bursa Mebusu Müfit ErkuyumcU'nun, De
nizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığının han
gi tarihte kurulduğuna, hisse senetleri ile kâr ve 
zarar miktarına, personelden kaç kişinin tensi
kat suretiyle vazifesine nihayet verildiğine ve 
yerlerine ne kadar yeni müstahdem alındığına ve 
ikramiye mevzuuna dair şifahi »suali, sual sahi
bi hazır bulunmadığından, gelecek inikada bıra
kıldı. 

Diyarbakır Mebusu Halil Turgut'un, 1950 -
1954 yıllarında Diyarbakır'ın kaç köyünde yeni
den okul yapıldığına, yıkılmış ve yıkılmak üzere 
bulunan köy okul binaları için ne, gibi tedbirler 
alındığına ve 5210 sayılı Kanunun meriyetten 
kaldırılması veya tadili hususunda ne düşünül
düğüne dair şifahi sualine Maarif Vekili cevap 
verdi. 

Niğde Mebusu Hasan Hayati Ülkün'ün, kuru 
üzümün İnhisarlar İdaresi tarafından daha yük
sek fiyatla satmalmmasma, Nevşehir'deki muba
yaanın azaltılması sebebine ve üzümden mamul 
içki ve usarelerin yabancı memleketlerde istihlâ
kini sağlıyacak satış mağazaları tesisi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Gümrük ve İnhisarlar Ve
kilinden şifahi suali, Vekil hazır bulunmadığın-
den, gelecek inikada bırakıldı. 

Trabzon Mebusu Halit . Ağanoğlu 'nun, Köy 
Enstitülerinden 1942 - 1952 yılları arasında me-

IIT HULÂSASI 

zun olanların sayısına, ilk mezunların maaş bakı
mından mağduriyetlerinin bertaraf edilmesi için 
ne düşünüldüğüne dair şifahi sualini Maarif Ve
kili cevapladı. 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Tunceli vi
lâyetindeki bâzı köprülerin inşaatına dair şifahi 
suali, soru sahibi hazır bulunmadığından, gele
cek inikada bırakıldı. 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1954 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
kabul olundu. 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ta
lebesinden Yaşar Turgutcan için her hangi bir 
muamele tâyinine mahal olmadığına ve Kars ili
nin Arpaçayı ilcesine bağlı Tepe köyünden Ali 
Apaydın ve arkadaşları hakkındaki 2120 sayılı 
Kararın kaldırılmasına dair olan Arzuhal Encü
meni mazbataları kabul edildi. 

Ankara Mebusu Mümtaz Faik Fenik'in, 
Ankara Mebusu Seyfi Kurtbek'in, 
Bilecik Mebusu Şevki Hasırcı'mn ve 
İsparta mebusları Said Bilgiç ve Tahsin To-

la 'mn teşriî masuniyetlerinin kaldırılmasının dev
re sonuna bırakılması hakkındaki Muhtelit En
cümen mazbataları kabul olundu. 

28 Ağustos 1952 tarihli Türk - Fransız Pro
tokolü ile eklerinin 1 Eylül 1963 tarihinden iti
baren üç ay müddetle uzatılması için Fransa 
Büyükelçiliği ile teati edilen mektupların, 

Türkiye ile İspanya arasında imzalanmış bu
lunan 8 Nisan 1953 tarihli Protokolde münderiç 
üç milyon dolarlık plâfon müddetinin altı aydan 
bir seneye çıkarılması hususunda İspanya Hü
kümeti ile teati edilen mektupların, 

4 Kasım 1953 tarihli Türkiye - Polonya Ek 
Protokolünün, 

27 Ekim 1953 tarihli Türkiye - Finlandiya 
Protokolünün tasdikine dair olan kanunlar ka
bul olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanis
tan Kıraliyet Hükümeti arasında 7 Kasım 1953 
tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve öde
me Anlaşmaları ile eklerinin taslikme dair ka
nunun müzakeresi alâkadar vekilleri hazır bu-
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lunmadığmdan, bir defaya mahsus olmak üziere, 
gelecek İnikada bırakıldı. 

1110 sayılı Askerî Memnu Mmtakalar Ka
nununun birinci maddesinin «B» bendinin tadili 
hakkındaki kanun lâyihası üzerinde bir müddet 
görüşüldükten sonra, 

31 Ocak 1955 Pazartesi günü saat 15 te top-

2. — HAVALE EDI 

Lâyiha I 
1. — Üç tane Uğur tayyaresinin Ürdün 

Devletine hibe edilmesi hakkında kanun lâyi
hası (1/190) (Millî Müdafaa ve Bütçe encümen
lerine) 

Teklifler 
2. — Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel 

ve Maraş Mebusu Mazhar özsoy'un, Gazian-
tebli Mehmet özhızalan'a vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkında kanun tek
lifi (2/94) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

3. — Kocaeli Mebusu Sadettin Yalın?'m, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesine d ü r olan 
6311 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi (2/95) (Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

4. — Zonguldak Mebusu SabiL Duralı'nm, 
Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk şube hattı in- , 
şaşma ait gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki 5415 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin tadili hakkında kanun teklifi : 

(2/96) (Nafıa ve Bütçe encümenlerine) 
Mazbatalar } 

5. — izmir Mebusu Cihad Baban'm teşriî ma- ] 
suniyetinin kaldırjlması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye ensü- 3 
îmtnlerinden kurulan Muhtelit Encümen mnzba- ; 
tası (3/7) (Ruznameye) 

6. — Kırklareli Mebusu Mahmut Erbil'in < 
teşriî masuniyetinin kalırılması akkmda Başve
kâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye | : 
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lanılmak üzere İnikada son verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Kyseri Mebusu Çorum Mebusu 
Fikri Apaydın Sedat Baran 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
îhsan Gülez 

tLEN KÂĞITLAR 

encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/1'} (Ruzıameye) 

7.:—Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü
menlerinden kurulan Muhtelit Encümen mazba
tası (3/27) (Ruznameye) 

8. — Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'nm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/28) (Ruznameye) 

9. — Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğlu'-
nun teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerindn kurulan Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/35) (Ruznameye) 

10. — Kırşehir Met usu Ahmet Bilgin'in teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden kurulan Muhtlit Encümen maz
batası (3/37) (Ruznameye) 

11. — Bolu Mebusu Reşat Akşemsettinoğlu'-
nun teşrirî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerindn kurulan Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/48) (Ruznameye) 

12. — Bolu Mebusu Reşat Akşemsettinoğlu'-
ırnn teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden kurulan Mahtelit En
cümen mazbatası (3/49) (Ruznameye) 

13. — Bolu Mebusu Reşat Akşemsettinoğlu'-
nun teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 

Sualler 

Tahriri sual 
1. — Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'm, Vi

yana'da toplanan Parlâmentolararası Birliği 

43 ncü Kongresine iştirak eden mebusların tes-
biti işine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyasetinden tahrirî sual takriri (7/72) 



Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/50) (Ruznameye) 

14. — Bingöl Mebusu Sait Göker'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü
menlerinden kurulın Muhtelit Encümen mazba
tası (3/51) (Ruznameye) 

15. — Bursa Mebusu İbrahim öktem'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye Encü
menlerinden kurulan Muhtelit Eneümetn maz
batası (3/52) (Ruznameye) 

16. — Çanakkale Mebusu Safaeddin Kara-
nakçı'nm teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye 
ve Adliye encümenlerinden kurulan Muhtelit 
Encümen mazbatası (3/53) (Ruznameye) 

17. — Edirne Mebusu Sabahattin Parsoy'un 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/54) (Ruznameye) 

18. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/55) (Ruznameye) 

19. — Hatay Mebusu Şemsettin Mursaloğlu'-
nun teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden kurulan Muhtelit Encü
men mazbatası (3/56) (Ruznameye) 

20. — Diyarbakır Mebusu Mehmet Hüsrev 
Ünal'ın teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye 
ve Adliye encümenlerinden kurulan Muhtelit 
Encümen mazbatası (3/57) (Ruznameye) 

21. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın teşrii 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü
menlerinden kurulan Muhtelit Encümen mazba
tası (3/61) (Ruznameye). 

22. — Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel'in teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen maz
batası (3/62) (Ruznameye) 

23. — Malatya Mebusu Mehmet Zeki Tulun-
ay'm teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 

Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/67) (Ruznameye) 

24. —• Mardin Mebusu Halim Satana'nın teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen maz
batası (3/68) (Ruznameye) 

25. — Niğde Mebusu Hasan Hayati Ülkün'-
ün teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/69) (Ruznameye) 

26. — Ordu Mebusu Feyzi Boztepe'nin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen maz
batası (3/70) (Ruznameye) 

27. — Seyhan Mebusu İsmet Uslu'nun teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen maz
batası (3/71) (Ruznameye) 

28. — Sinob Mebusu Haşim Tarı'nın teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümen
lerinden kurulan Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/72) (Ruznameye) 

29. — Tokad Mebusu Mehmet Şahin'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Beşvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümen
lerinden kurulan Muhtelit Encümen mazbataeı 
(3/73) (Ruznameye) 

30. —• Bursa Mebusu İbrahim öktem'in teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen 
mazbatanı (3/130) (Ruznameye) 

31. — Gümüşane Mebusu İsmail Hakkı Bay-
kal'm teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden kurulan Muhtelit En
cümen mazbatası (3/131) (Ruznameye). 

32. — Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım'm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/132) (Ruznameye). 

33. — Konya Mebusu Mustafa Bağrıaçık'm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş-
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vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye I riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve-
encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen kâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
mazbatası (3/133) (Ruznameye). encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen 

34. — Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in teş- | mazbatası (3/144) (Ruznameye). 

B İ R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15,04 

REİS — Reisvekili Esat Budakoğlu 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Kayseri), Sedat Baran (Çorum). 

3. — YOLAMA 

RElS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Edirne mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 

1. — Hariciye Vekili ile birlikte Roma'yı zi
yaret edecek olan Ba§vekil Adnan Menderes'in 
avdetine kadar, Başvekâlete Millî Müdafaa Vekili 
E tem Menderes'in, Hariciye Vekâletine de Dev
let Vekili ve Başvekil Yardımcısı Fatin Rüştü 
Zorlu'nun vekillik edeceklerine dair Riyaseti 
Cumhur tezkeresi (3/165). 

REÎS — Cumhurbaşkanlığından gelen bir 
tezkere vardır, okunacaktır. 

1. — Bursa Mebusu Müfit Erkuyumcu'nun, 
Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığının 
hangi tarihte kurulduğuna, hisse senetleri ile 
kâr ve zarar miktarına, personelden kaç kişinin 

REÎS — Çoğunluğumuz mevcuttur, celseyi 
açıyorum. 

arz ederim. 
Reisicumhur 

C. Bayar 

REÎS — Ittıla hâsıl olmuştur. 

2. — Türkiye Spor Birliği kurulmasına dair 
olan kanun lâyihasının geriverilmesi hakkında 
Başvekâlet tezkeresi (1/114, 3/163). 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
Dahilî Nizamnamenin 69 ncu maddesi gere

ğince hükümsüz kalmış olup 26 . X . 1954 ta
rihli ve 418 sayılı yazımızla tekrar görüşülmesi 
arz edilen «Türkiye Spor Birliği kurulmasına 
dair kanun lâyihası» nm iade edilmesine müsa
adelerini saygılarımla rica ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

REÎS — Geriveriyoruz efendim. 

tensikat suretiyle vazifesine nihayet verildiğine 
ve yerlerine ne kadar yeni müstahdem alındığı
na ve ikramiye mevzuuna dair Münakalât ve 
Maliye vekillerinden şifahi suali (6/48) 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYE YE MÂRUZÂTI 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
Hariciye Vekili ile birlikte Roma'yı ziyaret 

edecek olan Başvekil Adnan Menderes'in avde
tine kadar, Başvekâlete Millî Müdafaa Vekili 
Etem Menderes'in, Hariciye Vekâletine de Dev
let Vekili Başvekil Yardımcısı Fatin Rüştü Zor
lu'nun vekillik etmelerinin, Başvekilin teklifi 
üzerine muvafık görülmüş olduğunu saygı ile 

5. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — ŞİFAHİ SUALLER 
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REÎS — Müfit Erkuyumcu! (Yok sesleri) j 

ikinci defa hazır bulunmadığı için suali düş
müştür. 

2. — Niğde Mebusu Hasan Hayati Ülkün'-
ün, %uru üzümün İnhisarlar İdaresi tarafından 
daha yüksek fiyatla satınalınmasına, Nevşehir'
deki mubayaanın azaltılması sebebine ve üzüm
den mamul içki ve usarelerin yabancı memleket
lerde istihlâkini sağlıyacak satış mağazaları te
sisi hususunda ne düşünüldüğüne dair Gümrük 
ve İnhisarlar Vekilinden şifahi suali (6/50) 

REÎS — Gümrük ve Tekel Vekili burada bu
lunmadığı için sual gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

3. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Tun
celi vilâyetindeki bâzı köprülerin inşaatına dair 
sualine Nafıa Yekili Kemal Zeytinoğlu'nun şi
fahi cevabı (6/52) 

REÎS — Soruyu okutuyorum: 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıda yazılı hususların Nafıa Vekili tara

fından şifahi olarak cevaplandırılmasının temi
nini saygılarımla arz ederim. 

Tunceli Mebusu 
Arslan Bora 

1. Çemişkezek - Ovacık - Seyitli (Peri) köp
rüleri hangi tarihlerde teslim edilmek üzere iha
leleri yapılmıştır ve mütaahhit ihale akdini vak
tinde yerine getirebilmiş midir? Şayet akdini ye
rine getirememiş ise mütaahhit hakkında ne gi
bi bir muamele yapılmış veya yapılacaktır? 

2. Bu köprülerin ihaleleri kaça yapılmıştır? 
Şimdiye kadar mütaahhide ne miktar avans ve
rilmiştir? Verilen avansla bugüne kadar yapı- i 
lan iş birbirine tekabül etmekte midir? I 

3. Tunceli'nin sosyal ve iktisadi hayatında 
başlıca rol oynıyabilen ve Elâzığ - Bingöl-Pa
lu-Karakocan'dan gelen bütün yolların geçit I 
noktasını teşkil eden ve şifalı sulariyle hayat bah- I 
şeden Bağın ılıcalarının bulunduğu mahalde ye
ni bir köprünün yapılmasiyle ve Mazgirt kaza
sına kadar olan yolun her türlü motorlu araçla
rın geçmesini sağlıyabilecek şekilde ıslahının 
1955 yılı programına alınması hususu vekâletçe 
nazarı itibara alınmış mıdır? I 

4. Nazimiye'yi ve dolayısiyle Tunceli'yi Ka
rakocan - Bingöl 'e bağlıyan ve mevkii evvelce | 

j mühendisler tarafından Perisuyu üzerinde tes-
bit edilen (Paş) köprüsünün de 1955 yılında 
yapılması için bir tedbir allnmış mıdır? 

REÎS —Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKİLÎ KEMAL ZEYTÎNOĞLU 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; Tunceli 
Mebusu sayın Arslan Bora'nm, şifahi sual tak
ririne cevaplarımı arz ediyorum : 

1. Tunceli vilâyetine 159 metrelik Aşvan, 
100 metrelik Peri ve 32 metrelik Ovacık köprüle
ri mukavelesine göre : 

Keşif bedeli : 1 067 319,20 lira 
Tenzilât : % 9.27 
îhale bedeli : 968 378,71 » 
Mukavele tarihi : 17 . V. 1952 
îşe başlama tarihi : 9 .VI. 1952 
îşin bitim tarihi :' 22.VIII.1954 
Bir senelik hazırlıktan sonra ancak, 1953 yılı 

inşaat mevsiminde esaslı faaliyete geçilmişse de 
I 1953 yılı sonunda vukubulan ani bir feyezan 

neticesinde mütaahhidin Aşvan köprüsünde yap
tığı inşaatta mühim hasarlar olmuş ve bu yüz
den gecikilmiştir. 

Bu meyanda temel inşaatı için lüzumlu bâ
zı makineler de hasara uğramıştır. Halen Aşvan 
köprüsünde temel inşaatı devam etmektedir, mü
taahhit bu işler için lüzumlu makinelerini halen 
Peri köprüsüne nakletmek imkânını bulamamış-

L tır. 
2. Bu köprüler inşaatının mukavelesi gere

ğince mütaahhide muhtelif tarihlerde ceman 
195 250 lira avans verilmiş olup, 68 300 lira
sı mahsubedilmiştir. Bu avans, köprüler için 
lüzumlu tulumba, betoniyer, şahmerdan, vib-
ratör, vinç ve saire gibi inşaat makineleri ile 
kereste, çimento ve demir gibi inşaat malzeme
sine sarf edilmiş olup asıl inşaat bedeli ayrıca 
ödenmekte ve bu bedelin % 33 ü verilen avansa 
mahsufbedilmektedir. 

Şimdiye kadar yapılan inşaat ve ihzarat tu
tarı 270 bin liraya baliğ olmuştur. 

Sözü geçen köprülerin inşaat durumları ya
kından takibedilmekte ve ikmalleri için gerekli 
tedbirler alınmaktadır. îcabederse mütaahhidin 
mukavelesi fesih edilerek namı hesabına ihale 
yapılacaktır. 

3. Bağın Ilıcaları volunda yapılması iste-
| nilen köprü yeri 1955 yılında bir heyet marife-
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tiyle etüd ettirilerek yapımı hususunda bir ka- I 
rara varılacaktır. 

Şarpiyen - Mazgirt yolunun yapımı ise vilâ
yetçe 1955 -1956 yılları çalışma programına alın
mış bulunmaktadır.. 

4. Paş (Mirivik) köprüsü heyet marifetiyle 
yerinde etüd ettirilmiş ve bu etüd neticesine 
göre halen Karakocan - Nazimiye arasında vası
talara geçit veren bir yolun bulunmadığı, mev
cut yolun daha ziyade patika oluşu, müşahede 
edilerek, ilerde yol inşası ile beraber esaslı bir 
köprü yapılmak üzere, şimdilik mahallî şartla
ra göre bir yaya geçit köprüsü yapılması uygun 
görülmüştür. 

Maruzatım bukadardır. 
REÎS — Arslan Bora. 
ARSLAN BORA (Tunceli) — Muhterem ar

kadaşlar ; dünya tarihinin başladığı günden bu
güne kadar tabiata ve kaderine terkedilmiş ve 
edilen Tuncelili kardeşlerinizin he^sene Munzur, 
Peri, Fırat nehirlerinde millî kuvvet kaynak
larımızdan birkaç kişinin boğulmasiyle acı ve 
ıstıraplar içerisinde inleyen zavallı ana, baba ve 
çok genç yaşında birkaç yavrusu ile dul kalan 
gelinlerin bu acılarının bir an evvel giderileceği 
hususundaki Sayın Nafıa Vekiilnin teminatlarına 
bilhassa kendilerine yüksek huzurunuzda teşek
kür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; Tuncelilerin ta eski 
çağlardan kalma (kelek, afat, sal) denilen çok 
ibtidai vasıtalarla geçişi temine uğraşmaktadır
lar ki, suların en coşkun zamanlarında bir sahil
den bir sahile geçerken; kurbanlar adamak, helâl-
laşmak ve ağlamaklar içerisinde sanki bir harbe 
gidiyormuş ve gidip de gelmemek varmış gibi 
birbirleriyle vedalaşıp gitmektedirler. Çünkü 
bu iptidai geçiş vasıtaları suların hırçın dalga
ları arasında göz yaşları ile Allah A l a h seda
ları ile birçok aile ocaklarının söndüğü ve bir
çok levent yapılı Tunceli evlâtlarının coşkun 
suların hırçın girdaplarında can verdikleri gün
ler çoktur. I 

îşte senelerden beri bu ıstırap ve acı içinde 
kıvranan Tuncelili vatandaşları bir an evvel bu 
acılardan kurtarmak için bütün kuvvet ve gü
cü ile milletin hizmetine koşan iktidar, bu ne
hirler üzerindeki mezkûr üç köprünün 2 1 . V I . I 
1952 tarihinde (968 387) liraya ihalelerini yap
tırmış, ancak 2 1 . VI I I . 1954 tarihinde yani 26 
ayda teslim edilmeleri icabederken aradan 5,5 | 
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ay geçmesine rağmen ve sayın vekilin de bu
yurdukları gibi, bugüne kadar mütaahhide 
200 000 liraya yakın bir avans verildiği halde, 
ortada meydana gelmiş ve göze çarpar bir in
şaat olmadığı gibi bir seneden beri en çok üç 
liradan çalıştırdığı amelenin paraları dahi mü-
taahhit tarafından ödenmemiştir. Halbuki Tun
celililer her sene evlâtlarını boğulmaktan kurtar
mak için yedisinden yetmişine kadar bilâkay-
düşart ve bugünkü rayice göre işçilerin al
dıkları yevmiyenin dörtte biri ile çalışmaya ra
zıdırlar. Yeter ki, her zaman duydukları acı 
ve ıstırapları duymamış olsunlar. 

Muhterem arkadaşlar, (ortada bir inşaat 
ollmadığma göre, bu avanslar neden verilmiştir) 
diye belki fikirlerinizden bir sualin geçeceğini 
tahmin ediyorum. Müsaadenizle onu da arz ede
yim : 

Şöyle ki : Üç nehrin birleşmelerinden mey
dana gelen Fırat nehrinin, sularm artması ve
ya taşması melhuz bilhassa yağmurlu mevsim 
olan Sonbahar aylarında orta ayak betonları
nın dökülmesi için derme çatma birkaç demiri 
birbirine ekleyip ikmalini yarıda bıraktıkların
dan ansızın yağan yağmurlardan fazlalaşan su
ların tazyiki ile devrilmesi üzerine mütaahhit, 
sanki milyonlarca lira kaybetmiş gibi, hemen 
Ankara'ya koşuyor. Maalesef oradaki bölge 
de mütaahhidin bu durumunu destekliyor. Mü
taahhit"; «Aman ziyanım çoktur, mahvoldum, 
bana avans verin ve ihale müddetini de uzatın» 
diye yalvarıyor ve bu avans paraladı koparı
yor. Allah rızası için kimse de çıkıp yahu iki 
buçuk senede ne yaptın veya ne yapıyorsun di
ye sormıyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, yirmi sene binbir 
emek ve meşakkatle meydana gelen vatan ev
lâtları can verirken, diğer taraftan bu feci hal
lerin müsebbiplerine de neme lâzım, Allahmdan 
bulsunlar deyip geçmekle iktifa ediyoruz. Bu 
da vazifedeki lâkaydimizin bir sembolüdür. 

Muhterem arkadaşlar, duyduğuma göre 
Ovacık'taki Munzur nehri üzerindeki ayağı da 
ben yaptım, diyormuş. Halbuki mütaahhit Ova
cık köprüsünün bir ayağını yapmış değil, oraya 
bir torba çimento dahi götürmüş değildir. Mev-
zuubahis edilen ayak 1938 askerî harekâtında 
yarım yapılmış ve bırakılmış bir ayaktır. 

Malazgirt'in Bağın köprüsü : Tunceli'nin ik
tisadi hayatı üzerinde rol oynıyan ve birçok ka-
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za ve vilâyetleri birbirine bağlıyan yolların ge
çit noktasını teşkil eden ve şifalı ılıcalarının 
bulunduğu bu mahalde bir köprünün yapılması 
en mübrem bir zaruret halinde kendisini gös
termektedir. Çünkü, Muhundu nahiyesinin kırk 
köyü bu köprü mahalli civarında toplanmış ol
makla beraber askerî bakımdan stratejik bir 
kıymet kesbettiği de bu mahalde evvelce yapıl
mış köprünün eser ve bakiyesinden de sabit ol
muştur. Bu bakımdan bilhassa şifalı ılıcaların 
burada toplanması bu köprünün yapılmasını 
âmir kılmakta olduğu aşikârdır. Sayın Vekil
den bu köprünün de 1955 yılı bütçesine dâhil 
edilmesini hassaten rica ediyorum. 

Nazimiye köprüsü : Evvelce mühendisler ta
rafından mevkii, Peri suyu üzerinde tesbit edi
len Paş köprüsünün yapılmasiyle Bingöl - Ka
rakocan - Kiği kazalarını en kestirme bir nok
tadan Tunceli'ye ve dolayısiyle Erzincan ve 
Elâzığ vilâyetlerine bağlamış ve bu suretle yüz 
binlerce vatandaşların ıstıraplarına merhem 
olacağı aşikârdır. Mezkûr köprünün de 1955 
yılı içerisinde tecelli etmesi sayesinde iktidar 
Partisi eserlerinin Tunceli'nde yükseleceği o 
mutlu günü görmekle Tuncelili kardeşleriniz 
bahtiyar olacaklardır. 

Muhterem arkadaşlar, bugün imar ve kal
kınma sahasındaki faaliyetleriyle, vatanın her 
köşesinde yükselen eserleriyle iktidarın politi
kasına en büyük yardımda bulunan genç ve 
enerjik Sayın Nafıa "Vekili Zeytinoğlu'ndan bu 
ölmez eserlerin de Tunceli'nde bir an evvel ta
hakkuk ettirmesini rica ederken hepinizi sevgi 
ve saygı ile selâmlarım. 

REÎS — Soru bitmiştir. 

4. — Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, Muş 
vilâyetine şehirlerarası telefon tesisatının ne za
man yapılacağına ve merkezle kazalar arasın
daki postaların ne zaman motorlu vasıta ile taşı
nacağına dair Münakalât Vekilinden şifahi suali 
(6/54) 

REÎS — Şemsi Ağaoğlu buradalar mı? (Bu
rada sesleri) Münakalât > Vekili bulunmadığı 
için gelecek birleşime kalmıştır. 

5. — Muş Mebusu Şemsi Ağahğlu'nun, Muş 
vilâyeti dahilindeki nehir ve çaylar üzerinde 
yapılması icabeden köprüler için bugüne kadar 
teşebbüse geçilip geçemediğine dair sualine Na-
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fıa Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun şifahi cevabı 
(6/55) 

özü : Muş vilâyet merkeziyle kazala
rının birbiriyle irtibatlarını te
min için Murat, Karasu nehir
leri üzerinde yapılması icab
eden köprüler için Nafıa Ve
kilinin ne düşündüğü Hk. 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Aşağıda arz ettiğim hususatm Nafıa Vekili 

tarafından şifahi olarak cevaplandırılmasına 
yüksek tavassutlarınızı arz ve rica ederim. 

Muş Mebusu 
Şemsi Ağaoğlu 

Muş vilâyetinin geniş arazisine mukabil için
den geçmekte olan Murat, Karasu, Şekrik, Ba-
dişan gibi birçok nehir ve çayları bu geniş ara
ziyi mütaaddit yerlerinden birçok kısımlara 
ayırmıştır. Bu nehirler üzerinde iki üç köprü
den maada hiçbir köprünün bulunmayışı ge
rek kazaların vilâyetle irtibatını, gerekse köy
lerin kazalar ve vilâyetle irtibatını yok denile
cek kadar güçleştirmekte ve bu yüzden âmme 
işleri de büyük aksaklığa uğramaktadır. Bil
hassa köylü her hususta büyük sıkıntı çekmek
te ve her sene mütaaddit boğulma hâdiseleri 
vukubulmaktadır. Bu yüzden vilâyet ve kaza
ların köyleriyle ve üç kazanın da vilâyet mer
keziyle irtibatlarını kolaylaştırmak maksadiyle 
bu nehirler üzerinde yapılması farz olan köp
rüler için : 

A) Bugüne kadar bir teşebbüse geçilip ge-
çilmediği?, 

B) Muş için hayati bir ehemmiyet arz eden 
bu köprüler için Vekâletçe ne düşünüldüğü?, 

C) 1955 yılında bu husustaki faaliyetin 
ne olacağı? 

NAFIA VEKİLİ KEMAL ZEYTLNOĞLU 
(Eskişehir) — Efendim; Muş Mebusu Muhterem 
Şemsi Ağaoğlu'nun şifahi sual takrirlerine ce
vaplarımı arz ediyorum. 

Karayolları Umum Müdürlüğü tarafından 
Muş vilâyeti dâhilinde 14 aded büyük köprü ele 
alınmış olup bunların mecmuu tulleri 918 M. ve 
tutarları yekûnu 2 824 546 liraya baliğ olmak
tadır. Bunlardan Abdürrahmanpaşa ve Şahin 
köprüleri ile 160 M. tulünde olan Eskimurat 
Köprüsü yeni baştan restore edilerek tamamlan-
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mıştır. Şekerköy, Arak ve Sokum köprüleri 1953 
yılında, Karasu Köprüsü 1954 yılında ikmal edil
miş bulunmaktadır. 

1 400 OOO lira bedelli Masalla, Muratkolu, Kir-
nes, Muşönü ve îkidereden müteşekkil 6 köprü 
inşaatı halen devam etmektedir. Bundan başka 
Malazgirit'i Nurettin bucağına bağlıyacak yol 
üzerinde inşası düşünülen Büyükmurat Köprü
sünün etüd işi mütaahhidine ihale edilerek köp
rünün projesi ile birlikte ikmal edilmiş ve bu 
proje üzerinden köprü pek yakında eksiltmeye 
çıkarılacaktır. 

ŞEMSÎ AĞAOĞLU (Muş) — Muhterem ar
kadaşlarım, kıymetli Nafıa Vekilimizin lütfet
tikleri izahattan dolayı kendlerine teşekkürleri
mi arz ederim. 

Muş Vilâyeti gerek Muş merkez ilçesinde, ge
rekse diğer ilçelerinde arazisi büyük nehirlerle 
kısımlara ayrılmış bir yerdir. Bu cümleden ola
rak Muş merkez ilçesinde Türkiye'nin en güzel 
ovası olan Muş Ovası Murat ve Karasu gibi, iki 
büyük nehir tarafından baştanbaşa katedilmek 
suretiyle bir yandan diğer yana köprüsüz geçme
ye imkân bırakmamaktadır. Bulanık ilçemizde 
yine Murat ve Haftrank suları tarafından köy
lerini kaza merkezinden aynı şekilde ayırmış ve 
senenin bir, iki ayında muayyen yerlerden an
cak at ve yaya olarak geçilebilmekte, motorlu 
vasıtanın geçmesine imkân bulunamamaktadır. 
Malazgirt kazamızda yine hem Murat Nehri, 
hem de Badişan Nehri tarafından kazanın muh
telif yerleri katedilmek suretiyle birçok köyleri
nin kaza ile ̂ irtibatını, motorlu vasıta ile sureti 
katîyede insan ve hayvanla ancak muayyen za
manlarda geçmesine müsaade etmektedir. Yine 
diğer kazamız olan Varto'da, Bingöl çayı vası-
tasiyle köylerin kaza ile irtibatım çok güçleştir
mektedir. 

Aziz arkadaşlarım, 
Bu yüzden her sene gerek kazalarda gerekse 

vilâyette boğulanların adedi 8 - 10 kişiden aşağı 
düşmemektedir. Bu can kaybımızdır. Emin olu
nuz ki, cay kaybı kadar mühim kaybımız da bü
tün âmme işlerinin bu yüzden aksamasıdır. Köy
lü bir saatte gideceği yere bu yüzden bazen bir, 
hattâ bâzı yerlerde iki günde, hayatını göze ala
rak gidebilmektedir. Mahkemeler bu yüzden iş
lerini uzun zamanlarda intacedememektedir. 
Bunlar kadar ehemmiyetli ve acıklı diğer bir hu-
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sus ââ, bu tabiî,mânİler yüzünden nehirlerin mu
kabil tarafında kalan muazzam adeddeki köy
ler halkı her bakımdan kendi kendilerine kal
makta, birçok imkânlardan zamanında faydala
namamakta, bu yüzden görgü ve bilgileri geri 
kalmaktadır. Halen motorlu vasıtayı görmemiş 
birçok köylerimiz olduğunu söylersem mübalâğa 
yapmamış olurum. Muş'un nüfusunun yarısın
dan fazlası yiyecek, içecek ve bütün eksiklikle
rini de zamanında temin edip köyüne getireme
diğinden ayrıca büyük sıkıntılar çekmektedir. 

Muhterem arkadaşlarnn; bu husustaki Muş'
un derdini bizim ve köylünün hissettiği kadar 
sizlere arz etmeme, anlatabilmeme imkân yoktur. 

RE t S — Arkadaşlar, hatip arkadaşın sözü 
işitilmiyor, lütfen sükûneti muhafaza edelim. 

ŞEMSÎ AĞAOĞLU (Devamla) — Bugün 
Muş'un birçok dertleri yanında hemen hemen en 
mühimlerinden biri de bu nehirler üzerinde en 
ehemmiyetli yerinde dahi köprü bulunmayışıdır. 

Bu köprülerin asgari adedde nerelere yapıl
ması icabettiğini gerek bizlerin gerekse seneler
den beri, köylünün bu husustaki tecrübeli bilgi
lerine istinaden sayın Nafıa Vekilimizin dikka
tine arz etmek isterim. Evvelâ Muş merkez kaza
sını ele alalım : 

Muş'un üç kazası vardır, her üç kazası da 
Muş'un şimal ve şimali - şarkisine düşmektedir. 
Bu üç kaza ile Muş'un arasından ve hemen he
men Muş'un yanından Murat ve Karasu geçmek 
suretiyle, Muş'u, kazalarından ayırmıştır. Bu üç 
kazanın da Muş vilâyet merkeziyle irtibatını te
min edebilmesi için muhakkak surette bu iki ne-
hiri geçmek mecburiyetindedirler. Halen Murat 
üzerinde geçide müsait bir köprü vardır. Fakat 
Karasudan geçebilmek için halen hiçbir köprü 
yok demektir. 15 sene kadar evvel tahtadan ya
pılmış bir köprüden bugüne kadar istifade edil
mekte idi. Fakat bugün bu köprü geçilemiyecek 
derecede tehlike arz etmiştir. 

Büyük tehlikeler göze alınarak buradan geçil
mektedir. Halbuki etüdü yapılan Muş - Erzu
rum şosesi bu köprünün hemen yanından geç
mektedir. Buraya bir köprü yapılacaktır. îşte 
sayın Nafıa Vekilimiz nasıl olsa yapılacak olan 
bu köprüyü hemen inşa ettirirse kazalarımız bir 
noktadan bu her iki muazzam nehiri geçmiş ve 
vilâyet merkeziyle irtibatlarını temin etmiş olur
lar. 60 kilometre uzunluğundaki Muş ovasını ba§-
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tanbaşa kateden bu iki nehir Muş'un nahiyeleri
ni ve köylerini de merkezden ayırmaktadır. Bu 
nahiye ve köylerin vilâyet merkeziyle irtibatları
nı temin için hiç olmazsa biri ovanın garbinde 
Muğakom köyü önünde veya civarında bir köp
rü, diğeri de ovanın ve Muş'un Şimalî - şarki-
sindeki Norşin köyü önünde bir köprü yapmak 
suretiyle nehirlerin öbür tarafında kalan ve ek
seriyetini teşkil eden köylerin ve nihayelerin ir
tibatı temin edilmiş olacaktır. Diğer taraftan 
Norşin önüne yapılacak köprüden ise Bulanık ve 
Malazgirt kazaları da gayet kısa bir yol takip 
ederek Muş'a gelmiş olacaklardır. Varto kazasın
da ise Gomogorgo Önünde yapılacak bir köprü 
Varto 'nun bir nahiyesini ve birçok köylerini mer
keze bağlıyacaktır. Bulanık'da ise Murat üzerin
de ve Hamza Şeyh köyü önünde veya o civarda 
bir köprü ile Haftrenk suyunun münasip bir ye
rinde yapılacak ikinci bir köprü bütün dâvayı kö
künden halMmiş olacaktır. Bu suretle de bu mm-
takanm hattâ civar vilâyet ve kazaların en mühim 
dertlerinden biri olan tuz ihtiyaçları da gerek 
Aktuzla'dan gerekse 'Kırmızı Tuzla'dan bu tara
fa kolaylıkla geçirilecek ve bu yüzden büyük bir 
ferahlık doğacaktır. 

Malazgirt için de bu iş çok ehemmiyet arz 
etmektedir. Çünkü bu kazanın Nurettin nahiye
si Murat ve Badişan nehirleri tarafından kaza 
merkeziyle tamamen irtibatı kesilmiş ve 40 dan 
fazla köyü bulunan bu mmtaka halkı yukarda 
arz ettiğim müşkülât ve tehlikelerle karşılaşmak
tadır. Hele kışın kaza merkeziyle hiçbir şekilde ir
tibat temin edilememektedir. Bu mmtakanın 
köylü halkı bu yürekler sızlatacak durum karşı
sında boynu bükük olarak dertlerini bizlere an
latmaktadırlar. Bunun için Murat üzerinde ve 
Düğnük köyü önünde bir köprü, bir de Badişan 
üzerinde Mollabaki önlerinde veya münasip gö
rülecek o civarda ikinci bir köprü yapmak su
retiyle bu mmtakada büyük bir ferahlığa kavuş
muş olacaktır, 

Bu işlerin hiçbirini vilâyet yapamaz. Çünkü 
hepsi vilâyetin salâhiyeti dışına çıkan oludkça 
büyük köprülerdir. Biraz fedakârlıkla bu işler 
yapıldığı takdirde bir vilâyetin hayatı kurtarıl
mış ve asırların ihmaline uğrayan vilâyetimiz 
birdenbire asgari bir asır ileriye gitmiş olacak
tır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
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6. — Manisa Mebusu Hikmet Bayur*un ma-

kine ve tarım makineleri yedek parçalarının her 
türlü karaborsacılığı önliyecek ölçüde yurda ge
tirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair İk
tisat ve Ticaret ve Ziraat vekillerinden olan su
aline İktisat ve Ticaret vekili Sıtkı Yırcah'nm 
şifahi cevabı (6/56) 

RElS — Hikmet Bey, Ziraat Vekili arkadaşı
mız yoktur. Gelmesine intizar edecek misiniz, 
yoksa iktisat ve Ticaret Vekili arkadaşımız sua
lin kendilerin o ait kısmına cevap versinler mi? 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Ticaret Ve
kili arkadaşımız bilir. 

REİS — Soru sahibi olduğunuz için mütalâ
anızı almak istedik. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Ticaret Ve
kili arkadaşım cevap veririm, diyorlarsa buyur
sunlar, Ziraat Vekili ile birlikte izahat vermek 
istiyorlarsa o zaman konuşulsun. 

RE t S — iktisat ve Ticaret Vekili arkadaşı
mız cevap verecektir. 

Soruyu okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Aşağıdaki soruma Ticaret ve Tarım Bakan
larınca sözle karşılık verilmesini diler, bu vesile 
ile en derin saygılarımı sunarım. 

Manisa Mebusu 
Hikmet Bayur 

Yedek parça yokluğu veya kıtlığı sanayiimizi 
güç bir durumda bıraktığı gibi toprak üzerinde 
makine ile çalışmaya koyulmuş yurttaşlarımızı 
da pek büyük sıkıntılarla karşılaştırmakta, mali
yeti yok yere yükseltmekte, birçoklarının da bü
yük sermayelerini battal bir durumda tutmakta
dır. 

Buna göre yurdumuzdaki makineler ve bu 
arada tarım makineleri için her türlü karabor
sacılığı önliyecek ölçüde yedek parçaların yurda 
getirilmesi ve bunun ilkbahar toprak çalışmaları 
hızını almadan önce yapılması Ticaret ve Tarım 
Bakanlıklarınca düşünülmekte midir ve bu ne 
ölçüde mümkün görülmektedir. 

Açıklanmasını saygılarımla dilerim. 

REÎS — iktisat ve Ticaret Vekili. 
İKTİSAT VE TİCARET VEKlLl SITKI 

YIRCALI (Balıkesir) — Muhterem arkadaşımız 
Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un sanayi ve zi-

— 244 — 



t : 34 31.1 
raat makineleri yedek parçalan hakkındaki sua
line arzı cevap ediyorum : 

Bu husustaki ihtiyacın büyük mikyasta art
ması neticesinde, bir taraftan daha bol ölçüde 
ithalât yapılamamasından ve diğer taraftan da 
ithal edilmiş bulunan bu gibi parçaların vaktin
de ve yerinde ihtiyaç sahiplerine tam intikal et
memesinden doğan darlığı gidermek için her tür
lü imkânlarımızı kullanmakta ve lüzumlu ted
birleri almaktayız. 

Filhakika, mevzuubahis yedek parçalara ait 
fiilî ithalâtın birkaç senelik neticeleri bile bu 
hususları daha baştan teyidetmektedir. 

1951 yılında sadece 25 milyon liradan ibaret 
bulunan bu kısım ithalâtımız" 1952 yılında 
40 359 000 liraya, 1953 yılmda 46 749 000 li
raya ve 1954 yılının yalnız yedi ayında ise 
25 443 000 liraya yükselmiş bulunmaktadır. 

Buna rağmen büyük kalkınmamıza muvazi 
olarak gittikçe artan ihtiyacı karşılamak, diğer 
taraftan ihracatımızın temel maddelerini teşkil 
eden zirai istirsal sahasında müstahsili bir kat 
daha takviye etmek ve gayretlerini artırabilmek 
için, yedek parçaların zamanında ve bol olarak 
teminine ait tertipler de yapmış bulunmaktayız. 

Bu cümleden olarak: 
1. Bu gibi ithalâta döviz tahsisinde tercih 

hakkı tanımaktayız. * 
2. Ayrıca döviz vaziyeti nazarı dikkate alı

narak, mevzuubahis yedek parçaları, ithalâtta 
kolaylıklar temin eden dış tisaret rejiminin VI 
sayılı listesine dâhil edilmek suretiyle, bunların 
daha şimdiden gerek Birleşik Amerika'dan ge
rekse E. P. U. memleketlerinden kredili olarak 
ithali için tahsisler yapmış bulunmaktayız. 

3. Yine küçük birtakım ikmal parçaları 
veya yedek parçalariyle derhal faaliyete geçe
bilecek veyahut randımanı artırabilecek tesis
ler için de umumi tahsisler dışında her ay mu
ayyen nispetlerde döviz tahsisleri yapmaya baş
lamış bulunuyoruz. 

Nitekim bu gibi âcil ihtiyaçlar için sanayi 
yedek parçalarına geçen Aralık ayının başından 
bu yana iki partide 500 000 er dolarlık olmak 
üzere ceman 1 000 000 dolarlık, yani 3 000 000 
Türk lirasına yakın miktarda tahsis ve trans
fer yaptığımız gibi, bilhassa son zamanlarda da
ha çok darlık görülen Avrupa Tediye Birliğine 
dâhil memleketlerden ithal edilen yedek parça-
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lar için de 2,5 milyon liralık bir tahsis kararı 
verilmiştir. 

Bunlara ilâveten her ay vekâletimize âcil ih
tiyaçlar için verilen 100 000 dolarlık kontenjan 
da tarafımdan yüzde yüzüne yakın miktarı bu 
gibi ihtiyaçlarda kullanılmaktadır. 

4. E. P. U. memleketleri dışında bulunan 
memleketlere de yapılan tahsihlerde imkânları
mızı, hesap vaziyetimizin müsaadesi nispetinde, 
sınai ve zirai sahalardaki bu gibi ihtiyaçlarımı
za tercihan hasretmekteyiz. 

Yedek parça ihtiyaçları için aylık muayyen 
nispetler dâhilinde her acenteye tanınmakta 
olan muayyen otomatik ithalâtın yeniden tatbi
kine başlanmıştır. 

Bu hususlardan başka, bilhassa zirai sektö
rün ihtiyacı olan yedek parçaların yıllık ihti
yacını Ziraat Vekâleti ve ilgili meslekî teşek
küllerle birlikte tesbit ederek, bunların, Kasım, 
Nisan ve Ağustos aylarına ait olmak üzere, üç 
partide muntazaman tahsis ve transferlerinin 
yapılması hususu da kararlaştırılmıştır. 

Sanayi sektöründe de, bellibaşlı ve büyük 
miktarlara baliğ olan hammaddelerin, odalar 
birliği ve ilgili meslekî teşekküller, Maliye Ve
kâleti ve vekâletimizle kurulmuş olan bir komi
te vasıtasiyle bir elden ithal ve tevzü tanzim 
edildikten sonra, bütün sanayicilerimizin ihti
yacı olan hammadde ve yedek parçaların da yi
ne ayni teşekküllerle iş birliği yapılarak tesbit 
edilen yıllık miktarlarının her ay muayyen tak- . 
sitlerle Ödenmesi kararlaştırılmış, bir ara geci
ken tatbikat geçen aydan itibaren yeniden ve 
muntazam bir surette fiiliyata girmiştir. 

Bu hususta tahsis ve transferlerin dışında 
ayrıca ithal kolaylıkları temin edebilecek birta
kım tedbirler üzerinde de yine vekâletimizle 
meslekî teşekküllerin temsicileri arasında iş bir
liği yapılarak durulmaktadır. Bu yollardan it
hal edilen ve edilecek yedek parçaların hakiki 
ihtiyaç sahiplerine ve normal fiyatlarla intikalini 
temin için de daha cezrî tedbirler almak ve ilgi
li meslekî teşekküller ve bilhassa Zirai Donatım 
ile müştereken bâzı tertipler yapmak üzere bu
lunmaktayız. 

Bunun üzerinde hassasiyetle durarak, müşte
reken ve hattâ memleketçe yaptığımız gayretle
re rağmen, bu gibi ihtiyaç maddelerinin bir. ta
raftan ihtiyaç sahiplerine zamanında gitmeme
sine bir taraftan da birtakım fuzuli mutavassıt* 
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ların anormal fiyat artışına sebep olan âmilleri 
önlemeye âzami dikkat ve itina ile çalışmakta
yız. Bu vesile ile de, bu çalışmalarımızda halkı
mızın da bizimle el ve iş birliği etmesi zaruri 
olduğuna bilhassa işaret etmek isterim. 

Ayrıca, badema yapılacak ziraat alet ve ma-
kina tahsislerinde de tahsis kıymetinin % 20 
sinin yedek parça olarak kullanılması hususun
da da gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. 

Bütün bu ithal ve kontrol işlerinin yanında 
yedek parça meselesinin, her şeyden evvel mem
lekette bu gibi sanayiin gelişmesiyle katı olarak 
halledilebileceğine kani bulunmaktayız. 

Bu bakımdan bu işlerle meşgul olan küçük 
müesseselere her türlü kolaylık gösterilmekle 
beraber, bir yedek parça fabrikası kurulması 
mevzuubahis olamıyacağrna göre, ancak mem
leketimizde motor, traktör ve ziraat âletleri imal 
edecek müesseselerin tesisi ve faaliyete geçme-
siyledir ki, her gün artan bu ihtiyacın tam kar
şılanması teminat altına alınmış olabilecektir. 

Bu mevzuda Ziraat Bankası, Etibank, Maki-
na ve Kimya, Şeker Şirketi, Zirai Donatım Ku
rumu ile müştereken, memleketimizde mevcut 
tesislerden de istifade edilmek suretiyle, bir 
büyük traktör ve zirai âletler fabrikası kurmak 
için bir Amerikan firması ile ortaklık tesis edil
miş ve bunun teknik çalışmaları da başlamış bu
lunmaktadır. v 

Diğer buna benzer iki müessese de, Ecnebi 
Sermayesini Teşvik Kanunundan istifade ede
rek, memleketin iki ayn yerinde ilk çalışmala
rına başlamışlardır. 

Ümidediyoruz ki, üç sene içinde, tam randı
manla çalışmaya başlıyacak olan bu müessese
ler, bilhassa zirai bakımdan, yalnız memleket 
içi ihtiyaçlarına cevap vermekle kalmıyacak 
hattâ imalâtının % 50 sini dış memleketlere ih-
racetmek suretiyle bir taraftan da bize yeni bir 
döviz kaynağı sağlıyacaklardır. 

Binaenaleyh, mevcut darlığı, hükümet ola
rak, bugünün ihtiyaçlarına göre ve istikbale 
muzaf olarak önlemek için, elimizden gelen ve 
memleket imkânlarının verdiği nispetler içinde 
gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. 

HİKMET BAYUB (Manisa) — Vekil arka
daşımızın verdiği izahattan bu mevzu üzerinde 
epey çalışıldığı gözüküyor. Tabiî bundan dola
yı memnun olmak ve teşekkür etmek gerektir. 
Ancak şu da var ki, bütün bu mesai ve elde edi-
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len neticeler ihtiyaca tekabül etmemektedir. 
Bunu, zannederim ki kendileri de kabul ederler 
ve burada tarım işleriyle meşgul bütün arka
daşlar da bilirler. 

Şimdi beyanlarından anladığımıza göre fabri
ka açılacakmış. Bu çok güzel. Bundan sonra 
tarım makineleri ithal edecek müesseseler için 

. % 20 nispetinde yedek parça ithali mecburiye
ti konmuştur. Bu da iyi bir şey. Geç düşünül
müş ama iyi düşünülmüştür. Bu sebeple mem
nun olmak lâzım. Ama bu kâfi bir tedbir olma
mıştır. Yedek parça kıtlığı nereye varıyor? 
Bin liralık bir yedek parça yüzünden bâzan 
40 - 50 bin liralık bir makine muattal bir vazi
yete düşmektedir. Bu itibarla yedek parça bu
lunmaması yüzünden milyonlar ve yüz milyon
lar battal hale düşebilir. Bugün müstahsil bu 
yedek parça yüzünden çok ıstırap çekmektedir. 

Sonra, yedek parçaların müstahsil eline, 
mutavassıt araya girmeden, doğrudan doğruya 
geçmesine çalışıyoruz, dediler. Bu da şükrana 
değer. Fakat tecrübe bize göstermiştir ki; her 
yerde ve bilhassa bizde, ancak bolluk karabor
sayı önliyebiliyor. Yoksa şu tedbir, bu tedbir 
görüyoruz ki, para etmemektedir. Bu bakımda» 
bolluk lâzımdır. 

Hükümet yedek parça meselesinde millete 
karşı sorumlu durumdadır. Bu sorumluluğu mah
kemelik değilse de manen sorumludur. Mütema
diyen fazla ve makine ile istihsal yap, diye çift
çi teşvik edilmiştir. Bu teşvik üzerine müstah
sil büyük ölçüde makine getirtmiştir. Arkasın
dan yedek parça gelmez ve makineler âtıl kalır
sa talbiatiyle hükümeti, müstahsil sorumlu tutu
yor. Tutmakta da haklıdır. Bütün bunlara gö
re, umarım ki, önümüzdeki mevsimde yedek par
ça meselesi diye bir şey kalmaz. 

Bakan, birçok rakamlar okudular, foü rakam
lar ihtiyacı karşılıyabiliyor mu, karşılıyamıyor 
mu? bilmiyorum. Bence, gerekir ki yeni ithal 
edilecek makinelerden biraz kısmtı yapmalı ve 
bu kısıntıyı yedek parçaya tahsis etmelidir. 
Ta ki battal duran makineler, traktörler işleme
ye devam etsin. Bu ümitle foekliyeceğiz. 

REÎS — Hikmet Bey, Ziraat Vekilinden de 
cevap almak ihtiyacını duyuyor musunuz? 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Hayır efen
dim. 

REÎS — O halde sual bitmiştir. 
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7. — Manisa Mebusu Hikmet Bay ur* un bir 

tütün bankası veya bu işi görebilecek başka bir 
teşekkülün ne vakit kurulacağı hakkındaki su
aline İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı'nm 
şifahi cevabı (6/57) 

REÎS — Soruyu okuyoruz : 

21 . 1 . 1955 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Başkanlığına 
Aşağıdaki soruma Ticaret Bakanınca sözle 

karşılık verilmesini diler, bu vesile ile en derin 
saygılarımı sunarım. 

Manisa Mebusu 
Hikmet Bayur 

Bundan on yıl kadar önce tütün yetiştirici
lerimizi korumak ve onlara gerekince yardımda 
bulunmak üzere bir «Tütün bankası» nm veya 
bu işi görebilecek başka bir teşekkülün kurul
ması düşünülmüş ve bu amaçla tütün yetişti
renlerden her yıl para toplanılmaya başlanıl
mıştır. 

Epey para biriktiği halde henüz bir şey ya
pılmamıştır. Ve bu durum sızlanmalara yol 
açmaktadır. Ziraat Bankası ile kooperatife bor
cu olup ödiyemediği için icraya verilmiş olan 
veya verilmek üzere bulunan çiftçiler borçları
nın biriken paralarından kesilmesini bile ileri 
sürmektedirler. 

Yukarda sözü geçen banka veya teşekkülün 
ne vakit kurulacağı ve ne biçim alacağı hak
kında sözle bilgi verilmesini saygılarımla dile
rim. 

ÎKTÎSAT VE TİCARET VEKİLİ SITKI 
YIRCALI (Balıkesir) — Arkadaşımız Muhte
rem Manisa Mebusu Hikmet Bayur'un tütün 

1. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekalet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü
menlerinden kurulan Muhtelit Encümen mazba
tası (3/8) (1) 

REÎS — Mazbatayı okuyoruz. 

(1) 109 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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ekicileri için kurulacak müessese hakkındaki 
sualine arzı cevap ediyorum. 

Bir taraftan tütün ekicilerinin arzuları göz 
önüne alınarak diğer taraftan Yüksek Heyeti
nizde vaktiyle geçen müzakereler esnasında 
dermeyan olunan fikirlerden faydalanarak tü
tün ekicileri için kurulacak müesseseye ait ka
nun lâyihası hazırlanmış bulunmaktadır. 

Lâyihada kabul edilen esaslara göre, 
1. Bu müessese anonim şirket halinde bir 

banka hüviyetinde olacaktır. 
2. Bu bankanın sermayesinin ilk temelini 

şimdiye kadar tütün ekicilerinden evvelâ % 5, 
mütaakıben % 4 ve son % 2 olarak kesilmek 
suretiyle toplanan ve her ekicinin namına fai
ziyle beraber mahfuz tutulan ve bugünkü mik
tarı 65 milyon liraya baliğ olan meblâğ teşkil 
edecektir. Aynı zamanda bu sermayeye bâzı 
millî bankalarımız da katılacaktır. 

3. Böylece kurulacak olan bankanın gerek 
tütün piyasasını tanzim etmek, tütün ekicilerini 
korumak, tütünlerimizi içerde ve dışarda kıy
metlendirmek bakımından gerekli çalışma esas
larım da bu kanuna göre müesseseyi eline ala
cak ve statüsünü bizzat hazırlıyacak olan tü
tün ekicileri ve millî bankalardan teşekkül 
eden ortaklar tesbit edecektir. 

Kanun lâyihası yakında Yüksek Meclisinize 
sunulacaktır. Müşterek fikirlerinizden ilham 
alarak en güzel şeklini alacağına kaani bulun
maktayım. 

REÎS — Hikmet Bayur. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Arkadaşımı

zın sözlerine teşekkür ederim. Geç olsun, güç 
olmasın diyelim, 10 senedir bekliyorlar zaval
lılar. Birçokları icraya verilmek tehdidi altın
da bulunmaktadırlar, înşaallah bu korkuları 
sona erer. 

(Mazbata okundu). 

REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen yok. 
Mazbatayı kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Kırklareli Mebusu Fikret Füiz'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü-

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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menlerinden kurulan Muhtelit Encümen mazba* 
tost (3/9) (i) 

(Mazbata okundu) 

REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen yok. 
Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Kırklareli Mebusu Mahmut Erbü'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/10) (2) 

(Mazbata okundu) 

REİS — Mazbata hakkında söz istiyen yok. 
Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Kırşehir Mebusu Osman Bolükbaşı'nm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş-. 
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/12) (3) 

(Mazbata okundu) 

REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen yok
tur. Mazbatayı reylerinize arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Maraş mebusları Ahmet Kadoğlu ve 
Ahmet Bozdağ'ın teşriî masuniyetlerinin kaldı
rılması haktcında Başvekâlet tezkeresi ve Teşki
lâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden kurulan 
Muhtelit Encümen mazbatası (3/14) (4) 

(Mazbata okundu) 

REÎS -— Mazbata hakkında söz istiyon yok
tur. Mazbatayı reylerinize arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. —. Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/16) (5) 

(1) 110 sayılı matbua zaptın sonundadtr. 
(2) 111 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(3) 112 sayılı matyua zaptın sonundadır. 
(4) 113 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(5) 114 sayıh matbua zaptın sonundadtr. 
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(Mazbata okundu) 

REÎS — Sinan Tekelioglu. 
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlar; kendi aleyhimdeki dâvanın avukatlı
ğını yapacağımdan dolayı affmızı dilerim. Yal
nız şunu arz etmek isterim ki, bu Meclis kuruldu 
kurulalı bu teşriî masuniyet müessesesi iyi işle
mez. Bu meseleyi bendeniz kısa olarak arz ede
yim. Ona göre Adalet Vekâleti ve Adalet Vekâ
letinin emrindeki müddeiumumiler bu müessese 
için hükümete, meclise müracaat ederken doğru 
dürüst müracaat etsinler. 

Benim masuniyeti teşriiye isimdeki mesele şu
dur : İstiklâl Savaşma ait bir filim çevrilmiş. 
Baştan aşağı yalan. Yapanlar da uydurma in-
asnlar. Ben de o cephenin kumandanı olduğum 
için müttefikimiz Fransa ile aramızdaki dostlu
ğun bozulmaması için Adana Valisine bir mü
racaat yaptım. Bu müracaatımı aynı zamanda 
Erkânı Harbiyei Umumiyeye de verdim. Bu be
nim vazifemdi. Çünkü o cephenin kumandanı 
idim, bütün vesikalarını, dosyalarını Erkânı 
Harbiyei Umumiyeye ben vermiştim : «Bu fili
mi oynatmıyalım, çünkü bu filim memleketimizle 
Fransızlar arasındaki dostluğu bozar» dedim. 

Bu arada arz edeyim - şimdi isimlerini söy
lemek olmıyacak, çünkü Halk Partililerdir - o 
zaman seçim dâvası vardı, bu seçim dâvası önü
müze çıkıyor. 

Müddeiumumiliğe müracaat ediliyor, müd
deiumumilik benim, vilâyete verdiğim mahrem 
takririme ihbar diyor, jurnal diyor. Bu, jur
nal değildir. Acaba müddeiumumilik bu ihbarın 
mahiyetini tetkik etmiş midir? Bu ihbarı ben 
o zamanın cephe kumandanı sıfatiyle yapmış
tım. Şimdi sorarım size arkadaşlar, içimizden 
20 - 30 arkadaşımızın teşriî masuniyetinin kal
dırılması isteniyor. Bu arkadaşlar memleket 
içinde fena duruma düşüyorlar, hepsi belki be
nim vaziyetimde, belki de benim vaziyetimden 
daha hafif vaziyettedir. Binaenaleyh Adliye ve 
Dahiliye vekilleri arkadaşlarımdan rica ederim, 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun sarih hükmü kar
şısında bu türlü meselelerin buraya getirilmesi
ni önlemek üzere lâzımgelen muameleye teves
sül buyursunlar. Çünkü Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu hangi hallerde bir mebusun masuniyeti 
teşriiyesinin kaldırılacağını etraflıca tasrih et
miştir. Yazık değil midir, biz hepimiz zan al-
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tında kalıyoruz. Şu ruznamede isimleri geçen ' 
arkadaşların içinde benimkinden daha hafif hâ
diseler dolayısiyle teşriî masuniyetinin ref'i 
hakkında talepte bulunulanlar vardır. Bir meb
usun masuniyeti teşriiyesinin ref'i veya ref'edil
memesi mevzuu uzun uzun gazetelerde yer alı
yor. Her keşte bir istifham, hattâ şaşıp kalan
lar bile vardır. «Geçmiş olsun yahu, adam mı 
öldürdün?» diye soruyorlar. Zira ancak bunun 
için ve bu gibi hallerde masuniyeti teşriiyenin 
ref'edilmesi lâzımdır. Bir kumandan vazifesini 
ifa ederse, müddeiumumi Adliye Vekâletine, 
hemen kâğıda, kaleme sarılıp yazmamalıdır. Bi
naenaleyh affmızı rica ederek talebediyorum; 
bu işi bir yoluna koysunlar, ikide birde bu tür
lü mevzularla Meclisi meşgul etmesinler, bizim 
şerefimizi de muhafaza buyursunlar. (Doğru 
sesleri). 

REÎS — Mazbatayı reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Mazbata kabul 
edilmiştir. 

7. — Zonguldak Mebusu Hüseyin Baîık'tn 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen maz
batası (3/18) (1) 

(Mazbata okundu.) 

REİS — Mazbata hakkında söz istiyen yok 
Mazbatayı reye arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Kastamonu Mebusu Nazif i Şerif Nabel'-
in teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden kurulan Muhtelit Encü
men mazbatası (3/26) (2)' 

(Mazbata okundu.) 

REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen yok. 
Mazbatayı reye arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'nın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 

(1) 115 sayılı matbua zaptın sonundadtr. 
(2) 116 sayılı matbua zaptın sonundadtr. 
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encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen maz
batası (3/29) (1) 

(Mazbata okundu.) 

REÎS' — Mazbata hakkında söz istiyen yok. 
Mazbatayı reye arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10. — Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'
nın teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden kurulan 31uhtelit Encümen 
mazbatası (3/58) (2) 

(Mazbata okundu.) 

REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen yok. 
Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Mazbata kabul edilmiştir. 

11. — Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım'm teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen maz
batası (3/59) (3) 

(Mazbata okundu.) 

R*EÎS— Mazbata hakkında söz istiyen yok. 
Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Mazbata kabul edilmiştir. 

12. — İzmir Mebusu Nebil Sadi Altuğ'un teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen maz
batam (3/60) (4) 

(Mazbata okunda.) 

REÎS — Mazbata hakkında söz. istiyen yok. 
Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Mazbata kabul edilmiştir. 

' 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yunanistan Kımliyeti Hükümeti arsında An
kara'da- imzalanan Ticaret ve ödeme anlaşmala
rı ile eklerinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 

(i) 117 sayılı matbua zaptın sönundadır. 
(2) 118 sayılı matbua zaptın sönundadır. 
(3) 11.9 sayılır matbua zaptın' sönundadır. 

"(4) 120 sayılı matbua zaptın sönundadır, 
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Hariciye ve Ticaret encümenleri mazbataları 

. (1/113) (1) 

RElS — Burhanettin Bey bir sualiniz vardı; 
buyurun Hükümet burada. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Efen
dim, Yunan Hükümeti ile Türkiye arasında vâki 
olan ticari anlaşmasındaki ek Protokol tâbirinde 

'evvelce dedikodusu olan Yunanlıların sularımız
da balık avlama mevzuu dâhil midir, değil midir?. 
Hükümetten bu hususta izahat rica ederim. 

REÎS —- Muhlis Bey, siz de buyurun konu-
Î şun, hepsine birden cevap verilsin. 

MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Hükümetten 
bir sual rica ediyorum. Fakat bu suali açıklamak 
icabettiğinden ufak bir izahat vereceğim. 

İkinci defa müzakere edilmiş bulunan Türkiye 
Cumhuriyeti ile Yunan Kıraliyet Hükümeti ara
sındaki Ankara'da imzalanan Ticaret ve ödeme 
anlaşmaları eklerinin tasdiki için bu kanun hü
kümet tarafından Meclise sevk edilmiş bulunmak
tadır. Tasdik için sevk edilen bu kanunun sevk 
tezkeresinin tarihi 31 . I . 1954 tür. 

Kanun başlığı : Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Yunanistan Kıraliyeti Hükümeti arasın
da 7 Kasım 1953 tarihinde Ankara'da imzala
nan Ticaret ve ödeme Anlaşmasının ve eklerinin 
tasdiki hakkında kanundur. 

Yüksek Meclisin malûmudur, Anayasann 26 
ncı maddesi hükmüne göre devletlerle yapıla
cak mukavelelerin ve sulh muahedelerinin Mec
lis tarafından tasdik edilmesi lâzımdır ve Mec
lisin ana salâhiyetlerine taallûk etmektedir. Bu
na rağmen bu gibi ticaret ve iktisada taallûk 
eden işlerde hayatın akışı karşısında derhal ya
pılmaları zarureti iledir ki bundan birkaç sene 
evvel 5 . VI . 1944 tarihinde 4582 sayılı bir ka
nun çıkararak bu gibi ticaret anlaşmaları ve 
muahedeleri yapması için muvakkat mahiyette 
Hükümete salâhiyet verilmiştir. Bu kanun, iki 
senelik muvakkat bir salâhiyeti ihtiva etmek
tedir. 

Bu müddet dolduktan sonra 5949 sayı altm-
ra 9 . VI . 1952 tarihinde fcdr kanun sevk edilmiş 
ve eski kanunun hükümleri üç sene müddetle 
temdidedilmiştir. Binaenaleyh bu kanun hüküm
leri devam etmekte olduğu için Hükümet erkâ-

(1) Birinci müzakeresi 30 ncu înikad mp-
tındadır, 
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nı, yapılacak ticari anlasmları Meclis namına 
yapmak yetkisini haiz bulunmaktadır. îlk defa 
çıkan kanunun bir maddesi vardır, müsaadenizle 
bu maddeyi okuyayım : Bu kanunun üçüncü 
maddesinde «Hükümet birinci ve ikinci madde
lere tevfikan aldığı tedbirleri ve akdettiği an
laşmaları en geç üç ay içinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin tasdikine arz eder.» denilmek
tedir. Nitekim Yunanistanla mukavelenin akit 
tarihi lâyihada işaret edildiği üzere 7 Kasım 
1953 tür. Bir senelik mukaveledir. Mukavelede 
mevcut bir maddeye göre, bu müddet dolduk
tan sonra iki sene müddetle temdidi mümkün
dür. Bilmiyorum bu temdit yapılmış mıdır, ya
pılmamış mıdır? 

Ancak bugün hakikat olan bir şey vardır ki, 
1950 de yapılan bu mukavelenin müddeti dol
muştur. Eğer temdidedilmişse temdit müddeti 
de dolmak üzeredir. Fakat kanunen bu gibi mu
kavelelerin üç ay zarfında, tasdik için Meclise 
gelmesi icabeder. Halvuki bu tasdikin uzun bir 
zaman nonra geldiği görülmektedir. Bilmiyo
rum, Hükümet bu hususu nasıl izah eder. 

REÎS — İktisat ve Ticaret Vekili. 
İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ SITKI 

YIRCALI (Balıkesir) — Efendim, Yüksek Mec
lisinizin tasdikine arz edilmiş olan Yunanistan'
la aramızdaki Ticaret ve ödeme hükümlerini ih
tiva eden Anlaşmada, Yunanlılarla daha evvel 
prensip kararma varılmış olan balıkçılıkla ilgi
li her hangi bir hüküm mevcut değildir. Bu, sa
dece, 1949 yılında akdedilip her sene temdid-
edilegelmiş olan bir mukavelenin bugünkü şart
lar içinde, eski anlaşmanın ana hükümleri ta-
mamiyle muhafaza edilmek şartiyle, maddeler 
üzerinde yapılmış bâzı tadilleri ihtiva etmekte
dir ve vaziyet bundan ibarettir. 

7 Kasım 1953 tarihinde akdedilmiş olan Mu
kavele 13 . 1 . 1954 te Yüksek Meclise sevk edil
miştir. Encümenlerde geçen tetkiklerden dolayı 
bugün ancak Yüksek Meclise gelmiş bulunmak
tadır. 

Arkadaşımız bu tarihleri tetkik etmedikleri 
için her halde arada bir zühul mevcut olsa ge
rektir. 

MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Hakikat, 
uzun zaman sonra Meclise gelmiş olmasındadır. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Söz 
istiyorum, 
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İREİS — İkinci müzakeresidir, geçen» defa 

da arz edildiği gibi tüzük hükümleri yeniden 
müzakere açmaya müsait değildir. 

Hükümetten bir noktayı öğrenmek istiyorsa
nız buyurun. m 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Şim
di tamam oldu arkadaşlar. İçimdeki şüphe or
tadan kalktı. Karanlık hiçbir taraf kalmadı. 
Hükümet de burada, encümen de burada. Soru
lan suale cevap verildi. Bu sebepten verdiği iza
hattan dolayı Sayın Vekile teşekkür ettiğim gi
bi ikinci müzakeredir, bunun üzerinde müzakere 
edilemez, İçtüzük mânidir, diye böyle mühim 
ve her tarafa çekilmesi kabil olan bir kanunun 
gelişigüzel çıkmasına içi razi olmıyarak, anla
yış ve tolerans gösteren Muhterem Reise de ay
rıca arzı teşekkür ederim. 

REİS — Maddelere geçiyoruz : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan 
Kıraliyeti Hükümeti arasında 7 Kasım 1953 ta
rihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve ödeme 

Anlaşmaları ile Eklerinin Tasdiki hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Yunanistan Kraliyeti Hükümeti arasın
da 7 Kasım 1953 tarihinde Ankara'da imzala
nan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile 'ekleri ka
bul ve tasdik edilmiştir. 

REİS — Maddeyi 'reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi açık oya arz 
edilmiştir. 

» 
14. — Temsil Ödeneği hakkındaki 5027 sa

yılı Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra ilâvesi
ne dair kanun lâyihası ile Bursa Mebusu Agâh 
Erozan'm, Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna 
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ek kanun teklifi ve Dahiliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/160, 2/36) (1) 

REİS — Lâyihanın ikinci görüşülmesidir, 
maddeleri okutuyorum. 

Temsil Ödeneği Kanununun birinci maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5027 sayılı Temsil ödeneği 
Kanununun birinci maddesindeki sütuna «Kay
makamlar» kelimesinden önce «125 vali muavin
leri» fıkrası ilâve edilmiştir. 

REİS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi reye 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 28 Şubat 1955 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

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

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

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arz 
ediyorum.-Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiş ve lâyiha kanunlaşmıştır. 

15. — Jandarma Kanununun 5061 sayılı Ka
nunla değiştirilen 12 nci maddesinin (tadili hak
kında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Dahi
liye encümenleri mazbataları (1/93) (2) 

REİS — Lâyihanın ikinci görüşülmesidir, 
maddeleri okutuyorum: 

1706 sayılı Jandarma Kanununun 5061 sayılı 
Kanunla değiştirilen 12 nci maddesinin tadili 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1706 sayılı Jandarma Kanu
nunun 5061 sayılı Kanunla değiştirilen 12 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 12. — Jandarma subay ve askerî me-
murlariyle jandarma malı diğer sınıf subayla
rın mertebeler silsilesi ve bunların terfileri aşâ -
ğıdaki istisnalar dışında orduda olduğu gibidir. 

A) Jandarma teğmenDerinin, üsteğmenliğe 

(i, 2) Birinci müzakereleri 31 nci İnikat zap-
tmdadtr. 
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yükseltilmeleri, Jandarma Subay Tatbikat Oku- " 
lundan alacakları sicillerle; 

B) Diğer jandarma subayları, jandarma bir
liklerinin emir ve kumanda yerlerindeki hizmet
lerinden alacakları üst rütbeye onanmış meslekî 
ve mülki âmirîleri tarafından verilmiş siciller 
üzerine, Dahiliye Vekâletince düzenlenecek terfi 
defteri gereğince terfi ettirilirler. 

C) Jandarma subaylarının, Harb 'Okulun
dan çıktıktan ve temel kursunu gördükten son
raki idari, adlî ve askerî bakımdan yetiştirilme
leri Dahiliye Vekâletince açılacak kurslar ile ve
ya icabında ordunun açılmış kurslarından isti
fade ettirilmek suretiyle temin olunur. 

Ç) Mülki âmirler tarafından verilecek sicil
lerin verilme zaman ve şekilleri ile açılacak ye
tiştirme kursları ile ilgili hususlar Dahiliye Ve
kâletince tesbit olunur. 

REÎS — Madde ile ilgili bir tadil teklifi var-
diîjj, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
1076 sayılı Jandarma Kanununun 12 nci 

maddesi hakkındaki tadil teklifinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini -arz ve istirham ederim. 

Zonguldak 
Nusret Kirişcioğiu 

Madde 12. — Jandarma subay ve askerî me-
murlariyle diğer jandarma sınıf subaylarının 
mertebeler silsilesi ve terfileri aşağıdaki istisna
lar dışında orduda olduğu gibidir : 

a) Jandarma teğmenlerinin, üsteğmenliğe 
terfileri Jandarma Subay Tatbikat Okulundan 
alacakları sicillerle, 

b) Diğer jandarma subaylarının terfileri, 
jandarma birliklerinin emir ve kumanda yerle
rindeki hizmetlerden alacakları üst rütbeye onan
mış meslekî sicillerle birlikte mülki âmirleri ta
rafından verilmiş siciller üzerine, 

Dahiliye Vekâletince düzenlenecek terfi def
teri gereğince yapılır. 

c) Jandarma subaylarının Harb Okulundan 
çıktıktan ve temel kursunu gördükten sonraki 
idari, adlî ve askerî bakımdan .yetiştirilmeleri 
Dahiliye Vekâletince açılacak kurslar ile veya 
icabında ordunun açılmış kurslarından istifade 
ettirilmek suretiyle temin olunur. 

ç),: Mülki âmirler tarafından verilecek sicil
lerin verilme zaman ve şekilleri ile açil&eak ye- i 
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tiştirme kurslariyle alâkalı hususlar Dahiliye 
Vekâletince tesbit olunur. 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ ADINA ÖMER 
LÛTFİ ERZURUMLUOĞLU (Yozgad) — En
cümenimiz aynen iştirak ediyor.* 

REİS — Encümen de iştirak ediyor. Takriri 
nazarı dikkate alanlar.. Almıyanlar.. Alınmıştır. 

Şimdi birinci maddeyi yeni şekliyle tekrar 
okutuyorum : 

Jandarma Kanununun 5061 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 12 nci maddesinin tâdili hakkında. 

Kanun 

MADDE 1. — 1706 sayılı Jandarma Kanunu
nun 5061 sayılı Kanunla değiştirilen 12 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 12. — Jandarma subay ve askerî me
murla riyle diğer jandarma sınıf subaylarının 
mertebeler silsilesi ve terfileri aşağıdaki istisna
lar dışında orduda olduğu gibidir; 

a) Jandarma teğmenlerinin, üsteğmenliğe 
terfileri Jandarma Subay Tatbikat Okulundan 
alacakları sicillerle; \ 

b) Diğer jandarma subaylarının terfileri, 
jandarma birliklerinin emir ve kumanda yerle
rindeki hizmetlerden alacakları üst rütbeye onan
mış meslekî sicillerle birlikte mülki âmirleri ta
rafından verilmiş siciller üzerine, 

Dahiliye Vekâletince, düzenlenecek terfi def
teri gereğince yapılır. 

c) Jandarma subaylarının Harb Okulundan 
çıktıktan ve temel kursunu gördükten sonraki 
idari, adlî ve askerî bakımdan yetiştirilmeleri 
Dahiliye Vekâletince açılacak kurslar ile veya 
icabında ordunun açılmış kurslarından istifade 
ettirilmek suretiyle temin olunur. 

ç) Mülki âmirler tarafından verilecek sicil
lerin verilme zaman ve şekilleri ile açılacak ye
tiştirme kurslariyle alâkalı hususlar Dahiliye 
Vekâletince tesbit olunur. 

REİS — Maddeyi bu şekilde reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

4 

MADDE 2. — 5061 sayılı Kanun meriyetten 
kaldırılmıştır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 
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MADDE «3..— Bu kanun »e§ri iariûiade mer

iyete girer. 
REÎS —- Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Madde kabul edilmiştir. 

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

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

îkinci müzakeresi de bitmiş ve lâyiha kanun
laşmıştır. 

16. — Askerî Memnu Mmtakalar hakkındaki 
Kanunun 1 nci maddesinin B bendinin tadili 
hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye ve Millî 
Müdafaa encümenleri mazbataları (1/141) 

REÎS — Bu lâyihanın birinci maddesini mü
zakereye devam ediyoruz. 

Ömer Mart. 
ÖMER MART (Kayseri) — Muhterem arka

daşlar, yüksek malûmları olduğu üzere halen 
mer'i bir Askerî Memnu Mmtakalar Kanunu
muz vardır. Bu kanun iki çeşit memnu mmta-
kadan bahseder ve bunlara birinci ve ikinci mem
nu mmtaka adlarını verir. 

Birinci memnu mmtaka, mühim müdafaa 
tedbirlerinin lokalize edildiği mmtakadır ve me
saha itibariyle dardır. Bu mmtakaya vazifeli
lerden gayri hiç kimse giremez, ikinci memnu 
mmtaka, birinci memnu mmtaka hududundan 
başlıyan ve 15 kilometre kadar bir nısıf kutru 
bulunan bir sahadır ve mesaha itibariyle gayet 
geniştir. Bu mmtakaya vatandaşlarımız girer, 
ecnebiler giremez. Şayet esbabı fenniye dolayı-
siyie bir ecnebi mütehassısın girmesi lüzumu hâ
sıl olursa bu mütehassısın o mmtakaya girmesi 
müsaadesini îcra Vekilleri Heyeti karara bağ
lar. Halen mer'i kanunun ruhu ve metni bu
dur. vŞimdi huzurunuzda ibulunan tadil teklifi 
ise ecnebi mütehassısların ikinci memnu mmta
kaya girmesi müsaadesinin zamanı kısaltacağı 
mütalâasiyle îcra Vekilleri Heyeti tarafından 
değil, Dahiliye Vekâletinin mütalâası alınmak 
kaydiyle Millî Savunma Vekâleti tarafından ve
rilmesini maslahata uygun telâkki etmektedir. 

Nazari olarak teklifteki mueip sebeple, yani 
müsaade itasında zamanı kısaltma hususu ile 
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metin arasında bir tevafuk bulunduğu zan olu
nabilir. Halbuki muhterem arkadaşlar, bu zan 
pratikte sadece bir hayalihamdan ibarettir. 
Çünkü her iki halde de, yani müsaadenin îcra 
Vekilleri Heyeti tarafından verilmesiyle Millî 
Savunmaca verilmesi hallerinde de prosedür ve 
dolayısiyle formalitede hiçbir fark yoktur. 

Bir misal ile arz edeyim : Kabul buyurunuz 
ki, Nafıa Vekâleti ecnebi bir mütehassısı mem
leketin şurasında veya burasmdaki ikinci mem
nu mmtakalardan birisinde çalıştıracaktır. Ve
kâlet, yani Nafıa Vekâleti mer'i kanuna göre 
şöyle hareket eder : Keyfiyeti Dahiliye Vekâ
letine yazar. Bunun üzerine Dahiliye Vekâleti 
gelecek mütehassısın şahsı hakkında millî em
niyetten malûmat, ve böyle bir mütehassisin 
ikinci memnu mmtakada çalışmasında bir mah
zur olup olmadığı babında da Millî Savunmadan 
mütalâa talebeder. Her iki yerden cevaplar ge
lince muameleli evrak Bayındırlık Vekâletine 
ve oradan îcra Vekilleri Heyetine gönderilir. 
Şimdi muaddel şekle göre ise prosedür ve for
malite şöyle .olacaktır : • Bayındırlık Vekâleti 
Millî Müdafaaya yazacak. Millî Müdafaa Dahi
liyeden mütalâa istiyecek. Dahiliye mütalâa 
beyan edebilmek için elbette Millî Emniyete ya-
zacak.Ondan sonra keyfiyet Dahiliyece tekrar 
Millî Müdafaaya aksettirilecek. Orası icabını 
teemmül edecek ve karara raptedecek ve vere
ceği kararın da temyizi istinkâfı olmıyacak. Bir 
hususi müteşebbisin bir ecnebiyi istihdamı düşü
nülünce muamele daha da uzıyacaktır. Çünkü 
müteşebbis için ilk müracaat kapısı bulunduğu 
mahallin mülkiye âmiridir. Doğrudan doğruya 
Millî Savunmaya müteşebbis başvuramaz. Gö
rülüyor ki, tadil teklifi ile orijinal metnin ica-
bettirdiği formalite, mebde noktaları müstesna, 
aşağı yukarı birbirinin aynıdır. Ve ayni mik
tarda zaman istihlâkini ^ mucip olmaktadır ve 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; sorarım kısaltma bu
nun Helkesinde1? Velev bir miktar zaman tasar
rufu kabul olunsa dahi, bu tasarrufun maslaha
ta tevafuku nerede? 

Mucip sebebi yerinde bulan komisyonlar* bu 
mucip sebeple mütevafık metin tanzim etmemiş
lerdir. Etmeleri mümkündü ve selâhiyetleri cüm-
lesindendi. Hattâ Millî Savunma Komisyonu bu 
mucip sebeple tamamen mutabakat halinde bir 
metni evvelce hükümet tarafından sunulmuş bir 
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tadil lâyihası münasebetiyle tanzim etmişti. Şim
di önlerine gelmiş ,olan tadil teklifi münasebe
tiyle niçin evvelce tanzim eyledikleri metinden 
ayrıldılar, bunu anlamak mümkün değildir. O 
metin, yani Millî Müdafaa Encümeninin bun
dan evvel hükümetçe sevk olunmuş bir tadil 
münasebetiyle kaleme aldığı metin, ecnebi mü
tehassısların ikinci memnu mmtakaya girmesi 
müsaadesinin verilmesini valilere bırakıyordu 
ki, bu mucip sebeple hakikaten tevafuk halin
deydi. Şimdi bendenizin Riyasete takdim eyle
diğim tadil takririm Millî Müdafaa Encümeni
nin evvelce kaleme almış olduğu metinden ayrı 
bir şey değildir, onun tekrar suretiyle ifadesi
dir. Hal böyle iken Millî Müdafaa Encümeninin 
Muhterem Başkanının geçen celsede okunan 
takririme komisyonun iştirak etmediğini beyan 
buyurmasını, bendenizi af buyursunlar, mantı
ki bir teselsüle raptedemedim. Muhterem Ko
misyon Başkanının geçen celsede bu kürsüde 
lâyiha münasebetiyle yaptıkları uzunca beyan
larında bir teessür şemmesi vardı. Muhterem Pa
şam, «bir buçuk ay çalışmak suretiyle iyi bir 
metin hazırlamıştık, fakat nedense hükümet 
teklifini geri aldı,» demişlerdi. Bu yeni lâyiha 
münasebetiyle yeni bir fırsat ellerine geçmiş 
iken Millî Müdafaa Komisyonunun lâyihaya di
ledikleri gibi tasarruf etmeleri mümkündü, ve 
halen de mümkündür. Takririme iltifat buyu-
rulduğu takdirde maslahata uygun bir metnin 
ihzarı fırsatı Millî Savunma Komisyonuna bah
şedilmiş olacaktır. 

Bendeniz takririmle ikinci memnu mmtaka
ya giren ecnebilerin bu kanunda yazılı yasak 
fiilleri, yani fotoğraf çekmek, dürbünle taras
sutta bulunmak, kroki yapmak gibi efali işle
memesini temin, külfet Ve mesuliyetinin vali
lere bırakılmasını arz ediyorum, istediğim baş
ka bir şey yoktur. 

Şayet takririm iltifatınıza mazhar olursa lâ
yihadaki mucip sebeple mutabakat ve dolayı-
siyle maslahata tevafuk temin edilmiş olacak
tır. Heyeti Âliyeniz kanunun heyeti umumiye-
sini ^görüşürken bu esbabı mucibeyi kabul etmiş 
bulunuyorsunuz. Yani, böylece reylerinizle bu 
kanunda bir tadilin lüzum ve zaruretine işa
ret etmiş bulunuyorsunuz. 

Şimdi bize düşen vazife, esbabı mucibe ile 
metin arasındaki tetabuku temindir. Bendeniz 
halen önümüzdeki metin ile esbabı mucibe ara-
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smda böyle bir mutabakatın bulunduğunda bir 
kanaat sahibi olmadığım için takririmle huzu
runuza geldim. Saniyen gerek orijinal metin, 
gerek komisyondan huzurunuza gelmiş bulunan 
muaddel metin ecnebi turistler için ikinci mem
nu mmtakayı tamamiyle kapamıştır. Mütehas
sıs ecnebinin girdiği yere turist ecnebi gire
mez. Halbuki ikinci memnu mmtaka dâhilinde 
turistler için cazip harabeler vardır. Trova Ha
rabeleri gibi.. Ecnebi turistlere bunları ziya
ret imkânını vermek doğru olur. 

İtalyanların turizm endüstrisinden 19^3 yı
lında temin ettiği döviz miktarı 600 milyon net 

'dolardır. Turizm endüstrimizin mesnet nokta
ları tarihî eserlerimizdir. i lk cazibeyi bunlar 
saçar. Buraları ecnebilere kaparsak, turizm 
endüstrimizin gelişmesini bekliyemeyiz. Bu dü
şünce iledir ki, takririme turistleri de ilâve et
tim. Böylece, sadece ecnebi mütehassıslar değil, 
fakat ecnebi turistlerin de ikinci memnu mm
takaya girmesi hususunu valilerin salâhiyet ve 
mesuliyetlerine bırakmakta isabet mütalâa ey
ledim. 

Takdir, elbette Heyeti Celilenindir. 
REÎS — Açık oya arz edilen lâyiha hakkın

da reylerini kullanmamış arkadaşların lütfen 
reylerini vermelerini rica ederim. 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ ŞEVKİ YAZMAN (Elâzığ) 
— Efendim, memnun mmtakalar hakkında ge
çen devre de âm ve şâmil olarak, bütün etrafiy-
le düşünülerek bir kanun getirilmişti. O metin
de, arkadaşımın ifade ettiği gibi, gerek komisyon 
gerek, hükümet ikinci mmtaka için ecnebilere 
izin verilmesi hususunu valilere bırakmıştı. Fa
kat buna karşılık bâzı tedbir ve şerait koymuş, 
kanunun metninde bunlar birer birer zikredil
mişti. Bu kanun geri alınıp şu tek maddenin tek 
cümlesine münhasır değiştirme karşımıza geldiği 
zaman Komisyonda evleviyetle birçok arkadaşlar 
yadırgadı, hattâ itiraz edenler de bulundu. Den
di ki; eskiden bu salâhiyeti valilere veriyorduk, 
nasıl olur, bu maddeyi tedvin ederiz. O vakit 
dendi ki; hükümet yeni bir kanun getirecektir, 
şimdi başka müşküller vardır, şu kısa zamanda 
bu müşküllerin hallini istemektedir, Heyeti Ve-
kileden karar çıkartmaktansa bir vekâlet başka 
bir vekâletten soracak ve alacağı cevaba göre 
tek vekil karar vermek salâhiyetini haiz olacak-
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tır. Bu, iş bakımından daha kolay olacaktır. Bu- I 
nun için hükümete bu kısa zaman da bir yetki 
verin. Bunun üzerine komisyon bu fikri mâkul 
buldu ve üzerinde durdu ve bu salâhiyetin ve
rilmesini tasdik etti. 

Şimdi Ömer Mart arkadaşımızın söylediği ve 
dediği gibi turistlere de şâmil bir müsaade ve
rildiği takdirde, yalnız bu maddenin değil, bir 
kanunun bütün bu şerait ve âmilleri nazarı itiba
ra alan bir kanun olması lâzımdır. Tek madde
nin, hattâ yalnız bir cümlesi değiştirilen bir mad
denin içerisinde arkadaşımızın arzu ettiği geniş
liği vermeye komisyon imkân görmemektedir. 
Şimdi muvakkaten hükümete bu kolaylığın veril- I 
meşine taraftarız. Mâruzâtım bundan ibarettir. I 

REÎS — Oylarını kullanmıyan arkadaş var 
mı? Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Bu madde hakkında iki takrir vardır, okuyo
ruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen (B) fık

rasının ikinci bendinin aşağıdaki şekilde tadilini 
teklif ederim. I 

Kayseri Mebusu I 
Ömer Mart I 

Herhangi bir esbabı ilmiye dolayısiyle gelen 
veya getirtilen ecnebi mütehassıslarla işbu mm-
taka dâhilinde kâin tarihî âsâ ve âbidatı ziyaret 
etmek istiyen ecnebi turistlerin mmtakaya gire
bilmeleri -hiçbir kayda tâbi değildir. Mahallin 
mülkiye âmiri bu kanunda ı musarrah memnu 
efalin bu gibiler tarafından işlenmemesini temin 
için tedabir ittihazı ile mükelleftir. I 

REÎS — Komisyon iltihak ediyor mu 
MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENÎ MAZBA

TA MUHARRÎRÎ ŞEVKÎ YAZMAN (Elâzığ) 
— Hayır. 

Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan kanunun birinci 

maddesindeki Dahiliye Vekâletinin mütalâası 
alınarak kaydının kaldırılmasiyle hükümetin tek
lifinde olduğu gibi kabulünü arz ve teklif eder 
rim. 

Amasya Mebusu 
M. Zeren 

REÎS — Evvelâ en aykırı olması itibariyle 
Ömer Mart arkadaşımızın takririni reye arz ede- | 
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I ceğim, takririn nazarı mütalâaya alınmasını ka

bul edenler... Etmiyenler... Efendim nazarı mü
talâaya alınması kabul edilmiş ve takrir komis
yona verilmiştir. 

Efendim, bu mevzudaki ikinci takriri okutu
yorum : 

(Amasya Mebusu Mustafa Zeren'in takriri 
tekrar okundu.) 

REÎS — Bu takririn nazarı mütalâaya alın
masını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Biraz evvel nazarı mütalâaya alman takrirle 
birlikte madde encümene verilmiştir. 

I 17. — Kadrodan çıkarılmış bulunan harb ge-
müerinden Mecidiye, Bandırma, Bafra, Kemal-

I reis gemileri ile Dumlupınar denizaltı gemisi, 
Şimşek, Bora, Kasırga, Yıldırım, HB 8, Bo
ğan, Martı, Tayfun hücum botları, Çamur du-

I bası ve torpido takip motörü ile Zorlu motoru
nun satılmasına dair kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/121) 

REÎS — Birinci müzakeresine devam ediyo-
I ruz. Birinci maddeyi okuyoruz. 

Kadrodan Çıkarılmış Bulunan Harb Gemilerin
den Mecidiye, Bandırma, Bafra, Kemalreis 
Gemileri ile Dumlupınar Denizaltı Gemisi, Şim
şek, Bora, Kasırga, Yıldırım, HB 8, Doğan, 
Martı, Tayfun Hücum Botları, Çamur Dubası ve 
Torpido Takip Motörü ile Zorlu Motorunun Sa

tılmasına dair Kanun 

I MADDE 1. — Harb gemisi olarak kullanıl
mak kabiliyetlerini tamamen kaybettiklerinden 
dolayı kadrodan çıkarılmış bulunan bağlı liste
de taribî tonajları yazılı, Mecidiye, Bandırma, 
Bafra, Kemalreis gemileri ile Dumlupınar deniz
altı gemisi, Şimşek, Bora, Kasırga, Yıldırım, HB 
8, Doğan, Martı, Tayfun hücumbotları, Çamur 
dubası ve torpido takip motörü ile Zorlu moto
runun halen bulundukları vaziyette pazarcıkla 
satılmalarına izin verilmiştir. 

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

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti-
I baren mer'idir. 
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REÎS — Maddeci mymize arz ediyorsam, 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul .edilmiştir. 
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini'icra

ya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 
REİS •*•— Maddeyi reyinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve 
lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

18. — İstanbul Mebusu Hadi Hüsman'tn, 
Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi hakkın
daki 2133 say ıh Kanuna ek kanun teklifi ve Ma
arif ve Bütçe encümenleri mazbataları (S/50) 
(D 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is-
tiyen var mit. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlar, Devlet Kitapları Mütedavil Serma
yesi hakkındaki 2133 sayılı Kanunla tahsis edi
len fon miktarının (700) bin liraya çıkarılması 
hususundaki kanun teklifini dikkatle okudum. 
Bu mevzu ile yakından ilgili bulunduğum için, 
müzakere açılmış iken, kısaca ve una hatları 
ile bâzı malûmat vermek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, devlet kitapları mü
tedavil sermaye müessesesini ve Maarii Veki
lini muaheze edecek değilim, ne vekil ve ne de 
memur arkadaşlarımız konuşmalarımdan kendi
lerine bir tariz hissesi çıkarmasınlar. Ancak 
çok yakınen mevzuu bildiğim için ve milyon
larca talebe ve velilerinin ıstıraplarına tercü
man olmak istiyorum. 

Arkadaşlar, her sene kitap mevzuu efkârı 
umumiyeyi, çocukları ve velileri işgal eder, ga
zeteler 'yazar. Çocuklarımız daima boynu bü
kük kütüphane kapılarında beklerler, öğret
menler kitap ister, çocuklar bulamazlar, kü
tüphaneler temin edemezler. O halde ne oî&r 
cak? 

Onun için yüksek huzurunuzda arz edilen 
teklif yerindedir, hattâ 700 bin liranın bir mil
yon lira olması hakkındaki takrir riyasete ve
rilmiştir, 700 bin liranın yetişmediği de alâkalı 
makamlardan anlaşılmıştır, kitaplar vaktinde 
temin edilemediği için depo edilememektedir, 
tatil için dört aylık bir müddet vardır, bu sa
man içerisinde mütedavil sermayeli olan bu te
şekkülün hazırlıklarını ikmal ©dip okullar açıl-

(1) 99 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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dığı zaman talebeler her istedikleri kitapları 
bulabilsinler. 

Arkadaşlar; hakikaten ıstırap çok büyüktür, 
son söz olarak belirtmek isterim, aslında 30 ku
ruş olan bir kitap, bir alfabe için çocuklar boy
nu bükük bir halde günlerce kütüphane kapı
larında bekliyorlar; devletimizin kâğıdı var
dır, basacak matbaası vardır, her türlü imkân
ları vardır. Onun için rica ediyoruz, muhterem 
vekil ve alâkalı makamlar önümüzdeki tedris 
senesi için iyi tedbirler alsınlar. Bu tedbirleri 
şimdiden almak suretiyle önümüzdeki 1955 -
1956 senesi tedrisiyesi için hazırlıklı olalım. Is-

. tirhamım budur. 700 bin liranın bir milyon 
Mraya çıkarılması suretiyle devlet kitapları mü
tedavil sermayesini daha faydalı bir şekilde ve 
memlekete hadim bir hale getirerek işi kökün
den halletmek lâzımdır. Ta'lebim bundan iba
rettir. 

REİS — Maddelere geçilmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi hakkın
daki 2133 sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — Devlet Kitapları Mütedavil 
Sermayesi hakkındaki 1. IV . 1933 tarihli ve 
2133 sayılı Kanuna aşağıda yazılı madde eklen
miştir : 

EK MADDE — Maarif Vekâletince bastırı
lacak kitapların masraflarına karşılık olmak 
üzere (Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi) 
namına hazinenin kefaletiyle milî bankalardan 

W çok (700 000) liraya kadar cari hesaplar 
açtırmaya Maliye Vekili mezundur. 

REİS — Hadi Hüsman. 
HÂHİ HÜSMAN (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar; bendeniz bu teklifi yaparken, Ma
arif Vekâleti ile temas ettim, ihtiyacının 700 000 
lira olduğunu vekâlet bendenize söyledi. Ben
deniz de aynen bu rakamı aldım, teklifime koy
dum. 

Şimdi, bunun dışında bir ihtiyaç halen mev-
zuubahis değildir ve yapıllan teklif her hangi 
bir tadile, h«r hangi bir tenkise uğratılmamış-
tır ki, arkadaşımız bu bir milyon lira olsun 
desin. 

Vekâlet buradadır, teklifi yapan bendeni-
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zim, serbestçe ifade edilen rakamı her hangi 
bir tenkise tâbi tutmadan teklifime almış bu
lunuyorum. Binaenaleyh bu rakamın tezyidine 
her hangi bir zaruret bulunmadığını ifade et
mek isterim. Şu halde verilen tezyit takririnin, 
bu noktadan kabul edilmesinde hiçbir zaruret 
yoktur. Bunu ifade etmek isterim. 

REÎS — Sadettin Yalım. 
SADETTİN YALİM (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlar; hiçbir makamı rencide edecek de
ğilim. Fakat kıymetli arkadaşım bu para kâfi
dir, dediler. Bu para kâfi değildir arkadaşlar." 
Ben bu mevzuda arkadaşlarımın vicdanlarına 
müracaat ediyorum. Istırap çok büyüktür. 
Ellerinde kitap olmıyan orta mektep, lise tale
beleri pek çoktur. Çok istirham ederim, bu bir 
milyon lirayı verelim. Böylece çok hayırlı bir 
karar vermiş ollacaksmız. '(Alkışlar) 

REİSİ — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI (Ağ

rı) — Efendim, muhterem arkadaşımız Sadet
tin Beyin hassasiyetlerine teşekkür ederim. El
lerinde paraları, kütüphane kapısında bekliyen, 
ve kitap bulamıyan çocuklarımızdan bahsetti
ler. Bunu da gene hassasiyet ve heyecanla seb-
kedilmiş bir ifade olarak telâkki ederim. Haddi 
zatında çocuklarımızın kitapları- imkân nispetin
de sağlanmıştır. Ortada işaret buyurdukları gibi 
şedit bir durum yoktur. 

Şimdi arkadaşlar, bir noktaya işaret ede
yim : Bugün huzurunuza gelen kanun teklifi, 
devlet kitapları mütedavil sermayesinin artı
rılması kanun teklifi değildir. Eğer sermayenin 
tezayüdünü talebetmek gibi bir durumumuz ol
saydı Meclisi Âli ne nispette büyük bir meblâğ 
verirse o derece minnettar kalırdık, müteşekkir 
olurduk, öyle bir mevzu yoktur. Maliye Vekâ
letinin kefaleti ile bankalardan alınacak kredi 
mevzuubahistir. Biz 700 bin liralık bir harcama 
yapabileceğimizi hesaplamış bulunuyoruz. Bun
dan daha fazla bir harcama bahis konusu değil
dir. 700 bin lirayı kâfi bulmaktayız. 

Bu suretle teklifin kabulünü rica etmekte
yim. 

REÎS — Hadi Hüsman. 
HÂDl HÜSMAN (İstanbul) — Muhterem 

Vekilin ifade ettiği gibi hakikaten asıl hizmetin 
yapılması için lâzım gelen döner sermaye vekâ
letin emrinde mevcuttur. Takriben üç, üç buçuk 
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milyon civarındadır. Mektep kitaplarının bastı
rılıp satılması işi bu sermaye ile tedvir edilmek
tedir. Bunun için lâzımgelen sermaye de her 
sene bütçe kanunlariyle konulan tahsisatla tez-
yidedilmektedir. 

Bu, sadece bâzı masrafların bâzı kâğıt mu
bayaası, gibi, bâzı diğer kablar için bez muba
yaası gibi toptan verilmesi, yahut ihaleye çıka
rıldığı zaman toptan derhal verilmesi için elle
rinde bir borçlandırma içindir. Nasıl ki, her tüc
carın kredisi mevcut ise, sermayeye munzam 
olarak bir kredisi varsa onun gibi bir kredi im
kânı bulunsun, diye beslenmiş bir kredi hâsıla
tından başka bir şey değildir. Bugün vekâlet 
elindeki sermayeden bir santim dahi fazla har
camış değildir. 

Bir noktayı daha arz edeyim. Bu, bittabi 
Heyeti Celilenizin reylerinize tesiri olmıyacak-
tır, bu takrir kabul edilirse bunlar yine komis
yonlara gidecek, müzakere mevzuu olacaktır. 
Zaten bu kredi imkânından aşağı yukarı dokuz 
aydan, 10 aydan beri mahrum bulunuyorlar, bu 
bir iki ay daha devam edecektir. 

Sermayeleri mevcut. Fakat bu sermaye kâfi 
gelmezse bu gibi krediler kullanılsın, diye ken
dilerine verilen bir selâhiyettir. Bunda bir mah
zur yoktur, bunu artırmakta her hangi bir ihti
yaç ve zaruret halen mevcut değildir. 

REİS — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Yunanistan Kraliyeti Hükümeti arasında 7 
Kasım 1953 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Ti
caret ve ödeme Anlaşmaları ile Eklerinin Tasdi
ki hakkındaki Kanun lâyihasına (280) rey ve
rilmiş ve (280) reyle lâyiha kanuniyet kesbet-
miştir. 

Cemal Tüzün. 
CEMAL TÜZÜN ('Kocaeli) — Kıymetli ar

kadaşlarım, bilmiyorum sayın Maarif Vekilimiz 
mektep sıralarında kaç çocuk okutmaktadır. Ben
deniz lisenin 12 nci sınıfında bir, lisenin sekizin
de bir, ilkokulun beşinci sınıfında bir olmak üze
re üç çocuk babasıyım. (Allah bağışlasın sesleri) 
Siz de hısım ve akrabanızla sağ ve salim olun. 

Muhterem arkadaşımız Sadettin Yalım, çok 
' az konuştular. Seçim bölgelerimizde, İstanbul'

da, Ankara'da bütün veli muhitinde mekteple
rin açılması sırasında kitap, defter mevzuunda 
çocuklarımızın ve velilerin hakikaten giderilmeye 
muhtaç, ciddî üzüntüleri mevcut bulunmakta
dır. Bunu lâfla (yoktur) diye söylemek ve gös-
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termek her halde doğru söylemek kadar faydalı 
olamaz. Binaenaleyh burada belirttiğim gibi Sa
dettin Yalım arkadaşım şunu demek istemiştir. 

Maarif Vekâletinin bu işi daha iyi yapması 
için, 700 000 lira mı istedi bir milyon lira veril
sin. Yani Yüksek Meclis bu mevzuda çok hassas
tır, istenildiğinden daha çok verilsin ve daha iyi 
yapılsın, demek istemiştir. Bütçeye tesir etmiye-
cektir, hiçbir zararı yoktur. Binaenaleyh Yük
sek Meclisin bu mevzuda hassas olduğunu ifade 
ederek 700 000 lirayı bir milyon liraya çıkarmak, 
Hadi Hüsman arkadaşımızın teklifini zedelemi-
yecektir, bilâkis takviye edecek bir keyfiyettir. 
Binaenaleyh bir milyon lira olarak kabulü, Yük
sek Meclisin bu mevzudaki ıstırabı takdir etmek
te olduğunun bir delili olacaktır. Hürmetlerimle. 

REÎS — Sadettin Yalım. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Efendim 

özür dilerim, üçüncü defa söz aldığım için. Muh
terem arkadaşlar, mesele mühimdir. Belki tedris 
zamanı üg dört ay geçmiştir. Ben çok arzu et
tim, bu işi sözlü soru ile getirmek ve Vekil bey
efendiden sormak için, fakat getiremedim. Istı
rabı yakînen biliyorum. Bugün kitapsız çocuk
larımız vardır. Yok dedikleri zaman bunu ispat 
edecek elimde dokümanlar mevcuttur. îcabederse 
ispat edebilirim. Bu işi münakaşa değil, yakînen 
bildiğim bir ıstırabı arz etmek istiyorum. 

Hadi Hüsman bey, buyurdular ki, teşkilâtla 
temas ettim, yediyüz bin liraya ihtiyaçları var
mış, ben böyle tesbit ettim. Arzu, mütedavil ser
mayeden gelmiştir. Devlet kitapları durumunu 
açıklamak mecburiyetindeyim. Geçen sene yalnız 
alfabe olmadığı için, tarih kitapları olmadığı için 
üç beş defa baskı yapılmıştır. Neden? Kredi ye
tişmiyor. Zaten bugünkü ihtiyaç da ondan neşet 
ediyor. Çünkü müessese elinde parası olmadığı 
için vaktiyle kâğıtlarını ve sair malzemesini alıp 
depo edemiyor. Elinde kâfi miktarda kâğıt bu
lunmadığı için fazla basamıyor ve ancak 50 bin, 
60 bin nüsha basıyor. Bu defa da bir hafta, on 
gün sonra kitap bitiyor. Ondan sonra tekrar 
basmak yolunu arıyorlar ve bu da uzuyor ve va
tandaşlar vaktinde kitap temin edemiyorlar. 
Ayrıca kitap piyasada kalmadığı için ilk çıktığı 
zamanla'rda alamıyanlar sonradan bulamıyorlar. 
Halbuki öyle vatandaşlarımız var ki kitapları 
haftalara, aylara taksim ederek almak ıztırarın-
dadırlar. Bu itibarla bir milyonu verirsek bu iş
ler lâyikiyle yolunda gider. Yarın kendilerinin 
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hizmet bakımından daha faydalı olabilmelerini 
temin için bu teklifte bulundum. Maksat budur 
arkadaşlar. 

REÎS — Bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen ek mad

dedeki 700 000 liranın bir milyon lira olarak 
kabulünü rica ederim. 

Kocaeli Mebusu 
S. Yalım 

REÎS — Encümen iltihak ediyor mu? 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. HÂDl HÜS

MAN (istanbul) — Lüzum yok. 
REÎS — Encümen iştirak etmiyor. Takririn 

nazarı dikkate alınmasını kabul edenler... Etmi-
yenler... Takrir nazarı mütalâaya alınmış ve 
Encümene verilmiştir. 

19. — 19 Eylül 1949 tarihinde Cenevre'de 
akdolunan «Karayolları Trafik Sözleşmesi» ile 
on ekine ve «Halen İşgal Altındaki ^Memleketler 
ve topraklara Mütedair Protokol» a iltihakımız 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Nafıa 
encümenleri mazbataları (1/33) (1) 

NAFIA EN. REÎSÎ SÜLEYMAN KURAN-
EL (Gazianteb) — Efendim bu kanuna ekli mu
kavelede bâzı redaksiyon hataları olmuştur. 
Bunları düzeltmek için enrümene iadesini rica 
ederim. 

REİS — Efendim bu lâyihanın encümene 
iadesini, encümen reisi talebetm ektedir. 

Nafıa Encümenine iade keyfiyetini reye arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiş lâyiha encümene iade edilmiştir. 

20. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Federatif Halk Cumhuriyeti arasında imzalanan, 
1 Nisan 1954 - 31 Mart 1955 devresindeki Mal 
Mübadelelerine ait Protokol ile melfufu mektup
ların kabulü hakkında kanun lâyihası ve Harici
ye ve Ticaret encümenleri mazbataları (1/15) (2) 

RElS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-
tiyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

(1) 96 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 102 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif 
Halk Cumhuriyeti arasında imzalanan, 1 Nisan 
1954 - 31 Mart 1955 devresindeki Mal Müba
delelerine ait Protokol ile melfufu mektupların 

kabulü hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yu
goslavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasında, 
1 Nisan 1954 - 31 Mart 1955 devresindeki Mal 
Mübadelesine ait olan ve 10 Nisan 1954 tarihin
de Belgrad'da imzalanan Protokol ile melf uf u 
mektuplar kabul edilmiştir. 

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

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

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

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

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miş ve lâyihanın birinci müzakeresi sona ermiştir. 

21. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
5 Nisan 1954 tarihinde Ankara'da imzalanan Ti
caret ve Tediye Anlaşmaları ve ekleri ile Tasfi
ye Protokolünün tasdiki hakkında kanun lâyi
hası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri mazba
taları (1/14) (1) 

(1) 103 sayılı matbua zaptın sonunda&ır. 
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I REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is

tiyen yok. Maddelere geçilmseini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 5 Nisan 
1954 tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve 
Tediye Anlaşmaları ve ekleri ile Tasfiye Proto

kolünün tasdiki hakkında kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında 5 Nisan 1954 tarihinde Ankara'da imza
lanan Ticaret ve Tediye Anlaşmaları ve ekleri 
ile Tasfiye Protokolü kabul ve tasdik edilmiştir. 

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

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

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

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

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş 
ve lâyihanın birinci müzakeresi sona ermiştir. 

Gündemde görüşülecek başka bir madde kal
mamıştır. 2 Şubat Çarşamba günü saat 15 de 
toplanılmak üzere Celseyi kapıyorum. 

Kapanma saati : 17,05 
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B — TASntUÎ 8UALLEB 

1. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, 
bâzı şehirlerimizin su ihtiyacının temini husu
sumla ne düşünüldüğüne ve Ankara'dahi Hatip-
çayı ve İncesu mecralarına dair, DahiUye, Na
fıa ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet vekâletlerin
den olan sualine Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kili Behçet Uz'ün tahrirî cevabı (7/69) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Baskınlığına 

1. İstanbul'da sn ihtiyacı olduğuna dair ga-
zetBİerde zaman zaman yazıldığı gibi, gördüğüm 
hastanelerde de aynı ihtiyaç görülmektedir, 

Ankara'nın mütemadi genişlemesi karşısında 
su sıkıntısı çekileceği hissedilmekte ve içme su 
üzerinde şimdiden göstermektedir, 

Diğer şehirlerde de arz edilen zaruretler olan 
yerler var mı ? 

2. Ankara'da Hatipçayı, İncesu mecraları, 
Bentderesi, Topraklık ve Sağlık Bakanlığı civa
rından geçen mecra temiz değildir. İstanbul'da 
da böyle yerler var. 

3. Darende'nin içme su şebekesi bütün ma
hallelerde ne zaman ikmal edilecek? 

Yukardaki hususlar için ne düşünüldüğünün, 
ne yapılacağının yazılı olarak Sayın Dahiliye, 
Nafıa, Sıhhat ve İçtimai Muavenet vekillerinin 
cevaplandırmasına delâlet buyurmanızı saygı ile 
riea ederim. 

Malatya Mebusu 
Nuri Ocakcıoğlu 

T. C. 
Sıhhat ve İçtimai 

Muavenet Vekâleti 
142 

29.1.1955 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
K: 26 .1.1955 gün ve 958/3957 sayılı yazıya. 
Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun yazılı 

sorusu cevabının ilişik olarak takdim kılındığı
nı saygılarımla arz ederim. 

• Vekil 
Dr. B. Uz 

T. C. 
Sıhhat ve içti. Mu. V. 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
28 . I . 1955 

Sayın Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun 
24 . I . 1955 tarihli yazılı sorusunda Vekâletimizi 

ilgilendiren cihetlere cevaptır 
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile sular hakkın

daki kanun hükümlerine göre şehir, kasaba ve 
köylerin ihtiyacı olan içilecek ve kullanılacak 
suyun temin ve tedariki ile bu suların işletilmesi 
mahallî idarelere ievdi elilmiş bir vazifedir. 

Vekâletimiz de bu suların sıhhi hususlarım 
tetkik ve murakabe etmektedir, nitekim bu ka
nun hükümlerine göre hazırlanan projeler sıhhi 
bakımdan Vekâletimizin tasdikinden geçmekte 
ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümlerine göre 
neşredilmiş bulunan nizamname ile de memba su
ları, umumi içme ve kullanma sularının ne gibi 
evsafı haiz olacakları tesbit edilmiş bulunmakta
dır. 

1954 yılı başından bugüne kadar 150 idrolo-
jik rapor ve içme su projesi (Bu meyanda Da
rende ilâve içme su projesi de 17 . V . 1954 tari
hinde) tetkik ve tasdik edilmiş ve Merkez Hıf
zıssıhha Müessesesince de 2675 bakteriyolojik, 
854 kimyevi su tahlili yapılmıştır. Bunlar hari
cinde muhtelif belediyeler emrinde bulunan lâ-
boratuvar ve müesseselerle de suların kontrolü 
bakımından tahliller yapılmaktadır. 

İstanbul ve Ankara gibi nüfusu günden güne 
artan büyük şehirlerimizde vakit vakit su sıkın
tısı çekilmekte ve bu sıkıntı hiç şüphesiz bu gibi 
yerlerdeki hastanelerimizde de tesirini hissettir
mektedir. *• • 

Ankara ve İstanbul'daki derelerin durumuna 
gelince: Vekâletimiz bunu daima ehemmiyetle na
zarı dikkate almakta ve kendi cephesinden icabe-
den teşebbüsleri yapmaktadır. Bu arada buradaki 
birikintilerin haşarat ve bilhassa sineklere her 
hangi bir vasat meydana getirmemesi için daimî 
olarak ilaçlanma işlerini tanzim etmekte ve bura
larını mütemadi bir kontrol altında bulundur
maktadır. 
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Esasen şehir dâhilinde bulunan bu suların 

ıslahı kanunen belediyelere mevdu vezaiften bu
lunduğu cihetle bu mevzu bir kanalizasyon dâ
vası halinde belediyelerce ele alınmış bulunmak
tadır. 

2. — Sinob Mebusu \Muhit Tümerkan'ın, Vi
yana'da toplanan Parlâmentolararası Birliği 43 
ncü Kongresine iştirak eden mebusların tesbiti 
işine dair sualine Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisvekili Fikri Apaydm'm tahrirî cevabı (7/72) 

24 . I . 1955 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Demokrasi ve seçim tarihine çok üzücü bir 
şekilde geçmemesini temenni ettiğim bir hâdise
nin evvel emirde yazılı olarak izah edilmesini ve 
sorularımın cevaplandırılmasını rica ederim. 

1. T. B. M. M. nin çatısı altında ve usulü
ne göre Genel Kurulu toplanmış olan «Parlâ
mentolar Birliği Türk Grupu», teknik hüviyeti
nin icabı olarak, îdare Kurulunda muhalefet 
partisine mensup bir mebusu da vazifelendir-
miatir. (1954) 

2. Viyana Milletlerarası 43 ncü Parlâmen
tolar Birliği Kongresine gidecek mebusları, Tü
züğü icabı, İdare Heyeti seçmiş, böylece kendi 
azasına vazife verdiği gibi, gerekli nisabı, grup 
âzası arasından tamamlamıştır. 

3. Viyana'da Kongre Genel Sekreteri rapo
runun münakaşasına iki azamızın katılması ge
rektiğine karar vermiş, bunlardan birinin Grup 
Başkanı ve diğerinin de muhalefet mebusu olma
sı gerektiği ilgililere tebliğ edilmiştir. Bu hiz
metin ifası için bizzat talip olmıyan muhalefet 
mebusu, Tüzüğün bilhassa 9 ncu maddesinin 
ruhu ileri sürülerek vazifelendirilmiş o da veri
len bu vazifeyi kabul etmiştir. 

4. Kongreye vazifeli heyet, yazılı ve sözlü 
davetlerle toplanmış hazırlıklar yapmıştır. 

5. Kongre günü yaklaştığında, Parlâmento
lar Birliği. Grup Başkanı Meclis Başkanlık Di
vanının, bir yanlış anlama dolayısiyle, bu kong
reye sadece Demokrat Parti mebuslarının iştirak 
edeceği rakkmdaki zehabın yanlış olduğunu; se
çim ile tesbit edilen bütün âzanm vazifelerine 
icabetleri gerektiğini ifade etmiştir. 

6. Bundan sonra hiçbir tebligat yapılma-
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mıştır. Müracaatlarımıza cevap verme yetkisini 
kaybettiklerinden, ilgililer, sadece Demokrat Par
ti mebuslariyle seyahate çıkmıştırlar. 

7. Seçim neticesini bu suretle bozan Reisli
ğiniz 1946 dan beri seçim mevzuunda o kadar 
hassas bulunan bir parti ekseriyetine dayandığı
na göre, meşru muameleler tekemmül ettiktn 
sonra tevessül edilen bir «seçim bozma ve neti
ce değiştirme» işinin, açıklanabilecek bir mahi
yeti var mıdır? Bilgimize gelmemiş olan kong
re neticelerini ve safahatını öğrenmek nasıl müm
kün olacaktır? 

8. Kongre sırasında ilgililer bulunmadığı ve 
Meclis yaz tatiline girdiği için sorumuzu gecik
tirmiştik. Parlâmentolar Birliği Türk Grupu va
zifelileri Seçim neticesini değiştirme sebebinin 
Grupla ilgili olmadığını, vazifelilerin hizmetten 
alıkonulma kararını kendilerinin vermediklerini 
ifade etmişlerdir. Buna göre gerekli izahların 
yapılmasını sözlü soru hakkım mahfuz olmak 
üzere, Reisliğin hareket hattının kanuni mesne
dinin de yazılı olarak bildirilmesini saygı ile ri
ca ederim. 

Sinob Mebusu 
Dr. Muhit Tümerkan 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'ın, Viyana'-

da toplanan Parlâmentolararası Birliği 43 ncü 
Kongresine iştirak eden mebusların tesbiti işine 
dair olan tahrirî sual takriri mütalâa edildi. 

1954 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu
na bağlı (R) işaretli cetvelin Büyük Millet Mec
lisi kısmındaki formülde, kendi birliklerinin 
kongre, konferans ve komisyonlarına iştirak 
edecek olan birliklerin kendi delegelerini ken
di tüzükleri gereğince bir bütçe yılı için seçe
cekleri tasrih edilmiş olduğundan mezkûr kon
greye katılan mebusların tesbiti işi Riyaseti ilgi
lendirmemektedir. 

0 Yine aynı formül gereğince, birliklerin mesai 
raporları Riyaset Divanınca takip olunmakta
dır, tekemmül ettirildikçe bastırılıp sayın me
buslara tevzi edilecektir. 

Saygılarımla arz ederim. ( 

T. B. M. M. Reisvekili 
Fikri Apaydın 

» > • < » ' •+•• 
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7. — ARIZALAR VE TELGRAFLAR 

İşçilere verilmesi kabul edilen ikramiye mü
nasebetiyle duyulan memnuniyeti belirten tel
graflar : 

1. İstanbul Mensucat işçileri Sendikası 

Eyüp Başkanlığı, 
2. izmir inhisarlar Yaprak Tütün işçileri 

adına Sendika Başkanlığı, 
3. Kırıkkale işçi mümessilleri. 

TASHİHLER 

30 ncu inikat zabıt ceridesine bağlı 88 S. Sayılı matbuada aşağıdaki tashihler yapılacaktır 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

6 
6 
8 
8 
8 
8 
9 

11 

1 
3 
2 

, 2 
3 
3 

— 
.—. 

23 
23 

5 
25 
18 
20 
22 
7 

414/139 
Saat aksamı (teferruatı) 
(mibrezler) 
taraf 
M. M. 
50 000 
tesbit edilmesi 
tesbit edilmesi 

2 000 
414/1393 
Saat aksamı (teferruatı) 
(mibzerler) 
tarak 
P. M. 
5 000 
tesbit edilmemesi 
tesbit edilmemesi 

\ 

% 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Kıraliyeti Hükümeti arasında 7 Kasım 1953 tari
hinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile eklerinin tasdiki hakkındaki 

Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Saip özer 
Murad Âli Ulgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 
Mustafa 2e ren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Talât Vasfi ö z 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Enver ICaran 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak 'etmiyenler : 
Münhal mebusluklar 

: 541 
: 280 

280 

254 
7 

[Kabul edenler] 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
thsan Gülez 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 

Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

, Kenan Çığman 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 

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

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavashoğlu 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 

• 

Ragıp Karaosmanoğlu 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Salih Fuad Keçeci 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
Abdülkadir Atik 
İhsan Daî 
Samih İnal 

263 



Süleyman Kuranel 
Ali 'Ocak 

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

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

ÎÇEL 
Rüştü Çetin 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Nadir Nadi 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Nazlı TlaLar 
Tahsin Yazıcî 

ÎZMÎR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Osman Kapanı 
Halûk ökeren 
Behçet Uz 

KARS 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniar&fc. 
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KASTAMONU 

Basri Aktaş 
Süleyman Çağlar 
Salim Esen 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu • 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğltı 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudotpa 

* KOCAELİ 
Nüzhet Akra 
Ekrem Aüeam 
Hamdi Başak;; 
Selâmi Dinçer 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Tevfik Fikret Baran 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
İhsan Şerif özgen 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Kâmil' Kırıkoğlu 
Nuri Ocakmoğlu 
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Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Adnan Karaosmanoğlu. 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim Öfemen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Bahaettin Erdem 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turan Akarca 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalmci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlıı 
Akif SarıoğltB 

NİĞDE 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri Işbakan 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uluçay 

Hadi Üzer 
SEYHAN 

Zahit Akdağ 
Ahmet Kınık 
Lûtfi Sezgin 

SIIRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 

SINOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Haşim Tan 

SİVAS 
Bahattin örnekol 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Zeki Erataman 

TOK AD 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağarioğlu 
Sabri Dilek 
Muzaffer Harunoğlü 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URPA 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 

YOZGAD 
ihsan Aktürel1 

Numan Kurban 
Hâşim Tatlıçğlu 
Ali Ünifisoy ; 
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»ONOULDAI 
Hüseyin Balık 

î : 34 
Suat Başol 
Sabih Duralı 

31.1.1966 € : 1 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 

Edibt Sayar 
Ayni Yurdabayrak 

[Beye iştirak etmiy enler] 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Faruk Çöl 

ANKARA 
Muzaffer Brgüder 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi înanç 
Seyfi Kurtbek 
Şeref Kâmil Mengü 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
E âzım Türegün 
Fuad Zineirkıran 

ANTALYA 
Fatin Dalaman (1.) 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahemet Tokuş 

AYDIN 
Nihat îyriboz 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Enver Güreli 
Halil îmre 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Raif Aybar 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
İbrahim öktem 
Kenan Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Kamnakeı 
(t.) 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin (1.) 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Gelâl Boynuk 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer Önal 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ali Rıza Kılıçkale 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakçı o ğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu -
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
İhsan Hamit Tiğrel 
Mehmet Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Kemal Yaşınkılıç 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 

Zeki Çavuşoğlu 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnce 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Yakup Çukuroğlu 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Aziz Koksal (1.) 
Mehmet Muthıgil 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş (1.) 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Lûtfi Kırdar 

Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
l lanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Taıı-
rıöver (1.) 
Zakar Tarver 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Narı Yamut (1.) 

İZMİR 
Abdullah Âker 
Nebil Sadi Altuğ 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Necdet İneekara 
Rauf Onursal 
Nuriye Pmar 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Ekrem Havri Üstüıulağ 

d.) 
KARS 

Fevzi Aktaş 
Hasan Erdoğan 
İbrahim Üs 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Muzaffer Âli Mühto 
Nazifi Şerif Nabel 
Ziya Termen 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz (1.) 

KIRŞEHİR 
T ahir Taş er 
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KOCAİLÎ 

Ziya Atığ 
ilanıza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Muhittin Güzelkılmç 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galip Buıbik 
Ahmet ihsan Güvsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Esat Doğan 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Feyzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 

Melih Koçer 
MARAŞ 

Abdullah Aytemiz 
Mahmut Karaküçük 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 

[Münhal M 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
istanbul 
Kayseri 
Zonguldak 

Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah ihsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
ismet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SURD 
Suat Bedük 
Mehmet Daim Süalp 

SlNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Abdürrahman Doğruyol 
Şevki Eeevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 

M. Nurettin Turgay (t.) 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Necmi Arman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

ebusluklar] 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

TOK AD 
İhsan Bac 
Hulusi Bozbeyoğkı 
Osman Hacıbaloğln 
Hasan Kangal 

TRABZON 
Mahmut Goloğln 
Süleyman Fehmi Ka-
layeıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
ismail Şener 
Osman Turan 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

VAN 
Ham it Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 

ZONGULDAK 
Sebatı Ataman 
Necatı Diken 
Nusret Kirişcioğlu 

» • - « 

T, B, M, M, Matbaası 
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19 Eylül 1949 tarihinde Cenevre'de akdolunan «Karayolları Trafik 
Sözleşmesi» ile on ekine ve «Halen İşgal Altındaki Memleketler 
ve Topraklara mütedair Protokol» a iltihakımız hakkında kantin 

lâyihası ve Hariciye ve Nafıa encümenleri mazbataları (1 /33) 

T. C. 
Başvekâlet 28, . VI . 1954 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

71 - 2770, 6/2025 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

19 . IX . 1949 tarihinde Cenevre'de akdolunan «Karayolları Trafik Sözleşmesi» ile on ekine ve 
«Halen İşgal Altındaki Memleketler ve Topraklara mütedair Protokol» e iltihakınız hakkında 
Hariciye Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 10 . VI . 1954 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğu
nu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menleres 

ESBABI MUCİBE 

2095 ve 2409 sayıL kanunlarla tasdik edilmiş olan 1926 tarihli «Otomobil seyriseferine dair 
Beynelmilel Mukavelename ile 1961 tarihli «Yol işaretlerinin Tevhidi hakkındaki Mukavelename» 
nin, teknik sahada bu tarihten beri kaydolunan terakkiler ve dolayısiyle nakil vasıtalarının mik
tar ve çeşitlerinde vâki artışlar ve binnetice seyyah ve turizm hareketlerinin gelişmesi ve millet 
lerarası trafiğin büyük inkişaflar kaydetmesi kadısında, bugünkü ihtiyaçlara cevap vermediğini 
nazarı itibara alan Birhşmiş Milletler Teşkilâtı Ekonomik ve Sosyal Konseyi, karayolu nakliyatı 
ve motorlu vasıtalarla yapılan nakliyat için yeni ve bütün dünyaya şâmil bir Sözleşme akdi mak-
sadiyle hükümetlerarası bir konferans akdini karar altına almış ve bu maksatla 23 Ağustos 
1949 tarihinde Cenevre'de toplanmıştır. 

Bu konferansa iştirak eden devletler, muayyen ve müşterek kaideler tesl i t etmek suretiyle 
Milletlerarası yol trafiğinin inkişafını temin ve emniyetini artırmak gayesiyle aşağıda mâruz ve
sikaları hazırlamışlardır. 

1. Karayolları Trafik Sözleşmesi ile 10 eki, 
2. Yol işaretlerine mütedair Protokol, 
3. Halen işgal altındaki memleketler veya toprakalara mütedair Protokol, 
Bahis konusu Sözleşme ve Protokollere iştirakimiz keyfiyeti, içişleri, Adalet, Millî Eğitim, 

Ulaştırma, Bayındırlık ve Gümrük ve Tekel Vekâletleri temsilcilerinden müteşekkil Vekâleti er-
arası Komisyonda, o zaman hazırlanmakta olan Karayolları Trafik Kanunu muvacehesinde tetkik 
edilmiştir. Bu tetkikat neticesinde, «Karayolları Trafik Sözleşmesi» ve On Ekine katılmamız 
uygun mütalâa edilmiş; yol işaretlerine mütedair Protokole ise, esasen mahdut sayıda hüküme
tin iltihak etmiş olduğu ve umumi arzu üzerine Genel Sekreterlikçe bütün dünyaya şâmil bir yol 
işaretleri sistemi tesbit etmek ve bu hususata bir Anlaşma tasarısı hazırlamak üzere tanınmış 
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eksperlerden mütegekkil bir mütehasıslar grupunun vazifelendirilmiş bulunduğu göx önünde tu
tularak, bu Protokole katılmamız uygun görülmüştür. 

«Halen îşgal Altındaki Memleketler ve Topraklara mütedair Protokol» e gelince, mezkûr Proto
kol, Karay oları Nakliyatı Sözleşmesinin VII nci f aslındaki hükümlerin, bu gibi memleketler ve
ya toprakların, adı geçen Sözleşmeye katılmalarını önleyici bir şekilde tefsir olunamıyacağını 
ifade etmektedir. Gerek Avrupa Ekonomik îş Birliği Sözleşmesi ve Avrupa Ekonomi Komisyo
nu, gerek Avrupa Birliği çalışmalarının memleketimizi Avrupa memleketlerine ve diğer mem
leketlere daha sıkı ve yakın bağlarla bağladığı bu sıralarda, turizm kalkınmasının ve yol dâ
vasının da memleketimizde ön plânda ele alınmış olması göz önünde tutularak, bilhassa Alman
ya'yi istihdaf ettiği anlaşılan «Halen îşgal Altındaki Memleketler veya Toprakalara mütedair 
Protokol» e katılmamız uygun görülmüştür. 

Yukardaki hususlar göz önünde bulundurularak «Karayolları Trafik Sözleşmesi» ile on eki 
ve «Halen îşgal Altındaki Memleketler ve Topraklara Mütedair Protokol» e iltihakımız zımnın
da hazırlanan kanun lâyihası Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine arz olunur. 

Birleşmiş Milletler Karayolu Nakliyatı ve Motorlu Taşıtlar Nakliyatı Konferansı Nihai Senedi 

1. Birleşmiş Milletler Karayolu Nakliyatı ve Motorlu Taşıtlar Nakliyatı Konferansı, Ekonomik 
ve Sosyal Konseyin 28 Ağustos 1948 tarih ve 147 B (VII) sayılı Kararına uygun olarak Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri taraimdan toplantıya davet edilmişti. 

Bu kararın metni aşağıdadır : 
Ekonomik ve Sosyal Konseyi, Genel Sekreteri, 
1. 1926 tarihli ve 
a) Karayolu Seyrüseferine Mütaallik Milletlerarası Sözleşme 
b) Motorlu Taşıtlar Seyrüseferine Mütaallik Milletlerarası Sözleşme ve mütaakıp 1931 tarih

li Karayolları İşaretlerinin Tevhidine Mütaallik Sözleşmenin bugünkü ihtiyaçlara kifayet etme
diğini nazarı itibara alarak, en geç Ağustos 1949 ayma kadar, Karayolu ve Motorlu Taşıtlar Nak
liyatı hakkında cihanşümul yeni bir sözleşme akdetmek maksadiyle, hükümetlerarası bir Konfe
rans toplamakla vazifelendirir. Avrupa Ekonomi Komisyonu îç Nakliyat Komitesi çalışmaları ne
ticesinde hazırlanan metin projesi ve 1943 tarihli Amerikalılararası Motorlu Taşıtlar Seyrüseferi
nin Tanzimine ait Sözleşme metni bu Konferans çalışmalarında esas olarak alınacaktır. 

2. Avrupa Ekonomi Komisyonundan yukarda mevzuubahis metin projesinin mümkün olduğu 
kadar çabuk tamamlanarak Sekreterliğe gönderilmesinin teminini rica ve 

3. Diğer bölge komisyonlarını bu mevzuda, arzu ettikleri takdirde, raporlarını tevdie davet 
etmek, 

4. Konferansa davetli bütün hükümetlere yukarda bahsolunan metinleri dağıtmak, 
5. Konferansın muvakkat ruznamesini hazırlamak, 
6. a) Mezkûr konferansın akdi anında Birleşmiş Milletler âzası bulunacak bütün devletlerle, Bir

leşmiş Milletler âzası olmamakla beraber Birleşmiş Milletler Denizcilik Konferansına katılmaya davet 
edilmiş olan bütün devletleri bu konferansa iştirake çağırmak, 

b) Konferans tarafından kabul edilebilecek Sözleşmeyi, ilerde tasdik şartına muallâk olarak, im
za edebilmek üzere delegelerine salâhiyet vermelerini davetli hükümetlerden rica etmek, 

7. Uygun gördüğü nispette salâhiyetleri bu sahaya da şâmil bulunan ihtisas teşekküllerini, Hü
kümetlerarası Teşkilâtları ve Milletlerarası Teşkilâtları konferansa müşahitler göndermeye davet etmek 
ile vazifelendirerek. 

«Bu konferansta rey hakkının, Birleşmiş Milletler âzası bütün devletler ile yukarda 6 (a) paragra
fı gereğince davet olunan ve Birleşmiş Milletlere âza olmıyan devletlerden yukardaki 1 nci paragraf
ta zikrolunan sözleşmelerden her hangi birine iltihak etmiş bulunan devletler tarafından kullanı
labileceğine karar vermiştir.» 

2, Birleşmiş Milletler Karayolu Nakliyatı ve Motorlu Taşıtlar Nakliyatı Konferansı 23 Ağus-
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tos 1949 tarihinden 19 Eylül 1949 tarihine kadar Cşnevre'de toplanmıştır. 

Aşağıda isimleri zikrolunan devletlerin hükümetleri konferansta delegeleri tarafından temsil 
edilmiştir: 

Avusturya Lübnan 
Belçika Lüksemburg 
Bulgaristan Nikaragua 
Şili Norveç 
Danimarka Holânda 
Dominik Cumhuriyeti Filipinler 
Mısır Polonya 
Amerika Birleşik Devletleri Birleşik Kıratlık 
Fransa lsv?eç 
Guatemelâ İsviçre 
Hindistan Tayknd 
İran Genubi Afrika Birliği 
İsrail Çekoslovakya 
italya Yugoslavya 

Aşağıda isimleri zikrolunan devletlerin hükümetleri konferansta müşahitler tarafından temsil 
edilmiştir : 

Avustralya 
Brezilya 
Kanada ~ 
Ekvator 
Meksika 
Türkiye 
Aşağıda isimleri zikrolunan Teşekküller konferansta müşahitler tarafından teınsil edilmiştir : 
A) Hükümetlerarası teşekküller : 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 
Milletlerarası Ticaret Teşkilâtı Muvakkat Komisyonu 
Hususi Hukukun Tevhidi için Milletlerarası Enstitü 
B) Hükümetler harici teşekküller : 
Miletlerarası Ticaret Odası 
Milletlerarası Nakliyat Ameleleri Federasyonu 
Milletlerarası Standardizasyon Teşkilâtı 
Milletlerarası Karayolları Nakliyatı Birliği 

Milletlerarası Motorlu Taşıt İnşaatçıları Daimî Bürosu 
Milletlerarası Turizm İttihadı ve Milletlerarası Otomobil Federasyonu Genel Komitesi (Comite 

Ce'nSral de l'Alliance Internationale de tourisme et de la Federation Internationale de Pautomo-
bile) 

Kızılhaç Cemiyetleri İttihadı 
Amerikahlararaşı Otomobil Kulüpleri Federasyonu 
3. Avrupa Ekonomi Komisyonu İç Nakliyat Komitesi tarafından hazırlanan Sözleşme Projesi 

ile 1943 tarihli Amerikahlararaşı Motprlü Taşıtlar Seyrüseferini Tanzim Eden Sözleşme, Konferan
sın ıttılaına arz edilmiş ve Konferans tarafından esas olarak kullanılmıştır. 

4. Konferans, ilgili komitelerin ve umumi celselerin zabıtlarında da tesbit edildiği şekilde 
Konferans müzakerelerini nazarı itibara alarak, Karayolları Trafiğine ait bir Sözleşmeyi hazırla
mış ve imzaya açmıştır. 
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5. Bundan başka, Konferans, Karayollarının işaretlendirilmesine ait bir Protokol. hazırliyarak 

imzaya açmıştır. 
6. Nihayet Konferans, halen işgal altındaki Memleketler ve toprakların bu sözleşmeye iltihak 

hususunda Bölüm VII, nin tefsirine ait bir protokol hazırlayarak imzaya açmış ve kabule arz et
miştir. 

7. Bu çalışmalar sırasında, konferans aşağıda kayıtlı diğer bâzı kararlar da almıştır. 
a) Motorlu taşıtların karşılaşma farlarının ışıklandırılması hususunda şayanı kabul kaideler vaz'-

ına dair Milletlerarası denemelere ait, metni ilişik, Karar 
b) Karayolları Trafiği Sözleşmesine' ait tadilâtın zaman zaman gözden geçirilmesine dair, metni 

ilişik, Karar 
c) Karayolları nrkliyatl ile ilgili diğer meselelere ait metni ilişik, Karar. 
d) Birleşik Kırallık tarafından Sözleşmenin 26 ncı maddesi için dermeyan olunan ve aşağıdaki 

şekilde ifade olunan ihtirazî kaydın kabulü : 
Büyük'Britanya ve Şimalî îrlânda, Birleşik Kırallığma girmesine müsaade olunan Milletler

arası Trafikteki bütün bisikletler, gün battığı andan itibaren ve gece müddetince veya hava şartları 
icabettirdiği takdirde, Birleşik Kırallığm millî mevzuatına uygun olarak, ön tarafında bir beyaz ışık, 
arkada bir kırmızı ışık ve bir kırmızı refleks reflektörü ve beyaz bir satıh ile mücehhez olmalıdırlar. 

e) îsveç ve Norveç tarafından, Karayollarının işaretlendirilmesine müteallik Protokolün 15 nci 
maddesinin* 5 nci paragrafı için yapılan ve aşağıda zikredilen kaydi ihtirazinin kabulü : 

tsveç ve Norveç'te, manialı hemzemin geçitlerde, 
Şt. Andre Haçının kullanılmasına müsaade edilecektir. 
f) Avusturya tarafından, Karayollarının İşaretlendirilmesine Mütaallik Protokolün 45 nci mad

desinin 1 nci pragrafma yapılan ve aşağıda zikrolunan kaydı ihtirazinin kabulü; 
Karayollarının hususi tefrik işaretleri Avusturya'da müstatil veya daire şeklinde olabilir. 
g) Cenevre'de 19 Eylül 1949 tarihinde imzalanan Karayolları Trafik Sözleşmesinin ez'an cüm

le Amerikalılararası Motorlu Vasıtalar Seyrüseferini Tanzim eden 1943 tarihli Sözleşmenin yeri
ne kaim olacağım göz önünde tutan Konferans, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini, Karayolla
rı Trafik Sözleşmesinin musaddak İspanyolca bir tercümesini yaptırmaya ve bu tercümenin, Söz
leşmenin 35 nci maddesi ahkâmına tevfikan hükümetlere tevdi edilecek ,olan Sözleşmenin Fran
sızca ve îngilizce musaddak metinlerine ilâvesine davet etmeye karar vermiştir. 

h) Konferans, bütün ilgili devletler tarafından kabul edilebilecek karayollarının işaretlen
mesine ait yeknesak ve cihanşümul bir sistem üzerinde şimdilik bir anlaşmaya varmanın mümkün 
olmıyacağını müşahede etmiş ve bu sebeple, yukardaki 5 nci paragrafta zikrolunan ve bir takım ha
linde yol işaretlerini ihtiva eden Protokolü hazırlamaya ve bu Protokolü, buna taraf olmayı ar
zu eden devletlerin imzasına veya iltihakına açık bulundurmaya karar vermiştir. 

Bununla beraber, Karayollarının yeknesak bir eskilde inşaretlendirilmesine ait cihanşümul bir 
sisteme ilerde ulaşmak hususundaki umumi arzu sebebiyle Konferans; Ekonomik ve Sosyal Kon
seyin, Nakliyat ve Münakalât Komisyonunu, meseleyi, lüzumlu mütehassısların yardımı ile, yeni
den tetkik etmekle ve Karayollarının yeknesak bir şekilde işaretlendirilmesine ait cihanşümul bir 
sistem üzerinde anlaşmaya varabilmek için ileride alınacak diğer tedbirler hakkında Konseye tav
siyelerde bulunmakla vazifelendirilmesini temenniye şayan bulmuştur. 

Yukardaki hususları tasdik zımnında aşağıda imzası bulunan temsilciler işbu Nihai Senedi im
zalamışlardır. 

Bin dokuz yüz kırk dokuz yılı Eylül ayının on dokuzuncu gününde, îngilizce ve Fransızca, her 
iki metin de ayni derecede muteber olmak üzere; tek bir nüsha olarak Cenevre'de tanzim edilmiş
tir. Aslı Birleşmiş Milletler Genel. Sekreterine tevdi edilecek ve Genel Sekreter, Konferansa temsil-

. ei göndermek üzere davet edilen bütün hükümetlere bunun tasdikli nüshalarından gönderecektir. 

(Devletlerin isimleri) 
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Motorlu taşıtların karşılaşma farlarının ışıklandırılması hususunda şayanı kabul kaideler vaz'ına 

dair Milletlerarası denemelere ait karar 

Birleşmiş Milletler Karayolu Nakliyatı ve motorlu Taşıtlar Nakliyatı Konferansı, 
Avrupa Ekonomi Komisyonu Karayolları Seyrüseferi Çalışma Grupunun, Sosyal ye Ekonomik 

Konseyin talebi üzerine, Karayolları Nakliyatı ve Motorlu Taşıtlar Nakliyatı müstakbel Sözleşme
sine ithal edilecek hükümlere ait projeyi hazırladığı esnada, Milletlerarası Standardizasyon Teş
kilâtını, taşıtların ışıklandırılmasına ve hususiyle (ISO) nun, Milletlerarası Işıklandırma Komis
yonu (ICI) ile birlikte etüd ettikleri karşılaşma farlarına ait hükümler hakkındaki tekliflerini 
bildirmeye davet etmiş olduğunu nazarı itibara alarak, 

Holânda ICI Millî Komitesi Başkanının, Holânda Millî Komitesinin 26 Eylül 1949 dan itiba
ren motorlu vasıtaların yol farlarına ait bir seri mukayeseli deneme yapmaya hazır olduğunu ISO 
Genel Sekreterine bildiren 29 Temmuz 1949 tarihli mektubuna muttali olduktan sonra, 

Ne ICI, ne de İSO'nun 18 000 florin tahmin edilen bu deneme masraflarını kendi üzerine ala
cak vaziyette olmadıklarına göre 

Motorlu taşıtların karşılaşma farlarına ait hükümler üzerinde cihanşümul bir anlaşmaya var
mak üzere, bu mukayeseli denemelerin en kısa bir zamanda yapılmasının zaruri olduğunu kabul 
eder, 

Ve, binaenaleyh, ICI'nm denemelere başlayabilmesi ve deneme neticelerini, Birleşmiş Millet
ler Karayolu Nakliyatı ve Motorlu Taşıtlar Nakliyatı Konferansına davet edilmiş olan hükümet
lere ulaştırmak üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirebilmesi için Birleşmiş Milletle
rin gereken tedbirleri almasını tavsiye eder. 

Karayolları Trafiği Sözleşmesine ait tadilâtın zaman zaman gözden geçirilmesine dair Karar 

Birleşmiş Milletler Karayolu Nakliyatı ve Motorlu Taşıtlar Nakliyatı Konferansı, 
Karayolları Trafiği Sözleşmesi ve Eklerinin tadili usulü hakkında kabul edilen hal suretinin bir 

neticesi olarak, birkaç sene sonra Sözleşmeye taraf olan devletlerin birçok çeşitli metinlerle bağlı bu
lunmaları gibi bir durumun tahassül edebileceğini nazarı itibara alarak, 

Devletlerin, Sözleşme ve Eklerinde yapılacak şu veya bu tadili kabul veya red suretiyle muhtelif 
Âkıd Taraflara tahmil edilen vecibeleri tam olarak bilmelerini kolaylaştırmak maksadiyle, 

Genel Sekreteri, zaruri gördüğü her seferde ve her halükârda Sözleşme meriyete girdikten üç 
sene sonra, Âkıd Devletlere, tebligat zamanında muhtelif Âkıd Devletler bakımından meriyette 
olan Sözleşme hükümlerinin asılları veya tadil edilmiş şekilleri hakkında tebligatta bulunmaya da
vet eder. 

Karayolları nakliyatı ile ilgili diğer meselelere ait Karar 

Birleşmiş Milletler Karayolları nakliyatı ve Motorlu Taşıtlar Nakliyatı Konferansı, 
a) Şimdiye kadar yapılan işlerin iyi bir istikamette gittiğini ve bundan böyle Avrupa Eko

nomi Komisyonu benzeri teşekküllerin himayesi altında devam ettirilebileceğini nazarı itibara 
alarak , 

Nakliyat ve Münakalât Komisyonunun, bu işlerin seyrini ve Milletlerarası karayolu nakliyatı 
sahasında kaydedilen inkişafları zaman zaman tetkik etmesini ve bu tetkik neticelerine göre, ya bir 
konferans akdi, yahut da diğer imkânlarla bu mevzuda alınmasını şayanı temenni gördüğü ted
birleri Ekonomik ve Sosyal Konseye bildirilmesini tavsiye eder. 

!b) Milletlerarası Turizm ittihadı ve Milletlerarası Motorlu Taşıtlar Federasyonu Genel Ko
mitesi mümessilinin, Avrupa Ekonomi Komisyonunun nezareti altında hazırlanmış olan ve Mil
letlerarası Turizme ait Gümrük Sözleşmesi projesine devletlerin daha geniş bir şekilde iltihakla
rından temin olunacak faydayı belirten beyanatını nazarı itibara alarak, 
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'Genel Sekreteri, Milletlerarası Turizme ait Grümrük Sözleşmesi projesinin, Ticari Karayolları 

Nakliyatı Sözleşme projesinin ve 16 Haziran 1949 da Cenevre'de imzalanan karayolu ile eşya nak
liyatına müteâllik Milletlerarası Sözleşme projesinin muvakkaten tatbikine müteallik Anlaşmaya 
Ek Protokolü, devletlerin nazarı dikkatlerine arz etmeye davet eder. 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. 1/33 
Karâr No. 15 

Yüksek Reisliğe 

19>. IX . 1949 tarihinde Cenevre'de akdolu-
nan «Karayolları Trafik Sözleşmesi» ile on eki
ne ve «Halen işgal Altındaki Memleketler ve 
Topraklara Mütedair Protokol» e iltihakımız 
hakkındaki kanun lâyihası encümenimizde, Hü
kümet mümessilleri de hazır' olduğu halde ince
lendi. 

Encümen lâyihanın aynen kabulüne karar 
vermiş olup havalesi gereğince Nafıa Encüme
nine gönderilmek üzere Yüksek Riyasete tak

dim olunur. 
Hariciye Encümeni1 Reisi 

İstanbul 
C. Bahan 

Afyon K. 
S. özer 
Erzurum 

R. S. Burçak 
Seyhan 

A. Töjpalöğlu 

14 . I . 1955 

Ankara 
M. F. Fenih 
Erzurum 

B. Dülger 
Sinob 

Söz hakkım mahfuzdur 
M. Tümerkan 

Bu M. Muharriri 
Kastamonu 

B. Aktaş 
Bursa 

: H. Köy men 
Manisa 

/ / . Bay ur 

Nafıa Encümeni mazbatamı 

T. B. M. M. 
Nafıa Encümeni 
Easas No. 1/33 

Karar No. 8 
Yüksek Reisliğe 

14 .1 .1955 tarihinde encümenimize havale 
edilen, 19 Eylül 1949 tarihinde Cenevre'de ak-
ddlünaijı «Karayolları Trafik Sözleşmesi» ile 
on ekine ve «Halen îgal Altındaki Memleket
ler ve Topraklara Mütedair Protokol» e iltiha
kımız hakkındaki kanun lâyihası Nafıa ve Ha
riciye Vekâletleri Ve Emniyet Umum Müdür
lüğü temsilcileri de hazır bulunduğu halde mü
zakere ve kabul edilmiştir. 

Heyeti Umumiyenin tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Nafıa Encümeni Reisi Bu M. Muharriri 

Gaziantöb Zonguldak 
S. Kuranel S. Durak 

Bursa 
A. F. Yücel 

Erzurum 
Ş. Erker 

İstanbul 
E. Onat 

Manisa 
H. Büke 

Seyhan 
Z. Akdağ 

19.1. 1&36 

Çoruh Diyarbakır 
M. Bûmm R. Karaosmanoğlu # 

Erzurum 
E. Tuncel 

Kastamonu 
N. Batur 

Denizli 
O. Ongan 

Kastamonu 
H. Dura 

Rize 
M.F.Mete 

Urfa 
Hasan Oral 

İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

19 Eylül 1949 tarihinde Cenevre'de akdolundıi 
«Karayolları Trafik Sözleşmesi* ile on ekine ve 
«Halen İşgal Altındaki Memleketler veya Toprak
lara mütedair ProtokoVa» iltihakımız hakkında 

Kanun lâyihası 

MADDE İ. — İ9 Eylül 1949 tarihinde Ce
nevre'de akdolunan «Karayolları Trafik Sözleş
mesi» ile on ekine ve «Halen işgal Altındaki Mem
leketler veya Topraklara mütedair Protokole» il
tihakımız kabul edilmiştir. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

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

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

F. R. Zorlu 
Devlet Vekili 
Osman Kapanı 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve îç. Mv. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Millî Müdafaa Vekili 
E. 31 ender es 

Hariciye Vekili 
F\ Köprülü 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

iktisat ve Ticaret Vekili 
S. Yırcalı 

Gr. ve İnhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuçoglu 

işletmeler Vekili 
F. Çelikbaş 
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Birleşmiş Milletler, Ekonomik ve Sosyal Konseyi 

Birleşmiş Milletler Karayolları ve Motorlu Vasıtalar Nakliyat Konferansı - Cenevre 

KARAYOLLARI TRAFİK SÖZLEŞMESİ 

Âkıd Devletler, muayyen ve müşterek kaideler tesbit etmek suretiyle milletlerarası yol trafiği
nin inkişafının temini ve emniyetini artırmayı arzu ederek aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmaya 
varmışlardır. 

Bölüm : L 

Umumi hükümler 

Madde — 1. 

1. Âkıd Devletlerden her biri kendi yollarının kullanılmasına dair nizamları vaz'etmek hak
ları mahfuz kalmak şartiyle, işbu Sözleşmede derpiş edilen şartlar dairesinde, yollarını beynelmi
lel trafiğe tahsis etmeyi kabul eder. 

2. Âkıd Devletlerin hiçbirinden, kendi arazisinde devamlı surette bir seneden fazla müddetle 
kalmış bulunan her hangi bir motorlu vasıtaya, veya römorka veyahut da Ler hangi bir şoföre 
bu sözleşme hükümlerinin sağladığı menfaatleri teşmil etmesi talep olunamaz. 

' " Madde— 2. 

1. îşbu Sözleşmenin ekleri Sözleşmenin tamamlayıcı kısımları olarak kabul olunacaktır. Mama
fih her hangi bir Devlet Sözleşmeyi imza veya tasdik ederken veya buna katılırken veyahut bilâhara 
her hangi bir tarihte, 1 ve 2 numaralı ekleri, Sözleşmeden hariç tuttuğunu beyan edebilir. 

2. Her hangi bir Âkıd Devlet, her hangi bir zamanda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine 
müracaat ederek bu maddenin 1 nci paragrafı gereğince Sözleşme haricinde bıraktığı 1 ve 2 numa
ralı ekler ile, müracaat tarihinden itibaren, kendini bağlı addedeceğini bildirebilir. 

Madde — 3. 

1. Gümrüğe, emniyete, sağlığa vesair hususlara mütaallik formalitelerin basitleştirilerek bü
tün Âkıd Devletlerin veya içlerinden bâzılarının Milletlerarası karayolu trafiğini kolaylaştırmak 
gayesiyle kararlaştırdıkları veya ileride kararlaştıracakları tedbirler, işbu Sözleşmenin gayesine 
uygun telâkki edilecektir. 

2. (a) Her Âkıd Devlet, Milletlerarası trafiğe kabul edikn her hangi bir motorlu vasıta
nın ithalinde alınması gereken ithal vergi ve resimlerinin tediyesini temin edecek bir garantinin 
verilmesini talep edebilir. 

(b) Âkıd Devletler, işbu maddenin tatbiki zımnında motorlu vasıta için (gümrük,geçiş kar
nesi gibi) muteber bir Milletlerarası gümrük geçiş belgesi veren Milletlerarası bir birliğe bağlı, 
kendi arazisinde kurulmuş bir teşkilâtın teminatını kabul edecektir. 

3. Âkıd Devletler, bu Sözleşmede derpiş edilen formalitelerin yerine getirilmesi için, aynı 
Milletlerarası yol üzerinde karşılıklı gümrük daire ve postalarını aynı saatlerde açık tutmaya 
gayret edeceklerini kabul ederler. 

Madde — 4 

1. Aşağıdaki tâbirler işbu Sözleşmede şu mânalarda kullanılmıştır : 
«Beynelmilel trafik» en az bir memleket hududunu geçen her hangi bir trafik demektir. 

(S . Sayıcı.; 96) 



— 9 — 
«Yol» nakil vasıtalarının seyri için umuma açılan her türlü yolu ifade eder. 

«Plâtform» bir yolun, normal olarak nakil vasıtaları tarafından kullanılan kısmına denir. 
«Trafik şeridi» plâtform'un, vasıtaların bir hatta gidebilmesi için kâfi genişlikte bölünmüş 

kısımlardan her hangi birine denir. 
«Şoför veya Sürücü» bisiklet dâhil her hangi bir nakil vasıtasını kullanan, veya çeken, yük ta

şıyan, binek hayvanlarını ve sürüleri bir yol üzerinde süren, veya bunların kontrolünü bilfiil elin
de tutan şahsa denir. 

«Motorlu vasıta» demiryolu üzerinde hareket edenlerle, elektrikle işliyenler haricinde kalıp bir 
yol üzerinde normal olarak insan ve eşya naklinde kullanılan kendi kendine müteharrik her hangi 
bir nakil vasıtası demektir. 1 numaralı ekle bağlı her hangi bir devlet andan ekde tarif edilen şekil
de yardımcı bir motorla teçhiz edilmiş bisikletleri bu trafiğin dışında tutacaktır. 

«Bağlı vasıta» tâbirinden römorkun bir kısmı motorlu vasıtaya bindirilmiş ve bu römork ile taşı
dığı yükün ağırlıklarının hissedilir bir kısmı motorlu vasıtaya dayanacak şekilde birbirine bağlı bir 
motorlu vasıta ile ön dingili olmıyan bir römork anlaşılır. Bu nevi römorka «yarı römork» adı verilir. 

«Römork» motorlu bir vasıta tarafından çekilmek üzere kullanılan her hangi bir vasıtaya de
nir. 

«Bisiklet» kendi kendine müteharrik olmıyan bisikleti ifade eder. 1 numaralı Ek ile bağlı her 
hangi bir devlet, mezkûr ekde tarif edilen hususiyetleri haiz yardımcı motörle mücehhez bisiklet
leri bu tarife ithal edecektir. 

«Hamuleli ağırlık» bir vasıtanın kendi ağırlığı ile durarak ve harekete hazır bulunduğu sırada, 
şoför veya sürücü ve vasıta ile o sırada gidecek diğer şahıslar dâhil, taşıdığı j ükün ağırlığı top
lamını ifade eder. 

«Âzami yük» vasıtanın tescil edildiği memleketin salahiyetli makamları tarafından taşınması
na müsaade olunan yük ağırlığını ifade eder. 

«Müsaade olunan âzami ağırlık» bir vasıtanın kendi ağırlığı ile harekete hazır bulunduğu sıra
da taşıdığı âzami yük toplamını ifade eder. 

Madde — 5. 

işbu Sözleşme, insanların ücret mukabilinde nakillerine ve nakil vasıtalarının binenlerin şahsi 
eşyasından gayrı eşyaların taşınmasına müsaade ettiği şeklinde tefsir edilmemelidir. Mamafih, bu 
ve işbu Sözleşmede derpiş edilmemiş bulunan diğer bütün hususlar milletlerarası diğer sözleşme 
ve anlaşma hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, millî mevzuata tâbi olacaktır. 

Bölüm : II. 

Karayollarında tatbik edilecek kaideler 

Madde — 6. 

Âkid Devletlerden her biri işbu bölümde vaz'olunan kaidelere riayeti temia edecek gerekli ted
birleri alacaktır. 

Madde — 7. 

Her şoför veya sürücü, yaya veya sair şekilde yolu kullanan her şahıa, trafiğe engel olmıyacak 
veya bunu tehlikeye düşüremiyecek şekilde hareket edecektir; insanlara, âmme emlâkine veya hu
susi emlâke zarar getirecek her hareketten sakınacaktır. 

* 
( S . Sayısı : 96) 
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Madde — 8. 

1. Ayrı olarak seyreden her nakil vasıtasının veya kül teşkil eden birleşmiş vasıtaların bir şo
för veya sürücüsü olacaktır. 

2. Nakil vasıtası çeken,, yük taşıyan hayvanlarla binek hayvanlarının bir sürücüsü olacak ve 
giriş noktaları işaretlendirilmiş hususi mmtakalar müstesna, sürülerin güdücüsü bulunacaktır. 

3. Nakil vasıtaları kafileleri ve hayvan sürülerinde mahallî mevzuatla tâyin edilmiş miktarda 
şoför veya sürüsü bulunacaktır. 

4. Lüzum halinde, kafiMer vasat uzunlukta kısımlara bölünecek ve arada trafiği kolaylaştı
racak yeter fasıla bırakılacaktır. Bu hüküm göçebe aşiretlerin göç hareketlerinin vukubulduğu 
mmtakalar da tatbik edilmez. 

5. Şoför veya sürücüler, her zaman nakil vasıtalarını kontrola ve hayvanlarını şevke mukte
dir olmalıdırlar. Bunlar, yolu kullanan diğer kimseler kendilerine yaklaştıkları zaman, yaklaşanla
rın emriiyeti için gereken tedbirleri almalıdırlar. 

,< 
Madde — 9. 

1. Her hangi bir yolda, aynı istikamette giden bütün trafik vasıtaları, yolun aynı tarafını takip 
etmelidirler. Trafik gidiş istikameti (Yolun sağı veya solundan) bir memleketteki bütün yollar 
için aynı olmalıdır. Tek istikametli trafiğe ait mahallî nizamlar mahfuzdur. 

2. Umumi bir kaide olarak ve madde 7 nin hükümleri gerektirdiği ahvalde her sürücü: 
a) tki istikametli trafik için iki şeride ayrıllmış plâtformlarda vasıtasını gittiği istikamete ait 

şerit içinde sürmek mecburiyetindedir. 
b) İkiden fazla şeride ayrılmış plâtformlarda, vasıtasını gitmekte olduğu istikâmetin plât

formunun kenarına en yakın olan şeridi içinde sürmek mecburiyetindedir. 
3. Hayvanlar, mahallî mevzuata uygun bir şekilde mümkün olduğu kadar plâtformun kena

rını takibetmelidir. 

Madde — 10. 

Bir nakil vasıtasının şoför veya sürücüsü, süratini daimî surette kontrol aJltinda tutmalı, va
sıtayı mâkul ve ihtiyatlı bir tarzda kullanmalıdır. Icabettiği zamanlar bilhassa görüş şartlarının 
fena olduğu hallerde yavaşlanacak veya durulacaktır. 

Madde — 11. c " 

1. Şoför veya sürücüler, vasıtalarını, karşılaşma veya birbirini geçme halinde, gittikleri is
tikamete göre takibediülen yolda, plâtformun mümkün mertebe kenarından süreceklerdir. Bir
birlerini geçme halinde sürücü alâkalı memlekette câri kaidelere uygun şekilde, vasıtanın veya 
hayvanın sağından veya solundan geçmelidir. Trenlerin ve tamvaylarm karayolundan geçmesi ha
linde ve muayyen dağ yollarında bu kaidelerin tatbiki zaruri değildir. 

2. Her hangi bir nakil vasıtası veya güdücüsü bulunan bir hayvan yaklaştığında şoför veya 
sürücüler : 

a) Karşılaşma halinde, aksi istikametten gelen vasıtaya veya güdücüsü bulunan hayvana 
geçmek için yeter yer bırakacaktır. 

b) Birbirini geçme halinde, plâtformun takibedilmesi gereken tarafında mümkün olduğu 
kadar kenarı takibedeeek ve süratini artırmıyacaktır. 

3. önündeki vasıtayı geçmek istiyen şoför veya sürücüler, tehlikesizce geçmeye imkân ve
recek derecede yeter mesafe ve yeter görüş sahası bulunduğundan emin olmalı ve geçilen nakil 
vasıtası, yaya ve hayvanın rahatsız edilmemesinin temini şartiyüe geçişten sonra vasıtalarını, aM-
kalı memlekette câri kaideye göre sağ veya sol tarafa almalıdırlar. 

(S. Sayıaı : 96 ) 
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Madde ~ 12. 

1. Çatallanah yol ile 4 veya daha fazla yola çıkan yol ağzına, yol kavşağına, hemzemin ge
oide yaklaşırken her şoför veya sürücü kazaları önlemek için hususi itina göstermelidir. 

2. Bâzı yollar veya yol kısımları üzerindeki kavşaklarda geçiş üstünlüğü tanınabilir. Bu ge
çiş üstünlüğü işaretle gösterilmelidir. Böyle bir yola veya yol kısmına yaklaşan her şoför veya 
sürücü, ilk geçiş hakkını bu yolda seyreden şoför veya sürücülere bırakmaya mecburdur. 

3. işbu maddenin ikinci paragrafında derpiş edilmiyen yol kesiş noktalarında geçiş üstünlüğü 
hakkına dair olan iki numaralı ekin hükümleri mezkûr ekle bağlı devletler tarafından tatbik edile
cektir. 

4. Diğer bir yola dönüş yaparken her şoför veya sürücü : 
a) Bu hareketi yolu kullanan diğer kimseleri tehlikeye sokmıyacak şekilde ifa etmeli, 
b) Döneceğini önceden belli etmeli, 
c) Gidiş istikametine ayrılmış olan plâtform tarafına dönecekse kabil olduğu kadar plâtform

un kenarına yanaşmalı, 
d) 16 ncı maddenin 2 nci paragrafındaki hükümler mahfuz kalmak şartiyle, giriş istikametine 

ayrılmış plâtformun aksi tarafına dönecekse mümkün olduğu kadar yolun ortasına yanaşmalı, 
e) Hiçbir surette, karşıdan gelen trafiğe mâni olmamalıdır. 

Madde— 13. 

1. Duran nakil vasıtaları veya hayvanlar, mümkün olduğu takdirde, plâtform dışında sıra
lanacaklardır. Buna imkân bulunmazsa, plâtformun kabil olduğu kadar kenarına çekileceklerdir. 
Şoför veya sürücüler, ancak bir kazaya meydan vermemek iç;n lâzımgelen bütün tedbirleri aldık
tan sonra vasıta veya hayvanları terkedebilirler. 

2. Nakil vasıtası ve hayvanlar, tehlikeye ve tıkanıklığa sebep olacak surette, yolların birbirini 
kestiği noktalarda, bir yokuş başında veya dönemeçlerde veyahut bu gibi yerlerin yakınlarında bı
rakılmamalıdır. 

?' ^ Madde —14. - . . . . . . . . . 

Bir nakil vasıtası yükünün tehlike veya zarara sebebiyet vermemesini temin zımnında Bütün lü
zumlu tedbirler alınmalıdır. 

Madde — 15. 

1. Gün kararınca ve geceleyin veyahut hava şartları icabettirdiği ahvalde, yolda olan her na
kil vasıtası veya birleşik vasıta, ön kısmında en az bir beyaz lâmba ve arka kısmında bir kırmızı ışık 
yakacaktır. 

Bisiklet veya sepetsiz motosikletten gayrı bir nakil vasıtası, ön kısmında yalnız beyaz bir ışıkla 
mücehhezse, bu ışık, karşı istikametten gelen trafiğin mümkün olduğu kadar yakın tarafına yerleş
tirilmelidir. 

İki aded ön ışık kullanılmasının mecburi olduğu memleketlerde, bunlardan biri vasıtanın sağma 
diğeri soluna yerleştirilmelidir. 

Kırmızı ışık, ön kısmındaki beyaz ışık veya ışıkların bağlı bulunduğu tertibattan ayrı bir tertiba
ta bağlı olabileceği gibi, vasıtanın boyu küçük ve teşkilâtı müsait bulunduğu takdirde bunlarla ay
nı tertibata da bağlı olabilir. 

2. Hiçbir zaman bir nakil vasıtasının önünde kırmızı bir ışık veya kırmızı reflektör ve arka
sında beyaz bir ışık veya beyaz bir reflektör bulunmıyacaktır. Bu hüküm, vasıtanın tescil e&ilmiş 
olduğu memleketin mevzuatına göre kullanılmasına müsaade olunan ahvalde, geri gidiş beyaz veya 
sarı ışıkları hakkında tatbik edilmez. 

{t. Sayı» : 96) 
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3. Işıklar veya refleks reflektörler, vasıtanın, yolu kullanan diğer kimseler tarafından vazıh 

olarak görülebilmesini temin edecek şekilde olmalıdır. 
4. Her hangi bir Âkid Devlet veya bu devletin bir cüz 'ü normal seyrüsefer emniyet şartlarının 

temini için gereken bütün tedbirleri almak kaydiyle : 
a) Hususi maksatlarla veya hususi şartlar altında kullanılan vasıtaları, 
b) Hususi şekil ve cinsteki vasıtaları, 
c) Yeter şekilde aydınlatılmış yollarda duran vasıtaları bu maddenin hükümlerinden muaf tu

tabilir. 

Madde — 16. 

1. tşbu bölümün hükümleri troleybüslere de tatbik edilecektir. 
2. a) Bisikletliler hususi bir işaretle gösterilmiş, ayrı bisiklet yolları olan yerlerde veya mahallî 

nizamlar icabettirdiği hallerde bu yolları kullanmaya mecburdur. 
b) Bisikletliler yol veya trafik şartları icabettirdiği her zaman tek sıra halinde seyredecekler, ve 

mahallî nizamların müsaade ettiği hususi haller haricinde plâtformda hiçbir zaman yanyana iki bi
sikletten fazla gitmiyeceklerdir. 

c) Bisikletliler başka bir taşıt tarafından çekilemezler. 
d) 12 nci maddenin 4 (d) paragrafı hükümleri, mahallî nizamlar başka türlü hükümleri ihtiva 

eden memleketlerde, bisikletlilere şâmil olmıyacaktır. 

Bölüm : I H 

İşaret levhaları ve trafik tşıklan 

Madde — 17. 

1. İşaretlerin yeknesaklığını temin için, her âkıd devletçe kabul edilen işaretler mümkün olduğu 
kadar o devlet yollarına konulan yegâne işaretler olacaktır. Eğer her han.çi bir işaret kullanılması 
lüzumlu ise, kullanılacak işaret şekli rengi ve sembolün tipi o devlette kullanılan sisteme uymalıdır. 

2. Kabul edilen işaretlerin sayısı çok lüzumlu olanlara inhisar edecek şekilde tahdit edilmelidir. 
Bunlar, sadece elzem olan yerlere konmalıdır. 

3. ^ Tehlike işaretleri, yolu kullananlara vaktinde ihtarda bulunmak için, tehlike yerinden mâkul 
bir mesafeye konmalıdır. 

4. Kabul edilen bir işarete, bunun gayesiyle alâkalı bulunmıyan, gözükmesini güçleştiren veya 
mahiyetini değiştiren her hangi bir ilâve yapmak yasaktır. 

5. Kabul edilen işaretler ile iltibasa mahal verebilecek olan veya bunların okunmasını zorlaştıra
cak levha veya yazıların kullanılması yasaktır? 

Bölüm : IV. 

Beynelmilel trafikte motorlu vasıtalara ve römorklara tatbik edilecek hükümler 

Madde — 18. 

1. işbu anlaşmadan faydalanabilmek için, her hangi bir motorlu vasıta, bir Âkıd Devlet veya 
bunun cüzlerinden biri tarafından mevzuatına uygun olarak tescil edilmelidir. 

2. Gerek salahiyetli makam ve gerekse bu maksatla yetkili kılınmış bir birlik tarafından ve
rilecek olan kayıt vesikasının asgari olarak, kayıt numarası diye anılan seri numarası, vasıtanın 
adı veya imalâtının alâmeti farikası, imalât sıra numarası veya imalâtçı seri numarası, ilk tescil 
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tarihi ve bu vesikaya talebedenin tam. ismi ve adresi gibi malûmatı ihtiva etmesi lâzımdır. 

3. Yukardaki şartlar altında verilen vesikalar, aksi sabit oluncaya kadar, her Âkıd Devlet ta
raf için muteber kabul edilecektir. 

Madde — 19. 

1. Her motorlu vasıtanın, en azdan arka tarafında ayrı bir plâka üzerine veya vasıtanın üze
rine yazılı, salahiyetli makam tarafından o vasıtaya tahsis edilmiş bir tescil numarası bulunma
lıdır. Bir molörlü vasıtanın arkasında bir veya birden fazla römork takılı bulunduğu takdirde, 
çekilen tek römork ise bu römorkun arka tarafında, çekilen birden fazla römork ise en sonraki 
römorkun arkasında, çeken vasıtanın veya varsa römorkun tescil numarası yazılı olmalıdır. 

2. Tescil numarasının tertibi ve konuş şartları Ek 3 te tesbit edildiği şekilde olacaktır. 

Madde — 20. 

1. Her motorlu vasıta, tescil numarasından başka arka tarafında bir plâka üzerine veya vası
ta üzerine, bu vasıtanın tescil edildiği yeri gösteren bir tefrik işaretini havi olmalıdır. Bu işaret, 
ya bir devleti veya tescil bakımından ayrı bir birim teşkil eden ülkeyi belirtmelidir. Bir motorlu 
vasıtanın bir veya birden fazla römork çekmesi halinde, bu işaret, çekilen tek römork ise onun 
arkasında, çekilen birden fazla römork ise en sondaki römorkun arkasında bulunmalıdır. 

2. Tefrik işaretinin tertibi ve konuş şartları Ek 4 te tesbit edildiği şekilde olacaktır. 

Madde — 21. 

Her motorlu vaaıta ve römork, Ek 5 te tesbit edilen tanıtma işaretlerini taşımalıdır. 

Madde — 22. 

1. Her motorlu vasıta ve römork iyi işler vaziyette bulunmalı ve mekanik şartlar bakımın
dan vasıta şoförü, vasıtada bulunan diğer kimseleri veya yol üstündeki her hangi bir kimseyi 
tehlikeye düşürmiyecek ve âmme emlâkine veya hususi emlâke zarar vermiyecek bir durumda 
olmalıdır. 

2. Ayrıca, her motorlu vasıta ve römork ve bunların teçhizatları ek 6 da derpiş edilen hü
kümlere uyacak ve her motorlu vasıtanın sürücüsü ek 6 da tesbit edilen kaidelere riayet ede
cektir. 

3. İşbu maddenin hükümleri trolylebüslere de tatbik edilecektir. 

Madde — 23. 

1. Her bir Âkıd Devletin veya bu Devletin cüzünden birinin yolları üzerinde seyahat edecek 
vasıtalara müsaade olunacak ebat ve âzami ağırlığı, mahallî mevzuat tesbit ve tâyin eder. Bölge 
anlaşmalarına taraf teşkil eden devletler veya bu gibi anlaşmaların mevcut olmaması halinde, bir 
Âkıd Devlet tarafından tesbit edilen muayyen • yollarda, müsaade edilen âzami ebat ve ağırlıklar 
ek 7 de tesbit edilenlerdir. 

2. tşbu maddenin hükümleri troleybuslere de tatbik edilecektir. 

( S. Sayısı ; 96 ) 
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MüUÜerafast trafikte motorlu vasıta şoförleri j*'T " 

Madde — 24. 

1. Âkıd Devletlerden her biri, kendi ülkelerine girip ek 8 de tesbit «edilen şartları yerine 
getiren ve ehliyetini ispat ettikten sonra diğer bir Âkıd Devletin veya bu Devletin bir cüz;'ünün 
resmî bir makam veyhaut böyle bir resmî makamın yetkili kıldığı bir cemiyet tarafından veril
miş ve ek 9 ve ek 10 da tarif edilen 'kategori veya kategorilere dâhil motorlu vasıtaları sür
meye muteber bir ehliyetnameyi haiz olan her hangi bir şoföre yeni bir ehliyet imtihanı yap
maksızın kendi! yolları üzerinde bu vasıtaları kullanmıya müsaade edecektir. 

2. Bununla beraber, bir Âkıd Devlet kendi ülkesine girmseine müsaade edilmiş her hangi bir 
şoförden bilhassa şoförün ehliyetname aranmıyan veya verilen ehliyet ek 9 da gösterilen şekle 
uymıyan bir memleketten gelmesi halinde ek 10 unun ihtiva ettiği modele uygun milletlerarası 
bir ehliyetnameyi haiz olmasını talebedebilir. 

3. Milletlerarası ehliyetname, şoförün ehliyetini ispatından sonra, bir Âkıd Devlet veya bu 
Devletin bir cüzünün resmî bir makamı veyahut bu hususta yetkili kılınmış bir teşekkül tara
fından damgalanır veya mühürlenir. Bu ehliyetnameyi alan şahıs, ehliyetin verildiği katagorile-
re dâhil motorlu vasıtaları başka bir denemeye tâbi tutulmaksızın, bütün Âkıd Devletler arazi
sinde sürmeye hak kazanır. 

4. Gerek mahallî ve gerekse Milletlerarası ehliyetnameyi kullanma hakkı, bu ehliyetlerin ve
rilmesi için gereken şartların yerine getirtılmediği anlaşıldığı takdirde, reddedilebilir. 

5. Bir Âkıd Devlet veya bu devletin idari bir taksimatı, şoförün o Âkıd Devletin millî sey
rüsefer nizamlarına ve talimatına ve mevzuatına göre ehliyetin geri alınmasını icabettirecek 
bir suç işlemesi halinde, yukarda zikredilen ehliyetnamelerden sadece birinin kullanma hakkını 
geri alabilir. Böyle bir halde Âkıd Devlet veya bu devletin idari bir taksimatı, şoförün ehliyetini 
muayyen bir müddet için elinden alıp müddetin hitamına veya şoför bu devlet ülkesini müdde
tin hitamından evvel terk edecek olursa, terk ânına kadar muhafaza eder. Bu devlet veya dev
letin idari taksimatı, bu şekilde bir gerialma keyfiyetini ehliyetnamenin üzerine kayıt ve ehliye
ti veren makama şoförün adı ve adresini bildirebilir. 

6. Bu sözleşmenin yürürlüğe girişi tarihinden itibaren beş yıl müddetle, 24 Nisan 1926 tari
hinde motorlu nakil vasıtaları seyrüseferi hakkında Paris'te imzalanan Milletlerarası Sözleşme 
hükümleri veya 15 Aralık 1943 tarihinde Vaşington'da imzaya açık tutulan Amerikalılararası 
Motorlu Nakil Vasıtaları Seyrüseferinin Düzenlenmesi hakkındaki Sözleşme gereğince Milletler
arası seyrüsefere kabul edilen ve bu Sözleşmelerde istenen belgeleri haiz her şoför işbu maddenin 
şartlarını yerine getirmiş addolunacaktır. 

Madde -— 25. 

Âkıd Devletler, bir seyrüsefer suçu dolayısiyle yargılanmaları gerektiği zaman, millî veya 
Milletlerarası ehliyetnameye sahip olan şahısların hüviyetlerini tesbit etmeyi mümkün kılacak 
malûmatı birbirlerine bildirmeyi tahahhüt ederler. Âkıd Devletler aynı zamanda, ciddî bir ka
zaya mâruz kalan yabancı bir nakil vasıtasının, adına kayıtlı olduğu sahibi veya şahsın hüviye
tini tesbit etmek için lüzumlu malûmatı birbirlerine bidirmeyi taahhüdederler. 

(Ş. Sayısı : .96 ) 
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BÖltim : VL ~; 

Milletlerarası Trafikte bisikletlere tatbik edilecek hükümler - •%:';, 

Madde — 26. ' ' • 

Her bisiklet : 
a) Kuvvetli en az bir frenle, 
b) Her hangi diğer bir ihbar tertibatının haricinde mâkul mesafeden igitilebilecek «illi bir 

inbar tertibatı ile, 
c) Akşam üzeri veya geceDeyin veyahut hava şartları gerektirdiği zaman, önde beyaz veya 

sarı ışık, arka tarafta kırmızı ışık veya kırmızı reflektörle mücehhez olmalıdır. 

*••*"•' - • • • • • • » Bölüm : VIL , '[^\^~.- •. ^ ,. < : 

Nihai hükümler 

Madde — 27. "*" 

1. İşbu Sözleşme, 31 Aralık 1949 tarihine kadar, Birleşmiş Milletler âzası olan bütün dev
letler ile 1949 da Cenevre'de toplanan Birleşmiş Milletler Karayolları "Nakliyatı Konferansına da
vet edilen devletlerin imzasına açık tutulacaktır. 

2. Bu Sözleşme tasdik olunacak ve tasdik belgeleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine 
tevdi edilecektir. 

3. Bu maddenin 1 nci paragrafında işaret edilen devletlerden işbu SozDeşmeyi imzalamamış 
olanlar ile Ekonomik ve Sosyal Konseyin tensibetiği diğer her hangi bir devlet, 1 Ocak 1950 den 
itibaren, bu Sözleşmeye katılabilir. Aynı zamanda, Sözleşme Birleşmiş Milletlerin idaresi altın
da bulunan vesayet altındaki her üUlkenm iltihakına da açık tutulacaktır. 

4. Katılma, buna ait belgenin Genel Sekreterliğe tevdii suretiyle olur. 

Madde — 28. 

1. Her hangi bir devlet, imza, tasdik veya iltihak sırasında veya bilâhare her hangi bir za
man, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine müracaatla 'bu Sözleşme hükümlerinin, Milletler
arası münasebetlerini teminle mükellef olduğu bütün ülkelerde veya ülkelerin bir kısmında tat
bik edileceğini beyan edebilir. Bu hükümlerin, Genel Sekreterliğe yapılan müracaatta beyan edi
len ülke veya ülkelerde tatbikine müracaatın mezkûr Sekreterliğe vusulünden 30 gün sonra veya 
bu tarihte Sözleşme henüz meriyete girmemişse, meriyet tarihinden itibaren başlanır. 

2. Her Âkid Devlet, ahval ve şerait müsaade ettiği zaman, işbu Sözleşmenin tatbikinin, mil
letlerarası münasebetlerini teminle mükellef olduğu ülkeDere teşmili için mümkün olduğu kadar 
çabuk bir şekilde gerekli tedbirleri almayı deruhde eder. Şu şartla ki, teşkilâtı esasiye bakımın
dan bu ülkelerdeki hükümetlerin muvafakatleri gerekiyorsa bunun temini lâzımdır. 

3. Bu maddenin 1 nci paragrafındaki hükümler gereğince işbu Sözleşmenin milletlerarası mü-
anşebetlerini teminle mükellef olduğu bir ülkede tatbik edileceği hakkında beyanda bulunmuş 
olan her devlet bilâhara her zaman, Genel Sekreterliğe müracaatla, bu Sözleşmenin beyanda zik
redilen ülkede tatbik olunmıyacağmı bildirebilir. Sözleşme beyan tarihinden itibaren bir sene 
sonra bahis mevzuu ülkede tatbikten kalkar. 

( S. Sayısı : 96 ) 
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Madde — 29. 

işbu Sözleşme, Sözleşmenin 5 nei tasdik veya iltihak belgelerinin Genel Sekreterliğe tevdiin
den 30 gün sonra meriyete girer. Bu tarihten sonra bu Sözleşmeyi tasdik veya buna iltihak eden 
her devlet için, Sözelşme, alâkalı devletin iltihak veya tasdik belgesini tevdiinden 30 gün sonra 
meriyete girer. 

Birleşimş BilleÜer Genel Sekreterliği, bu Sözleşmenin meriyete giriş tarihini, Sözleşmeyi imza 
eden, .buna iltihak eden ye Birleşmiş Milletler Karayolları ve Motorlu Nakliyat Konferansına işti
rake davet edilen bütün devletlere bildirir. 

Madde — 30. 

Bu Sözleşme Âkıd devletler arasındaki münasebetlerde 24 Nisan 1926 da Paris'te imzalanan 
Otomobil Seyriseferine mütedair Milletlerarası Mukavele ve Karayolları Seyrisef erine dair Millet
lerarası Mukavele Üe 15 Aralık 1943 tarihinde Vaşington'da imzaya açılan AmoriValılararası Mo
torlu Vasıtalar Trafiğinin Düzenlenmesi hakkındaki Sözleşmeyi ilga eder ve bunlar<m yerine kaim 
olur. 

Madde — 31. 

Bir Âkıd Devlet tarafından işbu Sözleşme hakkındaki her hangi Ifcdr değişiklik teklifi Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterine yazılacaktır. Mezkûr Sekreterlik bu teklifin metnini, aşağıdaki husus
ların 4 ay içinde bildirilmesi talebiyle birlikte bütün Âkıd Devletlere gönderecektir. 

a) Teklif olunan değişikliği incelemek üzere bir konferans toplanmasının istenip istenme-
diği, 

b) Teklif olunan değişikliğin, bir konferans akdolunmaksızm kabul olunup olmıyacağı. 
c) Teklif olunan değişikliğin bir konferans akdolunmasından reddine taraftar olunup olun

madığı. 
Teklif edilen değişildik aynı zamanda, Genel Sekreterlik tarafından, Âkıd Devletlerden başka, 

Karayolları ve Motorlu vasıtalar nakliyatı hakkındaki Birleşmiş Milletler Konferansına iştirake 
davet edilen bütün devletlere de gönderilir. 

2. Bir konferans akdedilmesi : 
a) Sözleşmenin eklerinden gayrı kısımlarına ait bir değişiklik teklifi halinde Âkıd Devletlerin 

en az dörtte biri, 
b) Ek 1 ve Ek 2 den gayrı eklerde değişiklik teklifi halinde Âkıd Devletlerden en az üçte 

biri, 
c) Ek 1 ve Ek 2 de değişiklik teklifi halinde, değişiklik yapılması teklif edilen ek ile bağlı olan 

Âkıd Devletlerin en az üçte biri tarafından taleb edildiği takdirde Genel Sekreterlik teklif edilen 
değişikliği incelemek üzere Âkıd Devletleri bir konferansa davet eder. 

Genel Sekreterlik, Âkıd Devletlerden başka karayolları ve motorlu vesıtalar nakliyatı hakkın
daki Birleşmiş Milletler konferansına iştirake davet edilen veya Ekonomik ve Sosyal Konseyce işti
rakleri arzu olunan devletleri konferansa davet eder. 

Bu maddenin 5 nci paragrafına uygun olarak Sözleşmede bir değişiklik yapılması kabul olundu
ğu ahvalde işbu paragraf hükümleri tatbik edilmiyecektir. 

3. tşbu Sözleşmede yapılacak ve bir konferansta üçte iki çoğunlukla kabul edilecek her deği
şiklik. bütün Âkıd Devletlerin kabulüne arz edilir. Ek 1 ve Ek 2 dekiler müstesna, Sözleşmede yapı
lacak her değişiklik, Âkıd Devletlerin üçte ikisi tarafından kabulünden 90 gün sonra, değişiklik me
riyete girmeden evvel bu değişikliği kabul etmediklerini beyan edenlerden maada, bütün Âkıd Dev
letler için meriyete girer. 

Ek 1 ve Ek 2 de yapılan her hangi bir değişikliğin meriyete girmesi için çoğunluk, değişen ek 
hükümleri ile bağlı bulunan devletlerin üçte ikisi olmalıdır. 
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4. Konferans, üçte iki çoğunlukla, Ek 1 ve Ek 2 den maada bir değişikliğin kabulü sırasında, 

değişikliği kabul etmediğini beyan eden veya değişiklik meriyete girdikten sonra 12 ay zarfında 
bunu kabul etmiyen her hangi bir Âkıd Devletin, bu devrenin hitamı sonunda, bu Sözleşmenin 
âkıdı olmaktan çıktığına karar verilebilir. 

5. Âkıd Devletlerin, işbu maddenin 1. b) paragrafına tevfikan değişikliğin bir konferans 
akdedilmeden kabulünü muvafık gördüklerini üçte iki ekseriyetle Genel Sekreterliğe bildirmeleri 
halinde, bu kararları Genel Sekreterlik tarafından bütün Âkıd Devletlere tebliğ edilir. Değişiklik 
tebliğ tarihinden 90 gün sonra, bu tadilâta muarız olduklarını Genel Sekreterliğe bu müddet zar
fında bildirecek devletler müstesna, bütün Âkıd Devletler için yürürlüğe girer. 

6. Ek 1 ve Ek 2 deki değişiklikler ile işbu maddenin 4 ncü paragrafında gösterilen değişiklik
ler haricinde kalan tadilât hakkında mevcut hükümler bu maddenin 3 ncü paragrafında derpiş 
edilen beyanı yapan veya 5 nci paragrafta derpiş edilen itirazda bulunan her Âkıd Devlet için 
mer'i olmakta devam eder. 

7. işbu maddenin 3 ncü paragrafında derpiş olunan beyanı yapan veya değişikliğe işbu madde
nin 5 nci paragrafı hükümlerine uygun olarak itirazda bulunan bir Âkıd Devlet, bu beyanını veya 
itirazını Genel Sekreterliğe müracaatla her zaman geri alabilir. Değişiklik, Genel Sekreterliğin bu 
müracaatı alması jjzerine, bu devlet hakkında mer'i olur. 

Madde — 32. 

îşbu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bir sene Önce haber vermek suretiyle fes-
hedilebilir. Genel Sekreterlik, bu ihbari Sözleşmeyi imza etmiş veya Sözleşmeye iltihak etmiş Dev
letlere bildirir. Bu bir senelik müddetin hitamında Sözleşme feshi ihbar etmiş Devlet için yürürlük
ten' kalkar. . 

Madde — 33. 

2 veya daha fazla Âkıd Devlet arasında işbu Sözleşmenin tefsir veya tatbikatı üzerinde çıkacak 
her anlaşmazlık, tarafların bunu müzakere veya diğer bir şekilde halledememeleri halinde, kara
ra varılmak üzere, her hangi bir alâkalı Âkıd Devlet tarafından yazılı müracaatla Beynelmilel 
Adalet Divanına intikal, ettirilebilir. 

Madde — 34. 

îşbu Sözleşmenin hiçbir hükmü, bir Âkıd Devletin dış veya iç emniyetini temin için lüzumlu te
lâkki ettiği, Birleşmiş Milletler Andlaşması ile kabili telif ve vaziyetin icaplarına münhasır tedbir
leri almasına mâni olarak tefsir edilmiyecektir. 

Madde — 35. 

1. Genel Sekreterlik, madde 29, madde 31 iır 1 nci, 3 ncü ve 5 nci pragraflarmda ve madde 32 
de derpiş edilen ihbarlara ilâveten madde 27 nin 1 nci paragrafında işaret edilen devletlere aşağı
daki, ihbarları yapar : 

a) Âkıd Devletlerin, madde 2 nin paragraf 1 ine uygun olarak, ek 1 ve ek 2 yi veya her ikisini, 
Sözleşmenin tatbikinden hariç tutacakları hususundaki beyanları, 

b) Bir Âkıd Devletin, madde 2 nin 2 nci paragrafına uygun olarak, ek 1 veya ek 2 veyahut 
her ikisi hükümleri ile kendilerini bağlı addetme hususundaki beyanları, 

c) Madde 27 hükümlerine göre, imza, tasdik veya iltihaklar, 
d) Madde 28 hükümlerine göre Sözleşmenin ülkeler itibariyle tatbiki hakkındaki ihbarlar, 
e) Devletlerin, madde 31 in 5 nci paragrafına uygun olarak Sözleşmeye ait değişiklikleri kabul 

ettikleri hususundaki beyanları, 
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f) Devletlerin, madde 31 in 5 nci paragrafına uygun olarak, Genel JSçkreterliğe bildirdikleri 

Sözleşmedeki değişikliklere ait itirazlar, 
g) Madde 31 in 3 ncü ve 5 nci paragrafına uygun olarak, Sözleşmeye ait değişikliklerin me

riyete giriş tarihi, 
h) 31 nci maddenin 4 ncü paragrafına uygun olarak Sözleşmeden ayrılan bir Devletin çıkış 

tarihi, 
i) 31 nci maddenin yedinci paragrafına uygun olarak, tadil tekliflerine yapılan itirazın ge

ri alınması, 
j) Sözleşmeye ait değişikliklerle bağlı devletlerin listesi, 
k) Madde 32 ye uygun olarak Sözleşmenin feshi halleri, 
1) Madde 28 in 3 ncü paragrafına uygun olarak, Sözleşmenin bir ülkede tatbikten kalktığına 

ait beyanlar, 
m) Ek 4 ün 3 ncü paragrafındaki hükümlere uygun olarak, devletler tarafından gönderilen 

tefrik için kullanılan harflere mütaallik ihbarlar. 
2. tşbu Sözleşmenin aslı, Genel Sekreterlikçe muhafaza edilir. Ve Genel Sekreterlik tasdikli 

nüshaları 27 nci maddenin 1 nci paragrafında işaret edilen devletlere gönderir. 
3. Genel Sekreter işbu Sözleşmeyi, meriyete girdiği anda, tescile salahiyetlidir. 
Yukardaki hususları tasdik zımnında aşağıda imzası bulunan temsilciler, usulüne uygun oldu

ğu tesbit edilen salâhiyetnamelerini ibraz ettikten sonra işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
Sözleşme, bin dokuz yüz kırk dokuz yılı Eylül ayının oh dokuzuncu gününde, ingilizce ve Fran

sızca, her iki metin de aynı derecede muteber ,olmak üzere, tek bir nüsha olarak Cenevre'de tan
zim edilmiştir. 

' » 't' "' »• s < - i Devletlerin isimleri 

Ek : 1. 

Bisikletler ve motorlu vasıtaların tariflerine mütedair munzam hüküm 

Yapılışları bakımından bisikletlerin bütün normal evsafını haiz kalmak şartiyle, âzami silindir 
kapasitesi 50 cm8 (3,05 cu. in.) olan yardımcı dahilî istialli bir motörle teçhiz edilmiş bisikletler 
motorlu vasıta olarak addedilmemelidir. 

Ek : 2. 

Geçiş üstünlüğü 

1. Geçiş üstünlüğü tespidedilmemiş yolların kavşaklarına ayni zamanda bu yollardan iki nakil 
vasıtası yaklaştığı zaman, trafik istikameti sağdan olan memleketlerde soldan gelen, trafik istika
meti soldan olan memleketlerde sağdan gelen diğer vasıtaya geçiş hakkını vermelidir. 

2. Tren ve tramvay olan yollarda bu geçiş üstünlüğünün tatbiki gerekmez. 
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Ek : 3. . - . . . _ . , 

Milletlerarası trafikte vasıtaların plâka numarası 

1. Bir vasıtanın plâka numarası ya rakamlardan veya rakam ve harflerden müteşekkil olmalı
dır. Numaralar Birleşmiş Milletler dokümanlarında kullanılan arap rakamları (chiffres arabes) ol
malıdır. Ve harfler de lâtin harfleri olmalıdır. Diğer tarzda numara ve harfler kullanılabilir. Bu 
takdirde yukarda zikredilen şekilde numara ve harfler de ayrıca yazılmalıdır. 

2. Plâka numarası, gün ışığında ve berrak havada 20 metre (65 ayak) mesafeden okunabilmeli-
dir. 

3. Plâka numarası, bilhassa hususi bir plâka üzerine yazıldığı zaman, bu plâka şakuli veya şa
kule yakm bir vaziyette ve vasıtanın ufki dingilinin dikine bir tarzda konulmalıdır. Numara doğ
rudan doğruya vasıtaya takıldığı veya boya ile yazıldığı takdirde vasıtanın arkasına şakuli veya şa
kule yakın bir vaziyette konulmalıdır. 

4. Arka plâka numarası, Ek 6 da tarif olunan şekilde ışıklandırılmalıdır. 

Ek : 4 . î " ' ":-\ 

Mületlerarası trafikte vasıtaların tefrik i§areti 

1. T işareti, büyük lâtin harfleri olmak şartiyle, 1 harften üç harfe kadar olabilir. Harfler, 
en az 80 mm. (3,1 inch) yükseklikte olmalı ve noktalarının genişliği 10 mm. (0,4 inch) olmalıdır. 
Harfler esas dingili ufki olan beyaz beyzi bir zemin üserine siyah olarak boyanmalıdır. 

2. Eğer trafik işareti, 3 harften müteşekkil ise elipsin ebadı en az 240 mm. (4 inch) geniş
likte ve 145 mm. (5,7 inch) yüks'eklikte olmalıdır. İşarette üçten az harf bulunursa ebat 175 
mm. (6,9 inch genişliğe ve 115 mm. (4,5 inch) yüksekliğe indirilebilir. 

Motosikletlerin tefrik işaretine gelince, elips 'in ebadı işaret ister 1 - 2 ister 3 harften müteşek
kil olsun, 175 mm. (6,9 inch) genişliğe ve 115 mm. (4,5 inch) yüksekliğe indirilebilir. 

3. Muhtelif devletlere ve ülkelere ait tefrik işaretleri şunlardır: 

Avustralya 
Avusturya 
Belçika 
Belçika (Kongo) 
Bulgaristan 
Şili 
Çekoslovakya 
Danimarka 
Fransa 
Cezayir, Tunus 
Moraka, Frans. 
Hindicini 
Sar 
Hindistan 
Iran 
İsrail 

AUS 
A 
B 

CB 
BG 

RCH 
CS 

DK 
F 

F 
SA 

İND 
İR 
İL 

tta?ya 
Lübnan 
Lüksenburg 
Holânda 
Norveç 
Filipin 
Polonya 
I«veç 
isviçre 
Türkiye 
Cenubi Afrika B. 
Birleşik Kırallık 
Alderney 
Guernsey 
J'ersey 
Aden 

I 
RL 

L 
NL 

N 
Pl 

PL 
S 

C.H 
TR 
ZA 
GB 

GBA 
GBG 
GBJ 

ADN 
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Nyosaland 
Penang 
Perlis 
Province 
Wellesley 
Seyshelles 
Sierralena 
Somali 
Cenubî Rodezya 
Swaziland 
Tancanika 
Trengganu 

- Trinidat 
Uganda 
Winedeword : 
Island 
Grenada 
St. Lucia 
St. Vincent 
Zanzibar 
Ame. Bir. Dev. 
Yugoslavya 

NP 
SS 
PS 

SS 
SY 

WAL 
SP 
SR 
SD 

EAT 
TU 
TD 

EAU 

WG 
WL 
WV 

EAZ 
USA 

YU 
Vv 

Şimdiye kadar trafik işaretlerini bildirmemiş olan devletler, işbu sözleşmeyi imza, tasdik veya 
buna katılma esnasında Genel Sekreterliğe tefrik işaretlerini bildireceklerdir. 

4. Tefrik işareti, ayrı bir plâka üzeıinde olduğu zaman bu plâka şakuli veya şakule yakın 
bir vaziyette ve vasıtanın ufki dingiline dik bir tarzda yerleştirilmelidir, işaret vasıtanın üzerine 
konduğu veya boyandığı zaman, bu vasıtan-n arka tarafında şakuli veya şakule yakın bir zemin üze
rinde olmalıdır. 

Ek : 5. 

Milletlerarası trafikte vasıtaların tanıtma işaretleri 

1. Tanıtma işaretleri aşağıdaki hususları ihtiva etmelidir: 
a) Motorlu vasıtalar için : » 
i) Vasıtayı yapan fabrikanın ismi veya alâmeti farikası, 
ii) Şasinin üzerinde, veya şasi yoksa, gövdesi üzerinde fabrikanın tanıtma veya seri numarası, 
iii) Motorun üzerine motörü yapan fabrika numara koyuyorsa fabrikanın motor numarası. 
b) Römork olduğu takdirde, yukarda ya (i) ve (ii) de işaret edilen malûmat veya salahiyetli 

makam tarafından römork için bastırılan tanıtma işareti. 
2. Yukarda zikredilen işaretler kolay bulunacak yerlere yerleştirilmeli, kolayca okunur olmalı 

ve değiştirilmesi veya çıkarılması kolay olmamalıdır. 

Bahama 
Basıtalan 
Bechanalad 
în^. Hunduras 
Kıbrıs 
Cambia 
Cebeltarık 
Altın sahili 
Hong Kong 
Jamica 
Jabore 
Kedah 
Kelantan 
Kenya 
Labvan 
Malaka 
Malezya : 
(Negri, Sembilan, 
Perak, Selangor) 
Malta 
Mavritius 
Nigeriya 
Şimali Rodezya 

BS 
BL 
BP 
BH 
CY 

WAG 
GBZ 

WAC 
HK 
JA 
JO 

KD 
KL 

EAK 
SS 
SS 

Pahang, FM 

GBY 
MS 

WAN 
NR 
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Ek : 6. 

Milletlerarası trafikte motorlu vasıtaların ve römorklerin takım ve edevatına mütedair teknik şartlar 

1. Fren tertibatı : 

a) Sepetli veya sepetsiz motosikletlerden maada motorlu vasıtaların fren tertibatı 
Motorlu vasıtalar, yolun iniş ve çıkış meyil dereceleri ile yükleme şartları ne olursa olsun, vası

tanın hareketini kontrol edebilecek ve durmasını kifayetli, emin ve acele bir şekilde sağlıyabileeek bir 
frenle teçhiz edilmiş olmalıdır. 

Fren tertibatı çift olup biri işlemez vaziyete gelince diğeri vasıtayı mâkul bir mesafeed durdura
bilecek bir şekilde işlemelidir. 

İşbu metinde, fren tertibatlarından biri «ayak freni» diğeri ise «el freni» diye anılacaktır. 
El freni doğrudan doğruya mekanik tesirle şoförün arabada bulunmadığı zamanlarda bile çekili 

olarak durabilmelidir. 
Fren tertibatının çalışma şekli ne olursa olsun, frenleme kuvveti vasıtanın tuğlâni mihferinin her 

iki tarafında simetrik olarak bulunan tekerleklere tatbik edilmelidir. 
Frenleme satıhları vasıta tekerleklerine şanjıman, dişli kutusu veya serbest bir tekerlek vasıtasiy-

le muvakkaten ayrılabilecek şekilde, devamlı olarak bağlı bulunmalıdır. 
Fren tertibatlarından en az bir tanesi doğrudan doğruya tekerleğe , veya kırilmak ihtimali az 

olan kısımlara bağlı bulunan frenleme satıhlarına tesir etmelidir. 
b) Eömorklerin frenlenmesi : 
Müsaade edilen âzami ağırlığı 750 Kgr. (1 650 libre) geçen her römork, tulâni mihverine naza

ran her iki tarafta simetrik olarak yerleştirilmiş tekerleklere ve bunların asgari yarı adedine mü
essir olan en az bir fren tertibatı ile mücehhez olmalıdır. 

Römorkların müsaade edilen âzami ağırlığı, 750 Kgr. (1 650 libre) i geçmemekle beraber çeken 
vasıtanın boş olarak ağırlığının yarısından fazla olduğu takdirde bir evvelki paragrafın hükmü 
tatbik edilir. 

Müsaade edilen âzami ağırlığı 3 500 kgr. (7 700 libre) i geçen römorkların fren tertibatları çeken 
vasıtadan ayak freni tatbik edildiği zaman çalışa bilmelidir. Römorkun âzami ağırlığı 3500 kgr. 
(7 700 libre) i geçmediği takdirde römorkun fren tertibatı sadece, römorkun çeken vasıtaya yak
laşması suretiyle harekete getirilebilir. (Atalet suretiyle fren) 

Römork çeken vasıtaya bağlı olmadığı zaman, fren tertibatı, tekerleklerin dönmesine mâni olacak 
durumda olmalıdır. 

Fren ile mücehhez her hangi bir römork, hareket halinde iken çeken vasıtadan ayrıldığı zamanı 
otomatik olarak durmaya muktedir bir tertibat ile teçhiz edilmelidir. Bu hüküm, iki tekerlekli kamp 
römorklarına veya ağırlığı 750 kgr. (1 650 libre) i geçen hafif bagaj römorklarına, esas rabıta aleti
ne ilâveten zincir veya çelik halat gibi ikinci bir vasıta ile raptedilmiş olmaları şartiyle, tatbik 
edilmiyecektir. 

c) Çekilen vasıtaların, birleşmiş motorlu vasıtalarm ve römorkların fren tertibatı. 
i) Birbirine bağlı vasıtalar : 
Yukardaki (a) paragrafı hükümleri, birbirine bağlı bütün vasıtalara tatbik edilecektir. Müsa

ade edilmiş âzami ağırlığı 750 kgr. (1 650 libre) i geçen bir yarı-römork, çeken vasıtadan ayak freni
ni tatbik etmek suretiyle çalışabilir en az bir fren tertibatı ile mücerhez olmalıdır. 

Yarı - römorkun fren tertibatı, ayrıca, yarı-römork, çeken vasıtadan ayrıldığı zaman te
kerleklerin dönmesine mâni olmaya muktedir bulunmalıdır. 

Bir fren ile mücehhez yarı - römorkun, hareket halinde iken çeken vasıtadan ayrılırsa, oto
matik olarak römorku durdurmaya muktedir bir tertibatla teçhiz edilmesini mahallî talimat
nameler talebedebilir. 
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ii) Birleşmiş römork ve motorlu vasıtalar; 
Bir motorlu vasıta ile beraber bir veya daha fazla römorktan müteşekkil her birlik, yolui1 iniş 

ve çıkış meyil dereceleri ve yükleme şartları ne olursa olsun tesirli, emin, ve çabuk bir tarzda 
hareket ve stop etmeyi kontrole muktedir frenlerle teçhiz edilmelidir. 

d) Sepetli veya sepetsiz motosikletlerin frenleri; 
Her motosiklet, el veya ayak ile çalışabilen motosikletin tesirli, emin ve çabuk bir tarzda 

hareket ve stop etmesini kontrole muktedir iki fren tertibatı ile mücehhez olmalıdır. 

II - Işık tertibatı : 

a) Sepetli veya sepetsiz motosikletten gayrı ve düz bir yolda sürati saatte 20 km. (12 mil) i 
aşmaya muktedir her motorlu vasıta, önündeki yolun asgari 100 m. (325 ayak) sini geceleyin 
berrak bir havada kâfi miktarda aydınlatabilecek vasıtaların ön tarafına konulmuş en az iki 
aded beyaz veya sarı yol farı ile teçhiz edilmelidir. 

b) Sepetli veya sepetsiz motosikletten gayrı ve düz bir yolda sürati saat 20 km. (12 mil) i 
aşmaya muktedir her motorlu vasıta, önündeki yolu lüzumu halinde, 30 m. (100 ayak) a ka
dar kâfi derecede aydınlatabilecek ve yolu hangi istikametten olursa olsun kullanan kimselerin 
gözlerini kamaştırmıyacak şekilde, vasıtanın ön tarafına konulmuş, gece berrak bir havada iki 
aded beyaz veya sarı karşılaşma farı ile teçhiz edilmelidir. 

Karşılaşma farı, yolu kullananların gözlerini kamaştırmamak zaruri veya mecburi olan her 
vaziyette, yol farı yerino kullanılmalıdır. 

c) Sepetli veya sepetsiz her motosiklet bu kısmın (a) ve (b) fıkraları hükümlerine uyan, 
en az bir yol farı ve bir karşılaşma farı ile teçhiz edilmelidir. Bununla beraber silindir kapa
sitesi âzami 50 cm3 (3,05 cu. in.) lik bir motörü haiz olan motosikletler bu mecburiyetten muaf 
tutulabilir. 

d) Sepetsiz motosikletten maada her motorlu vasıta, ön tarafta iki beyaz kenar lâmbası 
ile mücehhez olmalıdır. Bu lâmbalar yolu kullanan diğerlerinin gözlerini kamaştırmaksızın 150 m. 
(500 ayak) mesafeden bevrp.k bir gecede vazıh olarak görünebilir olmalıd.r 

Bu lâmbaların aydınlanmış sathının, vasıtanın tulâhi simetri mihverine en uzak noktası, vasıta
nın dış kenarına mümkün olduğu kadar yakın olmalı ve bu mesafe hiçbir zaman 400 mm. (16 
inç) ten fazla olmamalıdır. 

Kenar lâmbaları, bunların istimali mecburi olan hallerde, gece yanık olmalıdır. Karşılaşma far
larının ışık satıhları, vasıtanın dış kenarına 400 mm. (16 inç) lik bir mesafenin dâhilinde de
ğilse karşılaşma farlariyle birlikte kenar farları da yanmalıdır. 

e) Her motorlu var tanın ve muhtelif vasıtalardan müteşekkil bir birliğin sonundaki her rö
morkun, arkasında geceleyin berrak havada 150 m. (500 ayak) mesafeden görünebilir, asgari 1 
aded kırmızı lâmba bulunmalıdır. 

f) Motorlu vasıtamn ve römorkun arkasında yazılı bulunan plâka numarası geceleyin berrak 
bir havada 20 m. (65 ayak) mesafeden okunabilecek şekilde aydınlatılmalıdır. 

g) Arka kırmızı lâmba veya lâmbalar ve arka plâka numarası için olan lâmba, kenar lâmba
ları, yol ve karşılaşma farlarından her hangi biri yandığı zaman, yanmalıdır. 

h) Sepetsiz motosikletten gayri her motorlu vasıta, vasıtanın arka tarafının her iki yanma 
simetrik olarak yerleştirilmiş tercihan müselles şeklinde olmıyan iki aded kırmızı reflektör ile teç
hiz edilmelidir. Bu reflektörlerin dış kenarları vasıtanın dış kenarının genişliğine mümkün oldu
ğu kadar yakın olmalı ve hiçbir halde vasıtanın dış kenarlarının genişliğinden 400 mm. (16 inç) 
ten daha uzakta bulunmamalıdır. Bu reflektörler, arka kırmızı lâmbalar yukarda zikredilen hu
suslara uyuyorsa bunlarla birleştirilebilr. Bu reflektörler arkadan gelen bir vasıtanın iki yol 
farı ile aydınlatılması halinde en az 100 m. (325 ayak) mesafeden berrak bir gecede görünebilir 
olmalıdır. 

i) Her sepetsiz moösiklet, arkadaki kırmızı lâmba ile birleştirilmiş, veya ayrı işler, tercihan 
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müselles şeklinde olmıyan bir kırmızı reflektörle teçhiz edilmeli ve bu, (h) fıkrasında zikredilen 
rüyet şartlarına uygun olmalıdır. 

j ) Her römork ve bağlı araba, vasıtanın arkasından her iki tarafına simetrik olarak yerleşti
rilmiş tercihan müselles şeklinde iki kırmızı refleks reflektörle teçhiz edilmelidir. Bu reflektörler 
arkadan gelen bir vasıtanın iki yol farı ile aydınlatıldığı zaman, en az 100 m. (325 ayak) mesafe
den geceleyin berrak bir havada görünebilir olmalıdır. 

Reflektörler, şeklen müselles olduğu zaman, kenarları en az 150 mm. (6 inç) olan bir eşkenar 
üçgen olmalı ve tepesi yukarda bulunmalıdır. Bu reflektör müsellesin dik olan dış kenarı müm
kün olduğu kadar vasıtanın en dış kenarına yakın olmalı ve her halde bundan uzaklığı 400 mm. 
(16 inç) i geçmemelidir. 

k) Motosikletlerden gayrı, her vasıta ve römork, arka tarafında kırmızı veya turuncu renk. 
te bir stop lâmbası ile mücehhez olmalıdır. Bu stop lâmbası, motorlu vasıtaya ayak freninin tat
biki üzerine yanmalıdır. Eğer bu lâmba kırmızı renkte ise ve arka kırmızı lâmbaya dâhil edil
miş veya birleştirilmiş ise, aydınlatma kuvveti arka kırmızı l a m a d a n daha fazla olmalıdır. Çe
ken vasıtanın stop lâmbası arkadan görünebilir hacimde ise, römork ve yarı - römorklarda stop 
lâmbasına ihtiyaç yoktur. 

I - Eğer bir motorlu vasıta dönüş işaretleri ile mücehheez ise, bunlar aşağıdaki tiplerden biri 
olmalıdır : 

i) Vasıtanın her bir kenarında dışarı çıkan müteharrik bir kol ve t u kol ufki vaziyette iken 
devamlı yanan bir turuncu ışıkla aydınlatılmalıdır. 

ii) Vasıtanın her bir kenarına yerleştirilmiş yanıp sönen turuncu renkte bir ışık, 
iii) Vasıtanın arka ve ön tarafının kenarlarına yerleştirilmiş yanan sönen ışıklar. Böyle ışık

lardan önde olanlarının renkleri bej'az veya turuncu, arkada olanların renkleri kırmızı veya 
turuncu olmalıdır. 

m) Hiçbir ışık, dönüş işaretlerine ait olanlar müstesna, yanıp sönen veya parıldayan cinsten 
olmamalıdır. 

n) Eğer t i r vasıta ayni cinsten muhtelif ışıklarla mücehhez ise, bu ışıklar ayrı renkte olmalı 
ve sepetli motosikletler için hariç, bu ışıklardan ikisi vasıtanın ufki dingiline simetrik olarak yer
leştirilmelidir. 

o) Işıkların her biri yukarda bahsi mahsusunda zikredilen hükümlere uygun olmak şartiyle. 
tek bir ışık tertibatına ithal edilebilir. 

777 - Diğer hükümler : 

a) Direksiyon tertibatı : 
Her motorlu vasıta, vasıtanın kolay, acele ve emin bir tarzda dönmesini temin edecek sağlam 

bir direksiyon tertibatı ile mücehhez olmalıdır. 
b) Geri aynası : 
Her motorlu vasıta, şoförün oturduğu yerden yolun arkasını görebilecek şekilde yerleştirilmiş 

kâfi büyüklükte en az bir geri aynası ile teçhiz edilmelidir. Bununla beraber, bu hüküm sepetli 
veya sepetsiz motosikletler için mecburi değildir. 

c) Korna tertibatı : 
Her motorlu vasıta, zil, gonk, çan, canavar düdüğü gibi keskin tonlular hariç, kâfi kuvvette işi

tilir en az bir tane korna tertibatı ile teçhiz edilmelidir. 
d) Cam silecek : 
Bir ön cam ile mücehhez her motorlu vasıta, şoför tarafından daimî kontrolü icabettirmeksizin 

çalışan kifayetli asgari bir aded cam silecek ile teçhiz edilmelidir. Sepetli veya sepetsiz motosik
letler için cam silecek meiburi değildir. 
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e) ö n camlar : 
ö n camlar, kırıldığı zaman ufak parçalara ayrılmayan şeffaf ve sert bir maddeden yapılmalıdır. 

Bu maddeden görülen objeler çarpık gözükmemelidir. , 
f) Geri gidiş tertibatı : 
Her motorlu vasıta, boş olduğu zaman ağırlığı 400 'Kgr. (900 libre) i geçiyorsa şoförün oturdu

ğu yerden kontrol edilen bir geri gidiş tertibatı ile mücehhez olmalıdır. 
g) Ekzost ses hafifletici : 
Her motorlu vasıta, aşırı veya anormal sesleri bertaraf edecek, daimî surette işler, ve vasıta ha

reket halinde iken işlemesi şoför taraf nidan durdurulamıyan bir ekzost ses hafifletici ile mücehhez 
olmalıdır. , 

h) Lâstikler : 
Motorlu vasıtaların tekerlekleri, tazyikle dolmuş lâstik veya ayni derecede elâstiki başka cins lâs

tiklerle teçhiz edilmelidir. 
i) Bir vasıtanın ileri veya geri hızla kaymasına mâni olacak tertibat : 
Mahallî talimatnameler icabettirdiği takdirde, bir memleketin dağlık arazisinde seyreden ve mü

saade edilen âzami ağırlığı 3 500 Kgr. (7 700 lilıe) i mütecaviz her hangi bir motorlu vasıta takoz 
gibi, vasıtanın ileriye veya geriye doğru hızla kaynaşma mâni olacak bir tertibat taşımalıdır. 

j) Umumi hükümler : 
i) Her hangi bir matörlü vasıtanın mekanik aksamı ve ilâve teçhizatı, imkân nispetinde yangına 

ve infilâke müsait olmamalı, muzir gazlerin ve kokuların çıkmasına sebep olmamalı, rahatsız edici gü
rültüler çıkarmamalı, çarpışma vukuunda bir tehlike membaı olmamalıdır. 

ii) Her motorlu vasıta, şoförün vasıtayı emin olarak kullanabilmesini teminen önünü, sağını, 
solunu kâfi derecede görecek şekilde yapılmalıdır. 

iii) Işık ve fren tertibatları ile alâkalı hükümler, ışıklar, reflektörler ve fren bakımından 
tescil edildiği mahallin nizamlarına uyan «sakatlara mahsus arabalar» a tatbik edilmez. Bu para
grafın tatbikmda «sakatlara mahsus araba» tâbiri, boş ağırlığı 300 kgr. (700 libre) ve sürati sa
atte 30 km. (19 mil) i geçmiyen bedenî bir sakatlığı olan bir insan için hususi olarak düşünül
müş ve inşa edilmiş (başka vasıtadan tadil edilmiş değil) ve böyle bir insan tarafından bizzat 
kullanılan araba diye anlaşılmalıdır. 

IV - Birleşik vasıtalar : 

a) «Birleşik vasıtalar» çeken bir vasıta ile bir veya iki römorktan müteşekkil olabilir. Bağlı 
bir araba bir römork çekebilir. Fakat bu bağlı vasıta yolcuların taşınması için kullanılıyorsa, 
römorkun birden fazla dingili olamaz ve bu römork yolcu taşınmasında kullanılamaz. 

b) Bununla beraber her hangi bir Âkıd Devlet, çeken vasıtalar arkasında yalnız bir tek 
römork bulunmasına ve bağlı bir vasıtaya römork bağlanmasına müsaade etmediğini bildire
bilir.. Keza bağlı vasıtaların yolcu taşınmasında kullanılmasına müsade etmiyeceğini de bildire
bilir. 

V - Geçici hükümler : 

Kısım I, I I ile kısım III ün (e) fıkrası hükümleri, işbu Sözleşmenin meriyete girdiği tarih
ten iki sene sonra, bu tarihten itibaren ilk defaher hangi bir zamanda teshil edilmiş her motor
lu vasıtaya ve römorklarına tatbik edilir. Zikredilen hükümler, işbu Sözleşme meriyete gir
dikten beş sene sonra, işbu Sözleşmenin meriyete girme müddeti olan iki seneden evvel her han
gi bir tarihte tescil edilmiş her motorlu vasıtaya ve her römorka tatbik edilir. 

Bu müddetler zarfında aşağıdaki hükümler tatbik edilecektir : 
a) Her motorlu vasıta, ya müstakil iki fren tertibatı veya ikisinden biri bozulduğu zaman 

diğeri çalışabilecek, iki müstakil işleme vasıtası olan bir fren tertibatı ile mücehhez olmalıdır. 
Şu şartla ki, her ahvalde, kullanılan sistem tesirli ve seri olsun. 
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b) Münferiden seyreden her motorlu vasıta, akşam ve güneş battıktan sonra biri sağda, biri 

solda olmak üzere ön tarafa yerleştirilmiş iki beyaz far ve arkada bir kırmızı ışıkla teçhiz edil
melidir. 

Sepetsiz motosikletler için ön taraftaki ışıkların adedi bire indirilebilir. 
c) Yukarda tarif edilen iki beyaz far kâfi bir mesafeye kadar tesirli bir şekilde aydınla

tamadığı takdirde, her motorlu vasıta buna zamimeten bir veya daha fazla ışık tertibatiyle 
mücehhez olmalıdır. 

Eğer vasıta saatte 30 km. (19 mil) sürati aşabilecek vaziyette ise aydınlatılacak mesafe 100 m. 
(325 ayak) tan aşağı olmamalıdır. 

d) Göz kamaştıracak bir ışık neşredebilen lâmbalar, yolu kullananlarla karşılaşıldığı veya 
göz kamaştırıcı hali gidermek gerektiği zaman, göz kamaştırıcılığa mâni olacak tertibatla teçhiz 
edilmelidir. Göz kamaştırıcılık giderildiği zaman, yolu en az 25 m. (80 ayak) mesafeye kadar iyi 
olarak aydınlatabilecek bir ışık bırakmalıdır. 

e) ön lâmbalar babında, römorku çeken motorlu vasıtalar münferit motorlu vasıtalar gibi 
aynı kaidelere tâbi olacaktır. Arka kırmızı lâmba, römorkun arkasında olmalıdır. 

Hükümler 

Ek : 7. 

Beynelmilel trafikteki taşıtların ölçü ve ağırlıları : 
1. îşbu ek, madde 23 de derpiş olunan yollara şâmildir. 
2. Bu yollarda, boş veya yüklü vasıtalar için, bu vasıtalar tescil edildikleri memleketlerce ilân 

ve kabul edilen âzami ağırlıktan fazlasını taşıyamıyacakları şartiyle, müsaade edilen ölçüler ve 
âzami ağırlıklar şunlardır : • 

Metre Ayak 

a) Genişlik : 2,50 8,20 
b) Yükseklik : 3,80 12,50 
c) Uzunluk ": 
îki dingilli eşya taşıtları : 
İki dingilli yolcu taşıtları : 
Üç veya daha fazla dingilli taşıtlar : 
Bağlı vasıta : 
Tek römorklu birleşik vasıtalar : (1) 
îki römorklu birleşik vasıtalar : 

d) Müsaade edilen âzami ağırlıklar: : (2) 
i) En fazla yüklü olan dingil 
ii) En fazla yüklü çifte dingil (gurupun iki dingili arası en az 1 m. (40 inç.) 

ye müsavi veya daha fazla ve 2 m. (7 ayak) dan az olmak şartiyle 

(1) Ek 6 nın 4 ncü kısmındaki birleşik vasıtalara ait olan hükümler bu ekde sözü geçen birleşik 
vasıtalara da şâmil olacaktır. 

(2) Dingil ağırlığı, merkezleri taşıtın bütün arzınca uzanan birbirine 1 m. (40 inç.) mesafede 
şakuli ve muvazi iki mihver arasındaki tekerlekler vasıtasiyU yola intikal eden ağırlık olarak tarif 
edilecektir. 

10,00 
11,00 
11,00 
14,00 
18,00 
22,00 

Metrik 
Ton 

33,00 
36,00 
36,00 
46,00 
59,00 
72,00 

Libre 

8,00 17 600 

14,50 32 000 
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iii) Motorlu vasıta, çekilen taşıt ve diğer birlikler için: 

Taşıt - çekilen ve diğer birlikle- Taşıt - çekilen taşıt ve diğer 
rin en uzak dingiller arasındaki birliklerin müsaade edilen âza-

mesafe (metre cinsinden) mi ağırlığı (ton cinsinden) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

ile 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 

» 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Arasa 
V 

» 
> 
» 
> 
* 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

14.50 
15.00 
16.25 
17.50 
18.75 
20.0& 
21.25 
22.50 
23.75 
25.00 
26.25 
27.50 
28.75 
30.00 
31.25 
32.50 
33.75 
35.00 
36.25 

IV - (iii) bendinde gösterilen metre veya ayak ve libre ölçülerine göre milletlerarası trafikte 
seyreden motorlu vasıtaların, müsaade edilen âzami ağırlıkları arasında bir fark mevcut olursa, 
tablodaki en yüksek âzami ağırlık rakamları, kabul edilecektir. 

3. Âkıd Devletler, aralarında mahallî anlaşmalar yaparak, listedeki rakamların üstüne çıkan 
âzami ağırlık rakamları kabul edebilirler. Bu takdirde dingil üzerine en çok doldurulmuş âzami 
ağırlığın 13 metrik ton (28 660) den fazla olmaması şayanı tavsiyedir. 

4. Her Âkıd Devlet, bu ekîn şâmil olacağı yolları tesbit ederken aşağıdaki hallerde muvakkat 
kaydiyle* mezkûr yollarda seyrüsefer için kabul edeceği ölçüleri ve âzami ağırlıkları bildirecek
tir. 

a) Bu yollarda ölçü ve ağırlık bakımından işbu Ekte kabul edilen motorlu vasıtaların geçme
sine mâni olacak araba vapuru, tünel veya köprüler varsa, 

b) Mezkûr yolların durumu ve evsafı bakımından bu gibi taşıtların geçişi elverişli olmadığı 
takdirde. 

5. Bu ekteki ölçü v.e ağırlıkları geçen motorlu vasıtalar veya birleşik vasıtalara seyir için bütün 
Âkıd Devlet veya tâbi bölgeleri tarafından hususi müsaadeler verilebilir. 

6. Her hangi bir Âkıd Devlet veya tâbi bölgelerince yol bozukluğu sel, kar, buzların çözül
mesi veya benzeri haller vukuunda bu Ekte sözü geçen yollarda seyrine müsaade edilen taşıtla
rın yola zararlı olacağı kanaatine varılırsa, muvakkat olmak şartiyle bu yolları bu gibi taşıtlara 
kapayabilir veya tahdidedebilir veya bu yolları kullanan taşıtların ağırlıkları üzerinde tahdidat 
koyabilir. 
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. Ek : 8. 

Milletlerarası trafikteki motorlu vasıtaların sürücülerinin yerine getireceği şartlar 

İşbu Sözleşmenin 24̂  ncü maddesindeki şartlar dâhilinde taşıt sürebilmek için asgari yaş 18 dir. 
Bununla beraber, her Âkıd Devlet veya tâbi bölgeleri, 18 yaşından küçük olduğu halde, baş

ka bir Âkıd Devlet tarafından motosiklet veya «sakatlara mahsus araba» sürücülerine verilen 
ehliyetin muteberliğini tanıyabilir. 

Sk : • 

Ehliyet numunesi 

Ebadı : 74 X 105 mm. 
Rengi : Pembe 

1. Ehliyet, deylet kanunlarının kabul ettiği lisan veya lisanlarla yazılacaktır. 
2. Vesikanın başlığı olan «Ehliyet» kelimesi 1 nci maddede zîkrolunan lisan veya lisanlarla 

yazılacak ve buna Fransızca tercüme?.! olan «Permis de conduire» ilâve olunacaktır. 
3. Yazılar lâtin harfleriyle veya ingiliz haıfi denen harflerle yazılacak (Ve yahut hiç değilse 

altına ilâve edilecektir.) 
4. Ehliyet veren memleketin yetkili makamlarınca ilâve olunacak hususlar beynelmilel tra

fiğe şâmil değildir. 
5. Ek 4 te tarif edilmiş olan tefrik işareti elipsin içine yazılacaktır. 

Ihş sayfa 
Ehliyet veren yetkili makama ve Memleketin ismi 
zaman zaman yapılacak işlemle
re ayrılmıştır. 

Resmî mühür veya damga 

Şoför ve sürücülük 
ehliyeti 
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ÎÇ sahifeler 

1 - Soyadı Adres değişiklikleri 
2 - Diğer adlar (*) 
3 - Doğum yeri (***), 

tarihi (••) A Salâhiyet sahibinin mühür 
4 - Daimî ikamet yeri . . . . Tarih veya imzası 

Ehliyet sahibinin îmza . 
imzası (**•*) Eesmî 

mühür B 
- damga 

Fotoğraf 

35X45 mm. 

5 - tarafından 
6 - tarihinde . . efe 

verilmiştir. 
7 - tarihine kadar 

muteberdir. 

No. : 

Salâhiyet sahibinin imzası 

Salâhiyet makamının 
mühür veya damgası 

Tarih 
îmza 

Tarih 
îmza 

Resmî 
mühür 
damga 

Resmî 
mühür 
damga 

Ehliyet veren memleketin salâ
hiyet sahibi makamlarınca ilâ
ve olunacak hususlar. 

C Arkada tafsilâtlı olarak 
gösterilmiştir. 

D 

E 

F 

(*) Babasının veya kocasının ismi yazılabilir 
(**) Veyahut ehliyetin verildiği tarihteki takribi yaşı 
(***) Biliniyorsa 
(****) Veyahut ehliyet sahibinin parmak isi 
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Ehliyetin muteber olduğu vasıtalar 

A Sepetli veya sepetsiz motosikletler, hasta arabaları ve ağırlıkları Salâhiyet sahibinin 
400 Kg. ı (900 libre) geçmiyen üç tekerlekli vasıtalar. mührü veya damgası 

B Şoför yeri hariç âzami 8 kişi taşımaya mahsus motorlu nakil vasıtala- » » 
rı veya müsaade edilen âzami ağırlığı 3 500 Kg. (7 700 libre) geçmi
yen ve eşya taşımaya mahsus nakil vasıtaları; bu sınıfa giren vasıta
lar hafif treyler çekebilir. 

C Müsaade edilen âzami ağırlığı 3 500 Kg. (7 .700 libre) geçen ve eşya » » 
taşıyamaya mahsus motorlu nakil vasıtaları. Bu sınıfa giren vası
talar hafif treyler çekebilir. 

D Şoför yeri hariç 8 kişiden fazla yolcu taşımaya mahsus motorlu na- » » 
kil vasıtaları. Bu sınıfa giren vasıtalar hafif treyler çekebilir. 

E Hafif treyler hariç olmak üzere B, C ve D sınıflarmdaki nakil vasi- » » 
ta lan için verilen ehliyetler. 

Vasıtalarda müsaade edilen âzami ağırlık tâbiri taşıtın yola çıkmaya hazır olduğu zaman kendi 
ve taşıyacağı âzami yükün mecmu ağırlığını ifade eder. 

«Âzami yük» tâbiri vasıtanın tescil edildiği memleketin salahiyetli makamınca müsaade edilmiş 
olan yükün ağırlığını ifade eder. 

«Hafif treyler» müsaade edilen âzami ağırlığı 750 Kg. (1 650 libre) i geçmiyen treylerdir. 

Ek : 10 

Beynelmilel ehliyet numunesi 

Ebadı : 105 X 148 mm. 
Rengi : Kapağı kurşuni 

Sahifeleri : Beyaz 
1 nci ve 2 nci sahifeler mahallî lisan veya lisanlarla yazılacaktır. 
Son sayfanın tamamı Fransızca olarak yazılacaktır. 
Beynelmilel ehliyetin ilâve sayfalarmde, son sayfanın 1 nci kısmında da zikrolunan hususlar 

başka lisanlarda tekrar edilecektir. 
Bu lisanlar şunlardır : 
A) Ehliyet veren devletin resmî lisanı (lan) 
B) Birleşmiş Milletler resmî lisanları 
C) Ehliyet veren devletin seçeceği âzami 6 diğer lisan 
Ehliyetin resmî tercümesi hükümetler tarafından kendi lisanlarında yaptırılıp Birleşmiş Mil

letler Genel Sekreterliğine gönderilecektir. 
Yazılı düşünceler lâtin harfleriyle veya îngîliz harfi denen harflerle yazılacaktır. 

( S. Sayışa : 96 ) 
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; , Sayfa : 1 

(Kapak) 

(Memleketin ismi) 
Milletlerarası motorlu trafik 
Milletlerarası ehliyet 
Milletlerarası Karayolu Trafiği Sözleşmesi (19 Eylül 1949) . . da verilmiştir. 
Tarih 
Salâhiyet sahibinin mühürü veya damgası (1) 

(1) Salâhiyet sahibi makamın imza veya damgası veyahut salâhiyet sahili veya makam tarafından 
yetki verilen teşekkülün imza veya mührü. 

(İç sayfa) 
îşbu ehliyet, ehliyeti veren devlet toprakları hariç olmak üzere, bütün Âkıd Devletler toprak

larında, verildiği tarihlten itibaren bir sene müddetle ve vesikanın son sahifesinde tasrih olunan 
nakil vasıtası veya vasıtalarını kullanmak kaydiyle muteberdir. 

Âkıd Devletlerin listesi için ayrılmış olan kısım (İhtiyari) 

İşbu ehliyet hiç bir surette, ehliyet sahibinin, geçtiği her memleketin, bir mesleğin tesisi veya 
tatbiki babında mer'i kanun ve nizamlanna sıkı sıkıya riayet mecburiyetine halel getirmiyecektir. 

( S Sav ısı : 9(i) 



— 31 — 
Birinci kısım 

Şoför ve sürücüleri alâkadar 
eden hususlar 

Ehliyetin muteber olduğu 
vasıta sınıfları 

Son sayfa 
Soyadı 
Adı (*) 
Doğum yeri (**) 
Doğum tarihi (**•) 
Daimî ikamet yeri 

ikinci kısım 

Sepetli veya sepetsiz motosikletler, sakatlara mahsus 
vasıtalar ve ağırlığı 400 kg. (900 libre) geçmiyen üç 
tekerlekli motorlu vasıtalar 
Şoför yeri hariç âzami 8 kişi taşımaya mahsus motor
lu vasıtaları veyahut müsaade edilen âzami ağırlığı 
3 500 kg. ı geçmiyen ve eşya taşımaya mahsus nakil 
vasıtaları, bu sınıfa giren vasıtalar hafif treyler 
çekebilir. 
Müsaade edilen âzami ağırlığı 3 500 kg. ı geçen, eş
ya taşımaya mahsus nakil vasıtaları. Bu sınıfa giren 
vasıtalar hafif treyler çekebilir. 
Şoför hariç 8 kişiden fazla yolcu taşımaya mahs'is 
motorlu nakil vasıtaları. Bu sınıfa giren vasıtalar 
hafif treyler çekebilir. 
Hafif bir römorktan gayrı römorklar ve şoförün kul
lanmaya ehil olduğu B. C. veya D. sınıfından nakil 
vasıtaları 
Vasıtalarda «müsaade edilen âzami ağırlık» taşıtın 
yola çıkmaya hazır olduğu zaman kendi taşıyacağı 
yekûn mecmuu ağırlığıdır. 

• 
istisnalar 

Bu permi sahibi ö 
Memleketlerde ., ^ 

sebeplerden dolayı taşıt ^ M 

süremez. 'öe '% 
Salâhiyet sahibinin Yeri -JŞ "S 
imza veya damgası Tarihi . . *. . . . . +H ^ 

imza | 
Yukarda ayrılmış olan kısım dolduğu takdirde S 
istisnalar için münasip bir yer kullanılabilir. 

M 
Mühür 

A A veya 
damga 

Mühür veya 
damga 

Ehliyet sahibinin 
imzası (*•••) ' 

B B 

C C » 

D D 

E E 

istisnalar 
(Memleketler) 

I - V I -
I I - V I I -

I I I - V I I I -
IV-
V -

( * ) Baba veya koca adı buraya yazılabilir. 
( ** ) Biliniyorsa. 
(***) Veya ehliyetin verildiği tarihteki takribi yaş. 
(****) Veya parmak izi. 

( S. Sayışa : 96 ) 
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Birleşmiş Milletler Karayolları ve Motorlu Vasıtalar Nakliyat Konferansı 

HALEN İŞGAL ALTINDAKİ MEMLEKETLER VEYA TOPRAKLARA MÜTEDAîS PROTOKOL 

»Karayolları Tra'fik Sözleşmesinin VII nci bölümünün hiçbir hükmü, , Ekonomik ve Sosyal 
Konseyin, halen işgal altındaki bir memleket veya toprağı bu Sözleşmeye iltihaka davet etme
sine veya böyle bir memleketin veya toprağın kendisi tarafından veya kendi namına verilen 
iltihak kararma mâni olacak şekilde tefsir edilmiyecektir. 

Yukardaki hükümleri teyiden, aşağıda imzası bulunan temsilciler, işbu Protokolü imzalamış
lardır. 

Bin dokuz yüz kırk dokuz yılı Eylül ayının on dokuzuncu gününde, ingilizce ve Fransızca, 
her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere, tek bir nüsha olarak Cenevre'de tanzim 
edilmiştir. Aslı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi edilecek ve Genel Sekreter, Konfe
ransa temsilci göndermek üzere davet edilen bütün hükümetlere bunun tasdikli nüshaların
dan gönderecektir. 

(Devletlerin isimleri) 

( S. Sayışa : 96 ) 
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içtima: 1 S. S A Y I S I : 

istanbul Mebusu Hadi Hüsman'm, Devlet Kitapları Mütedavil Ser
mayesi hakkındaki 2133 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Maarif 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (2 /50 ) 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi hakkındaki 1 . IV . 1933 tarihli ve 2133 sayılı Kanuna 
bir ek madde ilâvesi hakkında hazırlanan kanun, teklifi ve mucip sebepleri ilişik olarak sutu1-
muştur. 

Gereğinin ifasına müsaade buyurulmasını hürmetlerimle arz ederim. 
İstanbul Mebusu 

H. Hüsman 

MUCİP SEBEPLER LÂYİHASI 

Devlet kitapları mütedavil sermayesi, Maarif Vekâletince bastırılmakta olan okul kitaplariyle 
diğer ilmî, edebî ve peryodik eser ve neşriyatın kısmen peşin ve toptan ödenmesi icabeden ilk 
madde ve tabı masraflarını, karşılamak üzere sermayeyesi dışında zaman zaman kısa vadeli kre
dilere ihtiyaç hissetmektedir. 

Bu ihtiyaç ilk defa D'övlet kitapları mütedavil sermayesini tesis eden 1 . LX . 1933 tarih ve 
2133 sayılı Kanunun (4) ncü maddesi ile kabul edilmiştir. 

Mezkûr dördüncü madde bu sermaye namına Millî bankalarda âzami (350 000) liraya kadar 
Hazine kefaletiyle kredi açtırmaya Maliye Vekiline mezuniyet vermiştir. Ancak bu salâhiyet o ta
lihte (3) sene için verilmiş bulunmaktadır. Kredi ihtiyacının devamlı mahiyet arz etmesi karşı
sınla bu salâhiyet birinci defa kredi âzami miktarı aynı bırakılmak suretiyl'e, 11 . XI . 1932 ta
rihli ve 3033 sayılı Kanunla 1938 malî yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 

Bilâhara müddet, 26 . I . 1939 tarihli ve 3577 sayılı Kanunla ve kredi âzami miktarı da iş hac
minin artması nazarı dikkate alınarak (500 000) liraya iblâğ edilmek suretiyle 1945 malî yılı 
sonuna kadar temdidedilmiştir. 

Bunu takiben ve yine ihtiyacın devamlı mahiyette bulunması hasebiyle müddet 13 . VI . 1946 
tarihli ve 4940 sayılı Kanunla kredi âzami haddi de (1 000 000) liraya çıkarılmak suretiyle 1950 
yılı sonuna kadar ve nihayet 30 . IV . 1951 tarihli ve 5760 sayılı Kanımla kredi âzami miktarı 
ayni kalmak üzere, müddet 1953 yılı sonuna kadar dördüncü defa olarak üç yıl daha uzatılmış 
bulunmaktadır. 

Devlet kitapları mütedavil sermayesinin yukarda izah olunan kredi ihtiyacının temadi etmek
te olması göz önünde bulundurularak ilişik kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Teklif, tatbiki müddetle mukayyet bulunması itibariyle halen hükmü kalmıyan mezkûr dör
düncü maddenin tadili yerine (2133) sayılı Kanuna bir ek madde ilâvesi şeklinde yapılmıştır. 

Maliye Vekilinin haiz olacağı cari hesaplar açtırma salâhiyetinin iki üç senede bir defa 
değiştirilmek suretiyle muayyen bir .ihtiyaç için mütaaddit kanunlar istihsaline gidilmemek üzere 
devamlı olması uygun görülmüş ve bu salâhiyetin şimdiye kadar (4) defa temdidedilmiş olması da 
göz önünde bulundurularak metin ona göre hazırlanmıştır. 

Kredi âzami miktarı dairesiyle yapılan temas neticesinde (700 000) lira olarak tesbit edilmiştir. 
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Maarif Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 

Esas No. 2/50 
Karar No. 6 

10. XII .1954 

Yüksek Reisliğe 

istanbul Mebusu Hadi Hüsman'ın, Devlet 
Kitapları Mütedavil Sermayesi hakkındaki 2133 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi, teklif sahibi 
ve Maarif Vekâleti mümessilleri huzuriyle en-
cümenimizce müzakere edildi. 

Müzakere neticesinde, 2133 sayılı Kanunla 
kurulan Devlet Kitapları Mütedavil Sermaye
siyle Maarif Vekâletince kitap bastırma ihti
yacının devam etmekte olduğu, bu sermaye
nin hazine kefaletine müstenit kredilerle tak
viye edilmesinin zaruri bulunduğu ve bugün 
için (700 000) liralık bir kredinin ihtiyaca te
vafuk edeceği kanaatine vardığından aynı ma
hiyette olan teklif aynen, itifakla kabul edil
miş ve aşağıdaki temennilerin de karara derci 
Uygun görülmüştür : 

1. Klâsiklerin basılmasında dünyaca tanın
mış birinci sınıf kitaplar tercih edilmelidir. Bu 
kitaplar dil bakımından yadırgatacak şekilde 
olmamalı, okunmaları temin edilmeli, bugün 
olduğu gibi depo halinde okulların lüzumlu ye
rini işgal etmemelidir. Hususi müesseseler ta
rafından bastırılmış bulunan ve basılması müm
kün olan eserleri devlet basmamalı, bilâkis ba
sanlardan, yardım şeklinde, bir miktar satın-
almak suretiyle hem kendi işini hafifletmeli, 
hem de hususi neşriyatın çalışmasına meydan 
açmalıdır. Ancak, hususi müesseseler tarafın
dan basılması güç olan veya satışı az olduğun
dan basılmayan mühim ilim eserlerini devlet 
basmalıdır. 

2. Milletimizin elinde henüz tamam ve pra
tik bir ansiklopedi ve normal bir Türkçe lügat 
bulunmamaktadır. Vekâletin ilk işi olarak bun
ları ele alması lâzımdır. 

3. Tercüme ve neşredilen eserlerde kemi

yetten ziyade keyfiyete, değere ve millet için 
lüzumlu oluşa ehemmiyet verilmelidir. 

4. Bugün fahrî olarak çalışmakta bulunan 
tercüme bürosuna ücretli, resmî ve mesul bir 
mahiyet verilmelidir. 

.5. Muayyen ve mahdut ilkokul kitâpinn 
şimdilik müstesna olmak üzere bütün kitaplar 

(öğretmen ve meslek okulları kitapları da dâ
hil) serbest basıma bırakılmalı, icabederse bun
lara da satmalmak suretiyle yardım edilmelidir. 

6. Milletimizi ve millî kültürümüzü dünya
ya tanıtacak eserler neşredilmelidir. 

7. ilkokul kitapları kalite itibariyle yük
seltilmeli, cilt, kâğıt ve resim bakımından sağ
lam ve cazip hale getirilmelidir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
bııyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maarif Encümeni Reisi M. M. 

Trabzon Rize 
M. R. Tarakçıoğlu A. Morgu 

Kâtip 
Uşak Ankara Burdur 

O. Dengiz A. Temuçin M. ö.zbey 
Çanakkale Erzincan 
N. Tugay V. Varol 

İmzada bulunamadı 
Gümüşane istanbul 
S. özcansan A. Hacopulos 

Kayseri Konya 
H. Hacıpaşaoğlu S. Sönmez 

imzada bulunamadı 
Sivas Trabzon 

B. örnekol H. Ağanoğlu 
İmzada bulunamadı 

Tunceli Diyarbakır Urfa 
F, Ülkü B. Turgut A. Özbay 

( S. Sayısı : 99 ) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 10 . I . 1955 
Esas No : 2/50 
Karar No : 24 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul Mebusu Hadi Hüsman'ın, Devlet 
Kitapları Mütedavil Sermayesi hakkındaki 2133 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi Maarif Encüme
ni mazbatasiyle birlikte encümenimize havale 
edilmiş olmakla teklif sahibi, Maarif Vekili ve 
Maliye Vekâleti mümessili hazır oldukları hal
de tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi, Devlet Kitapları Mütedavil 
Sermayesi hakkındaki 2133 sayılı Kanuna bir 
madde eklemek suretiyle Maarif Vekâletince 
bastırılacak kitapların masraflarına karşılık ol
mak üzere devlet kitapları mütedavil serma
yesi namına hazinenin kefaletiyle millî banka
lardan en çok (700) bin liraya kadar cari he
saplar açtırmak üzere Maliye Vekiline mezuni
yet verilmesini istihdaf etmektedir. 

Teklifin esbabı mucibesinden de anlaşılacağı 
üzere, Maarif Vekâletince bastırılmakta olan 
okul kitaplariyle diğer ilmî, edebî ve peryodik 
eser ve neşriyatın kısmen peşin ve toptan öden
mesi icabeden ilk madde ve tabı masraflarını 
karşılamak üzere sermayesi dışında zaman za
man kısa vadeli kredilere ihtiyaç hissedilmiş ve 
bu ihtiyacı karşılamak üzere 1 . IX . 1933 ta
rihinde kabul olunan 2133 sayılı Kanunun 4 
ncü maddesi ile döner sermaye namına millî 
bankalarda âzami (350) bin liraya kadar hazi
ne kefaletiyle kredi açtırmaya Maliye Vekiline 
mezuniyet verilmiştir. 

Müddet ile tahdidedilen bu salâhiyet ve mik
tar, müteakip senelerde birkaç defa muayyen 
müddetle, temdit ve miktar arttırıldıktan sonra 
en son 30 . IV . 1951 tarihinde kabul olunan 
5760 sayılı Kanunla kredinin âzami miktarı bir 
milyon lira kalmak üzere istimal müddeti 1953 
yılı sonuna kadar uzatılmış idi. 

Devlet kitapları döner sermayesinin kredi 
ihtiyacının temadi etmekte bulunması dolayı-
siyle, tatbiki müddetle mukayyet ve bugün hük
mü sakıt bulunan 2133 sayılı Kanunun 4 ncü 

maddesinin tadili yerine ihtiyacın bu kanuna 
ek bir madde eklenerek bunda âzami haddi, 
alâkalı vekâletin de isteği göz önünde bulundu
rularak, (700) bin lira olarak gösterilmesi Ma
liye Vekilinin bu miktar üzerinden cari hesap
lar açtırmak salâhiyeti müddetle tahdit olun
maması suretiyle karşılanması teklif sahibince 
muvafık mütalâa edilmiş ve teklifin bu maksat
la hazırlandığı anlaşılmıştır. 

Maarif Encümenince aynen kabul edilmiş 
olan bu teklifi encümenimizce de yerinde mü
talâa olunarak aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

1. Akçal 
Kâtip 
Siird 

B. Erden 
Antalya 
A. Tokuş 
Çankırı 

T. Uygur 
Diyarbakır 
Y. Azizoğlu 

Eskişehir 
M. Başkurt 

îçel 
1. Gürgen 

Konya 
M. Bağrıaçık 

Muğla 
A. Sarıoğlu 

Sinob 
N. Sertoğlu 

Trabzon 
$. F. Kalaycıoğı 

Reis V. 
Balıkesir 
H. îmre 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Aydın 
Z. Vray 

Çoruh 
Y. Gümüşel 
Diyarbakır 
/ . H. Tiğrel • 
Eskişehir 
A. Potuoğlu 

îzmir 
B. Bilgin 

Manisa 
M. Kurbanoğlu 

Ordu 
R. Aksoy 

Sivas 
A. Özel 
Trabzon 

lu 8. Karayavuz 

M. Muharriri 
istanbul 

H. Hüsman 

Ağrı 
K. Küfrevi 

Balıkesir 
S. Ytrcalt 
Denizli 

M. Karasan 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 
Hatay 
§. İnal 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

Muğla 
N. Poyrazoğlu 

Rize 
H. Agun 

Tokad 
/ . Baç 

Van 
K. Yörükoğlu 

Yozgad Zonguldak 
D. Atbel ff. Balık 

{ S. Sayısı : 99 ) 



— 4 — 
İSTANBUL MEBUSU HÂDÎ HÜSMAN'IN 

TEKLİFİ 

Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi hakkındaki 
2133 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 

MADDE 1. — Devlet Kitapları Mütedavil 
Sermayesi hakkındaki 1 . IV . 1933 tarihli ve 
2133 sayılı Kanuna aşağıda yazılı madde eklen
miştir : 

EK MADDE — Maarif Vekâletince bastırı
lacak kitapların masraflarına karşılık olmak üze
re (Devlet Kitapları mütedavil sermayesi) na

mına - Hazinenin kefaletiyle Millî Bankalardan 
en çok (700 000) liraya kadar cari hesaplar aç
tırmaya Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 2. -
itibaren mer'idir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maarif ve Maliye vekilleri memurdur. 

o » 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti 
arasında imzalanan, 1 Nisan 1954 - 31 Mart 1955 devresindeki Mal 
Mübadelelerine ait Protokol ile melfufu mektupların kabulü hakkın
da kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri mazbataları 

(1 /15) 

T. C. 
Ba§vekâlet < 27 . V. 1954 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 2584, 6/1782 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya F'ederatif Halk Cumhuriyeti arasında imzalanan 1 Nisan 
1954-31 Mart 1955 devresindeki Mal Mübadelelerine ait Protokol ille melfufu mektupların ka-
bulu hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve îera Vekilleri Heyetince 24 . V . 1954 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe lâyihaları ilişikleriyle birlikte 
sunulmuştur. 

Sözü geçen protokol ile mektupların, 5949 sayılı Kanunla müddeti uzatılan 4582 sayılı Kanu
nun yerdiği salâhiyete istinaden icra Vekilleri Heyetince 5 . V . 1954 tarihli ve 4/2977 sayılı 
Kararname ile tasdik edilmiş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A, M enlem 

MUCÎP SEBEPLER LÂYİHASI 

Türkiye ile Yugoslavya arasında münakit, 26 Şubat 1953 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmala-
riyle tanzim edilmiş bulunan karşılıklı ticari münasebatm son zamanlarda irae ettiği tezayüdü na
zarı itibara alan her iki Hükümet, cari mal mübadelelerini, iki memleketin ihtiyaçlarına uygun 
olarak daha salim esaslar dairesinde ayarlamak hususunda mutabık kalmış ve Ticaret Anlaşması
nın 6 ncı maddesinde derpiş olunan Türk - Yugoslav Muhtelit Komisyonu Belgrat'ta toplanarak 
22 Ocak 1954 tarihinden 10 Nisan 1954 tarihine kadar cereyan eden müzakereler sonunda «Türki
ye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasında, 1 Nisan 1954 - 31 Mart 1955 
devresindeki mal mübadelelerine ait Protokol» ve ekleri 10 Nisan 1954 tarihinde imzalanmıştır. 

Bu müzakereler sırasında, 26. Şubat 1953 tarihli Ticaret Anlaşmasının mal mübadelelerine ait 
listeleri gözden geçirilmiş ve bunların yerine kaim olmak üzere yeni «A» ve «B» listeleri tanzim 
edilmiştir. 

Bu listelere göre, Türkiye, Yugoslavya'ya hububat, ve pamuktan başka yaş ve kuru meyva, ku
ru sebze, işlenmemiş deri, yağlı tohumlar, maden cevherleri, tıbbi müstahzarat v. s. ihracedilecek 
ve mukabilinde Yugoslavya'dan her nevi kereste, kâğıt, selüloz, çimento, cam, demir ve çelik ma
mulleri, makine, elektrik cihazları, fotoğraf malzemesi, pamuklu mensucat v. s. ithal edecektir. 

26 Şubat 1953 tarihli Ticaret Anlaşmasının ayrılmaz bir cüz'ünü teşkil eden işbu Protokolün 
melfufu mektuplarda, Âkıd Taraflardan birinin diğerinden alacağı malları dahilî istihlâkine hasre
dip üçüncü bir memlekete satmıyacağı ve aksi takdirde üçüncü bir meslekete satılan malın tam be-
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delini A. î. I. T. na dâhil bir memleketin parası ile ödeyeceği kararlaştırılmıştır. 

Ayrıca Yugoslavya, memleketimize karşı olan borçlarını en geç 31 Ağustos 1954 tarihine kadar 
tasfiye etmeyi de taahhüt etmiştir. 

İşbu Protokol ile ekleri memleketimiz menfaatlerine uygun mütalâa edildiğinden, Büyük Millet 
Meclisinin yüksek tasvibine arz olunur. 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. 1/15 
Karar No. 5 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Fede
ratif Halk Cumhuriyeti arasında imzalanan, 1 
Nisan 1954 - 31 Mart 1955 devresindeki Mal Mü
badelelerine ait Protokol ile melfufu mektup
ları Komisyonumuzca incelenmiştir. 

iki memleket arasında cari mal mübadele
lerini ihtiyaçlara uyarak daha salim esaslar dai
resinde ayarlamak maksadı ile hazırlanmış 
olan Protokol ve melfufları menfaatlerimize uy
gun görülmekle aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Encümenine 
gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye Encümeni 
Reisi Mazbata muharriri 
İzmir Erzurum 

Ç. Baban B. Dülger 

Kâtip 
Denizli 

A. Çobanoğlu 

İstanbul 
L. Kırdar 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
İV. Pınar 

Manisa 
H. Bayur 

İmzada bulunamadı 

Sinob 
M. Tümerhan 

23 . VI . 1954 

Bursa 
H. Köymen 

İstanbul 
N. Yamut 

Kastamonu 
B. Aktaş 

Seyhan 
A. Topaloylu 

Çanakkale 
B. Envstün 

Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 
Esas No. : 1/15 
Karar No. : 11 

Yüksek Reisliğe 

20 . 1. 1955 

Türkiye Cumhuriyetiyle Yugoslavya Fede
ratif Halk Cumhuriyeti arasında imzalanan 
1 Nisan 1954 - 31 Mart 1955 devresindeki Mal 
Mübadelelerine ait Protokol ile melfufu mektup
ların kabulü hakkındaki kanun lâyihası Encü-
menimizce, alâkalı vekâlet mümessillerinin de 
iştirakiyle tetkik ve neticede protokol ile melfu
fu mektupların memleket menfaatlerini koru

duğu müşahede edilmiş ve lâyiha aynen kabul 
olunmuştur1. 

Umumi Heyete sevk edilmek üzere lâyiha ile 
melfufu mektuplar Yüksek Riyasete saygı ile 
sunulur. 
Ticaret En. Reisvekili M. M. 

Bursa Bursa 
E. Şaman H. Şaman 
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Kâtip 
Kocaeli 

H. Başak 
Bursa 

B. G. Zağra 
Çorum 

K. Terzioğlu 

Ankara 
H. Bulgurlu 

Çoruh 
H. Çeltikçioğlu 

Erzurum 
;C. önder 

îmzada bulunamadı 

istanbul 
F. üla§ 

Konya 
M. Güzelkılıç 

îmzada bulunamadı 

Ordu 
M. Yazıcı 

Kastoamonu 
N, .§. Nabel 

Maraş 
M. Karaküçük 

Van 
H. Kartal 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti üe Yugoslavya Federatif 
Halk Cumhuriyeti arasında imzalanan, 1 Nisan 
1954 - 31 Mart 1955 devresindeki Mal Mübadele
lerine ait Protokol üe melfufu mektupların ka

bulü hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yu
goslavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasında, 
1 Nisan 1954 - 31 Mart 1955 devresindeki Mal 
Mübadelesine ait olan ve 10 Nisan 1954 tarihin
de Belgrad'da imzalanan Protokol ile melfufu 
mektuplar kabul edilmiştir. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

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

Başvekil Devlet Vekili ve 
A. Menderes Başvekil Yardımcısı 

F. R. Zorlu 
Devlet Vekili Devlet Vekili 
Dr. M. Sarol O. Kapanı 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sın. ve iç. Mv. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

iktisat ve Ticaret Vekili 
S. Yırcalı 

O. ve inhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

işletmeler Vekili 
Fethi Çelikbaş 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE YUGOSLAVYA FEDERATİF HALK CUMHURİYETİ ARASIN
D A / 1 NİSAN 1954 - 31 MART 1955 DEVRESİNDEKİ MAL MÜBADELELERİNE AİT 

* PROTOKOL 

Türk heyeti ile Yugoslav heyeti, ticari mübadelieleri genişletmek arzusiyle, mer'i Tiearet An
ılaşmasının 6 ncı maddesi gereğince Belgrad'da toplanarak, 22 Ocak - 10 Nisan 1954 tarihleri ara
sında cereyan eden müzakereler sırasında, aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 

Yeni Anlaşma devresindeki mübadele imkânlarını tetkik ettikten sonra, iki heyet, mer'i Tica
ret Anlaşmasına ekli eski listelerin yerine kaim olmak üzere, 1 Nisan 1954 ilâ 31 Mart 1955 ta
rihleri arasındaki devre için, işbu Protokole ekli yeni «x\» ve «B» listelerini tanzim etmişlerdir. 

II 

İşbu Protokol, 26 Şubat 1953 te Ankara'da imzalanan Ticaret Anlaşmasının ayrılmaz bir cü-
z'& olup makabline şâmil olmak suretiyle, 1 Nisan 1954 tarihinden itibaren tatbik olunacaktır. 

Belgrad'da, Fransızca, iki nüsha olarak 10 Nisan 1954 tarihinde tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Yugoslavya Federatif Halk 
adına . Cumhuriyeti adına 

Sett&r îksel Dr. Stane Pavliç 
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A - Listesi 

Türhiyı'ye ihraç olunacak Yugoslav mılları 

Türk 
gümrük 

tarife No. 

1 

6 

54 
66 
75 
77 
89 

102 
106 
125 
126 
173 
250 
271 
274 
276 
281 

281 
283 
284 
'284 
284 
285 
286 
287 
288 

289 
290 
295 

298 
300 
302 
307 
312 

İstatistik No. 

3-7 

20,21 

129 
162-166 
209,212-218 
220 
258 

365-370 
379-383/A 
430 
433 
546 
757 
803-817,820 
834 
854 
875/a 
877/a 
8.77/b 
888 
.— 
— 
950,955 
970,971 
974 
975 
979 

981,982 
984 
998,999 

1005 
. 1008 
1010 
1025,1026 
1043,1044 

Malların cinsi 

Kıymeti 
(1000 ABD. 

.olarak) 

Yalnız damızlık aygır, kısrak ve taylar (Ziraat Ve
kâletinin önceden müsaadesiyle). 
Yalnız damızlık boğa ve inekler (Ziraat Vekâletinin 
önceden müsaadesiyle) 
Sedef düğmeler 
Hayvani tutkal ve mamûlâtı 
İşlenmiş deriler 
Yalnız domuz derisi 
Köseleden makine kayışı ve makinelerde Müstamel 
diğer deri ve kösece mamûlâtı 
Yalnız yün iplikleri 
Yünlü mensucat 
Yalnız erkek için fötr şapka 
Keçe §apka taslağı 
Yalnız dekstrin 
ömür otu (bira çiçeği) 
Tababette müstamel nebatat 
Her cins isler 
Debagatta müstamel meşe hülâsası 
Ham plâstik maddeler \ 
Basit plâstik maddeler J 
Tabaka, levha, çubuk halinde plâstik maddeler 
Yalnız odun kömürü 
Yumuşak kereste (Türk ithalât rejimine göre) 
Sert kereste (Türk ithalât rejimine göre) 
Yalnız kutuluk kereste 
Kaplamalık ağaç yaprak ve şeritler 
Yapıştırılmış kontraplâke tahtası 
Tahta traversler 
Yalnız ağaçtan tecrit malzemesi ve talaş veya yon
ga ve sair maddelerden malzemeyi inşaiye «lesonit» 
(Türk ithalât rejimine göre) 
Hazırlanmış fıçı tahtası ve ağaçtan fıçı çemberi 
Ağaç fıçı 
Yalnız dokumacı mekiği ve ağaçtan dokumacı ma
mûlâtı 
Ağaçtan alâtı fenniye 
Yalnız ağaçtan kundura ve şapka kalıbı 
Ağaç kundura çivisi 
Resim fırçaları ve yalnız sanayide müstamel fırçalar 
Spor aletleri 

p. m. 

p. m. 
2 

100 
60 
20 

60 
p. m. 
p. m. 

20 
10 
25 
20 
5 

50 
p. m. 

200 

50 
200 

4 500 
500 

1 000 
50 
20 

300 

500 
100 
25 

30 
50 
.5 

30 
15 
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Türk 

gümrük 
tarife No. 

323 
323 
328 
328 

328 
331 
332 
335 
340 
341 
342 
357 

İstatistik No. 

1068 
1069 
1076/A,1077 
1076/B 

1078 
1088-1090 
1091,1092 
1095,1096 
1106-1108 
1109,1112 
1113,1114 
1147,1148 

Malların cinsi 

363 1158,1159 

366 
371 
372 
378 

379 

400 
417 

418 
421 

425 

444 

445 

1168-1176/A 
1201,1202 
1204 
1340,1241, 
1245,1251 
1257 
1264,1269, 
1271,1272, 
1274,1284-
1288,1291, 
1292,1294, 
1295,1299, 
1303,1303/a, 
1304,1304/a, 
1309,1309/a, 
1310-1311/a, 
1313-1320/a, 
1362,1363 
1404,1405 
1408 
1411,1412 
1415/A,14}9, 
1419/A,1420, 
1420/A 
1427 

1454,1455 

1456-1459 

Yalnız kâğıt hamuru 
Selüloz 
îyi ve âdi matbaa kâğıdı 
Filigranlı âdi matbaa kâğıdı (Türk ithalât rejimine 
göre) 
Kesilmemiş yazı kâğıdı 
Süzgeç kâğıdı, resim kâğıdı, sünger kâğıdı 
Zımpara ve sairdi kâğıt ve mukavvalar 
Hassas kâğıtlar 
Sigara kâğıdı 
Mukavvalar 
Yalnız baritli, cilâlı alâ mukavvalar 
Yalnız ihraç mallarının ambalajında kullanılan 
hususi vasıflı kâğıt torbalar ile çimento torbaları 
Yalnız ham karbon kâğıdı, heliograf âletleri için 
hususi kâğıtlar 
Beyazlatılmamış pamuk iplikleri 
Perakende satılabilecek şekilde pamuk iplikleri 
Yalnız pamuktan balık ağı iplikleri 
Beyazlatılmış pamuklu mensucat 

Pamuklu mensucat (Türk ithalât rejimine göre) 

Kıymeti 
(1000 ABD. $ 

olarak) 

p. m. 
500 

750 

400 
10 
5 

10 
25 

500 
150 
10 

25 

5 
p. m. 
p. m. 

75 
p. m. 

5000 

Pamuk mendiller 
Jüt ve kendirden bez ve çuval 

Yelken ve çadır bezi 
Keten mensucat 

Yalnız yelken, her nevi çadır, vagon ve mavna örtü
leri 
Kauçuktan mamul' kolan ve borular (Türk ithalât 
rejimine göre) 
Kauçuktan iç ve dış lâstikler ve arabalar için şeritler 

15 
500 

50 
50 

100 

150 
300 
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Türk 

gümrük 
tarife No. 

446 
447 
448 

448 

449 
449 
451 
459 
463 

469 
471 
471 
476 
477 
479 
481 

488 
494 

494 
495 
497 
498 
502 
509 
513 

515 

519 
519 
520 

520 

523 

523 
525 

İstatistik No. 

1461,1462 
1463 
1466,1469 
1472 
1465,1465/A, 
1467,1469-
1471 
1474 
1473 
1476,1477 
1508,1509 
1515,1516, 
1518 
1531-1538 
1541,1542/A 
1545/C 
1554,1555 
1557,1561 
1566,1567 
1576,1577 
1580 
1612-1615 
1625,1626, 
1628 
1627 
1631 
1635-1639 
1640-1643/A 
1650 
1661 
1696,1697 

1702,1703 
1704 
1716-1720 
1721,1722 
1723,1724, 
1725,1726, 
1728,1729 
1724 

1740,1741, 
1744,1745 

1761,1765 
1779,1780 

Kıymeti 
(1000 ABD. $ 

Malların cinsi 

Elâstiki mensucat 
Yalnız sanayide kullanılan kauçuk çizmeler 
Kauçuktan sıhhi malzeme (Türk ithalât rejimine 
göre) 
Kauçuk malzeme (Türk ithalât rejimine göre) 

Kauçuk contalar (Kesilmiş olarak) 
Diğer kauçuk malzeme (Türk ithalât rejimine göre) 
Çadır imaline ve eşya örtmeye mahsus muşambalar 
Değirmen taşları 
Mihenk taşı ve biley taşı 

Çimento 
Kuvartz, feldspat, tasfiye toprağı 
Ateş toprağı 
Çarklar, eğeler, bileyiler ve tagtan diğer mamulât 
Asbestos ve mamûlâtı 
Mika ve mamûlâtı ' 
Ateş tuğlası ve kremidi 

Çiniden ve porselenden alâtı elektrikiye ve aksamı 
Dan .açana ve şişeler (Türk ithalât rejimine göre) 

Yalnız şişeler ve akümülâtör için cam kavanoz 
Her nevi cam mücerrit ' 
Pencere camları < 
Ayna camları, vitrin camları emniyet camları 
Her nevi lj.mb,a şişeleri 
Alât) basariye ve fenniye camları 
Baytarlığa ve lâboratuvarlara mahsus alâtı fenniye 
ve cihazlar 
Diğer cam mamûlâtı (Türk ithalât rejimine göre) 

Halis ve hususi çelikler 
Çemberlik ve şerit için halis ve hususi çelikelr 
Her türlü demir ve çelikler, çubuk halinde v. s. 
'Türk ithalât rejiminin III sayılı listesine göre) 

• 
Yalnız 6,25 mm. kalınlığında yuvarlak demirler 
(fil mechine) 
Yalnız 5 mm. ye kadar demir veya çelik levhalar 
(Türk ithalât rejiminin III ve IV sayılı listeleri
ne göre) 
Teneke, istampalı ve resimliler dâhil levhalar 
Dikenli demir teller 

olarak) 

p. m. 
p. m. 

50 
30 

25 
50 
25 

5 
5 

3 000 
30 
70 

5 
120 

1 
100 

70 
50 

10 
1 

500 
10 

p. m. 
20 

20 
5 

150 
1 p. m. 

300 

200 

200 
65 
10 
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Türk 

gümrük 
tarife No. 

528 

529 

529 
530 

İstatistik No. 

1785,1786,1787 

1791-1797,1799 

1801 
1804,1805 

Malların cinsi 

Kıymeti 
(1000 ABD. 

olarak) 

530 1805 

531 
532 

533 

534 
536 
537 
538 

541 
545 
548 
551 

552 

552 

557 
558 

569 
570 
570 
574 

595 
598 
616 

617 
618 

1806-1809 
1810-1814 

1815-1817 

1818 
1835 
1836 
1842-1857 

1871-1873 
1880,1881 
1887,1888 
1895-1903 

1904,1906, 
1909/A,1911 
1905,1905/A, 
1909/A,1910, 
1910/A,1911, 
1912 
1942-1947 
1954,1955, 
1963,1964, 
1965,1966 
2025/A 
2031-2034 
2036,2037 
2045,2047, 
2049,2051 
2140 
2145,2147-2150 
2212,2213 

2215 
2218,2219 

Yalnız gemi için kaba zincirler, otomobil zincirleri ve 
emsali (Türk ithalât rejiminin V sayılı listesindeki 
tavsife göre) 
Borular, raptiyeler, kapaklar v. s. (Türk ithalât re
jiminin IV sayılı listesine göre) 
Elektrik tellerine mahsus borular 
Dingiller, tekerlekler, akışlar v. s. (Türk ithalât re
jiminin III sayılı listesine göre) 
Yalnız vesaiti nakliye dingilleri, bilyeli küçük te
kerlekler ve yağlama cihazları 
Fonttan ve demirden kaba mamulât 
Çiviler (Türk ithalât rejiminin IV sayılı listesine 
göre) 
Vida ve civ atalar, somun ve somun pulları (Türk 
ithalât rejiminin III ve IV sayılı listelerine göre) 
Kalorifer radyatörleri ve aksamı 
Demir kasalar 
Demirden yazıhane, dolap, kutu, çekmece ve aksamı 
Baltalar hariç demirden el alâtı (Türk itlıalât reji
mine göre) 
Çilingir mamulâtı 
İğneler (Türk ithalât rejimine göre) 
Demir telden kafeslikler 
Demirden bidon, fıçı, üstüvane, borular ve mümasili 
(Türk ithalât rejimine göre) 
Hırdavatçılık eşyası : Emaye v. s. (Türk ithalât re
jiminin IV sayılı listesine göre) 
Demirden hırdavatçılık eşyası (Türk ithalât reji
minin I I I sayılı listesine göre) 

Bakır ve pirinç borular ve aksamı 
Yalnız elektronik çıplak bakır teller, 
kablolar v. s. 

pirinç teller, 

Aliminyumdan mutfak levazımatı ve diğerleri 
Kurşun ve halitası / 
Kurşun borular ve teller 
Tutya ve halitası 

Duvar saatleri 
ölçü aletleri ve aksamı 
Sinema, projeksiyon ve röprodüksiyon cihazları ve 
aksamı 
Boş fotoğraf filimleri 
Telli telefon ve telgraf cihazları ve aksamı 

p. m. 

650 
150 

80 

50 
p. m. 

500 

100 
200 

20 
10 

300 
150 

15 

10 

25 

800 

100 

300 

525 

25 
350 
150 
250 

10 
250 

100 
50 

200 
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Türk 

gümrük 
tarife No. 

619 

619 

626 

627 

632 

632 
642-646 

647 
648 
648 
652 
653 

653 
654 
658 

tstatistik No. 

2220,2221 

2222-2224 

2235-2237 

2238 

2246,2250 

2247-2249 
2272-2281 

2282,2283 
2284,2286 
2285 
2308-2331 
2332,2333 

2333,2334 
2335-2337 
2343-2366/C 

Malların cinsi 

Kıymeti 
(1000 ABD. $ 

olarak) 

663 2382 

664 

664 
665 

666 

666/2 
669 

672 
679 
681 
695 
697 
702 
702 

2384-2389, 
2393-2420, 
2422,2422/A 
2383,2421 
2423,2425,2426 

2427-2438/E 

2442-2447 
2464,2465 

2468 
2476 
2481-2485 
2533 
2535 
2549 
2542-2547, 
2551,2553-
2556 

Alıcı ve verici telsiz telgraf cihazları ve teknik 
aksamı 150 
Verici telsiz telefon cihazları ve yalnız alıcı radyolar 
ve teknik aksamı 150 
Tıbba, baytarlığa ve dişçiliğe mütaallik âlet ve ci
hazlar (Türk ithalât rejiminin III sayılı listesine 
göre) 100 
Cerrahide ve dişçilikte müstamel tertibatı mahsusa 
ile mücehhez masa, sandalye, koltuk ve aksamı 15 
Tartı âletleri (Türk ithalât rejiminin III sayılı lis
tesine göre) 90 
Yalnız otomatik teraziler ve basküller 40 
Barut, patlayıcı maddeler (inhisar maddeleri) 
(Türk ithalât rejimine göre) 650 
Yalnız kibritler p. m. 
Buhar kazanları ve yalnız fabrika için kazanlar 50 
Diğer buhar kazanları 20 
Elektrik motörleri 800 
Akümülâtörler ve yedek levhalar ve yalnız kömür 
elektrodları 100 
Yaş ve kuru piller 300 
Elektrod ve bale 100 
Muhtelif imâl makineleri (Türk ithalât rejimine 
göre) p. m. 
Yalnız dikiş makineleri için masa, tabla, kapak ve 
ayaklar p. m. 
Her nevi zirai makine ve âletler ve yedek parçaları 
(Türk ithalât rejiminee göre) 1000 

Pulluk ve diğer ziraat âletleri p. m. 
Her nevi tulumbalar (elle müteharrik olanlar ha- . 
riç) 200 
Muhtelif makineler ve yedek aksamı (Türk itha
lât rejimine göre) p. m. 
Makinelerin ve cihazların aksamı 300 
Zatülhareke yük arabaları ve yedek aksamı (kam
yon, kamyonet) p. m. 
Yalnız römorklar (Türk ithalât rejimine göre) 500 
Yalnız velospitler p. m. 
Vagon, vagonet ve direzinler p. m. 
Makine yağları 150 
Yalnız nebati ve hayvani türk kırmızısı yağları 20 
Litopon 100 
Madenî boyalar 2)DÖ 
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Türk 

gümrük 
tarife No. 

703 
703 
703 
704 
704 

709 
709 

710 
711 
711 
712 
718 
719 
726 
730 
754 
754 

760 
777 
782 
812 
853 

İstatistik No. 

2557 
2560,2561 
2558,2559,2562 
2569-2571 
2566 

2579,2580 
2579,2580 

2597 
2630 
2631,2639 
2662 
2762 
2779,2781 
2845 
2879,2879/A 
2984/C 
2290,2293 

3017,3018 
3056 
3063 
3188 
330-3302 

Malların cinsi 

Matbaa mürekkepleri 
Makine şeritleri, İstampa ve resim boyaları 
Mürekkep ve kurşun kalemler v. s. 
Yalnız sentetik ve sel ülozik boyalar 
Sanayi için hazırlanmış madenî boyalar (Türk itha
lât rejiminin IV sayılı listesine göre) 
Yalnız sentetik ve sellülozik vernikler 
Muhtelif vernikler (Türk ithalât rejiminin IV sayılı 
listesine göre) 
Potasyom klörürü 
Âdi sud kostik 
Karbonat dö sud ve sülfat dö sud 
Sülfat damonyom 
Karbür dö kalsium (Karpit) 
Sülfat dö fer 
Arseniat dö plom 
Nitrak darj an 
Asit tartarik 
Asit asetik (Türk ithalât rejiminin IV sayılı liste
sindeki tavsife göre) 
Haşarat itlafına mahsus müstahzarat 
Yalnız saf glükoz 
Gliserin 
Mant peperita 
Tıbbi ve ispençiyari müstahzarat (Türk ithalât reji
mine göre) 
Her türlü takma m (Türk ithalât rejimine göre) 
Her türlü makineler (Türk ithalât rejimine göre) 
Muhtelif 

Kıymeti 
(1000 ABD. 

olarak) 

15 
10 
50 
15 

30 
15 

20 
25 

120 
120 

p. m. 
200 

1 
p. m. 

15 
35 

15 
250 

5 
20 
10 

200 
p. m. 
p. m. 

400 
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fi -Listesi 

Yugoslavya'ya ihraç olunacak Türk mallan 

Malların cinsi 

Hububat (buğday, arpa, çavdar, yu
laf) 
Pirinç 
Darı, kaplıca, kuşyemi 
Hububat talî maddeleri 
Fiğ 
Kuru sebzeler (fasulye, nohut, mer
cimek, bakla, bezelye v. s..) 
Atlar (Ziraat Vekâletinin önceden 
müsaadesiyle) 
Bağırsak 
Balmumu ve reçine 
Küçük baş hayvan derileri 
Fındık 
Kuru incir 
Kuru üzüm 
Muhtelif kuru meyvalar 
Narenciye (portakal, limon, manda
lina v.s.) 
Azbestos 
Borasit 
Ham demir 
Hurda demir 
Grafit 
Krom cevheri 
Lüle taşı 
Manganez cevheri 
Kolin 
Zımpara 
Ham pamuk 
Suni yün (şodi) 
Yün, tiftik ve tiftik mamulâtı 
Ayçiçeği tohumu 
Kendir tohumu 
Keten tohumu 
Susam tohumu 
Diğer yağlı tohumlar 
Küspeler 
Nebati yağlar 
Cehri, çöven, kök, boya, mahmu-
ze, kökler, meyan Iköku,, ibalı ve 
hulâsası, sumak v.s. 

Miktarı 
(ton olarak) 

250 000 

10 000 

5 000 

12 000 

Kıymeti 
(1000 ABD. 

$ olarak) 

— 
600 
250 
150 
100 

400 

p.m. 
40 
50 

250 
500 

60 
300 
50 

125 
50 

p.m. 
p.m. 

p.m. 

5 

5 
20 

12 000 
p.m. 
130 
500 
400 
300 
100 
100 
200 
100 

10 
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Kıymeti 

Miktar (1000 ABD. 
Malların cinsi (ton olarak) $ olarak) 

Nebati katran 50 
Kitre 20 
Mahlep ve sahlep 10 
Mazı 20 
Palamut ve palamut hulâsası ' 2 0 
Denk tuzu 10 
Gülyağı 10 
İlâç ve muhtelif ispençiyari müs
tahzarat 650 
Zeytin 50 
Naftalin 10 
Muhtelif 400 

Belgrad, 10 Nwm 1H4 

Bay Eeis, 

22 Ocak'tan 10 Nisan 1954 tarihine kadar Belgrad'da cereyan eden müzakereler sırasında, ster'i 
Ticaret Anlaşması ve ödeme Anlaşması çerçevesi içinde satmalman Türk, mütekabilen Yugoslav 
malları bundan böyle yalnız Yugoslavya'nın, mütekabilen, Türkiye'nin dahilî istihlâkine tahsis 
edileceği ve her iki memleketin salâhiyettar makamlarının muvafakati olmadıkça reeksportasyona 
mevzu teşkil etmiyeceği hususlarında mutabık kalınmıştır. 

|Eğer birinci fıkrada derpiş edilen muvafakat olmadan, Âkıd Taraflardan birine mensup te
şekkül veya firmalar mevzuubahis malları reeksporte ederlerse, böylece reeksporte edilen malla
rın tam bedellerini, Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Millî Bankası ile Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankasınca mutabık kalınacak A. I. 1. T. ııa âza Devletletrden birinin parası ile ve 
bu bankalar vasıtasiyle, ödiyeceklerdir. Bu durumda, Türk mütekabilen Yugoslav ihracatçısına, 
ahdî hesap kanaliyle ödenecek bedel, tam olarak mezkûr hesaba iade edilecektir. 

Bu mektup, A, 1. I. T. na mensup memleketlere tatbik olunacak rejimin karşılıklı olarak uy
gulanması hakkındaki, 26 Şubat 1953 tarihli Ticare Anlaşmasına ekli aynı tarihli mektupla iki 
memleket arasında mutabık kalman rejime halel getirmiyecektir. ; 

Bu hususta Yugoslav Hükümetinin mutabakatını bana teyidetmenizi rica ederim. 
Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Beis. 

Bay Dr. Stane Pavlic Türk Heyeti Eeisi 
Yugoslav Heyeti Reisi Settar İksel 

Belgrad 

( S. Sayısı : 1Q2 ) 
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Belgrad, 10 Nisan 1954 

Bay Refo, 

Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref duyarım. 
«22 Ocaktan 10 Nisan 1954 tarihine kadar Belgrad'da cereyan eden müzakereler sırasında, 

mer'i Ticaret Anlaşması ve ödeme Anlaşması çerçevesi içinde satınalman Türk, mütekabilen, Yu
goslav malları bundan böyle yalnız Yugoslavya'nın, mütekabilen, Türkiye'nin dahilî istihlâkine 
tahsis edileceği ve her iki memleketin salâhiyettar makamlarının muvafakati olmadıkça reeks-
portasyona mevzu teşkil etmiyeeeği hususlarında mutabık kalınmıştır. 

Eğer birinci fıkrada derpiş edilen muvafakat olmadan, Âkıd Taraflardan birine mensup te
şekkül veya firmalar mevzuubahis malları reeksporte ederlerse, böylece reeksporte edilen malla
rın tam bedellerini, Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Millî Bankası ile Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankasınca mutabık kalınacak A. î. î. T.' na âza devletlerden birinin parası ile ve bu 
bankalar vasıtasiyle, ödiyeceklerdir. Bu durumda, Türk, mütekabilen Yugoslav ihracatçısına, 
ahdî hesap kanaliyle ödenecek bedel, tam olarak mezkûr hesaba iade edilecektir. 

Bu mektup, A. î . î. T.' na mensup memleketlere tatbik olunacak rejimin karşılıklı olarak uy
gulanması hakkındaki, 26 Şubat 1953 tarihli Ticaret Anlaşmasına ekli aynı tarihli mektupla iki 
memleket arasında mutabık kalman rejime halel getirmiyecektir. 

Bu hususta Yugoslav Hükümetinin mutabakatını bana teyidetmenizi rica ederim. 
Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Reis.» 
Yukardaki hususlar hakkında PTükümetimin mutabakatını size bildirmekle şeref duyarım. 
D§rin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Reis. 

Bay Settar tksel Yugoslav Heyeti Reisi 
Türk Heyeti Reisi Dr. Stane PavUc 

Btlgrad. 

Belgrad, 10 Nûtm 1954 

Bay Reis, 

31 Mart 1954 tarihinde sona erecek olan anlaşma senesine mahsus Yugoslavya Federatif Halk 
Cumhuriyetine müteveccih Türk ihracatına ait «B» listesinde, atlar p.m. kaydı altında derpiş edil
miştir. 

Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti salahiyetli müesseselerinin Türk Ziraat Vekâletinin ön
ceden müsaadesiyle, Türkiye'den arap kanı damızlık aygır ve kısrak ithal etmek arzusunda bulun
duklarını ıttılaınıza arz etmekle şeref duyarım. 

Bu mektubun muhtevasını bana teyidetmenizi rica ederim. 
D«rin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Reis. 

Bay Settar îksel, Yugoslav Heyeti Reisi 
Türk Heyeti Reisi Dr. Stane Pavlic 

Belgrad 

( S . Sayısı : 102 ) 
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Belgrad, 10 Nisan 1954 

Bay Reis, 

Müfadı aşağıda yazılı, bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref duyarım. 
«31 Mart 1954 tarihinde sona erecek olan anlaşma senesine mahsus Yugoslavya Federatif Halk 

Cumhuriyetine müteveccih Türk ihracatına ait «B» listesinde, atlaı? p.m. kaydı altında derpiş edil
miştir. 

Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti salahiyetli müesseselerinin Türk Ziraat Vekâletinin ön
ceden müsaadesiyle, Türkiye'den arap kanı damızlık aygır ve kısrak ithal etmek arzusunda bulun
duklarını ıttılaınıza arz etmekle şeref. duyarım. 

Bu mektubun muhtevasını bana teyidetmenizi rica ederim. 
Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Reis.» 
Yugoslavya'nın, Türk Ziraat Vekâletinin önceden müsaadesiyle, arap kanı damızlık aygır ve kıs

rak ithal edebileceğini size teyit etmekle şeref dayarım. 
Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Reis. 

Bay Dr. Stane Pavlic Türk Heyeti Reisi 
Yugoslav Heyeti Reisi Settar tksel 

Belgrad 

Belgrad, 10 Nisan 1954 

Bay Reis, 

22 Ocaktan 10 Nisan 1954 tarihine kadar cereyan eden müzakereler sırasında Yugoslav Heyeti, 
Türkiye 'de ithal lisanslarının itasında bâzı Yugoslav ihraç maddelerinin mevsimlik karakterinin 
ve ihracatçı Yugoslav teşekkülleri ile Türk ithallâtçıları arasında yapılan mukavelelerin nazarı 
itibara alınmamasından mütevellit müşkülâtı Türk heyetine izah etmiştir. Bu durum neticesinde 
Türk makamları tarafından verilen bâzı lisanslar kullanılamamaktadır. 

Mevzuubahis müşkülâtı bertaraf etmek gayesiyle Türk salahiyetli makamlarının nazarı dikka
tini bu vakıalara çekmenizi rica ederim. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Reis. 

Bay Settar Iksel, Yugoslav Heyeti Reisi 
Türk Heyeti Reisi Dr. Stane Pavlic 

Belgrad 

( S. Sayısı : 102 ) 
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Belgrad, 10 Nisan 1954 

Bay Reis, 

Müfadı aşağıda yazılı, bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref duyarım. 
«22 Ocak'tan 10 Nisan 1954 tarihine kadar cereyan eden müzakereler sırasında Yugoslav Heye

ti, Türkiye'de ithal lisanslarının itasında bâzıYugoslav iharç maddelerinin mevsimlik karakterinin ve ih
racatçı Yugoslav teşekkülleri ile Türk ithalâtçıları arasında yapılan mukavelelerin nazarı itibara 
alınmamasından mütevellit müşkülâtı Türk Heyetine izah etmiştir. Bu durum neticesinde Türk ma
kamları tarafından verilen, bâzı lisanslar kullanılamamaktadır. 

Mevzuubahis müşkülâtı bertaraf etmek gayesiyle Türk salahiyetli makamlarının nazarı dikkati
ni bu vakıalara çekmenizi rica ederim. • 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Reis.» 
Halihazırdaki müzakereler sırasında hakikaten ita edilmiş lisansların bir kısmının kullanılmamış 

olduğu müşahede edilmiştir. 
Tekliflerinizi, mümkün olduğu kadar ve umumi rejim çerçevesi içinde nazarı itibara almaları 

zımnında, salahiyetli Türk makamlarına arz edeceğim. 
Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Reis. 

Bay Dr. Stane Pavlic Türk Heyeti Reisi 
Yugoslav Heyeti Reisi Settar tksel 

B e l g r a d '•. • 

Belgrad, 10 Nisan 1954 

Bay Reis, 

Belgra'da 22 Ocaktan 10 Nisan 1954 tarihine kadar cereyan eden müzakereler sırasında aşa
ğıdaki hususlarda mutabık kalınmıştır : " 

Ahdi hesap, mer'i ödeme Anlaşmasının 5 nci maddesinde derpiş edilen haddi Yugoslavya 
aleyhine aşmadığı müddetçe, Yugoslav ihracat bedellerinin % 50 si, 15 Ocak 1953 tarihinde teati 
edilen notaların ahkâmı gereğince açılan «faizsiz kredi hesabı» nın bakiyesinin tesviyesine tahsis 
edilecektir. 

Her halükârda, eğer «Faizsiz kredi hesabı» 31 Ağustos 1954 tarihinde bir bakiye irae ederse 
bu bakiye yukarda bahsi geçen notalar ahkâmı gereğince tesviye edilecektir. 

Türk Hükümetinin mutabakatını bana teyidetmenizi rica ederim. 
Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Reis. 

Bay Settar îksel, Yugoslav Heyeti Reisi 
Türk Heyeti Reisi Dr. Stane PavUc 

Belgrad 

( S. Sayısı : 102 ) 
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Belgrad, 10 Nisan 1954 

Bay Reis, 

Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref duyarım. 
«Belgrad'da 22 Ocaktan 10 Nisan 1954 tarihine kadar cereyan eden müzakereler sırasında aşa

ğıdaki hususlarda mutabık kalınmıştır : 
Ahdi hesap, mer'i Ödeme Anlaşmasının 5 nci maddesinde derpiş edilen haddi Yugoslavya 

aleyhine aşmadığı müddetçe, Yugoslav ihracat bedellerinin % 50 si>. 15 Ocak 1953 tarihinde teati 
©dilen notaların ahkâmı gereğince açılan «faizsiz kredi hesabı» nm bakiyesine tahsis edilecektir. 
•dilecektir. 

Her halükârda, eğer «Faizsiz kredi hesabı» 31 Ağustos 1954 tarihinde bir bakiye irae ederse 
bu bakiye yukarda bahsi geçen notalar ahkâmı gereğince tesviye edilecektir. 

Türk Hükümetinin mutabakatını bana teyidetmenizi rica ederim. 
Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Reis.» 
Yukardaki husus hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını size bildirmekle şeref duyarım. 
Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Reis. 

Bay Dr. Stane Pavlic Türk Heyeti Reisi 
Yugoslav Heyeti Reisi Settar îksel 

Belgrad 

»m<* 
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I 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Halk Cumhuriyeti Hü* 
kümeti arasında 5 Nisan 1954 tarihinde Ankara'da imzalanan Ti
caret ve Tediye Anlaşmaları ve ekleri ile Tasfiye Protokolünün 
tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri 

mazbataları (1 /14) 

T. C. 
Başvekâlet 27 .V. 1954 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 2780, 6-1783 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 5 Nisan 
1954 tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve Tediye Anlaşmaları ve ekleri ile Tasfiye Protoko
lünün tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 24. V . 1954 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırıHan kanun ve esbabı mucibe lâyihaları ilişikleriyie 
birlikte sunulmuştur. 

Sözü geçen Anlaşmaların, 5949 sayılı Kanunla müddeti uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği 
salâhiyete istinaden îcra Vekilleri Heyetince 5 . V . 1954 tarihli ve 4/2968 sayılı kararname ile tas
dik edilmiş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

MUCÎP SEBEPLER LÂYİHASI 

ikinci Dünya Harbinin hitamından beri Romanya ile memleketimiz arasında yalnız 11 Haziran 
1929 tarihli bar «ikamet ve Ticaret ve SeyrisefainAndlaşması» mevcut olup iki memleket arasındaki 
ticari mübadeleleri tanzim edecek her hangi bir anlaşma yoktu. 

• Bu boşluğu doldurmak suretiyle ihraç mallarımıza yeni bir mahreç temin etmek ve aynı zaman
da Romanya'nın memleketimize coğrafi yakınlığı dolayısiyle nispeten iyi şartlarla bize ihraç edebi
leceği kereste ve diğer orman mahsulleri, çimento, petrol müştekatı, kâğıt ve sair malların ithalini 
sağlamak maksadiyle, Rumen Hükümetince Ankara'ya gönderilmiş olan Rumen Ticaret Heyeti ile 
müzakereler cereyan etmiş ve neticede bir Ticaret ve bir ödeme Anlaşması ve bunlara ekli vesika
lar ve ayrıca eski hesapların tasfiyesine ait bir protokol imzalanmıştır. 

Ticaret Anlaşmasındaki hükümlere göre, iki memleket arasındaki ticari mübadeleler mer 'i umu
mi ticaret rejimleri çerçevesi dâhilinde icra olunnaçak ve Anlaşmaya ekli A ve B listelerinde tadat 
edilen mallar gene aynı listelerde tesbit edilmiş bulunan kontenjan hadleri dâhilinde karşılıklı ola
rak ithal ve ihraç edilebileceklerdir. Türkiye 'den Romanya 'ya ihraç edilecek mallar A listesinde 
zikredilmiş olup, bunların başında pamuk, yün, balıklar, narenciye, palamut, pirinç, yağlı tohumlar 
ve yumurta gelmektedir. B listesinde ise Romanya 'dan memleketimize ithal olunacak emtia zikre
dilmiş bulunmaktadır. Bunların başında da çimento, kereste, benzin. ve sair kimyevi ve sınai ma
muller vardır. 

ödeme Anlaşması kliring esasına müstenit olup tediye ve yatırımların her iki memlekette' millî 
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paralarla yapılması ve ahdî hesabın A. B. D. doları ile tutulması derpiş edilmiştir. Döviz tediyesini 
icabettirmiyen karşılıklı kredi marjı 1,5 milyon A.B. D. doları olarak tesbit edilmiş, icabında Akıd 
Tarafların kendilerine disponibilite sağlıyabilmeleri için döviz tediyelerinden başka 3 aylık röpor mu
amelelerine de imkân verilmiştir. 

Anlaşmanın hitamında hesap iki taraftan biri lehine bir bakiye gösterirse, bu bakiye (i ay zar-
fmda?nıal ihracı suretiyle ve bu müddetin sonunda da serbest dövizle tasfiye edilecektir. Arzu 
edilmği takdirde de, iki Akıd Tarafın da mutabakatiyle bakiye meblâğ 3 neü bir memlekette 
kendi adlarına açılmış bulunan bir hesaba bumemleketin rizasiyle nakledilebilecektir. 

Tasfiye protokolü, 1943 ve daha evvelki Türk - Rum'en anlaşmalarından Romanya'nın 
Türk ihracatçılarına borçlu bulunduğu meblâğın tasfiyesine mütaalliktir. Bu protokol hükümle
rine göre, yeni ticaret anlaşması çerçevesi dâhilinde Romanya'nın Türkiye'ye yapacağı ihrrunt 
karşılığında tekevvün edecek Romen alacaklarının % 6,5 u eski borçların tasfiyesine tahsis) oluna
caktır. Bu suretle, anlaşmada derpiş olunan umumi mübadele hacmına göre, alacaklarını tahsil 
için 10 seneden fazla bir müddetten heri bekliyen ihracatçılarımızın hesapları 7 -8 ay' içinde tas
fiye edilmiş olacaktır. 

Anlaşmalar, 15 Nisan 1954 tarihinde yürürlüğe girecek ve bir Bene müddetle muteber olacak
tır. Bu1 müddetin sonundan 2 ay önce haber verilmek suretiyle feshedilmediği takdirde yıllık sure-
leree kendiliğinden yenilenmiş sayılacaktır. 

Yukarda bahis konusu anlaşmalar ve eklerinde mevcut esasların memleketimizin menfaat
lerine uygun ve Romanya ile olan iktisadi münasebetlerimizi gereği gibi düzenliyecek mahiyette 
bulunduğu mütalâa edilmektedir. 

Bu düşünce ile Anlaşmalar ve ekleri Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine arz olunur. 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. 1/14 
Karar No. 4 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Roman
ya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 5 Ni
san 1954 tarihinde Ankara'da imzalanan Tica
ret ve Tediye Anlaşmaları ve ekleri ile Tasfiye 
Protokolü Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Türkiye ile Romanya arasındaki ticari mü
nasebetleri tanzim eden ve 1943 yılından beri 
tahsil edilemiyen alacaklarımızın tasfiyesini 
mümkün kılan bu anlaşmalar Komisyonumuzca 
millî menfaatlerimize uygun görülmüş, ittifakla 
ve aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye Encümeni Reisi Mazbata muharriri 
îzmir Erzurum 

C. Baban B. Dülger 

Denizli 
A. Çöbanoğlu 

istanbul 
L. Kırdar 

İmzada bulunamadı 

îzmir 
N. Pınar 

Manisa 
H. Bayur 

İmzada bulunamadı 

Sinob 
M. Tümerkan 

23 .Yi . 1954 

Bursa 
/ / . Köymen 

İstanbul 
N. Yamut 

Kastamonu 
B. Alctaş 

Seyhan 
A. Topaloğlu 

Çanakkale 
B. Enüstün 
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2'icaret Encümtni 
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Ticaret Encümeni majÖatası 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Romanya 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 5 Nisan 
1954 tarihinde Ankara'da imzalanan 'Kearet ve 
Tediye Anlaşmaları ve ekîeri ile Tasfiye £*oto-
kolünün tasdiki hakkındaki kanun lâyihası En
cümenimizle tetkik edilerek memleket menfaat
lerine uygunluğu müşahede olunmuştur. 

İttifakla kabul edilen lâyiha ve ekleri Umumi 
Heyete sevk edilmek üzere Yüksek Riyasete 
saygı ile sunulur. 
Ticaret Encümeni 

Reis vekili M. M. 
Bursa Bursa 

H. Şaman H. Şaman 
Bursa * Çoruh 

B. C. Zağra H. Çeltikçioğlu 
Kastahonu Konya 
İV. Ş. Nabel M. Güzelkılme, 

Kâtip 
Kocaeli 

H. Başak 
Çorum 

K. Terzioğlu 
Maraş 

M. Karaküçük 
İmzada bulunamadı 

Ordu 
M. Yazıcı H. 

Van 
Kartal 

30 . I . 1955 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 5 Nisan 
1954 tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve 
Tediye Anlaşmaları, ve ekleri ile tasfiye Proto

kolünün tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme-
it ile Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında 5 Nisan 1954 tarihinde Ankara '4a, imza
lanan Ticaret ve Tediye Anlaşmaları ve ;ekleri 
ile tasfiye Protokolü kabul ve tasdik edilmiştir. 

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

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

Başvekil Devlet Vekili ve 
A. Menderes Başvekil Yardımcısı 

F„ R. Zorlu 
Devlet Vekili Devlet Vekili 
Dr. M. Sarol ,0, Kapanı 

Adliye Vekili 
O. Ş^ Çiçekdağ 

ı Dahiliye Vejrili . 
UN, Gedik . -
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve İç. Mv. Vekili 
Dr. B. üz 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
//. Erkmen 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

İktisat ve Ticaret Vekili 
S. Tırcalı 

G. ve İnhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavu§oğlu 

İşletmeler Vekili 
F. Çelikbaş 

( S. ;ŞayısM :PV) 



TÜRKİYE İLE ROMANYA ARASINDA TİCARET ANLAŞMASİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti, iki memleket ara
sındaki ticari mübadeleleri geliştirmek "arzusu ile, aşağıdaki hükümler üzerinde mutabık kalmışlar
dır : 

Madde — 1. 

Türkiye ile Romanya arasındaki ticari mübadeleler her iki memlekette yürürlükte bulunan itha
lât ve ihracat genel rejimlerine göre yapılacaktır. 

Madde — 2. 

Türk Hükümeti ve Romanya Hükümeti* karşılıklı olarak, işbu Anlaşmaya ilişik A ve B listele
rinde yer alan malların ithal ve ihracına, mezkûr listelerde her mal için tanzim edilen kontenjan
lar miktarmca müsaade edeceklerdir. ,-,•<. 

Kontenjanları tükenen veya ilişik listelerde kayıtlı bulunmıyan mallar, her iki memleketin yet
kili makamlarının evvelinden mutabık kalmaları şartiyle, ithal ve ihraç olunabilir. 

Madde — 3. # 

işbu Anlaşmanın yürürlüğü süresince iki memleketin yetkili makamları tarafından onanmış olan 
işlemlerden doğan ödemeler bugünkü tarihte imza edilmiş bulunan ödeme Anlaşması hükümleri ge
reğince düzenlenecektir. 

Madde — 4. 

İşbu Anlaşmanın yürürlüğe konmasından sonra karşılıklı olarak sevk edilen mallara, ilişik ör
neğe uygun ve ihraceden •memleketin yetkili makamlarınca tanzim edilmiş bir menşe şahadetna
mesi terfik edilecektir. • :.-. ••.,•."'•-.., ••;̂ -.'v 

Bedeli 100 Türk lirasını, veya başka bir para ile mukabilini aşmıyan sevkıyat için menşe şe-
hadetnamesi aranmaz. 

Madde — 5. 

İşbu Anlaşmanın yürürlüğe konmasından önce her ik memleket yetkili makamlarınca tasdik 
edilmiş olan ve henüz icra edilmekte bulunan ticari işlemler, tasdikleri anında her iki memleket
te tâbi oldukları hükümlere göre tasfiye edileceklerdir. 

Madde — 6. 

İşbu Anlaşmanın yürürlüğü süresinde her iki memleket yetkili makamlarınca tasdik edilen ve 
Anlaşmanın sona erdiği tarihte henüz tamamlanmamış bulunan ticari işlemler, işbu Anlaşma hü
kümlerine göre tasfiye edileceklerdir. . 

Madde — 7. 

İki memleket arasındaki iktisadi münasebetlerin gelişmesini takibetmek ve bu münasebetleri 
kolaylaştırmaya yarar her türlü teklifleri yapmak maksadiyle, Türk ve Rumen temsilcilerinden 
müteşekkil ve her iki memleket yetkili makamlarının talebi üzerine toplanabilecek ,olan bir Karma 
Komisyon kurulacaktır. 

(ft.Sa^Bj^lOB) 



Madde — 8. 

İşbu Anlaşma 15 Nişan 1954 tarihinde yürürlüğe girecek ve bir yıl süre ile muteber olacaktır. 
Bu süre sonundan iki ay önceden feshi ihbar edilmediği takdirde, yıllık sürelerce yenilenmiş sa
yılacaktır. 

Ankara 'da, 5 Nisan 1954 tarihinde, f ransızca iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türk Hükümeti adına Rumen Hükümeti adına 

Gönderen ; Gönderilen 
isim . îsîm • • 
İkametgâh İkaaaMgâh 
Sokak . Sokak 

Malm cinsi : 
Ambalaj tarzı 
Koli adedi Ağırlık, gayri»afi 
Marka No Kıymet . . . 

Sevk yolu : 

Türkiye ile Romanya aracındaki 5 Nisan 1954 tarihli Ticaret Anlaşması hükümlerine uyarak 
vasıfları yazılı emtianın Türk - Romanya menşeli olduğunu tasdik eder. 

(Sİ. Mrmi: M) 1 
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A - Listesi 

Türkiye'den Romanya'ya ihraç edilecek matlar 

Tarife No. 

1,7,8 
183 
174 
175 
183-185 
364 

409 
364 

97 
98 

323 
155,223, 

572 

279 
72-78 

70 
63 

158 
157 
158 
270 
284 
178,179 
276 
269 
253 

57 
189 
34 
36 

277 
127 
374 

istatistik No. Malların cinsi 

20,21,24,25,26 Canlı hayvanlar 
579-581 
549 
551-553 

Fındık 
Kuru üzüm 
Kuru incir 

582-586,587,588 Diğer kuru yemişler 
1161 

1375-1376 

Pamuk 
Linters pamuğu 
Soyulmuş keten ve kenevir 

1162,1162a Pamuk döküntüsü 
333-336 
346-347 
1067 
500,575, ' 
576,680, 
682,677, 
684,686 

872a 
178-223 
172 
153 
506 
503 
508 
798-802 
894 
563-568 
836 
797 
760,762 
136,137 
594 
82-83 
89-91, 
85-87 
863 
435-438 
1206 

Yün 
Tiftik 
Paçavra 

s Yağlı tohumlar 

Keten yağı 
Diğer nebati yağlar 
Küçük baş hayvan derileri 
Hayvan döküntüleri 
Balmumu 
Beyaz fasulye 
Pirinç 
Mercimek 
Küspeler ve posalar 
Ceviz kütükleri 
Narenciye 
Palamut 
Çöven 
Tütün 
Sünger 
Zeytin 
Yumurta 

Taze ve tuzlu balıklar 
Kitre 
îpek 

:'$M Pamuk ipliği döküntüleri 
7 Muhtelif 

Kontenjanlar 
dolar 

300 000 
250 000 

50 000 
50 000 
50 000 

4 500 000 
p. m. 

300 000 
100 000 

1 300 000 
300 000 
200 000 

400 000 

100 000 
100 000 
300 000 
150 000 
100 000 
200 000 
500 000 
50 000 
400 000 
100 000 
500 000 
650 000 
p. m. 

100 000 
30 000 
200 000 
400 000 

500 000 
40 000 
p. m. 
30 000 
000 000 

( S. Sayısı : 103 ) 
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B - Listesi 

Romanya'dan Türkiye'ye ihraç olunacak mallar 

" i - ; ' . . ' . ''.. • ' ' ' 

Tarife No. 

3 $ - • 
66-f 

20a 
274? ; f 
283rv ; 
2 8 İ ••••• > 

284 ," 
284 r 
284-- • 
285', 
286 
287.-/ V 
288 
288 
289' ' 
290 
295 
298-
300: 

3 0 2 ; ; 
299; 
302-
306 . 
307 
312 
324 i 
328-;: 

329 • - y. 
330 
331 -
332*333 
334 
336 
340 
341 
341 
342 
344 

«346 
3*50 
357 

>363 
378-379 

istatistik No. 

79 
162-166 
649 
832-834 
888 

951-956 

970-971 
974 
975 
977-978 
979 
981 
984 
998-999 
1005 
1008 
1010 
1006-1007 
1011 
1019 
1023-1026 
1043-1044 
1070-1073 
1076-1078 
1079-1081 
1085-1087 
1088-1090 
1091-1093 
1094 
1099-1100 
1106-1108 
1109-1112 
1112 
1113-1114 
1117-1118 
1123-1124 
1133 
1147-1148 
1158-1159 

Malların cinsi 

Yağlı asitler 
Her nevi jelatin 
Hindibağ 
Is boyası (Kara boya) . 
Odun kömürü , 
Beçineli biçilmiş tahta 
Biçilmiş sert tahta 
Biçilmiş sandık kerestesi 
Telgraf direği 
Kaplamalık ağaç (Yaprak ve şerit) 
Kontrplâk tahtalar . 
Ağaç travers (Kayın ve meşe) 
Ağaç yonga ve talaşı 
Ağaç tecrit maddeleri 
Hazırlanmış fıçı tahtaları 
Ağaç fıçılar 
Ağaç dokumacı malzemesi 
Ağaçtan fennî alet (Her neyi) 
Yalnız ayakkabı ve şapka kalıpları 
Ağaç kundura çivisi 
Yalnız ağaçtan düğme ve tokalar 
Kürdan 
Ağaçtan stor aksamı 
Her nevi fıçılar 
Spor edevatı 
Ambalaj kâğıdı 
Âdi, ince matbaa kâğıdı, yazı kâğıdı 
Hava postası için ince zarf ve kâğıtlar 
Renkli kâğıtlar 
Filtre ve resim kâğıdı 
Zımpara kâğıt ve mukavvası, camlı kâğıt 
Zamklı kâğıt 
Milimetreli ve hendesi kâğıt 
Sigara kâğıdı 
Mukavvalar 
Dam için katranlı, asfaltlı kâğıtlar 
Yalnız baritli ince mukavvalar 
Yalnız mukavva kutular (Dış ticaret rejimine göre) 
Mukavva masura ve makaralar 
Kozmografya için mücessem küreler 
Yalnız kâğıt torbalar 
Yalnız karbon kâğıtları, hususi kâğıtlar 
Yalnız pamuk mensucat 

Kontenjanlar 
dolar 

5 000 
p. m. 
p. m. 

200 000 
200 000 

2 000 000 
350 000 
300 000 

p. m. 
20 000 

p. m. 
500 000 

10 000 
p. m. 

50 000 
p. m. 

40 000 
50 000 

5 000 
20 000 

5 000 
5 000 

30 000 
40 000 
15 000 
50 000 

200 000 
5 000 

20 000 
20 000 
20 000 
10 000 
10 000 
30 000 

125 000 
100 000 
10 000 

5 000 
10 000 
5 000 
5 000 

10 000 
300 000 
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Tarife No. 

11İVİ39-387 
392 
463 
468 
469 
471 
471 
477. 
481 
483 
487 
493 
494 
494 
494 
496 
497 
498 
502 
510 
511 
515 
515 
534 
535 
535 
538 
545 
552 
552 
566 
600-607 
618 
647 
651-652 
653 
664 
665 
658,476 

695 

698 

699 
702-709 

istatistik No. 

1333 
1347 
1516-1518 
1530 
1531-1538 
1541 
1542/A 
1559 
1576 
1587,1588 

1624,1624/A 
1625 
1626,1628 
1627 
1632-1634 
1635-1639 
1640,1641 
1650 ' 
1662 
1677-79/B 
1701,1702 
1704 
1818 
1819-1923 
1822 
1842-1857 
1880 
1904 
1910/A 
2010-2012 

2219 
2282,2283 

2333-2334 

2423-2426 
1554,55,56 

2526-2533/B -

2536 
2536/A 
2538/A 

Malların cinsi 

Şeritçi ve kaytancı eşyası 
Perdah için zımparalı bezler 
Bile taşları 
Talk 
Çimento 
Feldspat 
Tasfiye toprağı 
Eternit 
Ateş tuğlası 
Çini döşemelik tuğla 
Çini veya porselenden sofra takımı 
Çubuk veya boru halinde camlar 
Damacana 
Küçük şişeler 
Şişeler ve akümülâtör kavanozları 
Tazyik edilmiş camdan kiremit, tuğla ve levhalar 
•Her nevi pencere camı 
Ayna ve vitrin camları 
Lamba şişesi 
Tecrit camları 
Züccaeiye eşyası 
Mücerrit cam yünü 
Su seviyesini gösteren boru camları 
Kalorifer radyotörleri 
Elektrik sobaları 
Fitilli ocaklar 
Demirden el alâtı 
Makine iğneleri 
Elektrikli ütüler 
Maden ocakları lâmbaları 
Zincirler (rejime göre) 
Musiki aletleri 
Telefon makineleri 
Kibrit 
Motörler 
Kuru ve yaş piller 
Traktörler 
Tulumbalar 
Torna ve aletler 
Mazot 
Benzin 
Bitüm, lâmba ve traktör benzini 
Parafin 
Vazelin 
Kundura boyaları 
Boya ve vernikler 

Kontenjanlar 
dolâr 

10 000 
10 000 
20 000 
5 000 

1 000 000 
10 000 
30 000 
15 000 
50 000 
30 000 
50 000 
10 000 
15 000 
10 000 
20 000 
20 000 

450 000 
10 000 
40 000 
20 000 
50 000 
10 000 

p. m. 
p. m. 

10 000 
70 000 
35 000 
20 000 
15 000 
50 000 

p. m. 
20 000 
35 000 
10 000 

400 000 
100 000 
350 000 

50 000 
500 000 
200 000 

2 000 000 
600 000 
100 000 
50 000 

p.'m. 
200 000 
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Tarife Ne 

7.11 
710-852 
718 
817 
853 
853 

t 

). İstatistik No. 

2630 

2762 
3214 
3303 
3300-3303 

Mallamı cinsi 

Sud kostik 
Kimyevi maddeler 
Karbür (karpit) 
"Katgüt 
Müstahzaratı kimyeviyei sınaiye 
Tıbbi müstahzarlar 
Her nevi portatif evler 
Muhtelif 

Kontenjanlar 
dolar 

50 000 
300 000 
50 000 
20 .000 

100 000 
100 000 
150 000 

1 000 000 

TÜRKİYE ÎLE ROMANYA ARASİNDA ÖDEME ANLAŞMASİ 

Türkiye Hükümeti ve Romanya Hükümeti, Türkiye ile Romanya arasındaki ödemeleri kolaylaş
tırmak maksadiyle, aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : 

Madde — 1. 

Bugünkü tarihle imzalanmış olan Ticaret Anlaşması gereğince, Türkiye'ye ithal edilmiş veya 
edilecek Romen mallarının bedellerine ait ödemeler ve bunlara müteferri masraflar ile yürürlükteki 
Türk kambiyo mevzuatına göre müsaade olunan her türlü ödemeler, Romen Halk Cumhuriyeti Dev
let Bankası adına ABD doları üzerinden, masrafsız ve faizsiz bir hesap açacak olan ve mezkûr öde
meleri bu hesabın matlubuna geçirecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına tediyat sure
tiyle yapılacaktır. 

Madde — 2. 

Bugünkü,tarihle imzalanmış olan Ticaret Anlaşması gereğince, Romanya'ya ithal edilmiş veya 
edilecek Türk mallarının bedellerine ait ödemeler ve bunlara müteferri masraflar ile yürürlükteki 
Rumen kambiyo mevzuatına göre müsaade olunan her türlü ödemeler, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası adına ABD doları üzerinden masrafsız ve faizsiz bir resap açacak ve mezkûr ödemeleri he
sabın matlubuna geçirecek olan Rumen Halk Cumhuriyeti Devlet Bankasına tediyat suretiyle ya
pılacaktır. 

. . , . 3 
Madde — 3. 

Yukardaki maddeler hükümlerince hak sahiplerine ödemeleri sağlamak üzere, Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası ile Romen Halk Cumhuriyeti Devlet Bankası, ödeme emri yapılacak olan 
tahsilat (veya tediyat) ihbarlarım, lüzumlu her türlü hususlarla birlikte, günü gününe birbirleri
ne bildireceklerdir. 

Madde — 4. 

Tediyat ve ödemeler her iki memlekette o memleketin millî parası ile yapılacaktır. 
Tediyat ve ödeme emirleri her iki memlekette A. B. D. dolarının tediye veya ödeme günü o mem

lekette cari olan resmî kuru üzerinden yapılacaklardır. 
A. B. D. dolarından başka bir para üzerinden hesaplanan alacaklar, o paranın A. B. D. dolarına 

olan resmî rayici üzerinden A. B. D. dolarına tahvil edilecektir. 

( S. Sayısı : 103 ) 
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Madde — 5. 

Birinci maddede derpiş edilen hesabın gösterdiği disponibilite, Rumen Halk Cumhuryetı Devlet 
Bankasının Türkiye'ye yapacağı ödemelere kâfi gelmediği takdirde, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası, işbu hesabın zimmeti 1,5 milyon dolara varıncaya kadar, ödeme emirlerini derhal icraya 
devam edecektir. 

İşbu hesabın zimmeti 1,5 milyon doları aştığı takdirde, Rumen Halk Cumhuriyeti Devlet Banka
sı, tediye emirlerinin hak sahiplerine derhal tesviyesini sağlamak üzere, Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası nezdindeki hesabın, üç ay içinde geri £lmak imkânı ile röpor muameleleri veya dolar ve
ya iki banka arasında kararlaştırılacak her hangi başka bir döviz tediyesi suretiyle besleyebilecek
tir. 

Madde — 6. 

Birinci maddede derpiş edilen hesabın gösterdiği disponibilite, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasının Romanya'ya yapacağı ödemelere kâfi gelmediği takdirde, Romen Halk Cumhuriyeti 
Devlet Bankası, işbu hesabın zimmeti 1,5 milyon dolâla varıncaya kadar, ödeme emirlerini derhal 
icraya devam edecektir. v 

îşbu hesabın zimmeti 1,5 milyon doları aştığı takdirde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 
tediye emirlerinin hak sahiplerine derhal tasviyesini sağlamak üzere, Romen Halk Cumhuriyeti 
nezdindeki hesabını, üç ay içinde geri almak imkânı ile röpor muameleleri veya dolar veya iki 
banka arasında kararlaştırılacak her hangi başka bir döviz tediyesi suretiyle besliyebilecektir. 

Madde — 7. ' "'$;) 

İşbu Anlşmanm feshi anında 1 ve 2 nci maddelerde derpiş edilen • hesaplarda iki Âkıd Taraf
tan biri lehine (bir bakiye kalması halinde, bu bakiye borçlu tarafça, 6 aylık bir süre içinde, bu 
günkü tarihle imzalanmış bulunan Ticaret Anlaşmasına ilişik listelerde yer alan malların veya 
borçlu tarafın teklifi ve alacaklı tarafın kabulü üzerine kararlaştırılacak diğer malların ihracı 
suretiyle tasfiye edilecektir. 

Borçlu tarafın borcunu ödemesini sağlamak maksadiyle, alacaklı taraf yukarda sözü geçen 
malların ithali için imkânları dâhilinde olan herşeyi yapacaktır. 

iki Âkıd Taraf, yukardaki fıkralarda sözü geçen bakiyeyi, aralarında anlaşmak suretiyle üçün
cü bir memlekette, kendi adlarına açılmış bulunan bir hesaba bu memleketin rızasiyle nakledebi
lirler. 

Yukarda bahsi geçen fi aylık sürenin bitişinden sonra kalabilecek olan bakiye serbest dövizle 
tasfiye edilecektir. 

Madde — 8. 

A. B. D. dolarının altına olan bugünkü rayici (35 dolar = 1 ons saf altın) değiştirilecek olur
sa, 1 ve 2 nci maddelerde zikredilen hesapların zimmet ve matlup bakiyeleri iki banka tarafın
dan, rayicin değiştirildiği gün ve o nispette otomatik olarak ayarlanacaktır. 

Madde — 9. 

îşbu Anlaşmanın tatbikine ait teknik hususlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Ru
men Halk Cumhuriyeti Devlet Bankası tarafından müştereken tesbit edilecektir. 

( S. Sayısı: 103 ) 
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Madde — 10. 

işbu Anlaşma bugünkü tarihle imzalanan Ticaret Anlaşmasının bir cüz'ü olup aynı gün yürür
lüğe girecek ve aynı yürürlük süresinde olacaktır. 

« 
Ankara'da, 5 Nisan 1954 günü, Fransızca iki nüsha olarak tanzim edilmiştir 

Türk Hükümeti adına Rumen Hükümeti adına 

TASFİYE PROTOKOLÜ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rumen Halk Cumhuriyeti Hükümeti 2 Şubat 1943 ve 18 
Mayıs 1944 tarihli Ticaret Anlaşmasmaları ile 10 iAralık 1943 tarihli Tasfiye Anlaşması gereğince 
yapılan ithalât ve ihracat muamelelerinden doğan eski ticari hesapların bakiyelerinin tasfiyesini 
mümkün kılmak maksadiyle, aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : 

Madde — 1. 

Yukarda sözü geçen ve Rumen Halk Cumhuriyeti Devlet Bankası zimmetinde 1 278 131,02 Türk 
lirasına baliğ olan ticari hesapların bakiyeleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında açılacak 
olan hususi bir tasfiye hesabına geçirilecektir. 

Yetkili Türk ve Rumen makamları, 2 Şubat 1943 ve 18 Mayıs 1944 tarihli Ticaret Anlaşma
ları ile 10 Aralık 1943 tarihli Tasfiye Anlaşmasının yürürlük süresi sırasında doğmuş olan ticari 
alacaklara ait transfer taleplerini, her iki memleketin kambiyo kontrolü hususundaki mevzuatı 
çerçivesi dâhilinde Türk ve Rumen tasfiye hesabı yoliyle ödenmesini temin etmek üzere, hüsnü ni
yetle inceliyeceklerdir. 

Transfer talepleri ilgililer tarafından, işbu Protokolün yürürlüğe konmasından itibaren 3 aylık 
bir müddet içinde yapılmalıdır. 

Madde — 2. 

Bugünkü tarihle imzalanan ödeme Anlaşmasına göre Rumen malları bedeli ,olarak yapılan tedi-
yatm % 6,5 u, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 1. maddede derpiş edilen tasfiye 
hesabının matlubuna geçirilecektir. 

Tasfiye hesabı bir zimmet bakiyesi göstermediği anda kapanmış addedilecektir. 

Madde — 3. 

Bir önceki madde mucibince ABD dolarının Türk lirasına tahvili, bu iki paranın resmî rayi
cine göre yapılacaktır. 

Başka bir para ile ifade olunan alacakların Türk lirasına tahvili, söz konusu para ile Türk 
lirasının ABD dolarına nispetle resmî rayiçlerine göre yapılacaktır. 

Madde — 4. 

işbu Protokol bugünkü tarihle imzalanan ödeme Anlaşmasının bir cüz'ü olup aynı yürürlük 
süresinde olacaktır. 

Ankara'da, 5 Nisan 1954 tarihinde, Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türk Hükümeti adına Rumen Hükümeti adına 

( S : Sayısr: 103) 
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Rumen Heyeti Başkam Ankara, 3 Nisan 1954 

Bay Başkan, 

Bugünkü târihle imzalanan ödeme Anlaşmasına atfen, her iki Âkıd Tarafta iner ' i genel rejim
lere uygun olarak, 1 ve 2 nci maddelerde derpiş edilen hesap vasıtasıyle yapıkcak ödemelerin 
aşağıdaki kalemleri ihtiva edeceğini bildirmekle şeref kazanırım: 

1. Türk ve Rumen Hükümetleri arasında akdedilen Anlaşmalar çerçevesi içind'e yapılmış 
veya yapılacak mal sevkıyatı, 

2. Türk gemilerinin Rumen liman ve kara sularındaki ve Rumen gemilerinin Türk liman 
ve kara sularındaki liman, rıhtım ve geçiş masrafları (bunkera hariç), antrepo, depolama, güm
rük masrafları ile mal mübadelesine müteferri her türlü masraflar, 

3'. Mal sigortalama ve reasüransı (Prim ve tazminat), 
4. Türkiye ve Romanya arasında mal stâvk ve nakliyatı masrafları,, 
5. Mal ve insan nakline ve taşıt kiralarına müteferri her türlü masraf ve navlunlar, 
6. Transit ticaretine ait masraflar, 
7. Demiryolları ve PTT idareleri arasındaki tesviyeler, 
8.,. îk i memleketin yetkili makamlarınca müştereken kararlaştırılacak diğer masraflar. 
Yukardaki hunuslarda Hükümetinizin mutabakatını bildirmenizi rica ederim. 
Derin hürmetlerimin kabulünü rica. ederim, Bay Başkan. 

Bay Turgut Menemencioğlu L. Mihailovici 
Türk Heyeti Başkanı 

Türk Heyeti Başkam Ankara, 5 Nisan 1954 

Bay Başkan, 

Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım : 
«Bugünkü tarihle imzalanan ödeme Anlaşmasına atfen, her iki' Âkıd Tarafta mer'i genel re

jimlere uygun olarak, 1 ve 2 nei maddelerde derpiş edilen hesap vasıtasiyle yapılacak ödemelerin 
aşağıdaki kalemleri ihtiva edeceğini bildirmekle şeref kazanırım: 

1. Türk ve Rumen hükümetleri arasında aktedilen anlaşmalar çerçevesi içinde yapılmış veya 
yapılacak mal sevkıyatı, 

2. Türk gemilerinin Rumen liman ve kara sularındaki ve Rumen gemilerinin Türk liman ve kaT 

ra sulanndaki liman, rıhtım ve geçiş masrafları (bunkera hariç), antrepo, depolama, gümrük 
masrafları ile mal mübadelesine müteferri her türlü masraflar, 

3. Mal sigortalama ve reasüransı (prim ve tazminat), 
4. Türkiye ve Romanya arasında mal sevk ve nakliyatı masrafları, 
5. Mal ve insan nakline ve taşıt kiralarına müteferri her türlü masraf ve navlunlar, 
6. Transit ticaretine ait masraflar, 
7. Demiryolları ve P. T. T. idarejeri arasındaki tesviyeler, 
8.. îki memleketin yetkili makamlarınca müştereken kararlaştırılacak diğer masraflar. 
Yukardaki hususlarda hükümetinizin mutabakatını bildirmenizi rica ederim.» 

( S. Sayışı: 103 ) 
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Hükümetimin bu husustaki mutabakatini bildirmekle §eref kazanırım. 
Derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Bay Leonid Mihailovici Turgut Menemenchğlu 
Rumen Heyeti Başkanı 

Rumen Heyeti Başkam, Ankara, 5 Nisan 1954 

Bay Başkan, 

Bugünkü tarihli Türk - Rumen ödeme Anlaşmasını imza ederken aşağıdaki hususu teklif et
mekle şeref kazanırım : 

ödeme Anlaşmasının 1 ve 2 nci maddelerinde söz konusu hesaplar birbirlerinin tabiî karşılığı ol
duklarına göre, bu hesaplara ait aylık hulasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 
hazırlanacak ve bunlara mütaallik mutabakat mektupları, mutabakatı kesinleştirmek üzere, Rumen 
Halk Cumhuriyeti Devlet Bankasınca tetkikten sonra teyidedileeektir. 

Bu hususta Hükümetimizin mutabakatını bildirmenizi rita ederim. 
Derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Bay Turgut Menemencioğlu L. Mikaleviei 
Türk Heyeti Başkanı 

Türk Heyeti Başkanı * Ankara, 5 Nisan 1954 

Bay Başkan, ı 

Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım : 
«Bugünkü tarihli Türk - Rumen ödeme Anlaşmasını imza ederken aşağıdaki hususu teklif et

mekle şeref kazanırım : 
ödeme Anlaşmasının 1 ve 2 nci maddelerinde söz konusu hesaplar birbirlerinin tabiî karşılığı 

olduklarına göre, bu hesaplara ait aylık hulâsalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafın
dan hazırlanacak ve bunlara mütaallik mutabakat mektupları, mutabakatı kesinleştirmek üzere, 
Rumen Halk Cumhuriyeti Devlet Bankasınca tetkikten sonra teyidedileeektir. 

Bu hususta Hükümetinizin mutabakatını bildirmenizi rica ederim.» 
Hükümetimin bu husustaki mutabakatını bildirmekle şeref kazanırım. 
Derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Bay Leonid Mihailovici . Turgut Menemencioğlu 
Rumen Heyeti Başkanı i 

( S. Sayısı : 103 ) 
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Rumen Heyeti Başkanı, Ankara, 5 Nimn 1954 

Bay Başkan, 

Memleketlerimiz arasında bugünkü tarihle bir Ticaret Anlaşması imzalanmasına müncer olan gö
rüşmeler sırasında, Türk makamlarının, Türk ihraç programında disponibilite bulunmasi şartiyle, Ro
manya'ya buğday satışı hususunda görüşmelerde bulunmayı kabul ettiklerini bildirdiniz. 

Hükümetinizin bu husustaki mutabakatını teyidetmenizi rioa ederim. 
Derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Bay Turgut Menemencioğlu L. Mihaüovki 
Türk Heyeti Başkanı 

Türk Heyeti Başkanı, Ankara, 5 Nisan 1954 

Bay Başkan, 

Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım : 
«Memleketlerimiz arasında bugünkü tarihle bir Ticaret Anlaşması imzalanmasına müncer olan 

görüşmeler sırasında, Türk makamlarının, Türk ihraç programında kâfi disrjonibilite bulunması şar
tiyle, Romanya'ya buğday satışı hususunda görüşmelerde bulunmayı kabul ettiklerini bildirdiniz. 

Hükümetinizin bu husustaki mutabakatını teyit etmenizi rica ederim.» 
Hükümetimin bu husustaki mutabakatını bildirmekle şeref kazanırım. 
Derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Bay Leonid Mihailovici Turgun Menemencioğlu 
Rumen Heyeti Başkanı 

Itumcn Heyeti Başkanı Ankara, 5 Nisan 1954 

Bay Başkan, 

Bugünkü tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarının imzasına müncer olan müzakereler sırasın
da bu husustaki görüşmemize atfen, Rumen Halk Cumhuriyeti Hükümetinin, her iki memleket 
yetkili makamları temsilcilerinin, yukarda sözü geçen Anlaşmalar çerçevesine girmiyen ekono
mik meseleler üzerinde mevcut olabilecek karş lıkltı talepleri tetkik etmek üzere kısa zamanda 
temasa geçmeleri hususunda mutabık olduğunu bildirmekle şeref kazanırını. 

Bu hususta Hükümetinizin mutabakatını bildirmenizi rica ederim. 
Derin hürmetlerin kabulünü rica ederim, Bay Başkan. 

Bay Turgut Menemencioğlu L. Mihailovici 
Türk Heyeti Başkanı 

( S, Sayısı : 103 )' 
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' Twrk Heyeti Bakkam Anîcara, 5 Nisan 1954 

Bay Başkan, 

Müfadi aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım : 
Bugünkü tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının imzasına müncer olan müzakereler sırasında 

bu husustaki görüşmemize atfen, Romen Halk Cumhuriyeti Hükümetinin, her iki memleket yetkili 
makamları temsilcilerinin, yukarda sözü geçen Anlaşmalar çerçevesine girmeyen ekonomik mese
leler üzerinde mevcut olabilecek karşılıklı talepleri tetkik etmek üzere kısa zamanda temasa geç
meleri hususunda mutabık olduğunu bildirmekle şeref kazanırım. 

Bu hususta Hükümetimizin mutabakatını bildirmenizi rica ederim. ' 
Hükümetimin Ifou husustaki mutabakatım bildirmekle şeref kazanırım. 
Derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim. Bay Başkan. 

Bay Leonid Mihailovici Turgut Meemencioğlu 
Romen Heyeti Başkanı 

ı ı *m* ı ı 

«» ı, •( S. Sayısı : 103 ) 



Dm* : X A Q 
içtima: 1 S SAYISI iU9 

Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın teşriî masuniyetinin k a k ! m a w ^ k ' 
kında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilatı Esasiye ve d h y e enCU" 

menlerinden kurulan Muhtelit Encümen mazb/*1 &/p 

Başbakanlık *: 16 . Xtt . 19$İ 
Ymt İğleri ve Sicil Müdürlüğü , -

özel No. 6/2-3415, 6/3437 • ' . . . . . . . . . . .,.-_-V 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliği 

«Kars» Gazetesisin 12 . VIII . 1952 tarihli nüshasında (Bu da ' b a § l l ğ l *Xm^ ^ ^ ^ 
ile kendisini madde tâyini suretiyle tahkir ettiği, Kars'ta «ikan kİnCİ» GaZetG&1 ? . •" ^ 
Ekinci tarafından şikâyet olunan Kars Milletvekili Sim Atalay ^mda Anayasanın^?.ncı madde
si hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adalet. B a k f ^ d a n alman 27-. XI . 195-2 tarın 
ve 562/121 sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak s ı ı n * n u saygılarımla arz ederim. 

. . . . . , . . • Başbakan 
A. Menderes 

Adalet Bakanlığının (Geza iş. ü. Md.) 27 . XI . 1952 ril* Ye 5 6 2 /* 2 1 ^ û l t e r e l e r i - örmedir 

Yüksek Başba^11^ , . . . , • 
Kars C. Savcılığından alınan 10 , XI . 1952 gî v e 952/1072 sayılı yazıda < • - *.,/;. -.',..:•' 
«Kars» Gazetesinin 12 . VIII . 1952 tarihli m V s m d a <Bn d a ü«) başlığı altında neşrettiği **-

zı ile kendisini madde tâyini suretiyle tahkir ett*> Kars'ta çıkan «Ekinci» Gazetesi sahıpı-Gengız 
Ekinci tarafından şikâyet olunan Kars MİUetveki Sim Atalay hakkında, isnat olunan suçtan dolayı 
takibat icrası için mumaileyhin milletvekilliği c*u n u l m a z l l g m m kaldırılması istenmiştir,- , . , • 

Adı geçen savcıhktan gönderilen 5 XI >>2 tarihli şikâyet dilekçesi ve şikâyetçinin tfadeytu-
tanagı ile «Kars» Gazetesinin mezkûr 12 . VT • 1 9 5 2 t a r i h l i nüshası, bu hususa dair savcılıkça tan
zim olunan fezleke ile birlikte sunulmuştur. 

Anayasanın 17 nci maddesi hükmü dai*i*de ereğinin ifasına müsaadelerini saygılarımla rica 
ederim. 

Adalet Bakanı 
O. Ş. Çiçekdağ 
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*«S* Esasiye re Adliye encümenlerinden müteşekkil Muhtelit Encümen maabataju 

. T. X 
Teşkilâtı EsaM' „. * <& l t&ss 

.. 7 . ve Adliye 44,ı-,W3o 
encümenlerindi *. — ~-• 

MuhteUt £üte§ekktl 

Mas No?1™ 

Kars Gazetesinin 1:TTTT ı n c r t x . , v .. , j ,, , .. . . 7III . 1952 tarihli nus-haşaında (bu da üç) bas lx , ^ .„ . •ı ı_ J- • • i , altında neşrettiği ya-
•sineri i la 1rA'r>/-lınî^î «« n J J„ T ov 

Yüksek Reisliğe 

re Yüksek Reisliğe sunulur. 

zısı ile kendisini madde 
ettiği, Kars'ta çıkan (E ini suretiyle tahkir 

ci) gazetesi sahibi 
Çfâp* Ekinci tarafından > olunmmndw 
dolayı Kars Mebusu Sırrı ^ ^ t e § r i î m a . 
suniyetinin kaldırılması hakk^. ;gagVekaietm 
6^3415, 6/3437 sayı ve 16 . r 1 9 5 2 t a r i l ü i 
tezkeresiyle ilişiği dosya, Muhte^ n e ü m e n i m i z e 
hayale edilmekle bu baptaki dos;\ tetkiki ve 
neticeye göre mazbatasının yazımı . • Dahi
lî Nizamnamenin 178 nci maddesi gfc«n<,e v^r'a 
suretiyle ayrılan İhzari Encümene 7 J j e(jy_ 
misti. 

Bu Encümen tarafından yapılan tfc^at gp_ 
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe a<ıosva 
Muhtelit Encümenimizce incelenip g ö r ü ^ ^ 
m -sonra, ad, geçen Kar, Mebusu Sim At ,y a 
isnat olunan suç Teşkilâtı Esasiyenin 12 \ o-j-
nci maddelerinde yazılı suçların dışında kal^ 
anlaşıldı. 

Bu itibarla yttpiîmak istenen takibat ve mı 
hakemenin Dahili Nizamnamenin 180 nci madde
si gereğince devre sonuna bırakılmasına ittifakla 
karar verildi. 

TTmumi Heyetin tasvibine arz olunmak üze-

Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden 

müteşekkil Muhtelit 
Encümen Reisi 

Manisa 
F. L. Karaosmanoğlu 

Ankara 
H. Türegün 

Balıkesir 
V. Asena 

Çorum 
M. K. Biberoğlu 

Eskişehir 
ff. Sezen 

Kars 
/. Us 

Kocaeli 
8. Dinçer 

Ordu 
M..C Bengü 

Seyhan 
C. Oral 
Yozgad 

'/. Aktürel 

M. 

Aydın 
G. Ülkü 
Burdur 

B. Kayaalp 
Erzincan 

S. Perinçek 
İsparta 

8. Bilgiç 
Kars 

K. Güven 
Manisa 

Ş. Ergin 
Ordu 

F. Ertekin 
Sivas 

Ş. Ecevit 
Yozgad 

M. Ataman 

Muharriri ve Kâtip 
Manisa 

M. Tü/may 
Aydın 

N. Geveci 
Bursa 

M. Erkuyumcu 
Erzurum 

Z. Çavuşoğlu 
İzmir 

A. Güngören 
Kırşehir 

M. Mahmudoğlu 
Niğde 

ff. H. Ülkün 
Seyhan 

E. Batumlu 
Trabzon 
S. Dilek 

Zonguldak 
N. Kirişcioğlu 
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İçtima: 1 S. S A Y I S I : 

Kırklareli Mebusu Fikret Filiz'in teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en

cümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen mazbatası ( 3 / 9 ) 

T. C. 
Başvekâlet 29;. III . 1954 

Yazt îşleri ve Sicil Müdürlüğü 
H. No. : 6/2 - 599, 6/909 ! i ' 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Kendisini madde tâyini suretiyle tahkir ettiği, inece nahiyesinin Kızılcamüsellem köyü muh
tarı Emin özoğul tarafından şikâyet olunan Kırklareli Mebusu Fikret Filiz hakkında Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adliye Vekâ
letinden alman 12 . III . 1954 tarih ve 7985 sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak sunul
duğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A, Menderes 

Adliye Vekâletinin 12 . III . 1954 tarih ve (Ceza îş. ü. Md.) 7985 sayılı tezkeresi suretidir 

Yüksek Başvekâlete 

Kırklareli C. Müddeiumumiliğinden alman 7 . X . 1953 gün ve 876 sayılı yazıda; 
Kendisini madde tâyini suretiyle tahkir ettiği, inece bucağının Kızılcamüsellem köyü şuh tan 

Emin Özoğul tarafından şikâyet olunan Kırklareli Mebusu.Fikret Filiz hakkında takibat icrası için 
mumaileyhin teşriî masuniyetinin kaldırılması istenmiştir. 

Adı geçen müddeiumulikten göıderilen mezkûr hâdiseye pit hazırlık tahkikatı evrakı birlikte 
sunulmuş olmakla, Teşkaâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde muktazasınm 
ifasına delâlet Duyurulması saygılarımla ar ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
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Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtt Esasiye ve Adliye 22.1.1955 
encümenlerinden müteşekkil 

Muhtelit Encümen 
Esas No. : 3/9 
Karar No. : 8 

Yüksek Reisliğe 

Kendisini madde tâyini suretiyle tahkir 
ettiği, înee Nahiyesinin Kızücamüsellen köyü 
muhtarı Emin özoğııl tarafından şikâyet olun
masından dolayı suçlu sanılan Kırklareli Me
busu Fikret Filiz'in teşriî masuniyetinin kal
dırılması hakkındaki Başvekâletin 6/2-599, 
6/909 sayı ve 29 . III . 1954 tarihli tezkeresiyle 
ilişiği dosya, Muhtelit Encümenimize havale 
edilmekle bu baptaki dosyanın tetkiki ve neti
ceye göre mazbatasının yazılması için, Dahilî 
Nizamnamenin 178 nci maddesi gereğince kur'a 
suretiyle ayrılan İhzari Encümene tevdi edil
mişi:). ' . , 

Bu Encümen tarafından yapılan tetklikat 
sonunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dos
ya i Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşül^ 
dükten sonra, adı geçen Kırklareli Mebusu 
Fikret Filiz'e isnat olunan suç Teşkilâtı Esa-
siyenin 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçla
rın dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad
desi gereğince Devre sonuna bırakılmasına itti-

i ufakla karar verildi. 
Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üze

re Yüksek Reislliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve 

Adliye encümenlerinden 
müteşekkil Muhtelit 

Encümen Reisi M. Muharriri ve Kâtip 
Manisa Manisa 

F. L. Karaosmanoğlu M. Tümay 
Ankara 

H. Türegün 
Balıkesir 
V-. Asena 

Çorum 
M. K. Biber oğlu 

Eskişehir 
H. Sezen 

Kars 
/ . Us 

Kocaeli 
8. Dinçer 

Ordu 
M. C. Bengü 

Seyhan 
V. Oral 
Yozgad 

/. Aktürel 

Aydın 
C. Ülkü 
Burdur 

B. Kayaalp 
Erzincan 

$. Perinçek 
İsparta 

S. Bilgiç 
Kars 

• K. Güven 
Manisa 

Ş. Ergin 
Ordu 

F. Ertekin 
Sivas 

Ş. Ecevit 
Yozgad 

M. Ataman 

Aydın 
N. Geveci 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

Erzurum 
Z. Çavuşoğlu 

izmir 
A. Güngören 

Kırşehir 
M. Mahmudoğlu 

Niğde 
H. H. Ülkün 

.Seyhan 
E. Batumlu 

Trabzon 
S. Dilek 

Zonguldak 
İV". Kirişcioğhı 

(S. Sayısı: İ l ö ) • % 



İçtima: 1 S. S A Y I S I : M I 

Kırklareli Mebusu Mahmut Erbîl'în teşrîî masuniyetinin kaldırılması 
baklanda Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en

cümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen mazbatası (3 /10) 

••• T . C . • •' '• ' ' •" - v ' " " • - • - • ' • • " • • r . 

Başvekâlet , ' M. VIII 1953 
Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 

H. No. 6/2-1938, 6/2484 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

18. IV. 1953 tarih ye 6/2-889/6-1243 sayılı tezkereye ektir: 
Doğanca köyündeki mandırasında çalıştırdığı işçilere ödediği ücretleri gösterir bordroları ka

nuni müddeti içinde işçi Sigortaları Kurumuna göndermeınek suretiyle iş Kazalariyle Meslek 
Hastalıkları ve Analık Sigortaları hakkındaki 4772 sayılı Kanuna muhalefette bulunduğu ihbar 
olunan Kırklareli Mebusu Mahmut Erbil hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi 
hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adaliet Vekâletinden alınan 3 . VTII . 1953 tarih 
ve 25100 sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

T. C. Ankara: 3. VIII .1953 
Adalet Vekâleti 

C. 1. U. Müdürlüğü Özü : Kırklareli Mebusu Mahmut 
25100 : özel Erbil hakkında, 

Yüksek Başvekâlete 

Kırklareli C. Müddeiumumiliğinden alman 15. VII , 1953 gün ve 552 sayılı yazıda f r 
Doğanca köyündeki mandırasında çalıştırdığı işçilere ödediği ücretleri gösterir bordroları ka

nuni müddeti içinde işçi Sigortaları Kurumuna göndermeınek suretiyle iş Kazalariyle, Meslek 
Hastalıkları ve Analık Sigortaları hakkındaki 4772 sayılı Kanuna muhalefette bulunduğu il.oar 
olunan Kırklareli Mebusu Mahmut Erbil hakkında takibat icrası için mumaileyhin teşriî masuni
yetinin kaldırılması, Vize C. Müddeiumumiliğinin işarına atfen istenmiştir. 

Adı geçen müddeiumumilikten gönderilen işçi Sigortaları Kurumu istanbul Şubesi Müdürlü
ğünün 20.1.1951 gün ve 162/6 sayılı yazısı ve diğer evrak bağlı olarak sunulmuştur. 

Bu hususta Vize C. Müddeiumumiliğince verilmiş olan 12. VI I . 1951 gün ve 546/92 sayılı takip 
sizlik kararının ahiren iptaline karar verildiği, yine Vize C. Müddeiumumiliğinin evrak arasın
da mevcut 11. VI I . 1953 gün ve 2035 sayılı yazısından anlaşılmıştır. 

Mahmut Erbil'in daha evvel mümasil bir fiilinden dolayı teşriî masuniyetinin ref'i istenmesi 
üzerine keyfiyet 6. IV»1953 gün ve 11052 sayılı yazımızla yüksek makamlarına arz edilmiş oldu
ğundan, mezkûr yazımızla birleştirilerek Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü da-

t iresinde muktazasmm ifasına müsaadelerini saygılarımla arz ve rica ederim. 
Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekâağ 



Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden müteşekkil 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/10 
Karar No. 9 

22.1.1955 

Yüksek Reisliğe 

Doğanca köyündeki mandırasında çalıştırdı
ğı işçilere ödediği ücretleri gösterir bordroları 
kanuni müddeti içinde îşçi Sigortaları 'Kurumu
na göndermemek suretiyle iş Kazalariyle Meslek 
Hastalıkları ve Analık Sigortaları hakkındaki 
4772 sayılı Kanuna muhalefette bulunduğu ihbar 
olunmasından dolayı suçlu sanılan Kırklareli 
Mebusu Mahmut Erbil'in teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkındaki Başvekâletin 6/2-1938, 
6/2484 sayı ve 24 . VIII . 1953 tarihli tezkere
siyle ilişiği dosya, Muhtelit Encümenimize hava 
le edilmekle bu baptaki dosyanın tetkiki ve ne
ticeye göre mazbatasının yazılması için, Dahilî 
Nizamnamenin 178 nci maddesi gereğince kur';ı 
suretiyle ayrılan İhzari Encümene tevdi edil
mişti. 

Bu Encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce inceleinip görüşül
dükten sonra, adıgeçen Kırklareli Mebusu Mah
mut Erbil'e isnat olunan suç Teşkilâtı Esasiye-
nin 12 ve 27 ncı maddelerinde yazılı suçların dı
şında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad
desi gereğince devre sonuna bırakılmasına itti
fakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Teşkilâtı Esasiye s ve 
Adliye encümenlerinden 

müteşekkil Muhtelit 
Encümen Reisi M. Muharriri ve Kâtip 

Manisa 
F. L. Karaosmanoğlu 

Ankara 
H. Türegün 

Balıkesir 
V. Asena 

Çorum 
M. K. Biberoğhı 

Eskişehir 
İT. Sezen 

Kars 
/ . Us 

Kocaeli 
S. Dinçer 

Ordu 
M. G. Bengü 

Seyhan 
C. Oral 
Yozgad 

/. Aktürel 

Aydın 
C. Ülkü 
Burdur 

B. Kayaalp 
Erzincan 

S. Perinçek 
İsparta 

S. Bilgiç 
Kars 

K. Güven 
Manisa 

Ş. Ergin 
Ordu 

F. Ertekin 
Sivas 

Ş. Ecevit 
Yozgad 

M. Ataman 

Manisa 
M. Tümay 

Aydın 
N. Geveci 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

Erzurum 
Z. Çavuşoğlu 

İzmir 
A. Güngören 

Kırşehir 
M. Mahmudoğlu 

Niğde 
H. E. Ülkün 

Seyhan 
E. Batumlu 

Trabzon 
8. Dilek 

Zonguldak 
N. Kirişcioğlu 

( S. S*ymı : 111) 



tçtüna:" 1 S. S A Y I S I : I 

Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'nın teşriî masuniyetinin kaldı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen mazbatası (3/12) 

T. C. 
Başvekâlet 13 . X . 1953 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
H. No : 6/2 - 4067, Ş/2922 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millet Partisi mensupları tarafından 15 . VI . 1953 tarihinde Turgutlu'da Cumhuriyet Meyda
nında yapılan toplantıda konuştuğu sırada sarf ettiği bâzı sözlerle Sayin Cumhurreisine gıya
bında tecavüzatta bulunduğu ihbar olunan Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı hakkında, Türk Ceza 
Kanununun 158 nci maddesinin ikinci fıkrasına tevfikan takibat icrası için Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adalet Vekâletinden alı
nan 6 . X . 1953 tarih ve 31239 sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygı
larımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

T. C. 
Adalet Vekâleti ' ~ 6 . X . 1953 

C. îş. TL Müdürlüğü 
Bayı : 31239 

Yüksek Başvekâlete 

Millet Partisi mensupları tarafından 15 . VI . 1953 günü Turgutlu'da Cumhuriyet Meydanında 
yapılan toplantıda konuştuğu sırada sarf ettiği bâzı sözlerle Sayın Cumhurreisine gıyabında teca
vüzatta bulunduğu ihbar olunan Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı hakkında, Türk Ceza Kanu
nunun 158 nci maddesinin ikinci fıkrasına tevfikan takibat icrası için, aynı kanunun 160 nci mad
desi mucibince izin verilmesi ve sıfatı itibariyle de teşriî masuniyetinin kaldırılması, Turgutlu 
Cumhuriyet Müddeiumumiliğinin işarına atfen Manisa Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden istenmiş
tir. 

Aleyhine isnat olunan mezkûr suçtan dolayı adı geçen mebus hakkında takibat icrası vekâleti-
mizce uygun bulunmuş ve mahallinden gönderilen bu hâdiseye mütaallik hazırlık tahkikatı evra
kı birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde maznunun teşriî masuniyeti
nin ref'ine mütaallik muamelenin ifasına delâlet ve müsaadelerini saygılarımla arz ve rica ede
rin*. 

; Adalet Vekili 
O. Ş. ÇiçekAağ 
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- 2 — 
Tegküâta. Esasiye ve Adliye encümenlerinden mfiteıekkil Muhtelit Encümen maıMem 

T. o. M, M, 
Teşkilâtı Esasiyi ve Adlîye 
encümenlerinden mütevekkil 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/12 
Karar No. 11 

»2.1.1955 

Yüksek Reisliğe 

Millet Partisi mensupları tarafından 15 . VI . 
1953 tarihinde Turgutlu'da Cumhuriyet Meyda
nında yapılan toplantıda konuştuğu sırada sarf 
ettiği bâzı sözlerle Sayın Cumhurreisine, gıya
bında tecavüzatta bulunduğu ihbar olunmasın
dan dolayı suçlu sanılan Kırşehir Mebusu Os
man Bölükbaşı'nm teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkındaki Başvekâletin, 6/2-4067, 6/4 -
2922 sayı ve 13 : X .1953 tarihli tezkeresi ile 
ilişiği dosya, Muhtelit Encümenimize haval'o 
edilmekle bu baptaki dosyanın, tetkiki ve neti
ceye göre mazbatasının yazılması için, Dahilî 
Nizamnamenin 178 nci maddesi gereğince kur'a 
suretiyle ayrılan İhzari Encümene tevdi edil
mişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra, adı geçen Kırşehir Mebusu Osman 
Bölükbaşı'ya isnat olunan suç Teşkilâtı Esasiye-
nin 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçların 
dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad
desi gereğince Devre sonuna bırakılmasına itti
fakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve 

Adliye encümenlerinden 
müteşekkil Muhtelit 

Encümen Reisi M. Muharriri ve Kâtip 
Manisa • 

F. L. Karaosmanoğlu 
Ankara 

H. Türegün . 
Balıkesir 
V. Asena 

Çorum 
M. K. Bıberoğlu 

Eskişehir 
H. Sezen 

Kars 
/. Us 

Kocaeli 
8. Dinçer 

Ordu 
M. C. Bengü 

Seyhan 
C. Oral 
Yozgad 

î. Aktürel 

Aydın 
0. Ülkü 
Burdur 

B. Kayaalp 
Erzincan 

8. Perinçek 
İsparta 

8. Bilgiç 
Kars 

K. Güven 
Manisa 

Ş. Ergin 
Ordu 

F. Ertekin 
Sivas 

Ş. Ecevit 
Yozgad 

M. Ataman 

Manisa 
M. Tümay 

Aydm 
N. Oeveci 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

Erzurum 
Z. Çavuşoğlu 

îzmir 
A. Güngören 

Kırşehir * 
'M: Mahmudoğlu 

Niğde 
H. H. Ülkün 

4 Seyhan 
E. Batumlu 

Trabzon 
8. Dilek 

Zonguldak 
İV. Kirişcioğlu 

• * * » • • » ı M 

( S. Sayısı: 112) 



Devre : X 
îçtima: 1 S. S A Y I S I : 

Maraş mebusları Ahmet Kadoğlu ve Ahmet Bozdağ'm teşriî ma
suniyetlerinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teş
kilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen 

mazbatası (3 /14 ) 

T. C. 
Başvekalet 18 . IV . 1953 

Yazı İşleri ve Sicil 3Iüdürlüğü 
H. No. 6/2-918, 6/1242 

Büyük Millet Meclisi Tüksek Reisliğine 

Madde tâyini suretiyle kendisini tahkir ettikleri iddiasiyle Maraş'ta münteşir Engizek Gazetesi 
sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Nadire Tolun tarafından aleyhlerine şahsi dâva açılan Maraş mebusla-
rmdan Ahmet Kadoğlu ve Ahmet Bozdağ haklarında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi 
hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adalet Vekâletinden alman 8 . IV . 1953 tarih ve 
11270 sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

T. C. 
Adalet Vekâleti Ankara, 8 . IV . 1953 

C. İş. U. Müdürlüğü 
Sayı : 11270 özü : Engizek Gazetesi sahibi Nadire Tolun H. 

Başvekâlet Yüksek Makamına 

Marag 'ta münteşir Engizek Gazetesi sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Nadire Tolun tarafından,- mad
de tâyini suretiyle kendisini tahkir ettikleri iddiasiyle, Maraş mebuslarından Ahmet Kadoğlu ve Ah
met Bozdağ haklarında, 16 . XI . 1952 tarihli istida ile Ankara Sorgu Hâkimliğine şahsi dâva açıl
dığı, Ankara Cumhuriyet Müddeiumumiliğinin 30 . I . 1953 tarih ve 3/963 sayılı yazısı ile bildiril
miştir. 

Şahsi dâva istidasının tasdikli sureti ile subut delili olarak gösterilen evrak ve vesaik birlikte su
nulmuştur. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi ̂ hükmü dairesinde muktezasmm ifasına müsaadele
rini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

113 



— 2 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinlen kurulan Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden müteşekkil 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/14 
Karar No. 13 

22.1.1955 

Yüksek Reisliğe 

Madde tâyini suretiyle tahkir ettikleri id
diası ile Maraş'da münteşir Engizek gazetesi sa
hibi ve Yam İşleri Müdürü Nadire Tolun tarafın
dan aleyhlerine dâva açılmış olmasından dolayı 
suçlu sanılan Maraş mebusları Ahmet Kadoğlu 
ve Ahmet Bozdağ'm teşriî masuniyetlerinin kal
dırılması hakkındaki Başvekâletin 6/2 9İ8, 
6/1242 sayı ve 18 . IV . 1953 tarihli tezkeresiyle 
ilişiği dosya, Muhtelit Encümenimize havale edil
mekle bu baptaki dosyanın tetkiki ve neticeye 
göre mazbatasının yazılması için, Dahilî Nizam
namenin 178 nei maddesi gereğince kur'a sure
tiyle ayrılan İhzari Encümene tevdi edilmişti. 

Bu Encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra adı geçen Maraş mebusları Ahmet Ka
doğlu ve Ahmet Bozdağ'a isnat olunan suç Teşki
lâtı Esasiyeniıı 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı 
suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci madde
si gereğince devre sonuna bırakılmasına ittifakla 
karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve 

Adliye encümenlerinden 
müteşekkil Muhtelit 

Encümen Reisi 
Manisa 

F. L. Karaosmanoğlu 
Ankara 

/ / . Türegün 
Balıkesir 
V. Asena 

Çorum 
M. K. Biber oğlu 

Eskişehir 
11. Sezen 

Kars 
/. üs 

Kocaeli 
S. Dinçer 

Ordu 
M. C. Bengii 

Seyhan 
C. Oral 
Yozgad 

t. Aktürel 

Aydın 
C. Ülkü 
Burdur 

B. Kayaalp 
Erzincan 

S. Perinçek 
İsparta 

8. Bilgiç 
Kars 

K. Güven 
Manisa 

Ş. Ergin 
Ordu 

F. Ertekin 
Sivas 

Ş. Ecevit 
Yozgad 

M. Ataman 

M. Muharriri ve Kâtip 
Manisa 

M. Tümay 
Aydın 

N. Geveci 
Bursa 

M. Erkuyumcu 
Erzurum 

Z. Çavuşoğlu 
İzmir 

A. Güngören 
Kırşehir 

M. Mahmudoğlu 
Niğde 

H. H. Ülkün 
Seyhan 

E. Batumlu 
Trabzon 
8. Dilek 

Zonguldak 
N. Kirişcioğlu 

t>*< 

S. Sayısı : 113 ) 



Bevre : X I 
îçtima: 1 S. S A Y I S I : | 

Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 

encümenlerinden* kurulan Muhtelif Encümen mazbatası (3 /16 ) 

T. C. 
Başvekâlet 29. III. 1954 

Yazı işleri ve Sicil Müdürlüğü 
• H. No. 6/2-598, 6/910 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Adana Vilâyetine verdiği yazılı ihbar ile, aleyhlerine suç isnadetmek suretiyle iftirada bu

lunduğu, Ziya Uludağj Hulusi Akdağ, Nihat Hüner ve Hasan Akıncı taraflarından şikâyet 
olunan Adana Mebusu Sinan Tekelioğlu hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci madde
si hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adliye Vekâletinden alman 12. III.. 1954 
tarih ve 7986 sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ede
rim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Vekâletinin 12. I I I . 1954 tarih ve (Ceza îş. U. Md.) 7986 sayılı tezkeresi suretidir. 

Yüksek Başvekâlete 

Adana C. Müddeiumumiliğinden alman 23. I I . 1954 gün ve 178 sayılı yazıda; 
Adana Vilâyetine verdiği yazılı ihbar ile, aleyhlerine suç isnadetmek suretiyle iftirada bu

lunduğu Ziya Uludağ, Hulusi Akdağ, Nihat Hüner ve Hasan Akıncı taraflarından şikâyet olu
nan Adana Mebusu Sinan Tekelioğlu hakkında Türk Ceza Kanununun 285 nci maddesi hükmü
ne tevfikan takibat icrası için, mumaileyhin teşriî masuniyetinin kaldırılması istenmiştir. 

Adı geçen müddeiumumilikten gönderilen bu hususa mütedair hazırlık tahkikatı evrakı, fez-
lekeli olarak birlikte sunulmuştur. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde muktezasmm ifasına delâlet 
Duyurulmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adalet Vekili 
O, Ş. Çiçekdağ 
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Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilatı Esasiye ve Adliye 22.1.1955 
encümenlerinden müteşekkil , 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/16 
Karar No. 14 

Yüksek Reisliğe 

Adana vilâyetine verdiği yazılı ihbar ile, 
aleyhlerine suç isnadetmek suretiyle iftirada 
bulunduğu, Ziya Uludağ, Hulusi Akdağ, Nihat 
Hüner, ve Hasan Akıncı taraflarından şikâyet 
olunmasından dolayı suçlu sanilan Adana Me
busa Finan Tekelioğlu'nun teşriî ması.Vıiyeti
nin kaldırılması hakkındaki Başvekâletin 
6/2 - 598, 6/910 sayı ve 29 . III . 1953 tarihli 
tezkeresiyle ilişiği dosya, Muhtelit Encümeni
mize havale edilmekle bu baptaki dosyanın tet
kiki ve neticeye göre mazbatasının yazılması için, 
Dahilî Nizamnamenin 178 nci maddesi gereğin
ce kur'a suretiyle ayrılan İhzari Encümene tev
di edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat 
sonunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dos
ya Muhtelit Encümenimizee incelenip görüşül
dükten sonra, adı geçen Adana Mebusu Sinan 
Tokelioğlu'ya isnadolunan suç Teşkilâtı Esasi-
yenin 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçla
rın dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve 
muhakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci 
maddesi gereğince devre sonuna bırakılmasına 
ittifakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve 

Adliye encümenlerinden 
müteşekkil Muhtelit 

Encümen Reisi M. Muharriri ve Kâtip 
Manisa . Manisa 

F. L. Karaosmanoğlu M. Tümay 
Ankara 

H. Türegün 
Balıkesir 
V. Asena 

Çorum 
M. K. Biber oğlu 

Eskişehir 
ff. Sezen 

Kars 
î. Us 

Kocaeli 
8. Dinçer 

Ordu 
M. C. Bengü 

Seyhan 
C.Oral 
Yozgad 

î. Aktürel 

Aydın 
C. Ülkü 
Burdur 

B. Kayaalp 
Erzincan 
8. Perinçek 

İsparta 
8. Bilgiç 

Kars 
K. Güven 

Manisa 
Ş. Ergin 

Ordu 
F. Ertekin 

Sivas 
Ş. Ecevit 

Yozgad 
M. Ataman 

Aydın 
N. Geveci 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

Erzurum» 
Z. Çavuşoğlu 

İzmir 
A. Güngören 

Kırşehir 
M. Mahmudoğlu 

Niğde 
H. H. Ülkün 

Seyhan 
E. Batumlu 

Trabzon 
8. Dilek 

Zonguldak 
İV. Kirişcioğlu 

( S. Sayısı : 114) 



S. SAYISI : | 15 
Zonguldak Mebusu Hüseyin Balık'ın teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 

encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen mazbatası ( 3 /18 ) 

T. C. 
Başvekâlet 18. IV. 1953 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
H. No. 6/2 - 888, 6/1245 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

îşçi Sigortaları Kurumunun 20172 sayısında kayıtlı Bartın'ın Grürgenpmar köyündeki tuğla 
harmanının sahibi Zonguldak Mebusu Hüseyin Balık'm, 5564 sayılı Kanunla değişen 4772 sayılı 
tş Kazalariyle, Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları hakkındaki Kanunun 44 ncü maddesi 
mucibince iş veren sıfatiyle iş yerinde çalıştırdığı sigortalılara ödenen ücretleri gösterir 1951 yılı 
Mayıs ve Haziran aylarına ait bordroları, yapılan tebligata rağmen, işçi Sigortaları Kurumuna 
göndermemek suretiyle 5564 sayılı Kanuna muhalif harekette buLünduğu anlaşıldığından hakkında 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nei maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Ada
let Vekâletinden alman 6. IV'.. 1953 tarih ve 11051 sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak 
sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adalet Vekâletinin (Ceza îş. U. Md.) 6. I V . 1953 tarih ve 11051 sayılı tezkeresi örneğidir. 

Başvekâlet Yüksek Makamına 

îşçi Sigortaları Kanununun 20172 sayısında kayıtlı Bartın'ın Gürgenpmar köyündeki tuğla 
harmanı sahibi Zonguldak Mebusu Hüseyin Balak hakkında Bartın Cumhuriyet Müddeiumumili-
ğince düzenlenen hazırlık tahkikatı evrakı ilişik olarak sunulmuştur. 

incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, adı geçen mebusun 5564 sayılı Kanunla değişen 4772 
sayılı iş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaliarı hakkındaki Kanunun 44 ncü mad
desi mucibince iş veren sıfatiyle iş yerinde çalıştırdığı sigortalılara ödenen ücretleri gösterir 1951 
yılı Mayıs ve Haziran aylarına ait bordroları, yapılan tebligata rağmen, işçi Sigortaları Kuru
muna göndermemek suretiyle 5564 sayılı Kanuna muhalif harekette bulunduğu anlaşılmıştır. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi gereğince, mumaiDeyhin teşriî masuniyetinin 
kaldırılılp kaldırılmıyacağı hususunda Büyük Millet Meclisinden karar istihsaline delâletleri saygı 
ile arz olunur. I '' ^ '"'"! "•' : , , - < • • • 

A d a l e t V e k i l i 
O. Ş. Çiçekdağ 

Devre : X 
İçtima: 1 



Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden kurulan Muhtelif Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden müteşekkil 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/18 
Karar No. 15 

22.1.1955 

Yüksek Reisliğe 

İşçi Sigortaları Kurumunun 20172 sayısında 
kayıtlı Bartın'ın Grürgenpmar köyündeki tuğla 
harmanının sahibi olup 5564 sayılı Kanunla de
ğişen 4772 sayılı İş Kazaları ile Meslek Hasta
lıkları ve Analık Sigortaları hakkındaki Kanu
nun 44 neü maddesi mucibince iş veren sıfatiy
le iş yerinde çalıştırdığı sigortalılara ödenen üc
retleri gösterir 1951 yılı Mayıs ve Haziran ayla
rına ait bordroları, yapılan tebligata rağmen, İş
çi Sigortaları Kurumuna göndermemek suretiyle 
5564 sayılı Kanuna muhalif harekette bulunma
sından dolayı suçlu sanılan Zonguldak Mebusu 
Hüseyin Balık'm teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkındaki Başvekâletin 6/2-888, 6/1245 
sayı ve 18 . IV . 1953 tarihli tezkeresiyle ilişiği 
dosya, Muhtelit Encümenimize havale edilmekle 
bu ba*ptaki dosyanın tetkiki ve neticeye göre 
mazbatasının yazılması için, Dahilî Nizamname
nin 178 nei maddesi gereğince kur 'a suretiyle 
ayrılan İhzari Encümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizde incelenip görüşüldük
ten sonra, adı geçen Zonguldak Mebusu Hüse
yin Balık'a isnat olunan suç Teşkilâtı Esasiye-
nin 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçların 
dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad

desi gereğince devre sonuna bırakılmasına itti
fakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Teşkilâtı Esasiye ı ve 
Adliye encümenlerinden 

müteşekkil Muhtelit ' 
Encümen Reisi M. Muharriri ve Kâtip 

Manisa 
F. L. Karaosmanoğlu 

Ankara 
H. Türegün 

Balıkesir 
V. Asena 

Çorum 
M. K. Biber oğlu 

Eskişehir 
H. Sezen 

Kars 
/ . Us 

Kocaeli 
8. Dincer 

Ordu 
M. C. Bengü 

Seyhan 
C. Oral 
Yozgad 

/ . Aktürel 

Aydın 
C. Ülkü 

• Burdur 
B. Kayaalp 

Erzincan 
8. Perinçek 

İsparta 
8. Bilgiç 

Kars 
K. Güven 

Manisa 
Ş. Ergin 

Ordu 
F. Ertekin 

Sivas 
Ş. Ecevit 

Yozgad 
M. Ataman 

Manisa 
M. Tümay 

Aydın 
N. Geveci 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

Erzurum 
Z. Çavuşoğ'U, 

İzmir 
A. Güngören 

Kırşehir 
M. Mahmudoğlu 

Niğde 
H. H. Ülkün 

Seyhan 
E. Batumlu 

Trabzon 
8. Dilek 

Zonguldak 
N. Kirişcioğlu 

( S. Sayısı : 115 ) 



Devre : X 
İçtima: 1 S. S A Y I S I : 

Kastamonu Mebusu Nazifi Şerif Nahel'in teşriî masuniyetinin kal
dırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve 

Adliye encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen mazbatası 
(3 /26) 

T. C. 
Başvekâlet 19 .VI . 1954 

Zat ve Yazı işleri Umum Müdürlüğü 
H, No : 6/2 -1582, 6/1922 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Antalya'da münteşir İleri gazetesinin 1 . I I I . 1954 tarihli nüshasına ilâve olarak çıkarılan ve 
Abdülkadir Gürol müstear imzasiyle (Cumhuriyet Halk Partisi Destanı) başlıklı manzum yazının 
mısraları, vicdan ve toplanma hüriyetini koruma hakkındaki 6187 sayılı Kanun hükmünü muhil 
mahiyette olduğu ve gazetenin mesul Müdürü Suphi Neşet Türeli hakkında mezkûr kanun gereğin
ce âmme dâvasının açıldığı cihetle yazının muharriri olduğu anlaşılan Kastamonu Mebusu Nazifi 
Şerif Nabel hakkında da aynı kanuna tevfikan takibat icrası için Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
17 nci maddesi hükmü dairesinde gereken karar verilmek üzere Adliye Vekâletinden alman 22 . 
V . 1954 tarih ve 16461 sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Vekâletinin 22 . V . 1954 tarih ve 16461 sayılı Tezkeresi örneğidir 

özü : 9. Devre Antalya ve 
halen Kastamonu Mebusu 
olan Dr. Nazifi Şerif Nabel 
hakkında. 

Yüksek Başvekâlete 

Antalya Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden İdman 7 . IV . 1954 gün ve 433/274 sayılı yazıda : 
Antalya'da münteşir îleri gazetesinin 1 . III . 1954 tarihli nüshasına ilâve olarak çıkarılan ve 

abdülkadir Gürol müstear imzasiyle, 9 ncu Devre Antalya Mebusu olup halen Kastamonu Mebus
luğuna seçilmiş bulunan Nazifi Şerif Nabel tarafından yazıldığı anlaşılan (Cumhuriyet Halk Partisi 
Destanı) başlıklı manzum yazıda : 

Hasrettin Kurana yasaktı ezan 
Vurmaya hazırdı türlü türlü zan, 
Din işini açık kimse anamaz 
Çekinir olmuştuk kılmaya namaz. 
Sağlam olmasaydı millet ve ordu 
Din iman nerdeyse siliniyordu. 

Kalkmıştı ortadan abdest ile gusül 
Mısraları Vicdan ve Toplanma Hürriyetini Koruma hakkındaki 6187 sayılı Kanun hükmünü mu

hil mahiyette mahiyette bulunduğundan, Gazetenin Mesul Müdürü Suphi Neşet Türeli hakkında, mez
kûr kanun gereğince 6 . IV . 1954 tarihinde Antalya Sorgu Hâkimliğinde âmme dâvasının açıldığı bil-
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dirilmiş ve yazının muharriri Nazifi Şerif Nabel hakkında da aynı kanuna tevfikan takibat icrası 
için mumaileyhin teşriî masuniyetinin kaldırılması istenmiştir. 

Adı geçen müddeiumumilikten gönderilen mezkûr yazı ile bu hususa mütaallik evrak suretleri 
birlikte takdim edilmiş olmakla, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde 
müktezasmın ifasına delâlet buyurulmasma saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden müteşekkil 

Muhtelit Encümen 
Esas No. : 3/26 
Karar No. : 16 

22.1.1955 

Yüksek Reisliğe 

Antalya 'da münteşir İleri Gazetesinin 1 . I I I . 
1954 tarihli nüshasına ilâve olarak çıkarılan ve 
Abdülkadir Gürol" müstear imzasiyle (Cumhu
riyet Halk Partisi Destanı) başlıklı munzam 
yazının mısraları, vicdan ve toplanma hürriye
tini koruma hakkındaki 5187 sayılı Kanun hük
münü muhil mahiyette olduğu ve gazetenin mes-
ul müdürü Suphi Neşet Türeli hakkında mezkûr 
kanun gereğince âmme dâvasının açıldığı cihet
le yazının muharriri olmasından dolayı suçlu 
sanılan Kastamonu Mebusu Nazifi Şerif Nabel'-
in teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkındaki 
Başvekâletin 6/2-1582, 6/1922 sayı ve 19 . VI . 
1954 tarihli tezkeresiyle ilişiği dosya, Muhtelit 
Encümenimize havale edilmekle bu baptaki dos-ı 
yanın tetkiki ve neticeye göre mazbatasının ya
zılması için, Dahilî Nizamnamenin 178 nci mad
desi gereğince kur 'a suretiyle ayrılan İhzari En
cümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük-, 
ten sonra, adı geçen Kastamonu Mebusu Nazifi 
Şerif Nabel'e isnat olunan suç Teşkilâtı Esasi-
yenin 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçların 
dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad

desi gereğince Devre sonuna bırakılmasına itti
fakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve 

Adliye encümenlerinden 
müteşekkil Muhtelit 

Encümen Reisi M 
Manisa 

F. L. Karaosmanoğlu 
Ankara 

H. Türegün 
Balıkesir 
V. Asena 

Çorum 
M. K. Biber oğlu 

I Eskişehir 
/ / . Sezen 

Kars 
î. Us 

Kocaeli 
S. Dinçer 

Ordu 
M. C. Bengü' 

Seyhan 
C. Oral 
Yozgad 

t. Aktürel 

Aydın 
C. Ülkü 
Burdur 

B. Kayaalp 
Erzincan 

8. Perinçek 
İsparta 

S. Bilgiç 
Kars 

K. Güven 
Manisa 

Ş. Ergin 
Ordu 

F. Ertekin 
Sivas 

Ş. Ecevit 
Yozgad 

M. Ataman 

Muharriri ve Kâtip 
Manisa 

M. Tümay 
Aydın 

N. Geveci 
Bursa 

M. Erkuyumcu 
Erzurum 

Z. Çavuşoğlu 
İzmir 

A. Güngören 
Kırşehir 

M. Mahtnudoğlu 
Niğde 

H. E. Ülkün 
Seyhan 

E. Batumlu 
Trabzon 
8. Dilek 

Zonguldak 
N. Kirişcioğlu 

- * - « — • • • • « 

( S. Sayısı : 116 ) 



Devre : X 
îçtima: 1 S. S A Y I S I : 

Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'nın teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 

encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen mazbatası ( 3 /29 ) 

T.C. . . . - - . 
.BaşveMet 19 . VI . 1954 

Zat -ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü . ' • • • • ' 
H, No. : 6/2 -1565, 6/1923 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Kırşehir merkezinde 19 ..IV'. 1954 tarihinde yapılacak parti açık hava toplantısı için Cumhu
riyetçi Millet Partisine tahsis edilen saatin hululünden 30 dakika evvel toplantı yapmak ve ko
nuşmak suretiyle 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 41 ve 135 nci maddeleri delaletiyle 
Türk Ceza Kanununun 526/1 inci maddesi hükmünü ihlâl etmek suçundan dolayı toplantıyı tertip 
edenler hakkında âmme dâvası açılmış olduğundan bahsile toplantıda konuşan Kırşehir -Mebusu 
Osman Bölükbaşı hakkında da kanunun aynı hükümlerine göre takibat icrası için Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 17 nci maddesine tevfikan gereken karar verilmek üzere Adliye Vekâletinden 
alınan 22 . V . 1954 tarih ve 16460 sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Vekâletinin 22. V. 1954 tarih ve 16460 sayılı tezkere örneğidir. 

Yüksek Başvekâlete 

Kırşehir Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden alınan 19 . IV . 1954 gün ve 123 sayılı yazıda; 
Kırşehir merkezinde 19 . IV. 1954 günü yapılacak parti açık hava toplantısı için Cumhuriyet

çi Millet Partisine tahsis edilen saatin hululünden 30 dakika evvel, toplantı yapmak-ve konuş
mak suretiyle 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 41 ve 135 nci maddeleri delaletiyle 
Türk Ceza Kanununun 526/1 nci maddesi hükmünü ihlâl etmek suçundan dolayı toplantıyı 
tertip edenler hakkında 3005 sayılı Kanun hükümleri dairesinde duruşma yapılmak üzere Kırşehir 
Asliye Ceza Mahkemesinde âmme dâvasının açıldığı bildirilmiş ve mezkûr toplantıda konuşan 
Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı hakkında da:> kanunun aynı hükümlerine tevfikan takibat 
icrası için mumaileyhin teşriî masuniyetinin kaldırılması istenmiştir. 

Adı geçen müddeiumumilikten gönderilen, bu hâdiseye mütaallik tahkikat evrakı suretleri 
birlikte sunulmuş olmakla, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde 
muktezasının ifasına delâlet büyurulmasmı saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
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Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden müteşekkil Muhtelit'Encümen mazbatası 

T. B. M. H. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye '< . 22.1.1955 
encümenlerinden müteşekkil 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/29 
Karar No. 19 

Yüksek Reisliğe 

Kırşehir Merkezinde 19 . IV . 1954 tarihinde 
yapılacak parti açık hava toplantısı için Cum
huriyet Millet Partisine tahsis edilen saatin hu
lulünden 30 dakika evvel toplantı yapmak ve 
konuşmak suretiyle 5545 sayılı Milletvekilleri 
Seçimi Kanununun 41 ve 135 nci maddeleri de
laletiyle Türk Ceza'Kanununun 526/1 nci mad
desi hükmünü ihlâl etmekten dolayı suçlu sa
nılanı Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'nm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkındaki 
Başvekâletin 'G/2 -1565, 6/1923 sayı ve 19' . 
VI . 1954 tarihli tezkeresiyle ilişiği dosya, 
Muhtelit Encümenimize havale edilmekle bu 
baptaki dosyanın tetkiki ve neticeye göre 
mazbatasının yazılması için, Dahilî Nizamna
menin 178 nci maddesi gereğince kur 'a suretiyle 
İhzari Encümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra, adı geçen Kırşehir Mebusu Osman 
Bölükbaşı'ya isnadolunan suç Teşkilâtı Esasi-
yenin 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçla
rın dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve 
muhakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci 
maddesi gereğince devre sonuna bırakılmasına 

ittifakla karar verildi. 
Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üze

re Yüksek Eeisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve 

Adliye, encümenlerinden 
müteşekkil Muhtelit 

Encümen Reisi M. Muharriri ve Kâtip 
Manisa ' Manisa 

F. L. Karaosmanoğlu M. Tümay 
Ankara 

II. Türegün 
Balıkesir 
V. Asena 

Çorum 
M. K. Biber oğlu 

Eskişehir 
/ / . Sezen 

Kars 
/ . 775 

Kocaeli 
S. Dinçer 

Ordu 
M. C. Bengü 

Seyhan 
C. Oral 
Yozgad 

/ . Aktürel 

• Aydın 
. C. Ülkü 

Burdur 
B. Kayaalp 

Erzincan 
8. Perinçek 

İsparta 
S. Bilgiç 

Kars 
K. Güven 

Manisa 
Ş. Ergin 

Ordu 
F. Ertekin 

Sivas 
Ş. Ecevit 

Yozgad 
' M. Ataman 

Aydın 
N. Geveci 

Bursa 
31. Erkuyumcu 

Erzurum 
Z. Çavuşoğlu 

İzmir 
A. Güngören 

Kırşehir 
M. Mahmudoğlıı 

Niğde' 
H. II. ülkün 

Seyhan 
E. Batumlu 

Trabzon 
S. Dilek 

Zonguldak 
N. Kirişcioğlu 

( S. Sayısı : 117 ) 



Devre : X I I ö 
îçtima: 1 S. S A Y I S I : | | O 

Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'nın teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 

encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen mazbatası (3 /58) 

T. C. 
Başvekâlet İ . .IX'. 1954 

Zat ve Yazı İşleri Umum Mürülüğü 
H. No : 6/2- -224 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

19 . VI . 1954 tarih ve 6/2 -1565, 6/1923 sayılı tezkereye ektir. 
Milletvekilleri Seçimi Kanununa muhalefetten dolayı evrakı evvelce sunulmuş olan Kırşehir 

Mebusu Osman Bölükbaşı'nın, 
1. 9 . V . 1954 tarihinde Kaman Cumhuriyet Meydanında toplanan Kaman halkına tahrik edi

ci ve hakaretamiz sözler sarf ve halkın mukabelede bulunması üzerine de tabancasını çekerek hal
kı ölümle tehdit eylediği; 

2. Kırşehir'de 19 . IV . 1954 günü Demokrat Parti Mebus adayları tarafından yapılmakta 
olan toplantının huzur ve sükûnunu ihlâl ettiği; 

İhbar olunduğundan bahsile evvelki yazı ile birleştirilerek hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 17 nci maddesine tevfikan gereken karar verilmek üzere Adliye Vekâletinden alman 23 . 
VII . 1954 tarih ve 22 783 sayılı tezkere örneği ve eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarım
la arz ederim. Başvekil 

A. Menderes 

Adliye Vekâleti (Ceza İşleri Umum Müdürlüğü) nün 23 . V I I . 1954 tarih ve 22783 sayıli tez-
keresi örneğidir. 

Yüksek Başvekâlete 

Kırşehir merkezinde yapılacak parti açıkhava toplantısı için tahsis edilen saatin hululünden 
evvel konuşmak suretiyle Milletvekilleri Secimi Kanununa muhalefetten maznun Kırşehir Meb
usu Osman Bölükbaşı hakkında takibat yapılmak üzere teşriî masuniyetinin kaldırılması için, 
bu hâdiseye mütaallik tahkikat evrakı 22. V . 1954 gün ve 16460 sayılı yazımızla takdim olun
muştu. 

1. Bu defa Kırşehir Cumhuriyet Müddeiumumiliğinin 18 . VI . 1954 tarihli yazısına ilişik ola
rak gelen Kaman Cumhuriyet Müddeiumumiliğinin 15 . V I . 1954 gün ve 954/155 sayılı yazısında; 
9 , V . 1954 tarihinde kendisini karşılamaya gelen taraftarlariyle birlikte Kaman Cumhuriyet Mey
danına inerek etrafında toplanan Kaman halkına hitaben tahrik edici ve hakaretamiz sözler 
sarf ettiği, halkın da mukabelede bulunması üzerine tabancasını çekerek «sizi vururum» diye 
ölümle tehdit eylediği; 

2. Kırşehir Cumhuriyet Müddeiumumiliğinin 23 . V I . 1954 gün ve 954/146 sayılı yazısında; 
. 19 . IV . 1954 günü saat 8 - 10 arasında Demokrat Parti mebus adayları tarafından açıkhava 
propagandası yapılmakta iken, etrafına topladığı şahıslarla toplantı mahallinde bir nümayiş ter-
tibederek propagandayı dinlemekte olan halkın arasından geçmek ve arkasından gelmeleri için de 
halka eliyle işaret etmek suretiyle toplantının huzur ve sükûnunu ihlâl ettiği; 

İhbar olunan Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı hakkında takibat icrası için teşriî masuni
yetinin kaldırılması talebedilmiştir. 



Her iki hâdiseye ait olup adı geçen Cumhuriyet müddeiumumiliklerinden gönderilen hazırlık 
tahkikatı evrakı birlikte sunulmuş olmakla, yukarda zikredilen 2 2 . V . 1954 gün ve 16460 sayılı 
yazımızla birleştirilerek Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nei maddesi hükmü dairesinde muk-
tezasmm ifasına delâlet Duyurulmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden müteşekkil Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden müteşekkil 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/58 
Karar No. 31 

Yüksek Reisliğe 

Seçim Kanununa muhalefetle silâhla tehdit ve 
ayrıca halkın huzur ve sükûnunu ihlâl etmekten 
dolayı suçlu sanılan Kırşehir Mebusu Osman Bö-
lükbaşı'nm teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kındaki Başvekâletin 6/2r224 sayı ve 1 . IX . 
1954 tarihli tezkeresiyle ilişiği dosya, Muhtelit 
Encümenimize havale edilmekle bu baptaki dos
yanın tetkiki ve neticeye göre mazbatasının ya
zılması için, Dahilî Nizamnamenin 178 nei mad
desi gereğince kur 'a suretiyle ayrüan İhzari En
cümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra adı geçen Kırşehir Mebusu Osman Bö-
lükbaşı'ya isnat olunan suç Teşkilâtı Esasiyenin 
12 ve 27 nei maddelerinde yazılı suçların dışında 
kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mur 
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nei madde
si gereğince Devre sonuna bırakılmasına ekseri
yetle karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve 

Adliye encümenlerinden 
müteşekkil Muhtelit 

Encümen Reisi M. Muharriri ve Kâtip 
Manisa Manisa 

F. L. Karaosmanoğlu M: Tümay 

Ankara 
H. Türegün 

Balıkesir 
V. Asena 

Çorum 
M. K. Biber oğlu 

Eskişehir 
H. Sezen 

Kars 
/ . Us 

Kocaeli 
Muhalifim 
S. Dinçer 

Ordu 
Mi- C. Bengü 

Seyhan 
C.Orul 

Aydın 
G. Ülkü 

Burdur 
B. Kayaalp 

Erzincan 
8. Perinçek 

İsparta 
8. Bilgiç 

Kars 
K. Güven 

Manisa 
Ş. Ergin 

Ordu 
F. Ertekin 

22.1.1955 

Aydın 
N. Geveci 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

Erzurum 
Z*Çavuşoğlu 

izmir 
A. Güngören 

Kırşehir 
M. Mahmudoğlu 

Niğde 
H. H. Ülkün 

Seyhan 
E. Batumlu 

Sivas 
Ş. Ecevit 

Trabzon Yozgad 
Suç, devletin bekasına müteveccih Î.Aktürel 
olduğu mütalâasiyle muhalifim. 

8. Dilek 

Yozgad 
M* Ataman 

Zonguldak 
N. Kirişcioğlu 

( S . Sayısı": 118) 



S. SAYISI : I 19 
Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım'm teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en

cümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen mazbatası (3/59) 

T. C. 
Başvekâlet , 14 . VII . 1953 

Zat ve Yazı I§leri Umum Müdürlüğü 
II. No. : 6/2 - 2274, 6/2287 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Muhtelif suretlerle memuriyet vazifesini suiistimalden sanık izmit eski Belediye Reisi Sadettin 
Yalım'm halen Kocaeli Mebusu bulunduğu cihetle Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesine 
göre sorguya çekilebilmesi ve muhakemesinin yapılabilmesi için evvelemirde Yüksek Meclisten 
müsaade alınmasına karar verilmiş olduğundan gereğinin ifası ricasiyle Dahiliye Vekâletinden 
gönderilen 6 . VII . 1954 tarih ve 81-175/304 sayılı tezkere örneği ile eki dosyanın bağlı olarak 
sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Dahiliye Vekâletinin 6 . VH . 1954 tarih ve 81 -175/304 sayılı tezkeresi suretidir. 

Başvekâlet Yüksek Makamına 

Muhtelif suretlerle memuriyet vazifesini suiistimalden sanık îzmit eski Belediye Reis1! ve halen 
Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesine göre 
muamele yapılmak üzere bu hususta Devlet Şûra sı ikinci Dairesince ittihaz olunan 21. V. 1954 
gün ve 564/1154 sayılı kararın tasdikli bir örneği ile ilgili dosya ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaade Duyurulmasını saygılarımla arz ederim. 6 . VII . 1954 
Dahiliye Vekili 

imza 

T. C. 
Devlet Şûrası 
îkinci Daire 
Esas No. 564 

Karar No. 1154 

Dahiliye Vekâletinden 12 . II . 1954 tarih. vo 82 -189 sayılı yazı ile gelen tahkikat evrakı üze
rine Devlet Şûrası ikinci Dairesince birinci derecede verilen karar. 

Maznunlar : izmit Belediye Reisi Sadettin Yalım ve arkadaşları 
Suçları : Muhtelif suretlerle vazifeyi suiistimal etmek 
Gereği düşünüldü : Maznunlardan Sadettin Yalım son yapılan seçimde mebus seçildiği anla

şılmış ve seçimden evvel ve sonra aleyhlerine suç isnat olunan milletvekillerinin sorguya çekilme
leri ve muhakemeleri B. M. Meclisinin bu husustaki müsaade kararına bağlı bulunmuş ve dosya 

Devre : X 
îçtima : 1 



â 
içinde bu yolda alınmış bir karara teasdüf edilmemiş olduğundan bu yolda gerekli muamele ya
pılmak üzere dosyanın mahalline iadesine ittifakla karar verildi. 

Karar tarihi : 21 . V . 1954 
Reis Âza Âza Âza Âza 

C. özal T. Gerçeker A. TTocaoğlu H. Balcı K. Kayam. 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden müteşekkil Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 22 .1.1955 
encümenlerinden müteşekkil 

Muhtelit Encümen 
Esas No. 3/59 
Karar No. 32 

Yüksek Reisliğe 

Muhtelif suretlerle memuriyet vazifesini sui
istimal etmekten dolayı suçlu sanılan Kocaeli 
Mebusu Sadettin Yalım'm teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkındaki Başvekâletin 6/2 - 2274 
6/2287 sayı ve 14 . VII . 1954 tarihli tezkeresiyle 
ilişiği dosya. Muhtelit Encümenimize havale edil
mekle bu .baptaki dosyanın tetkiki ve neticeye 
göre mazbatasının yazılması için, Dahilî Nizam
namenin 178 nci. maddesi gereğince kur 'a sure
tiyle ayrılan İhzari Encümene tevdi edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya 
Muhtelit Encümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra adı geçen Kocaeli Mebusu Sadettin 
Yalım 'a isnat olunan suç Teşkilâtı Esasiyenin 12 
ve 27 nci maddelerinde yazılı suçların dışında 
kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad
desi gereğince devre sonuna bırakılmasına itti
fakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve 

Adliye encümenlerinden 
müteşekkil. Muhtelit 

Encümen Reisi M. Muharriri ve Kâtip 
Manisa Manisa 

F. L. Karaosmanoğlu M. Tümay 
Ankara, 

H. Türegün 
Balıkesir 
V. Asena 

Çorum 
M. K. Biber oğlu 

Eskişehir 
H. Sezen 

Kars 
/. Us 

Kocaeli 
S. Dinçer 

Ordu 
M. (\ Bengü 

Seyhan 
C. ÖraZ. 
Yozgad 

/. Aktürel 

Aydın 
C. Ülkü 
Burdur 

B. Kayaalp 
Erzincan 

S. Perinçek 
tsparta 

$. Bilgiç 
Kars 

K. Güven 
Manisa 

Ş. Ergin 
Ordu 

F. Ertekin 
Sivas 

Ş. Ecevif: 
Yozgad 

M. Ataman 

Aydın 
N. Geveci 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

Erzurum 
Z. Çavuşoğlu 

îzmir 
A. Güngören 

Kırşehir 
M.. Mahmut!oğlu 

Niğde 
İL H. Ülkün 

Seyhan 
E. Batumhı 

Trabzon 
S. Dilek 

Zonguldak 
N. Kiriscioölu 

( S. Sayısı : 110 ) 



Devre : X 
İçtima: 1 S. S A Y I S I : 

izmir Mebusu Nebil Sadi Altuğ'un teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en

cümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen mazbatası' (3 /60) 

T.'C. 
Başvekâlet 26. X. 1954 

Zat ve Tazı îşleri Umum Müdürlüğü 
H. No. 6/2-644 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Bedelini peşinen transfer etmek suretiyle bâzı yabancı memleketlere sipariş ettikleri muhtelif 
cins emtiaya ait hesaplarını, taahhütleri hilâfına muayyen müddet zarfında kapatmamak suretiyle 
Türk Parası 'Kıymetini Koruma Kanununa muhalif harekette bulunduğu ihbar olunması üzerine 
izmir 3 ncü Asliye Ceza Mahkemesinde muhakemesi yapılmakta iken îzmir Mebusluğuna seçilmiş 
olan Nebil Sadi Âltuğ hakkında Teşkilâtı Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmü dairesinde gere
ken karar verilmek üzere Adliye Vekâletinden alman 9 . X . 1954 tarih ve 30896 sayılı tezkere ör
neği ile eki dosyanın bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Vekâletinin (C. îş. Um. Müdürlüğü) 9 . X . 1954 tarih ve 30896 sayılı tezkeresi suretidir. 

Yüksek Başvekâlete 

Bedelini peşinen transfer etmek suretiyle bâzı yabancı memleketlere sipariş ettikleri muhtelif 
cins emtiaya ait hesaplarını, taahhütleri hilâfına muyyen müddet zarfında kapatmamak suretiyle 
Türk Parası Kıymetini Koruma Kanununa muhalif harekette bulundukları ihbar olunan Nebil Sadi 
Altuğ ve arkadaşları hakkında izmir 3 ncü Asliye Ceza Mahkemesinde muhakeme yapılmakta iken 
bunlardan Mayıs 1954 seçiminde îzmir Mebusu intihabedildiği anlaşılan Nebil Sadi Altuğ hakkın
da muhakemeye devam edilebilmek için, mumaileyhin teşriî masuniyetinin ref'i yoluna tevessül olun
mak üzere dosyanın tefrik olunarak C. Müddeiumumiliğine tevdiine karar verildiği, izmir C. Müd
deiumumiliğinin 22 ."IX . 1954 tarihli yazısında bildirilmiştir. 

Adı geçen müddeiumumilikten gönderilen mezkûr hâdiseye müteallik tahkikat evrakı, iddianame 
ve muhakeme zabıtnamesi suretleri bağlı olarak takdim kılınmış olmakla, Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 17 nci maddesi hükmü dairesinde gereğinin ifasına delâlet buyurulmasım saygılanmla arz ve 
rica ederim. 

Adliye Vekili 
O. §. Çiçekdağ 

120 



— 2 — 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden kurulan Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden müteşekkil 

Muhtelit Encümen 
Esas No : 3/60 
Karar No : 33 

22.1.1955 

Yüksek Reisliğe 

Bedelini peşinen transfer etmek suretiyle 
bâzı yabancı memleketlere sipariş ettikleri muh
telif cins emtiaya ait hesaplarını, taahhütleri 
hilâfına muayyen müddet zarfında kapatmamak 
suretiyle Türk Parası Kıymetini Koruma Kânu
nuna muhalif harekette bulunduğundan suçlu 
sanılan İzmir Mebusu Nebil Sadi Altuğ 'un teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkındaki Başve
kâletin 6/2-644 sayı ve 26 . X .1954 tarihli 
tezkeresiyle ilişiği dosya, Muhtelit Encümenimi
ze havale edilmekle bu baptaki dosyanın tetkiki 
ve neticeye göre mazbatasının yazılması için, 
Dahilî Nizamnamenin 178 nci maddesi gereğin
ce kur 'a suretiyle ayrılan İhzari Encümene tev-. 
di edilmişti. 

Bu encümen tarafından yapılan tetkikat so
nunda hazırlanan mazbata ve bu işe ait dosya, 
Muhtelit Eneümenimizce incelenip görüşüldük
ten sonra adı geçen İzmir Mebusu Nebil Sadi 
Altuğ'a isnat olunan suç Teşkilâtı Esasiyenin 
12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçların dışın-' 
da kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen takibat ve mu
hakemenin Dahilî Nizamnamenin 180 nci madde
si gereğince devre sonuna bırakılmasına itti
fakla karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teşkilâtı Esasiye ve 

Adliye encümenlerinden 
müteşekkil Muhtelit 

Encümen Reisi M. Muharriri ve Kâtip 
Manisa 

F. L. Karaosmanoğlu^ 
Ankara 

H. Türegün 
Balıkesir 
V. Asena 

Çorum 
M. K. Biberoğlu 

Eskişehir 
H. Sezen 

Kars 
/. Us 

Kocaeli 
S. Dinçer 

Ordu 
M. C. Bengü 

Seyhan 
C. Oral 
Yozgad 

t. Aktürel 

Aydın 
C. Ülkü 
Burdur 

B. Kayaalp 
Erzincan 

S. Perinçek 
İsparta 

S. Bilgiç 
Kars 

K. Güven 
Manisa 

Ş. Ergin 
Ordu 

F. Ertekin 
Siyas 

Ş. Ecevit 
Yozgad 

M. Ataman 

Manisa 
M. Tümay 

Aydın 
N: Geveci 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

Erzurum 
Z. Çavuşoğlu 

İzmir 
A. Güngören 

Kırşehir 
M. Mahmudoğlu 

Niğde 
H. H. Ülkün 

Seyhan 
E. Batumlu 

Trabzon 
S. Dilek 

Zonguldak 
N. Kirişcioğlu 

»>-•<« 

mx ^ 
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