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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Tra>bzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, başta 
Ankara ve İstanbul olmak üzere bâzı şehirlerde 
ele alman imar hareketlerine dair şifahi suali 
Başvekil hazır bulunmadığından, 

Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu 'mm, Muş vilâye
ti dahilindeki nehir ve ırmaklar üzerinde köp
rüler inşa edilmesi hususunda ne düşünüldüğü
ne dair şifahi suali, Nafıa Vekili hazır bulunma
dığından, gelecek inikada bırakıldı. 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'nııı, Nusaybin 
ovasının sulanması için yapılacak tesisata dair 
Dahiliye, Maliye ve Nafiji Vekillerinden olan 
şifahi sualine Dahiliye Vekili Namık "Gedik, 
Vekâletine taallûk eden kısmı için cevap vere
ceğini beyan etti. Sual sahibi, her üç vekilin 
birden cevap vermesini talebettiğinden, sual ge
lecek İnikada bırakıldı. 

Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun, 23 Aralık 
1956 günü Ankara'dan istanbul'a giden resmî 
plâkalı kaptıkaçtı otomobilin hangi vekâlete 
aidolduğuna dair Başvekilden olan şifani suali
nin cevaplandırılması, Devlet Vekili Cemil Ben-
gü'nün talebi üzerine, 15 gün sonraya bırakıldı. 

Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, ilköğre
tim Kanunu lâyihasının hazırlanıp hazırlanma
dığına dair şifahi sualine Maarif Vekili Âhmed 
özel cevap verdi. 

G-elir Vergisi Kanununun 32 ve 89 ncu mad-

Teklif 
!.••<— Çanakkale Mebusu Bedi Enüstün'ün, 

Çanakkale'nin tntepe bucağında malûl er Şe
rif oğlu Hasan Bendeş'e vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanması hakkmdş kanun teklifi 
(2/423) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkere 
2. — Devlet Orman işletmeleriyle kereste 

fabrikalarının 1954 yılı muameleleri hakkında 
tanzim edilen raporun bilançolarla birlikte su
nulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tez
keresi (3/467) (Divanı Muhasebat Encümeni
ne) 

Takrir 
3. — Bolu Mebusu Ahmet Hatı'nm, Arzu

hal Encümeninin 24 . XII . 1956 tarihli hafta-

deleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 
«kanun lâyihasının encümene verilen maddesi he
nüz gelmediğinden müzakeresi tehir edildi. 

Hâkimler Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve iki geçici madde eklenmesi hak
kındaki 5457 sayılı Kanuna muvakkat bir mad
de ilâvesine dair olan 6004 sayılı Kanun hük
münün iki yıl daha uzatılması hakkındaki Ka
nun kabul edildi. 

Köy enstitüleriyle ilk öğretmen okullarını]] 
birleştirilmesi hakkındaki 6234 sayılı Kanuna 
ek kanun lâyihası ile 

Askerî Ceza Kanununun 65 nci maddesinin 
tadiline dair kanun lâyihasının birinci müzake
releri ikmal edildi. 

Islahı Hayvanat Kanununun 31 nci maddesi
nin tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine dair kanun lâyihasının heyeti umumi-
yesi üzerinde görülşüldü. 

21 . I . 1957 Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili . Kâtip 
Bursa Mebusu Bolu Mebusu 
Agâh Erozan İhsan Gülez 

Kâtip 
Van Mebusu 

Muslih Görentaş 

lık karar cetvelindeki 4014 sayılı Karara ait 
89 numaradaki işin Umumi Heyette görüşülme
sine dair takriri (4/266) (Arzuhal Encümeni
ne) 

Mazbatalar 
4. — Devlet Şûrasında açık bulunan 7 âza-

lık için seçim yapılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Dahüiye encümenlerin
den mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/450) (Ruznameye) 

5. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/590) (Ruznameye) 

6. — Devlet memurları aylıklarının Tevhit 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 
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ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlü
ğü kısmına ilâve yapılmasına dair kanun lâyi
hası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/610) (Ruznameye) 

7. — Maarif Vekâleti kadrolariyle merkez 
teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2286 sayılı Ka-

1957 C : 1 
nımda değişiklik yapılmasına dair 4926 sayılı 
Kanuna ek kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/488) (Ruznameye) 

8. — Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin 
kuruluş ve hazırlıklrı hakkında kanun lâyiha
sı ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/572-) (Ruznameye) 

B Î R I N C Î CELSE 
Açılma saati : 15,05 

REtS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTtPLER : Hakkı Kurmel (Kayseri), Ömer Mart (Kayseri) 

3. 
REİS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Bursa mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

REtS Celseyi açıyorum, efendim. 

4. — RÎYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1. — Libya ordusuna hediye edilen silâhlarla 
son defa hibe edilen piyade havan mermileri do-
layısiyle Türkiye Reisicumhuruna, Büyük Millet 
Meclisi Reis ve azaları ile Hükümet Reis ve er
kânına, Libya Hükümetinin şükran duygularının 
iblâğı hususunun Libya Elçiliği tarafından rica 
edilmiş bulunduğuna dair Hariciye Vekâleti tez
keresi(3/470) 

Hariciye Vekâletinden gelmiş bir tezkere var, 
okuyoruz, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Yüksek malûmları olduğu üzere, Libya ordu

suna tarafımızdan evvelce hediye edilen silâhlar
dan başka bu kere de, 25 Haziran 1956 tarihli ve 
6757 sayılı Kanunla, Kırıkkale yapısı 81 mm. lik 
2 000 aded piyade havan mermisinin hibe edilme
si kararlaştırılmıştı. 

Bu mermilerin teslime hazır bir vaziyette ol
duğunun Libya Hükümetine tebliği üzerine adı 
geçen Hükümet bu münasebetle teşekkürlerini ib
lâğa Ankara'daki Libya Büyükelçiliğini tavzif 
eylemiştir. Vekâletime gönderilen teşekkür nota

sında «Dost ve Kardeş Türk Hükümeti» tarafın
dan yapılmış olan bu hediyenin Türkiye ile Lib
ya arasında mevcut dostane münasebetlerin bir 
nişanesini teşkil ettiği kaydedildikten sonra bu 
münasebetle hissolunan şükran duygularının Lib
ya Hükümeti ve Libya Büyükelçisi adına Sayın 
Reisicumhurumuz Ekselans Celâl Bayar'a, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Reis v̂e aza
larına ve Sayın Başvekilimiz Eselâns Adnan 
Menderes ile Hükümeti erkânına arzı hususunda 
vekâletimin tavassutu rica Ve iltimas olunmak
tadır. 

Kifayeti yüksek bilgilerine derin saygılarım
la arz ederim. 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Etem Menderes 

RE IS — Ittılaınıza arz olunmuştur, efen
dim. 

2 . — Seyhan Mebusu Sedat Ban ve yedi ar-
kaâaşının, Turizm Umum Müdürlüğü teşkili hakj 
kındaki kanun teklifinin muvakkat bir enci'h 
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mende görüşülmesine dair Dahiliye Encümeni 
Reisliği tezkeresi (2/211, 3/466) 

REÎS — Tezkereyi okuyoruz, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Seyhan Mebusu Sedat Barı ve yedi arkada

şının Turizm Umum Müdürlüğü teşkili hakkın
daki kanun teklifi Hükümet temsilcileri ve tek- j 
lif sahiplerinin iştiraki ile encümenimizde tetkik 
ve müzakere edildi. i 

Son asrın münakale vasıtalarındaki teknik te
rakkiler, memleketler arasındaki mesafeleri kısalt- ı 
mış ve buna muvazi olarak seyahatler insanları 
birbirine yaklaştıran ve birçok memleketlere bü
yük döviz imkânları sağlamayı kolaylaştıran teş
vik âmillerinden birisi olmuştur. Bu sebeple ço
ğalan seyahatler Turizmin ekonomik ehemmiyeti
ni çok fazla belirtmiş ve artırmıştır. 

Bilhassa bugün turizm bir ana endüstrinin 
doğmasına âmil olmuş ve hususi sektörün fevka
lâde alâka gösterdiği bu mevzu, mühim malî ve 
ekonomik neticeler sağladığından ve dünya âm
me hizmetleri yanında yer almış olması bakımın
dan, büyük bir hususiyet arz etmektedir. Bu mev
zuun, bilhassa memleketimizde de gelişmesi mem
leketimizin döviz kaynaklarını kıymetlendirerek 
külliyetli miktarda döviz sağlıyacağını nazarı iti
bara alan encümenimiz, teklifin bir an evvel ka-
nuniyet iktisabetmesini yerinde görerek bu hu- ! 
susun tahakkuku için Bütçe, Dahiliye, Maarif ve ' 
Maliye encümenlerinden seçilecek 3 er azadan 
müteşekkil bir Muvakkat Encümen kurulmasının 
Umumi Heyete arz edilmesine karar vermiş ol
duğunu saygılarımla arz ederim. 

' :- *• Dahiliye Encümeni Reisi 
Edirne 

Rükneddin Nasuhioğiu 

REÎS — Efendim, tezkerede Bütçe, Dahili
ye, Maarif ve Maliye encümenlerinden 3 er aza
dan seçilecek bir Muvakkat Encümende lâyiha
nın görüşülmesi teklif edilmektedir. Keyfiyeti 
reylerinize arz ediyorum. Muvakkat Encümenin, 
sözü geçen encümenlerden 3 er âza alınmak sure
tiyle teşkilini kabul buyuranlar lütfen işaret ver
sinler... Muvakkat Encümenin teşkilini kabul et-
miyenler lütfen işaret versinler.... 

Muvakkat Encümen teşkil edilmiştir, efen
dim. 

. 1967 0 : 1 
3. — Vekillerin mesuliyet ve vazifelerine, Se

çim Kanununa mütaallik kanun teklifleriyle Se
çim Kanununun tefsirine, Dahilî Nizamnamenin 
bâzı maddelerinin tadiline dair tekliflerin henüz 
encümence tetkiklerinin ikmal edilememiş bulun
duğuna dair Teşkilâtı Esasiye Encümeni Riya
seti tezkeresi (3/469) 

REÎS — Teşkilâtı Esasiye Encümeni Reisliği 
tezkeresi var. Okuyoruz, efendim. 

21 . I . 1957 
Yüksek Reisliğe 

1. Vekillerin mesuliyet ve vazifelerine* taal
lûk eden, Seyhan Mebusu Sinan ekelioğlu ta
rafından verilen kanun teklifi encümenlerden 
istenilen mütalâanın henüz tamamen gelmemiş 
olduğundan; 

2. Seçim Kanununa taallûk etmek üzere 
Konya Mebusu A. F. Ağaoğlu, ve Muğla Meb
usu Yavuz Paşamahmetoğlu ve 2 arkadaşı ve Ma
nisa Mebusu Y. M. Alakant, Kocaeli Mebusu 
Turan Güneş ve Sivas Mebusu Nuri Demirağ ve 
aynı kanunun bir maddesinin tefsirine aidolmak 
üzere Trabzon Mebusu* S. Dilek taraflarından 
verilen tekliflerle; 

3. Dahilî Nizamnamenin bazı maddelerinin 
tadiline aidolmak üzere Konya Mebusu A. F . 
Ağaoğlu, ve Kocaeli Mebusu Turan. Güneş taraf
larından verilmiş bulunan teklifler; encümen
ce raportöre tetkik ve neticesi encümene bildi
rilmek üzere tevdi edilmiş bulunup henüz tetkikat 
ikmal edilmediğinden, bu tekliflerin müzakeresi
nin encümenimizce neticelendirilmemiş bulun
duğunu, Dahilî Nizamnamenin (36) ncı madde
si mucibince saygılarımla arz ederim. 

Teşkilâtı Esasiye Encüme
ni Reisi 
Manisa 

. Muhlis Tümay 

REÎS — Ittılaınıza arz olunmuştur. 

4. — Sivas Mebusu Bahattin örnekol'un, 
yılbaşı ve Gençlik Bayramı günlerinde posta 
müraselâtı tle telgraflara Yeşilay Cemiyeti yar
dım pulu yapıştırılması hakkındaki kânun tek
lifinin geriverilmesine dair'takriri (2/404, 4/267) 

REÎS — Bir geri alma tezkeresi var, okuyo
ruz. 
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21 . I . 1957 

Yüksek Reisliğe 
Yılbaşı ve Gençlik Bayramı günlerinde pos

ta müraselâtiyle telgraflara Yeşilay Cemiyeti 
yardım puhı yapıştırılması hakkındaki kanun 
teklifimi geri .alacağımdan gereken muamelenin 

1957 0 : 1 
yapılmasına müsaadelerini saygılarımla rica ede
rim. 

Sivas 
Bahattin örnekol 

REİS — Geri verilmiştir. 

5. SUALLER VE OEVAPLAR 
A — ŞİFAHÎ SUALLER VE CEVABI 

1. — Trabzon Mtbusu Ernrullah Nutku'nun, 
başta" Ankara ve İstanbul olmak üzere bâzı şe
hirlerde ele alınan imar hareketlerine dair Baş
vekilden şifahi suali (6/309) 

REİS — Başvekil adma suali cevaplandıra
cak kimse yoktur. 

Başvekil bulunmadığı için gelecek İnikada bı
rakılmıştır. 

2. •— Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun, Muş 
vilâyeti dahilindeki nehir ve ırmaklar üzerinde 
köprüler inşa edilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Nafıa Vekilinden şifahi suali (6/313) 

REİS — Şemsi Ağaoğlu? 
Sual sahibi arkadaş bulunmadığı için gelecek 

İnikada bırakılmıştır. 

3. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Nu
saybin ovasının sulanması için yapılacak tesisata 
dair Dahiliye, Maliye ve Nafıa Vekillerinden 
şifahi suali (6/314) 

REİS — Arslan Bora, her üç Vekilin bir ara
da cevap vermesini arzu buyurdunuz. Nafıa Ve
kili yoklar. Bunun için suali gelecek İnikada ta
lik ediyorum, efendim. 

4. — Trabzon Mebusu Ernrullah Nutku*nun, 
6731 sayılı Kanunla tadil edilen Millî Korunma 
Kanununun tatbikatı neticelerine ve fiyat yük
selişlerinin önlenmesi için ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne dair sualine, İktisat ve Ticaret Ve
kili Abdullah Aker'in şifahi cevabı (6/318) 

REİS — Ernrullah Nutku, buradalar. Alâkalı 
vekil, burada. Suali okuyoruz, efendim. 

10.1.1957 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Aşağıda yazılı sorularımın İktisat ve Ticaret 
Vekili tarafından sözlü olarak cevaplandırılma

sına delâletinizi saygılarımla rica ederim. 
Trabzon Mebusu 
Ernrullah Nutku 

1. 6731 sayılı Kanunla ve ağır cezai müey
yidelerle tadil edilen Millî Korunma Kanununun 
cezrî tatbikatı neticesinde pahalılığın önlenip ön
lenmediğinin ve önlenmiş ise delillerinin, önlen
memiş ise sebeplerinin neler olduğunun izahım 
rica ederim. 

2. Altı ay evveline nazaran bugün fiyatları 
% 5 ilâ % 15 nispetinde artmış olan zaruri ihti
yaç ve gıda maddelerinin bu fiyat yükselişleri
nin önlenmesi için Hükümetçe alınması düşünü
len tedbirler var mıdır? Varsa bu tedbirler ne
lerdir ? 

REİS — İktisat ve Ticaret Vekili, Abdullah 
Aker..' 

İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ ABDUL
LAH AKER (İzmir) — Trabzon Mebusu Sayın 
Ernrullah Nutku arkadaşımın suallerine cevap
larımı arz ediyorum. 

Saym arkadaşım; 6731 sayılı Kanunla ağır 
cezai müeyyidelerin tatbikatı neticesinde paha
lılığın önlenip önlenemediğinin, Önlenmiş iee mü
eyyidelerinin, önlenmemiş ise sebeplerinin iza
hını talebetmektedir. 

6731 sayılı Kanunun tedvininde esas gaye, 
piyasalarımızda müşahede olunan gayritabiî ka
zançların müstehlik kitleyi tazyik etmiş bulun
maktadır. Piyasalarımızda ticarete mevzu teş
kil eden maddelerin alış verişinde satıcı ile müs
tehlik arasında cereyan eden münasebette bir 
nizamın mevcudolmaması ve tazyik eden halin 
müstehliki himayesiz bırakmamak ve bir gay
ri tabiîliğin bertaraf edilmesi maksadiyle Yük
sek Heyetiniz tarafından 6731 sayılı Kanun ka
bul ve neşrolunmuştur. 

Yurdumuzda büyük bir süratle artan kal-
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kmmanm gerektirdiği kadar maddelerin teda-
. riki, artan nüfus ve müstehlik kitlesinin ihti

yaçlarını karşılamak gibi bir zarureti ve hele 
müstehlikin ihtiyaç hissettiği maddelerin mü
him bir kısmının ithal malı olması keyfiyeti mal 
arz edenlerin büyük kazançlar elde etmek te
mayüllerini artırmıştır. Bu gibi temayülleri 
frenliyecek kanuni müeyyidelerin fıkdanı Millî 
Korunma Kanununun kabulünü intâcetmiştir. 

Milî Korunma Kanunu yeni tatbikatiyle 
ekonomik sahada müstahsili, müstehliki, hima
ye ettiği gibi tüccarın da menfaatlerini bir nfc 
zam altına almış bulunuyor. (Bu kanunla, alış
verişte birtakım usuller malûmunuz olduğu veç
hile derpiş edilmiş, müstehlike her an mal ala
bilme ve bulabilme imkânları sağlanmıştır. 

6731 sayılı Kanun ilk meriyete girdiği tarih
lerde fiyatlarda gayritabiî düşüşler olmuştur. 
Bu da zarar pahasına da olsa mezkûr kanunun 
ağır cezai müeyyideleri karşısında ve malını el
de tutamamak, satıştan imtina etmiş sayılma
mak ve malını saklamış bir duruma düşmemek 
gibi hâller muvacehesinde satış zaruretini do
ğurmuştur. Bu satışlar ya kârsız veya çok cüzi 
bir menfaat mukabili olmuştur. Bu bir devre
dir. 

îkinci devrede fiyatların ayarlandığı müşa
hede olunmaktadır. Bu devre zarîmda ticaret 
erbabı kanun ile tanınan hadler dâhilinde mal 
arzına başlamış ve evvelki gayritabiî haller bu 
ikinci devre zarfındaki fiyat ayarlama faaliye
tini yeniden bir istikrarsızlığın vücut bulduğu 
kanaatini tevlidetmiş ve belki bugünkü sözlü 
sorunun da sebebini teşkil etmiştir. 

İktidar olarak defaatle bu kürsüden ifade 
olunduğu veçhile müstahsilin mallarını değer
lendirme yolunda bulunduğumuz aşikârdır. Bu 
değerlendirme sırasında mahallî bâzı takyitler 
kanunla muradolunan gayeden uzaklaştırdığı 
bir an için müşahede olunmuştur. Bu mahallî 
tatbikat kısa bir zaman zarfında önlenmiştir. 

6731 sayılı Kanun bir nizam ve şümulü ile 
bütün vatandaşları ilgilendiren bir bünyeye sa-
hibolması ba'kımından mahallî anlayışlara im
kân verecek bir mahiyet arz etmesine, bir züm
reyi himaye ederken diğer bir zümreyi zarardi-
d« etmesine mahal bırakmıyacak mahiyette »tat
bikat bulmasına çalışılmıştır. Bu kanunun ga
yesi hiçbir zaman mal alıp satanları zararlı bir 
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satışa icbar etmek değildir. Hal böyle olunca, 
fiyatı arkadaşımın nasıl anladığını bilmiyorum. 
Yalnız şurasını tebarüz ettirmek mecburiyetin
deyim ki, Türkiye bütün dünya ile tieari müna
sebet halindedir. Ticari münasebetleri İktisat 
ve Ticaret Vekâleti ilân etmiş bulunduğu bir re
jim dâhilinde idare eder. Memleketimiz; 

İJ.P.Ü. devletleriyle; Demirperde arkası 
memleketlerle, klerinğ, takas anlaşmalı ve aıi-
laşmasız devletlerle ticari münasebette bulu-
nuyor. Sayılı arkadaşım şurasını gayet iyi bil
melidir ki cihan île yapılan alışverişlerde tek 
fiyat esası mevcut değildir. Elbette ki hu mem
leketlerin fiyatları arasında farklar mevcut bu
lunduğu gibi bizim onlarla olan münasebetleri
mizde de mütekabiliyet esasına dayanan fiyatla
rımız mevcuttur. Bu durum karşısında bütün 
dünya pazarlarından memleketimize ithal olu
nan mallarda yeknesaık bir fiyat bahis mevzuu 
olamaz. Bu bakımdan bir ticarethane vitrininde 
görülen bir malın fiyatı ile aynı malın diğer 
bir vitrinde de aynı olması icabetmez. Çünkü 
bunlardan biri bilfarz A, diğeri B memleketin
den ithal edilmiş ve menşeinde esasen tef avut 
olan mallardır. İşte menşele^rinde mütefavit bir 
ithal fiyatlarına eahib ol an bu termalin kâr yüz
deleri birdir. Kâr yüzdeleri bir olmasının tek 
sebebi ve âmili de 6731 sayılı Mili* Korunma 
Kanunudur, Bu hal bizde old'iğu gibi yabancı 
memleketlerde de böyledir. Belki oralarda Mil
lî Korunma,mevcut değildir. Fakat müesses bir 
nizam mallar arasında satış fiyatlarında birta
kım farklar tevlidetmiştir. En yakın misali, bu 
yıl Viyana'da dolma kalemine mürekkep aradı
ğım zaman müşahede ettim. Birbiriyle kıyas 
edilemiyecek iki fiyatla karşılaştım,. Sebebini 
sorunca satıcı bana, bu yerli malıdır. Diğeri it
hal malıdır diye cevap verdi. Bu misali iki ka-
tagoride müşahede etmek mümkün olduğu gibi 
eğer bu satıcı da mütaaddit memleketlerden it
hal edilmiş malları da aramış bulunursak bun
lar arasında da biribirinden farklı fiyatlar bul
mak mümkündür. Bir memleketin iç pa/arların-
da veya istihsal yerlerinde de yeknesak bir fi
yat temini hiçbir zaman mümkün olamaz. Bu 
takdirde bütün istihsal merkezlerini veya müs
tahsilleri aynı fiyatla istihsale mecbur etmek 
mümkün değildir. 

Yine arkadaşıma hatırlatmak isteırim ki, biz
de fiyatlar mevsimlere göre de bir tehalüf arz, 
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eder. Bu farklar aylar arasında bile müşahede 
olunabilir. 6371 sayılı Kanun iptidai maddenin 
mamul maddeye intikal edineiye kadar nispetle
ri ve saireyi murakabe eden kanun olarak ka
bul olunabilirse de hiçbir zaman malivet unsur
ları takyideden bir kanun olarak da mütalâa 
edilemez. Türkiye maliyet unsurları arasında, 
mübadele sırasında kanun ile taayyün eden kâr 
hadlerini tecavüz etmiş bulunmasın. Hal böyle 
olunca Sayın arkadaşıma çeşitli istihsal mali
yet fiyatlarına, menşe fiyatlarına sahibolan 
malların 6731 sayılı Kanunla ve bu kanunun 
icabettirdiği kâr hadleri dâhilinde satışlarını 
icrası bakımından pahalılığı önlemiştir. Delille
ri tayin edilen ve maliyetin üstüne ilâve olunan 
kâr hadlerinin sabit kalmasıdır. Eğer sayın ar
kadaşım; fiyatların ve bilhassa satış fiyatları
nın mutlaka sabit kalmasını düşünüyorlarsa bu
nun 6731 sayılı Kanunun bizimle münasebette 
bulunan devletlerde ve fiyat artışlarının da ön
leyici, mevsimlerin değişmesi ve bütün isithsal 
merkezlerinde mutlak ve değişmez bir maliyet 
fiyatının teessüsünü gerektirecek şümul ve 
ehemmiyette bir kanun olmasını talebetmek olur 
ki bunun da gayrimümkün bulunduğu bedihi-
dir. 

Sözlü soru sahibi fiyatlar yüzde beş - yüzde 
15 arasında artmıştır, diyor. Bizim elimizdeki 
rakamlara göre ve 1955 yılı yüz itibar edilerek 
müstehlik fiyatları endeksi şöyledir : 

Gıda masrafları endeksi 
100 
108,7 
110,7 
112,1 
114 
112,9 
102,8 
97,9 
91,8 
90,7 

.99,6 
.109,8 
115,3 

Olduğuna göre; mevsimlerin müesseriyeti 
aşikârdır. Aydan aya değiştiği bir vakıadır. 
Hal böyle olunca evvelce Heyeti Aliyenize arz 
ettiğim sebeplerden dolayı hiçbir zaman değiş-
miyen bir rakam kabilitasavvur değildir. Böy-

1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 
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le bir fiyat sistemi dünyada mevcut değildir. 
Ve gene görülüyor ki ; 1955 yılı vasatisi 100 ve 
1956 vasatisi .102,75 tir. Müstehlik endeksi arz 
ettiğim gibi gıda maddeleri endeksi de aşağı 
- yukarı aynıdır. Fazla zamanınızı almamak için 
meskût geçiyrorum. Giyim masrafları da aynı 
vaziyette, 1955 in 100 sabit rakamına mukabil 
89 a kadar düştüğü aylar da vardır. Aralık 
ayında 104,8 dir. 

Ev masrafları endeksi aynı seyri takibetmiş 
ve bu geçen yılın son ayında en yüksek rakam 
gene 104,1 olarak görünmektedir. Çeşitli mas
raflar endeksi 1955 yılının 100 üne mukabil 
1956 Aralık ayında 96,8 dir. 

Bütün mâruzâtımla 6731 sayılı Kanun mü-
esseriyetini göstermiştir. Kontrol sistemi daha 
da şümul lendirilirse alınacak netayicin daha da 
elverişli olacağı tabiîdir. 

Müstehlik fiyatları endeksi 
(1955 yılı 100 kabul edildiğine göre) 

100 
104 
105,3 
106,1 
107,9 
107,5 
99,5 
98,5 
96,6 
96,5 
99,6 

105,8" 
107,7 

Fazla vaktinizi almamak için endekslerden 
kısa malûmat vereceğim; listeler hazırdır, arzu 
eden arkadaşlara arz edebiliriz. 

1955, 
1956* 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1966 
1956 
1956 
1955 = 
1956 = 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

= 100,00 
= 102,75 

1955 
1956 
1956 
1956 
1956 

1955 
1956 
1956 

. Giyim 

Ocak 
Şubat 
Ekim 
Aralık 

Ocak 
Şubat 

masrafları 

Ev masrafları 

100 
104,5 
104,7 

89 
104,8 

100. 
101,8 
103,3 
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1956 
1956 

1955 
1956 
1956 
1956 
1956 

1940 
1941 
1942 
1943 
1943 
1955 
1956 

Ekim 
Aralık 

Çeşitli masraf endeksi 

Ocak 
Şubat 
Ekim 
Aralık 

Genel endeks 

105 
104,1 

100 
100 
100 
94,8 
96,8 

100 
127,7 
201,1 
209,6 
356,6 
446,5 
458,7 

Maruzatımızı hulâsa edersek : 
Millî Korunma Kanununun esas maksadı 

memleketimizde ticaret ahlâkını tesis ve tarsin 
etmektir. 

Garbın ileri memleketlerinde, öteden beri te
amülün tesis etmiş bulunduğu etiket koymak, 
fatura tanzim etmek, fiyat aleniyetini temin et
mek gibi âm ve şâmil faydaları kanunla tesis et
mek lüzumu hâsıl olmuştur. 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlarım, bir memleket için ve hattâ ik
tidarımız için çok ehemmiyetli ve hayati bir 
mevzu olan şu mesele üzerinde müsaadenizle 
şahsi noktai nazarlarımı arz edeceğim : 

Arkadaşlar, 731 sayılı Kanun, esbabı mucibe-
sinde görüleceği üzere pahalılığı önlemek ve 
ucuzluğu temin etmek gayesine mâtûf olarak 
getirilmiş ağır cezai müeyyideleri hâvi bir ka
nundur. 

Şimdi bu kanunun takriben yedi aylık tatbi
katı neticesinde bize ne gibi faydalar getirmiş* 
tir. Bunlar üzerinde duralım ve çıkarılan kanu
nun hakikaten müsmir olup olmadığını ve bu 
kanunun pahalılığı önlemek vs artan fiyatları 
durdurmak için kâfi bulunup bulunmadığını 
tetkik edelim. 

Arkadaşlar, evvelâ şu muhakkak ki, Millî 
Korunma Kanunu çok eski zamandan beri mev-
cudolduğu halde 6731 sayılı Kanunla Hüküme
tin hususi, itinalı bir murakabesine tâbi olmuş
tur; Ve bundan dolayı etiket mükellefiyeti, mal
ların satışındaki intizam hususunda ve bilhas-
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sa bâzı maddelerde pazarlık etme keyfiyetini 
izale eden ahlâki faydaları bulunduğunda ben 
de Sayın Vekil ile hemfikirim. Fakat arkadaş
lar, kanunun çıkarılmasındaki kasit, benim ka
naatimce, sadece bu piyasa intizamını temin et
mek değildi. Nihayet, deniliyordu ki, bu memle
kette çok mal var, birçok stoklar var, saklanmış
tır, şimdi bu mallar meydana çıkacaktır ve mem
lekette büyük bir ferahlık olacaktır. Bu ferahlık 
neticesinde de ucuzluk olacaktır. İşte arkadaşlar 
bu, olmamıştır. Ve bu memlekette en bârız mi
salleriyle mal darlıkları, mal yoklukları devam 
edip durmaktadır. 

Şimdi arkadaşlar; Millî Korunma Kanunu, 
istenilen bu netayici tevlidetmemesinde mazur
dur. Çünkü Hükümetçe Millî Korunma Kanunu
nun yanında alınması icabeden diğer tedbirler 
hiç semü itibara alınmamıştır. İktisadi icaplara 
riayet etmemiştir. Ve ha^tâ birçok hususlarda 
Devlet sektörüne ait mallarda fiyat zamları yap
mak suretiyle hayat pahalılığını kamçılamıştır. 
(Sağdan, bravo sesleri) 

Sonra arkadaşlar; bir şey daha var; şahsi gö
rüşüme göre Millî Korunma Kanununun tatbi
katına, ilk ele alındığı zamandaki itina ile devam 
edilmemektedir. Nihayet bu usanç getirmiş bir 
mevzu halinde adeta kerhen yapılır gibi yapıl
maktadır. Bâzı Millî Korunma Kanunu memur^ 
larının yaptıkları üstünkörü takipleri, bizzat 
takibettim. Pazarlarda, şuralarda buralarda be
lediye zabıtasının mal fiyatlarının yükselişi üze
rinde alâka göstermediklerini de görmekteyim. 
Tabiî hepinizin haberi vardır; bugün ıspanak 
150 kuruştur. (Soldan, «ıspanağa dokunma» 
sesleri) 

Arkadaşlar, bu pahalılık mevzuunu düşün
dükçe hatırıma 1949 senesi geliyor. O zaman 
Taksim'de bir miting yaptık, ucuzluğu tabuta 
koyduk, gömdük. O günkü fiyatlarla bugünkü 
fiyatlar arasında bir mukayese yapıyorum. % 70 -
80 bir artış olduğu halde iktidar hâlâ pahalılığı 
kabul etmemektedir. (Sağdan, bravo sesleri.) 

SUAT BAŞÖL (Zonguldak) — Sesin çatal-
laştı, su iç su.. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Aferin. 
Taksim mitinginde, 8 Mayıs 1949 da ben de 

Demokrat Partinin naçiz bir uzvu olarak verdi
ğim konferansta, Sayın Demokrat Parti Başkanı
nın sözlerine muvazi olarak demiştim ki, iktidar 
hayat pahalılığını önlemek için evvelâ bunu ka-
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bul etmelidir. işte bugün ayni kompleks içinde
yiz, evvelâ pahalılığı kabul etmek lâzımdır ki, 
tedbir alma yoluna gidilsin. 

Arkadaşlar; her iktidarda olduğu gibi, hayat 
pahalıliğınıri tesirleri daima hayat seviyesinin 
yükselmesi vesilesine bağlanmaktadır. Fakat, biz
den çok daha müşkül durumda olan milletlerle 
şöyle bir kıyas edersek görürüz ki, 1949 senesin
de Avrupa'nın ve dünyanın en pahalı memleke
ti, burnumuzun dibindeki komşumuz israil idi. 
Bu memleketin o zamanki hayat standardı nasıl
dı? Herkes yalın ayak başı kabak bir vaziyette 
idi. Bugün, 1956 senesi İsrail'i, Avrupa'nın en 
ucuz memleketleri sırasına girmiştir. Hayat se
viyesi ise 1949 daki duruma nazaran en az üç mis
il yükselmiştir. Almanya misalini de almak müm
kündür. Almanlar, 1945 te sokaklardan izmarit 
toplıyan Almanlar, bugün büyük çapta iktisadi 
bir kalkınma yaratmışlardır. 

KEMÂL TERZlO&LU (Çorum) — Alman
ya misalini yanlış aldın. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Bunlar 
sıfırdan bu hale gelmiştir.^ Bunların sebeplerini 
tetkik etmek; bunların sebeplerini analdıktau 
,sonra da tedbirlerini almak icabeder, 

Arkadaşlar; gördüğümüze göre pahalılığın 
menşelerini hepiniz biliyorsunuz ve hattâ Hükü
met programında bunlardan bir nebze bahsedil
miştir. Bunların tedbirlerinin alınacağı da bu 
kürsüden vadedilmiştir. 

Hayat pahalılığının menşeleri; paranın iştira 
gücünün düşmesi, emisyon ve kredilerin büyük 
mikyasta artması, istihsalâtımızda aşın talepten 
doğan bir maliyet yüksekliği, dış ticaret muvaze
nesinin gün begün bozulması, halkımızda yaratı
lan para harcama gayretlerine muvazi olarak is
tihsalimizin noksanlığıdır, arkadaşlar. 

Arkadaşlar, istihnal kudretimiz hakikaten 
ihracatımızı yükseltmek için en mühim unsur 
olarak elimizde duruyor. Fakat biz hiçbir su
retle istihsalimizi düzenlemiş değiliz. 

Ben kanaatimi söylüyorum, iktisadiyatımı
zın temeli ziraattır, diyoruz; fakat biliyorsunuz 
ki, 8 000 baş sığırı Amerika'dan ithal ediyoruz. 
(Onlar damızlık sesleri) Buğdayımızı Amerika'
dan ithal ediyoruz. Daha söylenecek misaller 
var arkadaşlar. Yirminci asırda istihsal'ettiği
miz balıkları yine denize döküyoruz. Hiç olmazsa 
istihsal cihazları hazırlanmış olsaydı, yapılan 
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imar ve kalkınma hareketleri meyariında hiç ol
mazsa bir iki konserve fabrikası, bir iki amba
laj fabrikası yapılmış olsaydı, bugün ağacında 
çürüyen meyva çürümez, sevk yerinde bekliyen 
balıklar heder olmazdı. Bu suretle ihracatımız-
normal bir seviyeye yükseltilmiş olurdu. 

Arkadaşlar, zirai çalışmalarımızda birçok 
inkişaflar olduğu muhakkak. Fakat neticelere 
bakıldığı zaman alınan netice ile yapılan gayret
lerin ölçüsünün mukayesesinde boşuna büyük 
zaÜımetler çektiğimiz, hattâ kaba tabiriyle, akın
tıya kürek çektiğimiz görülmektedir. 

REİS — 3 dakikanız kaldı, efendim. 
EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Arka

daşlar, bunlar yetişmiyor muş gibi hükümet ye
ni yeni zamlar getirmekte, vasıtalı vergilere ye
ni yeni zamlar yamaktadır. Şeker fiyatları bun
lardan biridir, kömür fiyatları bunlardan bili
dir. Nihayet ithalâttan alınacak Hazine hissesi 
diye yepyeni bir vasıtalı vergi kanunu getirilmek
tedir. Bu vasıtalı vergiler memleketin hayat pa
halılığını en şiddetli bir şekilde kamçılamakta 
ve hayatı, fiyatları bir anda yükseltmektedir. 

Arkadaşlar, hayat pahalılığını önlemek bir 
mucize değildir. Bundan evvelki iktidarın bâzı 
ileri gelenleri bunun bir mucize olduğunu söy
lerlerdi. Bu bir mucize değildir. Ancak, bunu 
esaslı olarak kabul edip iktisadi tedbirlerle yap
mak ve şurada yapılan tenkidi ere tahammül 
edip, ihtisasa hürmet edip bu işi halletmek lâ
zımdır, arkadaşlar, (Sacdan bravo sesleri, alkış
lar) 

REİS — İktisat ve Ticaret Vekili buyurun. 
IKTISAT V E TICARET V E K I L I A B D U L 

LAH AKER (izmir) — Sayın arkadaşımın 6731 
numaralı Kanun hakkındaki sualiyle buradaki 
beyanatı arasında mübayenet vardır. Burada 

jsual dışında başka şeyler konuşacaksak o sekil
ide cevap verelim. 

Millî Korunma Kanunu bir iktisat kanunu 
olarak arkadaşım tarafından kabul olunuyorsa, 
bu böyle değüldir. Ben sözlerimde bunun bir ni
zamı âmme kanunu olduğunu söyledim. Hayat 
pahalılığına sebebolan bâzı firmaların fazlaca 
kazanç temayüllerini önlemek, saklanan malla
rı satışa arz etmelerini temin etmek gayesiyle 
bu kanun Heyeti Âliyenue arz edilmiştir. Bir 
iktisat kanunu olarak değil, fakat bu gayeleri 

^ içinde kanun muvaffak olmuş mudur? Evet ol
muştur. 
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Bu kanunun fiyatlar üzerinde müessiriyeti 

§u noktalardandır : Yüzde on üzerinden pera
kende kârı veriyor; yüzde 15 - 20 kâr veriyor. 
O takdirde bunun dışındaki nispetlerde bir te-
halüf olmamışsa fiyatları tesbit etmiştir, de
mektir. Millî Korunma Kanunu kendi hadleri 
içerisinde kazançları kontrol eden bir kanun
dur. Bu kanunla kontrolleri yapılan ve yaka
lananlara gerekli cezai müeyyideler tesbit edi
lir. Şayet iktisadi dâvalar üzerinde konuşacak
sak bu ayrı meseledir. Bunu bir sual mevzuu 
yaparlar ve burada kendilerine cevap veririm. 

Millî IÇorunma Kanunu muvacehesinde git
tikçe inkişaf eden bir kadro kanunu vardır. 
Radyoda okunan rakamlar bir kemmiyet mese
lesi değildir ve bunlar bu kanun tatbikatı art
tıkça, fazlalaşacaktır. Ispanak hikâyesi neden
se seçim zamanlarında olduğu gibi hep karşı
mıza çıkar. Bence ıspanak lâfını burada etme
mek lâzımdır. 

1949 da hayat standardını ele almaktayız. 
1M9 dairi hayat standardı ile bugünkü hayat 
standardının bir olmadığını, arkadaşım kabul 
ederler mi? Yani biz hiçbir şey mi yapmadık? 
1949 dan beri elbette ki bu hayatta bir deği
şiklik oldu. Bizde olduğu gibi cihanda da fiyat
larda bir değişiklik oldu. Varsa aksini söyle
sinler.. 

İstihsalimiz artmamıştır, dediler. Heyeti Âli-
yenin takdirine arz ediyorum, rakamlar müşte
rektir, onlar ne bizim ve ne de sizin tasarrufu-
nuzdadır. Bu itibarla sayın arkadaşımın biraz 
daha kanunun asıl gayesi etrafında konuşması
nı rica ederim. 

RBÎS — Emrullah Nutku Bey, buyurun. 
EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar; Millî Korunma Kanunu çıkar
ken iktisadi rejimimiz üzerinde şu kürsüden 
uzun uzun konuşuldu. Millî Korunma rejimi bir 
tahdit rejimi ise bu tahdit rejiminin kendisine 
göre klâsik tedbirleri vardır. Çünkü hiçbir mad
deyi tevzie tâbi tutmadık, hiçbir madde üzerinde 
ciddî tevzi işine el atmadık. O itibarla Millî Ko
runma Kanununun burada müzakeresi sırasında, 
muhalefet olarak üzerinde durduğumuz nokta şu 
idi: «Bu kanun yalnız başına pahalılığı önliye-
mez, o itibarla bunun yanında tedbirler alınma
sı lâzımdır.» iddiasında bulunduk ve iktidar ha
tipleri de bize bu kanunun ucuzluk getireceğini 
kemali cesaretle iddia ettiler. Şu halde şimdi Sa-
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ym Vekilin verdiği rakamlara istinaden hâdiseyi 
tetkik edelim. 

Sayın Vekil evvelâ Millî Korunma Kanunu
nun çıkmasını mütaakıp olan Haziran ayından 
itibaren fiyatların düşmekte olduğunu söyledi ve 
bunların bir gayritabiî düşüş olduğunu da ifade 
ettiler. Ama mukayesesine gelince; bu •gayritabiî 
düşüş rakamlarını da almak suretiyle bir vasati 
emsal rakamı çıkarıyorlar. Hayır arkadaşlar, hâ
dise bu değildir. 1955 te 100 kuruşluk mal, ka
nun çıktıktan sonra 95 kuruşa kadar düştü. Fa
kat soruyorum, bu mal neden 95 kuruşa düştük
ten sonra tekrar 105 e çıktı. İşte hâdise burada
dır. (Soldan, gürültüler.) 

REİS .— Hatibi dinliydim ve karşılıklı ko-
nuşmıyalım. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — Evet 
arkadaşlar, böyle mühim ve ciddî meseleler üze
rinde karşılıklı konuşmıyalım. Siz biliyor musunuz 
ki, bu memlekette orta seviyede insanlar kaybol
maktadır. Bir yanda büyük kazanç sahipleri, di
ğer yanda fakir insanlar olarak memleket ikiye 
bölünmektedir. (Soldan: Gürültüler) Bunlar ar
kadaşlar, içtimai meselelerdir. Size şu kadarını 
söyliyeyim; en basit maliyet unsuru olan kira 
üzerinde dahi bir esaslı tetkik yapmazsak, bugün 
bir memur aldığı ücretinin yüzde ellisini veya 
altmışını kiraya verirse, onun için yaşamak hak
kı var mıdır arkadaşlar? Bunu tetkik etmek lâ
zımdır. 100 lira, 150 lira, 200 lira alan memuru 
düşünmek lâzımdır. Halbuki arkadaşlar, 1956 se
nesi ücretlerle fiyatların yarış ettiği bir sene ol
muştur. Böylece iktisadi hayatımızı düzeltmek 
mümkün değildir. Daha başlangıçta tedbirler al
masını bilhassa iktidarımızdan rica edeceğim. 
Çünkü bu mevzu bir iktidarı düşürecek hayati 
bir mevzudur arkadaşlar. (Soldan, ooo sesleri, gü
lüşmeler.) 

REİS — İktisat ve Ticaret Vekili. 
İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ ABDUL

LAH AKER (İzmir) — Arkadaşım diyor ki; 
iktidar bu kanunu getirdiği zaman hayatı ucuz
latacağım diye vaitte bulundu, öyle mi? 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Esbabı 
mucibede yazılıdır. 

İKTİSAT VE TİCARET VEKÎLİ ABDUL
LAH AKER (Devamla) — Aziz arkadaşlar, bu
rada arz ettim. Millî Korunma Kanunu mües
ses olan bir maliyet fiyatı üzerine konacak olan 
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kârların meşruiyetini ortaya koyan bir kanun
dur. Nedense buraya hiç dokunmuyorlar. Bi
rinci konuşmamda da arz ettim, ikincisinde de 
arz ettim. Maliyet fiyatlarına birtakım masraf
lar müessir olmaktadır. Yabancı memleket
lerden ithal edilen mallar üzerinde tek bir fi
yat tesis etmeye imkân yoktur. 

Millî Korunma bir had 'dâhilinde kalmış mı
dır, kalmamış mıdır? Millî Korunma Kanu
nunda bir değişiklik olmadığına göre Millî Ko
runma kâr hadleri dâhilinde, satışların yapıla
cağı tabiîdir. Arkadaşım neden ilk zamanlar
da fiyatlar 95 e düşmüştür, diyor. îlk zaman
lar, birinci devrede kanunun şiddetli müeyyide
leri karşısında zararına satışlar olmuştur. On
dan sonra kanuna alışmalar ve yeni fiyatlar 
ve en nihayet kanunun tesbit ettiği kâr hadleri 
dâhilinde bugün satışlar vâkıdır. Bunun aksi
ne hareket edenler cezalarını çekmişlerdir ve 
çekeceklerdir. «Nasıl 95 e düşmüş de, neden 
105 e yükselmiştir?» diyorlar. Bunu demin 
izah ettim. Fiyatların teşekkülünde zamanın 
ve mevsimlerin rolünü tebarüz ettirdim ve en
deksleri burada ay, ay okudum. Bunlardan an
laşıldı ki, yükseliş 100 ün 102 ye çıkıdıdır, efen
dimizin dediği gibi, 115 - 120 değildir. 

REİS — Buyurun, Emrullâh Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Ben bir 

hususu not ettim, anlaşılıyor ki, Sayın Vekil 
'hakikaten konuşmasında haklıdır. Ama her 
vekil değiştikçe, iktidar kanaatlerini değiştiri
yor zannediyorum. (Sağdan, bravo sesleri) Çün
kü arkadaşlar, kanunun esbabı mucibesini ve 
buradaki müzakere zabıtlarını taze, taze tetkik 
ettim. Gerek esbabı mucibede ve gerekse za
bıtlarda, pahalılığı önlemek maksadına matuf 
olduğu en birinci iddia olarak ortaya kon
muştur. 

Sonra ikinci bir nokta daha var, pahalılık 
olmamıştır, diyorlar. Arkadaşlar bir sene için
de fiyatlarda mevsim sebebiyle % 5 - 10 gibi 
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bir artış kabul edilmez, böyle bir iktisat kaide
si olmaz. Bu itibarla Vekil Beyefendi bu hu
susta da bizleri tatmin edememiş bulunuyorlar. 
Kanunun yanında' alınacak tedbirler var. «Bu 
tedbirler Hükümetçe alinacak mı?» diye sor
dum ve «Ne gibi tedbirler düşünülüyor?» de
dim. Sualimin ikinci maddesi bu idi. Vekil 
Beyden burada, şu tedbirleri alacağız diye bir 
cevap alamadım. Bu bakımdan üzülüyorum. 
Sorduğumuz sualin motamo cevabım almak 
mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde muhalefete 
kıymet verilmediği mânası çıkmış olur. Bu iti
barla tekrar rica ediyorum, Sayın Vekil Bey 
sualimin ikinci maddesinde sorduğum tedbirle
ri almak hususunda bir şeyler düşünmüş mü
dür,' düşünmemiş midir? Bunlara cevap versin 
de iktifa edeyim bari. 

REİS — Buyurun Ticaret Vekili. 
İKTİSAT VE TİCARET VEKlLl ABDUL

LAH AKER (izmir) — Arkadaşım hiçbir malın 
tevzie tâbi tutulmadığını söyledi. Halbuki ken
dileri ve bütün arkadaşlarımız biliyorlar ki, ik
tisat ve Ticaret Vekâleti darlığı çekilen malları 
tevzie tâbi tutumuştur. Alman tedbirler meya-
nmda istanbul'da fiyatları tetkik etmek üzere 
kontrol komisyonu kurulmuştur. Hattâ demir
perde gerisinden. gelen mallar dahi fiyat kontro
lüne tâbi tutulmakta ve fiyatları yüksek görü
len malların memlekete ithaline müsaade' edil
memektedir. Bu, ithal tedbirleri arasındadır. 

RElS — Sual cevaplandırılmıştır, efendim. 

5. —Malatya Mebusu Ahmet Fırat'ın, ek
mek, et ve gaz sıkıntısının önlenmesi hususun
da ne gibi tedbirler alındığına dair İktisat ve 
Ticaret ve Ziraat Vekilinden şifahi suali (6/319) 

RE IS — Ahmet Fırat arkadaşımız bulunma
dığı için suali gelecek inikada talik edilmiştir, 
efendim. 

Gündeme devam ediyoruz. 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Gelir Yergisi Kanununun 32 ve 89 ncu 
maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun lâyihası ile Kocaeli Mebusu Ekrem 
Alican'ın, Gelir Vergisi Kanununun 32 ve 89 
ncu maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata' 

lan (1/473, 2/286) 

RE IS — Henüz encümenden gelmediği için 
bu maddenin müzakeresini talik ediyoruz, efen
dim. 

2. — Islahı Hayvanat Kanununa ek kanun 
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lâyihası ve Ziraat, Adliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/328) 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerindeki ko
nuşmalara devam ediyoruz. Söz Sim Atalay'-
mdır-, (Yok sesleri) . 

Sırrı Atalay yoktur, efendim. Maddelere ge- i 
çilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Maddele
re geçilmesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Islahı Hayvanat Kanununun 31 noi maddesinin 
tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi

ne dair Kanun 

MADDE 1. — 7 . VI . 1926 tarihli ve 904 
sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 31 nci mad* 
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

a) Erkek damızlıklarını muayene heyetinin 
muayenesine getirmiyenler 100 liradan 200 lira
ya kadar, 

b) îğdiç edilmesine, enenmesine veya tefri
kine karar verilen hayvanlarını iğdiç ettirmiyen-
ler, enetmiyenler veya iğdiç edilmelerine veya 
enenmelerine mâni olanlar veya ayırmıyanlar 
veya sıfatta kullananlar 100 liradan 200 liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. İğdiç 
edilecek' veya enenecek hayvanlar muhakeme 
neticesi beklenmeksizin behemehal iğdiç edilir 
veya enenir. 

REİS- — Birinci madde hakkında söz istiyen 
var mı, efendim? 

Buyurun Hasan Erdoğan. 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Efendim, bi

rinci maddede damızlık hayvanatın getirilmesi 
kaydı varjiır. Bu, bâzı kimseler için bir mükel
lefiyettir. Vatandaşlar kendi menfaatleri oldu
ğu için bunu seve seve kabul edebilirler. Fakat 
kanunda bir sarahat yoktur. Meselâ, çok uzak 
yerlere dahi memurlar vatandaşları çağırabilir
ler ve kanuna göre mecburdurlar, gideceklerdir. 
Vilâyet merkezlerine çağırdıklarını farz edelim, 
vilâyet merkezine kadar olan mesafe yüz ki
lometre, yüz yirmi kilometredir. Birçok köyler 
için bu, müşkülât doğurabilir. Bu maddeden bu 
şekilde anlaşılıyor. Ama alâkalı memurlar biz
zat köye kadar, halkın ayağına kadar gider de 
orada vatandaş kanuna mugayir hareket ederse 
o zaman cezanın alınması lâzımdır. O bakım
dan bu kanundan benim anlayışım; «getirmi-. 
yenler» diyer. Vilâyet merkezine çağırsa vete-
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riner müdürü, kanuna göre getirmek mecburi
yetindedir. Bu bakımdan bu maddeye, en ya
kın yere, kaydının konmasını veyahut encüme
nin bu hususu tasrihini istiyorum. İlerde birçok 
müşkülât doğurabilr. Fuzuli olarak birçok va
tandaşları işinden alıkor, belki de lüzumsuz ce
zalara sebebolur. 

REİS — Encümen. • 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA TAHSİN 

UY0UR (Çankırı) — Efendim, Ziraat Vekâle
tinin bütün teşkilâtında olduğu gibi, veteriner 
teşkilâtı da bu vazifesini köylünün ayağında ve 
köyde yapmak suretiyle ifa edecektir. Uzak 
mesafelerden her hangi bir merkeze hayvan 
celbi mevzuubahis değildir. Onun için arkadaşı
mızın endişesini varit görmüyoruz. 

REİS — Başka söz istiyen! 
Alî Ünlüsoy. 
ADİ ÜNLÜSOY (Yozgad) — Muhterem ar

kadaşlar, hu kanundaki «getirmiyen» kelimesi 
memurca başka şekilde tefsir edıilebilir, vatan
daşça başka şekilde tefsir edilebilir. Burada 
«memurun iğdiş yapacağını tebliğ ettiği halde 
imtina edenler»5 şeklinde tefsir edilirse çok ye
rinde olur. Yoksa «getirmiyen» 'kelimesi çeşitli 
tefsire gider. 

Sayın Sözcü arkadaşımız, memur evvelâ gi
der, diyor. Gitmediği yerler de vardır. Gitmedi
ği bir köye vatandaş bu sifadı yapacağı erkek 
hayvanını getirmez. .Bu sefer getirmedi diye 15 
gün sonra ceza zaptı, makama yazılır, ondan 
sonra 100 lira para cezasına mahkûm olacak. 
Bunun altından.kimse kalkamaz. 

Sonra, Türkiye'de hali hazırda Devletin sifad 
yapmak için hazırladığı boğaların yekûnu, mev
cut diğer sifad yapılacak hayvanları asla 10 
sene müddetle karşılıyamaz, buna kâfi gelmez. 
Bunu bir program setlinde tertibetmek daha 
yerinde olur. ' 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Sen ne bi
liyorsun? Hara müdürü müsün? 

ALİ ÜNLÜSOY (Devamla) — Efendim, çift
çilikten geldik, madencilikten gelmedik. 

SUAT BAŞOL (Devamla) — Keşke maden
cilikten gelseydin. 

REÎS — Efendim, rica ederim. Karşılıklı 
konuşmayın. 

ALİ ÜNLÜSOY .(Devamla) — Bu madde
deki «getirmiyenler» kelimesinin cezayı müstel-
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zim olmamasını, yalnız «iğdiş yaptırmaması» 
şeklinde para cezası kaydının konmasını Heye
ti aliyenizden rica ederim. 

REÎS — Madde hakkında, «başka söz istiyen 
yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum, kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 7.VI.1926 tarihli ve 904 sa
yılı Islahı Hayvanat Kanununa 'aşağıdaki1 mad
deler eklenmiştir : 

Ek madde 1. —. Lüzumlu bölgelerde suni to
humlama yaptırmaya, bu maksatla ieabeden yer
lerde enstitü, ihtisas kursu açmaya, suni tohum
lama lâboratuvar ve durakları kurmaya ve ge
rekli her türlü tedbirleri almaya, damızlığa el
verişli olmıyan sığır ve manda boğalarını, koç
ları, tekeleri, at ve merkep aygırlarını iğdiş et
tirmeye ve enemeye Ziraat Vekâleti salahiyet
lidir. 

Ziraat Vekâletince suni 'tohumlama hizmeti 
ücretsiz yapılır. 

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

Ek madde 2. — Hakiki ve hükmi şahısla
rın suni tohumlama müessese, lâboratuvar ve 
duraklan kurması, suni tohumlama yapmala
rı ve yaptırmaları, tohum toplamaları, satma
ları, bulundurmaları, taşımaları, yabancı mem
leketlerden ithal ve yabancı memleketlere ih-
racetmeleri Ziraat Vekâletinin müsaadesine ve 
murakabesine tâbidir. 

Bu madde hükümlerine aykırı hareket eden
ler (500) liradan (1 000) liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca lâboratu
var ve durakların kapatılmasına ve tohum
ların müsadere ve imhasına da karar verile
bilir. 

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

Ek madde 3. — Hayvan ıslahı maksadiyle 
yabancı memleketlerden ithal edilecek her ne
vi hayvan spermaları, Gümrük Vergisi ile it
halde alınan vergi ve resimlerden, muayenei 
hayvaniye ve rıhtım resmi ile ardiye ücretin
den muaftır. 

Yabancı memleketlerden getirilecek her ne
vi hayvan spermalan Ziraat Vekâletinin ve- J 
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ya bu Vekâletten ithal müsaadesi almış bu
lunan teşekküllerin işarı üzerine hiçbir güm
rük muamele ve formalitesine tâbi tutulmak
sızın geçirilir. 

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

Ek madde 4. — Ziraat Vekâleti teşkilâtı ta-. 
rafından yapılmış suni tohumlama ameliyesi 
neticesinde öldüğü mahallî hükümet veteriner 
raporu ile sabit olan hayvanların sahiplerine 
tam kıymetleri üzerinden tazminat verilir. 

REÎS — Madde hakkında söz isteyen yok. 
Madcfeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ek madde 5. —• Suni tohumlama tatbikatın
da, lâboratuvar ve enstitü çalışmalarında tali
matnamesi hükümleri dâhilinde üstün basan 
sağlıyanlara bir yılda iki aylık istihkak tuta
rını geçmemek şartiyle para mükâfatı verile
bilir. 

Bilfiil suni tohumlama tatbikatında çalışa
rak talimatnamesindeki nispetlere göre gebe
lik sağlıyan teknik elamanlara beher gebelik 
başına kısrak ve merkepler için (300), inek ve 
mandalar için (100), koyun ve keçiler (kıl ke
çisi hariç) için 20 kuruştan aşağı olmamak 
üzere prim verilir. 

Suni Tohumlama Enstitüsü, lâboratuvar ve 
duraklarında bedenen çalıştmlacak hizmetli
ler Ziraat Vekâletince iaşe edilir. İaşenin 
mümkün olmadığı yerlerde iaşe bedeli rayiç 
üzerinden heseplanarak hak sahiplerine nakden 
verilir. 

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

Ek madde 6. — Bu kanunda yazılı cezalara 
sulh mahkemelerince hükmedilir. 

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

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

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

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
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Adliye, Millî Müdafaa, Dahiliye, Maliye, Güm
rük ve İnhisarlar ve Ziraat vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir, efen
dim. 

3. — 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye - Fede
ral Almanya Ticaret ve Tediye Anlaşmalarına 
mütaallik protokollerle ilişiklerinin tasdiki hak
kında kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret en
cümenleri mazbataları (1/490) (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is-
tiyen var mı? 

Buyurun, Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhte

rem arkadaşlar; müzakere mevzuu olan kanun 
lâyihası, Türkiye ile Federal Almanya arasında 
münakit Tediye ve Ticaret Anlaşmasının tadili 
ile bâzı protokollerin tasdikine mtitaalliktir. Bu 
protokoller de prensip itibariyle Türkiye ile Fe
deral Almanya arasındaki ticari mübadeleler 
hacminin artırılması mutabakatına varılmış ve 
bunun da iki esaslı şarta muallâk olduğu kabul 
olunmuştur. Bu esaslardan birisi, Türkiye'nin 
Federal Almanya'dan satmalma gücünün artırıl
ması, yani bugünkü şartlar altında geniş ölçüde 
Türkiye'nin Federal Almanya'ya müteveccih; ih
racatının artırılması; 

İkinci şart ise; Federal Almanya'nın Türki
ye'de, Türkiye'ye vâki ihracatından mütevellit 
birikmiş alacaklarının tediyesinin tanzimi şartı
dır. Bu ikinci şartın da, bilhassa Federal Al
manya'da büyük ehemmiyet verilen bir keyfiyet 
olduğunu bildiğim için, Vekil Beyden evvelâ 
veya komisyondan bugün müterakim Alman ala
caklarının ne olduğunu öğrenmek istiyorum. 

. YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Vekil 
Beyi komisyondan çağırtınız, Reis Bey. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Filhaki
ka 30 Kasım 1956 tarihine, kadar, yazın vermiş 
olduğum bir yazılı soru vesilesiyle aldığım ce: 

vapta, Türkiye'nin Federal Almanya'ya trans
feri tahakkuk eden tediyatmm miktarı l&l mil
yon Türk lirasına baliğ olmaktadır ki, ikinci ge
len memleket İtalya için bu miktar 102 milyon 
ve üçüncü sırayı işgal eden Fransa için, arala
rında büyük farklar olduğu için söylüyorum, 

(i) 52 sayılı matbua zaptın sonundaâtr. 

26 küsur milyondur. Bu da gösteriyor ki, Alman
ya ile olan ticari münasebetlerimizde -Türkiye'
nin Almanya'ya, Almanya'nın da bilmukabele 
Türkiye'ye olan ticaretlerindeki mütekabilen iş
gal ettikleri ehemmiyet, üzerinde dikkatle duru
lacak bir 'manzara arz etmektedir. Eğer şu anda 
müterakim borçların miktarının ne olduğu bili-
nebilse idi veya cevap verilse idi (bu protokoller
de memleketimiz için müterakim borçların tedi
yesi ile alâkalı mühim tadilât olduğu için) bu
günkü ticari mübadele hacminin artıp artmıya-
cağını tahmin etmek mümkün olabilecekti. Fil
hakika, 1953 EylûlündeM anlaşmaya göre Tür
kiye'den Federal Almanya'ya vâki olacak ihra
catın hububatta % 100 ünün müterakim alacak
ların tasfiyesinde, geri kalan maddelerde de % 
50 sinin müterakim alacakların tasfiyesinde kul
lanılacağı kabul edilmişken son protokollerle bu 
miktarlar memleketimiz lehine indirilmiş bulun
maktadır. . 

Hububat ihracatı hâsılının yüzde yüz nispeti 
yüzde kırka inmiştir; diğer ihracat emtiasının 
yüzde 50 nispeti yüzde 25 e inmiştir. Bu, iyi bir 
şeydir, memleket için. 

Üzerinde duracağım bir başka nokta da; Tür
kiye'nin umumiyetle ihracatının sevkulc«yş! ba
kımdan fevkalâde kifayetsiz bir politika ile yürü
tülmek istenmesi noktasıdır. Dünyanın iktisaden 
kalkınan, yani yaşıyan halkının refah seviyesi 
yükselen memleketlerinde bu kalkınma münhası
ran geniş ölçüde gizli veya açık ihracatın artma-
siyle tahakkuk etmiştir. Yani memleketlerin, te
diye bilançolarında müspet bakiye bırakan mik
tarlar çoğalmıştır. İhracat artmıştır; hizmet ge
lirleri artmıştır; vapur navlunları; komüsyoncu-
luk, sigorta hizmetleri artmıştır; turizm gelirleri 
artmıştır. 

Bu yeni Alman anlaşmasının yürütülmesinde 
Hükümetin dikkatini çekeceğim bir husus, Alman 
piyasasında yeni bir ihraç malının memleketimiz 
için kazanılmaya başlandığını gösteren bir mad
de bulunmasıdır, bu da, şaraptır. Filhakika bida
yette yani 1953 yılında 100 bin dolarlık bir ihraç 
kontenjanı tanınmışken bu miktar bugün 300 bin 
dolara yükselmiştir. Şu halde Türk şarabı Al
manya gibi geniş müstehliki olan bir memlekette 
ve yine bildiğimiz nispette İsveç'te, Holânda'da, 
hattâ İngiltere'de piyasa kazanmaya başlamış bu
lunmaktadır. Halkın refah seviyesinin yükselme
si geniş Ölçüde memleket ihracatının artırılması 
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ile mümkün bulunduğuna göre Hükümetin şarap 
mevzuunda hassasiyet göstererek bu malın ihra
cını behemehal teşvika medar olacak çeşitli ted
birlerle desteklemelidir. Bu suretle yeni bir ihraç 
malı kazanılmış olacaktır. 

Türkiye, kendileri ile ticari münasebetlerde 
bulunduğu memleketlerde, bugün olduğu gibi 
döviz tasarrufuna medar olacak bir yatırım po
litikasından ziyade, döviz kazandırıcı bir yatı
rım politikası veya istihsal politikası takîbet-
mek suretiyledir ki orta veya uzun bir vâd^ için
de, vatandaşların refah seviyesinin yükselmesi 
mümkün olabilecektir. Aksi takdirde bugün ol
duğu gibi döviz tasarrufuna medar olacak eko
nomik şartlar ve icaplarla alâkası kesilmiş bir 
politikanın her gelecek yılda geçen yıla nispet
le vatandaşı sıkıntıya sokması zaruri olur. Te
mennim, ihracat politikamızda vadeli olarak Tür
kiye'nin bugüne kadar tanınmış ihraç emtiası
nın miktar ve değer itibariyle artırılması poli
tikası yanında, bu gayrikâfi ihraç maddelerinin 
yanı başında yepyeni ihraç maddelerinin onları 
takibetmesi zaruretinin kabul edilmesi keyfiye
tidir. Bu politika bugün bir mevzuda belirmiş, 
Alman piyasası Türk şaraplarına karşı müsait 
hale gelmiştir. Gerekir di ki, Hükümet bu vazi
yet üzerinde durarak bilhassa ihracat için şa
rap imalâtı politikasını ele alsın, bu maksatla 
bağcılık ve üzüm evsafı mevzuu üzerinde durul
sun,* üzüm evsafı, bağ dikimi ve bakımı husus
larında ilmî sahada çalışan müesseselerle iş bir
liği yapılsın, şarap imalâtında hususi teşebbüs 
erbabından muvaffak olanlarla t müşterek bir 
mesai yapılsın ve İnhisarlar da bu mesaiye ka
tılsın, 

Hülâsa, geçen gün hayvancılık politikasında 
arz ettiğim şekilde, bir şarapçılık politikası esas
larının ortaya konması icabeder. Beynelmilel 
ticarette mühim olan şey, pazar bulmaktır. İs
tihsal yapmak güç iş değildir. İstihsali yaptık
tan sonra pazarları elimizde tutmazsak istihsa
lin gerilemesi mukadderdir. Daha söyliyecek--
tim, fakat cevap verip vermiyeceklerini kati 
olarak bilmiyorum. Türk - Alman iktisadi mü
nasebetlerinin gelişmesinin ne istikamette olabi
leceğine ait " görüşlerimi, sorduğum suallere 
aldığım cevaplardan sonra arz edeceğim. 

Bağcılık mevzuunda Türkiye müsait bir du
rumdadır. Toprak dar ve fakat bağ yapma im
kânına sahip bjr memlekettir. Bu şartlar dâhi-
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linde yüksek ziraat mütehassısları ile bağcılık 
mütehassıslarının iş birliği yaparak ve bunların 
Ticaret Vekâleti mütehassıslariyle ve vergi do-
layısiyle de Maliye Vekâleti temsilcilerinin teş
riki mesaisi ile bir şarapçılık politikasının orta
ya konmasını temenni etmekte fayda vardır. 

Ben memleket için bunda büyük menfaat 
görmekteyim. Bu sayede Türkiye büyük ölçüde 
bir gelire kavuşmak imkânına sahibolacaktır. 
Çünkü 2 - 3 yıl gibi kısa bir zaı.ıan içinde 100 
bin dolarlık kontenjan 300 bin dolara yüksel
miştir, üç misline çıkmıştır. Türkiye - Federal 
Almanya ticari münasebetleri hakkında sordu
ğum suallere cevap aldıktan sonra, eğer lüzum 
hissedersem, huzurunuzu tekrar işgal edeceğim. 
Şimdilik mâruzâtım bu kadardır. 

REİS — Filhakika bu lâyihanın alâkalı ve
kilin huzuru ile müzakeresinin cereyanını temin 
etmek için bir defaya mahsus olmak üzere talik 
edilebilir. Halen alâkalı vekil ve alâkalı encü
men bulunmadığı Riyasetçe görüldüğü için, bu 
maddenin müzakeresini talik ediyorum, efen
dim. 

4. — Sınai mülkiyetin himayesine mahsus 
20 Mart 1883 tarihli Paris İttihadı Mukavelena
mesiyle, Ticaret eşyası üzerinde sahte mahreç işa
retlerinin menyi hakkındaki 14 Nisan 1891 ta
rihli Madrid İtilâf namesinin 2 Haziran 1934 ta
rihli Londra tadillerinin tasdiki hakkında ka
nun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri 
mazbataları (1/440) (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz isti-
yen var mı? 

YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Alâkalı 
Vekil yok. (Vekil yok sesleri) Aynı esbabı mu
cibe, Reis Bey. 

REİS —Evet, aynı esbabı mucibe ile bir de
faya mahsus olmak üzere, nizamname talikini mü
sait kılmış ve bu muamele de daha evvel cereyan 
etmiştir. Ancak şu anda Hariciye Encümeni Reisi 
burada bulunduğu için, birinci müzakeresine mü
saade ederseniz,, devam edelim. 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyabakır) — Encü
men reisi değil, Vekilin bulunması lâzımdır. 

REİS — Yusuf Azizoğlu bey, bu noktada mü
nakaşa yapmıyalım. Nizamname, bir defaya mah-

(1) 53 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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sus-olmak üzere alâkalı Vekil bulunmadığı tak
dirde ,talikıne eevaz vermiştir ve bu muamele 
yüksek müsaadenizle bitmiştir. Bir defaya mah
sus olmak üzere talik edildi. Yusuf Azizoğlu, o 
İnikatta burada bulunmıyabilirsiniz. O itibarla 
müsaade buyurunuz, birinci müzakeresine devam 
edelim. Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. I 

Sınai mülkiyetin himayesine mahsus 20 Mart 
1883 tarihli Paris ittihadı Mukavelenamesiyle 
Ticaret eşyası üzerinde sahte mahreç işaretleri
nin men'i hakkındaki 14 Nisan 1891 tarihli Mad
rid İtilâf namesinin, 2 Hazniran 1934 tarihli Lon

dra tadillerinin tasdiki hakkında Kanun 

MADpE 1. — 15 Mayıs 1930 tarih ve 1619 
sayılı Kanunla, 6 Kasım 1925 tarihli La Haye ta
dillerine iltihak ettiğimiz, Sınai mülkiyetin hi
mayesine mahsus 20 Mart 1883 tarihli Paris it
tihadı Mukavelenamesiyle, Ticaret eşyası üze
rinde sahte mahreç işaretlerinin men'i hakkında
ki 14 Nisan 1891 tarihli Madrid îtilâfnamesi-
nin, 2 Haziran 1934 tarihinde Londra'da yapılan 
ve hükümetimizce de imza edilmiş bulunan ilişik 
tadilleri tasdik edilmiştir. 

REİS ^~ Madde hakkında söz îstiyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. I 

5. — ti idaresi Kanununun 48 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihası ve 
Dahiliye Encümeni mazbatası ''1/571) (1) 

REİS —: Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu buyu
run. 

ÖMER LÛTFİ ERZURUMLUOĞLU (Yoz-

(1) 55 sayılı matbua zaptın sonundadır. \ 
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gad) — Çok muhterem arkadaşlarım, nahiye
ler köy gruplarının merkezi idare ile temasını 
temine matuf ve kanunlarla yaratılan suni birer 
teşekküldür, öyle bir teşekkül ki, 200 ilâ 1 000 
Km2, sahayı 1 000 - 20 000 nüfusu âzami 75 
kadar köyü ihtiva eder. 5442 sayılı İl.idaresi 
Kanununun 42' nci maddesi; «Bucak müdürü 
bucakta en büyük Hükümet memuru ve temsil
cisidir. Bu sıfatla: 

A) Bucağın genel idaresinden sorumludur. 
B) Kanun tüzük, yönetmelik ve Hükümet 

kararlarının yayınlanmasını ve uygulanmasını 
sağlar. Bunların kendisine verdiği yetkiyi kul
lanır ve ödevleri yerine getirir. 

C) Kaymakamlar bucağa ait bütün işleri 
doğrudan doğruya bucak müdürüne yazarlar...» 
ve saire gibi 7 tane madde sayar. 

46 nci madde; «Bucak müdürü», diyor. 
Hükümet, getirmiş olduğu esbabı mucibe lâ

yihasında ise, «1950 senesinden sonra bilhassa 
âmme hizmetlerini halkın ayağına götürmenin 
lüzum ve ehemmiyeti nazarı dikkate alınarak 
mülki teşkilâtta yapılan tadiller ve çoğaltma
lar ve buna inzimam eden Devlet iktisadi te
şekküllerinde ve hususi sektörlerde daha fazla 
ücretle iş bulma imkânlarının çoğalması...» do-
layısiyle boşalan nahiye müdürlerinin yerini 
doldurmak babında kanunun 48 nci maddesinin 
2 nci bendinin değiştirilmesi ve yaş haddinin 30 
dan yukarı çıkarılmasiyle, boş kalan kadroların 
doldurulabileceğini iddia ediyor. Yani; «Asgari 
yaş haddi kalksın diyor. Şu hale göre 64 hattâ 
64 sene 11 ay yaşındaki bir şahsın lise mezunu 
veva bu derece tahsili olduğu ve askerliğim 
bilfiil bitirdiği ve vücutça sağlam olduğu ra-
norla tevsik edildiği takdirde nahiye müdürlü
ğüne kabul edilecek demektir. Kaldı k i ; benim 
naçiz kanaatimce, idare hayatımızda 64 yaşın
da değil, 50 yaşmdaki nahiye müdürlerinden 
fayda görmüyoruz. Bahusus bugün İl idaresi 
Kanunu 46 nci maddesiyle nahiye müdürlerinin 
köyleri dolaşmasını şart koşjıvor ve aynı za
manda bunlara bir teftiş ödeneği veriyor. Bun
dan evvelki temsil ödeneğinde de. Nahiye mü
dürlerine köylerinin 8 te ikisini dolaşması için 
teftiş harcırahı veriliyordu. Şunu arz edeyim ki, 
saflık kurullarından alman raporlara riayetka
rız, hürmetkarız. Ama 64 yaşında bir şahsın na
hiye müdürü olarak, tâbirimi nâzur görmenizi 
rica edeceğim, yol inşaatında yol kalfası* su in-
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patında su kalfası, bina inşaatında inşaat kal
fası olarak çalışmak suretiyle memlekete bir 
hizmet göreceğini kabul etmek abes olur. 

Bu bakımdan bendenizin, muhalefet şerhin
de de işaret etmiş olduğum gibi, Hükümet nahi
ye müdürlüğündeki yaş haddini kaldırmakla bu
nu daha cazip bir hale sokacağı kanaatinde de
ğilim, bir. 

İkincisi, 64 yaşındaki bir şahsın nahiye mü
dürlüğüne almmasiyle bu vazifenin icabiyle ka-
bilitelif bir iş görebileceğini zannetmiyorum, iki. 

Hükümet yaş haddinin kaldırılmasını iste
mektedir, halbuki âzami bir yaş haddi eskiden 
de vardı, 55 ti bunu 30 a indirdik. Bendeniz bir 
teklif yapıyorum, hiç olmazsa bu yaş haddini 30 
elan 40 a çıkaralım. Bu suretle 40 yaşındaki bir 
zatı aldığımız zaman tekaütlük hakkını da öl
dürmüş olmayız. Aksi takdirde tekaütlük hak
kım öldürmüş olacağız. Yok eğer başka saha
lardan bu vazifelere tâyin yapacaksak ve An
kara, İstanbul ve İzmir gibi muayyen yerlerde 
tekaütlüklerini doldurmasını bekliyeeeksek onu 
anlamam. Yoksa, arz ettiğim gibi normal olarak 
ya^ haddinin 40 olarak kabul edilmesi en ma
kul olanıdır ve bendeniz de böjde bir teklifte 
bulunuyorum. Bunun esbabı mucibesi de şudur: 
Hiç olmazsa (40) ı yaş haddi olarak kabul eder
sek 65 yaşma kadar 25 senelik tekaütlük müd
detim doldurmuş olacaktır. 

REİS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar; tetkik ve tasvibinize sunulan tasarının 
istihdaf ettiği maksat şudur: Nahiye müdürleri 
için İl İdaresi Kanpniyle tâyin edilen bir yaş 
haddi vardır. Diğer evsaf meyanmda bu yaş had
dini geçenler bidayette nahiye müdürlüğüne tâ
yin edilemiyor. Uzun tecrübe ve tetkiklerden 
sonra bu yaş haddini kanun 30 olarak kabul et
miş ve bugüne kadar böyle tatbik edilmiştir. 
Malûm olduğu üzere, nahiye müdürlerinin vazi
felerinin esası ve Heyeti umumiyesi aşağı - yukarı 
köyde toplanmaktadır. Nahiye müdürü adetâ 
merkez namına köyde vazife gören yegâne me
murdur. Bu itibarla nahiye müdürünün ilmî ki
fayet ve kabiliyeti yîmmda bedenî, sıhhi kabili
yetinin de mühim bir ehemmiyeti ve lüzumu var
dır. İl İdaresi Kanununun hazırlanmasında ça
lışan heyetler bu esası ve hizmetin icaplarını gqz 
Önünde tutarak 30 yaşı bidayet yaşı olarak kabul 
etmiştir. Simdi, Hükümet bâzı esbabı mueibe ile 
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bu yaş haddini kaldırmakta ve adetâ her yaşdan 
insanın nahiye müdürü olmasını derpiş etmekte
dir. Bir taraftan da esbabı mucibede, nahiye mü
dürünün kalkınma hizmetlerinden ve köy hizmet
lerinden bahsediliyor. Gerek esbabı mucibe, ge
rekse hizmetin icabı göz önünde tutulursa, nahi
ye müdürlerinin 30 yaştan yukarı yaştakiler ara
sından seçilmesi asla isabetli olmaz. Esasen mev
zuatımızın diğer hükümlerinde de buna* mütena
zır hükümler vardır. 

Meselâ, kaymakam olmak için asgari yaş had
di 30 dur. Malûm bulunduğu üzere, kaymakamın 
büro hizmetleri, yani masasının başında gördüğü 
işler, nahiye müdürüne nazaran daha fazladır. 
Böyle olunca aynı kanun içinde birbirine müte
nazır hizmetler ifa eden kaymakamla nahiye mü
dürü arasında bu kadar mütezat bir hükmü yer
leştirmek de mümkün olmıyaeaktır. Kaymakam 
gününün mühim bir kısmını büro işleri için ma
sasında çalışmakla geçirir, nahiye müdürü ise 
daha çok köylerde hizmet görür. 

Binaenaleyh, bu bakımdan mütalâa edilirse 
aynı kanun içinde aynı hizmet bölümleri abasın
da birbirine zıt hükümleri bağdaştırmak müm
kün olmıyaeaktır. Sonra, tatbikatta bunun bir
çok mahzurları da olacaktır. Yaşını doldurmuş, 
faal hizmet göremiyecek hale gelmiş bâzı kim
seler, bu kanun boşluğundan istifade edilerek 
buraya tâyin'"edilebilecek, böyle olunca da hiz
met aksıyacaktır. Hizmetin aksamaması için uzun 
bir tatbikin ve esaslı bir tetkikin mahsulü olan 
yaş kaydının muhafaza edilmesi lâzımgelir. Hü
kümet «Bâzı tedbirler aldım, buna rağmen nahi
ye müdürü bulamıyorum.» diyor. Demek ki, ted
birler tanı ve mükemmel değil. Alman tedbirleri 
ikmal etmek ve iyi bir şekilde yürütmek lâzım
ken bu esaslı' vasfı kaldırmak doğru olmıyaeaktır. 
Bâzı tedbirler vardır. Hükümet esbabı mucibesin-
de ileri sürülen sebepler bu bakımdan da mesnet
sizdir. 

Bu kanunun reddedilmesi temennisiyle mâru
zâtıma son veriyorum. 

MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Muhterem-
arkadaşlar; benden evvel söz almış olan ida
reci arkadaşlarımız bu mevzuda lâzımgelen iza
hatı verdiler. 

Malûmu âliniz, idarenin en mühim kademesi 
nahiye teşkilâtıdır. Bu teşkilâta nahiye müdü
rü tâyin etmek için İl İdaresi Kanununun 48 nci 
maddesi değiştirilmek isteniyor. Bu arada 5442 
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sayılı î l idaresi Kanunu ile kabul edilmiş olan 
30 yaş haddi kaldırılıp, tamamen yaş haddi ile 
mukayyedolmamak gibi bir duruma gidilmek 
isteniyor. Esbabı mucibe, âmme hizmetlerini 
halkın ayağına kadar götürmenin ehemmiyeti 
karşısında, yapılan bu kademelerdeki artırma
lar dolayısiyle, bu kademelere eleman bulma 
güçlüğüdür. 

30 yaşından daha genç yaştaki insanların 
bu kademelere iltifat etmedikleri; bilhassa son 
zamanlarda iktisadi kalkınmalar karşısında, ge
rek hususi teşebbüslerde, gerek iktisadi devlet 
teşekküllerinde daha iyi pozisyonlar yakaladık
ları için buraya iltifat etmedikleri sebebolarak 
gösteriliyor. 

Bu esbabı mucibeden hareket edecek olur
sak, bu esbabı mucibenin yaş haddiyle bir alâ
kası olmaması iktiza eder. Çünkü maksat mev
cut boş kadrolara eleman yetiştirmek olmadığı
na, bu kadrolardan istifade olduğuna göre, bu
ralara, köyde köylünün yanıbaşında yılmadan, 
usanmadan, yorulmadan iş görebilecek insanla
rı bulmak maksadı, elbette yaş haddini göz 
önünde bulundurmayı icabettirir. Yaş (haddin
den sıyrılıp emeklilik haddi olan yaşlara kadar, 
65 yaşma kadar, eleman tâyin etmenin bu ka
demelerde hiçbir kıymeti olmıyacağı aşikâr
dır. Maksat boş kadroları her ne yaşta olursa 
olsun elemanlarla, doldurmak olmadığına göre 
ve bahusus bu yaşlara kadar, yani 65 yaşma 
kadar birçok işlerde, daha doğrusu kendi işin
de istikrar temilı edememiş kimseleri buraya 
almak da doğru olmıyacağma göre, yaş haddi-
nin kaldırılmasının tecvizini arkadaşlar kabul 
etmese gerektir. Şayet 30 yaşında eleman bul
ma güçlüğü varsa burasını başka noktalardan, 
daha cazip hale getirmelidir. Maaşa ilâveten 50 
lira ödenek konduğu halde hâlâ buralara ele
man bulamıyoruz, diyorlar. Halbuki başka 
türlü avantajlar göstermelidirler., Yaş haddi-
nin kaldırılması ile buraya iltifat temin etmenin 
mümkün olamıyaeağı kanaatindeyim. 

Kaldı ki, otuz yaş eğer kâfi gelmiyorsa, 
Ömer Lûtfi'nin de teklif ettiği gibi, bunu kır
ka çıkarmak mümkündür. Bu takdirde zaten 
kırk yaşla altmış beş yaş arasında, şayet hiç me
muriyet almamış ise, tâyin edilen eleman, bu 
aradaki 25 sene zarfında emekliliğini de ihraz 
etmiş olacaktır. 
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Binaenaleyh yukarı had olarak «kırk yaşı

nı geçmemiş elemanlar» kaydının konmasını arz 
ve teklif ediyorum. 

Gerçi ben takrir vermiyorum; ama arkadaş
larımın verilmiş 'takriri vardır. Bu hususu ka
bul buyurmanızı arz ve teklif ediyorum. 

REİS — Kemal Eren. 
KEMAL EREN (Amasya) — Muhterem ar

kadaşlar, eğer bu kanun nahiye müdürlerinin 
umumi! durumlarını, vazifeye almış şekillerini, 
ehliyetlerini heyeti umumiyesi itibariyle tetkik 

- ve tedvin eden bir kanun olsa idi, arkadaşları-, 
mızm noktai nazarlarını kabul ederdik. Kanu
nun gayesi, yaşları 30 dan yukarı olanları da 
nahiye müdürlüklerinde boş kalan yerlere, na
hiye müdürü 'kazandırmak için yaş haddini kal
dırmaktır. Biz Dahiliye Encümeninde, Dahiliye 
Vekâleti mümessili arkadaşlara sorduk, bu 30 
yaş haddini kaldırdığınız takdirde nahiye mü
dürü bulacak mısınız? Evet, dediler. Şu kadar 
müracaat var ve bu müracatleri karşılamak 
için 'bu yaş haddini kaldıracağız. 30 yaşından 
yukarı olanlar vazifeye alınırken, bunların has
taneye gidip heyeti sıhhiye raporu almaları lâ
zımdır. Bunun için bu kanunun Ibu şekilde ka
bul edilmesi halinde, sağlık durumları müsait 
olduktan sonra artık 'bir mahzur 'kalmayacaktır. 

Sonra hiç tahmin etmem ki 60 - 64 yaşında
ki bir adam gelip nahiye müdürlüğüne talip 
olsun. Bu, genç adamların işidir. Bu, kanuni 
bir tedbirdir. Bunun kabulünü istirham ederim. 

REİS — Bekir Baykal, (buyurun. 
BEKİR BAYKAL (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlarım, nahiye müdürü, köyde muhtardan 
sonra iş gören bir unsurdur. Elbette ki nahiye 
müdürünün genç. olması lâzımdır. Bunun tatbi
katında yaşlı nahiye müdürlerinin ne dereceye 
kadar iş gördüklerine bizzat şahidoldum. Genç 
nahiye müdürlerinin çok verimli olduklarına 
bizzat mmtakamızda şahidolmaktayız. 

Hükümet esbabı mucibesinde, 150 kişilik 
boş nahiye müdürlüğünün bulunduğu ifade edi
liyor. Boş kadroları doldurmaktan ise iş göre
cek nahiye müdürleri bulmak lâzımdır. Yaşlı 
kimseleri nahiye müdürü olarak tâyin edip iş 
görmez hale getirdikten sonra boş kalmasını 
tercih etmek l'âzmdır. Bu, nahiye müdürlerini 
tâyin edip iş göremez hale getirmekten başka 
bir şey olmaz. Bunun için ayrıca bir tedbir dü
şünmemiz çok yerinde olur. Hakikaten Ömer 
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Lûtfi Erzurumluoğlu ve Ünaldı arkadaşlarınım 
fikirlerine ben de iştirak ediyorum. Yaş haddi 
mevzuubahsolacaksa Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu 
arkadaşımızın teklif ettiği 40 yaşı kabul etmek 
daha yerinde olacaktır, kanaatindeyim. BIT tek
lif kabul edilecek olursa bu sayede boşlukları 
da doldurmak mümkündür. Hükümet olarak na
hiye müdürlümü mergup bir hale getirilmek 
istenivorsa başka türlü tedbirler düşünmemiz 
ieabeder. Bu suretle vatandaşlarla en uc, temas
ta bulunan nahiye müdürlerinin en verimli, en 
yararlı unsurlar olması itibariyle genç olmaları 
lâzımdır. Ben de Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu 
arkadaşımızın teklifine iştirak ediyorum, bunun 
kabul edilmesini istirham ediyorum. 

REİS — Encümen. 
DAHİLİYE ENCÜMENİ ADINA EKREM 

ANİT (Samsun) — Muhterem arkadaşlar, yük
sek tasvibinize sunulmuş olan kanun lâyihası, 
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun nahiye mü
dürlerinin tâyinine mütedair «48» nci maddesi
nin tadiline aittir. 

Bu kanun lâyihası ile evvelce nahiye mü
dürlüsüne tâyin edileceklere ait yaş haddinin 
kaldırılması istenmektedir. Bunu icabettiren 
lüzum ve zaruretlerin mucir» sebep lâyihasında 
tasrih edilmiş olması hasebiyle bu hususta uzun 
izahf t vermeyi zait buluyorum 

Muhterem arkadaşlar, konuşan arkadaşla
rımdan bir kısmı esası bırakarak nahiye mif , 
dürlerinin görevlerinden, salâhiyetlerinin azlı
ğından ve yaş haddinin 40, 45, 50 olmasından 
ve meslekin cazip bir hale ifrağından bahsetti
ler. Arkadaşlar, mesele 5442 sayılı Kanunun 
«48» nci maddesinin «B» fıkrasında mevcut yaş 
haddine ait hükmün kaldırılmasıdır. Nahiye 
müdürlerinin vazife ve salâhiyetleri. İl İdaresi 
Kanununun 50 ve mütaakıp maddelerinde sa
rahaten gösterilmiştir. Bugün nahiye müdürle
rine maaşlarından başka havvan yem bedeli ve 
makam tahsisatı ödenmektedir. Bu durum kar
şısında arkadaşlarım, meslekin daha cazın bir 
hale sokulması için ne yapılması ica'bett'ğini bil
dirirlerse öğrenmiş olurum. Şimdilik mâruzâtım 
bundan ibarettir. Kanun lâyihasının kabulünü 
rica e d prim. 

F/RtS _ Mns+fl-Pa P-esît Tarakeın*hı. 
MUSTAFA RESÎT TARAKCTOftLU (Trab

zon) — Devlet kanunlarını halka tatbik eden 
makamların en sonu nahiye müdürlüğüdür. Na-
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hiye müdürlüğü Yüksek Heyetinizin çıkardığı 
kanunları ve Vekâletten aldığı bütün emirleri 
tatbik eden bir makamdır. Bu makamı temsil 
eden zatın tam enerji ile çalışmasını temin için 
İller Kanununda 30 yaş haddini koyduk. Zira 
nahiye müdürleri atma binecek o köyden bu 
köye gidecek. Yol, mektep, cami, çeşme gibi 
köylerin bütün imar işlerini görecek. Bütün bu 
yorucu işleri görürken amelî manda olmaması 
için genç olması düşünüldü. Fakat kanunun tat
bikatı gösterdi ki, bu şekilde eleman bulunamı
yor. Bu da bir realitedir. Bugün benim öğren
diğime göre 157 nahiyemize müdür bulunama
mıştır. Nahiyemizde müdür yok, bulunamıyor. 
Ne yapacağız? İllâ 30 yaşında olacak. 32 yaşın
da olursa alamam, neye alamazsın? Çünkü ka
nun 30 yaş diyor. 35 yaş olursa? Yine alamam, 
kanun mânidir. E ne yapalım. Yaş haddini ala
bildiğine bırakırsak, arkadaşların haklı olarak 
endişelerine meydan vermiş oluruz. " Nasıl? 
Adam amelimande, 60 yaşında ve çalışamaz. 
Çalışamaz ama, bir nahiye müdürü var, demiş 
olmak için böyle bir adam tâyin edilebilir. Mün
hal kalsa belki münasibi bulunduğu zaman ora
ya tâyin edilebilirdi. Şimdi 55 veya 60 yaşında 
bfr adam verilmiş, münhal de değil. Arkadaşlar, 
bu kıstasın iki ucunun ortasını bulmak ieabe
der. Görülüyor ki, 30 yaş haddi işlemiyor, talibi 
yok. Başıboş bırakırsak 60 - 65 yaşa kadar çıka
cak. Arkadaşlarımızdan Erzurumluoğlu 40 dedi, 
Ama 40-biraz çıkarabiliriz, biraz daha ileri sü
rebiliriz. Ama nübüvvet 43 yaşma geldi. Bunu 
45 yaş yapsak, buna ben de iltihak ederim. 45 
yaşma kadar kaydını koyduğumuz zaman hatı
rımıza şöyle bir şey gelebilir. 45 yaş 25 yaş da
ha emeklilik haddi 70 i bulur, ama öyle değil. 
Adam başka memuriyetlerde bulunabilir. 45 ya
şında bir. adam faal bir adamdır, ata biner, iş 
görür, yürür, tecrübelidir. Hem de haddi 15 
yaş daha genişletmiş oluruz. Bilmem arkadaşı
mız Erzurumluoğlu bu noktai nazara iştirak 
eder mi? İltihak ettiklerim görüyorum, tama-
miyle sizin teklifinize taraftarım. -

REİS — Sabri Erduman. 
SABRt ERDUMAN (Erzurum) — Çok muh

terem arkadaşlar; nahiye müdürleri mevzuu gö
rüşülürken evvelâ nahiye müdürlerinin vazife ve 
salâhiyetlerini ele almak lâzımdır. Nahiye mü
dürleri eski devirde olduğu gibi bir imeceyi çalış
tırarak su getirmek, köprü yaptırmak, yol yap-

— 162 — 



t : 28 21.1 
tırmak devrinde değildir. Bugün köy hizmetleri 
tamamen vilâyet ve Hükümet merkezine intikal 
etmiştir, toplu halde idarte ediliyor. Nahiye mü
dürlerinin elinde yalnız bir meni müdahale işle
ri vardı, fakat birkaç sene evvel çıkarmış olduğu
muz bir kanunla bu meni müdahale işleri de na
hiye müdürlerinin elinden alınmıştır. Bugün na
hiye müdürlerinin vazifesi, Hükümetten gelen 
emirleri halka tebliğ etmek ve muhtarları topla
maktan ibarettir, yani Hükümetle halk arasında 
bir vasıtacılık yapmaktan başka bir santim ileri 
gitmiyor. Salâhiyet bakımından bir vazifeleri 
yoktur. 

İkincisi; nahiye müdürlerinin tâyin edildikle
ri 20 lira maaşta 20 sene bekledikleri bir hakikat
tir. Ve nihayet bir sene evvel çıkarmış olduğunuz 
kanun bunlara birer derece terfi imkânı verdi. 
Bugün haddizatında gene kadrosuzluk yüzünden 
kendi maaşlarında bekliyorlar. Elli lira makam 
ücreti, yem bedeli ile nahiye müdürleri tatmin 
edilmiş değildir. 

İkincisi de; bu meslek bu ücretle cazip hale 
konamaz. Hükümet bu mesleği esas olarak ele al
malıdır. Nahiye müdürlüğü devlet teşkilâtının ilk 
kedemesidir. Buna göre iyi, ehil insanların bura
da bulunması icabeder, yaş haddiyle, sununla bu
nunla bu iş halledilemez. Devlet, esaslı olarak bu 
işi ele almış olsaydı bu kanun dışında daha baş
ka iyi yollar bulurdu. Her vatandaş üniversiteyi 
bitirdiği zaman iki sene nahiye müdürlüğü yap
mak mecburiyetine tâbi tutulsa bu iş halledilmiş 
olur. 

İkincisi; nahiye müdürleri, biliyorsunuz, Me
deni Kanun çıkmadan evvel intihapla tavzif edi
lirlerdi, o zaman yaş haddi mevzuubahis değildi 
ve seçilen insanlar da tecrübeli olduğundan hal
kın arasına girerek köy hizmetlerinde daha çok 
nrıvaffak oluyorlardı. Genç yaştaki insanlar el
bette ki, yükselmek ister. Ama nahiye müdürlü
süne gittiği zaman bir lise mezununun başka bir 
kademeye çıkmasına, kaymakam olmasına imkân 
ve ihtimal yoktur. Olmadığına göre, nahiye mü-
Virl 'ikierini bu şekilde yaş haddi ile ve tahsil de-
rec3*riyle bağlamak doğru değildir. Mebus seçilir
ken, okuma yazma kaydı konulmuştur, fakat üni
versite mezunu kaydı konmamıştır.. O halde na-
Vve müdürleri, halkın idaresini temin edecek ah-
inklı ve dürüst insanlardan olmalıdırlar. Maaş du-
-->mlîirı'dâ ivi olmalıdır. Nahiye müdürleri yaş 
itibariyle değil de kalite itibariyle, ahlâk itibariy-
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le seçilirlerse daha faydalı olurlar. Bugün 160 -
170 nahiyemiz münhaldir, arkadaşlar. Bu nahiye
lerde nahiye müdürlüğü yapan kimlerdir bilir 
misiniz? Onbaşılardır. Bu nahiyeleri onbaşılar
dan kurtarmak için Hükümetin teklifini yerinde 
buluyorum. Yaş esas olmamak şartiyle 60 gayet 
normaldir. Yaş üçe ayrılır, 30 a kadar gençlik 
60 a kadar verim, 60 dan sonra emeklilik çağıdır. 
O halde 60 a kadar olan teklif yerindedir, kabu
lü muvafık olacaktır. 

REİS — Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu. 
ÖMER LÜTFl ERZURUMLUOĞLU (Er

zurum) — Çok muhterem arkadaşlar, konuşan 
arkadaşlarım gayet güzel bir noktaya temas et
tiler. Bendeniz de naçiz bir idareci arkadaşınız, 
bu dertle hemhal olan bir arkadaşınız olarak 
bâzı noktalara temastan kendimi alamıyacağım. 
Hakikaten bugün, nahiye müdürlüğü bir derttir. 
İl İdaresi Kanunu ile verilen salâhiyetlerin ek
serisi kaymakamlarındır. Nahiye müdürlerine 
kalan, karakol, köy muhtarı kavgası derdidir. 
Bu bakımdan geçen sene nahiye müdürüne mai
yetinde çalışan memurlara bir ihtar cezası olsun 
vermek salâhiyetini tanıyan bu Meclis yine bu 
sene içinde nahiye müdürlerine bir de temsil 
ödeneğinin verilmesini tanıdı naçiz kanaatime 
göre hükümet nahiye müdürleri için bir kanun 
getirmek zaruretindedir. 

Burada ileri sürülen kıymetli mütalâalara 
bendeniz de bir hâtıra katacağım. Eski idareci 
arkadaşlar gayet iyi hatırlarlar, Dahiliye Vekâ
leti eski Teftiş Heyeti Reisi Hâmid Bey, Avru
pa'da uzun uzun tetkik ve tetebbuatta bulunduk
tan sonra 5442 sayılı Kanunu hazırlayıp Meclise 
iktiran ettirdikten sonra, nahiye müdürlerinin 
yaş haddi mevzuubahsolduğu zaman aynen şöyle 
demişti :" «Ben nahiye müdürü dediğim zaman 
atma bir hamlede binen, bir hamlede inen zat 
olarak görürüm..» 

Bugünkü idarenin zihniyetinde hakikaten 
46 ncı maddenin istediği şekilde bucak müdürü 
bucağın, bütün köylerini en az birer sefer dolaş
ması, halkın müracaat ve şikâyetlerini dinlemesi 
için 5442 nin 46 ncı maddesi tedvin edilmiştir. 
Sırf büroda otursun, diye nahiye müdürü tâyin 
edilemez. Bekir Bey arkadaşımızın dediği gibi, 
sırf masa başında otursun, diye hastalıklı bir 
nahiye müdürü tâyin, etmekten ise etmemek da
ha iyi olur. 
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Muhterem arkadaşlar, bu bakımdan bendeniz i 
de muhterem Tarakçıoğlu arkadaşımız gibi yaş 
haddinin hiç olmazsa 45 olarak takyit edilmesi
nin idare hayatına daha faydalı olacağı kanaa
tindeyim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) -— Muhterem ar- * 

kadaşlar, bu kanunun sevk maksat ve mucip se
bebini bâzı münhallerin bulunması teşkil ediyor. 
Bugün kaymakamlıklarda da münhaller mevcut
tur. Hem de nahiye müdürlüklerinden daha 
fazladır. Aynı mahiyetteki meslekden birisi için 
münhal kadrolar Vekâletçe düşünülmüyor da 
yalnız nahiye müdürlükleri için düşünülüyor. 
Böyle değişikliklerle bu hale çare bulamayız 
aziz arkadaşlarım. İl İdaresi Kanununda böyle 
rasgele tadiller yapacak olursak kanunun heye
ti umumiyesindeki insicam bozulur. Bir tadil
le nahiye müdürüne ihtar verm$ salâhiyetini 
verdik. Bizim kanunumuzdaki prensiplere göre 
ihtar salâhiyeti ya âmirlere veya inzibat komis
yonlarına tanınmıştır. Sicil-veremiyenlere ihtar 
cezası ta.nımak diğer mevzuatla tezat teşkil eder. 

Muhterem arkadaşlar, bunun çareleri vardır. 
Bugün bu münhallere maiyet memurluklarında 
çalışan arkadaşlarımızı tavzif etmek suretiyle 
müstacel olan bu ihtiyaç giderilebilir. Bundan 
başka nahiye müdürlüklerini cazip hale getir
mek için tedbirler düşünebilirler. Yaş haddini 
kaldırmakla bu iş hallolmuiyacaktır. Bu takdirde 
Hükümet yine talip bulamazsa bu sefer de ge
lip tahsil kaydını kaldıralım, diyecektir. Bu mü
essese takarrür ettiği istikrarda giderse âmme 
hizmetleri daha kolay görülmüş olacaktır. 

Bâzı arkadaşlarım nahiye müdürleri emir 
tebliği ile mükellef bir memurdur, demektedir
ler. Evet nahiye müdürlerinin bir vazifesi de 
emir tebliğidir, ama aslında nahiye müdürleri 
halkın yanında, köyde köylü ile birlikte çalış
maktadır. Nahiye müdürleri adetâ köyde mer
kez namına vazife gören tek mesul memurdur. 
Bu bakımdan nahiye müdürlerinin faal hizme
ti, nahiye müdüründe birtakım bedenî kabili
yetlere ihtiyaç göstermektedir. Yaş haddini kal
dırmak bu derde çare olmıyacaktır. Başka ted
birler arayıp bulmalıyız. 40 - 45 yaş da mak
sadı temine kâfi gelmiyecektir. Bu takdirde de 
başka hizmetlerde muvaffak olamıyan ve o hiz
metin yabancısı olanlar yaşlan epeyce ilerledik- I 
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ten sonra gelecek, köyde hizmet göremiyecek-
tir. 

Köyün her türlü kalkınması, her türlü hiz
meti ancak köylünün yanında faal surette ça
lışabilecek tecrübeli nahiye müdürleriyle müm
kün olabilecektir. 

Hükümet bâzı nahiyeler ihdas etmektedir. 
Bunların birçokları kadro yoksa tehir olunabi
lir. 

Binaenaleyh kadro ve memur tâyini için yaş 
haddini değiştirmek esaslı bir tedbir olmaya
caktır. Demin de arz ettiğim gibi bu kanunu 
Hükümete iade etmek en doğru yoldur. 

REİS — Encümen. 
DAHİLİYE ENCÜMENİ NAMINA EKREM 

ANIT — (Samsun) — Muhterem arkadaşlarım; 
Mehmet Hazer arkadaşım, yalnız açık olan na
hiye müdürlüklerini kapatmak maksadiyle Hü
kümetin bir maddelik bir kanun lâyihası getir
miş olduğunu, bunun doğru olamıyacağını, İl 
İdaresi Kanununun bu şekilde zedelenmemesi 
lâzımgeldiğini, nahiye teşkilâtının vatandaşla
rın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek bir se
viyeye ulaştırılmasını bildirdiler. 

Muhterem arkadaşlar. 
Hükümetimiz, âmme hizmetini vatandaşın 

ayağına getirmek için mümkün olanı yapmak
tan bir an bile geri kalmamaktadır. Arkadaş
lar; memleketimizde bugün iki nevi nahiye 
mevcuttur. Birisi, hâkimi, doktoru ile, tapu, nü
fus memuru, tahrirat kâtibi bulunan nahiye
ler (tam teşekküllü), diğeri ise, yalnız bir na
hiye müdürü ve bir de jandarma karakol ku
mandanı ile jandarma erlerinden ibaret nahi
yeler. 

Takdir buyurursunuz ki, bu gibi nahiyeler, 
vatandaşların bütün istediklerine cevap ver
mekten çok uzaktırlar. Biraz önce arz ettiğim 
üzere Hükümetimiz, âmme hizmetlerini vatan
daşların ayağına getirmek amacı ile bu kabîl 
nahiyeleri tam teşekküllü nahiye haline ifrağ 
etmektedir Bütçe zarureti dolayisiyle senede 
ancak «50» teşkilâtsız nahiye, tam teşekküllü 
nahiye haline getirilmektedir. Bir program 
tahtında yapılmakta olan bu iş, (15) senede 
bitirilmiş olacaktır. 

Arkadaşlar, yüksek malûmunuz olduğu üze
re nahiye müdürü olacakların, en az lise veya 
bu derece okul mezunu olmaları, askerliklerini 
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ifa etmiş bulunmaları ve bilhassa her iklimde 
vazife görmeye ve her vasıta ile dolaşmaya 
kabiliyetli olduklarım sağlık kurullarından ve
rilmiş raporla tevsik etmek mecburiyetinde ol
duklarına göre tâyinlerinin muayyen bir yaş
la tahdidedilmesinde bir fayda mülâhaza et
memekteyim. Kanun lâyihasının aynen kabulü
nü rica ederim. 

RElS — Mehmet Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Muhterem 

arkadaşlarım, çok sevdiğim Ekrem Anıt arkada
şımın encümen adına burada konuşmasını bu 
mevzu ile pek alâkalı bulmadım. Beni affetsin
ler. Yalnız, sözlerinin sonunda şöyle bir temas 
ettiler. Şimdi, Ekrem Anıt arkadaşımız nahi
ye müdürlüğünü cazip kılmak için birçok ted
birle* alınmış, bu tedbirler kâfidir, yalnız kâfi 
ölmıyan taraf yaş meselesidir, bunu da yapar
sak işler tamam olur, demek istiyorlar. Onlara 
hayvan yem bedeli, makam tahsisatı veriyoruz, 
bunlar nahiye müdürünü kâfi miktarda tatmin 
ediyor. Fakat yaş haddinden dolayı bir sıkıntı
mız vardır. Bu yaş haddini de kaldırıverirsek 
işler tamam olacak, münhal bulunan nahiye mü
dürlüklerine hemen nahiye müdürü bulabilece
ğimiz kanaatini izhar ediyor. Ben şahsan bu fi
kirde değilim. 

Kendilerine bir sual sormak isterim. Bu 
sualimi cevaplandırırlarsa icabederse tekrar ko
nuşurum. 

Şimdi, yaş haddini kaldırdığımız takdirde 
münhal bulunan 157 aded nahiye müdürlüğü 
kadrosunu nasıl ve ne şekilde, hangi yollardan 
temin edebileceğiz ve bu yaş haddini kaldırmak 
keyfiyetinin en cazip noktası neresidir? Bunu 
bize lütfen göstersinler. 

ŞEFÎK ÇAĞLAYAN (Muş) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu mevzu üzerinde muhtelif arka
daşlar konuştular. Bendeniz, kısaca maruzatta 
bulunacağım. Bu müessesenin hakikaten aksayan 
bir tarafı olduğu aşikârdır. Zira bu mesleğe ilk 
intisaptaki yaş haddini benimseyen ve benimse-
miyen arkadaşların da bunu müştereken, kabul 
ettiklerine kaaniim. Yaş haddihin bu aksaklığa 

. sebebiyet verdiği kanaati hâsıl olduğu için bu 
tasan yüksek huzurunuza getirilmiştir. Geçen 
sene, evvelki sene bütçe müzakereleri sırasında 
Bütçe Encümeninde Dahiliye Vekiline muhtelif 
arkadaşlar bu mevzuda sualler sordular. Bende
niz de niçin bu 30 yaş haddi konmuş diye Dahi-. 
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üye Vekiline sordum. Muhterem arkadaşlar, bu, 
bir kıstas olamaz. Bilâkis bu yaş haddinin tesbi-
tinide psikolojik bâzı mülâhazalar vardır. 30 ya
şındaki bir arkadaş nahiye müdürü olarak va
zife alabiliyor da hangi esaslar dâhilinde 31 ya
şında, 32 yaşında, 35 yaşında bir arkadaş, nahi
ye müdürlüğü vazifesini göremiyor? Bunu arka
daşlarım izah edemezler. 

Muhterem arkadaşlar, nahiye müdürlerinin 
şu veya bu mülâhaza ile genç yaşta olanlarının 
tercih edilmek suretiyle bir ortaya bir şart 
koşulmuş olması kanaatımca, yaş haddiyle tah-
didedilmesi doğru değildir. Esasen 30 yaşında 
da başlatsak, 20 yaşında da başlatsak bu arka
daşlar elbetteki nahiye müdürlüğü vazifelerinde 
normal seyirleri takibetmek suretiyle yaşları ile-
normal seyirleri takibetmek suretiyle yaşları iler-
liyecektir. Demek ki 30 yaşında dahi alınan 
bir arkadaşın yaşı arttığı zaman gördüğü bu 
vazifesinde aksaklığı beklediğimizi zımnen ka
bul etmiş oluyoruz. Şu halde yaş haddi bir kıs
tas olamaz. Bâzıları 40 diyor, ben 50 diyorum, 
fakat mesnet yoktur. Şu hale göre biz bu mües
sesede yaş haddini kaldırmak suretiyle doğru
dan doğruya teşriki mesai edecek olan idare 
âmirlerinin takdir ve görüşlerine bırakmalıyız. 
Şayet 4Û - 41 yaşında bir arkadaş - mevzuubahs 
olduğu takdirde ki, bu şahıs daha dinamik, daha 
tecrübeli bir arkadaştır, fakat yaş haddi tanın
madığı için burada idare âmirinin takdir hak
kını kesmiş olacağız. Teklifim : Yaş haddinin; 
tamamen hükümetin, encümenin görüşüne uya
rak, idare âmirlerinin takdir ve, salâhiyetlerine 
bırakmak suretiyle onların teşriki mesai edecek 
arkadaşlar tarafından seçilmeleri mahiyetindedir. 

REİS — Osman Talu. 
OSMAN TALU (Afyon Karahisâr) —Muh

terem arkadaşlarım; Hükümetimiz hakikaten mü
him bir ihtiyaca cevap vermek üzere şu tasarıyı 
huzurunuza getirmiş bulunmaktadır. Bundan do
layı Hükümeti tebrik ve takdir etmeyi ve tefek
kürlerimi. sunmayı bir borç. biliyorum. Ancak 
şimdi yaş mevzuu mucibi ihtilâf ve münakaşa ol
maktadır. Bendenizin nâçiz kanaatime göre, yaş' 
haddi evvelce 30 olarak kabul edilmiş olmasından 
dolayı kurulmuş ve kurulacak olan nahiyelerimi
ze nahiye müdürleri bulmak imkânsızlığı ile kar
şı karşıya kalıyorduk. Nitekim vilâyetimizde ye
niden ihdas edilen iki nahiyemize nahiye müdü-
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rü bulmak için tam iki sene beklemek mecburi
yetinde kalmıştık. Şimdi bu mahzuru şu tasarı
yı kabul etmek suretiyle bertaraf etmiş buluna
cağız. Ancak alınmakta olan tedbirleri ifrat ve 
tefritler şeklinde yapmamak ve mutedil bir had
di bulmak en mâkul yol olduğuna göre evvelce 
30 olan yaş haddini şimdi büsbütün başıboş bı
rakmak ve 64 yaşındaki bir zatı, nahiye müdür
lüğü gibi hakikaten enerji, kafa, sinir ve cevva-
liyet istiyen bir mesleke almak uygun olmaz. Her 
ne kadar bu hususta idare âmirlerine salâhiyet 
vermek suretiyle iyi netice elde etmek imkânları 
mevcudolmakla beraber evvel emirde suiistimale 
müsaidolan fıkrayı tefsirden ziyade herkesin ay
nı şkeilde tatbik etmesini sağlamak mecburiyetin
deyiz. Buradan çıkan bir kanunun başıboş bıra-
kılmıyacağı hususunu arkadaşlarımız takdir bu
yururlar. Bu itibarla 64 yaşında biri tâyin edilir
se ne kadar kuvvetli olursa olsun bir sene daha 
çalışabilecek demektir ki; tecrübesinden de tam 
mânasiyle istifade etme imkânı da yoktur. -Bunu 
elli yaş üzerinde tâyin ve tahdidetmek her halde 
çok iyi olacaktır. Elli yaş; olgun bir yaştır. Tec
rübe sahibi olmanın getireceği bütün imkânları 
ihtiva etmektedir. Bu kabul edildiği takdirde her 
halde iyi bir nahiye müdürü olmanın vasıf ve 
şartlarını haiz olmuş olacaktır. Bu hususta bir 
takrir hazırladım, Yüksek Makama takdim edi
yorum. 

RElS — Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu. 
ÖMER LÛTFÎ ERZURUMLUOĞLU (Yoz-

gad) — Çok muhterem arkadaşlar, 5442 sayılı ti 
idaresi Kanununun 48 nci maddesinin «B» fık
rasının tedvininde Heyeti Umumiyede münaka
şalar yapılmıştır. Yaş haddinin konmasının hik
meti vücudu vardır. Bu da biraz önce arz etti
ğim gibi Eski Teftiş Heyeti Reisi Tahsin Beyin 
hazırlamış olduğu Nahiye Müdürleri Kanunun
dan mülhem olarak nahiye müdürlükleri mesle
kini kariyer bir meslek haline getirmek içindir. 
Yoksa gelişigüzel hazırlanmış değildir. 

Arkadaşlar diyorlar ki, niçin 31 yaş değil de, 
30 yaş.. Birçok yaş hadleri vardır. Meselâ, teka
ütlük 65 yaşındadır, 66 yaşında değildir. Bunlar 
muayyen meslekler icabı olarak ekseriyetle ka
bul edilmiş prensiplerdir. Bu prensiplerin hari
cine çıktığımız takdirde beklenilen hizmet görü
lemez. 64 yaşında bir kimse nahiye müdürlüğüne 
getirilebilir. Bu tecrübeli de olsa istifade edeme-
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yiz. Zaten tekaütlüğünü doldurmak için bir sene
si kalmıştır. Agâh Erozan'm dediği gibi, son se
nelerini istirahatle geçirmek için nahiye müdür
lüğünü tercih etmiş olabilir. Bu takdirde nahiye 
müdürlüğünü meslekinden, kariyerinden çıkar
mış oluyoruz. t 

Eğer icabederse 40, 45... ne ise, bir yaş had
dinin konması, nahiye müdürlüğünün bir kari
yer haline gelmesi için zaruridir. Şefik Çağlayan 
arkadaşım, yaş haddine taraftar görünmüyor
lar . Fakat, seçim bölgeleri olan Muş'un dağlık 
bölgelerinde 65 yaşındaki bir nahiye müdürü ka
tır sırtında kaç köy dolaşabilir? îl idaresi Kanu
nunun 46 ncı maddesi nahiye müdürlerinin, o 
seçim bölgesinin hiç olmazsa 1/3 ünü dolaşmala
rını şart koştuğuna göre 65 yaşındaki müdür bu
nu yapabilecek midir? Evet, hekim raporuna iti
madımız vardır. Fakat bunun realite tarafını da 
unutmamalıyız. Encümen sözcüsü arkadaşım, 
«bu mevzuun cazip kısımlarını hallettik» diyor
lar. Ben de kaymakamlık ve idare amirliği yap
tım, fakat bu fikirde değilim. 157 nahiyemiz mü-
dürsüz ise bunun hakiki sebebi 30 yaş haddi 
değildir. Tetkik ettim, 31 yaş olarak 17 müra
caat vâki olmuş, hem de altı senede; bir senede 
değil. 157 nahiye eğer müdürsüz ise bunun bir 
çaresi olmak lâzımdır. Bir zamanlar Dahiliye 
Vekâleti vekilliği yapmış olan muhterem hocam, 
Sayın Hüseyin Avni Göktürk nahiye müdürleri
ne birer ev yaptırmak fikrini ileri sürmüşlerdi. 
Bu ve buna benzer mesleki cazip kılacak çare
ler aramalıdır. Biraz evvel de arz ettiğim gibi, 
nahiye müdürlerinin mahallî ihtiyaçları temin 
edilecek olursa, nahiye müdürleri, nahiye fonk
siyonu için bir kanun getirilecek olursa bu boş 
olan nahiyeler müdür bulacaktır. 

Bendeniz teklifimde ısrar ediyorum. Bu mes
lekin bir kariyer haline getirilmesinde zaruret 
vardır. Aksi halde il idaresi Kanununu, nahiye 
fonksiyonunu temelinden sarsmış oluruz, arka
daşlar. 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar, nahiye müdürlüğü bir meslek ise, bu 
mesleke giriş şartlarının arasında bir yaş haddi
nin aranması zarurîdir. Nahiye müdürlüğüne gi
ren her hangi bir arkadaş, lise tahsilinden son-' 
ra muayyen mVyaşta nahiye müdürlüğü staj 
devresi geçirir, kurslardan geçtikten sonra va
zifesine devam eder. Şüphesiz ki bir meslek ola
rak ele aldığımızda nahiye müdürlüğü için ara-
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nan şartlar arasında, meslekî hizmetin ve bu hiz- ı 
metin icabettirdiği hususi vasıflar arasında mu
ayyen bir yaş haddinin bulunması icabeder. 

Maliye müfettişliği için Maliye Vekâleti 30 
yaşından yukarı olan arkadaşları kadrolarına 
almamaktadır. Her hangi bir arkadaşı ihtiyaç 
vardır, zaruret vardır diye muayyen bir meslek 
yaşından sonra 40 - 50 - 55... hangi yaşta yaka
larsak naklen nahiye müdürlüğü meslekine al
mamız doğru olmaz. Bunun, (istisnaları olmak
la beraber) umumi mânada kabul etmek doğru 
değildir. 

Bu» kanunu niçin getiriyoruz? Bu maddeyi ni
çin koyuyoruz? 

Nahiye müdürü bulamadığımız için mi? Ben- I 
ee nahiye müdürü bulamıyorsak, birçok açık na
hiyeler varsa; bunun en mühim sebeplerinden bi
ri, meslekin cazibesini kaybetmiş olmasıdır. Bu
gün nahiye müdürü olarak mesleke giren arka
daşımız bugünkü teşkilât kanunları karşısında 
tıkanmış bir yolda bir çıkmaz aralığa girer gibi 
hayatının sonuna kadar nahiye müdürlüğü vazi
fesini ifa edip nahiye müdürlüğünden tekaüt ola
caktır. Halbuki nahiye müdürlüğünün ilmî kud
retini artırmak suretiyle; vasıfta değişiklik yap
mak suretiyle nahiye müdürünün meslekin için
de başka sahalara nakil imkânını sağlamak sure- I 
tiyle ' ileri bir inkişaf mümkün olur. 
Ama bugün nahiye müdürü olarak kul
landığımız ve her türlü imkânsızlıklar 
içinde vazife gören bu arkadaşların tahsil du
rumlarına göre kendilerine bir nahiyeyi teslim I 
etmek Bence doğru değildir. 

Bu bakımdan nahiye müdürlerini bir meslek 
halinde vazife görür arkadaşlar haline getirmek 
isteniyorsa yaş tahdidini gayet sıkı olarak tatbik 
etmek lâzımdır. Polis olmak içinde 30 yaş kaydı 
vardır. Hattâ bendeniz bir vesile ile ifade ettim, 
30 yaşında polis olmak dâvası dolayısiyle ilk mek
tep mezunlarını polis yapmak ileri sürüldüğü za
man, 12 yasanda ilk mektepten mezun olan arkada 
şm 30 yaşma kadar geçen 18 senelik yaşayış süresi 
içinde bu arkadaşın ne yaptığı ne ile meşgul oldıf-
ğu bilinmediği ve bu arkadaş hakkında devamlı 
bir sicil kaydı da mevcudolmadığı için bu yaşta 
polisliğe intisabının her şahıs için doğru olmıya-
cağı kanaatindeyim. Belki de bu arkadaş hayatını 
başka yollardan kazanamadığı için polis olmak 
yolunu tutmuştur. 30 yaşın eşiğinde bulunan bir | 
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arkadaşın polislik meslekine bir sermaye teşebbü
sü düşünmesi içinde girmesi da mümkündür. 

Nahiye Müdürlüğüne alman kimselerin 30 yaş 
haddini sıkı tutmak meslekin selâmeti bakımın
dan va bu mesleke giren arkadaşların bunu ken
dilerine bir meslek ittihaz etmesi bakımından 
'bendeniz zaruri görmekteyim. (30) yaş haddi
nin elde tutulmadan 45, 50, 55 e kadar 
uzatılması karşısında misal olarak arz edi-. 
yorum. )55 yaşındaki bir arkadaşı nahiye müdürü 
yapacaksınız. 55 yaşma gelmiş bir- adam Beşiri 
kazasının. Siniz nahiyesine tâyin edilirse vazife 
göremez. Bilhassa bu yaş haddinin üstünde bulu
nan arkadaşlar, öyle tahmin ediyorum ki, mes
lekten olmadığına göre, 60 yaşındaki bir arkadaşa 
Genc'in bir nahiyesinin müdürlüğünü verirseniz 
kabul etmiyecek, sıhhatinin müsaidolmadığmı ileri 
sürecektir, fakat İstanbul'un Erenköy Nahiye Mü
dürlüğünü verirseniz kabul edecektir. Bu gibi 
tâyinler de dâvayı halletmez, kötü örnekler de 
verebilir. Mesleke zamanında girmek, orada ye
tişmek ve yetiştikten sonra da hizmet etmek lü
zumu göz önünde tutulacak olursa 30 sene yaş 
haddinden bir yaş dahi yükseltilmemesini tek
lif ediyorum. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

REİS — Kifayet hakkında bir takrir vardır, 
onu okutuyorum : * 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir, reye vaz'ını arz ve rica ede

rim. 
Afyon Karahisar 
Kemal özçoban 

REİS •— Daha beş arkadaş söz istemiştir, ki
fayet, takririni reylerinize arz ediyorum. Kabul' 
edenler... Etmiyenler... Müzakerenin kifayeti ka
bul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. Heyeti umumiyesi 
üzerinde müzakere cereyan ediyordu, heyeti 
umumiye üzerindeki müzakere bitmiştir. 

HALÎL ÎMRE (Balıkesir) — Kanunun ru
hu zaten birinci maddede toplanmıştır. O da he
yeti umumiyesi esnasında görüşülmüştür. 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerindeki gö
rüşmeler bitti, fakat gelen takrirlerden birisini 
okuyayım : 

(Nahiye müdürlerinin yaş haddinin 45 ol-
maşnı teklif ederim.) diyor. 

•ı 
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Rica ederim, heyeti umumiyesi üzerindeki ı 

görüşmelerde böyle bir şey bahis mevzuu değil
dir. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Mad
delere geçilmesini reddettik. 

REİS — İstirham ederim, arkadaşlar, mad
delere geçilmesi kararını heyeti umumiyeden al
dık. Burada mevcut takrirler de madde ile ilgi
lidir. 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Anlaşılma
dı efendim. Bir defa da ayağa kalkarak reye 
konmasında mahzur var mıdır? 

REİS — Arkadaşlar, heyeti umumiyesi üze
rinde müzakere cereyan etti. Kifayet takrirleri 

vokundu ve maddelere geçilmesi reye arz edildi 
ve iki arkadaşımın da bana iltihak ettiği veç
hile, maddelere geçilmesi kabul edildi. Müsaade 
buyurunuz, birinci maddeyi okuyalım. 

5442 sayılı îl îdares Kanununun 48 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5442 sayılı Kanunun 48 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

ilk defa nahiye müdürü olabilmek için : 
A) En az lise veya bu derece okul mezunu 

•lmak; 
B) Bilfiil askerlik hizmetini bitirmiş olmak; 
C) Vücutça sağlam olmakla beraber mem

leketin her ikliminde vazife görmeye ve her va
sıta ile dolaşmaya kabiliyetli oldukları hastane
ler sağlık kurullarınca tasdik edilmiş bulunmak 

. lâzımdır. 
RElS ~ Madde hakkında takrirler vardır, 

' okuyoruz : 

Yüksek Reisliğe 
1 nci maddenin reddini arz ve teklif ederiz. 

Konya Yozgad 
R. özal ö. L. Erzurumluoğlu 

REÎS — Şimdi diğer takrirleri de okuyup, 
teker teker reye arz edeceğiz. 

Yüksek Reisliğe 
Bahis mevzuu nahiye müdürleri için yaş 

haddinin aranmamasını arz ederim. 
Erzurum 

S. Erduman 

REÎS — Birinci takrir maddenin reddi hak
kında olduğu için müzakere açılmasını reyinize 
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arz ediyorum. Yoksa birinci madde hakkında 
müzakere açacağız ve madde üzerindeki müza
kere bittikten sonra maddeyi reye koyarız. Şim
di Rüştü Bey arkadaşımızın teklifi, birinci mad
denin ademikabıüüne mütedairdir. Bu teklifi 
kabul edenler... (Neyi, neyi sesleri) Birinci mad
denin reddini kabul edenler... Etmiyenler... 

HALİL İMRE (Balıkesir) — Kifayeti mü
zakere var. 

l REİS — Efendim, iki kâtip arkadaşımızın 
I fikirlerini almak suretiyle neticeyi"tesbit edeme-
I dik. 

Maddenin reddine dair Rüştü Özal arkada
şımızın takririni kabul edenler, lütfen ayağa 

I kalksınlar... Aksini reye koyuyoruz, kabul etmi-
| yenler ayağa kalksınlar... Maddenin reddi hak

kındaki takrir kabul edilmiştir... 
Ve böylece diğer maddelerin müzakeresine 

mahal kalmamıştır. 

6\ — Hükümete teknik yardım teminine dair 
Türkiye, Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında imza
lanan (10 C) numaralı Ek Anlaşmanın tasdiki 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Ziraat 
Encümeni mazbataları (1/447) (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is-
tiyen var mı! Yok. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümete teknik yardım teminine dair Türki
ye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Millet
ler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında imzalanan 
(10 C) numaralı Ek Anlaşmanın tasdiki hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye'ye ormancılık araş
tırma mevzuunda teknik yardım temini husu
sunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bir
leşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı ara
sında 12 . I , 1956 tarihinde Ankara'da imzala
nan (10 C) numaralı Ek Anlaşma tasdik edil
miştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
•mı! Yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

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

(1) 60 sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 

mı?-Yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Ziraat Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. Lâyihanın birinci müza
keresi bitmiştir efendim. 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı ara
sınla imzalananı Hükümete teknik yardım temi
nine ait (10 B) numaralı Ek Anlaşmanın tasdi
ki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Zi
raat encümenleri mazbataları (1/449) (1) 

REÎS —- Heyeti umumiyesi üzerinde söz is
tiyen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında im
zalanan Hükümete teknik yardım teminine ait 
(10 B) numaralı Ek Anlaşmanın tasdiki hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye'ye ormancılık araş
tırma mevzuunda teknik yardım teçhizatı te
mini hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti, ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşki
lâtı arasında 2 . III . 1956 tarihinde Ankara'da 
imzalanan (10 B) numaralı Ek Anlaşma tasdik 
edilmiştir. 

REÎS — Mdade hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Ziraat Vekili memurdur. • 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen-, 
ler.. Kabul edilmiştir. Lâyihanın birinci müza
keresi bitmiştir. 

8. — Zonguldak Mebusu Sebatı Ataman'ın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları teşki-

(1) 75 sayüı matbwı zaptın sonundadır. 
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j lâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanuna ek kanun 

teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası (2/305) 
(1) 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is-
I t iyen var mı? (Yok sesleri) Maddelere geçilme

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

Kanun teklifinin müstaceliyetle görüşülmesi
ne dair teklif sahibinin yazılı takriri vardır. 

Yüksek Reisliğe 
Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları teş

kilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifimin bütçe ile alâkası dolayısiyle müstace
liyetle müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak Mebusu 
Sebati Ataman 

REÎS — Müstaceliyeti reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları teşki-
I lâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Mecli-
I sinin teşriî faaliyetleriyle doğrudan doğruya 
I alâkalı teşkilât kadrolarından maaş alan me-
I murlara Riyaset Divanı karariyle ve ilişik cet

velde yazılı miktarlarda tazminat verilir. 
Tazminatın miktarına, kadro maaşları ve 

bulundukları memuriyet kadrosundan aşağı de-
I recede maaş alanlar için aldıkları maaş derecesi 
I esas tutulur. 
I REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

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

I MADDE 2. — Birinci maddede yazılı taz-
I minatın ödeme şekil ve şartları hakkında 5017 

sayılı Kanunun ikinci ve üçüncü maddeleri ftıü-
I kümleri tatbik olunur. 
I REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
I Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
I edilmiştir. . 

MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet Mec-
I lisi Umumi Kâtibine 5027 sayılı Kanunla verilen 
I temsil tahsisatı kaldırılmıştır. 

(1) 310 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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REÎS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 

Kabul, edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE — 1956 malî yılı için
de bu kanun gereğince ödenecek tazminatlar Mu-
vazenei Umumiye Kanununa bağlı (A / l ) işa
retli cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmının 201 
nci (Maaşlar) faslından tediye olunur. 

REİS — Söz istiyen var mı?, 
ÜBEYDULLAH SEVEN (Hakkâri) — Söz 

istiyorum. 
REÎS — Buyurun. 
ÜBEYDULLAH SEVEN (Hakkâri) — Yük

sek affınıza mağruren arz ediyorum, kanun o 
kadar çabuk geçti ki heyeti umumiyesi üzerin
de söz almak imkânım bulamadım. 

REÎS — Anlıyamadım Übeydullah Bey, hey
eti umumiyesi üzerinde söz istiyen var mı? diye 
sçrmadım mı? 

ÜBEYDULLAH SEVEN (Devamla) — Sor
dunuz efendim, yalnız çabuk geçildiği için ce
vap veremedim. 

REÎS —- Nasıl ki bu madde üzerinde, söz 
istiyen var mı ? diye sordum, söz istediniz ver
dim. O zaman da söz istemiş olsaydınız verilirdi. 

ÜBEYDULLAH SEVEN (Devamla) — Şim
di efendim, takdir edersiniz ki 5509 sayılı Ka
nuna ek olarak Sebatı Ataman arkadaşımızın 
getirdiği bu kanun teklifi, kanaatime göre ev
velâ teadül, mâdelet esaslarına aykırıdır. Sa
niyen ne bileyim, Devlet memurlarına tanınan 
haklardan gayrı bir hak tanınmaktadır. 

REİS — Übeydullah Bey, müzakere ettiğimiz 
madde muvakkat maddedir. Binaenaleyh muvak
kat madde üzerinde konuşmanız icabeder. Müza
kere heyeti umumiyesi üzerinde değildir, muvak
kat madde üzerindedir. Muvakkat madde ise şu
dur: (1956 malî yılı içinde bu kanun gereğince 
ödenecek tazminatlar, Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı (A/ l ) ' işaretli cetvelin Büyük Mil
let Meclisi kısmının 201 nci (Maaşlar) faslından 
tediye olunur.) 

ÜBEYDULLAH SEVEN (Hakkâri) — öy
leyse Reis Bey, maddelerden sonra, heyeti umu
miyesi üzerinde söz alacağım. 

REÎS — Peki, efendim. 
Muvakkat maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler.» Kabul edilmiştir. 
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MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 

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

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

MADDE 5. — Bu kanun Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

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

Übeydullah Seven Bey, söz zatı âlinizin. 
ÜBEYDULLAH SEVEN (Hakkâri) — Muh

terem arkadaşlarım; 5509 sayılı Kanuna ek ola
rak teklif edilen bu kanunla, B. M. Meclisi me
murlarına .bir tazminat verilmesi mevzuubahis-
tir. Şimdi, müsaade buyurursanız, kanun teklifi 
hakkında birkaç noktada mâruzâtta, bulunaca
ğım. Filhakika bu getirilen kanun teklifiyle B. 
M. Meclisi memurları hâkimlerle mukayese olu
nuyor, ancak bu» hususta, B. M. Meclisi memur
larına tanınan bir tazminatla memurlar ikiye 
tefrik edilmektedir. Birincisi maddede dikkat 
buyurursanız, doğrudan doğruya teşriî faaliyet

l e r l e ilgili memurlar mevzuubahistir. Niçin ve 
neden? Vakıa doğrudan doğruya teşriî faaliyet
lerle ilgili bu arkadaşlara bu tazminatın verilmesi 
hususu Meclis Riyaset Divanının kararından 
geçirilmek isteniliyor. Fakat bir defa Umumi kâ
tip, Zabıttaki arkadaşlar bundan istifade edebi
leceği halde Zatişleri, Muhasebe ve saire bundan 
istisna edilmektedir. Halbuki Meclis kapalı ol
duğu zaman Meclis Muhasebesi çalışmaktadır, 
Zatişleri mebus arkadaşlara işlerini yapmakta
dır. Bu kanunun hükümleri ise bunlara teşmil 
edilmemektedir. 

Esbabı mucibede, Meclisin teşriî faaliyeti ile 
ilgili, deniliyor. Bakınız saat kaçtır, halen bu 
saatte Meclisin ekseri memurlarını yerinde bula
bilirsiniz. Niçin bir kısım arkadaşlar bundan 
istisna ediliyor? Bendeniz bir atıfet telâkki edi
yorum, hepsine verilmesine taraftarım. Eğer hâ
kimlere olduğu gibi bir tazminat verilmesi iste-' 
niliyorsa, bu kanunu kabul eden Bütçe Encü
meni, Vergi îtiraz Komisyonunu kazai vazife 
yapmıyor kanaatiyle böyle bir tazminat verilme
sini reddetmişti. Bu hale göre bunu bütün me
mur arkadaşlara tanıyalım. Ben buna taraf a-
rım. Hakikaten Meclis memurları dünya parlâ
mentolarında olduğu gibi diğer momıırlara na-

" zaran bir imtiyaz tanımak gereken memurlardır. 
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Fakat bir şey verilecekse hepsine birden verelim. 
Bir tefrik yapmı yalım. 

Sonra Fazla mesaiden bahsediliyor; o halde 
ikramiye verelim. Fazla mesai niçin 8 - 10 
mura tanınsın da diğer memurlara tanınmasın. 
Sabahtan akşama kadar ayakta duran odacıları
mızın ne kabahati vardır. Onların da çalışmaları 
teşriî faaliyetle doğrudan doğruya alâkalıdır. 
Ben esbabı mucibeyi çok zayıf görüyorum. 

REİS — Heyeti umumiyesini açık reylerinize 
arz ediyorum. (Ekseriyet yok sesleri) Açık rey
lerinize arz ediyorum. Reyler esas rakamı bulmaz
sa ona göre hareket ederiz efendim. 

9. — Gümrük Tarifelerindeki Eşya Tasnif 
Nomanklâtürüne mütedair 15 Aralık 1950 ta
rihli Brüksel Mukavelenamesine ait 1 Temmuz 
1955 tarihinde Brüksel'de imza edilen Tashih 
Protokolünün tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye ve Gümrük ve İnhisarlar encümen
leri mazbataları (1/457) (1) 

REİS Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen? 
Yoktur., Maddelere geçilmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gümrük tarifelerindeki Eşya Tasnif Nomanklâ
türüne mütedair 15 Aralık 1950 tarihli Brüksel 
Mukavelenamesine ait 1 Temmuz 1955 tarihinde 
Brüksel'de imza edilen Tashih Protokolünün 

tasdiki hakkındaki Kanun 

MADDE 1. — Gümrük tarifelerindeki Eşya 
Tasnif Nomanklâtürüne mütedair 15 Aralık 
1950 tarihli Brüksel Mukavelenamesine ait 1 
Temmuz 1955 tarihinde Brüksel'de imza edilen 
Tashih Protokolü tasdik edilmiş ve bu husus
ta gereken muamelenin yapılması için îcra Ve
killeri Heyetine salâhiyet verilmiştir. 

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

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

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

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

(1) 76 sayılı matbua zaptın sonundadtr. 
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REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Birinci müzakeresi bitmiştir, efendim. 

10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı ara
sında imzalanan 15 numaralı Ek Anlaşılanın tas
diki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Zira
at encümenleri mazbataları (1/559) (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz isti-
yen yok. Maddelere geçilmesini reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş 
Milletbr Gıda ve Tarım Tsşkilâtı arasında imza
lanan 15 numaralı Ek Anlaşmanın tasdiki hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Hükümete; ileri kesim tekni
ği, orman işçilerinin meslekî eğitimi, orman yol 
şebekelerinin planlanması ve orman yolları in
şaatı mevzuunda, yardım ve teknik tavsiyeler
de bulunmak üzere yurdumuza gelen mütehassı
sa ait, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleş
miş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında 
8 . VII . 1956 tarihinde Ankara'da imzalanan, 
15 numaralı Ek Anlaşma tasdik edilmiştir. 

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

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

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Ziraat Vekili memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir, efen
dim. 

Rey vermiyen arkadaşlar lütfen reylerini isti
mal buyursunlar, efendim. 

Zonguldak Mebusu Sebati Ataman'iri, Türki
ye Büyük Millet Meclisi memurları teşkilâtı hak-

(1) 77 sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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kındaki 5509 sayılı Kanuna ek kanun teklifine 
(111) arkadaş rey vermiştir. 102 kabul, 8 ret ve 
müstenkif. Nisap olmadığı anlaşılmıştır. Tekrar 
açık reylerinize müracaat edilecektir. 

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadı
ğından 23 Kânunusani Çarşamba günü saat 15 
te toplanılmak üzere İnikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17,50 

B — TAHRİRÎ SUAL VE CEVABI 

1. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'-
nun, Diyarbakır vüâyeti merkezi ile kazalarının 
elektrik vs bâzı kazalarının da su işlerine dair 
sualine Dahiliye Vekili Namık Oedik'in tahrirî 
cevabı (7/263) 

1. XI I . 1956 

T. B. M. Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorularımın Dahiliye Vekili tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına tavas
sutunuzu rica ederim. 

Diyarbakır 
Ysuf Azizoğlu 

1. D. P. iktidarı devrinde Diyarbakır kaza
larında ele alınmış elektrik işleri ne safhadadır? 

2. Bu işlerden sürüncemede bırakılmış veya 
terkedilmiş olanlar yüzünden belediyelerin ve il
ler Bankasının bir zararı mevcut mudur? 

3. ihale edilmiş olan bu elektrik işleri İller 
Bankası tarafından takip ve ikmali düşünlmekte 
midir? 

4. Dicle, Çınar, Çüngüş, Eğil ve Hani ka
sabalarının içme suyu ne safhadadır? 

Ele alınmış olanların ikmali ve diğerlerine 
başlanması hususunda İller Bankasının imkân ve 
hazırlıkları nelerdir? 

5. Diyarbakır vilâyeti merkezinin elektrik te
sisatının yeniden ele alınması için Başveki
lin emirleriyle Devlet Vekili Mükerrem Sarol'-
un riyasetinde alâkalı dairelerin müdürleri ve 
vilâyetimizin mebusları ve belediye Reisimizin 
iştirakiyle bir toplantı yapılmıştı. Bu toplantı
da ham petrolle işliyecek olan santralin Raman'-
da yapılması, enerjinin havai hatla Diyarbakır'a 
irsali, şehir dahilî tesisatının projeye göre tec
didi ve bu iş ikmal edilinceye kadar mevcut es
ki tesisin yeni dizellerle takviyesi karar altına 
alınmış ve tarizim olunan protokolü başta Hü
kümet adına Devlet Bakanı Mükerrem Sarol ol
mak üzere îller Bankası Umum Müdürü, İşlet

meler Vekâleti temsilcisi ve diğer alâkalılar ve 
hattâ mebuslar imza etmişlerdi. Ayrıca bu iş 
için lüzumlu 10 000 000 liranın Hükümet tara
fından temin edilmiş bulunduğu resmen ifade 
edilmişti. 

Aradan 2 seneye yakın bir zaman geçtiği hal
de bugüne kadar bu çok ehemmiyetli mesele
nin ihmal edildiği veya sürüncemede bırakıldığı 
görülmektedir. 

Gecikmenin sebepleri nelerdir; işin safahatı 
ne merkezdedir? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 19.1.1957 

M. I. G. M. 
2. D. Ş. M. 

Sayı : 622-406/1316 

özü : Diyarbakır merkez ve ka
zalarının elektrik ve içme su du
rumları hakkındaki tahrirî sual 
takriri hakkında. 

Türkiye B. M. Meclisi Reisliğine 
4 . XI I . 1956 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7-263-3526/15918 sayılı yazılan ile alınan Di
yarbakır merkezi ile ^kazalarının elektrik ve iç
me su işlerine dair Diyarbakır Mebusu Yusuf 
Azizoğlu tarafından verilen tahriri sual takriri 
üzerine yaptırılan incelemede : 

1. Demokrat Parti iktidarı devrinde Di
yarbakır kazalarında ele alman elektrik proje 
ve tesisatlarının durumları : 

A) Etüd ve proje safhasında olan elektrik 
işleri : 

Hazro : 
6 000 lira keşif bedeli üzerinden ihale edil

miş olan hidro - elektrik tesisi projesi mütaah-
hidi tarafından iller Bankasına teslim edilerek 
projenin arazi kontrolü yapılmıştır. Eksik ve 
yanlışlıkların tamamlanması için mütaahhidi-
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ne iade edilmiş bulunan bahis mevzuu proje ban
kaya teslimini mütaakıp Nafıa Vekâletinin tas
dikine sunulacaktır. 

Çınar : 
Kasabada elektrik tesisatı kurulması için 

iller Bankasınca memur edilen mühendis tara
fından mahallinde gerekli etüd yapılmış ve Di
yarbakır santralinden cereyan alınması-şartiyle 
mezkûr kasabanın beslenilmesi lüzumu tesbit 
edilmiştir. Merkez santralinin yapılmakta olan 
tevsi inşaatının ikmalinden sonra iş bankaca ele 
alınacaktır. 

Eğil : 
iller Bankası mühendisi tarafından mahal

linde yapılan etüd neticesnde dizelli bir santra
lin kurulması lüzumu tesbit edilmiştir. Bu esa
sa göre tanzimi gereken projenin banka aracılı
ğı ile yaptırılabilmesi için belediyesinden yetki 
kararı istenildiği halde sözü geçen yetki kararı 
bugüne kadar belediye tarafından bankaya gön
derilmemiştir. 

Kulp : 
Hidro - elektrik esasına göre etüd yapılması 

için Bankaca Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne 
emir verilmiştir. 

Hani : 
Bankaca mahallinde yaptırılan etüd netice

sinde hidroelektrik santral kurulamıyacağı ve 
dizelli .bir tesisin de kilovatsaat maliyeti 56 
kuruş olacağından adı gecen kasabanın elektrik-
lendirilmesinin belediyesi için çok zararlı olana
ğı cihetle şimdilik tesisin ele alınması durdu
rulmuştur. 

" B) İhaleye hazır vaziyette olanlar : 
Dicle : 
Elektrik tesisat projesi 138 044,04 lira keşif 

bedeli üzerinden tasdik edilmiş olup lüzumlu 
malzeme ve teçhizatın temini müsaidolacağı bir 
zamanda ihaleye çıkarılmak üzere Banka prog
ramına ithal edilmiştir. 

Bismil : 
Elektrik tesisat projesi 256 400,87 lira keşif 

bedeli üzerinden tasdik edilmiş ve işin ihalesi 
Banka programına alınmıştır. 

C) Mukaveleye bağlanmış olanlar : 
Silvan : 
Kasabanın çok âcil ihtiyacını karşılıyacak 

bir aded dizel elektrojen grupunun Çekoslovak
ya ile olan kliring anlaşması voliyle getirilme,k 
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üzere iş mukaveleye bağlanmıştır. Sözü geçen 
grupun birkaç ay sonra yerine konulmasının ka
bil olacağı anlaşılmıştır. 

Çermik : 
Elektrik tesisatının bent ve santral binası 

kısmı ikmal edilmiştir. Lüzumlu malzemenin te
minini mütaakıp tesis ikmal edilmiş olacaktır. 

Ergani : 
Elektrik tesisatı ihale edilmiş ve mütaahhi

di tarafından profil demiri, bakır tel ve demir 
direkleri ihzar olunmuştur. Diğer malzemenin 
temini ile tesis ikmal ve işletmeye açılmış ola
caktır. 

Lice : 
Mukavelesi 9 . IV . 1914 tarihinde imzalan

mıştır. Tesise lüzumlu malzemelerin döviz fiilî 
transferleri henüz yapılmamıştır. 

Çüngüş : 
Elektrik tesisatı kurulmak maksadiyle etü

dünün yapılması ve projesinin hazırlanması 
bakımından belediyesi tarafından şimdiye ka
dar talepte bulunulmamıştır. 

2. ihalesi yapılmış tesislerin mütaalıhitle-
rin elinde olmıyan sebeplerle zamanında ikmal 
edilememesi dolayısiyle Devlet Şûrası kararı ge
reğince firmalara akreditif ve teminat masraf
ları ile fiyat farkları ödenecetkir . 

3. ihale edilmiş olan elektrik tesisatları
nın bir an önce ikmali işi İller Bankasınca ti
tizlikle takibedilmektedir. Lüzumlu ithal mal
larının Çekoslovakya'dan kliring yoliyle ve 
italya'dan kredi ile temini hususunda teşebbü
se geçilmiş ve ilgili fabrikalarla mukaveleler 
imzalanmış bulunmaktadır. Tesisler için lüzum
lu malzemelerin önümüzdeki iş mevsiminde 
gelmesi ve tesisatların ikmal edilmesi kuvvetle 
mümkün görülmektedir. 

4. İçme su durumları : 
Dicle : 
İlgili vekaletlerce tasdikli projesine göre 

214 816,98 lira keşif bedeli üzerinden mütaah-
hidine ihale edilmiş bulunan içme su tesisine 
lüzumlu borular, iller Bankasınca ithali temin 
edilen çelik borulardan tahsis edilmiş olup te
sisatın 1957 senesinde ikmaline çalışılacaktır. 

Çınar : 
92 020,14 lira keşif bedeli üzerinden ihale 

edilip boruları da bankaca tahsis edilmiş olan 
içme su tesisatı, mütaahhidi taahhüdünü ifa 
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edememesi üzerine 2 . VIII . 1956 tarihinde 
mukavelesi feshedilmiştir. Tesisatın mütaahhidi İ 
nam ve hesabına ikmali hususu 21 . XI . 1956 
tarihinde ihaleye çıkarılmış olmasına rağmen, 
ilk ihale tarihindeki rayiçlerle yapılan bu ek
siltmeye talip çıkmadığından yeni rayiçlere 
göre iş 4 . I . 1.957 de tekrar ihaleye çıkarıla
cağı öğrenilmiştir. 

Çüngüş: 
146 620,04 lira keşif bedeli üzerinden 

ihale edilip ikmal ve işletmeye açılmış bu- j 
liman içme su tesisinin 14 . IX . 1955 tarihin
den muteber olmak üzere muvakkat kabulü ya
pılmıştır. Kati kabulü sırasında şebekede ku
surlu işler görüldüğünden bu noksanların ta
mamlanması için mütaalıhidine müddet veril
mekle beraber durum Bankanın Diyarbakır Böl
ge Müdürlüğünce de takibedilmekte olduğu an
laşılmıştır. 

J E ğ i l : 
îçme su avan projesi iller Bankasınca tan

zim ve alâkalı vekâletlere tasdik ettirilerek iha
leye çıkarılacak diğer kasabalar içme su tesisleri 
mcyanma dâhil edilmiştir. 

Hani : 
13 . I . 1954 tarihinde ihale edilen içme su 

tesisatının inşa ve ikmalini *mütaakıp 25 . II . 
1954 te muvakkat re 16' . I I . 1955 tarihinde de 
katî kabulü yapılmıştır. Şebeke kısmının tevsii 
maksadiyle belediyesince lüzum gösterilen 1 000 
metre borunun Karabük Fabrikası imalâtından" 
temini cihetine gidilmiştir. 

5. Diyarbakır şehri elektrik tesisatının tevsi 
ve ıslahı maksadiyle 21 . VI . 1955 tarihinde 
Sayın Devlet Vekili Mükerrem Sarol'un Reisliği 
altında Diyarbakır mebusları, ilgili vekâletler 
temsilcileri, İller Bankası Umum Müdürü, Be
lediye Reisi ve bâzı alâkalıların iştirakiyle tan
zim olunan porotokole göre, Diyarbakır şehri için 
Batman'da petrol artıkları ile çalıştırılabilecek 
10 bin kilovattık buharlı bir santral kurularak 
Batman - Diyarbakır arasına 85 kim. 66 kilo-, 

• vatlık yüksek gerilim hava hattı çekilmesi ve-al
çak gerilim şebeke tesisinin tevsi ve ıslahı karar
laştırılmıştır. 
. Bahis mevzuu protokole mütenazır olarak şe

hir elektrik projesini yapmayı îller Bankası üze
rine almış ve birçok mühendisini bu işe tavzif 
ederek mühendisler 4 ay gibi uzun bir mesai 
sarf etmek suretiyle lüzumlu proje tanzim edil-
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mistir. Dahilî tesisata paralel olarak Batman 
Santrali ile Batman - Diyarbakır yüksek geri
lim hava hattı projeleri de Elektrik işleri Ttüd 
idaresi tarafından hazırlanmıştır. Bu projelere 
göre yapılacak işlerin tasdikli keşif bedelleri; 
a) Batman'da kurulacak ter

mik santral 5 004 560 
b) Batman - Diyarbakır hava 

hattı 2 101 825 
c) Diyarbakır-şebeke tevsi ve 

ıslahı 3 153 845 40 

10 260 230 40 
liradır. 

Bu miktar meblâğın 893 000 lirası belediye
nin iller Bankasındaki istikraz kabiliyetinden, 
geriye kalan 9 367 230,40 lirası da vekâletim em
rindeki fondan tahsis edilmek suretiyle karşı
lanmıştır. 

3 153 845,40 lira kQ.şif bedelli alçak gelirim 
şebekesiyle elektrik santralinin takviyesi işi be
lediyesince ihale edilmiş ve tesisin yapılmasına 
bağlanılmış olup şimdiye kadar yapılan işler
den dolayı mütaahhidine 7 . XII . 1956 tarihine 
kadar 834 813,71 lira istihkak ödenmiştir. îşin 
bu kısmının ikmali neticesinde elektrik tesisatı 
tamamen düzelmiş olacaktır. Ancak; istikbalde 
mezkûr şehre daha bol ve ucuz enerji teminini 
mümkün kılmak üzere petrol artığı ile çalışacak 
şekilde proje ve parası temin edilmiş olan san
tral tesisinin Çekoslavakya Kliring Anlaşmasın
dan istifade ile yaptırılması için her türlü teşeb
büse geçilmiş ve bu hususta Çeklerle yapılan gö
rüşmeler sonucunda bu işe ait teklifler taleb-
edilmiş olduğu ve Şubat ayında mezkûr teklif
lerin bankay verilmesi gerektiği îller Bankası
nın işarından anlaşılmıştır. 

Petrol artığı ile çalışacak olan bahis mev
zuu santralin Diyarbakır'da mı, yoksa Batman'
da mı kurulmasının daha ekonomik olacağı 
mevzuu üzerinde de durulmakla beraber zikri 
geçen santral için Çekoslovakya'dan ayrıca iki 
Varyant teklif istenildiğinden bu tekliflerin 
Bankaya verilmesini mütaakıp üzerinde teknik 
inceleme ve mukayeseler yapılmak suretiyle ka
tî bir neticeye varılacağı anlaşılmıştır. 

Durumu saygı ile arz ederim. 
Dahiliye Vekili 
Dr. N. Gedik 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanuna ek Kanun tekli

fine verilen reylerin neticesi 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Rey6 iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
111 
102 

8 
1 

413 
17 

Ekseriyet hâsıl olmamıştır.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Arif Demirer 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
'Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Seyfi Kurtbek 
Mümtaz Tarhan 

* ANTALYA 
Kenan Akmanlar 

AYDIN 
Necati Celim 
Nail Geveci 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Halil tmre 

BOLU 
Lûtl'i Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Muhlis Erdener 
Hulusi Köymen 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 

Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 

ELÂZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZURUM 
Şevki Erker 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 

GÜMÜŞANH 
Zeki Başağa 
Sabri özcan San 

ÎÇEL 
Yakup Çukurova 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Aleksandros Hacopulos 
Adnan Menderes 
Hanri Soriano 
Püruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Pertev Arat 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

(Kaimi edenler] 
KIRKLARELİ 

Şefik Bakay 
Hüsnü Yaman 

KONYA 
Tevfik Fikret Baran 
Sıtkı Salim Burçak 
M. Rüştü özal 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Sürari Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 

MUĞLA 
Nâtı'k Poyrazoğlu 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 

Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 

RİZE 
Hüseyin Agun 
îzzet Akçal 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Hadi Üzen 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SÎİRD 
Suat Bedük 
Mehmet Daim Süalp 

SİVAS 
Şevki Eeevit 
Etem Erdinç 
Ahmed özel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Pertev Sanaç 

URFA 
Saim önhon 
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UŞAK 
Yi silf Aysal 

t : 28 
YOZGAD 

Danyal Akbeî 
Talât Alpay 
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N ıı man Kur barı 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 

Sabilı Durah 
Hakkı llilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 

Abdülkadir Kalav 
MUĞLA 

Yavuz Paşamehmetoğlu 

Cemil önder 
KASTAMONU 

Süleyman Çağlar 
MARDİN 

[Reddedenler] 
DİYARBAKIR 

Ragıp Karaosmanoğhı 
ERZURUM 

SabH Erduman 

AMASYA 
Kemal Eren 

BALIKESİR 
Müeteba İstın 

[Mü stenki fi er} 
İZMİR 

Arif Güngören 

[Reye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğhı 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlıı 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramk Bren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaa Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Âliye Temuçin 

Hazım Türegün 
Fuad Zineirkıran 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nihat lyriboz (1.) 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu (V.) 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(t. Â.) 

Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
S t m Yırealı 
Sıtkı Yjrealı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 

Talât Oran 
Yümnii Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
•Nusrettin Barut. 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemscttinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Fethi Çelikbag 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Oıracıoğlu 
Selim Eagıp Emeç 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh E rozan (Rs. V.) 
Sadettin Karacabey 
İbrahim öktem 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün' 
Safaeddin Karanakeı 
thsan Karasioğlu 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşe! 

ÇORUM 
Mustafa1 Kemal Biber 
oğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongsn 
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A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
ihsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

* ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 
Tevfîk Şenoeak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Abdülkadir Eryuıt 
Hâmid Şevket İnce (l . j 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topcuojltı (î.) 
Esat Tuneel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
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Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkrıuii 
Tahsin İnanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köy m en 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Halis'Tokdemir 
Hal it Zarbun 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahaıı 
Ali Muhsin Bereketoğln 
Abdullah Çilli 
Sekip inal (I.) 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ram azan oğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Aziz Koksal 
Mehmet Mutlu gil 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamîıbel 
Seyfi Gögen 
Hadi Hüsman (V.) 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 

.1957 C : 1 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Ahmet Topçu 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut (I.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
Oihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapanı 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Hilmi Dura 
Salim iken 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanüver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın (I. Â.) 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sefer'Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Cemal Ttizün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahraan Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrı açık 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Osman özbilen 
ihsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
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İ : 28 21.1.1957 
Ahmet Fırat 
İsmet înönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurban oğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Remzi Öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet Öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci <V.) 
Nuri özsan 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu. 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın 1 

Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NÎĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri îşbakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik îleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin Özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah îhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
ismet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

C : 1 
SİİRD 

Baki Erden 
Veysi Oran 

SÎNOB 
Şerafettiıı Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Servet* Somuncuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ (İ.) 
Abdürrahırıan üoğruyo] 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol -
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Al pisken der 
Necmi Arman 
Fethi Malıramlı 
Sam im Yücedere 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Osman Haeıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karay av uz 
Emrullah Nutku 

[Münhal Mebusluklar] 

Sami Orberk 
îsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl Öncel 
Aziz Özbay % 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Orhan Deniz (t. Â.) 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Necati Diken 
Cemal Kıpçak 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 
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Devre : X 
ÎÇtima: 3 S. SAYISI : 

16 Şubat 1952 tarihli Türkiye - Federal Almanya Ticaret > e 
Tediye Anlaşmalarına mütaallik Protokollerle ilişiklerinin tasdiki 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri 

mazbataları (1 /490) 

T. C. 
Başvekâlet m 11 . VI . 1956 

Kan/unlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 376/1992 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

16 Şubat 1952 tarihli Türkiye - Federal Almanya Ticaret ve Tediye Anlaşmalarına mütaallik 
Protokollerle ilişiklerinin tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise 
takdimi icra Vekilleri Heyetince 5 . VI . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihası, esbabı 
mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Mezkûr Protokollerle eklerinin, 6653 sayılı Kanunun verdiği salâhiyete müsteniden İcra Vekil
leri Heyetince 5 . VI . 1956 tarihli ve 4/7388 sayılı Kararname ile tasvibedilmiş olduğunu say
gılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Memleketimizle Federal Almanya arasındaki iktisadi ve ticari münasebetler 16 Şubat 1952 tarihli 
Ticaret ve Tediye Anlaşmaları hükümleri ile her iki memleketin âzası bulunduğu Avrupa Tediye 
Birliği Anlaşması çerçevesi dâhilinde cereyen etmektedir. 

16 Şubat 1952 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının 6 ncı maddeleri iki memleket arasındaki 
ticari münasebetleri geliştirmek ve işbu anlaşmaların tatbikatından doğabilecek müşkülleri halletmek 
için lüzumlu tekliflerde bulunmakla mükellef, Türk ve Alman temsilcilerinden terekkübedecek olan 
bir karma komisyonun, iki Hükümetçe lüzum görülecek zamanlarda toplanmasını âmir bulunmakta
dır. 

Bu hükmün tatbikatı cümlesinden olarak ahiren iki Hükümet* arasında müzakereler cereyan etmiş 
ve tanzim edilen, 16 Şubat 1952 tarihli Ticaret ve Tediye* Anlaşmalarına mütaallik Ek protokollerle 
ilişikleri 2İ Nisan 1956 tarihinde Bonn'da imza edilmiştir. 

Bu yeni vesikalarda her iki Tarafça tahakkukuna çalışılan gaye, Türkiye ile Almanya arasındaki 
iktisadi ve ticari mübadelelerin mümkün görülecek nispette genişletilmesi ve mütevazin kılınmasıdır. 

Bu gayenin her şeyden önce, Türkiye'nin Avrupa Tediye Birliğine dâhil devletler ve bilhassa Al
manya piyasalarındaki satmalma gücünün tezyidine ve Türkiye'deki gecikmiş Alman alacaklarının 
tediye şekillerinin tanzimine vabeste bulunduğu müşahede edilmiş olmakla imzalanan metinlerde bu 
husus ön plânda tutulmuştur. 

Cari ticaretimizi besliyecek döviz gelirlerimizin ihtiyaca salih bir seviyede tutulabilmesi için ge
cikmiş alacaklara tahsis edilecek nispetin azaltılmasının temini heyetimizin başlıca hedefi olmuş ve 
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evvelce umumi ihracatımızın % 50 si ve hububat ihracatımızın tamamı gecikmiş alacaklara tahsis 
edilirken bu nispetler bu kere umumi ihracatımız için % 25 ve hububat ihracatımız için % 40 a in
dirilmiştir. 

Gecikmiş alacakların transferlerinin her hangi bir şikâyeti mucibolmaksızın intizam dairesinde 
icra olunabilmesini temin maksadiyle gerekli tedbirler müştereken tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Türkiye'nin cari ithalâtı memleketimizin ihtiyaçlarına ve tediye imkânlarına göre tesbit edildiği 
cihetle, 16 Şubat 1952 Anlaşmasında mevcut mal listelerinin, aksine bir mutabakat vâki olana değin, 
nazarı itibara alınmaması muvafık olacağı kanaatine varılmış ve bu hususu tesbit için hususi bir pro
tokol tanzim edilmiştir. 

Tediye Anlaşmamızda, Avrupa Tediye Birliği Anlaşmasının son tatbikatına uyacak şekilde gere
ken tadilât yapılmış ve bu hususlar da ayrı bir protokol mevzuu teşkil etmiştir. 

Bu umumi meselelerin teferruatını teşkil edecek mahiyetteki hususlarla, cari ticarete mütaallik 
iki Tarafça bir an evvel halli arzu olunan bâzı müşahhas meseleler hakkında da, mektuplar teati olun
muştur. 

Federal Almanya ile aramızdaki iktisadi ve ticari münasebetlerin inkişafına ve memleketimizin ik
tisadi menfaatlerine hizmet edecek mahiyette mütalâa edilen işbu Ek Protokollerle ilişikleri Büyük 
Millet Meclisinin yüksek tasdikine arz olunur. 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. *¥. 
Hariciye Encümeni 
Esas No. 1/490 

Karar No. 16 
Yüksek Reisliğe 

16 Şubat 1952 tarihli Türkiye - Federal Al
manya Ticaret ve Tediye Anlaşmalarına müta
allik Protokollerle ilişiklerinin tasdiki hakkın
da kanun lâyihası, hükümet temsilcilerinin iş
tirakiyle encümenimizde tetkik ve müzakere olun
du. 

Hükümetin mucip sebepleri yerinde görül
düğünden lâyiha aynen ve mevcudun ittifakiy-
le kabul edilmiştir. 

t» 

Havalesi gereğince Ticaret Encümenine 
tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe su
nulur. 

Hariciye En. Reisi 
Giresun 

H. Erkmen 

Bu M. M. 
Antalya 

A. Tokuş 

Amasya 
/. Olgaç 

Çanakkale 
N. F. AlpJcarts.1 

Çorum 
8. Batran 

İmzada bulunamadı 

Eskişehir 
H. Polatkan 

Kastamonu 
B. Aktaş 

29 .XI . 1956 

Antalya 
B. Onat 

Çanakkale 
B. Enüstün 

Çorum 
K. Terzioğlu 

İstanbul 
F. Ulaş 

Konya 
M. 'Obuz 

Manisa 
A. K&raosmanoğlu 

( S. Sayısı: 52) 



Ticaret Encümeni mazbatası 
T. B. M, M. 

Ticaret Encümeni 
Esas No: 1/490 
Karar No: 14 

Yüksek Reisliğe 

16 Şubat 1952 tarihli Türkiye - Federal Al
manya Ticaret ve Tediye Anlaşmalarına mütaal-
lik Protokollerle ilişiklerinin tasdiki hakkında 
Içanun lâyihası, hükümet temsilcilerinin iştira
kiyle encümenimizde tetkik ve müzakere olun
du, 

Hükümetin esbabı mucibesinde serd edilen 
hususlar encümenimizce de uygun görülerek, lâ
yihanın birinci maddesi şekil bakımından değiş
tirilmiş, 2 ve 3 ncü maddeleri de aynen kabul 
edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ticaret En. Reisi 

Ordu 
M. Yazıcı 

Kâtip 
Konya 

M. Güzelkümç 
Çoruh 

H. Çeltikçioğlu 
Kars 

F. Aktaş 
Van 

27 . XII. 1956 

M. Muharriri 
izmir 

N. S. Altuğ 

Ankara 
H. Bulgurlu 
Erzurum 

C. önder 
Sivas 

//. Yüksel 

H. Kartal 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

16 Şubat 1952 tarihli Türkiye - Federal Alman
ya Ticaret ve Tediye Anlaşmalarına mütaalUk 
Protokollerle ilişiklerinin tasdiki hakkmda ka

nun lâyihası 

MADDE 1. — 28 Şubat - 21 Nisan 1956 ta
rihleri arasında Bonn'da toplanan Türk - Al
man Muhtelit Komisyonu müzakerelerine ait 21 
Nisan 1956 tarihli Protokol ile 16 Şubat 1952 
tarihli Türkiye - Federal Almanya Ticaret ve 
Tediye Anlaşmalarına mütaallik aynı tarihte 
imzalanan Ek Protokoller ve ilişikleri kabul ve 
tasdik edilmiştir. 

MADDE 2, — Bu kanun neşri tarihinde mer
iyete girer. 

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

5 . VI . 1956 

TİCARET ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili ve 
Maarif V. V. 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 

Ikt. ve Ticaret Vekili 
Z. Mandalinci 

Güm. ve Inh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 

N. $kmen 

Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Sıh. ve iç. Mua. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğtu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 

21 Nisan 1956 tarihli Türk - Alman Muhtelit Ko
misyonu Protokolü ile aynı tarihte imzalanan 16 
Şubat 1952 tarihli Türk - Alman Ticaret ve Tedi-* 
ye Anlaşmaları ile ilgili Protokollerin ve ilişikleri

nin tasdiki hakkında Kanun 

MADDE 1. — 28 Şubat -21 Nisan 1956 tarih
leri arasında Bonn'da toplanan Türk-Alman Muh
telit Komisyonu müzakerelerine ait Protokol ile 
16 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da Türkiye Cum
huriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti ara
sında münakit Ticaret Anlaşmasiyle ilgili 21 Ara
lık 1954 tarihli Ek Protokole mütaallik tadil 
Protokolü ve Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında 16 Şubat 1952 ta
rihinde Ankara'da münakit Tediye Anlaşmasına 
mütaallik ikinci Ek Protokol ve ilişikleri mektup
lar kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

işletmeler Vekili 
8. Ağaoğlu 

,( S. Sayısı : 52 ). 
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28 ŞUBAT - 21 NİSAN 1956 TARİHLERİ ARASINDA BONN'DA TOPLANAN TÜRK - ALMAN 
MUHTELİT KOMİSYONU MÜZAKERELERİNE AİT PROTOKOL 

16 Şubat 1952 tarihli Türkiye - Federal Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının 6 ncı mad
delerine uygun olarak Bonn'da Muhtelit Komisyon halinde içtima eden Türk ve Alman heyetleri, 
iki memleket arasındaki mübadeleleri, Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı ve kendi dış ticaret re
jimleri çerçevesi dâhilinde inkişaf ettirmek ve normalleştirmek arzusu ile hareket ederek, iki 
memleket arasındaki ticari mübadelelerin inkişaf ve normalleştirilmesinin, bugünkü şartlar altın
da Türkiye'nin Avrupa Tediye Birliği Anlaşması memleketleri ve hususiyle Almanya pazarların
daki satmalma gücünün geniş ölçüde artmasına ve Türkiye'deki müterakim ticari Alman alacak
larının ödeme şartlarının tanzimine vabeste bulunduğunu kabul etmişlerdir. 

İki heyet bu gayelere erişmek için salâhiyetleri dahilindeki her türlü tedbirleri ittihaza ka
rar vermiş ve bu maksatla aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır. 

L 

Türk ve Alman salâhiyettar makamları, iki memleket arasında esasen mevcudolan iktisadi ve 
teknik iş birliğini müşterek mesaileriyle daha fazla artırmaya çalışacaklardır. Mezkûr makamlar, 
bu gayeyi tahakkuk ettirmek maksadiyle, en kısa zamanda temasa geçeceklerdir. 

Türk ve Alman salâhiyettar makamları müterakim alacaklara mütaallik muhasebe sistemlerini 
ahenkleştirmek ve bu suretle Türkiye'deki Alman ticari müterakim alacaklarının umumi yekû
nunu, mümkün mertebe doğru bir şekilde, tâyin etmek maksadiyle aralarında iş birliği yapacak
lardır. 

Diğer taraftan, mezkûr makamlar Türkiye'deki müterakim Alman ticari alacakları hakkın-
.da, bunların seyrini takibedebilecek şekilde, muntazaman malûmat teatisinde bulunacaklardır. 

3. 

Türkiye'den Federal Almanya'ya yapılacak hububat ihracatı hasılatınm % 40 ve diğer her 
türlü emtia ihracatı hasılatınım % 25 i Türkiye'deki müterakim Alman ticari alacaklarının tasfi
yesine tahsis edilecektir. 

4. . ' 

Müterakim alacaklar, transfer talebi tarihleri itibariyle, tediyeleri için icabeöen bütün şartları 
tahakkuk etmiş olan alacaklar arasında her an taayyün edecek sıra dâhilinde tasfiye edilecektir. 

5. 

Federal Almanya Hükümeti 1956 senesi zarfınla fuar kontenjanları haricinde 17 600 hekto
litresi sofra şarabı olmak üzere 300 000 dolara kadar Türk menşeli şarap ithaline müsaade ede
cektir. 

Federal Almanya Hükümeti evvel emirde sofra şarabı kontenjanını kırmızı ve beyaz şarap tefriki 
yapmaksızın açacaktır. Bununla beraber, şartlar icabettirdiği takdirde, beyaz şarap nispetini % 90 
olarak tesbit hakkını mahfuz tutacaktır. Bu son halde Federal Almanya Hükümeti Türkiye Cum
huriyeti ile istişarede bulunacaktır. 

16 Şubat 1952 tarihli Türk - Alman Tediye Anlaşmasının 5, 9 ve 10 ncu maddeleri ile 16 Şubat 
1952 tarihli Türk - Alman Ticaret Anlaşmasına ek 21 Aralık 1954 tarihli ek Protokolün 2 nci mad- e 
desi tadil edilmiştir. Bu tadilât ayn protokollere mevzu teşkil etmiştir. 

(& Sayın: $ ) 
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Bonn'da 21 Nisan 1956 tarihinde türkçe, almanca ve fransızca dillerinde 2 şer nüsha olarak 

tanzim edilmiştir. Türkçe ve almanca metinler aynı derecede muteberdir. Fransızca metin resmî 
tercüme mahiyetindedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
adına 

Basan Işık 

16 ŞUBAT 1952 TARİHİNDE ANKARA'DA TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FEDERAL AL
MANYA CUMHURİYETİ ARASINDA-MÜNAKİT TİCARET ANLAŞMASÎYLE İLGİLİ 21 ARA

LIK 1954 TARİHLİ EK PROTOKOLE MÜTAALLİK TADİL PROTOKOLÜ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki hususlar
da mutabık kalmışlardır : s 

; X.' 

Yukarda mezkûr Ek Protokolün 2 nci maddesi aşağıdaki yeni madde ile değiştirilmiştir : 
«16 Şubat 1952 tarihli Ticaret Anlaşmasının tatbikinde, iki tarafın müşterek mutabakatı ile baş

ka bir karar ittihaz olunmadığı müddetçe, bu anlaşmada mezkûr mal listeleri nazarı itibara almmı-
yacaktır.» 

"2. 

İşbu tadil Protokolü 16 Şubat 1952 tarihli Ticaret Anlaşmasının ayrılmaz bir cüzü olup aynı yü
rürlük süresini haizdir. 

Bonn'da 21 Nisan 1956 tarihinde türkçe, almanca ve fransızca dillerinde 2 şer nüsha olarak tan
zim edilmiştir. Türkçe ve almanca metinler aynı derecede muteberdir. Fransızca metin resmî tercü
me mahiyetindedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Federal Almanya Cumhuriyeti 
adına Hükümeti adına 

Basan Işık Dr. Kurt Daniel 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU
BAT 1952 TARİHİNDE ANKARA'DA MÜNAKİT TEDİYE ANLAŞMASINA MÜTAALLİK 

İKİNCİ EK PROTOKOL 

T. C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki hususlarda mutabık kal
mışlardır: 

Madde — 1. 

16 Şubat 1952 tarihli Tediye Anlaşmasının 5 nci maddesi yerine aşağıdaki yeni madde kaim ol« 
h muftur: 

«İki Âkıd Taraf Avrupa Tediye Birliği Âzası oldukları müddetçe, bir hesap devresi sonunda. 

J a Sftyısı -52) 

Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti 
adına 

Dr. Kurt Daniel 
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Âkıd Taraflardan birinin diğer Âkıd Tarafa karşı olan safi alacak fazlası, bir Avrupa Tediye Bir
liği tesisi hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşma hükümlerine uygun olarak tamamen tasfiye 
edilemediği takdirde Âkıd Taraflar, tediye edilmemiş iki taraflı açığın ne suretle tasfiye edile
ceği hususunda bir anlaşmaya varmak üzere gerekli tedbirleri gecikmeksizin ittihaz edeceklerdir.» 

Madde — 2. 

16 Şubat 1952 tarihli Tediye Anlaşmasının 9 ncu maddesi yerine aşağıdaki yeni madde kaim ol
muştur : 

«Avrupa Tediye Birliğinin Âkıd Taraflardan biri hakkında taliki veya Taraflardan birinin Bir
likten çekilmesi veyahut Birliğin tasfiyesi halinde işbu Anlaşma, fesih ihbarı icabetmeksİzin, me
riyetten kalkacaktır.» 

Madde — 3. 

Tediye Anlaşması, 21 Aralık 1954 tarihli Ek Protokole uygun olarak yapılan bir fesih ihba-
riyle veya yukarda mezkûr yeni 9 ncu madde mucibince meriyetten kalktığı takdirde, Âkıd Ta
raflar, âtideki, tediye münasebetlerini tanzim etmek üzere, gerekli tedbirleri almak maksadiyle mü
zakereye girişeceklerdir. Tediye münasebetlerinde her hangi bir inkitaı önlemek maksadiyle, bu 
müzakereler, fesih ihbarı halinde üç aylık fesih ihbarı müddeti zarfında ve Anlaşma yeni 9 ncu 
madde hükümleri mucibince meriyetten kalktığı takdirde de mümkün olduğu kadar kısa zamanda 
bağlıyacaktır. 

Madde — 4. 
16 Şubat 1952 tarihli Tediye Anlaşmasının 10 ncu maddesi mülgadır. 
Bon-'da 21 Nisan 1956 tarihinde Türkçe ve Almanca ve Fransızca dillerinde 2 şer nüsha olarak 

tanzim edilmiştir. Türkçe ve Almanca metinler aynı derecede muteberdir. Fransızca metin resmî 
tercüme mahiyetindedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti adına 
Hasan Işık •- Dr. Kurt Daniel 

Türk Heyeti Başkanı Bonn; 21 Nisan 1956 

Bay Başkan, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, bugün imzalanan anlaşmaların Türkiye'deki müterakim Al
man ticari alacaklarına mütaallik hükümlerinin 15 Mayıs 1956 dan itibaren yürürlüğe girmesi ve mü
terakim alacakların tamamiyle tasfiyesine kadar mer'i kalması hususunda* mutabık olduğunu ıttılaını
za arz etmekle şeref kazanırım. 

Âkıd Tarafların yukarda mezkûr anlaşmalarda, müşterek mutabakatla, her an zaruri gördükleri 
değişiklikleri yapabilecekleri tabiîdir. 

Yukardaki hususlar hakkında Hükümetinizin mutabakatını teyidetmenizi rica ederim. 
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim. Bay Başkan. 

Bay Dr. Kurt Daniel Hasan İşık 
Alman Heyeti Başkanı 

Bonn / 

(& Sayısı : 52) 
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, Alman Heyeti Başkanı Bonn; 21 Nisan 1956 

Bay Başkan, 

Aşağıda müfadı yazılı bugünkü 'tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırını : 
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, bugün imzalanan anlaşmaların Türkiye'deki müterakim Al

man ticari alacaklarına mütaallik hükümlerinin 15 Mayıs 1956 dan itibaren yürürlüğe girmesi ve mü
terakim alacakların tamamiyle tasfiyesine kadar mer i kalması hususunda mutabık okluğunu ıttılaını
za arz etmekle şeref kazanırım. 

Âkıd Tarafların yukarda mezkûr anlaşmalarda, müşterek mutabakatla, her an zaruri gördükleri 
değişiklikleri yapabilecekleri tabiîdir. 

Yukardaki hususlar hakkında Hükümetinizin mutabakatını teyidetmeııizi rica ederim.» 
Yukardaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabakatını size teyid etmekle şeref kazanırım. 

Bay Hasan İşık Dr. Kurt Dantel 
Türk Heyeti Başkanı 

Bonn 

Alman Heyeti Reisi Bonn, 21 Nisan 1956 

Bay Ba§kan, 

Evvelki görüşmelerimize atfen, aşağıdaki hususları size bildirmekle şeref kazanırım : 
Bugünidt tarihte imzalanan Ticari mübadeleler ve müterakim borçların tasfiyesi hakkındaki 

Protokolün tatbikini müsmir kılmak hususundaki müşterek arzuyle hareket eden Heyetlerimiz, 
Almanya'nın Türk malı mubayaasını ve Türkiye'deki müterakim Alman alacaklarının tasfiyesini 
teşvik edebilecek metotlar üzerinde görüşmüşlerdir. 

Bu görüş teatisi esnasında tezahür etmiş fikirleri tasrihen aşağıdaki hususları size bildirmeye 
içtisar ediyorum. 

Müterakim alacakların tasfiyesinin yukarda bahis mevzuu Protokol hükümlerine tevfikan ya
pılacağı ve iki memleket arasındaki ticari müb Jieleleriıı 16 Şubat 1952 tarihli Türk - Alman Ti
cari Anlaşması ve memleketlerimizin her birinde mer'i Dış Ticaret Bejimi hükümleri dairesinde 
icra edileceği tabiîdir. 

Bununla beraber, mühim veya munzam muamelalere mütaallik hususi bâzı işlerin tahakkukunun 
memleketlerimiz arasındaki ticari mübadeleleri teşvika yardım ve aynı zamanda müterakim borç
ların daha çabuk tasfiyesini temin edici mahiyette olduğu görülmektedir. Bu sebeple, Almanya Fe-

' deral Cumhuriyeti Hükümeti, salâhiyettar Türk makamlarının, bu hususta yapılacak müşahhas 
talepleri hayırhahlıkla tetkik etmesini ve bu ticari muameleler hasılatından, bugün imzalanan 
Protokolde tesbit edilen yüzde nispetlerine göre, müterakim borçlara tahsis edilecek kısmın, terei-
han bu gibi hususi muamelelerin tahakkukuna yırdım eden alacaklıların alacaklarına tahsisini mem
nuniyetle karşılıyacaktır. 

Hükümetinizin yukardaki hususlardaki mutalakatını teyidetmeııizi rica ederim. 
Üstün saygılarınım kabulünü rica ederim Bay Başkan. 

Bay Hasan Işık Dr. Kurt Dantel 
Türk Heyeti Başkanı 

Bonn 

( S. Sayısı : 52 ) 
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Türkiye Heyeti Reisi - . . Bonn, 21 Nisan İB5Ğ 

Bay Başkan, 

Aşağıda müfadı yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: 
«Evvelki gÖFÜşmelerimize atfen, aşağıdaki hususları size MtdirmefcLe şeref kazanırım: 
Bugünkü tarihte imzalanan Ticari mübadeleler ve müterakim borçların tasfiyesi hakkındaki 

Protokolün tatbikini müsmir kılmak hususundaki müşterek arzuyla hareket eden heyetlerimiz, 
Almanya'nın Türk malı mubayaasını ve Türkiye'deki müterakim Alman alacaklarının tasfiyesini 
teşvik edebilecek metotlar üzerinde görüşmüşlerdir. 

Bu görüş teatisi esnasında tezahür etmiş fikirleri tasrihen aşağıdaki hususlari ske büdirmeye 
içtisar ediyorum. 

Müterakim alacakların tasfiyesinin yukarda bahis mevzuu Protokol hükümlerine tevfikan ya
pılacağı ve İM memleket arasındaki ticari mübadelelerin 16 Şubat 1952 tarihli Türk - Alman Tica
ret Anlaşması ve memleketierhnizdn her birinde mer't Dış Ticaret Rejümi hükümleri dairesinde icra 
edileceği tabiîdir. 

Bununla beraber, mühim veya munzam muamelelere müteallik hususi bâzı işlerin tahakkukunun 
memleketlerimiz arasındaki ticari mübadeleleri teşvika yardım ve ayni zamanda müterakim borçla
rın daha çabuk tasfiyesini temin edici mahiyette olduğu görülmektedir. Bu sebeple, Almanya Fe
deral Cumhuriyeti Hükümeti, salâhiyettar Türk makamlarının, bu hususta yapılacak müşahhas ta
lepleri hayırhahtıkla tetkik etmesini ve btı ticari muameleler hasılatından, bugün imzalanan Proto
kolde tesbit edilen yüzde nispetlerine göre, müterakim borçlara tahsis edilecek kıamm, tercihan 
bu gibi hususi muamelelerin tahakkukuna yardım eden alacaklıların alacaklarına tahsisini memnuni
yetle karşıbyacaktır. 

Hükümetinizin yukarıdaki hususlardaki mutabakatını teyidetmenizi rica ederim.» 
Tukarıdaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabakatını siae teyidetmekle şeref kazanırım. 
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Başkan. 

Bay Dr. Kurt Dandel Hasan Işık 
Alman Heyeti Başkanı 

Bionn ' " - " • _ '̂ """•••v,".-:V* r ": *""•,.•. "*•. ,f>" 
~.-^ ' - -*y-'- "•-. " 

Âhnan Heyeti Başkmıı *~" •.—•*.•*•- ? - .* Bonn, M Nisan İM4 

Bay Başkan, 
28 Şubat ilâ 21 Nisan 1966 tarihleri arasında Bonn'da eereyan eden Ttek * Alman Muhtelit 

Komisyonu müzakerelerine atfen, Hükümetimin aşağıdaki hususlar hakkındaki mutabakatını size 
teyidetmekle şeref kazanırım. 

16 Şubat 1952 tarihinde, aynı tarihli Tediye Anlaşmasının fesih şartları hakkında teati edilen 
mektuplar bugünden itibaren meriyetten kalkacaktır. 

Hükümetinizin yukardaki hususlar hakkındaki mutabakatını bildirmenizi rioa ederim. 
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Başkan. 

f - ' :-:"~ 
Bay Baaam Işık Dr. Kurt Dantel 

Türk Heyeti Bafkam 
Boa» ' . " c •* 

(S. Sayım : 58} 
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!Türk ll&yeti Başkanı Bonn, 21 Nisan 19S6 

Bay Başkan, 

Müf'adı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı «ize bildirmekle şeref kazanırım. 
«28 Şubat ilâ 21 Nisan 1956 tarihleri arasında Bonn'da cereyan eden Türk - Alman Muhtelit 

Komisyonu müzakerelerine atfen, Hükümetimin aşağıdaki hususlar hakkındaki mutabakatını size 
teyidetmekle şeref kazanırım. 

16 Şubat 1952 tarihinde, aynı tarihli Tediye Anlaşın a w mn fesih şartları hakkında teati edilen 
mektuplar bugünden itibaren meriyetten kalkaeaktır. 

Hükümetinizin yukarıdaki hususlar hakkındaki mutabakatını bildirmenizi rica ederim.» 
Yukarıdaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabakatını size bildirmekle şeref kazanırım, 
Üstün saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Başkan. 

Bay Dr. Kurt Daniel ffasmı İşık 
Alman Heyeti Başkanı 

Bonn 

» • « 

(&' Sayısı ; &.) 
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Sınai mülkiyetin himayesine mahsus 20 Mart 1883 tarihli Paris 
ittihadı Mukavelenamesiyle Ticaret eşyası üzerinde sahte mahreç 
işaretlerinin men'i hakkındaki 14 Nisan 1891 tarihli Madrit 
İtilâf namesinin 2 Haziran 1934 tarihli Londra tadillerinin tasdiki 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri 

mazbataları (1/440) 

T. C. 
Başvekâlet 24.111. 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

tiayı : 71-322/1198 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Sınai mülkiyetin himayesine mahsus 20 Mart 1883 tarihli - Paris ittihadı Mukavelenamesiyle 
Ticaret eşyası üzerinde sahte mahreç işaretlerinin men'i hakkındaki 14 Nisan 1891 tarihli Madrit 
İtilâfnamesinin, 2 Haziran 1934 tarihli Londra tadillerinin tasdiki hakkında İktisat ve Ticaret 
Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 21. I I I . 1956 tarihinde 
kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

Başvekil Vekili 
E. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Lozan Sulh Muahedesine bağlı Ticaret Mukavelenamesinin 14 ncü maddesine tevfikan Hükü
metimiz tarafından 10 Ekim 1925 tarihinden itibaren iltihak edilen 2 Haziran 1911 tarihinde Wa
shington'da tadil edilmiş bulunan «Sınai mülkiyetin himayesine mahsus 20 Mart 1883 tarihli Paris 
ittihadı Mukavelenamesi» ile, hiçbir taahhüdü mutazammm olmıyarak kendiliğimizden iştirak etti
ğimiz yine 2 Haziran 1911 tarihinde Washington'da tadil edilen «Fabrika veya ticaret markaları
nın Milletlerarası tescili hakkındaki 14 Nisan 1891 tarihli Madrid İtilâfnamesi» ve iltihak etmedi^ 
ğimiz yine 2 Haziran 1911 de Washington'da tadil edilen «Ticaret eşyası üzerinde sahte mahreç işa
retlerinin men'i hakkındaki 14 Nisan 1891 tarihli Madrit Îtilâfnamesi», 6 Kasım 1Ö25 tarihinde 
La Haye'de, Hükümetimizin de iştirakiyle toplanan Diplomatik Konferansta tadil edilmiş ve 
15 Mayıs 1930 tarih ve 1619 sayılı Kanuna istinaden bu Mukavelename ve İtilâfnamelerin tadilleri
ne Hüküıiıetimiz 21 Ağustos 1930 tarihinde iltihak eylemiş bulunmaktadır. 

Bahis mevzuu Mukavelename ve İtilâf nameler, Hükümetimizin de iştirak eylediği Londra Dip
lomatik Konferansında 2 Haziran 1934 tarihinde yeniden tadile tâbi tutulmuş ve bu tadiller 1 Tem
muz 1938 tarihine kadar Âkıd Devletlerin kabul ve tasdikine bırakılarak 1 Ağustos 1938 tarihinde 
meriyete girmiştir. 

70 küsur senelik bir mazisi bulunan sınai mülkiyet mevzuatımız, bu kere zamanımızın hukuk 
prensipleriyle iktisadi şartlarına göre yeniden hazırlamakta ve bu hazırlıklar esnasında yukarda 
arz edilen Milletlerarası Mukavelename ve İtilâfnamelerin, 2 Haziran 1|9I34 Londra tadili m-etin-
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leri göz önünde tutulmaktadır. Bu itibarla, esasen tasdik muamelesinde çok geç kaldığımız, bu an
laşmaların bir an evvel tasdiki zarureti hâsıl olmuş bulunmaktadır. 

Memleketimizin bugünkü iktisadi ve malî durumu göz önüne alınarak (Sınai mülkiyetin hima
yesine mahsus 20 Mart 1883 tarihli Paris ittihadı Mukavelenamesi) ile (Ticaret eşyası üzerinde 
sahte mahreç işaretlerinin men'i hakkındaki 14 Nisan 1891 tarihli Madrit îtilâfnamesi) nin tasdik 
edilmesi, gerek Lozan Sulh Muahedenamesiyle yaptığımız taahhüdün ve gerekse sınai mülkiyet 
haklarının karşılıklı olarak korunması bakımından lüzumlu görülmektedir. 

Fabrika veya ticaret markalarının Milletlerarası Tescilleri hakkındaki 14 Nisan 1891 tarihli 
muaddel Madrit îtilâfnamesinin memleketimizin bugünkü iktisadi ve malî şartlarına uymadığı mü
şahede edilerek mezkûr İtMâfnameden 11 Eylül 1956 tarihinden itibaren muteber olmak üzere çe
kilmiş bulunuyoruz. 

Tasdiki talebedilen Mukavelename ve îtilâfnamenin La Haye metni ,üe Londra'da tadil edilen 
metni arasındaki farklar ilişikte gösterilmiştir. 

20 Mart 1883 tarihli Paris ittihadı Mukavelenamesinin La Haye metni ile Londra metni arasındaki 
farklar 

Madde 1 : Üç fıkra olan eski birinci madde numaralanmak suretiyle dört fıkra olmuştur. Ve eski 
birinci fıkra ikiye ayrılmıştır. Yeni metinde üçüncü fıkrada gösterilen zirai ve istihracı maddeler 
arasına biralar, çiçekler ve unlar ilâve edilmiştir. 

Madde 2 : Mâna itibariyle bir değişiklik yoktur. 
Madde 3 : Aynen. 
Madde 4 : Değişen maddelerden biridir. Rüçhan haklarından istifade etme keyfiyeti bu maddede 

gösterilmiştir. 
La Haye metninin A fıkrası iki bent haline konulmuş ve ikinci bent yeniden ilâve edilmiştir, ikin

ci bende göre dahilî kanun ve Milletlerarası Mukaveleler muvacehesinde usulüne göre tescil edilmiş 
bir millî tevdi kıymetini haiz bütün tevdi dilekçelerinin rüçhan halikı tevlideylediği kabul edilmiş
tir. 

La Haye metninin B fıkrasına rüçhan hakkı müddetinden evvel yapılan tasarruflardan dolayı hak 
iddialarının yerinde olduğunu ve bu hakların mahfuz kalacağı hükmü ilâve edilmiştir. 

C bendinde mâna itibariyle bir değişiklik yoktur. 
P bendinde rüçhan haklarının taaddüdü halinde bunların reddedilemiyeceği, ret için ilgili mem

leket kanununa göre ihtiraın birleştirilmiş bulunmasının şart olduğu ilâve edilmiştir. Eski F ben
dinin talebin ayrılması ve rüçhan hakkından istifadesi burada G bendi olarak muhafaza edilmiştir. 
Ancak menşe memlekette tanzim edilen talep dilekçeleri meyanmda bâzı ihtira elemanlarının göste
rilmemiş olması sebebiyle bunlar için talebedilen rüçhan hakkının da reddedilemiyeceği ve fakat di
lekçelerin zikredilen elemanları ve bir arada vazıh bir surette göstermesi şartı H bendi olarak muha
faza edilmiştir. 

Madde 4 birinci mükerrer: La Haye metnine, ittihat memleketlerinde rüçhan hakkından isti
fadeli olarak istihsal edilen beratlar, rüçhan hakkı olmaksızın talep ve tanzim edilmiş olan berat
ların müstefit oldukları aynı müddetten istifade edecekleri hükmü 3 ncü fıkra olarak eklenmiştir. 

Madde 4 ikinci mükerrer : Yeniden ilâve edilen bu maddeye göre, muhteri, berat içinde ya
zılı bulunduğu şekil ve surette hakkı haiz olduğu kaydedilmiştir. 

Madde 5 : Ihtiralarm ademitatbikı hususunda yapılacak muamelelerle alâkalı olan bu madde, 
eski metninde altı fıkra halinde iken yeni metinde dört fıkraya indirilmiş ve A fıkrası ayrıca beş 
bent haline getirilmiştir. 4 ncü bent eski metnin 4 ncü fıkrası olup buraya beratın tanzimi tari
hinden itibaren üç sene geçmedikçe mecburi inhisar müsaadesinin (lisans) verilmiyeceği ve bi
rinci inhisar müsaadesi tarihinden itibaren iki sene geçmeden evvel sukutu, feshe veya iptali için 
hiçbir muamele yapılamıyacağı kaydedilmiştir. Beşinci bentte ise 4 ncü bendindeki hükümlerin 
faydalı modellerde lüzumlu tadilâtın yapılması kaydiyle tatbik olunacağı işaret olunmuştur. 

( S. Sayısı : 53 ) 
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B fıkrası eski metnin 4 ncü fıkrası olup, sınai model ve resimler (gerek işletilmemekten) kay
dı eklenmiştir. 

C fıkrasf eski metninin beşinci fıkrası olup 3 bent haline ifrağ edilmiştir. Birinci bent aynen 
eski beşinci fıkradır. İkinci bent ile üçüncü bent yeniden ilâve edilmiştir. Yeni ikinci bent de, bu-

- lunduğu şekil altında tescil edilen ve tefrik edici mahiyeti bozulmıyan markanın değişen bir şe
kille sahibi tarafından kullanılmasının tescilin hükümden düşmesine ve himayenin kaldırılması
na tesir etmiyeceği belirtilmiştir. 

Üçüncü bent ise, bir markanın müşterek sahibi addedilen sınai veya ticari müesseselerce aynı . 
veya mümasil nevi mahsuller için beraber kullanılması, bu marka ittihad dahilî memleketlerde 
halkın menfaatine zarar gelmemek şartiyle, tescilin yapılmasına mâni olmıyacağı ve himayenin azal-
tüamıyacağı kayıtlıdır. 

D fıkrası ile, tescil ve tevdi hakkının tanınması için mahsul üzerinde her hangi bir işaret ve be
yan bulunmasjnm talebedüemiyeceği kabul edilmiştir. 

Madde 5 mükerrer : 2 fıkradan ibaret olan eski metin şeklini muhafaza etmektedir. 
Madde 5 ikinci mükerrer : Eski ikinci mükerrer beşinci maddede aynı şeklini muhafaza etmek* 

tedir. 
Madde 6. : Markalar hakkında olan bu madde, yeni şekilde A dan P ye kadar olmak üzere 6 

fıkraya ayrılmıştır. 
A fıkrası, eski metinin birinci fıkrası ile son fıkrasının birleşmesinden meydana gelmiştir. 
B fıkrası, eski ikinci fıkradır. Yalnız bu fıkranın birinci bendinin üçüncü paragrafında (bilhas

sa halkı 'aldatıcı mahiyette olan markalar) ibaresi ve 2 nci bende yeniden, menşe memlekette hima
ye edilen markaların temyiz edici vasfını ihlâl etmiyen ve markanın mezkûr menşe memlekette tes
cil edilmiş olduğu şekle nazaran hüviyetine temas eylemiyen unsurlarla farklı olmaları sebebiyle 
reddedilemiyeceği ilâve edilmiştir. 

D bendi yeniden ilâve edilmiş ve usul ve nizama aykırı tescil, tescil edilen markaların tescil edil
dikleri tarihten itibaren menşe memlekette müstakil addedileceği kaydolunmuştur. 

Madde 6 mükerrer : Eski metin biraz daha vazıhlaştırılmış ve (tercümesini teşkil eden) ibaresi 
eklenmiştir. 

Madde 6 ikinci mükerer : Eski altıncı ikinci mükerrer maddedir. Mâna itibariyle bir değişik
lik yoktur. 

Madde 6 üçüncü mükerrer : Yeniden ^lâve edilmiştir. Markanın devri işiyle alâkadardır. Bi
rinci fıkra (markanın devri) markanın ait bulunduğu işin veya müessesenin naklinin aynı zaman
da vukubulmasiyle muteber olacağı hükmü eklenmiştir. 

Madde 7 : Aynen. 
Madde 7 mükerrer : Üç fıkra olmuştur, İkinci fıkra, müşterek markanın durumuna aittir. 

Halkın menfaati halinde bunların himayesinin reddedileceği ve üçüncü fıkrada mevcudiyeti men
şe, memleket, kanuna mugayir olmıyan bir markanın tescili istenilen memleket kanunlarına gö
re, o memlekette müesses olmaması veya teşekkül etmemiş bulunması sebebiyle reddedilmiyeceği-
ni işaret etmiştir. 

Madde 8 : Aynen. 
Madde 9 : Aynen. 
Madde 10 : İkinci fıkraya, (gerek sahte olarak gösterilmiş memlekette ve gerek sahte işare

tin kullanıldığı memlekette...) .ibaresi eklenmiştir. 
Madde 10 Mükerrer : Üç fıkra olarak tesbit edilmiştir. Esasa nıütaallik bir fark yoktur. 
Madde 11 : Aynen. 
Madde 12 : Eski metinin birinci cümlesi, birinci fıkra ve son cümlesi ikinci fıkra olmuştur ve 

ikinci fıkrada çıkarılacak gazetenin neleri ihtiva edeceği gösterilmiştir. 
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Madde 13 : Eski metnine 7 nci fıkrası olan 6 ncı fıkranın başına masraflardan evvel (âdi) ke
limesi ilâve edilmiştir. Yeniden ilâve edilen 7 nci fıkra ise, âdi masrafların nelerden ibaret ol
duğunu ve ne miktar tutacağını ve nasıl tahsil edileceğini bildirmektedir. 

Madde 14 : Aynen. 
Madde 15 : Aynen. 
Madde 16 : Aynen. 
Madde 16 Mükerrer : Yeniden ilâve edilmiştir. Müstemlekelerin bu mukavelenameye ne şekil

de gireceğini göstermektedir. 
Madde 17 : Aynen. 
Madde 17 mükerrer : Aynen. . . 
Madde 18 : Bu mukavelenamenin nasıl tasdik edileceği ve ne zaman yürürlüğe gireceği, yü

rürlüğe girdikten sonra iltihak eden devletler hakkında nasıl muamele yapılacağı ve La Haye ve 
Washington tadillerine katılan devletlerin durumu açıklanmıştır. 

Madde 19 : Mukavelenamenin kaç nüsha olarak tanzim edildiği, nerede bulunduğu, hangi tarihte 
ve hangi yerde imza edildiğini göstermektedir. 

Ticaret eşyası üzerinde sahte mahreç işaretlerinin meni hakkında 14 Nisan 1891 tarihli Madrit 
Itilâfnamesinin 6 Kasım 1925 tarihli tadili ile 2 Haziran 1934 Londra tadili arasındaki farklar 

Madde 1 : Beş fıkradan ibaret olup fıkralar numaralanmıştır. Birinci fıkranın başına (Bu iti
lâf namenin tatbik edildiği), dördüncü fıkraya (... ithal sırasında müsadere veya ithal memnuiye-
tine... icabına göre kanuni mevzuatın tadiline...) ibareleri ilâve edilmiştir. 

Madde 3 mükerrer : Yeniden ilâve edilmiştir. 
Madde 6 : İkinci fıkra ile 4 ve 5 nci fıkralar ilâve edilmek suretiyle îtilâfnamenin yeni ve es

ki metinlere iltihak eden devletlerin ve yeniden iltihak edeceklerin durumları gösterilmektedir. 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 29 . XI . 1956 

Esas No. î/440 
Karar No. 6 

Yüksek Reisliğe 

Sınai mülkiyetin himayesine mahsus 20 Mart 
1883 tarihli Paris ittihadı Mukavelenamesi ile 
Ticaret eşyası üzerinde sahte mahreç işaretlerinin 
men'i hakkındaki 14 Nisan 1891 tarihli Madrit 
Itilâfnamesinin 2 Haziran 1934 tarihli Londra 
tadillerinin tasdiki hakkında kanun lâyihası, hü
kümet mümessillerinin iştirakiyle encümenimizde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Yapılan incelemede hükümetin mucip sebep
leri yerinde görüldüğünden lâyiha aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye Encümeni Reisi Bu M. M. 
Giresun Antalya 

H. Erkmen A. Tokuş 

Amasya Antalya Çanakkale 
/ . Olgaç - B. Onat N. F. Alpkartal 

Çanakkale Çorum 
B. Enüstiin S.. Baran 

İmzada bulunamadı 

Çorum Eskişehir' 
K. Terzioğlu II. Polatkan 

İstanbıü Kastamonu 
F. Ulaş B. Akiaş 

KonAra Manisa 
M. Obuz A. Karaosmanoğlu 
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Ticaret Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Ticaret Encümeni 
Esas No. 1/440 
Karar No. 9 

27 . XII . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Sınai mülkiyetin himayesine mahsus 20 Mart 
1883 tarihli Paris ittihadı Mukavelenamesiyle 
Ticaret eşyası üzerinde sahte mahreç işaretleri-
nin men'i hakkındaki 14 Nisan 1891 tarihli Mad-
rit îtilâfnamesinin 2 Haziran 1934 tarihli Lond
ra tadillerinin tasdiki hakkında kanun lâyihası, 
Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle encümenimiz
de tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesinde serd edilen hu
suslar eneümenimizee de yerinde görüldüğünden 
aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasviplerine arz edilmek üze
re Yüsek Reisliğe sunulur. 
Ticaret Encümeni &eisi M. M. 

Ordu İzmir 
Memiş, Yazıcı . N. Sadi 'Aliuğ 

Kâtip 
Konya Ankara 

M. Güzeîkılmç H. Burgurlu 
Çoruh Erzurum 

/ / . Çeltikçioğlu C. önder 
Kars Sivas Van 

F. Aktaş H. Yüksel H. Kartal 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sınai mülkiyetin himayesine mahsus 20 Mart 
1883 tarihli Paris ittihadı Mukavelenamesiyle 
Ticaret eşyası üzerinde sahte mahreç işaretleri
nin men'i hakkındaki 14 Nisan 1891 tarihli Mad-
rit îtilâfnamesinin, 2 Haziran 1934 tarihli Lon
dra tadillerinin tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 15 Mayıs 1930 tarih ve 1619 
sayılı Kanunla, 6. Kasım 1925 tarihli La Haye ta
dillerine iltihak ettiğimiz, Sınai mülkiyetin hi
mayesine mahsus 20 Mart 1883 tarihli Paris it
tihadı Mukavelenamesiyle; Ticaret eşyası üze
rinde sahte mahreç işaretlerinin men'i hakkında
ki 14 Nisan 1891 tarihli Madrit Îtilâfnamesinin, 
2 Haziran 1934 tarihinde Londra'da yapılan ve 
hükümetimizce de imza edilmiş bulunan ilişik 
tadilleri tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. 
riyete "girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

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

2 1 . I I I . 1956 

Başvekil VeMli ve 
Dahiliye V. 
E. Menderes 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
G. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

Maarif Vekili 
A. özel 

İkt. ve Ticaret Vekili 
F. Ula§ 

Güm. ve İnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili V. 
E. Kalafat 

İşletmeler Vekili ve 
Hariciye V. V. 

S. Ağaoğlu 

Maliye Vekili 
İV. ökmen 
Nf la Vekili 
M. Çavuşoğln 

Sın. ve İç. Mua. Vekili 
N. Körez 

Ziraat. Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 
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14 ARALIK 1900 DE BRÜKSEL'DE 2 HAZİRAN 1911 DE VAŞÎNGTON'DA 6 KASIM 1925 DE 
LA HAYE'DE VE 2 HAZÎRAN 1934 TE LONDRA'DA TADÎL EDÎLMÎŞ OLAN SINAİ MÜL 

KİYETİN HİMAYESİNE MAHSUS PARİS İTTİHADI MUKAVELENAMESİ 

Alman Devleti Reisi; Avusturya Federal Hükümeti Reisi; Majeste Belçikalılar* Kiralı; Birleşik 
Brezilya Devletleri Reisi; Küba Cumhuriyeti Reisi; Majeste Danimarka Kiralı; İspanya Cumhuri
yeti Reisi; Amerika Birleşik Devletleri Reisi; Finlandiya Cumhuriyeti Reisi; Fransız Cumhuriyeti 
Reisi; Majeste Büyük Britanya; İrlanda ve Denizaşırı Britanya Ülkeleri Kiralı; Hindistan İmpara
toru; Altes SerĞnissime Macar Kırallığı Naibi; Majeste italya Kiralı; Majeste Japon imparatoru; 
Altes S6r6nissime Leiechten&ien Prensi; Majeste Fas Sultanı, Meksika Birleşik Devletleri Reisi, Ma
jeste Norveç Kiralı; Majeste Holânda Kıraliçesi; Polonya Cumhuriyeti Reisi; (Polonya ve serbest 
Danzig şehri namına); Portekiz Cumhuriyeti Reisi; Majeste isveç Kiralı; İsviçre Konfederasyonu 
Hükümeti; Çekoslovak Cumhuriyeti Reisi; Altes Tunus Beyi; Türk Cumhuriyeti Reisi; Majeste 
Yugoslavya Kiralı. 

14 Aralık 1900 de Brüksel'de; 2 Haziran 1911 de Washington'da, 6 Kasım 1925 teLaHaye'de tadil 
edilen Sınai mülkiyetin himayesine mahsus Milletlerarası bir ittihat ihdas edilmesine dair 20 Mart 
1883 tarihli Mukavelenamede bâzı tadiller ve mezkûr Mukavelenameye bâzı ilâveler yapılmasının 
faydalı olacağına hükmederek aşağıda isimleri yazılı tam salahiyetli murahhaslarını tâyin etmişler* 
dır. 

Alman Devleti Reisi adına : 
Ekselans M. Leopold Von Hoesch, 
Almanya'nın Londra Büyükelçisi. 
M. George Klauer, Berat Bürosu Reisi, 
M. Wolfgang Kühnazt, Geh Justizrad, Beratlar Bürosu Müdürü, 
M. Herbert „Kühnemann, Adliye Vekâletinde Bidayet-Mahkemesi Âzası. 

Avusturya Federal devleti adına : 
M. le Hofrat Dr. Hans Verner, Beratlar Bürosu Konsey Reisi. 

Majeste Belçikalılar Kiralı adına : * 
M. Daniel Coppieters de Gibson, Brüksel istinaf Mahkemesinde Avukat, 
M. Thomas Braun, Brüksel istinaf Mah kemesinde Avukat. 

Brezilya Birleşik Devletleri Reisi a<üma : 
M. Jolio Augusto Barboza-Carneiro, Brezilya'nın Londra Elçiliği nezdinde Ticaret Ataşesi. 

Küba Reisicumhuru adına : 
M. le Dr. Gabriel Suârez Solar, Küba'nın Londra Maslahatgüzarı. 

Majeste Danimarka Kiralı adına : 
M. N. J. Ehrenreich - Hansen, Sınai Mülkiyet idaresi Müdürü. 

ispanya. Reisicumhuru adına : 
Son Ekselans Don Ramön Perez de Aya la, ispanya'nın Londra Büyükelçisi, 
Don Fernando Cabello Lapiedra, Sınai Mülkiyet Bürosu Müdürü, 
Don Jose* Garcia Mongey de Vera, Sınai Mülkiyet Sicil Sekreterliği Şef Muavini. 

Amerika Birleşik Devletleri Reisi adına : 
The Hon. Conway P. Coe, Beratlar Komiseri, 
M. Thomas Ewing, 
M. John A. Dienner. 

Finlandiya Reisicumhuru adına : 
M. Juho Fredrik Kautola, İktisat ve Ticaret Vekâleti Beratlar Bürosu Şefi, Sınai Muşa* 
viri. ' > 
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Fransız Reisicumhuru adına : 
Fransa Cumhuriyeti adına : 

M. Marcel Plaisant, Senatör, Paris İstinaf Mahkemesi nezdinde Avukat, Milletler Cemi
yeti nezdinde Fransa Delege Muavini, Smai Mülkiyet Teknik Komite Âzası, 
M. Roger Cambon, Fransa'nın Londra Büyükelçiliği Müşaviri, Orta Elçi, 
M. Georges Lainel, Sanayi ve Ticaret Vekâleti Sınai Mülkiyet Müdürü, 
M. Georges Maillard, Paris İstinaf Mah kemesi nezdinde Avukat, Smai Mülkiyet Teknik 
Komitesi İkinci Reisi. 

Suriye ve Lübnan Devletleri adına : 
M. Marcel Plaisant. 

Sa Majeste Büyük Britanya : 
İrlanda ve Britanya Denizaşırı Ülkeleri Kralı., Hindistan İmparatoru adına : 
Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda için : 

Sir Frederik William Leith - Ross, 
Majeste Birleşik Krallık Hükümeti nezdinde İktisat Müşaviri K. C. B. K. C. M. G., 
Mr. Mark Frank Lindley, İhtira Beratları, Smai JVTodel ve Resimler, Markalar Dairesi 
Umum Kontrolörü, 
Sir William Smith Jarratt. 

Avusturalya Komanvaldi için : 
Mr. Bernhard Wallach, İhtira Beratları Komiseri, Ticaret Markaları, Faydalı Model ve 
Resimler ve Telif Hakları Sicil Âmiri. 

Serbest İrlanda Devleti adına : ^ 
Mr. Jhon J. Dulanty, Serbest İrlanda Hükümetinin Londra'daki Yüksek Komiseri, 
Mr. Bdward A. Cleary, Smai ve Ticari Mülkiyet Kontrolörü. 

Son Altes sârĞnissime Macaristan Kral Naibi adına : 
M. Zoltân Schilling, Macar Beratlar Dairesi Reiai. 

Sa Majeste İtalya Kralı adına : 
Son Excellence M. Edvardo Pibla Caselli, Senatör, Temyiz Mahkemesi Daire Reisi, 
Son Exeellence M. le Prof. Amedeo Giannini, Senatör, tam salahiyetli Nazır, Müsteşar, 
M. le Dr. Luigi Bramonti, Sanayi Konfederasyonu^Hukuk Bürosu Müdürü, 
M. le Dr. Alfredo Jannoni Sebastianini, Fikrî Mülkiyet Dairesi Müdürü. 

Sa Majeste Japon İmparatoru adına : . 
Son Excellence M. Massa - Aki Hotta, 
Japonya'nın Prag'da Nazır Payeli Fevkalâde Murahhası, 
M. Takata gu Ypshiwara, İhtira Beratları Bürosu Umumi Kâtibi. 

Son Altes serenissime Liechtenstein Prensliği adına : 
M. Walter Kraft, Bern Federal Fikrî Mülkiyet Bürosu Müdürü. 

Sa Majeste Fas Sultanı adına : 
Son Excellence le Viceomte de Poulpiquet du Halgouet, Fransa'nın Londra Ticaret Ataşesi, 

Meksika Birleşik Devletleri Reisi adına : 
M. Gustavo Luders de Negri, Meksika'nın Londra Umumi Konsülü. 

Sa Majeste Norveç Kiralı adına : , 
M. Birger Gabriel Wyller, Smai Mülkiyet Öürosu Umum Müdürü. 

Sa Majeste Holânda Kıraliçesi adına : 
M. le Dr. J. Alingh Prins, İhtira Beratlar Konseyi Reisi, La Haye'de Sınai Mülkiyet Bürosu 
Müdürü, 
M. le Dr. İng. J. van Hettinga Tromp. La Haye Yüksek Mahkemesinde Avukat, 
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— 8 — 
M, le Dr, A. D. Koeleman, La Hay e'de Müşavir, 
M. le Dr. H. F. van Walsem, Eindhoven'de Avukat. 

Polonya Cumhur Reisi (Polonya ve Serbest Danzig şehri adına): 
Polonya Cumhuriyeti adına : 

M. Stefan Czay Kowski, Polonya Cumhuriyeti Beratlar Dairesi Reisi. 
Serbest Danzig şehri adına : 

M. Stefan Czaykowski. 
Portekiz Cumhur Reisi adına: -

M. le Dr. Joao de Lebre e Lima Londra'da Portekiz Maslahatgüzarı, 
M. l'Ing. Arthur de Mello Quintella Saldanha, Sınai Mülkiyet Bürosu Müdürü. 

Sa Majeste İsviçre Kiralı adına : 
M. le Dr. Cari Birger Lindgren, Beratlar Tescil Dairesi Şube Şefi, 
M. Âke de Zweigbergk. 

İsviçre Konfederasyonu Federal Meclisi adına: 
M. Walther Karaft, Bern Federal Fikrî Mülkiyet Bürosu Müdürü, 

Çekoslovakya Cumhur Reisi Adına: 
M. le Ör. Karel Skâla, Ticaret Vekâletinde Yüksek Müşavir, 
M. le Dr. Otto Parsch, Ticaret Vekâletinde Sekreter. 

Son Altes Tunus Beyi adına : 
M. Charles Billeecocq, Londra 'da Fransız Umumi Konsolosu. 

Türk Cumhur Reisi adma : 
Son Excellence Ali Fethi Bey, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi. 

Sa Majeste Yugoslavya Kiralı adma : ' 
M. le Dr. Janko Chooumane, Millî Sınai Mülkiyeti Himaye Dairesi Reisi. 

Yrukarda isimleri yazılı şahıslar, usulüne uygun olarak mütekabilen tam salâhiyetlerini bildirdik
ten ve bu salâhiyetlerinin usulüne uygun olduğu görüldükten sonra aşağıda hükümleri kabul etmiş
lerdir. 

Madde — 1. 

(Ü) işbu Mukavelename kendilerine tatbik edilen memleketler, sınai mülkiyetin himayesi için 
bir ittihat teşkil etmişlerdir. 

(2) sınai mülkiyetin himayesinin mevzuu, ihtira beratları, faydalı modeller, sınai resim ve mo
deller, fabrika veya ticaret markaları, ticaret unvanları, mevrit işaretleri veya menşe unvanları ye 
gayrikanuni rekabetin men'i ve tecziyesidir. 

(3) Sınai mülkiyet, en geniş mânada anlaşılmakta olup, yalnız dar mânada sanayi ve ticarete 
inhisar etmiyerek aynı zamanda şarap, hububat,yaprak tütün, meyva, hayvan, madenler, maden 
suları, bira, çiçek ve un gibi zirai sanayi sahalarına ve maden istihracı sanayiine ve bilûmum sınai 
mamul ve veya tabiî mahsulleri de ihtiva eder. 

(4) ittihat memleketleri mevzuatiyle kabul edilmiş olan ithal beratları, İslah ve ikmal berat
ları, ilâve berat ve tasdiknameleri, ilâh gibi muhtelif nevi sınai beratlar ihtira beratları rneya-
nma dâhildir. 

Madde — 2. 

(1) ittihat memleketlerinden her birinin tebaası, diğer bütün ittihat memleketlerinde sınai mül
kiyetin himayesi hususunda alâkalı kanunların tebaaya bahşettikleri ve ileride edecekleri müsaa-
dattan işbu Mukavelename ile derpiş edilmiş hususi haklara halel gelmemek şartiyle istifade eder
ler. Binnetice haklarına vâki olan her tecavüze karşı o memleket tebaası için vaz 'edilmiş, olan şekil 
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ve şartları ifa etmek kaydiyle onların mazhar olduğu himayenin aynına nail olacak ,ve aynı kanu
ni yollara müracaat edebileceklerdir. 

(2) Bununla beraber, sınai mülkiyet haklarının her hangi birinden istifade hususunda ittihada 
dâhil memleketler tebaasından himayenin istenildiği memlekette hiçbir ikametgâh veya müessese 
sahibi olmak şartı talebedilemez. > 

(3) İttihat memleketlerinden her birinin adlî ve idari usulü muhakemeleri ve salâhiyet ve ika
metgâh intihabına veya bir vekil tâyinine dair sınai mülkiyet kanunlarında talebedilen hususlar hak
kındaki kanuni hükümler katî surette mahfuzdur. 

Madde— 3. 

İttihada dâhil olmıyan memleketler tebaasından olup da ittihada dâhil memleketlerden birinin 
ülkesinde mukim veya hakikî ve ciddî sınai veya ticari müessese sahibi olanlar ittihat memleketleri 
tebaası gibi muamele görürler. 

Madde — 4. 

A (1) İttihat memleketlerinden birinde, bir ihtira beratı, faydalı model, sınai resim veya 
model, fabrika veya ticaret markası tescili talebini usulü dairesinde tevdi etmiş olan kimse veya 
kendisinin kanuni halefi, diğer memleketlerdeki tevdi hususunda aşağıda tâyin edilen mühletler 
zarfında rüçhan hakkından istifade edecektir. 

(2) İttihat memleketlerinden her birinin dahilî kanunu veya mütaaddit ittihat memleketleri 
arasında akdedilmiş beynelmilel muahedeler hükümlerine tevfikan usulü dairesinde yapılmış, millî, 
tevdi kıymetini haiz hejr tevdiin, rüçhan hakkı tevlidedeceği kabul olunmuştur. 

B — Binnetice, bu mühletlerin hitamından evvel diğer ittihat memleketlerinden birinde, sonra
dan yapılmış olan tevdi, aradaki fasıla zarfında gerek, bilhassa diğer bir tevdi, ihtiram neşir ve 
ilânı veya işletilmesi, resim veya model nüshalarının satışa çıkarılması, markanın kullanılması, su
retiyle yapılan emrivakilerle haleldar edilemez ve bu emrivakiler ne üçüncü şahıslar lehine bir 
hak, ne de şahsi bir tasarruf tevlidedemez. Rüçhan hakkına esas olan birinci talep tarihinden ev
vel üçüncü şahıslar tarafından iktisabedilmiş bulunan haklar, ittihat memleketlerinden her birinin 
dahilî mevzuatı hükümleriyle mahfuzdur. 

C — (1) Yukarda zikredilen rüçhan mühletleri, ihtira beratları ve faydalı modeller için on ik 
ay ve sınai resim ve modellerle fabrika veya ticaret markaları için altı aydır. 

(2) Bu mühletlerdik talebin tevdi edildiği tarihten itibaren işlemeye başlar, tevdi günü 
mühlete dâhil değildir. 

(3) Mühletin son günü himayenin talebedildiği memlekette kanunen kabul edilmiş bir tadil 
gününe veya Dairenin talepnamelerin tevdiini kabul için açık bulunmadığı bir güne tesadüf ettiği 
takdimde, mühlet, takibedecek ilk iş gününe kadar uzatılır. 

D — (1) Mukaddem bir tevdi muamelesine müsteniden rüçhan hakkından istifade etmek is-
tiyen kimse, bu tevdiin yapıldığı tarih ve memleketi beyan etmeye mecburdur. Her memleket bu 
beyanın en geç olarak ne zaman yapılması lâzım geleceğini tâyin eder. 

(2) Bu kayıtlar, salâhiyettar idare tarafından yapılan neşriyata ve bilhassa beratlara ve o be
ratlara ait tarifnamelere dercedilecek-tir. 

(3) İttihat memleketleri, rüçhan hakkı talebinde bulunan kimseden evvelce'tevdi etmiş olduğu 
talebin (tarifname, resimler, ilâh.) bir suretinin ibrazını talebedebiliç. Bu talebi kabul etmiş olan 
idare tarafından aslına mutabık olduğu tasdik edilen suret her türlü tasdik muamelesinden muaf
tır ve sonraki tevdi tarihinden itibaren üç aylık bir mühlet zarfında harçsız olarak her vakit tev
di edilebilir. Mezkûr İdare tarafından verilmiş tevdi tarihini gösterir bir tasdiknamesinin ve 
bir tercümenin surete eklenmesi de talebolunabilir. 
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(4) Talebin tevdii anında rüçhan hakkının beyanı için sair formalitelerin ifası istenemez. İt

tihat memleketlerinden her biri bu maddede derpiş, edilmiş formalitelerin yapılmamasmdan tevellüd-
edecek neticeleri tesbit eder, fakat bu neticeleri rüçhan hakkının ziyamdan ileri gidemez. 

(5) Tevsika ait sair hususlar sonradan taleb edilebilir. 
E — (1) Bir memlekette bir faydalı modelin tevdiinden mütevellit rüçhan hakkına müsteni

den sınai bir resim veya model tevdi edildiği takdirdç rüçhan mühleti ancak, sınai resim ve mo
deller için tesbit edilmiş olan mühlettir. 

(2) Bundan başka bir memlekette bir berat talebinin tevdiinden mütevellit rüçhan hakkına müs
teniden bir faydalı modelin tevdii caiz olduğu gibi aksi de caizdir. 

F — Hiçbir ittihat memleketi, memleket kanununa göre, ihtira vahdeti olmak şartiyle, bir be-
art talebini, mütaatdit rüçhan hakları talebini ihtiva etmesi sebebiyle, reddedemez. 

G — Bir berat talebinin karışık olduğu tetkik neticesinde anlaşılırsa talep sahibi, her birinin 
tarihi ilk müracaat tarihi olmak üzere ve icabında rüçhan hakkından mütevellit faydayı da muha-
faaz ederek talebini birtakım tâli taleplere ayırabilir. 

H — Ijfcüçhan hakkı talebedilen ihtiram bâzı unsurlarının menşe memlekette yapılan talepte ya
zılı metalip meyanmda bulunmaması sebebiyle rüçhan hakkı reddedilemez Şu kadar ki, talebe ek
lenmiş bulunan evrakta mezkûr unsurların vazıh bir surette tebarüz ettirilmiş olması lâzımdır. 

Madde — 4. (Birinci mükerrer) 

(1) Muhtelif ittihat memleketlerinde ittihat tebaası tarafından talebedilen beratlar ittihada 
dâhil olan veya olmıyan diğer memleketlerde aynı ihtira için alınmış olan beratlardan müsta
kildir. 

(2) Bu hüküm mutlak olarak ve bilhassa rüçhan mühleti zarfında talebedilen beratların 
gerek butlan ve sukut sebepleri ve gerek mûtat devam müddeti itibariyle müstakil bulun
duğu mânasında anlaşılmak lâzımgelir. ,, 

(3) Bu hüküm meriyete vaz'ı anında mevcudolan biloümle ihtira beratlarına tatbik olunur. 
(4) Yeniden bâzı memleketlerin iltihakı takdirinde iltihak anında her iki tarafta mevcudolan 

ihtira beratları için aynı veçhile hareket olunur. 
(5) Rüçhan hakkından faydalanılarak istihsal edilen beratlar, rüçhan hakkından faydalanmaksı-

zın taiep veya ita edilmiş oldukları takdirde, muhtelif ittihat memleketlerinde istifade edecekleri müd
dete eşit bir müddetten faydalanırlar. 

/ 
Madde — 4. (İkinci mükerrer). • 

Muhteri, beratta, muhteri sıfatiyle zikredilmek hakkını haizdir. 

Madde — 5. ^ " 

A — (1) İttihat memleketlerinden birinde veya diğerinde imal edilmiş mevaddm, berat sahi
bi tarafından beratın verildiği memlekete ithal beratın sukutunu intacetmez. 

(2) Bununla beraber ittihat ^memleketlerinden her biri beratla bahşedilen inhisar hakkının kul
lanılmasından tevellüdedebilecek, ihtiram işletilmemesi gibi, suiistimalleri önlemek için lüzumlu ka
nuni tedbirleri almaya salahiyetlidir. 

(3) Bu tedbirler, ancak mecburi lisans verilmesi, mezkûr suiistimallerin önlenmesine kâfi gel
mediği takdirde beratın sukutunu istilzam edebilir. 

(4) Her halde, beratın itasından itibaren üç sene geçmedikçe mecburi lisans verilmesi talebedile-
mez ve bu lisans ancak berat sahibi meşru mazeretler gösteremediği takdirde verilebilir. îlk mecburi 
lisansın verilmesinden itibaren iki sene geçmedikçe bir beratın iskat veya iptali için her hangi bir mu
amele yapılamaz. 
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(5). Yukardaki hükümler lüzumlu tadiller mahfuz kalmak şartiyle, faydalı modellere de kabili 

tatbiktir. 
B — Sınai resim ve modellerin himayesi, gerek işletilmekten ve gerekse himaye gören eşyaya mu

adil eşyanın ithalinden dolayı her hangi bir suretle sakıt olamaz. 
C — (1) Tescil edilen markanın kullanılması bir memlekette mecburi ise, tescil, ancak, mâkul 

bir mühletten sonra ve alâkadarın faaliyete geçmemesi sebeplerinin ispat edilememesi halinde iptal 
edilebilir. 

(2) Bir fabrika veya ticaret markasının ittihat memleketlerinden birinde tescil edildiği şekil iti
bariyle haiz olduğu temyiz edici vasfını halel getirmiyen unsurlarla farklı bir şekilde, sahibi tara
fından kullanılması, tebcilin hükümsüzlüğünü mucibolmaz ve markaya sağlanan himayeyi azaltmaz. 

(3) Aynı markanın aynı veya mümasil mahsuller üzerinde, himayenin talebedildiği memleket 
millî kanunları hükümlerine tevfikan, markanın müşterek sahibi olarak telâkki edilen sanayi' veya 
ticari teşebbüsler tarafından aynı zamanda kullanılması, halkı hataya düşürmemek ve âmme men
faatine mugayir olmamak şartiyle tescile mâni olamıyacağı gibi mezkûr markaya ittihat memleket
lerinden her. hangi birisinde temin edilen himayeyi azaltmıyacaktır. 

D — Beratın, faydalı modelin, fabrika veya ticaret markasının tescilinin veya sınai resim veya 
modelin tevdiinin mahsul üzerinde işaret veya zikredilmesi, hakkın tanınması için talebedilmiye-
cektir. 

Madde — 5. (Mükerrer) 

(1) Sınai mülkiyet haklarının mahfuz kalması için konulmuş olan harçların tediyesi hususun
da, millî kanunlar tarafından vaz'edildiği takdirde, munzam bir harcın da tediyesi suretiyle en az 
üç aylık bir mühlet daha verilir. 

(2) Bundan başka ittihat memleketleri ihtira beratları için gerek bu munzam mühleti en az 
altı aya çıkarmayı ve gerek harçların tediye edilmemesi yüzünden sakıt olan beratın eski haline 
getirilmesini derpiş etmeyi taahhüdederler; bu tedbirler dahilî mevzuatın derpiş ettiği şartlara 
tâbi kalır. 

Madde — 5. (tkinci mükerrer) 

(1) Diğer ittihat memleketlerinin gemilerinde, tekne, makineler, aletler, teçhizat ve diğer te
ferruat akması için % berat sahibinin beratına mevzu teşkil eden vasıtaların münhasıran geminin 
ihtiyaçlannda kullanılması ve bu gemilerin memleket sularına muvakkat ve arızi olarak girmiş bulun
ması şartiyle, 

(2) Berata mevzu teşkil eden vasıtaların diğer ittihat memleketlerinin hava ve kara cer ve 
tahrik makinelerinin veya bu makine ve alâtm aksam ve teferruatının inşasında veya işletilmesin
de kullanılması ve bunların muvakkaten veya arızi olarak o memleket girmiş bulunması şartiyle, 
ithihat memleketlerinin her birinde berat sahibinin haklarına halel getirmez. 

Madde — 6. -

A — Menşe memlekette usulüne uygun olarak tescil edilmiş fabrika veya ticaret markalarının 
diğer ittihat memleketlerinde aşağıda gösterilen kayıtlar mahfuz kalmak şartiyle", aynen tevdii 
ve himayesi kabul edilecektir. Bu memleketler, kati tescil muamelesine tevessül etmeden evvel, 
menşe memleketteki salâhiyettar makamdan verilmiş bir tescil tasdiknamesinin ibrazını talebede-
bileceklerdir. Bu vesika için hiçbir tasdik muamelesi talebedilemez. 

B — (1) Bununla beraber aşağıda yazılı markalar ret veya iptal olunabilecektir. 
1) Himayenin talebedildiği memlekette üçüncü şahıslar tarafından iktisabedilmiş.olan haklara 

halel verecek mahiyetteki markalar, 
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2 Temyiz edici vasıflardan mahrum olan veya münhasıran ticarette mahsullerin nev'ini, cin

sini, miktarını, varacağı yeri, kıymetini menşe, mahallini veya istihsal olunduğu zamanını göster
meye veyahut himayenin tal-ebedildiği memlekette cari lisanda veya ticaretinde meşru ve müstakar 
teamüllerinde kullanılması mûtadolmuş olan alâmet ve işaretlerden terekkübeden markalar. 

Bir markanın temyiz -edici vasıflarının takdirinde hâdiseye taallûk eden bilcümle ahval ve şe
rait ve bilhassa markanın kullanıldığı müddet jıazarı itibara alınacaktır. 

3) Ahlâka veya nizamı âmmeye muhalif olan bilhassa halkı aldatacak mahiyette olan marka 
lar. Bir marka yalnız markalar hakkındaki kanunların bâzı hükümlerine uygun olmaması sebel/iyle 
nizamı âmmeye muhalif addedilmemesi kabul edilmiştir. Meğer ki bu hükümler haddi zatında asa
yiş ve nizamı âmme ile alâkadar bulunsun. 

(2) Fabrika veya tijai'e^ markaları, dığ-ar ittihat memleketlerinde yalnız menşe memlekette 
himaye edilen markaların temyiz edici vasfını ihlâl etmiyen ve markanın mezkûr menşe memleket
te tescil edilmiş olduğu şekline nazaran hüviyetine temas eylemiyen .unsurlarla farklı olmaları 
sebebiyle reddedil-emiyeceklerdir. 

C) Tevdi sahibinin hakiki ve ciddî mahiyette sınai veya ticari bir müessesesinin bulunduğu 
ittihat memleketi, ve, böyle bir müessesesi bulunmadığı takdirde ikametgâhının bulunduğu ittihat 
memleketi, ve ittihat dâhilinde ikametgâh sahibi değilse ittihada dâhil bir memleket tebaası halin
de tâbiiyetinin de bulunduğu memleket, menşe memleket sayı,lır. 

D) Bir fabrika veya ticaret markası menşe memlekette ve mütaakıben bir veya miitaaddit 
diğer ittihat memleketlerinde usulüne tevfikan tescil edildiği takdirde, bu millî markalardan her biri, 
ithal memleketinin dahilî mevzuatına uygun olması şartiyle, tescil olunduğu tarihten itibaren menşe 
memleketteki markadan müstakil olarak telâkki edilecektir. 

E) Menşe memlekette bir marka tescilinin tecdidi markanın tescil edildiği diğer ittihat memle
ketlerindeki tescilinin tecdidi mecburiyetini hiçbir surette müstelzim olmıyacaktır. 

F) Dördüncü maddedeki mühlet içinde yapılmış olan marka tevdii muamelesi neticesinde ikti-
sabedilmiş olan rüçhan hakkından istifade menşe memleketteki tescil ve mühletin hitamından sonra 
vâki olsa bile, mahfuz kalacaktır. 

Madde — 6. (Mükerrer) 

(1) ittihat memleketleri, tescilin talebedildiği memleketin salahiyetli makamları tarafından 
mezkûr memlekette işbu mukavelenameden istifade edeceği kabul olunan bir şahsa aidolduğu ve 
aynı veya mümasil mahsullerde kullanıldığı umu men malûm olduğu mütalaa edilen bir markanın 
iltibasa meydan verecek surette kopyasını, takli'dini veya tercümesini teşkil eden bir fabrika ve
ya ticaret markasının tescilini, gerek memleket mevzuatı müsait olduğu takdirde re'şen gerek alâ
kalının talebi üzerine ret veya iptal etmeyi taah hüdederler. 

(2) Bu markaların kaydının terkinini talep için en az üç senelik bir mühlet verilmesi lâzım-
'dır. Bu mühlet markanın tescili tarihinden başlar. 

(3) Suiniyetle tescil edilmiş olan markaların terkinini talep için mühlet tesbit edilmez. 

Madde — 6. (ikinci mükerrer) 

(1) i t t ihat memleketlerine ait arma, bayrak ve sair hükümranlık alâmetlerinin ve bu devlet
ler tarafından kabul edilmiş olan resmî kontrol ve teminat, işaret ve damgalarının ve keza diğer 
armacılık sanatı bakımından her türlü taklitlerin salahiyetli makamların müsaadesi olmadan ge
rek fabrika veya ticaret markası ve gerek bu markaları tertibeden unsurlar olarak tescilini ret 
veya iptal eylemeyi münasip tedbirlerle kullanılmasının men'ini temin hususunda ittihat memle
ketleri mutabık kalmışlardır. 

(2) Resmî kontrol ve teminat işaretleri ve damgaları hakkındaki memnuiyet ancak, bunla
rı ihtiva eden markaların aynı veya mümasil nevi eşya üzerinde kullanılmaya tahsis edilmiş ol
ması halinde tatbik edilecektir. 
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(3) Bu hükümlerin tatbiki için ittihat memleketleri mutlak surette veya bâzı kayıtlarla bu 

maddenin himayesi altına koymak istedikleri veya istiyecekleri hükümranlık alâmetlerinin ve res
mî kontrol ve teminat işaret ve damgalarının listesini ve bu liste üzerinde muahharen yapılacak 
bilcümle tadilâtı Bern Beynelmilel Bürosu vasıta siyle mütaakiben yekdiğerine bildirmek hususun
da mutabık kalmışlardır. îttihât memleketlerinden her biri tebliğ edilen listeleri vakti münasibin
de umumun ıttılaına arz edecektir. 

(4) Her ittihat memleketi bu tebliği aldığı tarihten itibaren on iki aylık bir mühlet zarfın
da itirazları olduğu takdirde bunu Bern Beynelmilel Büro vasıtasiyle alâkadar memlekete bildi
rebilir. 

(5) Umumen malûm olan hükümranlık alâmetleri hakknda birinci fıkrada yazılı olan tedbirler 
ancak 6 . X . 1925 tarihinden sonra tescil edilen markalara tatbik olunur. 

(6) Umumen malûm olmıyan hükümranlık alâmetleri ve resmî işaret ve damgalar hakkında 
bu hükümler ancak üçüncü fıkrada yazılı tebligatın alındığı tarihten iki ay geçtikten sonra tescil 
edilen markalar hakkında kabili tatbiktir. 

(7) Suiniyetle^ hareket edilmiş ahvalde ittihat memleketleri 6 . X . 1925 tarihinden evvel tes
cil edilmiş olan hükümranlık alâmetlerini, işaret ve damgaları ihtiva eden markaları dahi terkin 
etmek salâhiyetini haizdirler. 

(8) Kendi memleketlerinin hükümranlık alâmetlerini, işaret ve damgalarını kullanmak salâ
hiyetini haiz olan her ittihat memleketi tebaası, bunları diğer bir memleketinkilerle arasında ben
zerlik olsa dahi, bunları kullanabileceklerdir. 

(9) İttihat memleketleri, ticaret sahasında diğer ittihat memleketlerinin armalarının izinsiz 
kullanılmasını, mahsulâtın menşei hakkında hataya sevk edecek mahiyet arz ettiği takdirde, menet
meyi taahhüdederler. 

(10) Yukarda yazılı olan hükümler, bir ittihat memleketi tarafından kabul edilmiş armaları, 
bayrakları, nişanları ve sair hükümranlık alâmetlerini veya resmî işaret ve damgalarını, izinsiz 
olarak ihtiva eden markalan, 6 neı maddenin B (1) nci fıkrasının 3 numaralı bendinin tatbiki 
suretiyle ret veya iptal etmek salâhiyetini istimaline mâni teşkil etmez. 

Madde — 6. (Üçüncü mükerrer) 

(1) Bir ittihat memleketinin mevzuatına tevfikan, bir markanın devir ve temliki, ancak, mar
kanın aidolduğu teşebbüsün veya ticari memleketin aynı zamanda nakli vukubulması ile muteber 
olduğu takdirde, bunun kabul edilmesi için mezkûr memlekette bulunan teşebbüs veya ticari ma
melek kısmının münhasıran orada devir ve temlik edilmiş markayı taşıyan mamullerin imalini 
veya satışını yapmak hakkiyle birlikte kendisine devir ve temlik yapılana devredilmesi kifayet eder. 

(2) Kendisine devir ve temlik yapılan kimse tarafından kullanılması, bilhassa konulacağı ma
mullerin menşei, mahiyeti veya esaslı vasıflan itibariyle bilfiil halkı hataya düşürecek mahiyette 
olan her türlü markalann devrini muteber addetmeye bu hüküm, ittihat memleketlerine mükelle
fiyet tahmil etmez. 

Madde — 7. 

Ticaret veya fabrika markasının üzerine konulacağı mahsulün mahiyeti, markanın tesciline, hiç
bir suretle mâni olmıyacaktır. 

Madde — 7. (Mükerrer) 

(1) Mevcudiyeti menşe memleket kanununa muhalif olmıyan teşekküllere ait kolektif marka
ların, bu teşekküller sınai veya ticari müessese sahibi olmasa bile, tevdi ve himayesini kabul eylemeyi 
ittihat memleketleri taahhüdederler. 

(2) Her memleket bir kolektif markanın hangi kayıt ve şartlar altında himayesinin kabul edile-
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bileceğini serbestçe tâyin edecek ve bu marka umumi menfaate muhalif olduğu takdirde reddediiebi-
lecektir. 

(3) Bununla beraber, mevcudiyeti menşe memleket kanununa muhalif olmıyan her hangi bir 
teşekküle, mezkûr teşekkülün himayenin talebedildiği memlekette müesses bulunmaması veya mezkûr 
memleket kanununa tevfikan teşekkül etmemiş olması sebepleriyle bu kabîl markaların himayesi red
dedilemeyecektir. 

Madde—- 8. 
Ticaret unvanı, bir fabrika veya ticaret markası aksamından bulunsun veya bulunmasın, tevdi ve 

tescil mecburiyeti olmaksızın ittihada dâhil memleketlerin kâffesinde himaye edilecektir. 

Madde — 9. 

Gayrikanuııi olarak bir fabrika veya ticaret markasını veyahut ticaret unvanını taşıyan her 
mamul, bu marka veya ticaret unvanını kanuni himayeye müstahak olduğu ittihada dâhil memle
ketlere ithali esnasında müsadere edilecektir. 

(2) Müsadere muamelesi, gayrikaımni olarak marka veya ticaret unvanın konulduğu memle
kette veya mamulün ithal edildiği memlekette dahi yapılır. 

(3) Müsadere muamelesi gerek müddeiumuminin, gerek diğer her hangi salâhiyettar makamın 
ve gerek hakiki veya hükmi şahıs olan alâkadar tarafın talebi üzerine her memleketin dahilî mev
zuatına tevfikan vâki olacaktır. 

(4) Resmî makamlar, transit halinde, müsadere muamelesi yapmaya mecbur değildir. 
(5) Bir memleket mevzuatı, ithal sırasında müsadere muamelesini kabul etmediği tekdirde, bu 

muamele yerine ithalin men'i veya dâhilde müsadere kaim olacaktır. 
(6) Bir memleket mevzuatı ithal sırasında müsadereyi ve ithalin men'ini, dâhilde müsadereyi ka

bul etmediği takdirde, bu mevzuatta ona göre tatadiline intizaran, bu tedbirler yerine o memleket 
kanununun mümasil hallerde kendi tebaasına temin ettiği dâva ve hukuk yolları kaim olacaktır. 

Madde — 10. 

(1) Geçen madde hükümleri mahreç işareti olarak muayyen bir mahal veya memleket ismini 
sahte bir surette ve bu işaret muhayyel veyahut hileli bir kasıt ile alınmış bir ticaret unvanına 
merbut olarak taşıyan bilcümle mamullere tatbik olunur. 

(2) Her halde, bu mamulün istihsal, .imal veya ticaretiyle meşgul olan ve gerek sahte mah
reç yeri. olarak gösterilen mahalde, gerek bu mahallin bulunduğu havalide, gerek sahte bir su
rette gösterilen memlekette gerek sahte mahreç işaretinin kullanıldığı memlekette müesses bulu
nan ister hakiki, ister hükmi bir şahıs olsun her müstahsil, alâkadar taraf tanınacaktır. 

Madde — 10. (Mükerrer) 

(1) İttihat memleketleri gayrikanuni rekabete karşı ittihadda dâhil memleketler tebaasına 
fiilî bir himaye teminine mecburdurlar. 

(2) Sınai ve ticari sahalarda namuskârane teamüllere aykırı olan her türlü rekabet hare
keti bir gayrikanuni rekabet fiili teşkil eder. 

(3) Bilhassa aşağıdaki hususlar menedilecektir : 
1. Bir rakibin müessesesi, mahsulleri veya sınai veya ticari faaliyeti ile her hangi bir suret

le iltibasa mahal verecek mahiyette olan bilumum fiiller. 
2. İcrayı ticaret sırasında, bir rakibin müessesesini mamullerini veya sınai veya ticari faali

yetini itibardan düşürecek mahiyette yalan isnatlarda bulunmak. 
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Madde — 10. (ikinci mükerrer) 

İttihat memleketleri 9, 10 ve 10 mükerrer maddelerde zikredilen bütün fiillerin müessir bir 
surette mçni için diğer ittihade dâhil memleketler tebaasına gerekli kanuni müracaat yolları te
minini taahhüdederler. 

(2) Bundan başka alâkadar sanayici, tüccar ve müstahsilleri temsil eden ve mevcudiyetleri 
memleketlerinin kanunlarına muhalif olmıyan sendika ve cemiyetlerin 9, 10 ve 10 mükerrer "mad
delerde yazılı fiillerin men'i maksadiyle ve himayenin talebedildiği memleket kanunun sendika 
ve cemiyetlere bu hakları tanıdığı nispette, adlî veya idari makamlar nezdinde teşebbüste bulun
malarına müsaade edecek tedbirler almayı taahüdederler. 

Madde — 11. 

(1) İttihat memleketleri içlerinden birinin arazisi üzerinde tertibedilmiş olup resmî mahiyet
te bulunan veya resmen tanınmış olarak teşkil edilen beynelmilel seriglerde teşhir edilecek ma
muller için berat verilebilecek ihtiralara, faydalı modellere, sınai resim veya modellere ve fab
rika veya ticaret markalarına, dahilî kanunlarına tevfikan muvakkat bir himaye bahşedecekler
dir. 

(2) Bu muvakkat himaye dördüncü maddedeki mühletleri uzatmaz. Bilâhara rüçhan hakkı is
tenildiği takdirde, her memleket idaresi, bu husustaki mühleti o mahsulün sergiye ithal edildiği ta
rihten itibaren hesabedilecektir. 

(3) Her memleket, teşhir edilen maddenin aynı olduğuna ve ithal tarihine delil olmak üzere 
lüzum göreceği evrakı müsbiteyi istiyebilecektir. 

Madde — 12. 

(1) İttihat memleketlerinden her biri hususi bir sınai mülkiyet idaresi tesis etmeyi ve ihtira bo
ratlarını, faydalı modelleri sınai resim veya modelleri, fabrika veya ticaret markalarını, umumun ıt
tılaına koymak üzere merkezî bir depo vücuda getirmeyi taahhüdederler. 

(2) Bu idare mevkut resmî bir gazete çıkaracak ve.: 
a) İta edilen beratların sahiplerinin isimlerini ve berata bağlanan ihtirâların kısa bir hulâsa

sını, 
b) Tescil edilen markaların örneklerini 

muntazaman neşredecektir. 

Madde — 13. 

(1) Sınai mülkiyetin himayesi için Milletlerarası Büro namı altında Bern'de tesis, edilmiş olan 
Milletlerarası Daire; İsviçre Konfederasyonu Hükümetinin yüksek salâhiyeti altına vaz'edilmiş 
olup bu Hükümet tarafından teşkilâtı tanzim edilir ve faaliyetine nezaret olunur. 

(2) Beynelmilel Büronun resmî lisanı Fransızcadır. 
(3) Beynelmilel Büro sınai mülkiyetin himayesiyle alâkalı her türlü malûmatı merkezî bir su

rette toplar, tevhit ve neşreder. İttihadı alâkalandıran müşterek faydayı haiz tetkik ve tetebbu
lara girişir ve muhtelif idareler tarafından emrine amade tutulacak vesikaların yardımı ile ittihadın 
mevzuu ile alâkalı meseleler hakkındaki yazıları Fransızca bir mevkute neşreder. 

(4) Bu mevkutenin nüshaları ve aynı suretle Beynelmilel Büro tarafından neşredilen bilcümle 
vesikalar, ittihada dâhil memleketler idareleri arasında aşağıda zikredilen iştirak hisseleri miktarı 
nispetinde taksim olunur. Gerek yukarda zikredilen idareler ve gerek cemiyet, şirket ve şahıslar ta
rafından ilâveten talebedilecek nüsha ve vesikaların bedeli ayrıca tediye edilir. 

(5) Beynelmilel Büro, beynelmilel sınai mülkiyet işleriyle alâkalı meseleler hakkında ittihat 
memleketlerinin ihtiyacı olabilecek hususi malûmatı vermek için her an bu memleketlerin' emrine 
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amade bulunacaktır. Beynelmilel Büro Müdürü kendi idaresi hakkında senelik bir rapor hazırlar 
ve bunu bütün ittihat memleketlerine tebliğ eder. 

(6) Beynelmilel Büronun alelade masrafları İttihat memleketleri tarafından müştereken deruh
te olunur. Yeni bir karar alınıncaya kadar bu masraflar senede yüz yirmi bin isviçre Frangını te
cavüz edemez. Bu meblâğ icabı halinde 14 ncü maddede zikredilen konferanslardan birinde itti
fakla verilecek karar üzerine artırılabilir. 

(7) Murahhasların konferansları veya idari konferansların mesaisine ait masraflarla bir kon
feransın mukarreratma tevfikan yapılan hususi çalışmaları veya neşriyatın tevlidedebileceği mas
raflar alelade masraflara dâhil değildir. Senelik baliği 20 000 İsviçre Frangını tecavüz edemiye-
cek olan bu masraflar aşağıdaki 8 nci fıkra hükünü erine tevfikan Beynelmilel Büronun faali
yeti için ödedikleri iştirak hissesi nispetinde ittihat memleketler arasında taksim olunur. 

(8) Her memleketin bu masraflar yekûnundaki iştirak hissesini tâyin etmek için ittihat mem
leketleri ve muahharan ittihada iltihak edecek olanlar altı sınıfa ayrılarak bunlardan her biri aşa
ğıda yazılı muayyen miktarda vahitler nispetinde iştirak ettirilecektir. 

1 nci sınıf 25 Vahit 
2 » , » 20 » 
3 ncü » 15 •» 
4 » » 10 » 
5 nci » 5 » 
6 » » 3 » 

Bu emsal her sınıftaki memleketlerin adedile zarbedilerek bu suretle elde edilecek hâsılı zarp
lar yekûnu masraf yekûnunun taksim edilecek vahitlerin miktarını teşkil edecektir. Harici kısmet 
masraf vahidi baliğini verir. 

(9) İttihat memleketlerinden her biri girişi esnasında hangi sınıfa ithali arzusunda olduğunu 
bildirir. Bununla beraber, ittihat memleketlerinden her. biri muahharan diğer bir sınıfa ithalini is
tediğini beyan edebilir. 

(10) isviçre Konfederasyonu Hükümeti Beynelmilel Büronun sarfiyatını murakabe eder, lü
zumlu avansları verir ve diğer idarelerin kâffesini tebliğ edilecek olan senelik hesaplan tanzim 
eder. 

Madde — 14.. 

(1) Bu mukavelename ittihat sistemini tekemmül etirecek mahiyette ıslahatın ithali için za
man zaman gözden geçirilecektir. 

(2) Bu maksatla, ittihat memleketlerinden birinde murahhasları arasında mütevali bir surette 
konferanslar akdedilir. -

(3) Konferansın toplanacağı memleket idaresi, Beynelmilel Büronun yardımiyle bu konferansın 
mesaisini hazırlıyacaktır. 

(4) Beynelmilel Büronun Müdürü, konferans celselerinde hazır bulunacak ve rey sahibi olmak
sızın münakaşalara iştirak edecektir. 

Madde — 15. • 

i t t ihat memleketlerinin, sınai mülkiyetin himayesi için kendi'aralarında ayrıca hususi itilâf na
meler akdetmek hakkını mütekabildi muhafaza edecekleri kararlaştırılmıştır. Ancak bu ihtilâfna-
meler bu mukavelename hükümlerine asla muhalif olmıyacaktır. 
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Madde — 16. - * * 

(1) Bu Mukavelenameye hiç iştirak etmemiş olan memleketlerin talepleri üzerine iltihakları 
kabul edilecektir. 

(2) Bu iltihak diplomasi yoliyle İsviçre Konfederasyonu Hükümetine ve bu Hükümet tara
fından diğer hükümetlere tebliğ olunacaktır.. 

(3) Bu iltihak, mevcut. Mukavelenamenin ihtiva ettiği bütün kayıtlara ve bahşettiği bütün 
faydalara tam ve kâmil bir surette dâhil ve sahibolmayı tazammun eder ve İsviçre Konfederasyo
nu Hükümeti tarafından diğer ittihat memleketlerine yapılmış tebliğin gönderilmesinden bir ay 
sonra hüküm ifade eder. Meğer ki, iltihak talebinde muahhar bir tarih zikredilmemiş olsun. 

Madde — 16. (Mükerrer) 

(1) İttihat memleketlerinden her biri müstemlekelerinin, himayesi altındaki yerlerin, mandası 
altındaki veyahut hükmü altına konmuş sair bütün yerlerin veya suverenetesi altındaki bütün 
yerlerin tamamında veya bir kısmında bu Mukavelenamenin tatbik edileceğini ihbar edebilir ve 
bu Mukavelename, mezkûr ihbarda yazılı bütün araziye, İsviçre Konfederasyonu Hükümeti tara
fından diğer ittihat memleketlerine yapılan tebliğin gönderilmesinden bir ay sonra tatbik olunur. 
Meğer ki, vâki ihbarda muahhar bir tarih zikredilmemiş olsun. Bu ihbar vâki olmadığı takdirde 
Mukavelename mezkûr araziye tatbik edilmez. . 

(2) İttihat memleketlerinden her biri bu Mukavelenamenin bir fıkrada derpiş edilmiş ihbara 
mevzu teşkil eden arazinin bir kısmında tamamında tatbik edilmesinin nihayete erdiğini her an 
yazı ile İsviçre Konfederasyonu Hükümetine ihbar edebilir ve Mukavelenamenin tatbiki İsviçre 
Konfederasyonu Hükümetine hitaben gönderilen ihbarnamenin alınmasından 12 ay sonra mezkûr 
ihbarda gösterilen arazide sona erer. 

(3) İşbu maddenin 1 nci ve 2 nci fıkralarına tevfikan İsviçre Konfederasyonu Hükümetine 
yapılmış, bütün ihbarlar, bu Hükümet tarafından bütün ittihat memleketlerine tebliğ olunur. 

Madde — 17. 

Bu Mukavelenamenin ihtiva ettiği mütekabil taahhütlerin icrası, lüzumunda, ittihat memleket
lerinin teşkilâtı esasiye kanunlariyle vaz'edilmiş olan merasim ve kaidelerin ifasına bağlı olduğu 
takdirde, bu merasim ve (kaidelerin tatbikine mecbur olan memleketler bunu en kısa müddet zar
fında yapmayı taahMdederler. 

. . . . . . . . . . . . . . r ;.f 
Madde — 17. (Mükerrer) 

(1) Bu Mukavelename, çekilme ihbarının yapılacağı tarihten-itibaren bir senenin hitamına 
kadar, gayrimuayyen bir müddet için meriyette kalır. 

(2) Bu fesih ihbarı İsviçre Konfederasyonu Hükümetine hitaben yapılacaktır. Mezkûr ihbar, 
ancak, adına yapıldığı* memleket hakkında hüküm ifade edecek ve 'bu Mukavelenameye diğer it
tihat memleketleri için mer'i kalacaktır. 

Madde — 18. 

Bu Mukavelename tasdik olunarak vesikaları en geç 1 Temmuz 1938 tarihine kadar Londra'da 
tevdi edilmiş bulunacak ve tasdik eden memleketler arasında bu tarihten bir ay sonra meriyet ik-
tisabedeeektir. Bununla beraber, bu Mukavelename daha evvel en az.altı memleket namına tasdik 
edildiği takdirde bu memleketler arasmda altıncı tasdiknamenin tevdi keyfiyetinin İsviçre Kon
federasyonu Hükümeti tarafından diğerlerine tebliği tarihinden bir ay sonra ve mütaakiben tasdik 
edecek memleketler için de bu tasdik muamelelerinden her birinin tebliğinden birer ay sonra mer'i 
olacaktır. 
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(2) Yukarıki fıkrada tayiu edilen müddet içinde tasdik vesikaları adlarına tevdi edilnumi§ 

i4an memleketler 16. madde hükümleri dairesinde iltihak etmeleri kabul edilecektir. 
(3) işbu Mukavelename tatbik edildiği memleketler arasındaki münasebetlerde 1883 tarihli 

Paria İttihadı Mukavelenamesi ve mütaaıkıp tadil mukavelenameleri yerine kaim olur. 
C4) îfbu Mukavelename haklarında tatbik ediimeyip, 1925 tarihinde La Haye'de tadil edilen 

Paris İttihadı Mukavelenamesi tatbik edilen memleketler için, La Haye tadili meri ve muteber 
kalır. 

(5) Ne bu Mukavelename, ne de La Haye*de tadü oâ&en Paris îttihaHı Mukavelenamesi hak
larında tatbik edilmiyen memleketler için 1911 de Washington *da tadil edilen Paris ittihadı Mu-
kavelenanıesi mer'i re muteber kalır. 

Madde ~~ 19. 

Bu Mukavele yalnız bir nüsma olarak imza edilerek Büyük Britanya ve Şimali İrlanda Birleşik 
Kıralhğı Hükümetinin arşivine tevdi olunur. Bu Hükümet tarafından diğer ittihat memleketi 
hükümetlerinin her birine tasdikli birer sureti gönderilir. 

Londra'da tek nüsha olarak 2 Haziran 1934 tarihinde tanzim exlifaniştir. 

Almalıya adına; 
Belçika adına; 
Kaba adına; 
Serbest Danaig şehri adına; 
Amerika Birleşik Devletleri adına; 
Fransa adına; 

. Avusturalya adına; 
Macaristan adına; 
Japonya aduıa; 
Fas adına; 
Norveç adına; 
Polonya adına; 
isveç adina; 
İsviçre adına; 
Tunus adına; 

Yngosiarya adakla; 
Avusturya adına; 
Brezilya aduıa; 
Danimarka adına; 
İspanya adına; 
Finlandiya adına; 
Büyük Beritanya ve Şimalî İrlanda adına; 
friânda Müstakil Devleti adına; 
İtalya adına; 
Lieehtenstein adına; 
Meksika Birleşik devletleri adına; 
Helanda adma; 
Portakte adına; 
Sttriye ve Lübnan aduıa; 
Çekoslovakya adına; 
Türkiye adına; 
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2 HAZİRAN 1911 DE WASHİNGTON'DA, 6 O SİM 1925 TE LA HEYE'DE VE 2 HAZİRAN 1934 
DE LONDRA'DA TADİL EDİLMİŞ OLAN TİCARET EŞYASI ÜZERİNDE SAHTE MAHREÇ 
İŞARETLERİNİN MEN't HAKKINDA 14 NÎSAN 1801 TARİHLİ MADRÎT ITİLÂPNAMESİ 

Usulü dairesinde salâhiyeti .haiz olarak bu İti lâf nameyi imzalamış bulunanlar, müşterek bir mu
tabakat neticesinde, 6 Kasım 1925 tarihli La Heye îtilâfnamesinin yerine kaim olmak üzere, aşağı
daki metni kabul etmişlerdir. 

Madde — 1. 

(1) Sahte bir mahreç- işareti taşımak suretiyle işbu İtilâfnanıenin tatbik edildiği memleketler
den birini veya bu memleketlerden birisino kâin bir mahalli doğrudan doğruya veya bilvasıta 
menşe veya mahreç memleketi veya mahallî olarak gösteren mahsuller mezkûr memleketlere it
hal olundukları sırada müsadere edileceklerdir. 

(2) Müsadere keyfiyeti sahte mahreç işaretinin vaz'edildiği veyahut bu işareti havi mahsu
lün ithal olunduğu memlekette dahi tatbik olunacaktır. 

(3) Eğer bir memleketin mevzuatı ithal esnasında-müsadereye cevaz vermiyorsa, müsadere 
yerine ithalin men'i kaim olacaktır. 

(4) Bir memleketin mevzuatı, ithal sırasında müsadereye veya ithal memnuiyetine veya dâhil
de müsadereye cevaz vermediği takdirde, işbu m evzuatın bu yolda tadiline intizaren mezkûr ted
birler yerine bu memleket kanunlarının mümasil ahvalde kendi tebaası hakklnda tatbik ettiği dâ
va ve takip hakları kaim olacaktır. 

(5) Sahte mahreç işaretlerinin men'ini temin edecek hususi müeyyideler mevcut değüse mar
kalar ve ticaret unvanları hakkındaki kanunların, sahteliğin men'ini derpiş eden hükümleri 
tatbik edilecektir. 

' Madde — 2 . 
(1) Müsadere keyfiyeti gümrük idaresinin talebi üzerine yapılacak ve bu idare, gerek hükmi 

ve gerek hakiki alâkalı şahısları derhal haberdar ederek ihtiyaten yapılan müsadereyi arzu ettiği 
takdirde nizami şekle ifrağ edebilmek imkânını verecektir. Bununla beraber, müddeiumumi veya 
diğer bütün salâhiyattar makamlar, gerek zarar gören tarafın talebi ile ve gerek re'sen müsadere 
talebinde bulunabilecektir. Bu takdirde muamele ve muhakeme usulleri normal seyrini takibede-
cektir. 

(2) Salâhiyettar makamlar, transit halinde müsadere hakkındaki ahkâmı tatbik ile mükellef 
değildirler. 

Madde — 3. 

Bu hükümler satışın yapıldığı memleketten gayri bir memleketten çıkan mahsuller üzerine, satı
cının isim veya adresini koymasına mâni teşkil etmez, fakat bu takdirde isim veya adresle birlikte 
sarih malûmatı ihtiva etmesi ve kolayca okunabilecek haillerle eşyanın imal veya istihsal olunduğu 
mahal veya memleketin gösterilmesi veyahut eşyanın hakiki menşei hakkında her hangi bir hatanın 
husulüne mâni olmaya kifayet edebilecek değer bir işaretin ilâve olunması lâzımgelir. 

Madde — 3 (Mükerrer) 

işbu İtilâfnanıenin tatbik edildiği memleketler, mahsullerin satışına, teşhirine veya arzına mü-
taallik ilân mahiyetini haiz bulunan ve bu mahsullerin mahreci hakkında halkı yanıltabilecek mahi-
yettefe bilûmum işaretlerin, ilânların, faturaların, şaraplara ait etiketlerin, ticarette kullanılan 
mektuplaı*, kâğıtlar veya ticari muhaberata ait her türlü evrak üzerindeki işaretlerin, istimalini 
menetmeyi de deruhde ederler. 
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Madde — 14. 

Cinsi vasıfları itibariyle i§bu İtilâf namenin hükümleri dışında kalacak olan menşe işaretlerinin 
nelerden ibaret olduğuna, her memleketin mahkemeleri karar verecektir. Bununla beraber, bağcı
lık mahsullerinin yetiştiği mmtakayı gösteren menşe unvanları işbu madde ile vaz'edilen kaydı ihti-
raziye dâhil değildir. 

Madde — 5. 

(1) Sınai Mülkiyetin Hamiyesine Mahsus İttihada dâhil olup, henüz bu İtilâf nameye iştirak 
etmemiş olan memleketler, talebettikleri takdirde, umumi mukavelenamenin 16 ncı maddesinde tâ
yin edilen şekil ve şartlar dairesinde bu İtilâfnameyo kabul edileceklerdir. 

(2) ' Umumi Mukavelenamenin mükerrer 16 n o ve mükerrer 17 nci maddeleri hükümleri işbu 
îtilâfname hakkında da tatbik olunur. 

v Madde — 6. 

(1) Bu itilâf name tasdik olunacak ve tasdik vesikaları en geç, 1 Temmuz 1938' tarihinde 
Londra'da tevdi edilecek ve bu itilâf name namlarına tasdik edilecek memleketler arasında bu tarih-. 
ten bir ay sonra meriyete girecektir. Bununla beraber, mezkûr tarihten daha evvel en az altı mem
leket namına tasdik edildiği takdirde, bu memleketler arasında altıncı tasdikin İsviçre Konfede
rasyonu Hükümeti tarafından kendilerine tevdii tarihinden bir ay sonra ve bilâhara namlarına tas
dik edilecek memleketler hakkında her tasdik muamelesinin tebliğinden bir ay sonra meriyete gire
cektir. 

(2) Bir evvelki fıkrada tâyin edilen mühlet zarfında namlarına tasdik vesikaları tevdi edilme
miş olan memleketler, Umumi Mukavelenamenin 16. maddesi hükümleri dairesinde, iltihak 
edebileceklerdir. 

(3) İşbu Îtilâfname tatbik edildiği memleketler arasında U Nisan 1891 tarihinde Madrit'te 
akdedümiş bulunan Îtilâfname ve müteakip tadilli îtilâfnameler yerine kaim olacaktır. 

(4) İşbu İtilâfnamenin tatbik olunmadığı ve fakat 1925 senesinde La Haye'de tadil edilen 
Madrit İtilâf namesi tatbik edildiği memleketler hakkında bu sonuncu îtilâfname uıer'i ve muteber 
olacaktır. 

(5) Aynı suretle, ne işbu İtilâfnamenin ve ne de La Haye'de tadil edilen Madrit İtilâl'naınesi-
nin tatbik olunmadığı memleketler hakkında 1911 senesinde Vaşington'da tadil edilen Madrit İtilâ f-
namesi raer'i olacaktır. 

2 Haziran 1934 tarihinde Londra'da yalnız bir nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Fas adına : 
Meksika Birleşik Devletleri adına : 
Holânda adına • 
Portekiz adına : 
İsviçre adına : 
Çekoslovakya adına : 
Tunus adına : 
Türkiye adına : 
Yugoslavya adına : 

Almanya adına : 
Avusturya adına : 
Belçika adına : 
Brezilya Birleşik Devletleri adına : 
Serbest Danzig Şehri adına : 
İspanya adına : 
Fransa adına : 
Macaristan adına : 
İtalyan adına : 
Liochnstein adına : 
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S. SAYISI : 55 
11 İdaresi Kanununun 48 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 

kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/571) 

2\ C. 
Başvekâlet 16 , XI , 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 461/3759 ' 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

5442 sayılı Ü İdaresi Kanununun 48 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Dahiliye Vekâle
tince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi tera' Vekilleri Heyetince 2 . XI . 1956 tarihinde ka
rarlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla 
arz ederim, 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCÎBE 

1949 tarihindeki hükmi teşkilâtımıznı hacmi ve lüzumlu eleman bulma hususundaki imkânların ge
nişliği nazarı itibara alınarak 5442 sayılı îl İdaresi Kanununun 48 nci maddesine, nahiye müdür
lüğüne intisabedebilmek için lise mezunu olmak ve 30 yaşını ikmal etmemiş bulunmak şartları 
konmuştu. 

1950 senesinden sonra bilhassa âmme hizmetlerini halkın yakınma götürmenin lüzum ve ehem
miyeti nazarı dikkate alınarak mülki teşkilâtta yapılan" tadiller ve çoğaltmalar ve buna inzimam 
eden İktisadi Devlet Teşekküllerinde ve hususi sektörlerde daha fazla ücretle iş bulma imkânları
nın çoğalması, 30 yaşını doldurmamış lise mezunlarının nahiye müdürlüklerine rağbetini gittikçe 
azaltmış ve aradan geçen 6 sene zarfında yapılan bütün teşviklere ve son sene içerisinde nahiye mü
dürlerine (50) lira temsil tahsisatı kabul edilmiş olmasına rağmen münhal bulunan (150) nahiyeye 
müdür bulmak imkânı elde edilememiş ve bu zaruret karşısında 5442 sayılı Kanunun 48 nci mad
desindeki yaş haddine taallûk eden hükümleri kaldıran işbu kanım lâyihası hazırlanmıştır. 

Devre : X 
İçtima t S 



Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Esas No. 1/571 
Karar No. 25 

28 . XII . 1956 

Yüksek Reisliğe 

5442 sayılı îl İdaresi Kanununun 48 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Dahiliye Ve
kâletince hazırlanıp Yüksek Meclise takdimi İc
ra Vekilleri Heyetince 2 . XI . 1956 tarihinde 
kararlaştırılan kanun lâyihamı encümenimize ha
vale olunmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Yukarda bahsi geçen kanunun 48 nci mad
desinin B fıkrasında mevcut yaş haddine taallûk 
eden hükmün kaldırılması yolunda mucip sebep 
lâyihasında serdolunan fikir ve mütalâaya eıı-
cümenimizce de iştirak edilmelde kanun lâyihası 
aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi Reis V. 

Edirne * Ankara 
R. Nasuhioğlu 

Bu Mazbata Muharriri 
Samsun 
E. Anıt 
Amasya 
K. Eren 

Bolu 
R. Akşemsettmoğlu 

Çorum 
Muhalifim 
B. Koldaş 

Konya 
Söz hakkım mahfuz 

M. R. öml 

Â. Benderlioğlu 
Kâtip 
Kocaeli 

S. Talim 
Amasya 

M. Zerew 
Çankırı 

T. Akman 
Gümüşane 

/. Û. Baykal 

Kütahya 
N?H. Pepeyi 

Muğla 
Muhalifim 

Y. Paşamehmetoğlu 

Uşak 
Y. Aysal 

Seyhan 
A. Ktntk 

Yozgad 
Muhalefet şerhi ilişiktir. 
Ö. L. Erzurumluoğlıı 

Muhalefet şerhi 
1. Yaş haddini kaldırmak nahiye mü

dürlüğünü daha cazip kılmaz. 
2. 5442 sayılı Kanun tedvin edilirken da

ha evvelki kanundaki 55 yaş haddinin fazla 
olması ve bu yaştaki nahiye müdürlerine fay-
dalanamıyacağı mülâhazası ile yaş haddi 30 a 
indirilmiş. Bu bakımdan kanun vâzmın mak
sadına da uygun olmaz. Zira bu husus yıllar
ca tecrübe edilmiştir. 

3. 30 yaş haddi kaldırıldığında ve mu
ayyen yaş haddi konmadığından 63 yaşın
daki bir şahsı da, diğer evsafı haiz olduğu tak
dirde, nahiye müdürlüğüne tâyin etmemenin 
imkânsız olacağı göz önünde bulundurulursa 
bugünkü nahiye müdürlerinden beklediğimiz 
kalkınma ve.kalkındırma babmdaki âmme hiz
metlerinin aksıyaeağma kaaııi olduğumuz için 
yaş haddinin tahdidine taraftarız. 

Muğla Mebusu 
Y. Paşamehmetoğlu 

Çorum Mebusu 
B. Koldaş 

Yozgad Mebusu 
Ö. L. Erzurumluoğlu 

(S. Sayın s. 55) 
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HÜKÜMETİN TEB&M 

5442 sayüt İl İdaresi Ktmummun 48 nd mad
desinin değiştirilmesi haJ&vnda kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5442 sayılı Kanunun 48 nei 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

îlk defa nahiye müdürü olabilmek için: 
A) En az lise veya bu derece okul mezunu 

olmak;, 
B) Bilfiil askerlik hizmetini bitirmiş olmak; 
C) Vüeutça sağlam olmakla beraber mem

leketin her ildimiude vazife görmeye ve her va
sıta ile dolaşmaya kabiliyetli oldukları hastane
ler sağlık kurullarınca tasdik edilmiş bulunmak 
lâzımdır. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

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

2 . XI . 1956 

Başvekil ve 
Mâliye V.V. 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V, 

Ş. Ergin, 
Devlet Vekili ve 

Ziraat V. V. 
C. YardmtGt 

mm Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
A. otel 

îkL ve Tiearet Vekili 
Z. Mandolindi 

Güm ve Inh. Vekili 
JGf. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirtr 

Devlet Vf îd}i 

Adliye Vekili ve 
Dahiliye V. V. 

HA. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

Mâliye Vekili 

Nafıa Vekili ve 
HariciyeV. V. 
#. Menderes 

Sh. ve îç. Mua. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 

Çalışma Vekili 
M. Tarkan 

İsletmeler Vekili 
$. Âgaoğlu 

"(S. Sayası : 55 £ 
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Hükümete teknik yardım teminine dair Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında 
imzalanan (10 C) numaralı Ek Anlaşmamn tasdiki hakkında 
kanun lâyihası ve Hariciye ve Ziraat encümenleri mazbataları 

(1/447) 

T. C. 
Başvekâlet 13 . IV . 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 331/1416 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hükümete teknik yardım teminine dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında imzalanan- (10 C) numaralı Ek Anlaşmanın tasdiki hakkında Zi
raat Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 5 . IV . 1956 ta
rihinde kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve ilişiğiyle birlikte sunulmuştur. 

Mezkûr Ek Anlaşmanın 6114 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre icra Vekilleri Heyetinin 
5 . IV . 1956 tarihli ve 4/7046 sayılı Kararnamesiyle tatbika konulmuş olduğunu saygılarımla arz ede
rim., 

Başvekil 
A, Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Ormanlarımız, yurdumuzun umumi sahasının ancak % 13 ünü kaplamaktadır. Bir memleket
te, orman varlığının, millî ihtiyaca ve ormandan beklenilen kollektif faydalara tam bir şekilde 
cevap verebilmesi için, hiç olmazsa saha itibariyle, yurdun % 20 sini ormanla kaplı olması lâzım
dır. Bu itibarla, ormanlarımızın miktar itibariyle yeter bir genişlikte ve* hacımda olmadığı gibi, 
evsafları bakımından da kaliteleri düşüktür. 

Halen ortalama olarak hektar başına 0,3 metre küplük yıllık istihsal miktarı, iyi vasıfdaki bir 
ormanın istihsal miktarının ancak dörtte birine tekabül etmektedir. Bu bal, ormanlarımızın vasıf
larının yükseltilmesi, dolayısiyle istihsalin artırılması hususundaki çalışmaların ehemmiyetini gös
termeye kâfidir. 

Bu maksatla çalışmalarda bulunmak ve yurdumuzda daha mütekâmil ve rasyonel bir orman
cılık kurulmasına hizmet etmek ve bu hususta gerekli ormancılık araştırmalarında bulunmak üze
re, Bolu'da üç sene evvel mütevazı bir orman araştırma istasyonu kurulmuştu. 

Ancak, kuruluşu pek yeni olan ve ormancılık tatbikat sahalarından farklı bir çalışmayı icabet-
, tiren, fennî araştırma ve denemeler sahasında vazife deınıhde etmiş bulunan elemanların, gerek 
metotlar ve gerekse organizasyon bakımından henüz kâfi ihtisas iktisabetmiş olmaları hasebiyle, 
maksada bir an evvel erişebilmek için, Ziraat Vekâleti, Ormancılık Araştırma İstasyonumuzun du
rumunu etüd ve bu sahada çalışmalarımızın inkişafı imkânlarını tetkik etmek üzere, Zürich'de 
Beynelmilel Ormancılık Araştırıca Enstitüsü Birliği Teknik Müşaviri Federal Politeknik Yüksek 
Okulunda, hususi Doçent olan Dr. H. Etter adındaki bir mütehassısı memleketimize celbetmişti. 

Bu mütehassıs, memleketimizde yapmış olduğu bir buçuk senelik bir tetkikten ve arazilerdeki 
çalışmalarından sonra Orman Araştırma Müessesemizin müstakbel teşkilâtı, araştırma mıntaka-



lan, tecrübe ormanları ve ilk plânda tatbik olunacak araştırmalar bakımından gerekli tetbirleri 
yapmış ve elemanlarımızla birlikte araştırmalara da bizzat başlamış bulunmaktadır. 

Bu kere yapılan teklif ve tetkikat üzerine Ankara'da bir Ormancılık Araştırma Enstitüsünün 
teşkiline tevessül olunmuş ve Bolu'daki Orman Araştırma İstasyonu 8. I I I . 1955 tarihinde Anka
ra'ya nakil ve Ormancılık Araştırma Enstitüsü halinde teşkilâtlandırılmasına geçilmiş ve lüzum
lu teşkilât kanununun hazırlanmasına başlanmıştır. 

Ayrıca gerek ağaç nevileri ve gerekse arazi evsafı ve istihsal kapasitesi nazarı itibara alına
rak ; Mersin, Antalya ve Muğla Orman Başmüdürlüklerini içine alan ve Akdeniz memleketlerinin 
hususiyetlerini belirten ormanlarda, gerekli araştırmaları yapmak gayesiyle Antalya merkezinde 
bir Ormancılık Araştırma İstasyonunun 13 . I I I . 1955 tarihinde kurulması yoluna gidilmiştir. 

Bu enstitünün teşkil ve tesisinde, orman araştırma plân ve projelerinin hazırlanmasında ve 
memleketimizin muhtelif mıntakalarma dağılmış bulunan ormanlarımızdaki araştırma tatbikat sa
halarının seçiminde teknik yardım ve tavsiyelerde bulunmak ve ormancılık araştırmasında Türk 
teknisiyenlerini yetiştirmek gayesiyle, 12 ayı geçmiyen bir müddetle aynı ormancılık araştırma 
mütehassısının Birleşmiş Milletler ve diğer Milletlerarası Teşekküllerle, Hükümetimiz arasında 
akdedilmiş olan 5 Eylül 1951 tarihli Esas Anlaşma hükümleri dairesinde teknik yardımdan fay
dalanılarak, memleketimize gönderilmesi hakkında, mezkûr teşkilât nezdinde yapılan talebimiz, 
bu teşkilât tarafından kabul olunmuş bulunmaktadır. 

SÖzü geçen teknik yardıma dair 3 Temmuz 1953 tarihli ve 6114 sayılı Kanun hükümlerine gö
re Esas Anlaşmaya uygun olarak" hazırlanmış bulunan (10. C) sayılı Ek Anlaşma, Birleşmiş Mil
letler Gıda ve Tarım Teşkilâtı adına Türkiye Teknik Yardım mümessili Chas. H. Weitz ve Hükü
metimiz adına da İcra Vekilleri Heyetinin 4/6331 sayılı ve 23 . XII . 1955 tarihli kararnamesine 
tevfikan Ziraat Vekili Esat Budakoğlu tarafından imzalanmış bulunmaktadır. 

Bezkûr Ek Anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisinin Yüksek tasvibine arz olunur. 

Hariciye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. . 

Hariciye Encümeni 29 . XII . 1956 
Esas No. 1/447 

Karar No. 8 
Yüksek Reisliğe 

Hükümete teknik yardım teminine dair Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Millet
ler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında imzalanan 
(10 c) numaralı Ek Anlaşmanın tasdiki hakkın
da kanun lâyihası Hükümet mümessillerinin hu
zuru ile encümenimizde müzakere edildi. 

Ormanlarımızın geliştirilmesi için kurulan 
enstitülerin teşkil ve tesisinde, ve orman araştır
ma plân ve projelerinin hazırlanmasında Türk 
teknisiyenlerinin yetiştirilmesinde yardımlarda 
bulunmak üzere Hükümetimizle Birleşmiş Millet
ler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında 5 Eylül 1951 
tarihinde akdedilen Esas Anlaşmaya ek ,(10 c) 
sayılı Anlaşmanın tasdiki encümenimizce de uy
gun görüldüğünden lâyiha aynen kabul edilmiş
tir. 

jHavalesi gereğince Ziraat Encümenine tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye En. Reisi Bu Mazbata M. 

Giresun Antalya 
H. Erkmen A. Tokuş 

Amasya Antalya 
/. Olgaç B. Onat 

Çanakkale Çanakkale 
N. F. Alpkartal B. Enüstün 

Çorum Çorum 
S. Baran K. Terzioğlu 

İmzada bulunamadı 
Eskişehir istanbul 

H. Polatkan F. Ulaş 
Kastamonu Konya 

B. Aktaş > M. Ohus 
Manisa 

A. Karaosmanoğlu 

( S. Sayısı : 60 ) 
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Ziraat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat Encümeni 
Esas No. 1/447 
Karar No. 4 

15.1.1957 

Yüksek Reisliğe 

Hükümete teknik yardım teminine dair 
Türkiye Cumhuriyeti 'Hükümeti ile (Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında im
zalanan (10 C) numaralı Ek Anlaşmanın tas
diki hakkında kanun lâyihası ile Hariciye En
cümeni raporu encümenimizde ilgili Hükümet 
mümessillerinin de iştirakiyle müzakere edildi : 

Esbabı mucibede serd edilen sebepler tama
men varit görülerek encümenimizce kanun lâ
yihası aynen ve ittifakla kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin yüksek tasvibine arz edil
mek üzere Reisliğe saygı ile sunulur. 
Ziraat Encümeni Reisi M. M. 

Muğla Kocaeli 
T. Akarca * İV. Vnat 

Kâtip 
Uşak 

H. Yılmaz 

Bingöl 
8. Göker 

Gazianteb 
8. Ünlü 

Ordu 
B. Baykdl 

Seyhan 
/. Uslu 

Bilecik 
/. 8. Çakırpğlu 

Denizli 
B. Tavaslıoğlu 

İzmir 
M. Balaban 

Seyhan 
L. Sezgin 

Tokad 
Y. TJlusoy 

Yozgad 
A. Ünlüsoy 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hükümete teknik yardım teminine dair Türki
ye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında imzalanan 
(10 C) numaralı Ek Anlaşmanın tasdiki hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türlüye'ye ormancılık araş
tırma mevzuunda teknik yardım temini husu
sunda Türkiye Cumhuhiyeti Hükümeti ile Bir
leşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı ara-

' smda 12.1.1956 tarihinde Ankara'da imzalanan 
(10 C) numaralı Ek Anlaşma tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Ziraat Vekili memurdur. 

5. IV. 1956 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili ve 

Millî Müdafaa V. V. 
Ş. Ergin 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 

Devlet Vekili ve 
NafıaW. V. 
E. Kalafat 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekilli V. 
M. C. Bengü 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 

N. ökmen 
Nafıa Vekili 

İktisat ve Ticaret Vekili Sıh. ve İç. Mv. Vekili 
F. VUş 

Güm. ve İnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. D emir er 

N. Körez 
Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 
İşletmeler VeMli 

8. Ağaoğlu 

{ Ş, Sayısı : 60 ) 
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HÜKÜMETE TEKNİK YARDIM TEMİNİNE DAİR TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE TARIM TEŞKİLÂTI ARASINDA İMZALANAN (10 C) 

NUMARALI EK ANLAŞMA 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı (aşağıda «Teşkilât» diye ismi geçecektir) ve Tür
kiye Hükümeti (aşağıda «Hükümet» diye isimlendirilecektir), aralarında akdetmiş oldukları 5 Ey
lül 1951 tarihli Esas Anlaşma gereğince, 9 Nisan 1954 tarihinde imzalamış oldukları 10 numaralı 
Ek Anlaşmada değişiklik yapmayı arzu ettikleri veçhile, Teşkilâta lüzumlu tahsisat temin edildi
ği takdirde, Teşkilât ve Hükümet aşağıda imzaları olan tam salahiyetli karşılıklı temsilcileri va-
sıtasiyle, işbu (10 C) numaralı Ek Anlaşmayı imzalamayı kararlaştırmışlardır." 

Madde I. 

1. Her ne kadar 10 numaralı Ek Anlaşmanın 1 nci maddesi gereğince mezkûr Orman Araştır
ma Mütehassısının vazife müddeti (6) altı aylık bir devre için tahdidedilmiş ise de, işbu mütehas
sısın çalışmasının devamı zaruretine binaen, Anlaşmada derpiş edilen teknik yardımın devamına 
ihtiyaç olduğu ve bu müddetin kâfi olmadığı anlaşılmıştır. 

2. Bundan dolayı Teşkilât ve Hükümet yukarda mevzuubahis teknik yardımın 12 Ocak 1956 
tarihinden itibaren ve (12) on iki aylık devreyi geçmemek üzere uzatılması hususunda mutabaka
ta varmışlardır. 

Madde — II. 

Bu değişikliğe bağlı olmıyarak, Ek Anlaşma ılın mukaddemesinde mevzuubahis diğer bütün 
müddet ve şerait meriyette kalacaktır. * 

Hükümet ve Teşkilât işbu (lö C) numaralı Ek Anlaşmaya tarafların huzuru ile, Ankara-'da 1956 
yılının ve Ocak ayının 12 nci gününde ingilizce yazılmış iki nüsha halinde imzalamıştır. 

işbu Ek Anlaşma bu tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. 

Birleşmiş Milletler Tarım ve Gida 
Teşkilâtı adına 

Türkiye Teknik Yardım Teşkilâtı 
Mümessili 

Chas. H. Weitz 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 
Ziraat Vekili 

Esat Budakoğlu 

***** 

( S. Sayısı ; 60 ) 

ı 



S. SAYISI : 75 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Teşkilâtı arasında imzalanan Hükümete teknik yardım 
teminine ait (10 B) numaralı Ek Anlaşmamn tasdiki hakkında 
kanun lâyihası ve Hariciye ve Zirâat encümenleri mazbataları 

(1/449) 

^ T. C. 
Başvekâlet 13 .IV . 1956 

Kanunlar ve Katarlar ' 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -330/1417 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında imzala
nan Hükümete teknik yardım teminine ait (10 B) numaralı Ek Anlaşmanın tasdiki hakkında 
Ziraat Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 5*. IV . 1956 
tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve ilişiğiyle birlikte sunulmuştur. 

Mezkûr Ek Anlaşmanın 6114 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre İcra Vekilleri Heyetinin 
5 .* IV . 1956 tarihli ve 4/7047 sayılı Kararnamesiyle tatbika konulmuş olduğunu saygılurmıla arz 
ederim. 

• - . * Başvekil 
- A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Ormanlarımız, yurdumuzun umumi sahasının % 13 ünü kaplamaktadır. Bir memlekette orman 
varlığının, millî ihtiyaca ve ormandan beklenilen kollektif faydalara tam bir şekilde cevap vere
bilmesi için, hiç olmazsa saha itibariyle, yurdun % 20 sinin ormanla kapalı olması lâzımdır. Bu 
itibarla, ormanlarımız miktar itibariyle yeter birgenişlikte ve hacımda olmadığı gibi, evsafları 
bakımından da kaliteleri düşüktür. 

Halen jortalama olarak hektar başına 0,3 metre küblük yıllık istihsal miktarı, iyi vasıftaki bir 
ormanın istihsal miktarının ancak dörtte birine tekabül, etmektedir. Bu hal, ormanlarimızın va
sıflarının yükseltilmesi ve dolayısiyle istihsalin artırılması hususundaki çalışmaların ehemmiyetini 
göstermeye kâfidir. 

Bu maksatla çalışmalarda bulunmak ve yurdumuzda daha mütekâmil ve rasyonel bir ormancılık 
kurulmasına hizmet etmek ve bu hususta gerekli ormancılık araştırmalarında bulunmak üzere Bo-
lu'da üç sene evvel mütevazi bir Orman Araştırma İstasyonu kurulmuştu. 

Ancak, kuruluşu pek yeni olan ve ormancılık tatbikat sahalarından farklı bir çalışmayı icab-' 
ettiren araştırma ve denemeler sahasında vazife deruhde etmiş bulunan elemanların, gerek metot
lar ve gerekse organizasyon bakımından henüz kâfi ihtisas iktisabetmemiş olmaları hasebiyle, mak
sada bir an evvel erişebilmek için.Ziraat Vekâleti, Ormancılık Araştırma İstasyonumuzun duru
munu etüd ve bu sahada çalışmalarımızın inkişafı imkânlarını tetkik etmek üzere Zürich'te, Bey
nelmilel Ormancılık Araştırma Enstitüsü Birliği Teknik Müşaviri ve Federal Politeknik Yüksek 
Okulunda, hususi Doçent olan Dr. H. Etter adındaki bir mütehassısı memleketimize celbetmişti. 
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Bu mütehassısın, memleketimizde yapmış olduğu bir buçuk senelik bir tetkikten ve araziler-
deki çalışmalarından sonra, orman araştırma müessesemizin müstakbel teşkilâtı, araştırma mm-
takaları, tecrübe ormanları ve ilk plânda tatbik olunacak araştırmalar bakımından gerekli tet
kikleri yapmak ve elemanlarımızla birlikte araştırmalara da bizzat başlamış bulunmaktadır. 

Bu defa yapılan teklif üzerine Ankara'da Ormancılık Araştırma Enstitüsü teşkiline ve lâboratu-
varlanmn teçhizine başlanılmıştır. 

Mütehassısın çalışmaları için lüzumlu lâboratuvar teçhizatının temini hususu nazarı itibara alı
narak, 2 000 dolar muadili teçhizatın, teşkilât tarafından temini hakkındaki talebimiz kabul edil
miş bulunmaktadır. 

Sözü geçen teknik yardıma dair 3 Temmuz 1953 tarihli ve 6114 sayılı Kanun hükümlerine 
göre ve Esas Anlaşmaya uygun olarak hazrılanmıs bulunan (10 B) sayılı Ek Anlaşma, Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı adına Türkiye Teknik Yardım Mümessili Chas. H. Weitz ve Hü
kümetimiz adına da İcra Vekilleri Heyetinin 4/6760 sayılı ve 20 . 2 . 1956 tarihli kararnamesine 
tevfikan Ziraat Vekili Esat Budakoğlu tarafından imzalanmış bulunmaktadır. 

Mezkûr Ek Anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisinin Yüksek tasvibine arz olunur. 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. 1/449 
Karar No. 9 

29 .XI . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleş
miş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında 
imzalanan Hükümete teknik yardım teminine ait 
(10 B) numaralı Ek Anlaşmanın tasdiki hakkın
da kanun lâyihası, ilgili Hükümet mümessilleri
nin iştirakiyle encümenimizde tetkik ve müza
kere olundu. 

Yapılan incelemede, ormancılığımızın geliş
tirilmesi için gerekli lâboratuvar malzemesinin 
teminine mütedair olan ve Hükümetimizle Bir
leşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasın
da imzalanan (10 B) numaralı Ek Anlaşmanın 
tasdiki encümenimizce de uygun görülerek lâyi
ha aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ziraat Encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye En. Reisi 
Giresun 

H. Erkmen 
Amasya 
/. Olgaç 

Çanakkale 
B. Enüstün 

Çorum 
K. Terzioğlu 
Kastamonu 

B. Akta§ 

Bu M. M. 
Antalya 

A. Tokuş 
Antalya Çanakkale 
B. Onat N. F. Alpkartal 

Çorum 
S.Baran 

İmzada bulunamadı 
Eskişehir İstanbul 
H. Polütkan F. Ulaş 

Konya Manisa 
M. Obuz A. Karaosmanoğlu 
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Ziraat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat Encümeni 
Esas No. 1/449 
Karar No. 5 

15.1.1957 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Birleş
miş Milletler Gıda ve Tanm Teşkilâtı arasında 
imzalanan Hükümete teknik yardım teminine 
ait (10 B) numaralı Ek Anlaşmanın tasdiki hak
kında kanun lâyihasiyle Hariciye Encümeni ra
poru encümenimizce de ilgili Hükümet mümes
sillerinin de iştirakiyle müzakere edildi. 

Esbabı mucibede serd edilen sebebler tama
men varit görülerek encümenimizce kanun lâyi
hası aynen ve ittifakla kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin yüksek tasvibine arz edil

mek üzere Reisliğe saygı ile sunulur. 
Ziraat En. Rs, M. M. Kâtip 

Muğla Kocaeli Uşak 
T. Akarca N. TJnat H. Yılmaz 

Bilecik Bingöl Denizli 
İ. 8. Çakıroğlu 8. Oöker R. Tavaslıoğlu 

Gazianteb izmir Ordu 
8. Ünlü M. Balaban B. Baykal 

Seyhan Seyhan 
L. Sezgin î. Uslu 

Tokad Yozgad 
Y. Ulusoy A. Ünlüsoy 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birle§mi§ 
Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında imza
lanan Hükümete teknik yardım temine ait 
(10 B) numarala Ek Anlaşmanın tasdiki hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye'ye ormancılık araş
tırma mevzuunda teknik yardım teçhizatı temini 
hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı ara
sında 2 . III . 1956 tarihinde Ankara'da imzala
nan (10 B) numaralı Ek Anlaşma tasdik edil
miştir. 

MADDE 2. 
meriyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Ziraat Vekili memurdur. 

; Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

Ş. Ergin 

5 . IV . 1956 
Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili ve 

Nafıa V. V. 
E. Kalafat 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekâleti V. 
M. C. Bengü 

Ikt. ve Ticaret Vekili 
F. Ulaş 

Güm ve Inh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

'Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
N. ökmen 
Nafıa Vekili 

işletmeler Vekili 
8. Ağaoğlu 

Sh. ve iç. Mua. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 
X 
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TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÜMETI İLE BIRLEŞMIŞ MILLETLER GIDA VE TARIM 
TEŞKILÂTı ARASıNDA HÜKÜMETE TEKNÎK YARDıM TEMLNLNE ALT 10 B NUMARALı 

EK ANLAŞMA 

Birleşmiş Milletler Oıda ve Tarım Teşkilâtı (aşağıda «Teşkilât» diye ismi geçecektir.) ve Türkiye 
Hükümeti (aşağıda «Hükümet» diye isimlendirilecektir.) aralarında akdetmiş olduklan 5 Eylül 1951 
tarihli Esas Anlaşma gereğince, 9 Nisan 1954 tarihlerinde imzalamış oldukları 10 numaralı Ek Anlaş
mada değişiklik yapmayı arzu ettikleri veçhile, Teşkilâta lüzumlu tahsisat temin edildiği takdirde, 
Teşkilât ve Hükümet aşağıda imzaları» olan salahiyetli karşılıklı temsilcileri vasıtasiyle işbu 10 B nu
maralı Ek Anlaşmayı imzalamayı kararlaştırmışlardır. 

Madde — I. 

1. Her ne kadar 10 numaralı Ek Anlaşmada Teşkilât tarafından teçhizat temini hakkında her 
hangi bir husus mevzuubahis değilse de, 10 numaralı Ek Anlaşmanın 1 nci maddesinde derpiş olu
nan mütehassısın (Ormancılık Araştırma Mütehassısı) işi için lüzumlu teçhizat temini hususu, Teşkilât 
tarafından nazarı itibara alınmıştır. 

2. Bu sebepten Teşkilât ve Hükümet, mevzuubahis mütehassısın işi için Türkiye'de temin edilmi-
yen her hangi bir teçhizat temininin lüzumu hakkında Teşkilâtın karar vereceğini ve Teknik Yardım 
idaresinin usulleri mucibince bunların bedeli olarak (2 000) Amerikan doları muadili olan parayı 
ödiyeceğini kabul etmişlerdir. Bu şekilde temin olunan teçhizat, Teşkilât tarafından konulan şartlar 
mucibince, bunların mülkiyet hakkı devredilmedikçe veya devredilinceye kadar Teşkilâtın malı ola
rak kalacaktır. 

Madde — II. 

Bu değişikliğe bağlı olmıyarak, Ek.Anlaşmanın mukaddemesinde mevzuubahis diğer bütün şerait 
meriyette kalacaktır. 

Hükümet ve Teşkilât 10 B numaralı işbu Ek Anlaşmayı Tarafların huzuru ile Ankara'da 1956, 
Mart ayının 2 nci gününde.ingilizce yazılmış iki nüsha halinde imzalamıştır. 

işbu Ek Anlaşma bu tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. 

Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Teşkilâtı adına Türkiye Teknik adına 

Yardım Teşkilâtı Mümessili Ziraat Vekili 
Chas H. Weitz , Esat Budakoğlu 

• I < • » I I 
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S- SAYISI : 76 
Gümrük tarifelerindeki Eşya Tasnif Nomanklâtürüne mütedair 
15 Aralık 1950 tarihli Brüksel Mukavelenamesine ait 1 Temmuz 1955 
tarihinde Brüksel'de imza edilen Tashih Protokolünün tasdiki hakkın
da kanun lâyihası ve Hariciye ve Gümrük ve inhisarlar encümenleri 

mazbataları (1/457) 

T. C. '^ -/,. '. *~~ " • ' :> 
Başvekâlet \ •*•'•' 

Kanunlar ve Kararlar 21. IV .1956 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 341/1592 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Gümrük tarifelerindeki Eşya Tasnif Nomanklâtürüne mütedair 15 Aralık 1950 tarihli Brüksel 
Mukavelenamesine ait 1 Temmuz 1955 tarihinde Brüksel'de imza edilen Taahih Protokolünü» tas
diki hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heye
tince 21. IV . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlik
te sunulduğunu saygılarımla arz ederim. ' 

; Başvekil Vekili 
E. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

İşbu esbabı mucibe ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine arz olunan üfşik ka
nun lâyihası Gümrük Tarifelerindeki Eşya Tasnif Nomanklâtürüne mütaallik 16 Aralık }f50 ta
rihli Brüksel Mukavelenamesine ait 1 Temmuz 1955 tarihinde Brüksel'de imza edilen T a s l ^ j h ^ 
tokolünün tasdikine mütedairdir. 

1. Gümrük Tarifelerindeki Eşya Tasnif Nomanklâtürüne mütaallik 1950 Brüksel 'Muka*o$p$~ 
nıesiııin Hükümetimiz tarafından kabulü, bu Mukavelenamenin 6449 sayılı Kanunla Büyük Mi^et 
Meclisince tasdik muamelesinin ifasından sonra, iltihak suretiyle vukubulmuş ve 6290 sayılı Ka
nunla meriyete konan Gümrük Giriş Tarife Cetvelimiz de mezkûr Mukavelenameye Ek NoMahklâ-
tür metnine istinaden ihzar olunmuştur. 

2. Hükümetimiz, gümrük mevzuatımızla tarifemizde bir an önce yapılması elzem bulunan re
form ihtiyacı dolayısiyle 1950 Nomanklâtürünü, tâli tarife pozisyonlarına taallûk eden istisnalar 
haricinde, aynen kabul ederek tatbika geçmiş ve izahname olarak da bu Nomanklâtüre ait o ta
rihte mevcut geçici mahiyetteki metinlerden faydalanmıştır. Bilâhara gerek Nomanklâtür, gerek 
îzahname metinlerinde çok sayıda tadiller yapılması zarureti ortaya çıkmış ve aynı zamanda, Nb-
manklâtürün İngilizce ve Fransızca metinleri arasında mevcut bâzı mübayenetlerhi izalesi de İeab-
etmiştir. 

Azası bulunduğumuz Gümrük I§ Birliği Konseyince hazırlanmış olan Brüksel Nomanklâtürü-
nün gayesi ilgili memleketlerin bu konudaki mevzuatları ahkâmını tevbiclederek gümrük tekniği 
sahasında yeknesak ve ahenkli bir tatbikata ulaşmak ve bu sayede gümrük muamelelerini gerek 
gümrük idareleri, gerek iş adamları bakımından basitleştirmek suretiyle memleketler arasında 
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daimî bir iş birliği vüeuda getirmek olduğundan ve ayrıca, Konsey çerçevesindeki taahhütleri
miz dolayısiyle*Öümrük Tarifemizin bugünkü şekliyle olduğu gibi, ileride alaca-ğı şekille de gereği 
veçhile tatbikini sağlıyabilmek için Nomanklâtür ve Izahnanıelerde yapılması muktazi mevzuuba-
hi»it*dilâtrhususundald tekliflere tarafımızdan da iştirak edilmiştir. 

Şöylece, olbajjtaki melfuf metinde de tasrih edildiği veçhile, 1950 Nomanklâtür Mukavelena
mesini imzalayan devletlerle birlikte buna iltihak eden Türkiye de bahis mevzuu tadilâtın icra
sını münasip gördüğünden, Gümrük îş Birliği Konseyi bu hususta ittihaz eylediği bir karar ile 
Nönmnkİâtür ve izahnameleri yeniden gözden geçirmekle görevli bir Revizyon Komitesi tesis et
miştir. Mezkûr komite tadilât hususundaki mesaisini 1955 İlkbaharında ikmal ederek Nomanklâ
tür metninde-yapılan değişikliklere mütedair 1950 Mukavelenamesine ek bir Tashih Protokolü ile 
19(55 Muaddel Nomanklâtür metnini vücude getirmiştir. Bu vesikalar VI neı İçtima Devresinde 
Gümrük İş Birliği Konseyince tasvibedilmiştir. 

3. 2 nci maddesi mucibince, 31 Aralık 1955 tarihine kadar mümzî devletlerle, Türkiye Cum
huriyetinin imzasına açık tutulan Tashih Protokolünün türkçeye mütercem bir nüshası melfuf-
tur. Protokol 1 Temmuz 1955 tarihini taşıyacak ve o tarihte imzalanmış sayılacaktır. 

Tetkikinden de görüleceği veçhile bu Protokolde 1950 Nomanklâtür Mukavelenamesini iltihak 
suretiyle kabul etmiş olan memleketimize mümzi Devlet Hukuku tanınmış bulunmaktadır. Ezcüm
le, Protokolün II nci maddesinde «İşbu Protokol, 31 Aralık 1955'e kadar, 1950 Mukavelenamesi
ni imzalayan hükümetlerle Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin imzasına açıktır.» Denilmektedir. 
Ayrıca, Protokolün 4 - B fıkrasının ikinci cümlesinde de, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'tara
fından, Protokole ait tastik belgesinin tedviinin 1950 Mukavelenamesini imzalıyan hükümetler için mev-
zuubahis 7 tasdik belgesi meyanında telâkki olunacağı tasrih edilmiştir. Mezkûr hükümler, mem
leketimize diğer mümzi devletler misillû derhal imza yetkisini tanımakla, Protokole iltihak ede
bilmek için beklenmesi zaruri olan imza devresinin hitamı ile iltihak formalitelerinin tekem
mülünün zamiıı bulunduğu diğer müddetleri bertaraf etmek suretiyle, Hükümetimizce, Nomank-
lâttirün muaddel son şekli üzerinden Gümrük Tarifemizde bir an evvel yapılması arzu edilen 
değişikliklerin icrasını teshil etmektedir. 

4. Mezkûr Tashih Protokolüne ekli 1955 muaddel Nomanklâtür metni buna istinaden hazırla
narak Yüksek Meclisin bilâhara tasvibine arz edilecek olan Gümrük Giriş Tarife Cetveline müte
dair kanun lâyihasının tasdikiyle tamamen mevzuatımıza intikal etmiş olacaktır. 

Memleketimiz lehine mümzi Devlet hukukunun tanınması, son defa yapılan değişikliklerle 
Nomanklâtür ve îzahnamelerin katî ve nihai şekillerini iktisabetmiş olması ve bu değişikliklerin 
gümrük tatbikatı bakımından süratle mevzuatımıza intikal ettirilmesindeki zaruret dolayısiylc 
mezkûr Protokol 15 . X . 1955 tarihli ve 4/6049 sayılı Kararnameye tevfikan ve Büyük Millet Mec
lisimizce tasdik şartına talikan 12 Kasım 1955 tarihinde Hükümetimiz tarafından imzalanmıştır. 

Tashih Protokolü hakkında, 3 neü maddesi gereğince, tasdik işlemi ifası ve tasdik belgesi tev
dii icabetmektedir. 

Bahis mevzuu Protokolün tasdiki maksadiyle hazırlanan melfuf kanun lâyihası Büyük Millet 
Meclisinin yüksek tetkik ve tasviplerine arz olunur. 

(S. Şayi» :• 76) 
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Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Haricîye Encümeni 

Esas No. 1/457 
Karar No. 10 

29 . XII . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük tarifelerindeki Eşya Tasnif Nomank-
lâtürüne mütedair 15 Aralık 1950 tarihli Brük
sel Mukavelenamesine ait 1 Temmuz 1955 tari
hinde Brüksel'de imza edilen Tashih Protokolü
nün tasdiki hakkında kanun lâyihası, Hükümet 
temsilcilerinin iştirakiyle encümenimizde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Yapılan inceleme sonunda, Hükümetin esba
bı mucibesinde serd edilen hususlar eneümeni-
mizce de uygun görülerek lâyiha aynen kabul 
edilmiştir, 

Havalesi gereğince Gümrük ve İnhisarlar 
Encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek 

Reisliğe sunulur. 

Hariciye En. Reisi 
Giresun 

//. Erkmen 
Amasya 
/. Olgaç 
Çanakkale 
B. Enüstün 

Çorum 
K. Terzioğlu 

Kastamonu 
B, Aktaş 

Bu M. M. 
Antalya 

il. Tokuş 
Antalya Çanakkale 
B. Onat N. F. Mpkartal 

Çorum 
S. Baran 

îmziada bnıluııamadı 
Eskişehir İstanbul 
H. Polatkan F. Ulaş 

Konya Manisa 
M. Obuz A, Karaosmanoğlu 

Gümrük ve İnhisarlar Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve İnhisarlar Encümeni 

Esas No. 1/457 
Karar No. 7 

Ü**£Ö#-

:>^;;.&, 15.1.1957 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük tarifelerindeki Eşya Tasnif Nomank-
iatürüne mütedair 15 Aralık 1950 tarihli Brük
sel Mukavelenamesine ait 1 Temmuz 1955 tari
hinde Brüksel'de imza edilen Tashih Protokolü
nün tasdiki hakkında kanun lâyihası, encüme
nimizde ilgili vekâlet temsilcilerinin iştirakiy
le tetkik ve müzakere edildi : 

Hükümet esbabı mucibesinde serd edilen hu
suslar eııcümenimizce de yerinde görüldüğün
den kanun lâyihası aynen ve ittifakla kabul 
edilmiştir. 

Umumi Heyetin yüksek tasviblerine arz edil
mek lizere Yüksele Reisliğe sunulur. 

Gümrük ve İnhisarlar Encümeni 
Reisi Mazbata M. 

Trabzon Samsun 
M. Goloğlu A. Keleşoğlü 
Kâtip 
Sivas bolu 

H. Çitil S. Çonkar -
İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 
Gazianteb Giresun Hatay 

S. İnal A. Tüfekçioğlu A. Çilli 
Samsun Tekirdağ 
H. Üzer S. Yücedere 

İmzada bulunamadı 
Urfa 

j l l M. Hattboğlu 

(S. Saitl i : T«) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Gümrük tarifelerindeki Eşya Tasnif Nomanklâ-
türüne mütedair 15 Aralık 1950 tarihli Brüksel 
Mukavelenamesine ait 1 Temmuz 1955 tarihinde 
Brüksel'de imza edilen Tashih Protokolünün tas

diki hakkındaki kanun lâyihası 

MADDE 1. — Gümrük tarifelerindeki Eşya 
Tasnif Nomanklâtürüne mütedair 15 Aralık 1950 
tarihli Brüksel Mukavelenamesine ait 1 Temmuz 
1955 tarihinde Brüksel'de imza edilen Tashih 

"Protokolü tasdik edilmiş ve bu hususta gereken 
muamelenin yapılması için İcra Vekilleri Heye
tine salâhiyet verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde mer
iyete girer, 

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

21 . IV . 1956 

Başvekil Vekili 
ve 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

Devlet Vekil ve 
MilK M. V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
A. özel 

tkt. ve Ticaret Vekili 

Güm. ve İnh. Vekili ve 
Ik. ve T. V. V. 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demir er 

Maliye Vekili 
N. Ökmen 
Nafıa Vekili 

M. Çavuşoğlu 
Sıh. ve İç. Mua. Vekili 

N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 
İşletmeler Vekili ve 

Hariciye V. V. 
8. Ağaoğlu 

(Sw Sayutt : T6) 



- 6 ~ 
GÜMRÜK TARİFELERİNDEKİ EŞYA TASNİF NOMANKLÂTÜRÜNE MÜTEDAİR 15 ARA 
LTK 1950 TARİHLİ BRÜKSEL MUKAVELENAMESİNE AİT 1 TEMMUZ 1955 TARÎHtNDE 

BRÜKSEL'DE İMZA EDİLEN TASHİH PROTOKOLÜ 

15 Aralık 1950 tarihinde (Brüksel'de imzalanan Gümrük tarifelerindeki Eşya Tasnif Nomanklâ-
türüne mütedair Mukavelenamenin mümzii hükümetlerle, bu Mukavelenameye iltihak etmiş olan 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 

Mezkûr Mukavelenamenin ekinde foâzı tadilât yapılmasının ve ingilizce ve fransızca metinler 
arasında mevcut aykırılıkların giderilmesinin muvafık olacağım nazarı itibare alarak, 

Mukavelenamenin henüz meriyete girmemiş bulunduğunu göz önünde tutarak, 
Aşağıdaki hükümler .üzerinde mutabık kalmışlardır : 

Madde — 1. ' 

Gümrük Tarifelerindeki Eşya Tasnif Nomanklâtürüne mütedair 15 Aralık 1950 tarihinde Brük
sel'de imzalanan Mukavelenamenin (bundan böyle «Mukavelename» diye anılacaktır.) VI ncı mad
desinde derpiş olunan Ek yerine melfuf Ek ikame edilmiştir. •* 

• Î , » • , . ' • r ' -

• « - > 

Madde — 2. 

İşbu Protokol, 31 Aralık 1955 tarihine kadar, Mukavelenameyi imza eden hükümetlerle, Tür
kiye Oumhuhiyeti Hükümetinin imzasına açık bulundurulacaktır. 

• • " - • ' • ••:•• , • : • • . ' ' * • > % 

!"' " Madde — 3. ; 

A) İşbu Protokol tasdik edilecektir. 
B) Tasdik belgeleri Belçika Hariciye Nezareti nezdine tevdi olunacak ve her tevdi mezkûr 

Nezaretçe, mtimzi veya iltihak eden bütün hükümetlerle, Gümrük İş Birliği Konseyi Genel Sekre
terine tebliğ edilecektir. Bununla beraher, hiçbir Hükümet, mütekaddimen veya sonradan 'birlikte 
olmak üzere, Mukavelenameye ait tasdik veya iltihak belgesini tevdi etmeden evvel, Protokole 
mütedair iltihak vesikasını tevdi edemiyecektir. 

I 

Madde — 4. "" "*" *' , 

A) Mukavelename işbu Protokolle aynı zamanda meriyete girecektir. 
B) Mukavelename ve Protokol, bunları imza etmiş olan yedi hükümetin, işbu Protokole ait 

tasdik belgesini Belçika Hariciye Nezaretine tevdi ettikleri tarihten üç ay sonra, bu hükümetler 
hakkında yürürlüğe girecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından, işbu Protokole ait tasdik belgesinin tevdii, ica
bında, evvelki fıkrada derpiş olunan yedi tasdik belgesi meyanmda telâkki edilecektir. 

C) Tasdik belgesini mezkûr tarihten sonra tevdi eden, işbu Protokolün mümzii her hükümet 
hakkında, Mukavelename ve Protokol, anılan tasdik belgesinin Belçika Hariciye Nezaretine tevdi 
edildiği tarihten üç ay sonra meriyete girecektir. 

• " • • ' • M a d d e — 5. 

A) Mukavelenameyi tasdik veya buna iltihak etmiş olup da işbu Protokolün mümzii bulun-
mıyan her hükümet, 1 Ocak 1956 tarihinden İtibaren, işbu Protokole iltihak edebilecektir. 

B) İltihak belgeleri Belçika Hariciye Nezareti nezdine tevdi edilecek ve her tevdi Nezaretçe 
bilûmum mümzi ve iltihak eden hükümetlerle Genel Sekretere tebliğ olunacaktır. 

C) Mukavelename ve işbu Protokol, iltihak eden hler hükümet hakkında, Protokole ait ilti
hak belgesinin tevdi edildiği tarihi en üç ay sonra meriyete girecek, fakat bn meriyete giriş hiçbir 

{ S. Sayısı : 76 ) 



Veçhile, Protokolün 4 (B) maddesinde tasıih edilen yürürlüğe giriş tarihinden evvel ohuıyacak-
tır. 

Madde — 6. 

Mukavelenamenin XII ve XIII (e) maddeleri kaldırılmıştır. "''"'':'*:•''"*•''•''•**•••'•'• •'• 

M a d d e — 7 . " 

İşbu Protokol ve Eki, Mukavelenamenin ayrılmaz bir cüzünü teşkil eder. 
Ezcümle Mukavelenamenin XIV ve XV nci maddeleri ahkâmı işbu Protokole tatbik edilir. 
Yukardaki hususları tasdik zımnında, hükümetlerince gerekli şekilde yetkili kılınmış olan 

aşağıdaki imza sahipleri işbu Protokolü imzalamışlardır. 
Her iki metin de aynı derecede muteber olmak ve Belçika Hükümeti Hazinei Evrakına tevdi 

edilmek üzere ingilizce ve fransızca tek bir esas nüsha halinde tanzim edilmiştir, Belçika Hükü
meti işbu Protokolün musaddak bir suretini bütün mümzi ve katılan hükümetlere gönderecektir. 

I I « I »I I I 

Ç & Sayısı : 76 ) 



D6VT8 ' X 
ÎÇtima:' 3 S. S A Y I S I : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Teşkilâtı arasında imzalanan 15 numaralı Ek Anlaşmanın 
tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Ziraat encümenleri 

mazbataları (1 /559) 

3 . X . 1956 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında imzala
nan 15 numaralı Ek Anlaşmanın tasdiki hakkında Ziraat Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Mecli
se takdimi icra Vekilleri Heyetince 14 . IX . 1950 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Mezkûr anlaşmanın icra Vekilleri Heyetince 14 . IX . 1956 tarihli ve 4/7970 sayılı Kararname 
ile meriyete konulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
..: . .......... - .... . * i * * 

A. 31 ender es 

ESBABI MUCİBE 

Ormanlarımız, yurdumuzun umumi sahasının .%; 13 ünü kaplamaktadır. Bir memlekette orman 
varlığının, millî ihtiyaca ve ormandan beklenilen kolektif faydalara tam bir şekilde cevap ve
rebilmesi için, hiç olmazsa saha itibariyle, yurdun % 20 sinin ormanla kaplı olması lâzımdır. Bu 
itibarla ormanlarımız, miktar itibariyle yeter bir genişlikte ve hacımda olmadığı gibi, 'evsafları 
bakımından da kalitesi düşüktür. 

Halen ortalama olarak hektar başına 0,3 metre küblük yıllık istihsal miktarı, iyi vasıftaki bir 
ormanın istihsal miktarlarının ancak dörtte birine tekabül etmektedir. Bu hal, ormanlarımızın 
vasıflarının yükseltilmesi, az zayiatla hasılatın ormanlardan çıkarılarak piyasaya arzı ve dolay ı-
siyle ormancılığın modern teknik usullerinden faydalanarak istihsalin artırılması hususundaki ça
lışmaların ehemmiyetini göstermeye kâfidir. 

Millî ekonomimizin inkişafı bakımından ormanların rasyonel işletilmesi ve dolayısiyle memle
ket ihtiyaçlarının karşılanması için, modern kesim tekniğinin tatbiki, kalifiye işçi yetiştirilmesi 
ve kesim işlerinin organizasyonu, aynı zamanda yolsuzluk yüzünden heba olan millî servetin kıy
metlendirilmesi ve istihsali çoğaltmak için de nakliyatı kolayca sağlamak ve plânlaştırmak icabet-
mektedir. 

Yapılmakta bulunan bu çalışmalarımızda, teklik tavsiyelerde bulunmak üzere celbedilen müte
hassısın mesaisi büyük faydalar sağlıyacaktır. 

6114 sayılı Kanunun ikinci maddesi, Teknik Yardıma mütedair olan Ek Anlatmaların Büyük 
Millet Meclisinin tasvibine arzını âmir bulunduğundan 8 Temmuz 1956 tarihinde akdedilmiş bulu
nan sözü geçen 15 numaralı Ek Anlaşmanın tasdiki hakkında, işbu kanun lâyihası hazırlanmış bu
lunmaktadır. 

77 

T. ü. 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı. : 71 - 135/3386 



— 2 — 
Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. 1/559 
Karar No. 21 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında imza
lanan 15 numaralı Ek Anlaşmanın tasdiki hak
kında kanun lâyihası, Hükümet temsilcilerinin iş
tirakiyle encümenimizde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Yapılan incelemede Hükümetin esbabı muci-
besi uygun görülerek lâyiha aynen ve mevcudun 
ittifakiyle kabul edilmiştir.-

Havalesi gereğince Ziraat Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye En. Reisi Bu Mazbata M. 
Giresun Antalya 

E. Erkmen A. Tokuş 

Amasya 
/. Olgaç 

Çanakkale 
N. F. Alpkartal 

Çorum 
S. Baran 

İmzada bulunamadı 
Eskişehir 

H. Polatkan 
Kastamonu 
B. Aktaş 

29 .XII . 1956 

Antalya 
B. Onat 

Çanakkale 
B. Enüstün 

Çorum 
Ki Terzioğlu 

İstanbul 
F.TJlaş 
Konya 

M. Obua 
Manisa 

A. Karaosmanoğlu 

Ziraat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat Encümeni 
Esas No. 1/559 
Karar No. 7 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında imza
lanan 15 numaralı Ek Anlaşmanın tasdiki hak
kında kanun lâyihası ile Hariciye Encümeni ra
poru encümenimizde ilgili Hükümet mümessil
lerinin de iştirakiyle müzakere edildi. 

Esbabı mucibede serd edilen sebepler tama
men varit görülerek encümenimizce kanun lâ
yihası aynen ve ittifakla kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin yüksek tasvibine arz edil
mek üzere Reisliğe saygı ile sunulur. 

Ziraat En. Reisi M. M. 
Muğla Kocaeli 

T. Akarca N. Unat 

Kâtip 
Uşak 

H. Yılmaz 1 

Denizli 
E. Tavashoğlu 

Ordu 
B. Baykal 

Tokad 
Y. TJlusoy 

Bilecik 
S. Çaktroğlu 

Gazianteb 
S. Ünlü 

Seyhan 
L. Sezgin 

15 . I . 1957 

Bingöl 
8. Göker 

İzmir 
31: Balaban 

Seyhan 
/. Uslu 

Yozgad 
A. hnlüsoy 

(S. Sayısı: 77) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İh Birleşmiş 
Milletler Gkda ve Tarım Teşkilâtı arasında imza
lanan 15 numaralı Ek Anlaşmanın tasdiki hak

kında kanun lâyihamı 

MADDE 1. — Hükümete; ileri kesim tekni
ği, orman işçilerinin meslekî eğitimi, orman yol 
şebekelerinin planlanması ve orman yolları in
şaatı mevzuunda, yardım ve teknik tavsiyeler
de bulunmak üzere yurdumuza gelen mütehas
sısa ait, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bir
leşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasın
da 8 . VII . 1956 tarihinde Ankara'da imzala
nan, 15 numaralı Ek Anlaşma tasdik edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Ziraat Vekili memurdur. 

14. IX . 1956 
Başvekil ve Devlet Vekili 
Maliye V. V. M. C. Bengü 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve Devlet Vekili ve 
MilU M. V. V. Dahiliye V. V. 

#. Ergin E. Kalafat 
Devlet Vekili Adliye Vekili • 
C. Yardımcı H. A. Göktürk 

Millî Müdafaa Vekili Dahiliye Vekili 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 

Maarif Vekili Nafıa Vekili 
A. Özel M. Çavuşoğlu 

İktisat ve Ticaret Vekili Sıh. ve İç. Mv. Vekili 
7J. Mandalinci N. Kör ez 

Güm. ve înh. Vekili Ziraat Vekili 
H. Hüsman E. Budakoğlu 

Münakalât Vekiji Çalışma Vekili 
A. Demir er M. Tarhan 

İşletmeler Vekili ve 
Hariciye T . V. 

8. Ağaoğlu 

(S. Sayısı : 77) 



— 4 — 
HÜKÜJVtETE TEKNİK YARDİM TEMİNİ HUSUSUNDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜ
METİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE TARIM TEŞKİLÂTI ARASINDA İMZALA

NAN 15 NUMARALI EK ANLAŞMA 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı (Aşağıda Teşkilât diye isimlendirilecektir.) ve 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Aşağıda Hükümet diye isimlendirilecektir.) aralarında, Teşkilâ
tın lüzumlu tahsisatı temin edebilmesine vabeste olarak burada hükümleri kısaca mevzubaksedi-
lecek olan 5 Eylül 1951 tarihinde imzalanan Esas Anlaşmanın tatbikini arzu ederler v«; ona müs
teniden de aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır. 

Bundan dolayı Teşkilât ve Hükümet, aşağıda imzaları olan tam salahiyetli temsilcileri vasıta
sı ile bu 15 numaralı Ek Anlaşmayı imzalamayı kararlaştırmışlardır. 

' - - ;-.'»»»p 
Madde — I. MF U *.* i* < * *. ~ : n.r* 

Temin edilecek teknik yardım ' 
Teşkilât; Esas Arılaşmada tâyin edilen hadler dâhilinde, aşağıda bildirilen teknik yardımı 

temin etmek üzere, bütün hazırlıklar tamamlanır tamamlanmaz bir (1) mütehassısın (Aşağıda 
personel diye isimlendirilecektir.) Türkiye'yi (Aşağıda memleket diye isimlendirilecektir.) on (10) 
ayı geçmemek şartiyle, ziyaret etmesini temin edecektir. 

Mütehassıs, Hükümete «ileri kesim tekniği, orman işçilerinin mesleki eğitimi, orman yol şe
bekelerinin planlanması ve orman yolları inşaatı» mevzuunda yardım ve teknik tavsiyede buluna
caktır. 

•Madde — İT. * 
İrtibat 

Hükümet, Orman Umum Müdürlüğünü, Esas Anlaşmanın bu Ek Anlaşmaya tatbik edilen ikin
ci maddesinin gerektirdiği Merkez Koordinasyon Dairesi ve bu Ek Anlaşma dâhilinde yapılan tek
nik yardım d ol ay isiyle Teşkilâtın temaslarda bulunacağı, daire olarak tâyin eder. 

Madde — III. ' ;-*;*r'""*""•*'" 
Mufassal idari ve malî mükellefiyetler 

1. Teşkilâtın, masraflara ait mükellefiyetleri Esas Anlaşmanın IV ncü maddesinde belirtildiği 
şekilde olacaktır. 

2. Hükümetin, Esas Anlaşmanın IH ncü maddesinde belirtilen masarflara ait mükellefiyetleri, 
Teknik Yardım İdaresi ile Hükümet arasında akdedilen 2 Aralık 1954 tarihli Mahallî Masraflar 
Anlaşmasının hükümlerine ve aynı zamanda aşağıdaki hükümlere tâbi olacaktır. 

a) Teşkilât, personele Hükümet tarafından temin edilen nakil vasıtalarının kullanılmasından 
mütevellit her 'hangi bir mesuliyetten muaftır, 

b) Hükümet, personelin muvasalatından evvel bu Ek Anlaşmanın hükümlerinin derhal yerine 
getirilmesi için lüzumlu idari ve malî tedbirleri alacaktır. 

c) Hükümet, burada mevzuubahsedilen yardımın tatbiki için personele en az bir kalifiye yar
dımcı tahsis edecek ve bu eleman personel ile beraber çalışacak, eğitim görecek ve personelin işi
ni devam ettirecektir. 

Hükümet ve Teşkilât, işbu 15 numaralı Ek Anlaşmayı tarafların huzuru ile Ankara'da 8 Tem
muz 1956 tarihinde ingilizce yazılmış iki nüsha halinde imzalamıştır. Ek Anlaşma bu tarihten iti
baren yürürlüğe girecektir. * , ', 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Teşkilâtı adına Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

Türkiye Teknik Yardım Teşkilâtı adına 
Mümessili Ziraat Vekili 

Chas H. Weitz Esat Budakoğlu 
— ı mm* » • 

( S. Sayısı : 7? ) 



Devre : X 
İçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Zonguldak Mebusu Sebati Ataman'ın, Türkiye Büyük Millet 
Meclis memurları teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanuna ek 

kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası (2 /305) 

17 .V . 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanuna ek olarak hazır
lanan kanun teklifimi esbabı mucibesiyle birlikte ilişik olarak sunuyorum. 

Gereğinin ifasına müsaade buyurulmasmı saygılarımla arz ve rica ederim. 
Zonguldak Mebusu 

8: Ataman 

ESBABI MUCİBE 

'Teşkilâtı Esasiye Kanununun 100 neü maddesi mucibince Türkiye Büyük Millet Meclisine mer
but ve Devletin varidat ve masarif atını kanunu mahsusuna tevfikan murakabe ile mükellef olarak 
kurulan Divanı Muhasebatın, 'bu iş ile vazifeli bir kısım memurlarına tazminat verilmesi hakkındaki 
kanun teklifi Divanı Muhasebat ve Bütçe encümenlerince tasvibolunarak Umumi Heyete arz edil
miş bulunmaktadır. 

Meclise merbut olarak hesap ile ilgili murakabeyi yapan bir teşekkülün bir kısım vazifelilerine 
tazminat verilmesi muvafık görülürken milletin yegâne ve hakiki mümessili olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin faaliyetleriyle alâkalı vazifeler ifa eden bir kısım memurlarının bu haktan istifade 
etmeleri kadar tabiî ve âdilâne bir karar olamaz. Bu itibarla, cumhuriyetimizin ana müessesesi 
olan Yüksek Meclis memurlarından Meclisin esas faaliyeti ile doğrudan doğruya ilgili bir kısmının 
diğer Devlet dairelerindeki memurlara nazaran ayrı bir malî statüye tâbi tutulması : 

1. Bu 'bünyede vazife gören bir kısım memurların diğer dairelerde olduğu gibi ek görev, mual
limlik, idare meclisi, reis ve âzalıkları gibi munzam bir iş deruhde etmelerine imkân vermiyecek şe
kilde yıpratıcı ve âzami dikkat istiyen bir mesai içinde bulunmaları, 

2. Bu kadrolarda çalışan memurların ihtisası icabettiren vazifeler ifa etmeleri, 
3. Sık sık değişen, faaliyeti aksatan memurlar yerine, daimiyeti temin için, zamanla tecrübe 

sahibi olacak elemanların Yüksek Meclis bünyesinde onun faaliyeti ile ilgili vazifelere yerleştirilerek 
sabit'bir kadro temin edilmesi, 

Bakımlarından zaruri bulunmaktadır. 
Kaldı ki mevzuatımız meyanmda bir kısım memurlara vazifelerinin hususiyetleri nazarı itibara 

alınmak suretiyle umumi aylık rejiminden ayrı olarak bâzı kanunlarımızda hükümler tesis edil
miş bulunmaktadır. 

Bu itibârla; arz edilen sebeplerle vazifelerinin hususiyet ve ehemmiyeti bakımından, Yüksek 
Meclisin faaliyetleriyle ilgili vazifeler ifa eden bir kısım memurların diğer Devlet memurlarından 
farklı olarak malî haklar (bakımından durumlarının telâfisi ve bu kadrolarda vazife göre memurla
rın daimiyetini sağlamak için bu kanun teklifi hazırlanmıştır. Yüksek Meclisin tasvibine arz olunur. 
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Bütçe Encümeni 
Esas No. 2/305 
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Yüksek 

Zonguldak Mebusu Sebati Ataman'm, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi , memurları teşkilâ
tı hakkındaki 5509 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifi encümenimize havale buyurulmuş olmakla 
teklif sahibi ve Maliye Vekâleti mümessili ha
zır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi, Meclise merbut olarak hesap 
ile ilgili murakabeyi yapan Divanı Muhaseba
tın reis, âza, murakıp, raportör ve murakıp 
muavinine tazminat verilmesi hakkında ahiren 
kabul edilen kanun muvacehesinde teşriî salâhi
yeti ve icra kudretini nefsinde toplıyan Büyük 
Millet Meclisinde teşriî organın yanında yar
dımcı olarak» çalışan memurlara da diğer Devlet 
parlâmento personeline tanınan haklar da göz 
önünde bulundurularak tazminat verilmesini is-
tihda.f etmektedir. 

Filhakika Meclisi Âlinin teşriî faaliyetlerine 
katılan memurların diğer Devlet memurlariyle 
kıyas kabul etmiyecek şekilde devam etmekte 
bulunan mesailerinin icrasında da bir ittırat 
mevcut bulunmadığı ve fevkalâde dikkat sarfı
na ihtiyaç hissettirdiği ve muayyen bir mesai 
saati ile mukayyet bulunmadığı müşahede edil
mektedir. Diğer Devlet memurlarının bir reji
me tâbi ve evvelce ilân edilmiş bir zaman ölçü
sü içinde kendilerine tevdi olunan muayyen iş
lerden mesul bulundukları malûm olup hattâ 
temsil tahsisatından istifade ettirilmekte bulu
nan Divanı Muhasebatta dahi mâruz husus di
ğer Devlet memurları hakkında mer'i olan re
jim dışında değildir. Buna mukabil Yüksek 
Meclisin teşriî hayatına katılan ve teşriî faali
yetin icrasında teshil edici bir unsur olarak ça
lıştırılan memurlar, tamamen Meclisin faaliye
ti içinde ne zaman itibariyle, ne de kendilerine 
tahmil edilen işler dolayısiyle bir rejime sahip 
bulunmamakta ve bu sebeple de yıpratıcı bir me
sai ifa etmektedirler. 

Büyük Millet Meclisi teşriî faaliyetine katı
lan memurların uzun müddet bu meslekte kala
bilmeleri kendilerinin muayyen sahalarda ihti
saslaşmalarını da sağlıyacağı teemmül edilerek 

( S . Say 

eni mazbatası 

. - \ 29. VIII. 1956 

Reisliğe 

bunların diğer bir rejim içinde mütalâa edil
mesini gerektirmektedir. Her devre Meclise il
tihak eden yeni mebusların süratle intibak ve 
icabettiği kadar faaliyette bulunabilmeleri için 
aneâk bunların mesaisini geçmişteki tatbikat 
bilgileriyle mücehhez, muayyen sahalarda ihti
sasları bulunan memurlarla birlikte çalışmaları 
ile mümkündür. Bu itibarla eğer Büyük Millet 
Meclisi memurları diğer devlet devairi memur
larından farklı bir rejim içinde mütalâa edilme
diği takdirde vazifeleri belli, devam saatleri ma
lûm ve yıpratıcı olmıyan Devlet memuriyetle
rine bir akın olacağını da derpiş etmek iktiza 
eder. 

Encümenimizde cereyan eden müzakereler 
esnasında serd edilen ve yukarda yazılı olan mü
talâalar ve diğer devletler parlâmentoları per
soneline devlet memurlarından farklı olarak ta- » 
nınmış olan haklar muvacehesinde Büyük Mil
let Meclisinin teşriî faaliyetleriyle ilgili teşkilât 
kadrolarında çalışan memurlara tahsisat veril
mesi hakkında yapılan kanun teklifi yerinde gö
rülerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve 
tazminata müstahak olacak memuriyetlerin 
madde metninde tadadi olarak zikredilmesinin 
doğru olamıyaeağı kanaatine teklif sahibinin de 
iştiraki ile varılarak bu tazminatın zamanla mu-
kayyedolmıyan mesai içinde doğrudan doğruya 
teşriî faaliyet ile alâkalı ve mesaiye müessir ola
rak iştirak eden memurlara verilmesini temin 

= bakımından teklifin birinci maddesinin birinci. 
fıkrası bu esası ihtiva etmek üzere tadilen kabul • 
edilmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesi kelime değişikliği iler 

üçüncü maddesi aynen, muvakkat maddesi keli
me değişikliği ile ve mütaakıp maddeleri aynen 
kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Mazbata M. Bu Mazbata M. 
Balıkesir Giresun . îzmir 
H. îmre Muhalifim A. Aker 

M. Şener 
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Zonguldak 
8. Ataman 

ZONGULDAK MEBUSU SEBATI ATA
M A N I N TEKLİFİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları teşki
lâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanuna ek kanun 

teklifi 
MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Mec

lisi Umumi Kâtibine, Kanunlar ve Zabıt mü
dürlükleri memurlariyle Bütçe Kalemi Mü
dürlüğü memurlarına (daktilolar hariç) aylık-
lariyle birlikte bağlı cetvelde gösterilen mik
tarlarda tahsisat verilir. 

Tahsisatın miktarında, kadro maaşları ve 
bulundukları memuriyet kadrosundan aşağı de
recede maaş alanlar için aldıkları maaş dere
cesi esas tutulur. 

MADDE 2. —• Birinci maddede yazılı tahsi
satın ödeme şekil ve şartları hakkında 5017 
sayılı Kanunun ikinci ve üçüncü maddeleri 
hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 3. — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Umumi Kâtibine 5027 sayılı Kanunla ve
rilen temsil tahsisatı kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — 1956 malî yılı 
içinde bu kanun gereğince verilecek tahsisat
lar, mezkûr yıl bütçe kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmının 
(Meclis memurları maaşı) maddesinden ödenir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri 
itibaren mer'idir. 

tarihinden 

MADDE 5. — Bu kanun Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teşki
lâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanuna ek kanun 

lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin teşriî faaliyetleriyle doğrudan doğ
ruya alâkalı teşkilât kadrolarından maaş alan 
memurlara Riyaset Divanı karariyle ve ilişik 
cetvelde yazılı miktarlarda tazminat verilir. 

Tazminatın miktarına, kadro maaşları ve 
bulundukları memuriyet kadrosundan aşağı de
recede maaş alanlar için aldıkları maaş derecesi 
esas tutulur. 

ÎKKİNCl MADDE — Birinci maddede yazı
lı tazminatın ödeme şekil ve şartları hakkında 
5017 sayılı Kanunun ikinci ve üçüncü mdadeleri 
hükümleri tatbik olunur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Teklifin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 1956 malî yılı için
de bu kanun gereğince ödenecek tazminatlar 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmının 
201 nci (Maaşlar) faslından tediye olunur. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Teklifin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ MADDE — Teklifin 5 nci madde
si aynen kabul edilmiştir. 
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Zonguldak Mebusu Sebati Ataman'ın teklifi', 

bağlı cetvel 

CETVEL 

Kadro 
derecesi 

ı 
2 
3 
4 . . 
5 
6 
7 1 
8 
9 
10 
ıı 
12 

Aylık 
tahsisat 

500 
400 
300 
250 
200 
150 
150 
100 
100 
75 
75 
75 

Bütçg Encümeninin tadiline bağlı cetvel 

CETVEL 

Teklife ilişik cetvel aynen kabul edilmişt 

>>•••<< 
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