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Lübnan Cumhuriyet Hükümetiyle, Lozan Andlaşmasının 34 ncü mad
desinde bahis konusu olan optanlar için iki yıllık yeni bir opsyon sü
resi tâyin edilmesine ve Lübnandaki Türk mallariyle Türkiyedeki
Lübnanlı malları durumunu kesin olarak düzenlemek üzere görüş
melere başlanmasına ve bir sözleşme yapılmasına dair kanun tasa
rısı? ve Dışişleri, İçişleri ve Bütçe Komisyonları raporları ( 1 / 1 2 0 )
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10 .1 . 1947
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

Lübnan Cumhuriyeti Hükümetiyle, Lozan Andlaşmasının 34 ncü maddesinde bahis konusu olan
optanlar için iki yıllık yeni bir opsyon süresi tâyin edilmesine ve Lübnan'daki Türk malla
riyle Türkiye'deki Lübnanlı malları durumunu kesin olarak düzenlemek üzere görüşmelere baş
lanmasına ve bir sözleşme yapılmasına dair Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunca Yüksek Meclise sunulması 1 . I . 1947 tarihinde kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe
ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim.
Başbakan
B. Peker

Gerekçe
Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti ile, Mandanın ortadan kalkmasından ve Lübnan'ın bağımsız bir
Devlet olarak tanınmasından sonra iki memleket arasında askıda kalmış bulunan meseleleri kesin ola
rak tasfiye etmek ve aramızda mevcut dostluk bağlarını ve iyi münasebetleri gelecekte sıkılaştırnıak hususunda mutabık kalınmış ve 7 Aralık 1946 tarihinde Berat'ta mektuplar teati edilmiş
tir. işbu mektuplar gereğince:
1. — Lozan Andlaşmasının 34 ncü maddesinfle bahis konusu olan optanlar için iki yıllık yeni
bir hıyar hakkı kullanma süresi kabul edilmiştir. Verilecek bu yeni hıyar hakkı kullanma süresin
den faydalanacak kişiler Türkiye'deki Lübnan'iı malları hakkında şimdiye kadar konmuş veya
gelecekte konacak olan hükümlerden faydalanmak için ihtiyar ettikleri uyrukluğu ileri süremiyeçeklerdir.
2. — Lübnan'daki Türk, malları ile Türkiye'deki Lübnan'İı malları durumunu kesin olarak
tasfiye etmek üzere bu konudaki görüşmelere başlanacak ve bir sözleşme imzalanacaktır. Suriye ve
Lübnan 'daki Türk malları ile Türkiye 'deki Suriye 'Ii ve Lübnan 'İı malları hakkında 27 Ekim 1932
tarihinde mandater sıfatiyle Fransa ile imzalanmış ve 11 Ocak 1933 tarihinde yürürlüğe girmiş
bulunan «Suriye'de Türklere ait emlâk ile Türkiye'de Suriye'lilere ait emlâk hakkında itilâfname> bütün gayretlere rağmen beklenen sonuçları vermemiş ve arada Mandanın da göçmeğe yü*4
tutması neticesinde emlâk işi bir süre sürüncemede kalmıştı. Şimdi Lübnan'ın bağımsız bir Devlet
olarak tanımamız üzerine, bu Hükümetle yeni baştan bir emlâk sözleşmesi imzası için varılan
prensip anlaşmasiyle bu hususta ilk adım atılmış bulunmaktadır.
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Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan'daki Türk malları ve.Türkiye'deki Lübnan'lı mal
ları hakkında eşit işlem esasına dayanan bir sözleşme imzalamak üzere görüşmelere başlanacak
tır. Bu sözleşme hakkındaki görüşmeler mümkün olan en kısa bir zamanda Ankara'da yapılacak
ve herhalde bu mektup hükümlerinin yürürlüğe konmasından itibaren iki ayı geçnıiyecek bir sü
re içinde başlıyacaktır.
7 Aralık 1946 tarihinde teati edilen, Türkçe ve Frasızca örnekleri ilişik olarak sunulan işbu
mektuplar iki memleketin Anayasalarına göre yetkili organları tarafından onanacak ve en soronıyaıı taraf bu olayı diğer tarafa bildirdiği tarihten bağlıyarak yürürlüğe girecektir. Bu mak
satla hazırlanan kanun tasarısı ilişik olarak sunulmuştur.

Dışişleri Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Dışişleri Komisyonu
Esas No. 1/120
Karar No. 11

10.11.1947
Yüksek Başkanlığa

Lübnan Cumhuriyeti Hükümetiyle, Lozan
Andl aşmasın in 34 ncü maddesinde bahis konusu
olan optanlar için ikiy ıllık yeni bir opsiyon sü
resi tâyin edilmesine ve Lübnan'daki Türk mallariyle Türkiye'deki Lübnan'lı malları duru
munu kesin olarak düzenlemek üzere görüşme
lere başlanmasına ve bir Sözleşme yapılmasına
dair Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca Yüksek Meclise sunulması
1 . I . 1947 tarihinde kararlaştırılıp Komisyonu
muza havale edilen kanun tasarısı ile gerekçe
ve ilişikleri Dışişleri Bakanı hazır olduğu hal
de Komisyonumuzda incelendi.
tki memleket arasında daha yakın dostluk
münasebetleri örgüsüne bir başlangıç teşkil eden

bu mektup hakkındaki kanun tasarısı Komis
yonumuzca da uygun görülmüştür.
Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Dışişleri Ko.
Başkan V.
Bilecik
M. $. Esendal
Afyon K.
Dr. C. Tunca Dr..
Burdur
F. Al t ay
Manisa
Ş. R. Hatipoğlu

Sözcü
Kocaeli
N. Erim
Aydın
M. Germen

tzmir
Yücel
Samsun
C. Bilsel

Kâtip
Gümüşane
E. 8. Tor
Bolu
H. C. Çambel
Manisa
A. it. Artunkal
Sivas
N. Sadak

içişleri Komisyonu raporu
T. B. M. M.
içişleri Komisyonu
Esas No. 1/120
Karar No. 27

6' . V . 1917
Yüksek Başkanlığa

Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti ile, Lozan
Aıullaşmasının 34 ncü maddesinde bahis konu
su olan optanlar için iki yıllık yeni bir opsiyon
süresi tâyin edilmesine ve Lübnan'daki Türk mallariyle Türkiye'deki Lübnanlı malları durumunu

kesiıı olarak düzenlemek üzere görüşmelere baş
lanmasına ve bir Sözleşme yapılmasına dair Dış
işleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunca Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu ra-
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poru Dışişleri Bakanlığı temsilcileri hazır oldu
ğu halde incelendi.
Hükümet gerekçesinde serdolunup Dışişleri
Komisyonu raporunda da teyid edilen mueip se
bepler Komisyonumuzca da aynen varit görü
lerek tasarı aynen ve oybirliği ile kabul edilmiş
tir.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
İçişleri Ko. Başkanı .
Başkanvekili
Tekirdağ
Çoruh
O. Uybadın
A. Tüzün

A.

Sözcü
Kars
Eyidoğan

Balıkesir
F. Tiritoğlu
Giresun
E. Dizdar

Kâtip
îsparta
8. Koksal
Bolu
/. Yalçın

Kocaeli
C. Aksu

Gümüşane
A. K. Varınca
Konya
Ş. Ergim

Sivas
N. Ergin

Tokad
R, Güreli

Antalya
R. Kaplan
S.

Çorum
Karafakılıoğlu
Kayseri
F. Apaydın
L.

Siird
Yavuz

Yozgad
/ . Olgun

Bütçe Komisyonu rapora
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/120
Karar No. 41

19 . I . 1948
Yüksek Başkanlığa

misyonumuzca da ayniyle kabul edilmiştir.
Lübnan Cumhuriyeti Hükümetiyle, Lozan
Andlaşmasının 34 ncü maddesinde bahis konusu
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
olan optanlar için iki yıllık yeni bir opsiyon
sek Başkanlığa sunulur.
süresi tâyin edilmesine ve Lübnan'daki Türk
Başkan V.
Sözcü
Kâtip
mallariyie Türkiye'deki Lübnanlı malların du
Diyarbakır
Ankara
Ankara
rumunu kesin olarak düzenlemek üzere görüş
/. //. Tigrel
M. Eriş
-F. öymen
melere başlanmasına ve bir sözleşme yapılması
Amasya
Ankara
Ankara
na dair Dışişleri Bakanlığınca hazırlanıp Ba A. K. Y%ğitoğlu N. C. Akkerman C. Gölet
kanlar Kurulunca Yüksek Meclise sunulan ka
Aydın
Balıkesir
Balıkesir
nun tasarısı Dış ve içişleri Komisyonları rapor- Ol. R. Alpman
E. Attan
8., örgeevren
lariyîe birlikte Komisyonumuza havale Duyu
Bursa
Bursa
Diyarbakır
rulmakla Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak ve
F. Bük
Dr. M. T. Simer
Ş. Uluğ
Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol
Eskişehir
Eskişehir
Eskişehir
Genel Müdürü hazır oldukları halde incelenip
Muhalifim
Muhalifim
Muhalifim
görüşüldü.
A. Oğuz
H. Polatkan
A. Potuoğlu
tç ve Dışişleri Komisyonlarınca da aynen ka
Kırşehir
Kocaeli
Konya
bul edilen tasarı Hükümet gerekçesinde de
§.
Torgut
F.
$.
Bürge
S.
Çumrah
açıklandığı veçhile iki memleket arasındaki dost-(
Tokat
Niğde
Samsun
luk bağlarının kuvvetlendirilmesi maksadiyle
R. Oürsoy
M. A. YÖrüker R. A. Sevengü
yeniden iki yıllık bir opsiyon süresi tanımak
Yozgat
suretiyle Türkiye'deki Lübnanlı ve Lübnan'da
8. îçöz
ki Türk mallarının tasfiyesini ve bu hususta
Lozan Andlaşmasının 34 ncü maddesinde
müzakerelere girişmek üzere Hükümete yetki
bahis konusu olan optanlar hakkında yeni
verilmesini istemektedir.
den iki yıllık bir opsiyon süresi verilmesi
Bakan tarafından yapılan açıklama ve Hü
için ve ortada kabule şayan bir gerekçe
kümet gerekçesi yerinde görülerek tasarı Ko
( S . Sayıaı : 63 )

—4—
yoktur. Arazi terkedilınesiniıı
üzerinden
uzun yıllar geçtikten sonra evvelce verilen
süreler içinde opsiyon haklarını kullannııyanlara yeniden böyle bir hak tanınmasını pren
sip bakımından uygun görmemekteyim. Bu
gibiler hakkında ancak Vatandaşlık Kanu

nunun yurttaşlıktan çıkmak istiyenlere mah
sus izin verme hükmü uygulanabilir. Bu se
beple kanun tasarısının optanlara ait kısmı
na muhalifim,
Kastamonu

M, Akalm

HÜKÜMETİN T E K L İ F İ
Lübnan Cumhuriyeti Hükümetiyle,
Lozan Andlaşmasmın 34 ncü ?ııaddesi?ıde bahis konusu olan
o planlar için iki yıllık yeni bir opsiyon süresi
tâyin edilmesine ve Lübnan'daki
Türk mallariylc Türkiye'deki Lübnanlı malları
durumunu
keşin olarak düzenlemek üzere görüşmelere bas/anmasına ve bir Sözleşme yapılmasına
dair kanun tasarısı
MADDE 1. — Lübnan Cumhuriyeti Hükü
metiyle, 7 Aralık 1946 tarihinde teati edilen
mektup hükümleri dâhilinde, Lozan Andlaşmasının 34 ncü maddesinde bahis konusu olan optanlar için iki yıllık yeni bir opsiyon süresi tâyin
edimesi ve Lübnan'daki Türk mallariyle Türki
ye'deki Lübnanlı malları durumunu kesin olarak
düzenlemek üzere bu konudaki görüşmelere baş
lanması ve bir Sözleşme yapılması onanmıştır.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu İçişleri, Dışişleri
ve Maliye Bakanları yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
R. Teker
Başbakan Yardımcısı
M. ökmen
Devlet Bakam
Adalet Bakanı
.¥. A. Rmd*
8. Devrin

Millî Savunma Bakanı
C. C. Toydemir

İçişleri Bakanı
Ş. Sökmenamr

Dışişleri Bakanı
H. Saka

Maliye Bakanı
//. N. Keşmir

Millî Eğitim Bakanı
Reşat Ş. Sirer

Bayındırlık Bakam
C. K. încedayt

Ekonomi Bakanı
Tahsin li. Balta

Sağlık ve Soayal
Yardım Bakanı
Dr. B. Uz

Gümrük ve Tekel Bakanı
T. Coşkun
Ulaştırma Bakanı
Ş. Koçak
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Tarım Bakanı
F. Kurdoğlu
Ticaret Bakanı
A. înan

Çalışma Bakam
Dr.-S. Irmak

- 6 Berut, 7 Arahh 1946
Bay Bakan,
Sizinle 6 Aralık 1946 tarihinde yaptığımız görüşmelere atfen Ekselanslarına bu görüşmelerimi
zin sonuçlarını aşağıda teyidetmekle bahtiyarım:
«Mandanın ortadan kalkmasından ve Lübnan'ın bağımsız Devlet olarak tanınmasından sonra
iki memleket arasında askıda kalmış bulunan meseleleri kesin olarak tasfiye etmek kararında olan
ve aralarında mevcut dostluk bağlarını ve iyi münasebetleri gelecekte sıkılaştırmak istiyen Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ve Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmış
lardır :
1) 30 Ağustos 1924 de yabancı memleketlerde yerleşmiş bulunup Lozan Muahedesinin 34 ncü
maddesiyle, veya Ekselans Bay Numan Menemencioğlu ile Ekselans Mösyö Henri Ponsot arasında
29 Mayıs 1937 tarihinde teati edilen mektupların 2 nci paragrafiyle belirtilen süreler içinde asıl
ahalisinden oldukları memlekette yürürlükte bulunan uyrukluk lehinde hıyar hakkı kullanmayı ih
mal etmiş olan Lübnan asıllı şahıslar, bu hıyar hakkını işbu mektup hükümlerinin yürürlüğe kon
duğu tarihten başlamak üzere iki yıllık bir süre içinde kullanabileceklerdir.
Hıyar hakkını kullananların müracaatleri Lübnan Hükümetiyle yabancı memleketlerdeki L,übnan
Elçilik ve Konsoloslukları ve bu husus için resmen görevlendirilen şahıslar tarafından tesbit edi
lir; bu müraeatler Türk Hükümetine Lübnan Hükümeti tarafından bildirilecektir.
Bu suretle verilen yeni hıyar hakkı kullanma süresinden istifade edecek şahıslar Türkiye'deki
Lübnan malları hakkında şimdiye kadar konmuş veya gelecekte konacak olan hükümlerden istifade
ötmek için ihtiyar ettikleri uyrukluğu ileri süremiyeceklerdir.
2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Lübnan'daki Türk
mallarının ve Türkiye'deki Lübnan mallarının durumunu tanzim etmek için eşit muamele esası
na dayanan bir sözleşme yapmaya karar vermişlerdir. Bu sözleşme hakkındaki görüşmeler mümkün
olan en kısa bir zamanda Ankara'da yapılacak ve her halde bu mektup hükümlerinin yürürlüğe
konmasından itibaren iki ayı geçmiyeeek bir süre içinde başlıyacaktır.
3) Bugünkü tarihle teati edilen mektuplar iki memleketin Anayasalarına göre yetkili organ
lar tarafından onanacak ve en son onıyan Tarafın bu olayı diğer Tarafa bildirdiği tarihten itibaren
yürürlüğe girecektir.»
Ekselansları yukardaki hususlar hakkında Lübnan Hükümetinin mutabakatını bana bildirmek
lûtfunda bulunurlarsa müteşekkir kalırım.
Ekselanslarından üstün saygılarımın lütfen kabul Duyurulmasını rica ederim.
Ekselans Saeb Salaam
Lübnan Dışişleri Bakanı
Berut

Feridun Cemal Erkin
i
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Lübnan
Cumhuriyeti
J)ı§i§leri Bakanlığı
Siyasi Kısım
Bay Büyük Elçi

Berut, 7 Aralık 1946

Ekselanslarının aşağıda gösterildiği şekilde yazılı 7 Aralık 1046 tarihli mektuplarının
bildirmekle şeref duyarını:

alındığım

«Sizinle 6 Aralık 1946 tarihinde yaptığımı/ görüşmelere atfen Ekselanslarına bu görüşmeleri
ni izin sonuçlarını aşağıda teyit etmekle bahtiyarım:
Mandanın ortadan kalkmasından ve Lübnan'ın bağımsız Devlet olarak tanınmasından sonra iki
memleket arasında askıda kalmış bulunan meseleleri kesin olarak tasfiye etmek kararında olan ve
aralarında mevcut dostluk bağlarını ve iyi münasebetleri gelecekte sıkılastırmak istiyen Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ve Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki hükümler üzerinde anlaş
mışlardır:
.1. — 30 Ağustos 1924 de yabancı memleketlerde yerleşmiş bulunup Lozan Muahedesinin 34 neü
maddesiyle, veya Ekselans Bay JMıınıan Menemencioğlu ile Ekselans Mösyö Henri Ponsot arasında
29 Mayıs 1937 tarihinde teati edilen mektupların 2 ne i paragraf iyle belirtilen süreler içinde asıl
ahalisinden oklukları memlekette yürürlükte bulunan uyrukluk lehinde hıyar hakkı kullanmayı ih
mal etmiş olan Lübnan asıllı ğahıslar, bu hıyar hakkını işbu mektup hükümlerinin yürürlüğe kon
duğu tarihten başlamak üzere iki yıllık bir süre içinde kullanılabileceklerdir.
Hıyar hakkını kullananların müracaatleri Lübnan Hükümetiyle yabancı memleketlerdeki Lübnoı
Elcilik ve Konsoloslukları ve bu husus için resmen görevlendirilen şahıslar tarafından tesbit edilir;
bu müracaatler Türk Hükümetine Lübnan Hükümeti taralından bildirilecektir.
Bu suretle verilen yeni hıyar hakkı kullanma, süresinden istifade edecek şahıslar
Türkiye'
deki Lübnan malları hakkında şimdiye kadar konmuş veya gelecekte konacak olan hükümlerden isti
fade etmek için ihtiyar ettikleri uyrukluğu ileri süremiycceklerdir.
«2. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Lübnan'daki Türk
mallarının ve Türkiye'deki Lübnan mallarının durumunu tanzim etmek için eşit muamele esasına da
yanan bir Sözleşme yapmaya karar vermişlerdir. Bu Sözleşme hakkındaki müzakereler mümkün
olan en kısa bir zamanda Ankara'da yapılacak ve herhalde bu mektup hükümlerinin yürürlüğe kon
masından itibaren iki ayı geçmiyeeek bir süre içinde başlayacaktır.
515
D.
3) Bugünkü tarihle teati edilen mektuplar iki memleketin Anayasalarına göre yetkili organ
lar tarafından onanacak ve enson onıyan Tarafın bu olayı diğer Tarafa bildirdiği tarihten iti
baren yürürlüğe girecektir.
Ekselansları yukardaki hususlar hakkında Lübnan Hükümetinin mutabakatını bana bildirmek
I fitf unda bulunurlarsa müteşekkir kalırım.
Ekselanslarından üstün saygılarımı lütfen kabul buyurulmasım rica ederim.»
Lübnan Hükümetinin yukarda sözü geçen mektuptaki hükümler hususunda tam mutabakatını
ifade etmekle bahtiyar olduğunu Ekselanslarına bildirmeğe müsaraat eylerim.
Ekselanslarından üstün saygılarımı lütfen kabul buyurulmasım rica ederim.
Saeb S. Salaam
Ekselans Bay Feridun Cemal Erkin
Büyük Elçi
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibi
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