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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Başvekil Adnan Menderes'in, Pakistan'a se
yahati dolay i siyle avdetine kadar Başvekilliğe 
İşletmeler Vekili Samet Ağaöğlu'nun vekillik 
edeceğine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi okundu. 

Sayın mebuslardan bâzılarına izin verilme
sine dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkere
si okundu ve izinler ayrı ayrı reye konup kabul 
olundu. 

Kütahya Mebusu Nihat Halûk Pepeyi"nin, | 
5958 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair kanun teklifi, sahibinin talebi üze
rine geriverildi. 

Malatya Mebusu Mehmet Kartal 'm, Suriye 
hududu boyunca kaçakçılığın önlenmesi maksa-
diyle memnu mıntaka olarak ilân edilen sahaya 
dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali, sahibi ha
zır bulunmadığından, gelecek İnikada bırakıldı. 

Sinob Mebusu Şerafettin Ayhan'ın, Türki
ye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesiyle Ka
rabük Köylerini Kalkındırma Derneği arasında 
akdedilen mukaveleye dair şifahi sualine İşlet
meler Vekili Samet Ağaoğlu cevap verdi. 

Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, Küçük sa
natlar kanun lâyihasının ne vakit ikmal edile
rek Büyük Millet Meclisine sunulacağına dair 
İktisat ve Ticaret Vekilinden şifahi suali, 

Burdur Mebusu Fethi Celikbaş'm, Amasya 
Belediye Meclisinin feshedilmesi ve Burdur Be
lediye Meclisince -seçilen reisin seçiminin tasdik 
edilmemesi sebeplerine, dair Dahiliye Vekilinden 
şifahi suali, sahipleri hazır bulunmadıklarından. 
gelecek İnikada bırakıldı. 

6973 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair olan Kanun kabul 
olundu. 

5655 sayılı Kanuna ek kanun teklifinin heye
ti umumiyesi tâyini esami ile reye kondu. 

At yarışları hakkındaki 6132 sayılı Kanuna ek 
kanun lâyihasının birinci müzakeresi ikmal edil
di. 

Ödünç para verme işleri hakkındaki 2279 sa
yılı Kanunda tadilât yapılmasına ve bu kanunun 
bâzı maddeleri ile 3399 ve 5841 sayılı kanunların 
kaldırılması, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük 
Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kıratlığı 
Hükümeti arasında imzalanan Kültür Anlaşma
sının tasdiki, 

Türkiye. Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri namına hareket eden «Export -
Împort Bank of Washington» arasında 20 Mart 
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1956 tarihinde imzalanan 25 milyon dolarlık Kre
di Anlaşması ve ekinin tasdiki, 

Türkiye Cumhuriyeti Fiiikümeli ile Amerika 
HirU\şik Devletleri Hükümeti arasında münakit 
Zirai Emtia Anlaşmasının tasdiki hakkındaki ka
nun lâyihaları ile, 

Abdülkadir Hayrettin Özgüven'in ve, 
Fevzi Boyar'm mahkûm oldukları cezaların 

affına dair Adliye Encümeni mazbatalarının, mü
zakeresi, alâkalı vekiller hazır bulunmadıkların
dan, bir defaya mahsus olmak üzere lelıir edildi. 

5655 sa.vılı Kanuna ek kanun 1 eki i fine verilen 

reylerde nisa.]) hâsıl olmadığından gelecek İnikat
ta tekrar açık reye arz edileceği Riyaset tarafın 
dan bildirildi. 

•5 . VI . 1957 Çarşamba günü saat 15 t e top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

tteisvekili 
Bursa Mebusu 
Af/âh Rrozan 

Kâtip 
Van Mebusu 

Mııdih Görentm 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 
Hakkı Kur mel 

Sualler 

Şifahi sualler 
1. Trabzon Mebusu Kmrullah Nutku'uun, 

fındık ınahsulürtün ihracı hususunda yapılan te
şebbüslerin ne netice verdiğine ve issiz kalan is
çilerin durumu hakkında ne düşünüldüğüne «dair 
şifahi sual takriri İktisat ve Ticaret Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/367) 

2. Tunceli Mebusu Fethi Ülkü nün, Tun
celi bölgesinin zirai kalkınması için 1956 yılı ya
zında tetkikte bulunan heyetin hazırladığı rapo
run neticesine dair şifahi sual takriri Ziraat Ve
kâletine gönderilmiştir. (6/368) 

Takriri sualler 
1. Trabzon Mebusu Emrullah Nutkunun. 

Devlet Demiryolları İşletmesi personelinin ter
fihi hususunda ne düşünüldüğüne dair tahrirî su
al takriri Münakalât Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/352) 

2. — Bursa Mebusu Sabahattin Çıraeıoğlu'-
ııuıı, Bina yapımını teşvik ve izinsiz yapılan 
tahriri sual. takriri Dahiliye Vekâletine gönde
rilmiştir. (7/353) 

3. Çanakkale Mebusu Safaeddin Karaııak-
çı ııııı, Fethiye, Sakarya ve Bolu zelzelelerinde 
zarar gören ailelerden Silâh altında bulunanlara 
izin verilip verilmediğine, Ziraat ve Emlâk Kre
di bankalarına borcu olanların borçlarının tecili 
hususunda ne düşünüldüğüne dair tahrirî sual 
takriri Başvekâlete gönderilmiştir. (7/354) 

4. 'Malatya Mebusu Nuri Oeakçıoğlu'ımn, 
Malatya vilâyeti dahilindeki çeşitli yol ve köprü
ler yapımı için ne kadar tahsisat verildiğine ve 
bu işlerin ikmali hususunda ne düşünüldüğüne 
dair tahrirî sual tahriri Dahiliye ve Nafıa 
Vekâletlerine gönderilmiştir. (7/355) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Mazbatalar 
1. - Yeniden 64 kaza kurulması ve İzmir 

vilâyetine bağlı Kuşadası kazasının Aydın vi
lâyetine bağlanması hakkında kanun lâyihası 
ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
! 1 ,/679) , (Ruznameye) 

2. «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Taraflarının 9 ncu Devre top
lantısı Nihai Senedi» ve buna merbut «Gümrük 
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının kısım 
I ve XXIX ve XXX ncu maddelerinin tadiline 
mütedair Protokol». «Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasının Önsözü ile I ve II. nci 
kısımlarının tadiline mütedair Protokol», «Güm

rük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının 
teşkilâta mütaallik hükümlerinin tasdikine mü
tedair Protokol» ve «Ticari tş Birliği Teşkilâ
tını tesis eden Anlaşma» nın tasdiki ve "bu ve
sikaların imza ve kabulü ile ilgili bilcümle mu
amelenin yapılması 'hususunda Hükümete salâ
hiyet verilmesi hakkında kanun lâyihası ve Ha
riciye, Gümrük ve İnhisarlar, Ticaret ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/569) (Ruznameye) 

3. — İskân kanunu lâyihası ile Tunceli Me
busu Arşları Bora'nın, İskân Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline ve yeniden bâzı hüküm
ler ilâvesine dair 5420 ve 5826 sayılı kanunların 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve yeniden bâ-
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î : 77 5 .6 
zı hükümler ilâvesi hakkındaki 6093 sayılı Ka
nunun 1 nci ve 4 ncü maddelerinin tadiline ve 
bu kanuna yeniden bir madde ilâvesine dair ka
nun teklifi ve Muvakkat Encümen mazbatası 
(1/612, 2/336) (Ruznameye) 

4. _ Trabzon Mebusu Sami Orberk'in, 
Jandarma Kanununun 6459 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 12 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 

1957 C : 1 
hakkında kanun teklifi ve Millî Müdafaa ve 
Dahiliye encümenleri mazbataları (2/458) (Ruz
nameye) 

5. — Muğla ve Denizli vilâyetleri dâhilinde 
vukua gelen yer sarsıntısından zarar görenlere 
yapılacak yardım hakkında kanun lâyihası ve 
Nafıa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata

ları (1/670) (Ruznameye). 

BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15,10 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 

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

REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Konya mebuslarına kadar yoklama yapıldı) 

3. — YOKLAMA 

REİS Celseyi açıyorum. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm 5602 
sayılı Tapulama Kanununun 54' ncü maddesinin 
tadili hakkındaki kanun teklifini müzakere etmek 
üzere Muhtelit Encümen kurulmasına dair tak
riri (2/454, 4/300) , 

REİS — Takriri okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Fuzuli itirazları önlemek gayesiyle, 5602 sa

yılı Tapulama Kanununun 54 ncü maddesinin 
tadili hakkında olup Yüksek Riyasetin delale
tiyle havale edildiği Dahiliye Encümeninde mü
zakere ve kabul edilmiş olan ve halen Maliye 
Encümeninde bulunan kanun teklifimin ehemmi
yetine binaen süratle tetkik olunmak* üzere 

Maliye ve Bütçe encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit bir encümene havalesiyle tercihan ve 
müstaceliyetle müzakere edilerek Meclisin tatile 
girmesinden evvel kanunlaşması hususunun 
Yüksek Heyetin tasvibine sunulmasını saygı
larımla arz ve teklif ederim. 

Tunceli 
Arslan Bora 

REİS — Muhtelit Encümen kurulması husu
sunu neylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Anlaşılmadı efendim. Muhte
lit Encümen kurulmasını kabul edenler lütfen 
tekrar işaret versinler. Kabul etmiyenler... Ufak 
bir ekseriyetle takrir reddedilmiştir efendim. 

5. — İKİNCİ DEFA REYE KONULAN MADDELER 

1. — 24 . III . 1950 tarih ve 5655 say ıh Ka
nuna ek kanun teklifi (2/283) 

REİS — Vergi Temyiz komisyonları ve Vergi 
İtiraz komisyonları azalarına tazminat vermeyi 

mutazanımın, 24 . III . 1950 tarih ve 5655 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi geçen İnikat açık rey
lerinize vaz'edilmiş ve ekseriyet olmadığı için 
nisap temin edilememiştir. Teklifi ikinci defa 
açık reylerinize vaz'ediyorum. 

— 30 



, t : 77 5.6.1957 C : 1 
6. — SUALLER 

A — SIFAH 

REİS — Suallerden müzakereye devam edi
yoruz, efendim. 

/. — Malatya Mebusu Mthmet Kartal'ın, 
Suriye hududu boyunca kaçakçılığın önlenmesi 
maksadiyle memnu mıntaka olarak ilân edilen 
sahaya dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali 
(6/348) 

REÎS — Sual sahibi burada mı? (Yok ses
leri) Sual sahibi iki defa bulunmadığı için sual 
düşmüştür. 

2. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, Küçük 
sanatlar kanunu lâyihasının ne vakit ikmal 
'edilerek Büyük Millet Meclisine sunulacağına 
dair İktisat ve Ticaret Vekilinden şifahi suali 
(6/364) , • 

REÎS — Sual sahibi burada mı ? (Yok ses-

1. — Ödünç para verme işleri hakkındaki 2279 
sayılı Kanunda tadilât yapılmasına ve 5841 sayılı 
Kanunun kaldırılmasına dair kanun lâyihası ve 
Muvakkat Encümen mazbatası (1/498) (1) 

REÎS — Bu lâyihanın müzakeresini, bundan 
evvelki İnikatta, alâkalı vekilin hazır bulunma
masından dolayı, tehir etmiştik. Dahilî Nizam
name mucibince bu şekilde bir defa talik edile
bilir. Alâkalı vekil Mecliste hazır bulunmamakla 
beraber, lâyihanın müzakeresine başlıyoruz. 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde evvelce 
söz istiyen arkadaşlarımızın isimlerini sırasiyle 
okuyorum: 

Ahmet Gürkan, İhsan Aktürel, Ömer Lûtfi 
Erzurumluoğlu, Halil İmre. 

Ahmet Gürkan, buyurun. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Sevgili arka

daşlarım, ödünç para verme hakkında teklif edi
len kanun lâyihasının haddi zatında memleketi 
yani alelumum bütün vatandaşları alâkadar eden 
bir kanun olduğunu hepiniz takdir buyurursunuz. 
Evvelki kanunla faiz hadleri % 7 olarak tesbit 

(1) 190 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

SUALLER 

leri) Sual sahibi iki defa bulunmadığı için sual 
düşmüştür. 

3. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, 
Amasya Belediye Meclisinin feshedilmesi ve 
Burdur Belediye Meclisince seçilen reisin seçi
minin tasdik edilmemesi sebeplerine dair Da
hiliye Vekilinden şifahi suali (6/365) 

REİS — Sual sahibi burada mı? (Yok ses
leri) Sual sahibi iki defa bulunmadığı için sual 
düşmüştür. 

4. —• Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, Rize 
r Belediye Reisi ile Rize Valisi arasında cereyan 

eden hâdiselere dair Dahiliye Vekilinden şifahi 
suali (6/366) 

REİS — Sual sahibi arkadaşımız yoktur. Su
ali gelecek İnikada bırakılmıştır. 

edilmişti. Fakat zaman zaman memleketin tiea 
ri gelişmesine muvazi olarak, Hükümet; faizlerde 
bâzı artırmalar düşünmüş olacak ki, bu son had
di ortadan kaldırmayı arzu etmektedir. Bu layi-
hanının bütün ödünç verme mevzularını ihtiva 
bakımından, yani orta, uzun ve kısa vadeli bütün 
borçları ihtiva etmesi bakımından memleketin ık 
tisadiyatı üzerinde büyük tesir icra e'deceği ka
naatini bendenize de ilka etmiştir. Biliyorsunuz 
ki, uzun vadeli kredi, Ziraat Bankası, Emlâk 
Kredi Bankası ve sanayi bankaları tarafından 
yapılmaktadır. Haddi zatında Emlâk Kredi Ban- . 
kaşının yapmış olduğu ikraz 5 - .10 - 1.5 ve Matta 
20 seneye kadar yapıla gelmektedir. Hususi bir 
kanunla Emlâk Kredi Bankasının mesken kre
dileri % 5 faizle tediye edilmektedir. Hattâ bü
tün senet masrafları daha alınmadan mukavele
ler imza edilmektedir. 

Bankanın geniş inşaat muvacehesinde kendi 
elinde bulunan ve % 5 ].e vermesi icabeden kre
di için sermayesinin kifayetsizliği yüzünden 
başka bankalardan a'ldığı veya tevdiattan birik
tirdiği paraları c/c 7 ile mesken yapanlara vere-
gelmektedir. Hattâ bu % 7 faiz % 10 - 1.1 i de 
bulmaktadır. Çünkü c/c 7 ile verilmiş olan para-

7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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î : 77 5.6 
ların faizi her üç ayda bir resulmale ilâve ve 
böylece borç alana faizin faizi de yükletilin ekte
dir. 

Biliyorsunuz ki; % 5 faizle ve kıymetinin 
% 75 ine kadar mesken kredileri açılması için 
bir kanun mevcut idi, bunu tadil ettik. Yani 
«kıymetinin c/t 90 ına kadar olan meskenlere 
% 5 faizle ikrazat yapılabilir.» diye bir kanun 
tedvin etmiş bulunuyorduk. Daha evvel de arz 
ettiğim gibi, elindeki sermayesinin az olması 
muvacehesinde Emlâk Kredi Bankası mesken 
yapanlara yüzde yediden, daha doğrusu yüzde 
on birden kredi açmış bunları beş senelik, on 
senelik, on beş senelik uzun vâdelere bağlamış-. 
tır. 

Bir defa bugüne kadar inşaat yapıp banka
lardan bu şekilde istikraz yapmış olanlar bu ka
nunun şümulüne alınmakta, yani bu kanunla 
müktesep haklar ihlâl edilmektedir. Çünkü bu 
kanun diyor ki: 

«Muvakkat madde — Bu kanun gereğince 
İcra Vekilleri Heyetince alınacak kararlar meri
yete girinciye kadar, bu kanunla kaldırılan hü
kümlerin tatbikine en çok bir yıl müddetle de
vam olunur.» 

Yani vatandaş iki üç sene evvel mesken kre
disi veya sınai kredi veyahut zirai kredi olarak 
uzun vadeli kredi almış ise buna dair bu kanun 
çıkmadan evvel yapılan-mukaveleler bir sene 
sonra hükümsüz kalacaktır. 

Sevgili arkadaşlarım, esasen kanunun da 
normal komisyonlardan geçmemiş olması ve 
müstaceliyetle muvakkat komisyondan geçiril
mesi kanundaki bu mahzurları bertaraf edeme
miştir. Maddelere geçildiği zaman ayrıca teklif
lerim olacaktır. Daha evvel ben ve bâzı arkadaş
larım tarafından normal komisyonlara gitmesini 
derpiş eden teklifler yapılmış bulunmaktadır, 
kabulünü rica ederim. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

REİS — İhsan Aktürel. (Yok sesleri) Ömer 
l'jûtfi Erzurumluoğlu. 

ÖMER LÜTFt ERZÜRUMLLJOĞLU (Yoz-
gad) —Muhterem arkadaşlarım; bundan eyipce 
bir müddet evvel Muvakkat Komisyon kanunu 
Heyeti Umumiyeden geri aldığı zaman sevinmiş
tim. Fakat yine aynı teklifle Heyeti Oelilenize 
geri getirmesi sebebi beni hayrete düşürmüştür. 
Bundan altı sene evvel 1951 senesinde; 5841 sa
yılı Kanunla ilgili olarak gelen aynı teklifte o 
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j kanunun müzakeresi sırasında Heyeti Umumi-

yece reddedilmişti. Mer'i ve müesses bir niza-
I mı bozarak mevzuata yerleşmiş bir şekilde faiz 

hadlerini tâyin yetkisini İcra Vekilleri Heyeti
ne vermenin teknik bakımdan doğru olamıya-
cağı hususunda Heyeti Oelilenize verilen bir 
takrir kabul edilerek bu salâhiyet İcra Vekilleri 
Heyetinden alınmıştır. Bugün aynı şekilde bir 
teklif huzurunuza getirilmiştir. Bu bakımdan 
tatbik edilen ikrazat ve tevdiat faizlerini eski
den beri Yüksek Meclis kendinde bırakmış de

mektir . Nitekim 9 Recep 1304 tarihli Muraba
ha, Nizamnamesi, 1933 te çıkan 2279 sayılı 
ödünç. Para Verme İşleri Kanunu, 1938 de çıkan 
3399 sayılı ödünç Verme Kanununu tadil eden' 
kanun ve son olarak 1951 de çıkan 5841 sayılı 
Kanunda mer'i ve müesses nizamı bozmamak 
gayesine matuf olarak Yüksek Meclisiniz faiz 
hadlerini indirme veya çıkarma işlerini tama
men kendisine hasretmiştir. 

Bir defa bu iş makabline şâmil tutulması ba
kımından çok kötü neticeler tevlideder. Biraz 
sonra misallerini huzuru âlinizde izah edeceğim. 

Sonra bu iş, âmme nizamını ilgilendiriyormuş 
gibi görünüyor ama hakikatte tamamen şahsi 
hukukiyi alâkadar etmektedir. Bilfarz birçok 
arkadaşımızın meskene ihtiyaçları olduğunu 
farz edin, gine meselâ Emlâk Kredi Bankasından 
'% 7 faizle 10 sene müddetle bugünden itibaren, 
kredi aldığımızı tasavvur buyurun. 1957 de de 
% 7 üzerinden bir seneye isabet eden miktarı 
ödedik. 1957 nin 6 Haziranında hükümet bir 
kararname çıkarıyor, diyor ki : «Filân filân 
kredilerin faiz hadleri % 7 değil, % 17 dir.» 
Ben, bugün için mer'i hukuk nizamına uygun 
olarak banka ile hususi bir mukavele yapıyo
rum. «°/c 7 faizle 10 sene müddetle senden şu 
krediyi-alıyorum» diyorum; hükümet, yarın be
nim yapmış olduğum mukaveleyi bozmak sure
tiyle % 9, % 10 ve hattâ demin de Ahmet (Hır
kan arkadaşımızın ifade buyurmuş olduğu veç
hile, % 17 olmak üzere faiz hadlerini artırıyor. 
Bu vaziyette benim evvelce banka ile sadece hu
susi hukuk ahkâmına tâbi olarak akdetmiş oldu
ğum mukavele hükümleri nerede kalıyor"? Bu 
iş yalnız mesken faizleri için olmıyacak; zirai 
kredilere, bizzat Devletin çıkarmış olduğu tah-. 
vilâta da aksedecektir. Hükümetimizin zirai 
kredi faizlerini artıracağını tahmin etmem, el-

I bet bizim, hükümetimize itimadımız vardır, bi-
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lâkis faiz zirai hadlerini eksiltme yoluna gide- j 
çektir. Fakat bu, kanun mevzuudur, bunu, ka
nunların istikbale şâmil olacağı noktasından, 
doğru görmüyorum. Onun için, evvelce yaptı
ğım mukaveledeki faiz hadlerini artırmak su
retiyle bana bankanın nevanma bir ceza tatbi
kini doğru bulmuyorum. 

Arkadaşlarımız diyorlar ki; bankalar zarar 
ediyormuş. Ben bankaların zarar ettiğini söv-
liyen birkaç banka umum müdürüne bir tek mi
sal göstereceğim; 1956 yılı Mayıs ayı tarihli 
Merkez Bankası bültenini açıp okusunlar. Ban
kaların zarar mı ettikleri kâr mı ettikleri meyda
na çıkacaktır. Bankalar zarar değil kâr etmekte- ı 
dirler. Sbnra takdir buyurun muhterem arkadaş- j 
larım, bankalar zarar etseler bu kadar çoğalır- I 
lar 'mı? Zarar etseler elbette bunun tedbirleri
ni alırlar. i 

Evvelâ hukuki bakımdan çıkarılan kanunla--
rın makabline şâmil ofamıyacağı noktasından ; 
sonra da bu işin daha ziyade cezai bir mahiyet 
taşımasından mer'i ve müesses bir nizamı boz- i 
mak doğru olmıyacaktır, muhterem arkadaşla- ; 
rım. | 

Esasen bu işin Muvakkat Komisyonda iyi ! 

tetkik edilemediğine kaani bulunuyorum. Nor
mal komisyonlardan geçirilmesi için bir de tak- ı 
rir veriyor ve kabulünü istirham ediyorum. 

REİS — Halil İmre. I 
HALİL İMRE (Balıkesir) — Muhterem ar- | 

kadaşlarım, biraz evvel muvakkat komisyon | 
teşkili hususunda yapılan teklife karşı ittihaz | 
buyurduğunuz kararla, şimdi arz edeceğim hâ- ! 
tıra arasında, çok yakın bir irtibat olacaktır. I 
Konuşulmakta olan kanun için - 2279 sayılı Ka- J 
nunun tadiline dair olan bu kanun için - 1956 I 

i 

senesinin 80 Temmuzunda müstaceliyet ifadesi I 
ile. «aceledir, karma komisyon, muvakkat ko- j 
misyon kuralım da bunu süratle çıkaralım» id- I 
diası ile alınan karar bugün hâlâ müzakere ha
lindedir, senesi tamamlanmak üzeredir. Halbu- j 
ki katiyen muvakkat komisyona ihtiyaç olma
dan 5841 sayılı Kanun normal komisyonlara ; 
1951 senesinin 6 ncı ayında gelmiş, 1951 senesi- j 
nin 8 nci ayında da sıhhatli ve selâmetli bir şe- f 
kilde kanunlaşıp çıkmıştır. 6 yıllık bir ömrü 
bunu teyit ve ifade etmektedir. Bu itibarla ar- j 
kadaşlarımın takdim etmiş oldukları «norma! : 
komisyonlara, mûtat komisyonlara iadesi» hak
kındaki teklifin şu noktadan da şayanı nazar 
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ve mütalâa olduğunu arz ettikten sonra esr.sa 
geçeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Ödünç para verme 
Kanununun bugünkü metni, katiyyen yabancı
mız değildir. Bu kanun bu haliyle ve bu hüvi
yetiyle aynı bünye ve kuruluşla 1951 de de gel
mişti. 1951 de de iddia ,bu merkezde ve bu isti
kamette idi. O zaman da komisyonlar ve Muh
terem Heyetiniz, bunun teklif edildiği gibi ni
zamı tesis etmeye muktedir olmadığı ve bu te
sisi mümkün kılacak bir muhtevası da bulunma
dığı kanaati iledir ki, ona bugünkü mer'i şekli 
vermiş bulunuyordu. 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ bu kanunun bir 
hukuk tarafı, bir de iktisat tarafı vardır. Kısa
ca hem o tarafı, hem o tarafı gözden geçirdik
ten sonra arkadaşlarımızın Heyeti Umumiyeye 
takdim- etmiş oldukları önergeleri daha iyi kıy
metlendirmek mümkün olacaktır. 

Hukukun bâzı kaideleri vardır. Elbette be
nim gibi az çok aşina arkadaşlara nazaran ih
tisas sahibi arkadaşlar çok daha kolaylıkla te
yit ve,temin edeceklerdir ki, faiz meselesi umu
miyetle bir hususi hukuk meselesidir. Faiz âkıd-
lerle, tarafların serbest akdiyle tesbit edilir. An
cak kanunlarda, akitlerde mevcudolmıyan faiz 
hadlerini derpiş eden hükümler vardır. Ticaret 
Kanunu hükümlerinde % 5, temerrüdde c/c 10 
faiz haddi bu nevidendir. Fakat hususi huku
kun mûtat tatbikatmdaki suiistimalleri önlemek 
ve herhalde faiz nispetlerinin- takdirinde borç 
alanı, borç verenin karşısında daha müşkül vazi
yetlerde bırakmamak ve kanunların verdiği im
kânların suiistimaline mâni olmak için, bn kanun 
bir suiistimal plâfonu olarak gelmiştir. Bizde 
bunun tarihi yeni değildir, Murabaha Nizamna
mesinden beri süregelmektedir. Şu "halde naşı i 
bir ihtiyacı karşılamak maksadiyle geldiğinden 
bahsetmiveceğim. Bu kanun âmme nizamı ınülâ-
hazasiyle hazırlanmış bir plâi'ondur. Âmme hu
kuku hususi hukuk, bilhassa para gibi birçok 
maddi ve-memleket servetini temsil eden bir 
madde üzerinde olacak bir müdahaleyi herhalde 
hukukun ana kaideleriyle telif etmek mümkün 
olmiyacaktır. 

Arkadaşlarım, şimdi ekonomi ve maliye tara 
fma gelelim : Yani bizim memleketin kalkınma 
bu setmaye piyasasının iş haemma nispeti karşı
sında evvelce aldığımız bu karardan sonra buğun 
kadar nasıl tahavvül ve değişiklik oldu ki, ser.ua-
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yeyi işe karşı ucuzlatmak rejiminden kendimizi j 
alıp -öbür tarafa götürüyoruz? Ortada bunu za
ruri kılacak birşey yok.' Kalkınmamız henüz ta
mamlanmamıştır, sermaye piyasamız, iş hacmi o 
günden bugüne değişmiş değildir. Sermayeye I 
karşı ihtiyaç o zaman ne ise, işin sermayeye karşı, 
sermayenin işe karşı nispeti bugün de o vaziye
tini muhafaza etmektedir. Şu halde değişen ne
dir? Tahmin ederim ki, bu husus gerekçede de 
mevcuttur. Gerekçede, reeskont faizlerinin yük
selmiş olmasından sık sık bahsederler. Reeskont 
faizlerinin vükselmiş olması sebeplerini kısaca 
izah edeyim: 

Filhakika reeskont faizleri % 3 den % 6 ya 
çıkarılmış bulunmaktadır, fakat reeskont faizleri 
bugün kredi piyasasına ve para maliyetine iddia 
edildiği kadar müessir değildir. Bu noktayı sara
haten bir kerre daha izah ediyorum: 

Bu memlekette dört buçuk milyarlık bir ti
cari kredi vardır. Bu ticari plasman içindeki I 
reeskontla ilgili ticari portföy miktarı bir milyar 
üç yüz milyon liradan ibarettir. Aşağı - yukarı 
bu umumi plasmanın yüzde yirmi beşi nispetin-
dedir. Yüzde yirmi beş nispetinde olan bir ölçüyü 
alıp bütün bir kredi piyasasına aksettirmeye ve 
kanunun muhik sebeplerini, - esbabı mucibesini 
buralardan alıp bulmaya katiyen imkân yoktur, 
arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar; şunu da arz edeyim 
ki, gerek borçlu faizi, gerek mevduat şeklinde
ki alacaklı faizi kanunun metninde müddeti 
belli olmıyan zamanlarda azaltılıp çoğaltılabile
cektir. Meselâ mevduat sahibi bir vatandaş bir 
sabah kalkacak ve mevduat sermayesinin geli 
rinin artmış veya eksilmiş olduğunu görecek. 
Bunu şu veya bu istikamete sevk etmek istemi
yorum, kendisine ziraat kredisi, emlâk kredisi, 
ticaret kredisi açılanların hepsi borçludur. Bir 
akşam yatan bir borçlunun; bütün bir yıl için 
icraat ve maliyet faizlerini muayyen bir faiz 
ölçüleri içinde hesaplamış olan bir insanın er
tesi günün nasıl geleceğini bilmemesi piyasaya 
umulduğu gibi istikrar dezil, mutlak istikrarsız
lık getirir. Bu istikrarsızlığa meydan vermemek 
lâzımdır. Millî Korunma Kanunu ile rejim, bir "ı 
hayli gelişmiştir. Yalnız; beyefendiler, dikkati
nizi bilhassa rica ederim, Millî Korunma Ka
nunu bir Mal Kanunudur. Millî Korunnfa Ka- ' 
nununun tatbikatından, arkadaşlarımızın par
ça parça, o günden bugüne kadar kanunun tat-
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bikatmdan aldığı neticeyi ve intibak mahiyetini 
biliyoruz. Hattâ değil kararlar kanun maddesi
nin dahi tashihe ihtiyacı olduğunu biliyoruz. 
Millî Korunma Kanununda dahi beyefendiler, 
kâr haddi yüzde 25 olarak' tâyin edilmiştir. 
Malda bile bunun tâyininden vazgeçilmemiştir. 
Arkadaşlar; nasıl paradan vazgeçilir? 

Bugün, bir madde üzerinde Millî, Korunma 
Kanununu tatbik ederek yumurtada, patateste, 
soğanda bir hata yapılabilir. Bu hatanın yapıl
ması icranın daima az çok görüş hatası olsa bi
le tesir sahası mahduttur. Bunun cirmi ancak 
bu malın cirmi nispetinde kalır, ama para üze
rinde yapılacak bir karar hatası memleketin ve 
vatandaşın bütün sermayesine ve servetine si
rayet edecek akıbetler tevlideder. Hattâ Hükü
metin dahi bu kararı almaması lâzımdı, isteme
mesi lâzımdı. Bu kadar ağır bir vebali bir kre
diler nazım heyetinin isiişaresiyle tekabbül et
mek, tahmin ederim, îcrayı Hükümet etmenin 
en ağır veballerinden birisi olacaktır, arkadaş
lar. 

Beyefendiler, maddelere geçmiyorum, mad
delere geçmiyorum, zira zaten maddeler üzeri
ne geçmek nasibolmıyacaktır, tahmin ederim. 
Fakat, şunu da arz edeyim ki, maddelerin şev
kinde dahi Hükümetin şevki ile muvakkat en
cümenin sevkı arasındaki farkları Heyeti Umu-
miyede tashih etmek asla mümkün değildir. İş
te şu sekiz sayfa yalnız sevk edilen metinle 
Muvakkat Encümenin Heyetiâliyenize sevk et
tiği metin arasındaki farkları tesbit etmekte
dir. 

Bir noktaya daha işaret ederek sözlerime son 
vereceğim. 

Muhterem arkadaşlar; bu kanunu sevk eden
ler ve müdafaa edecek olanlar diyecekler k i ; 
«Bugün memleketlerde iktisadi hayatı tanzim 
bahsinde hükümetler ikitisadi hayata ancak 
para yoliyle nüfuz edip ancak para politikası
nı kendi ellerinde tutmak suretiyle bunda mu
vaffak olmaktadırlar.» ve bir çok memleketler
den misaller vereceklerdir. Verecekleri misaller
den birini.ben size vereyim: Avusturya... 

Beyefendiler, burada şunu da arz edeyim, 
biz, zaman zaman millî kanunlarımızı yapar
ken, millî bünyemiz içinde kabili müdafaa ol
mıyan ahval ve şerait muvacehesinde daima 
millî bünyemiz dışından misaller almış ve böy-
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le bir yol tuta gelmişizdir. Ama beyefendiler, 
millî bünyemizi biz tanıyoruz. Bilhassa biz 
vâzıı kanun bir heyet olarak kanunlarımızın bir
biriyle olan alâkasını, sistemini gayet iyi bili
yoruz. Bugün burada 5481 sayılı Kanunu, ödüne 

. para verme Kanunu konuşulurken, bu tfnemle-
kette bir Millî Korunma Kanununun .yürürlükte 
olduğunu, bu memlekette bir Bankalar Kanu
nunun bulunduğunu ve bu memlekette mev-
cudolan Ticaret Kanununun bu sahadaki istika
metinin ne olduğunu biliyoruz. Ama Avustur
ya'da bu iş böyledir denildiği zaman ben ve siz
ler o memleketin bilgilerimize ışık verici hüküm
lerini bilmiyoruz. Bu kadar kolay istişhat yo
lunu ne Heyeti Âliye, ne Hükümet ve ne de bu 
kanunu müdafaa eden arkadaşlar tervicetmiye-
ceklerdir. Terviceden arkadaşlar bizim imtisal 
derecelerimizi arayacaklardır. Tahmin ederim 
"ki, bu kanunun ne heyeti umumiyesi, ne de gay-
rikabili ıslah olan metni üzerinde durmadan ar
kadaşlarımızın verdikleri takrirlere iltifat et
mekle, hakikaten maksada uygun bir istikamet
te işi ele almak mümkün olacaktır. 

«Bu kanunun istikameti indirmek olur, bin
dirmek de olur.» diyebilirler. Ancak kanunun 
maksadı asla indirmek değildir. Merkez Ban
kası reeskont faizinin artmış olması veya ban
kaların' maliyet hesaplarını size arz edecekler
dir. Kısaca şunu arz edeyim beyefendiler; bu 
memlekette bir buçuk milyar lira ödenmiş ser
maye vardır ve bunun 670 milyon lirası, gayri-
menkullerde yatmaktadır. Bunun efektif ola
rak ticari kredi piyasasında sirküle eden, te
davül eden kısmı ise 750 milyon liradır. Bu 750 
milyon liralık plasmanın 1955 senesi bankalar 
kârı 160 milyon liradır. Bu istikamette her gün 
bilinen veya bilinmiyen bankaların küçük es
nafla Kekabet derecesine şube açtıkları bu devir
de, bu şubeler bankalar zarar etsin diye açıl
mıyor beyefendiler. İhtiyaç, Hükümeti bu isti
kamette karar almaya sevk edecek ve faiz had
dini artırmaya zorlar mahiyette midir ki, kanu
nu süratle, hattâ normal komisyonların müta
lâasından dahi çekip acele olarak çıkarmaya 
gayret olunuyor! Acele olmadığı tatbikatla te-
eyyüdetti beyefendiler. Acele olmıyan bir ka
nun, hakkında müstaceliyet kararı olmıyan bir 
kanun iki ayda çıkıyor da, müstacel çıkması 
gereken bu kanun 8 - 10 aydır çıkmıyor. Şu 
halde Muvakkat Komisyonun sebebi nedir? Ih-
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tısas komisyonları niçin kuruldu1? Bu Mec-
liste ihtisas komisyonları; ihtisas mevzularının 
teyidedilmesi, tarsin edilmesi için kurulmuştur. 
Bendenizin mâruzâtı bundan ibarettir. 

Biraz daha hesap vermek gerekirse, muhte
lif bültenler; Merkez Bankasının bülteni, Tica
ret Vekâletinin konjonktürü, istatistik Genel 
Müdürlüğünün neşriyatı bankaların zarar et
memekte olduklarını, fakat umdukları kârların 
içinde olmadıklarını teyid etmektedir beyefen
diler. (Bravo sesleri) 

Şunu da arz edeyim beyefendiler; banka
lar elbette millî müesseselerdir, millî iktisadi
yatta hadim müesseselerdir. Fakat çalışma 
usulllerini bu memleketin seviyesinde tanzim et
meye de mecburdurlar beyefendiler. (Doğru, 
doğru sesleri) 

Bunlar çalışmalarını bu memleketin seviye
sinde tanzim ettikten sonra yüksek maliyetler
le-buraya dikkat buyurmanızı bilhassa rica 
ederim - kendilerinin ümit ettikleri kârı elde 
edemiyorlarsa, faizleri artırmaktan ziyade; 
kendi maliyet hesaplarının bir kere daha göz
den geçirilmeleri lâzımdır. (Soldan, bravo ses
leri) 

Bu itibarla muhterem arkadaşlarım, benden 
evvel konuşan arkadaşların verdikleri takrirle
rin Muhterem Heyetinizce itibar görerek normal 
komisyonlardan (ve hattâ mümkünse muayyen 
bir zaman vererek) geçirilmesi lâzımdır, işin 
mahiyeti aceleye mütehammil değildir arkadaş
lar. («Komisyon geri alsın» sesleri) 

RElS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN ADINA HABÛK 

ŞAMAN (Bursa) — Muhterem arkadaşlar; ev
velâ bir noktanın tavazzuh etmesi lâzımdır. 

Yüksek Meclis; içtüzüğün hükümlerine göre 
çalışır, bu hükümlere göre; kanunları ya muay
yen encümenlerden geçirir veya, yine kendi ver
miş olduğu kararlarla*Muvakkat encümenlere ha
vale eder. 

( Bu itibarla, muvakkat bir encümenin; ihtı-
. sas encümeni diye adlandırılan diğer encümen

lerden farkı yoktur, hukukan da farkı yoktur, 
Tüzük önünde de farkı yoktur. 

Muvakkat Encümen içindeki faaliyet de; ih
tisas encümenlerinden gelmiş olan arkadaşların 
faaliyetlerinin muhassalasındah başka bir şey de
ğildir. 
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Binaenaleyh, kanun tekliflerini, kanun lâyiha

larını, Muvakkat Kncümenden geçmiş, ihtisas 
Encümeninden geçmiş diye bir nevi hiyerarşi ni
zamına tâbi tutmak ve Muvakkat Encümenden 
geçmiş olanları Yüksek Heyetinizin nazarından 
düşürmeye kalkışmak hiç kimsenin hakkı bulun
mamak lâzımgelir. Bu noktayı bir kere tesbit ede
lim. 

Bu Meclis bu kanundan çok mühim olan ka
nunları Muvakkat encümenlerden geçirerek bu
rada müzakere ve" kabul etmiştir. Binaenaleyh 
bu kanun bütün diğer encümenlerden geçip bu
raya gelmişken nasıl müzakere edilecek idi ise ve 
nasıl bu müzakerede her hangi bir üyenin encü
men mahiyeti itibariyle bu tasarıyı tetkika kifa
yetsizdir, bunu alelacele, gerektiği kadar derine 
inmeksizin tetkika tâbi tutmuşlardır tarzında bir 
beyanda bulunmaya adabı münazara ve bu Mec
lisin "müzakere âdabı mâni ise Muvakkat Encü
menin görüşmelerine de böyle bir tarizde bulun
maya yine hiç kimsenin hakkı olmamak gerektir. 

Bu noktayı böylece tesbit ettikten sonra en
cümenimizde tetkik edilen kanun lâyihasının ma
hiyetine gelelim ve buna girmek için çok kısa bir 
tarihçe yapalım : 

Memleketimizde faiz l;>04 tarihinden beri ka
nunla tesbit edilegelmektedir. 1304 den bu yana 
geçen rejimlerde âzami faiz hadleri, kararna
meler veya kanunlarla tesbit edilmiş ve tesbit 
edilen hadler kararname veya kanunların met
ninde tasrih edilmiştir. Bu âzami miktardır, ama 
bu âzami miktarın tesbit edilmiş olması, muhte
lif devrede hükümetleri ya teklif ettikleri hu
susi kanunlarla veyahut Hükümet kararlariyle 
geliştirilmesi matlûbolan muhtelif sektörlerde 
tatbik edilecek faizleri, bu haddin aşağısına in
dirmesine mâni olmamıştır. Nitekim, işte Emlâk 
Bankasında % 9 faiz haddi câri iken vatandaşı 
mesken edindirme maksadiyle verilen krediler 
faizlerini % 5 olarak tesbit eden Kanun. îşte Zi
raat Bankasının zirai kredilerinde yine % 9 â'za-
mi faiz haddinin câri olduğu sahada faizi % 6 
olarak tesbit eden muhtelif Hükümet kararları. 
Şu halde arkadaşlar, bu kanunun mahiyeti nedir? 
Şunu bilhassa tebarüz ettirmek istiyorum ki. bu 
kanun, faiz haddinin artırılması veya eksiltilmesi 
kanunu değildir. Faiz haddinin tesbiti hususunda 
Hükümete, icraya salâhiyet veren bir kanundur. 

İZZET AK ÇAL (Rize) — Ne demek bu? 
HALÛK ŞAMAN (Devamla) — Bu, zama-
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na, zamanın içtimai ve iktisadi icaplarına, şart
larına göre faiz hadleri Hükümetçe indirilebilir 
veya çıkartılabilir demektir. (Bu, ancak kanun
la olur, sesleri) Müsaade buyurun. Şimdi bunu 
böyle tesbit edelim. Bir kere, bu kanun faiz 
hadlerjni yükseltine kanunu değildir. Bu mev
zuda Hükümete salâhiyet veren bir kanundur. 
Bu kanunla biz Hükümete diyoruz ki; faiz had
lerini tesbit etmeye sen salahiyetlisin, bu salâ
hiyetin mesuliyetini de taşımaktasın. Bunda 
korkulacak ne var? Hükümetin elinde bugün, 
vatan sathında yaşıyan halkın günlük maişe
tini şu şekilde veya bu şekilde takyidedebilecek 
çeşitli salâhiyetler vardır. Faiz tesbiti salâhi
yeti bu salâhiyetlerin yanında ehemmiyetsiz ka
lır. Bugün nakil vasıtalarının, inhisar madde
lerinin, Hükümetin , elinde bulunan sanayi 
mamullerinin fiyatını tesbit etmek, Hükümetin 
elinde bulunan salâhiyetler cümlesindendir. Hü* 
kümetin bu salâhiyetlerini behemehal kötüye 
kullanacağı, zamana ve şartlara uymıyan yersiz 
kararlar alacağı hakkındaki bir zannın ve ze
habın mesnedini anlamak, mantıkan güçtür. 

ÖMER LÛTFt ERZÜRÖMLUO&LU (Yoz-
gad) — - Katiyen şahsi değildir. 

REİS — Müsaade buyurun, efendim. 
HALÛK ŞAMAN (Devamla) — Şimdi bu 

tarafı bırakalım. Başka memleketlerdeki tatbi
kata Halil îmre arkadaşım dokundular. Sırası 
gelmişken söyliyeyim ki, bankacı olduğunu bil
diğim Halil İmre Beyin bir beyanına katiyen 
akıl erdiremedim. Buyurdular İd, faizlerin seyri 
reeskontla alâkalı değildir. Reeskontun faiz had
lerine tesiri yoktur. Böyle bir sözün bir ban
kacının ağzından nasıl çıkabileceğini anlıya-
madım. Dünyanın her tarafında faiz nispetleri
ni emisyon bankalarının, merkez bankalarının 

- reeskont haddi tâyin eder. Dünyanın hiçbir 
memleketi yoktur ki, reeskont haddinin teref-
füü veya tenezzülü cari faiz hadlerine tesir 
etmiş olmasın. Yine hemen arz edeyim ki, dün
yanın hiçbir memleketi yoktur ki, orada faiz 
nispeti kanunla tesbit edilmiş olsun; kanun faiz 
haddi yüzde şu kadar veya bu kadardır, desin, 
(Âzami hadleri tesbit edilir, sesleri) Hayır, 
yoktur, efendim. Faiz ihadleri kanunla tesbit 
edilmiş memleket yoktur. Filhakika bu memle
ketler bizle ınakis değildir. Hakikaten para 
öyle bir meta halini almıştır ki, bunun fiya
tı. Devletin narhına tâbi olmak ihtiyacından 
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varestedir. Bu, arz ve talebe tâbidir. MevSelâ 
İsviçre bankaları vadesiz mevduata faiz vermez. 
Çünkü sermaye ve para o derece mebzulen arz 
edilmektedir. 

Gelelim bizim memlekete; bizim memleket 
için faiz hadleri 'gerek mevduat gerekse ikra-
zatta bir nizam ile tesbit edilmiş hu Ilınmaktadır. 
Memleketimizde sermaye piyasasının teşekkül 
tarzı bizi behemehal faizi bir nizam altında bu
lundurmaya ve memleket içinde zabtü rapt al
tında tutmaya mecbur etmektedir. 

Bu zarurete de böylece işaret ettikten son
ra bunu nasıl yapabileceğimize gelelim. Ya 
bugüne kadar yaptığımız gibi bir kanun kabul 
edip ikrazat ve tevdiatta âzami faiz nispeti şu
dur, deriz veyahut da bu salâhiyeti, zamanın ve 
şeraitin icaplarına göre takdir etme yetkisini 
Hükümete veririz. Gayet tabiîdir ki; Hüküme
tin. de bu •salâhiyetini kullanması kayıttan mü
cerret değildir, yine Muhterem Heyetinizin mu
rakabesi altındadır. Şimdi, bu salâhiyet kanu
nunu mütalâa ederken öyle zannediyorum ki, 
münakaşamızı mevzuun dışına taşırmamamız ve 
görüşmemizin hudutları içinde kalmamız için 
yapacağımız tek şey; bu salâhiyetin Hükümete 
verilmesi .doğrudur veya yanlıştır meselesini mü
zakere ve münakaşa etmemiz ve bir karara bağ-
lamamızdır. Aksi halde bu salâhiyetin şu veya 
bu istikamette tecelli edebilecek olan neticeleri
ni bugün hâsıl olmuş gibi farz ederek faizler 
yükseltilecek, mukavele- akdetmiş olan zevat 
hukuku müktesebelerinden mahrum kalacaklar, 
diye bir mütalâa serdetmek akla ve mantığa uy
gun değildir. 

Kanunun istikameti faizlerin yükseltilmesi 
merkezinde imiş. Kim diyor bunu? Kanunun 
istikameti sadece ve sadece faiz haddinin zaman
la ayarlanabilmesi, icabı halinde düşürülmesi, 
icabı halinde artırılması merkezindedir. 

Şurasını arz edeyim ki; komisyonumuz ayrı
ca da maddede kısa, orta, uzun vadeli diye muh
telif ikrazların tesbit olunacak ayrı ayrı faiz 
hadlerine tâbi tutulacağını zikretmek suretiyle 
Hükümete âdeta bir işaret vermiş; raporda da 
görüldüğü veçhile denmiştir ki; muhtelif cins 
ikrazatta muhtelif şekilde faiz nispetleri tatbik 
etmek lâzımdır. İktisadi realiteye uygun olan 
budur. Bu itibarla faizler artacak, insanlar mağ
dur olacak, mesken yaptırmışlar şöyle olacak, 
apartman yaptırmışlar böyle olacak gibi endişe-
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ler bahis mevzuu değildir. İlmî münakaşa mev
zuu bu salâhiyetin Hükümete verilmesi lâzım
dır veya Hükümete verilmesi caiz değildir, mah
zurludur. Hükümet bu salâhiyeti yerinde kul
lanamaz, ona itimadımız yok. (Gürültüler) Ol
mak lâzımgelir. Hükümete bu salâhiyet verilir 
ve o da bu salâhiyete dayanarak faiz hadlerini 
yükseltirse almış olduğu-bu kararın icaplarını 
bu kürsüden müdafaa etmek mecburiyetindedir. 

ÖMER LÜTFl E R Z U R U M B U O G L U (Yoz-
gad) — Şahsiyat yapıyorsunuz. 

HALÛK ŞAMAN (Devamla) — Şahsiyat 
yapmıyorum. Konuşmalarımda hiç şahsiyat yok
tur. Yalnız münakaşa mevzuumuz şu noktaya 

< inhisar etmesi lâzımdır, diyorum : Bu salâhiye
tin Hükümete verilmesi yerinde veya değildir. 
Tabiri âmiyanesiyle, ortada fol yok, yumurta 
yok iken faizler artırılacak endişesiyle bu kanu-
mm reddine imkân yoktur, arkadaşlar. 

REİS — Oylarını kullanınıvan arkadaşlar 
lütfen kullansınlar. Oylama muamelesi bitmiş
tir, efendim. 

Servet Sezgin buyurun. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Sözcü 

arkadaşımın verdiği izahatı dikkatle dinledim. 
Şahsan tatmin edilmiş değilim. 

Bir kere bu kanunun gayesinin ne olduğu 
hususunda kendileri, bizleri tatmin etmediler. 
Fakat bu kanunun gayesinin ne olduğu esasın
da anlaşıldığı gibi, hepimiz daha öncex banka
larla vâki temaslarımızda bunu öğrenmiş bu
lunuyoruz. Meselâ Ziraat Bankasına gideriz. 
şu veya bu sebeple zirai kredi veya yatırını 
mevzuubahs olunca faiz hadlerinin azlığından, 
reeskont miktarının kifayetsizliğinden şikâyet
le karşılaşırız. «Biz kanunlara riayet ediyoruz, 
Millî Korunma Kanununa riayet ediyoruz, İm 
itibarla kazanç hadlerimiz azdır, zarar edece
ğiz» diyorlar. «Diğer bankalar birçok yollar
la, Bankalar Kanununun müsait noktalarından 
faydalanarak birçok yollardan vatandaşlar ka
nuni hadlerin dışına, çıkarak % 20 ye kadar 
faiz alabiliyorlar» diyorlar. Ticari faaliyetleri 
inkişaf etmiş bir yerde, faraza ticari faali
yetleri ilerlemiş ve kolordu merkezi bulunan 
Gelibolu kazasında İş Bankası şubesi açılma s 
için müracaat ettiğimizde alacağımız cevap 
şu oluyor : «Bir milyar liralık mevduatımız 
vardır, buna mukabil seksen milyon, lira kâr 
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ediyoruz, hattâ ortaklarımıza kâfi miktarda I 
% 8 den fazla temettü veremiyoruz, binaen- I 
aleyh miktarı a r t ın ı , Ödünç Para. Verme Kaim- I 
nunu da çıkarırsanız 'biz de yeni şubeler aça- I 
rız» diyorlar. I 

Demek ki dürüst çalışan, kâfi miktarda te- I 
mettü temin eden İş Bankası ve Ziraat Banka- I 
sı gibi bankaların faiz hadlerinin artırılması I 
icabetmektedir. Bence yapılacak şey iyi bir I 
Bankalar Kanunu ile diğer bankaların vatan- I 
daşa ödünç verme vesair mevzularda fazla faiz I 
almalarını önlemektir. Aksi takdirde bu tek- I 
lifle icra Vekilleri Heyeti karariyle faiz had- I 
leri artırılacaktır, bunun hiçbir şek ve şüphesi I 
yoktur. Ama belki sonra inebilir. I 

Faiz hadleri arttığı takdirde ne olacaktır ' I 
Ziraat Bankasının köylüye vermiş oldukları I 
borçların faizleri yükselecek, İş Bankasının ti- I 
cari hayata yapmış olduğu ikrazaat faizler? I 
artacak ve bunlar iş hayatına intikal edecek I 
ve dolayısiyle fiyatlara inikas ederek, iktisadi I 
kalkınmamız için seve seve katlandığımız bir- I 
takım fiyat yükselişlerine mukabil, bu kanun- I 
lar lüzumsuz yeni artışlar ilâve edilecektir. Bu I 
suretle Ziraat ve İş bankalarının fazla kâr te- I 
min edebilmelerini temin için yeni bir fiyat I 
artışına sebebiyet vermiş olacağız. I 

İkincisi; komisyonun teşekkül tarzı itiba- I 
riyle, hakikaten ihtisas komisyonlarının bu ka- I 
uun üzerinde lâyikiyle duramadıkları anlaşı- I 
lıyor. Meselâ Adliye Encümeninden iki arka- I 
daş iştirak etmiş. Ödünç, para verme muamelesi 
her şeyden ziyade hususi hukuka mütaallik bir I 
mevzudur. Burada ihale serbestisi esas olmakla I 
beraber, Ticaret ve Borçlar Kanununda «Bu tâ- I 
yin edilmemiş ise, faiz haddi şudur» denilmiş- I 
tir. Ancak irade serbestisinin suiistimali karşı- I 
sıııda âmme intizamı mülâhazasiyle Ödünç pa- I 
ra verme Kanunu ile bir yüksek had tâyin edil
miştir. Şu halde âmme nizamını koruma mev-
zııubahistir. Bizce Ödünç para verme Kanunu ile I 
faiz haddinin âzami bir noktada tesbiti lüzum I 
ve zaruretinin sebebi budur. Hususi hukuk ka- I 
rakterini alan bu işe Adliye Komisyonundan iki I 
arkadaş iştirak etmiştir. Balıkesir Mebusu Va- I 
eid Asena arkadaşımız «Söz hakkım mahfuz- I 
dur, 17 nci maddeye muhalifim» diyor. Diğeri 
Hatay Mebusu A. Feyzi Atahan'm ise imzada 
bulunmadığı görülüyor. Adliye Encümeninden 
başka bir üye yok. Diğer komisyonlarda böyle- I 
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dir. Teknik birtakım kusurlar görüyoruz. Me
selâ bir hayli para cezaları vardır. Nevileri tas
rih edilmemiştir. Mükerrirler için. 5 misli para 
cezası gibi bâzı teknik hatalar gözümüze çarpı
yor. 

ikincisi, Ahmet (lürkan arkadaşımızın söy
lediği gibi müktesep hakları tamanıiyle ihlâl 
edici bir hüküm vardır : Bundan evvel yapılmış 
olan mukaveleler bir sene müddetle mer'idir. 
Ondan sonra Hükümetin tesbit ettiği hadlere 
göre faiz alınacaktır. Banka ile on senelik mu
kavele akdetmiş olanın durumu ne olacaktır? 
Tamanıiyle müktesep haklara muhalif bir du
rum husule gelmektedir. Bence muhterem arka
daşımız Halil İmre'nin işaret ettikleri üzere, bu 
kanun lâyihasının alâkalı komisyonlara, iyice 
tetkik edilmek için iadesi icabeder kanaatinde
yim. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. HALÛK 

ŞAMAN (Bursa) — Servet Sezgin Beyefindinin 
diğer mütalâalarına cevap hakkımız mahfuz kal
mak şartiyle Atla 1 et Encümeninden Muvakkat 
.Encümenimizin mesaisine katılan Vacid Asena 
Beyefendinin aşağı - yukarı bütün içtimalarda 
hazır bulunmuş olduğunu, Eeyzi Atahan arka
daşımızın da gene bütün içtimalarda gayet f î ı ; 
bir şekilde rol alarak bütün müzakerelere ka •!-
mış olduğunu ve imzada bulunmamış olması 
keyfiyetinin bu kanunun komisyonumuzdaki 
müzakeresine iştiraki noktasından bir ehemmi
yeti haiz olmadığını ifade etmek için kısaca söz 
aldım. 

HALİL İMRE (Balıkesir) — Muhterem ar
kadaşlarını, artık birbirimizi gayet yakın mesa
feden tanıyan insanlar olarak şahıslarımız üze
rindeki konuşmalardan ziyade meseleler üzerin
de konuşmalara ehemmiyet vermeliyiz. 7 sene
de beri beraber çalışan insanlar olarak arkada
şımın beni bankacı olarak takdim etmesine ih
tiyaç yoktu. Ama ben teyidedeyim ki. bugün 
ben mebusum ve sadece mebusum. 

Şimdi beyefendiler, .Muvakkat Encümen üze
rine bendenizin bir tarizim oldu mu? Muvakkat' 
Komisyonun İçtüzükte sayılı vazife ve salâhiyet
leri hakkında bir şey söyledim mi? Katiyen bir 
şey söylemedim. Bir muvakkat encümen kurul
ması mevzuunda hâdiselerin böyle bir Muvak
kat Encümen kurulmasını icabettirmediğini ifa-
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de ettim. Nitekim zaman ve icaplar bellim bu 
kanaatimi teyidetti. Hükümetin bu teklifini 
Muhterem Heyetiniz tasvibetmiş olmasına rağ
men, ona uymuş ve bu kararı tasvibetmiş olma
sına rağmen hâdisenin hiç de müstaceliyet arz 
etmemiş olduğu sabit oldu. Buna işaretle ikti
fa etmiş idim. Ben bu komisyon salâhiyetsizdir, 
ihtisas komisyonları salahiyetlidir filân deme
dim. Sadece esbabı mucibe üzerinde durdum. 
Ama ihtisas komisyonu diye bir ad varsa, bu
nun da eifazını ihmal etmemek lâzımgelir. Di
ğer komisyonlara gayriınütehassıs komisyon de
memişler ama Adalet Komisyonuna ihtisas ko
misyonu demişler. Millî Savunma Komisyonunla 
ıııütahasıs komisyon demişler. Adı böyle. Bu ko
misyonların, ihtisas komisyonu olduğu, secici 
komisyonların mütehassıs olmadığı yolunda bir 
iddiam yoktu ki, savunmalarını bu yolda yaptı
lar? 

Bendeniz reeskont faizlerinin ticari faizlerle 
alâkası yoktur da demedim. Hattâ dedim ki, bü
yün Türkiye'de dört bucuk milyar ticari plâtıs
ımın vardır. Aynı ayın bültenine bakıyoruz, ora
da ticari reeskont portföyü 1 milyar !•>()() milyon 
liradır. Dört buçuk milyar liralık hacım içinde 
reeskont faizinin, reeskont hacminin hattâ yeri
ni tesbit ettim. Yani 4 bucuk milyar plânsman 
hacmi içinde 1 milyar 'K)0 milyon liralık bir re
eskont hacını varsa, bu % 25 olan nispet bir ma
liyetin tamamına sirayet ettirilmemelidir, dedim. 
Ben bunu dedim, başka bir şey söylemedim. lîe-
eskont faizinin, maliyet hesabında yalnız başına 
değil, elbette reeskonttan istifade edenler için 
maliyet seviyesini yükseltmeyi tahrik edeceğini 
arz ettim. Daha evvel de bunu arz ettim, başka 
bir şey demedim. Bir bankanın faizinin neden 
yüksek olduğunu kimse düşünüyor mu"! -4 bu
çuk milyar plânsnıanın neden 070 milyonu gay-
rimenkuldedirî Bunlar bankadır, para ticareti 
yaparla i*; toprak ticareti, mal ticareti değil. Bir 
taraftan tediye edilmiş sermayelerinin yarısını 
gayrimekule yatırsınlar, öbür taraftan bunun 
eksiğini reeskontla kapamaya çalışsınlar. Bu 
eksiği kendi aralarındaki protokollere dahi iti
bar etmeden, saygı göstermeden tevdiat üzerin
de tatbikatını alabildiğine geliştirip, nahak ye
re masraflarını artırsın ve bu yaptıkları masraf
ları da biı- salâhiyet kanunu iddiasiylc büyük 
kitleye yükletıneye çalışsınlar. Bu olur mu bey
efendiler? 
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j Bu salâhiyet iddiası, gayet mâsumanedir 

beyefendiler, ne biliyorsunuz diyor, salâhiyet 
verin, belki indireceğim. Kimi kandırılyoıiar?, 
kör kör parmağım gözüne. Sizi temih ederim 
ki, indirmiyeceklerdir. 

Mademki mesele açıldı, burada teşrih edil
mektedir, arz edeyim: 1056 sayılı bir Kararna
me vardır. Bankaların bir krediye merbudolmı-
yan hizmetleri vardır, bir de kredi ile birlik
te yürüyen başka hizmetler vardır. Bu hizmet-

I leri bankacı olan ve olnııyan arkadaşlar da pek
âlâ bilirler. .Bilfarz Beyazit'te senet alıyor/' 
Kmin'önü şubesinde kırdırıyor. Eminönü Komüs-
yon alıyor, iştira diye. Şimdi krediye merbut 
kondisyonları kredinin % 40 ile tahdideden ya-

1 ni kredi faizini tahdideden bu kararname dahi 
bankaların eteklerini tutuşturdu. Bu kanundan 
sonra birgün bu işle meşgul olan arkadaşlar 
1050 sayılı Kararın manâsını ve mevzuunu so
racak olurlarsa, mala ait bir kanundan nakde 
ait bir kararın nasıl istihracedildiği de ayrı bir 

I celsenin-.mevzuu olacaktır. Bu tazyiktir ki bu 
kanunu bir an evvel tahrik etmiş bulunuyor. 

Beyefendiler, Hükümete verilen salâhiyet, •','-
bette ihtiyaç nispetinde, ihtiyaçla beraber, hu
kukun tahammülü nispetinde kullanılacaktır. Bu 
Mecl is t opyekû ıı â m mc hukuku müessesesi ol d uğu-
na göre, Hükümeti salâhiyetle teçhiz etmek ister, 
ama kendi salâhiyetlerinden külliyen tecerrüd-
etmeyo de muktedir değildir. Salâhiyet, salâhi
yet... Kanunla mukayyet kılındığı nispette salâ
hiyet... Salâhiyetler iyi istimal edilişi nispetinde, 
gönüllere verilen ferahlık nispetinde teslim edi
lecektir. 

Bu itibarla Hükümet salâhiyet istiyor, onu 
şöyle,'böyle kullanacak diye, bu memleketin ka
nun nizamında ve ananesinde Meclisin uhdesin
de baki olagelmiş olan bu hakkı, bir salâhiyet 
endişesi ve dâvacılığı ile ve asla tatminkâr olnıı
yan bir mucip sebeple Hükümete verecek değiliz 
beyefendiler. 

«Vatandaşın maişetine dair karar salâhiyetini 
Hükümete verdik de paradan niye endişe ediyor
sunuz..'» deniyor. Hattâ «Mal, mülk sahibi olmak 
kararlarımız içinde hususi bir âmil midir?» endi
şesini öne sürmenin zarureti de yoktur henüz. 
Biz sadece zatî meselenin üzerindeyiz. Hiçbir ih-
tilâta meydan vermiyerek konuşmaya devam edi
yoruz. Demin de arz ettim; madde ve eşya ile pa-

l ra arasındaki tefriki Komisyonun Sözcüsü arka-
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daşım tasrih etmelidir, teyidetmelidir. Madde pa
ra mıdır, para madde midir? Madde üzerinde de
min arz ettim, patetes - soğan üzerinde alınacak 
kararın tesiri patetes - soğan kadar olur. Para 
üzerinde alınacak kararın tesiri ise patetes ve 
soğanın ki kadar çabuk gelip geçmez beyefendi
ler. Bu farka işaret ettim. Maişet... Bu noktada 
sade maişet değil, emniyetleri, âti ile ilgili solva-
bilitcye ait teminatın ve sahibinin bankalara ait 
paralarının âtiye ait teminatın da Muhterem He
yetinizin elinden alınmasına müncer olur beyefen
diler... 

İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ ABDUL
LAH AKER (İzmir) ~- Böyle şey yok. 

HALİL İM RE (Devamla) — Maksadınız 
bundan ibarettir. Tevdiat faizi varsa bu da olur, 
gayet acıktır-. Tevdiat faizi vatandaşın biriktir
diği paradır, tkrazat vatandaşın muhtacolduğu 
masrafları karşılamak için aldığı paradır. İşin 
aşikâr olan tarafı budur. Ne var diye teyidct-
mek. ne de yok demek suretiyle reddetmek 
mümkün değildir.'Alınacak karan mevzuun isti
kametini başka suretle, başka istikametlere tev
cih etmek suretiyle tebdile imkân yoktur. Aklı
selim bu kanunun ruhundan asla ayrılmıyacak 
ve hüküm yine bu noktadan verilecektir. (Bra
vo sesleri.) 

REİS — Hükümet. 
İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ ABDUL

LAH AKER (İzmir) — Arkadaşlar, kanunun 
müstaceliyet ve a de m i müstaceliyeti üzerinde 
duran arkadaşlarıma söylemeliyim ki, 8 ay ev
vel ben vekil değildim. Onun için o zamanki 
durumu pek bilmiyorum. Kanun müstacel mi
dir, değil midir? Bu kanun kabul edilmeli mi, 
edilmemeli mi? Bunlara cevap vermeden önce 
su prensip kararını almak lâzımdır: 

Kanunlarla dondurulmuş faiz sistemine yer 
verilecek mi, verilmiyecek mi? Bâzı memleket
lerde bu hususta alınan tedbirlerle iktisadi ha
yatı faizlerle takibetmek imkânı kolaylaşmıştır. 
Bizim memleketimizde ise sermaye ve f'aiz hare
ketleri buna imkân verecek mahiyette değildir. 
Hal böyle olunca Hükümete vermiş olduğunuz 
salâhiyetler içinde bir tanesi de bu olamaz mı 
idi ? 

Halil İrare arkadaşımız diyor ki: «Bu ka
nun çıktığı andan itibaren, İş Bankası, Ziraat 
Bankası Hükümetle ortaktır, bu bankalar fa
iz hadlerini artıracaktır, onları müdafaa etmek 
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• için. bu kanunu buraya getirmiştir.» Böyle şey 

olur mu arkadaşlar? Kanunda mutlaka faiz 
hailleri yükselecek diye bir ifade mi var? İş Ban
kası diye tasriilı edildi. Böyle şey yok. 

Ahmet (fürkan arkadaşımızı dinliyenıedim. 
Simdi yoldan geldim, onun için kendilerine re
va p veremeyeceğim. 

Bütün, medeni memleketlerde faiz hadleri 
dondurulmuş değildir. İsterseniz size bu mem
leketlerin isimlerini söyliyebilirim. O memle
ketlerde hükümetler hayatın icabettirdiği im
kânları zamanında kullanmak salâhiyetini ha
izdirler. Faiz haddi bir musluktur, bu musluk 
zamanın zaruretlerine göre açılır veya kapanır, 
Takdir sizlerindir. Bu 'mevzu üzerinde konu
şulacak çok. şeyler vardır. 

REİS — Ömer Lûtfi Erzurumluoğiu. 
ÖMER LÜTFİ ERZURUMLÜOĞLU (Voz-

gad) —•- Cok muhterem arkadaşlar, evvelâ muh
terem hocam vekil beyefendiye cevap arz ede
yim., Bendeniz kanunun reddini teklif etmiş de
ğilim. Veyahut salâhiyet şöyle olsun, böyle ol
sun demiş de değilim. Ancak bu kanunun Mu
vakkat Komisyondan acele olarak geçtiğini söy
ledim. Biraz sonra usul bakımından noksanları 
izah edeceğim, demin temas etmemiştim. Nor-* 
mal komisyonlardan geçirilerek daha olgun bir 
şekilde huzuru âlinize çıkmasını, getirilmesini 
istedim. Benim teklifim budur. 

Şimdi muhterem sözcü arkadaşımın sözleri
ne temas etmek isterim. Çok muhterem arka
daşlarım. 3,5 senedir Halûk Şaman Beyi şu kür
süden şahsiyat yapmıyan bir mebus olarak bi
lir ve kendisini çok severim. Bendeniz ne muh
terem 'hocam gibi maliyeci, ne de muhterem Ha
lil İmre ve Halûk Şaman beyefendiler gibi ban
kacıyım. Sadece hukuki bakımdan bir komis
yon. mazbatasına temas ettim. Kanunlarımıza 
yerleşmiş olan ve 1304 tarihinden itibaren mer'i 
ve müesses bir hukuki nizamın bozulmaması 
kaseliyle böyle bir konuşma yaptım. Muhterem 
arkadaşlar, benim gibi hanı, hamamı olmıyan, 
hattâ fisebilillâh çokığu çocuğu da buJunmıyaıı 
(Gülüşmeler) bir insan için han, apartman kor-
kusiyle bu teklifi getirdiğini söylemesini kati
yen doğru görmedim. 

HALÛK ŞAMAN (Bursa) -— Katiyen böyle 
bir iddiam yoktur. 

ÖMER LÜTFİ ERZURÜMLlIOfJLF (De
vamla) — Biz bu kürsüden bir noktayı tebarüz 
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ettirmek istedik. Yoksa komisyonun, vazifesini 
yapmadığım, muvakkat komisyonun usulsüz te
şekkül ettiğini, salâhiyeti bulunmadığını iddia 
ile sapık bir noktayı nazar ileri sürmedik. İlen 
kendileri gibi bankacı değilim amma elbetto ki, 
mebus olarak Dahilî Nizamnameyi kendileri ka-
dar okudum, bir muvakkat komisyonun nasıl 
kurulduğunu, nasıl çalıştığını bilirim. Yoksa 
kendilerinin söylediği gibi muvakkat komisyon j 
hakkında aklımdan asla böyle bir şey geçmez. 

Muhterem sözcü diyor ki ; bu salâhiyeti Hü- ( 

kümete mi verelim, yoksa Mecliste mi kalsm? 
. işte ayrıldığımız nokta budur. Tâ 1304 tarihin

den beri kendi bünyemize yerleşmiş bulunan 
bir hukuki nizamı bozmıyalım, bu yetki Meclis- , 
te kalsın, diyoruz. Arkadaşımız Hükümete iti- I 
inadınız mı yok? Diyorlar. Hükümete itimadı
mız olmadığı gibi bir iddiamız da yoktur. İti- | 
inadımız bakidir. Hükümete itimadım vardır, ! 
dedim. Hattâ belki a.caba hatırımda yanlış ıra I 
kaldı diye. acaba ounu söylemedim mi diye z-ı-

•-bitiarı da getirttim ve tetkik ettim, orada da 
bunları tebarüz ettirmiş olduğumu gördüm. Ar
kadaşım bu yola gidip de bunu bir mesele yap
masınlar. Sonra kendileri niçin endişe ediyor
lar? Muhterem arkadaşlarını; Hükümet, fevka- , 
İade ahval d ol ayı si yi e faiz haddini tesbit zım
nında bir kanun teklifi getirdi de, red mi edil
di? Biz sadece 1304 tarihinden beri mer'i ve mü
esses olan bir nizamı bozmamak endişesinden 
hareket etmekteyiz. 

Sonra; çok muhterem sözcü arkadaşıma şu
nu da arz etmek isterim ki : «Hükümet bu sa- L 
lâhiyeti alınca faiz nispetlerini mutlaka yük
seltecektir, denemez. Yükseltebilir de, alçalta-
bilir de...» diyorlar. Halbuki kanun yalnız âza
mi haddini tesbit etmiştir, asgari haddini tes
bit etmemiştir. Şimdi de istedik!en kadar azal
tabilirler. O halde mı salâhiyetin icraya verilme
sini - Yükseltmek gayesini gütmüyorsunuz da -
niçin faiz hadlerinin tesbitini icral kuvvete bı
rakılmasını istiyorsunuz? Elbette ki. bu istek 
sırf faizi yükseltmek gayesine matuftur. 
- Bir de mesken kredilerine niçin temas etti

ler? Buyurdular. Kendisi ile beraber müştere
ken âzası olduğumuz Muvakkat bir Komisyon
da. gayrimenkul kiraları kanım lâyihası hak
kındaki kanun için kurulan "muvakkat encü
mende bulunduğumuz zaman, yabancı memle
ketlerdeki mesken kredilerinin miktarlarını i 
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gördük. Ben oradan tedai ederek misal almış
tım. O derecelerde ki, bugün bankalarımızın 
vermiş oldukları mesken kredilerini az görmü
yorum ama bugünkü mesken ihtiyacı karşısın
da bu da kâfi değildir. Bankaların 1,5 milyar 
liralık plasman içinde 760 milyon liralık kredi
nin - Halil lırıre'nin de dediği gibi - azımsanma-
masmı da muhterem sözcüden rica edeceğim. 

Yüksek Meclis âzami faiz haddini tesbit edi
yor'; bu âzami faiz haddinin yükseltilmesinden 
endişe etmiyorlarsa mesele yok. Beraberiz. Fa
kat kanun yükseltilmesine matuf olarak geti
rilmektedir; alçaltılmayı zaten yapabiliyor, 
muhterem sözcü, endişe etmesin. Bunun için hü
küm getirmeye lüzum yok. 

Tekrar edeyim ; ben ne Halil İm re gibi ne 
de Halûk Şaman gibi bankacı değilim. An'eak 
hukuki bir noktaya temas ettim. Ben bir mu 
kavele imza ediyorum ; Km lâk Kredi ile v".va 
Ziraat Bankasiyle. 10 sene müddetle yüzde 7 
veya şu kadar faizle para aldım, arkadaşlar. Ya
rın hükümet bunu değiştirirse benjm durumum 
mukavelenin hukuki durumu ne olacak? Bu 
husus hukukun hangi prensibine uygundur ce
vap versinler. Ben bu hususa temas ettim. Muh
terem sözcü arktdaşımızdan rica ediyorum, bu
nu başka şekilde anlamasınlar. Kendilerinin 
daha evvel geri aldıkları kanun teklifinin maz
batasında aleyhte oy veren ve muhalefet şerhi 
bulunan, söz hakkım mahfuzdur, diyen arkadaş
lar da bu memleketin menfaatlerine hizmet eden 
kimselerdir. Bu arkadaşların bu yeni mazbata
da imzaları yok. Bilhassa rica ediyorum, bu 
teklifim kanunun reddi hakkında değil, daha 
evvel de arz ettiğim gibi kanunun daha olgun 
halde çıkması içindir. Sonra böyle mühim ka
nunların muvakkat komisyonlarda müzakere 
edilmesinin fazla semere vermediği kanaatinde
yim. Kanunun daha olgun bir şekilde huzuru 
âlinize gelmesi bakımından takririmi vermiş
tim, kabulünü tekrar rica ederim. 

REİS —• Encümen buyurun. Kifayet takriri 
şu anda gelmiş bulunuyor. 

* ENCÜMEN ADINA HALÛK ŞAMAN (Bur
sa) — Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu arkadaşıma 
ceva*ben söyliyeyim ki, beni bildiği zamandan 
bu zamana kadar olduğu gibi bugün de bu kür
süden asla şahsiyat yapmadığım gibi yapılma
sına da katiyen taraftar değilim. Buradaki mü-
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dafaanı, bu kanunun şu veya bu hâdisedeki te
celli tarzının ve neticelerinin görüşülmesi de
ğil, bilâkis hâdiselerden tamamen mücerret bir 
prensip kanunu olarak mütalâa edilmesi ve mü
nakaşalarımızın bu nokta üzerinde tekasüf et
mesini teminden ibarettir. Eğer beyanlarımda 
bu yolda bir zehap hâsıl olmuşsa böyle bir şey 
kastetmediğimi buradan ifade edeyim. Görüşme
lerimiz şahsiyat yapmaya müsait değildir. Zira 
bu, şahsi bir kânun değildir, bir salâhiyet ka
nunudur. 

Ben diyorum ki; memleketimizin gelişen ik
tisadi şartları faiz âzami hadlerinin kanun mad
delerinde dondurulmasını mahzurlu hale getir
miştir. İktisadi hayatın, mütekâsif bir hal alması 
muvacehesinde dünyanın her tarafında olduğu 
gibi Hükümeti faiz hadlerini zaman zaman tebdil 
etmek suretiyle sermaye piyasası üzerinde ve do-
lâyısiyle iktisadi hayat üzerinde müessir kılacak 
kararlar almaya salahiyetli kılmak memleketin 
âli iktisadi menfaatleri bakımından yerindedir. 
Münakaşa ettiğimiz bu mevzu üzerine mütalâala
rımızı teksif edelim, yani bana muarız arkadaş
lar bu mevzudaki mütalâalarını bildirsinler, on
lara itayı cevabederim. Bankaların kötü çalışr 
maları, adedlerinin göze çarpacak şekilde çoğal
ması keyfiyetinin burada müzakere ve münakaşa 
edilmesi sadadin dışındadır. Münakaşalarımızı 
bu kadar yayarsak bir netice istihsal etmemiz 
mümkün değildir. Ben gayet sarih olarak ve zabıt
lara geçmiş ifademde bunu söylîyorum. Banka
lar bu memlekette bir fena seyir tutturmuşlar, 
yalnız bizim değil, muhtelif memleketlerin ikti
sat tarihlerinde bu görülür ve bankaların bir 
nevi suiistimal membaı olduğu zamanlar da- ol-' 
muştur. Ama bu kanunun iddiası, cürmü o ka
dar büyük değildir. Bütçe Encümeninde müza
kere edilmekte olan bir Bankalar Kanunu var. 
Belki o kanun bu gibi suiistimallere set çekecek
tir. Ama bu kanunun mahiyeti ve iddiası ban
kaların çalışmalarını nizam altına almak değildir. 
Ve münakaşasını bugünkü iktisadi durum muva
cehesinde Hükümeti bu salâhiyetle teçhiz edelim 
mi, etmiyelim mi, noktası üzerinde yapmak lâzım-
gelir. 

1304 senesinden beri memleketimizde kanunla 
tesbit edilmiş sabit faiz nispetleri ' tatbik edil
mektedir, bunu muhafaza edelim deniyor. Arka
daşlar, bu kanunu reddetmek için bir mucip sebep 
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teşkil etmez. Çünkü bugünkü Türkiye 1304 deki 
Türkiye değildir. Yine Türkiye 1334 deki, 1951 
deki ve hattâ 1954 deki Türkiye değildir. Gerek 
mevduat hacmi ve gerek para piyasasının almış 
olduğu şekil o günden bugüne namütenahi de
ğişiklikler arz etmiştir. Bu değişikliklerin hükü
meti böyle bir salâhiyetle teçhiz etmeyi lüzumlu 
kıldığı iddia ediliyor. Bunu münakaşa edelim. 
Ama, meseleyi bu kadar yaymak bir netice alma
mak için kâfidir. Onun için, muhterem arkadaş
lar, tekrar ediyorum, kanunun kabulüne Hükü
metçe kanaat getirilmiştir. Meclise sevk edilmiş
tir. Encümenimiz yaptığı tetkikat ve müzakere
lerde yine bu kanaate iştirak etmiştir. 1957 nin 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini bu salâhiyetle 
teçhiz etmek lâzımdır, kanaatine varılmıştır. Ve 
bu kanaatle kanun huzurunuza sevk edilmiştir. 
Kabul veya ret Yüksek Heyetinizine aittir. 

REİS - Ahmet Gürkan. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Sevgili arka

daşlarım, encümen hakkındaki sözlerim hiçbir 
zaman Muvakkat Encümene tariz mahiyetini ta
şımaz. Bendenizin evvelâ taşımakta olduğum 
kanaat, Muvakkat Encümenden ziyade, normal 
encümenlerden çıkan kanunlar üzerinde daha 
çok düşünme imkânı bulunuyor ve bunun normal 
encümenlere havale edilmesi gerektiğini bende
niz teklif etmiş bulunuyorum. Başka hiçbir kas-
dıın yoktur. Arkadaşlar, bu Mecliste bulunan ar
kadaşların kimisi bankacıdır, kiniisi banka idare 
meclisindendir, kimisi tüccardır, kimisi avukattır. 
Onun için bu kürsüye çıkıp mütalâasını söyliyen 
her hangi bir arkadaşa, efendim, senin evin var, 
sen faizlerin artırılmasını istemiyorsun, yahut 
banka idaresiyle alâkan var, demenin mânası 
yoktur. Hepimiz burada milletin menfaatlerini 
müdafaa ediyoruz. Binaenaleyh teklifimizin tek
rar kabulünü arz ve istirham ediyorum. 

REİS — Kifayet takriri var, okuyoruz, efen
dim : -

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir, takririn oya konmasını arz 

ve teklif ederim. 
Erzincan 

Veysel Varol 

REİS — Kifayeti oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

J)iğer takrirleri okuyoruz, efendim ; 
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Yüksek Reisliğe 

ödünç para verme hakkındaki Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair kanun lâyihasının, Ti
caret, Adliye, Maliye ve Bütçe encümenlerine 
havalesini arz ve teklif ederim. 

Tokad 
Ahmet Gürkan 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz edilen sebeplerle müzakereler 

neticesinde iyi ve tatmin edici olarak hazırlan
mamış olduğu anlaşılan kanunun normal ko
misyonlara havalesini arz ve teklif ederiz. 

Yozgad Yozgad 
ihsan Aktürel Ömer Lûtfi Brzurumluoğlu 

REÎS — iki takrir de heyeti umumiyesi iti
bariyle aynı mealdedir. Yalnız ikinci takrir sa
dece normal komisyonlardan bahsetmiştir. Bi
rinci takrir ise norınal komisyonları birer birer 
tadadetmiştir. Bu itibarla Tokad Mebusu Ahmet 
Gürkan'in takririni tekrar okuyup reye arz ede
ceğiz, efendim. 

(Ahmet Gürkan'm takriri tekrar okundu.) 
RE IS — Okunan takriri kabul edenler... Et-

miyenler... Takrir kabul edilmiş ve kanun lâyi
hası takrirde tadadedilen encümenlere havale 
edilmiştir. 

24. I I I . 1950 tarih ve 5655 sayılı Kanuna ek 
kanun lâyihasına ikinci defa verilen reylerin 
neticesini arz ediyorum : (276) rey verilmiştir, 
(1) ret, (2) çekinser vardır, (273) reyle kanuni -
yeti tasvibedilmiştir. 

2. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi hakkın
da kanun lâyihası ve Muvakkat Encümen maz
batası, (1/675) (1) 

RE IS — Bu kanun lâyihasının takdimen mü
zakere edilmesi hakkında alâkalı encümen ta
rafından verilen bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü ruznamenin birinci müzakeresi ya

pılacak maddeleri arasında bulunan, Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi hakkındaki kanun lâyi
hası ve Muvakkat Encümen mazbatasının diğer 
işlere takdimen ve mûstacelen görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Muvakkat Encümen Reisi 
Saim önhon 

(1) 232 sayılı matbua zaptın sonundadtr. 
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I R.ElS- — Takdimen müzakeresini oyunuza arz 

(Mİiyorunı. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı? 

ZEKt BAŞAĞA (Gümüşane) — Muhterem 
arkadaşlar, .1897 senesinden beri bu memleketin 
sağlık mevzularında, bilhassa askerî yönden 
büyük hizmetler yapmış bulunan Askerî Tıp 
Akademisinin bugün daha geniş ve muasır 
memleketlerde mevcut kariyere dâıhil ve daha 
huzurlu çalışmayı temin bakımından yeni bir 
kanun lâyihası gelmiş bulunmaktadır. Askerî 
Tıp Akademisi memleketimizde, bilhassa ordu-
muzun-sağlık durumu ile, meseleleri ile çok ya
kından ilgilendiği gibi, ayrıca araştırmalarla ve 
bir kısım hekimlerimizin yetiştirilmesiyle de 
meşgul olan ilmî bir .müessese hüviyetini ikti-
sabetmiş, fakat bu ilmî hüviyet memleketimiz
de her nedense bugün tamı mânasiyle formunu 
bulamamıştır. Bu bakımdan huzurunuza gel
miş bulunan bu kanun lâyihası, tahmin «diyo
rum ki, Askerî Tıp Akademisinin bundan sonra 
yalnız memleketimizde değil, bütün dünya 
muvacehesinde ilmî çalışmalarını ve eserlerini 
sağlıyacak bir hava temin edecektir. Akademi 
bugün ordumuzun sağlık meseleleriyle ilgilen
mekle beraber, diğer taraftan Ankara Tıp Fa
kültesi ve gerekse tstanbul Tıp Fakültesine na
zaran ihtisas verme mevzuunda kifayetsizdir. 
Bu kanun, askerî hekimlerimizin yetiştirilmeleri 
bakımından da büyük bir ihtiyaca cevap vere
cektir. Bugün askerî hekimlerimizin büyük bir 
kısmı, gerek Ankara'da, gerekse istanbul'da 

.imkânlar bulmak suretiyle ihtisaslarını yapma
ya çalışmaktadırlar. Fakat bu, onların tam mâ
nasiyle yetişmelerine kâfi gelmemektedir. Bu 
kanun bir (taraftan ordumuzun sağlık hizmetle
rini daha mükemmel bir şekilde, ilmî arnştır-

j malarla yapılmasını sağlarken, diğer taraftan 
I yetişmiş bulunan askerî hekimlerimizin hem ih-
I tısaskbrım göz önünde tutacak hem de ilmî hü

viyet tanınmasını sağlıyacaktır. Keza doçent ve 
. profesörlerimizin artırılmasında da büyük âmil 

I olacaktır. Bu bakımdan bu 'kanunun kabul edil-
I meşini ben de rica ederim. 
i REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde başka 

söz istiyen var mı efendim? (Yok sesleri) 
; Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo- r 
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rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Takrirde aynı zamanda müstaceliyet de tek
lif edilmektedir. Müstacelen görüşülmesini re-' 
yinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler., Kabul edilmiştir. 

. Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu 
MADDE 1. — Gülhane Askerî Tıp Akademi

si Millî Müdafaa Vekâletine bağlı ilmî muhta
riyeti haiz yüksek eğitim, öğretim ve araştırma 
yapan akademik bir müessese ve ordunun sağ
lık işlerinin en yüksek istişari organı olup bu 
kanuna ve bu kanun gereğince çıkarılacak ni
zamname hükümlerine göre idare olunı\r. 

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

MADDE 2. — Gülhane Askerî Tıp Akade
misi, Akademi ve Tatbikat Hastanesi olmak üze
re iki kısımdan teşekkül eder. 

A) Akademinin vazifeleri şunlardır ; 
a) Üniversitelerin ilgili fakültelerinden me

zun olan askerî tabip ve diş tabibi ve eczacıla
rın staj müddeti devamınea eğitim ve öğretimi
ni yaparak gerekli tekâmüllerini sağlamak, 

b) Yedek askerî tabipler, diş tabibi ve ec
zacıların askerî tababet bakımından gerekli eği
tim ve öğretimini sağlamak, 

e) Sıhhiye astsubay ve ordu hemşire okul
ları öğrencilerinin eğitim ve öğretimini sağla
mak, 

d) Ordunun muhtacolduğu mütehassıs ve 
müşavir tabip ve eczacıları yetiştirmek, 

e) Kurslar açmak suretiyle ordunun gerek 
muvazzaf ve gerek yedek sıhhi personelinin 
meslekî bilgilerini artırmak, barış ve savaşta 
askerî sağlık vazifeleri bakımından tekâmülleri
ni sağlamak, 

f) Askerî ve genel tababet sahalarında 
araştırmalar yapmak, memleketin epidemiyolo-
jik durumunu tetkik etmek, ordunun sağlığını 
ilgilendiren her çeşit meselelerde hakem ve mü
şavirlik vazifesini görmek, 

g) Orduda vukua gelecek salgınlarla mü
cadele ve korunma için lüzumlu tedbirleri al
mak. 

B) Tatbikat hastanesinin vazifeleri şunlar
dır : 
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a) Eğitimle ilgili klinik ve lâboratuvar ça

lışmaları yapmak, stajyer, asistan, başasistan ve 
diğer sıhhi personelin eğitimini ve her yönden 
tekâmülünü sağlamak maksadiyle 1 nci madde 
gereğince yapılacak nizamnamede tesbit edilecek 
nispet ve esaslar dâhilinde ordu mensuplarının 
ve ailelerinin ve sivil şahısların muayenelerini 
ve ayaktan veya yatırarak tedavilerini yapmak. 

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

MADDE 3. — Gülhane Askerî Tip Akade
misinin öğretim ve idare işleri : 

a) Kumandan; 
b) Profesörler Heyeti: 
c) tdare Heyeti; 

tarafından görülür. 
REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Gülhane Askerî Tıp Akade
misi kumandanı, Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
profesörleri arasından 1 nci madde gereğince 
yapılacak nizamnamede gösterilecek şartlar dâ
hilinde Millî Müdafaa Vekili tarafından tâyin 
edilir. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi kumandanı, 
Gülhane Askerî Tıp Akademisinin âmiri olup 
profesörler ve idare heyetlerine reislik yapar, 
akademinin ve tatbikat hastanesinin her türlü 
işlerini tedvir eder. 

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

MADDE 5. — Profesörler Heyeti, Gülhane 
Askerî Tıp Akademisinin ordinaryüs profesör ve 
profesörleriyle müstakil olarak ders vermekle va
zifeli doçentlerden teşekkül eder. 

Profesörler Heyeti, akademide kürsü ve ens
titülerin kurulması, kaldırılması ve birleştiril
mesi ve sair her türlü akademik çalışmalarla il
gili hususlar hakkında kararlar verir, akademi 
öğretim üyelerini, başasistan ve asistanlar nam-

ı zetlerini ve yabancı memleketlere gönderilecek 
ordu sıhhi personelini seçer. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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MADDE 6. — tdare Heyeti, Profesörler He

yetince seçilecek 4 öğretim üyesinden teşekkül 
eder. 

tdare Heyeti, Askeri Tıp Akademisinin ida
resiyle ilgili hususlarda kumandanın yardımca-
sıdır. Profesörler Kurulu kararlarının ve Aka
demi Tatbikat Hastanesine ait nizamname ve 
talimatnameler hükümlerinin yerine getirilme
sini sağlıyacak karar ve tedbirleri alır. 

REİS — Madde hakkında söz ıstıyen var mı 
efendim?... Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Gülhane Askerî Tıp Akademi
sinin öğretim üyeleri, Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi doçent, profesör ve ordinaryüs profesör
leridir. 

REÎS — Madde hakkında cöz istiyen var mı 
efendim?... Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Gülhane Askerî Tıp Akdemisi 
doçentleri, 4936 sayılı üniversiteler Kanununa 
göre üniversite doçenti unvanını kazanmış olan
lar arasından seçilir, 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı 
efendim?... Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Gülhane Askerî Tıp Akademi
ği profesörleri, 4936 sayılı Üniversiteler Kanu
nuna göre üniversite doçenti unvanını kazan
mış olanlar arasından Akademi Profesörler He
yetince, 1 nci madde gereğince yapılacak nizam
nameye tevfikan seçilir. Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi profesörlüğüne seçileceklerden ara
nacak şartlar şunlardır : 

a) En az beş yıl1 Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi doçentliğini yapmış veya 4936 sayılı 
Kanuna göre üniversite doçenti unvanını kazan
dıktan sonra 7 yıl uzmanlığı ile ilgili bir ilim 
veya meslek içinde çalışmış bulunmak, (Akade
mi dışında bir müddet çalışdıktan sonra Gülha
ne Askerî Tıp Akademisinde vazifelendirilen 
doçentler için bu müddet Gülhane Askerî Tıp 
Akademicinde geçmiş gibi hesabolunur. 

Ancak bu müddetin en az bir yıl Gülhane 
Askeri Tıp Akademisi doçentliğinde geçmiş ol
ması şarttır.) 

b) ilmî kudretini ve öğretim kabiliyetini 
4936 sayılı Üniversiteler Kanununa göre doçent-
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Lik imtihanını kazandıktan sonraki yayımları 
ve çalışmaları ile tanıtmış olmak. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı 
efendim?... Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Gülhane Askerî Tıp Akade
misi Ordinaryüs profesörleri, bir kürsünün ida
resi için Gülhane, Askerî Tıp Akademisi profe
sörleri arasından birinci madde gereğince ya
pılacak nizamnamesine tevfikan seçilirler. 

Ordinaryüz profesörlük için aranılacak şart
lar şunlardır : 

a) En az beş yıl profesörlük etmiş olmak. 
b) Üstün değerde ilmî araştırmalar, yayım

lar yapmış bulunmak ve meslekteki üstün başarı-
lariyle tanınmış olmak. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı, 
efendim? Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Gülhane Askerî Tıp Akade
misi doçentlerinin tâyinleri Millî Müdafaa Ve
kilinin tasdiki ile, profesörler ve ordinaryüz pro
fesörlerin tâyinleri Millî Müdafaa Vekilinin 
teldifi üzerine yüksek tasdikle yapılır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı, 
efendim?... Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.,, Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Gülhane Askerî Tıp Akade
misi öğretim yardımcıları Başasistan ve müte
hassıslardır. Bunların seçimleri ve vazifeleriyle 
ilgili hususlar 1 nci madde gereğince yapılacak 
nizamnamede gösterilir. 

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

MADDE 13. — Gülhane Askerî Tıp Akade
misi öğretim üyeleri, birinci madde gereğince 
yapılacak nizamnamede gösterilen sebeplere gö
re ve Akademi Profesörler Heyetinin kararı 
üzerine Akademideki öğretim vazifelerinden 
alınabilirler. 

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

MADDE 14. — Gülhane Askerî Tıp Akade
misi öğretim üyeliğinden ayrılmış olanlar Gül
hane Askerî Tıp Akademisine mahsus akademik 
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unvanlarını muhafaza ederler. Profesörler He- | 
yeti kararı ile akademik unvanlardan malınım 
edilme halleri birinci madde gereğince yapıla
cak nizamnamede belirtilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı, 
efendim?. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE İ 5. — Gülhane Askerî Tıp Akade
misi öğretim üyeleri, hariçte resmî veya hususi 
bir işi bulunmadıkça Akademi tazminatı adiyle 
aşağıda belirtilen miktarlar üzerinden bir tahsi
sat alırlar : 

Lira 

Akademi Kumandanı ve ordinaryüs 
profesörleri . 400 
Akademi profesörleri 300 
Akademi doçentleri 200 

BEİS — Madde hakkında söz istiyen varını, 
efendim?. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun me
riyete girdiği tarihte Gülhane Askerî Tıp Aka
demisinin müstakil kürsülerinde bilfiil öğretim 
vazifesi yapmakta olanlar, bu kanunla tesbit 
olunan Gülhane Askerî Tıp Akademisi profesörü 
unvan ve hakkını haiz olurlar. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı, 
efendim?.... 

HALÛK TÎMURTAŞ (Balıkesir) — Söz is
tiyorum. 

REİS — Buyurun. 
HALÛK TÎMUBTAŞ (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlarım; buradaki muvakkat mad
de ile istihdaf edilen gayeyi bendeniz vazıh 
olarak anlıyamadım. Encümenden riea ediyo
rum; izahat versinler; vazıh olursa ona göre 
hareket ederiz. 

Deniyor ki ; «bu kanunun meriyete girdiği 
tarihte Gülhane Asekrî Tıp Akademesinin müs
takil kürsülerinde bilfiil öğretim vazifesi yap
makta olanlar, bu kanunla tesbit olunan Gül
hane Askerî Tıp Akademisi profesörü unvan 
ve hakkını haiz olurlar.» Yani bu demek mi
dir ki ; bu kanun kabul edildikten sonra bun
lar diğer profesörlerin geçirdiği kademeleri, 
geçirmiş bulundukları devreleri geçirmeden 
mi profesör olacaklardır? Bunun geçmişte mi- I 
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salj vardır. Daha evvel öğretim üyesi iken ka
nun kabul edildikten sonra profesör olanlar 
vardır. Encümen tavzih ederse reyimizi ona 
göre kullanacağız. Şahsan böyle bir muvakkat 
maddenin aleyhindeyim. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. KENAN 

ÇIĞMÂN (Çankırı) — Muhterem arkadaşlarını, 
Gülhane Tıp Akademisinde el'ân kürsü işgal 
eden zevat, tamamen Üniversiteler Kanununa 
göre doçentlik yapmış kimselerdir. Ve bun
ların profesörlük için geçirmeleri lâzımgelen 
5 senelik müddet de tamamlanmıştır. Bu mu
vakkat maddenin getirilmesinde bâzı sebep
ler ileri sürülmüştür. Meselâ, çene cerrahisi 
yapmış bulunan ve doçentlik payesine, hattâ 
profesörlüğe lâyık olan ve kürsü idare eden bu 
zat, üniversitemizde mukabili bir kürsü bulun
madığı için, bizim üniversitelerimizde imtihanı 
yapılarak buna doçent unvanının dahi veril
mesinin imkânı hâsıl olmamıştır. Bu gibi öğre
tim üyesini mağdur etmemek ve profesör un
vanını bu sayede verebilmek maksadiyle mu
vakkat bir madde konulmuştur. Yoksa diğer 
kürsüleri işgal eden zevatın hepsi müddetle
rini doldurmuşlardır, ve hocalık ve profesörlük 
yapmaya lâyık kimselerdir. Bunlardan istisna 
edilmiş bir veya iki kişi vardır, diğerleri ta
mamen bu hakkı kazanmış vaziyettedirler. 

REİS — Halûk Timurtaş. 
HALÛK TİMURTAŞ (Balıkesir) — Efen

dim, muhterem arkadaşımız, izahında buyur
dular ki «bunlar, bütün evsafı haiz durumda
dırlar.» Ve sonra da ilâve ettiler «bir iki kişi 
müstesna.» Bendeniz işte bu gibi istisnaların. 
olmaması, Üniversiteler Kanunu muvacehesin
de her hangi bir tefrika yer verilmemesi içirt 
bu teklifimi ileri sürmüştüm. Eğer tensip bu
yurursanız! bu muvakkat maddeye «profesör
lük için lâzımgelen bütün evsafı haiz olanlar» 
diye bir ilâve yapmak suretiyle onu bu şekle 
sokalım. 

REİS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Sam

sun) —- Muvakkat Encümende bu mesele üze
rinde duruldu. O zaman alâkalı arkadaşlar iza
hat verdiler. Bir kerre bu kanun üniversite do
çentliğini esas almıştır. Yani Gülhane Akade
misinde profesör olmak için evvelâ üniversite 
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doçentliği vasfını kazanmış olmak şarttır. Gül-
hane Akademisi profesörleri, doçentlik vasfım 
kazanmış olanlardan seçilecektir. Halen Gülba-
ne Akademisinde tedris kürsüsü olan arkjrâfeş-
larm büyük bir kısmı üniversite doçenti fıuvi-
yeti ve vasfını taşımakta ve senelerden beri do
çentlik vazifesini görmektedirler. Bu kanun 
çıktıktan srmra profesör olmak imkânına ma
liktirler. Müsaadenizle muvakkat maddeyi oku
yayım: Maddede Halûk Timurtaş arkadaşımı
zın istediği vuzuh vardır. Maddeyi okuyorum : 
«Bu kanunun meriyete girdiği tarihte Gülhane 
Askerî Tıp Akademisinin müstakil kürsülerin
de bilfiil öğretim vazifesi yapmakta olanlar,» 
yani müstakil kürsülerde bilfiil vazife yapmak
ta olanlar, bunlar içinde doçentlik imtihanım 
kazanmış olanlar... Bunların içinde üç kişi, 
bunları bütün Meclisin bilmesi iktiza eder, üç 
arkadaş vardır ki, doçentlik vasıfları olmadığı 
haldo müstakil kürsülerde öğretim vazifelerim 
fiilen yapmaktadırlar. Raportör arkadaşımız 
izah etti, bir tanesi çene cerrahisi mütehassısı
dır ve doçentlik imtihanını vermesine Türkiye'
de imkân yoktur. Çünkü üniversitelerimizde çe
ne cerrahisi kürsüsü yoktur. Bu arkadaşımızın 
imtihanını yapacak bir jüri teşkil ederek İm ar
kadaşa doçentlik vermek imkânı mevcut değil
dir. Ama bu arkadaş yetişmiştir, senelerden be
ri Gülhanede bu kürsüde fiilen çalışmaktadır'. 
îki de ayrı arkadaş vardır. Bu kanun kabul 
edildiği takdirde, doçent olmadığı halde fiilen 
kürsüyü idare etmekte olan bu üç arkadaş oto-
matikman profesör unvanını alacaktır. Gerek 
Mülkiyenin, Siyasal Bilgiler Fakültesi haline 
gelmesi anında, gerek Yüksek Mühendis Okulu
nun Teknik Üniversite olduğu sırada, madde tas
rih etmek suretiyle buna müşabih hükümler ko
nulmuş bulunmaktadır. Binaenaleyh bu malû
mat tatmin ederse kabulünü Yüksek Meclisin 
takdirine arz ederim. (Kabul, kabul, sesleri) 

REİS — Başka söz istiyen arkadaşımız var 
mı, efendim? Muvakkat Maddeyi oyunuza arz 
ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

MADDE 16. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REİS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum; 
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• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
I 

i MADDE 17. — Bu kanun hükümlerim icra-
I ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
i REİS —• Maddeyi oyunuza arz ediyorum ; 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
J Kanun heyeti umumiyesi üzerinde müzake-
j reler sona ermiştir. Heyeti umumiyesi üzerinde 

son olarak söz istiyen, yok. 
Kanun heyeti umumiyesini oyunuza arz edi

yorum ;. kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(Hayırlı, uğurlu olsun sesleri, alkışlar) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik 

I Kırcülığı Hükümeti arasında imzalanan Kültür 
Anlaşmanın tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye ve Maarif encümenleri mazbataları 
(1/526) (1) 

REÎS — Bu lâyiha hakkında Maarif Vekili
nin takdimen ve müstacelen müzakere edilmesi 
için bir takriri vardır, okuyoruz. 

. Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında bulunan iki numarada mu
kayyet Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bü
yük Britanya ve Kuzey îrlânda Birleşik Kıral-
lığı Hükümeti arasında imzalanan kültür anlaş
masının tasdiki hakkındaki kanun lâyihasının 
takdimen ve müstaceliyetle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Maarif Vekili 
T. îleri 

REİS — Takdimen müzakeresini oyunuza 
arz ediyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde söz is
tiyen var mı? 

Söz istiyen olmadığına göre maddelere geçil
mesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Takrirde aynı zamanda müstaceliyet teklifi 
vardır. Müstacelen müzakeresini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I (1) 193 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Bri- ] 
tanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kırallıgı Hü
kümeti arasında imzalanan Kültür Anlaşması

nın tasdiki hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda 
Birleşik Kırallıgı Hükümeti arasında 12 Mart 
1956 tarihinde Ankara'da imzalanan Kültür An
laşması tasdik edilmiştir. 

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

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

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

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

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık oyunuma 
arz ediyorum. 

4. — Avrupa; Kültür Anlaşmasının tasdikine 
dair kanun lâyihası ve Hariciye ve Maarif encü
menleri mazbataları (1/568) (1) 

REÎS — Bu lâyihanın takdimen ve müstaee-
len börüşülmesi hususunda Maarif Vekili tara
fından bir takrir verilmiştir, okuyoruz. j 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddelerinin 11 nci numarasında bulunan Av
rupa Kültür Anlaşmasının tasdikine dair kanun 
lâyihasının takdimen ve tercih an müzakeresini 
arz ve teklif ederim. 

Maarif Vekili I 
Tevfik îleri ! 

REÎS — Takdimen müzakereyi oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen arka
daşımız var mı efendim? Yok. Maddelere geçil
mesini oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Takrirde aynı zamanda müstaceliyet teklifi 

(1) 224 sayılı matbua zaptın sonundadtr. 
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de vardır. Bu hususu da oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Avrupa Kültür Anlaşmasının tasdikine dair 
Kanun 

MADDE 1. — Avrupa Konseyi Vekiller Ko
mitesi tarafından 19 Aralık 1954 tarihinde Pa
ris'te imzalanan ilişik Avrupa Kültür Anlaşma
sı tasdik edilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen arka
daşımız var mı efendim? Yok. Maddeyi oyunu
za arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler , 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

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

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

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

Kanunun heyeti umumiyesi üzerindeki mü
zakere bitmiştir. Son olarak söz istiyen arka 
daşımız var mı efendim? Yok. , 

Kanunun heyeti umumiyesi açık oyunuza 
arz edilmiştir. 

5. •— Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuri
yeti arasında imzalanan kültür mukavelesinin 
tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve 
Maarif encümenleri mazbataları (1/678) (1) 

BEİS — Bu kanun lâyihasının takdimen 
müzakeresi hakkında Maarif Vekilinin takririni 
okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında 12 nci sırada bulunan Türki
ye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti arasında 
imzalanan kültür mukavelesinin tasdiki hakkın
daki kanun lâyihasının takdimen ve müstaceli
yetle müzakeresini teklif ederim. 

Maarif Vekili 
Tevfik Heri 

REİS — Takdimen müzakeresini oyunuza 

(1) 225 sayılı matbua zaptın sonundadır, 



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

Lâyihanın (heyeti umumiyeti üzerinde söz is
tiyen var mı? 

Maddelere geçilmesini oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. "Kabul edil
miştir. 

Takrirde aynı zamanda müstaceliyetle mü
zakere teklifi vardır. Müstaceliyetle müzakere
sini oyunuza arz 'ediyorum. 'Kabul edenler.. Et
miyenler.. Müstaceliyetle müzakeresi kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti ara-
sında imzalanan Küttür Mukavelesinin tasdiki 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin 
Cumhuriyeti arasında 12 Şubat 1957 tarihinde 
Ankara'da imzalanan Kültür Mukavelesi tasdik 
edilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz isıtiyen var mı ? 
Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler.. Et

miyenler.. Kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE .3. — Bu kanunu icraya t er a Vekil
leri Heyeti memurdur. 

REÎS — Kabul edenler.. BJtmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Son olarak «öz istiyen arkadaş var mı? 
Kanunun 'heyeti umumiyesi acık oyunuza arz 

edilmiştir. 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri namına hareket eden 
«Export - tmport Bank of Washington» arasın
da 20 Mart 1956 tarihinde imzalanan 25 milyon 
dolarlık kredi Anlaşması ve ekinin tasdiki hak
kında kanun lâyihası ve Hariciye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/573) (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde soz isti
yen var mı, efendim? Maddelere geçilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri namına hareket eden «Ex-
port - tmport Bank of Washington» arasında 
20 Mart 1956 tarihinde imzalanan 25 milyon 
dolarlık kredi Anlaşması ve ekinin tasdiki 

hakkında Kanun 

(1) 195 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

MADDE 1. — 1 Temmuz 1955 - 30 Haziran 
1956 devresi zarfında Amerika Birleşik Devlet
leri tarafından memleketimize tahsis edilen 99.1 
milyon dolarlık yardımdan kredi şeklinde ve
rilen 25 milyon dolara aidolup Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri namına hareket eden «Export - împort 
Bank of Washington» arasında 20 Mart 1956 
tarihinde imzalanan kredi Anlaşması ve eM tas
dik olunmuştur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı, 
efendim? Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

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

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
münakit Zirai emtia Anlaşmasının tasdikine dair 
kanun lâyihası ve Hariciye, Ticaret, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/459) (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz isti
yen arkadaşımız var mı, efendim? Maddelere ge
çilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında münakit 
Zirai emtia Anlaşmasının tasdikine dair Kanun 

MADDE 1. — Zirai maddeler ticaretinin ge
liştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki muaddel 
Amerikan Kanununun* I nci kısmı hükümleri ge-

(1) 196 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

— 40 — 



t : 77 5.6. 
reğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında mün-
akit, 12 Mart 1956 tarihli Anlaşma tasdik olun
muştur. 

RE IS — Madde hakkında söz istiyen arkada
şımız yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.;. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

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

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir, efen
dim. 

tf. — Abdülkadir Hayrettin özgüven'in mah
kûm olduğu cezanın affı hakkında Adliye Encü
meni mazbatası (5/42) (1) 

EEÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söẑ  is
tiyen var mı? Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Abdülkadir Hayrettin Özgüvenin mahkûm 
olduğu cezanın affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Nüfusta Akseki'nin Demirci
ler. mahallesinin 33 hane, 3 cilt, 59 sayfasında 
kayıtlı Mehmet Tacittinoğlu, Fahriye'den "doğ
ma 1927 doğumlu Abdülkadir Hayrettin özgü
ven'in Basın Kanununun 16 ve Türk Ceza Ka
nununun 163 ncü maddesinin son fıkrasına tev
fikan istanbul 2 nci Ağır Ceza Mahkemesince 
verilen 16 . V . 1953 gün ve 1953/124 sayılı ka-
rariyle mahkûm bulunduğu 6 ay hapis cezası 
aff edilmiştir. 

RE IS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

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

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

(1) 204 sayılı matbua saptın sonundadır, 
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MADDE 3. —• Bu kanunu icraya Adliye Ve

kili memurdur. 
REİS — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir, efen
dim. i 

Oylarını kullanmıyan arkadaşlarımız kullan
sınlar, efendim. 

9. — Fevzi Boyar'ın mahkûm olduğu ceza
sının affı hakkında Adliye Encümeni mazbatası 
(5/43) (1) 

RE IS — Kanunun heyeti umumiyesi üzerin
de söz istiyen var mı efendim? Sırrı Ataiay, bu
yurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlar, ödemiş Merkez Camii Vaizi Fevzi Bo
yar'ın mahkûm olduğu on ay ağır hapis cezası, 
Adliye Encümeninin" bir müstenkif oyuna karşı 
hususi af mevzuu olmaktadır. Durumu tahlil et
meden önce böyle bir cezanın hususi af mevzuu 
olup olmıyacağını bir nebze tetkik edelim. Biraz 
önce birinci müzakeresi yapılan hususi aftan 
ayrı mahiyeti olan ve başka mahiyet taşıyan bu 
hususi affı derpiş eden encümen mazbatası üze
rinde duralım. Hususi af şahsi sebeplere müste
nit merhamet ve atıfet tedbiridir. Anayasanın 26 
ncı maddesine göre bütün suçlardan dolayı hu
susi af çıkabilir. Büyük Meclis bu hususta yetki
lidir. Bizim mevzuatımızda da dünya hukuk mev
zuatına göre afiv için muayyen durumlar der
piş edilmiştir. Afiv ancak üç şekilde olabilir, ih
tiyarlık, uslanmış olmak, bir de adlî hatadır. Bu 
üç durum da Anayasanın sarih hükmüne göre 
Büyük Millet Meclisi bu hakkını dilediği gibi kul
lanabilir ama mevzuat şu yolda derpiş edilmiştir 
ki, hususi af ancak üç şekilde mümkün olabilmek
tedir. Dünya doktrininde, hukuk mevzuunda bu 
cihetler tesbit ve tâyin edilmiştir, (ihtiyarlık, us
lanmış olmak ve bir de adlî hata) Şimdi mazbata
yı tetkik edelim görürüz ki, hususi af mevzuu-
nun dışındadır. Encümenin raporunda gene ya
şında olan bu imam memlekete faideli olabilmek
tedir deniyor. 45 yaşındadır, ihtiyarlık hali ba-
hismevzuu değildir. Uslanmış olması ciheti ise : 
Bir şahsın nedamet duyması için infazın başla
ması lâzımdır. Yani kendisi hakkında verilen 

(1) 206 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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cezanın infazı başlaması icabeder. Fakat şu hâ
disede, ise hüküm bir buçuk sene önce tasdik 
edilmiş olmasına ve kendisi de Diyanet İşleri 
Reisliği emrinde muayyen bir vazifede bulun
masına rağmen, biraz sonra üzerinde ehemmi
yetle duracağım gibi ceza infaz edilmemiştir. 
Cezanın infaz edilmemiş olması bu mevzuda us
lanmanın bahis konusu olmasına mânidir. Esa
sen ceza kesinleşmiş, tashihi karar yoluna gidil
miş reddedilmiş, Başmüddeiumumilik Temyiz 
Ceza Heyeti Umumiyesine müracaat etmiş ve 
orada da reddedilmiştir. Bu durum karşısında 
cezanın infaz edilmesi gerekirdi. Çünkü Usulün 
400 ncü ve mütaakıp maddeleri bunu âmirdir. 
Diğer hallerde hiçbir hal cezanın infazını tehir 
ettiremez. înfaz başlamış değildir ki, hukuk 
doktrininde bahis konusu olan uslanma dolayı-
siyle af yoluna gidilsin. Kaldı ki, mevzuatımızda 
(meşrutan tahliye) yer almaktadır. Şimdi uzun 
uzun bunları tahlile geçmiyeyim. 

Üçüncü nokta; bir adlî hatanın mevcudiyeti
dir. Bu cezanın verilmesine sebep olan hâdise 
şöyle cereyan etmiştir. 1954 seçimlerinde ödemiş 
camiinde vaiz olan bu zat camide «yarın Demok
rat Partinin mitingi var. Bu mitinge gitmiyen-
ler, Demokrat Partilileri gülerek karşılamıyan-
lar ve onlara rey vermiyenler münafıktır ve hat
tâ kâfirdirler.» 

SOLDAN IKÎ MEBUS — Doğru söylemiş. 
SIRRI AT ALAY (Devamla) — Evet bu 

sözleri Allah'ın evinde söyliyen kimseye, doğru 
diyenler, tasvibedenler kanun vâzıı olan muh
terem heyetinizi demiyeyim, doğru söylemiş di
ye söyliyen arkadaşlara diyorum, sizin çıkardı
ğınız Vicdan ve Toplantı Hürriyeti Kanununun 
birinci maddesi dini politikaya alet etmeyi men 
etmiştir. 

Maznun: Böyle bir kanun çıkmasına rağ
men, Allah'ın evinde bir parti lehinde ve diğer 
bir parti aleyhinde açıkça ve pervasızca, bir din 
adamı olarak propaganda yapmıştır. Bunların 
üzerinde hakikaten dikkatle durulması lâzım ge
lir. Burada bâzı arkadaşlar hâlâ iyi yapmıştır 
diyorlar. Bir kanun vâzıı olarak sizler herkes
ten önce ve daha çok kanuna bağlı bulunuyor
sunuz. Yaptığı kanuna bu şekilde doğru söyle
miş, beyanları cidden beni üzmüştür, suç işlen
miş hâdise derecattan geçiyor. Suç bir katil hâ
disesi değildir ki, adlî hata olsun. Suçu işleme
miş - iftira olmuş densin - çünkü, lehte vo 
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aleyhteki delilleri mahkeme takdir ediyor, 20 ye 

yakın şahit dinliyor ve büyük bir ittifakla bu 
şahitler maznunun bu suçu işlediğini söylüyor. 
Mahkeme de kendisini mahkûm ediyor. Mahke
menin mahkûmiyeti Türk Ceza Kanununun mad-
dei mahsusasma göre bir yıllık ağır hapistir; 
Temyiz mahkemesi bâzı noktalardan hükmü bo
zuyor. 59 ncu madde tatbik ediliyor, cezanın 
bir kısmı indiriliyor ve 10 ay ağır hapis verili
yor. Tekrar Temyiz Mahkemesine geliyor. Tem
yiz hükmü tasdik ediyor. Tashihi karara başvu
ruluyor ve bir muhalif üyeye karşı dört üye tas
hihi karar talebini reddediyor. Bizim hukuk ta
rihimizde eşi pek ender olan Ceza Umumi Heye
tine cumhuriyet müddeiumumisi götürme yolu
nu tercih ediyor ve orada 23 azadan üçü hariç 
20 âzanm kahir ekseriyetiyle dairenin kararının 
tasdikine ve tashihi kararın ve bütün itirazların 
reddine karar veriliyor. Bu kararlardan sonra 
mesele şimdi de huzurunuza getirilmiş bulunu
yor. Mahallî mahkemenin ve Temyiz Mahkemesi
nin kararlarında açıkça ifade edilmiş olan husus 
şudur: (Bu maznun seçim sırasında Allah'ın 
evinde vaazederken bir partinin lehinde, diğer bir 
partinin aleyhinde dini politikaya âlet etmiştir) 
Suçu sabit görülmüş, fakat kendisine en büyük 
müsamahalar gösterilmiştir. Karar verildikten 
sonra Cumhuriyet Müddeiumumisi, Ceza muha
kemeleri usulü Kanununun 400 ncü ve mütaakıp 
maddelerine göre işlerini tedvir için kendisine 
ancak 4 aylık bir mehil verebilirdi. Fakat ara
dan 1,5 sene geçmesine rağmen bu hüküm infaz 
edilmemektedir. Monteskiyö'nün dediği gibi ka
nunlar ölüm gibidir, istisnasız herkese tatbik edil
melidir. Kanunlar üzerinde kimseye imtiyazlar 
tanınamaz. Bir tarafa kanunlar üzerinde imti
yazlar tanınırken, muayyen insanlar hukuktan 
dahi mahrum edilmektedir. Bir taraftan kanun
lar üzerinde imtiyazlar inşa etmek, öbür taraftan 
vatandaşlar haklarından mahrumiyet usulü, in
faz müessesesinin acıklı sahnelerini gözönüne ge
tirelim, fikir suçundan dolayı mahkûm olan Me
tin Tokcr matbaasında kendi ailesiyle görüşme
sine müsaade edilmeden alınıp hapishaneye gö
türülüyor. 

AZIZ ÖZBAY (Urfa) — Hangi fikir suç
lusu?... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — • Sizi alâka
dar etmez, fikriniz varsa buraya gelir söylersiniz. 

AZÎZ ÖZBAY (Urfa) — Fikir suçlusu değil. 
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SIRRI AT AL AY (Devamla) — Fikir suçlu

sudur beyefendi, sizin Urfa'da gazetede işlediği
niz şahsi suçlardan değil. Onlar gibi değil - fikir 
suçu idi Aziz Bey - fikir. 

REİS — Karşılıklı konuşmayın, rica ederim. 
SIRRI AT ALAY (Devamla) - - Arkadaşım 

konuşurlarsa zararlı çıkar. 
Muhterem arkadaşlar, idida ediyorum, diyo

rum 'ki, bir tarafta kanunlar üzerinde imtiyaz
lar, öbür tarafta hukuktan mahrum edilenlerin 
açık ve kesin misallerini veriyorum. Yine diyo
rum ki, infaz müessesesinin tipik hâdiseleri, fi
kir suçlusu mahkûma evvelâ tebligat yapılması 
lâzım gelir. Yer yüzünde bütün memleketlerde 
vatandaş mahkûm olabilir ama bir insan hakla
rından mahrum olmaz, ona kanunun tanıdığı ka
nuni teminattan mahrum etmeye kimsenin hakkı 
yoktur. Bir taraftan vatandaş kendisine tanılan 
en tabiî haklarından mahrum edilirken, tliğer 
tarafta bâzılarına imtiyazlar yaratılıyor bu arada 
Hatip Tahir'e on dakikalık bir telefon mükâle-
mesi müsaadesi verilmezken, öte yandan C. II. P. 
ne hakaret ediyor D. P. yi öğüyor diye bir va
tandaşa imtiyazlar temin ediliyor, hak tanıyor
sunuz. Allah'ın evinde küfür etti diye ona ka
nunların üstüne çıkarak muhalifleri haklarından 
ve hukuktan mahrum ediyorsunuz, öbür tarafta 
insanların hak ve hukukundan hürriyetten bah
sediyorsunuz. Bu şartlar içerisinde ne seçim hür
riyetinden bahsetmek, ne demokrasiden balıstet-
mek, ne haktan ne hukuktan bahsetmeye bilmem 
nasıl imkân olur. Vatandaşa şu demek isteniyor. 
Yarın seçimlere giderken dilediğin gibi suç işli-
yebilirsin. Biz seni bu suçtan kanun yolları ile 
kurtaramazsak Büyük Millet Meclisine getirip 
imtiyazların son haddini aşacağız. Bir tek misal 
dahi umum için ])ir tehdit kaynağı olursa meşru • 
seçime girmeye dahi imkân yoktur, olamaz. 

Arkadaşlarım, gayet nazik bir mesele karşı
sındayız. Bir tarafta bütün imtiyazları taşıma 
ve herşeyi mubah görme, öbür tarafta ise bir 
kısım vatandaşları bütün haklarından mahrum 
sayma. Bu zihniyet devam ettiği müddetçe o 
memlekette haktan, hukuktan ve demokrasiden 
demvurmaya imkân yoktur, hakkımız yoktur. 
(Sağdan, alkışlar) 

REÎS — Açık oya vaz'edilen lâyihalara rey
lerini kullanmıyan arkadaşlar varsa lütfen kul
lansınlar efendim. Oy toplama muamelesi bit
miştir. 
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Söz Mehmet Mahmudoğlu (Kırşehir) indir. 
MEHMET MAHMUDOĞLU (Kırşehir) — 

Muhterem arkadaşlar, şimdi müzakere mevzuu 
olan; Fevzi Boyar'm mahkûm olduğu on ay ağır 
hapis cezasının bütün hukuki neticeleriyle birlik
te affını istilzam etmektedir. 

Mahkûma isnadoiuııan suç; Ödemiş Merkez 
vaizi bulunduğu zaman ödemiş camiinde va'zet-
tiği sırada ve vaiz dolayısiyle sarf ettiği sözler 
ile Vicdan ve Toplantı Hürriyetinin korunması 
hakkındaki Kanuna muhalefet etmesidir. Bun
dan dolayı hakkında, kanuni takibata girişilerek 
neticeten vazifeli ve salahiyetli ödemiş Ağır Ce
za mahkemesince Toplantı ve Vicdan Hürriye
tinin korunması hakkındaki Kanunun birinci ve 
Türk Ceza Kanununun 59 ncu maddelerine tev
fikan ve neticeten 10 ay ağır hapis cezasına mah
kûm edilmiş ve bu mahkûmiyet ilâmı da Temyiz 
Mahkemesince tasdik edilmek suretiyle kesinleş
miştir. 

Adliye Encümeni mazbatasında mahkûmun, 
dinî bir vecit ve heyecan içinde camide vâz'eden 
bir vaiz'in sarf ettiği sözlerin takdire müsait ve 
sübutu şüpheli sözlerden olması dolayısiyle mah
kûmiyetini intaceden cezanın hususi bir af ile 
ortadan kaldırılmasında içtimai fayda bulun
duğu ve mahkûmun yaşının henüz genç olması 
ve kendisinden istifade edilmesinin mümkün bu
lunması düşüncesi ve temin edeceği esbabı nıuci-
besiyle mahkûmiyetinin affı istenmektedir. 

Hakikatte hususi affın mesnedi; adlî hata, 
itçimai faide ve Yüksek Meclisin atıfeti husus
larından ibaret ise de mahkûmun bu mahkûmi
yetinde birgûna adlî hata mevcut değildir. Zi
ra ilâm hükmü derecattan geçmiştir. 

içtimai faideye gelince; öteden beri üzerin
de titizlikle ve hassasiyetle durduğumuz mese
lelerden biri de, dini siyasete alet etmek mev
zuudur. Mahkûm ise efaliyle bunu rencide etmiş 
ve işlemiştir. 

Yaşının genq olması bilâkis kendisinden isti
fade için bir sebep değil bilâkis bu haleti ruhi-
yede olan bir kimse için yaşın genç bulunması 
bu kabîl suçları işlemek imkânını veren ilerde 
uzun bir devrin meveudolması değildir. 

Atıfet mevzuuna gelince; Yüksek Meclis pek 
çok şeye kaadirdir. Bu zaviyeden mütalâa edil
diği takdirde, hiçbir mâni mevzuubahsolamaz. 

Ancak, bir taraftan, Fevzi Boyar'm bu mah
kûmiyeti affedilirken diğer taraftan başka mev-
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z ularda suç işliyenlerin ve bundan dolayı mah
kûm olan fikir adamlarının cezalarının infaz 
edilmesini ben noksan adalet mefhumiyle kabili 
telif bulmuyorum. Bu bakımdan bu hususi af 
kanununun fikir adamlarının suçlarını da şümu
lüne alabilecek umumi bir af kanunu şekline ge
tirilmesini Hükümetten diliyorum. Aksi takdir
de mazbatanın reddini istiyorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS -~ Nüvit Yetkin. 
XÜVÎT YETKİN (Malatya) - - Muhterem 

arkadaşlarım, Meclisin Atıfetine sunulan bu hâ
disede, suç,, seçim zamanında işlenmiştir ve ağır 
bir suçtur. Seçimle ilgili bir suçtur. Yüksek 
Meclisin kabul ettiği Millî Selâmet Kanununun 
kabulünü meşru kilen esas maksada muhalefet 
edilmiş, yani vatandaşların vicdani kanaatleri 
din kisvesi altında, bir mabette kendisinin haiz 
olduğu 'dinî otoriteyi istismar- etmek suretiyle 
partizanlık yapılarak istismar edilmeye çalışıl
mıştır. Am.ii. buna rağmen, seçim esnasında se
çimin heyecanına kendini kaptırarak partizan
ca işlenmiş bir suçtur. Benim bu husustaki şah
si görüşüm şudur ki, bu gibi suçlar için konul
muş cezai hükümler ağırdır. Mahiyetleri itiba
riyle işlenmiş suçla buna verilen ceza mütenasip 
değildir. Bu itibarla verilen 10 aylık ceza ağır
dır. Ağırlığı sebebiyle de Yüksek Meclisin hil
af mevzuundaki kanaatini değiştirmek gayretin
de değilim. Yalnız, üzerinde durulması lâzım-
gelen husus şudur: Cezanın ağırlığı karşısında, 
Meclisin atıfetini istihsal edeflim derken emsali
ni teşvik etmiş olmamalıyız. Bunu yaptığımız 
takdirde memlekette huzursuzluğu artırmış, di
nin politikaya âlet. edilmesini teşvik etmiş olu
ruz. Bu bakımdan, bunun üzerinde ehemmiyetle 
durmak lâzımdır. Şayet Yüksek Meclis, bir mü
samaha zihniyeti ifade etmek istiyorsa, gayet. 
Yüksek Meclis, geniş müsamaha zihniyeti içinde 
yeni bir seçime girmek temayülünde ise bu zih
niyetin ifadesi sadece bir taraflı olarak dini is
tismar etmiş bir vatandaşın affı suretiyle onu 
tekrar suç işlemeye teşvik etmek, onun emsali
nin cesaret ve maneviyatını kuvvetlendirmek 
ister gibi ona mahsus bir aftan ibaret olmamak 
lâzımgelir. 

Bu vatandaş, esbabı mucibede de izah edildi
ği gibi, bir mabette, Allah'ın evinde politika 
yapmıştır; bir partinin lehine, diğer partilerin 
aleyhine politika yapmıştır ve dinî inancı o 
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• derecede istismar etmiştir ki, bir partiye ınen-

subolan vatandaşları tekfir etmiştir. Aynı mem
lekette yaşıyan ve bir partiye aıensuboiaıı va
tandaşları, bir zümreyi tekfir etmenin doğurabile
ceği akıbete Yüksek Heyetinizin dikkatini çekmek 
isterim. Memleketimizde dinî taassup çok kuv
vetlidir. Kâfirin malı helâldir, kâfirin katli va
ciptir. Bu suçun en vahim tesiri vatandaşı va
tandaşa katlettirmek düşüncesini telkin etme
sidir. Mesele bu kadar ağırdır. Bunun dinle 
alâkası yok. Adalet Komisyonunun mazbata
sında denildiği gibi dinî veedile alâkası yok. 
Bu suç tamamen partizanca işlenmiştir ve va
tandaşı vatandaşa düşman yapmak gibi bir fikri 
telkin etmek istenilmiştir. Elhamdülillah bizim 
dinimiz bir m üs! umanı tekfir etmeyi dahi gü
nah saymaktadır-., işlenen suç bu bakımdan da 
çok ağır bir suçtur. Fevzi Boyar'm işlediği suç 
bu vadide işlenmiş yegâne suç değildir. Seçim 
sırasında, seçimden evvel veya sonra din kisvesi 
altında, dini politikaya alet ederek işlenmiş bir 
suçtur. İktidarı korumak ve bâzı niyetlerini 
gerçekleştirmek için iktidar- partisinin propa
gandasını yapmak istiyen birçok emsalinden bi 
ridir. Bunların içinden tesadüfen yüzlercesin-
den bir tanesi ortaya çıkmış ve mahkemeye in
tikal ederek bu bir tanesi üzerinde hâkimler 
bugünkü şartlar içinde her türlü tehlikeyi göze 
alıp mahkûm etmişlerdir. Bu suç 1954 senesinde 
işlenıınitşse kesinleşmiş olmasına rağmen sene-
lerdenberi infaz edilmemiş olması calibi dik
kattir. Yüksek Meclisinizin bu noktada dur
ması lâzım dar. 

Başmüddeiumumi tashihi karar- için müra
caat etmiş ve salâhiyeti olmadığı halde kanunu 
çiğneyerek infazın tehirine de emir vermiştir. 
Bunun sebebi vardır. Bugünkü ekseriyet parti
sinin lehinde ve muhalefet partisinin aleyhin 
de konuşmuştur da onun için müsamahaya ma:s-
har olmuştur-. O derece müsamahaya mazhar ol
muştur ki hüküm kesinleşmiş olduğu halde yıl
lardan beri infaz edilmemiş ve ondan sonra da 
Yüksek Meclise bir af kanunu getirmek sure
tiyle sen dilediğin gibi konuşabilirsin, çıkar dini 
palitikaya alet edebilirsin, vatandaşların vic
danlarını istismar edebilirsin bu arada, kırk yıl 
da bir ele geçer de seni tecziye ederlerse o za 
man da biz seni affederiz, ortadan kaldırırı;: 
der- gibi bir vait kendisine verilerek bu suretle 
kendisi teşci edilmiş oluyor. 
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Muhterem arkadaşlarını, Adliye Encümeni 

esbabı mucibesinde diyor ki : dinî bir vecit içe
risinde...» Bunu kabul etmeye imkân yoktur. 
Bunun dinî vecit ile alâkası yoktur. Bu; bir 
vatandaşa, bir müslüman vatandaşı kâfir diye 
tel 'in etmek, bunun düpedüz mânası yobazca 
propaganda yapmak, dini istismar etmektir, iç
timai faide ve atıfet bunun neresinde. Diğer 
taraftan misallerden bir tanesini Sırrı Atalay 
verdi. Ben daha yüzlerce misal verebilirim. Ay
nı seçim sırasında hakikaten seçim heyacaniyle 
işlenmiş !bir seçim suçundan dolayı, matbuat 
suçundan dolayı, meşru seçim mücadelesi ya
parken, dinî kisvesi yok, her hangi bir surette 
salâhiyetini dinî otoritesini istismar mevzuüba-
his değil; fikir adamları; ak saçlı Hüseyin Ca
hit gibileri dünyanın hayret ve dehşetle açılan 
gözleri önünde hapisanelere götürüldü. 

Adalet Encümeni diyor ki; ıslahı hal etmiş
tir. Islahı hal edebilmek için nedamet etmiş ol
duğu hususu sabit olduğundan bu zat bir atı
fete lâyıktır, diyor. 

î'ki gün evvel burada aynı Adalet Encüme
ni Sözcüsü dedi ki; bir mahkûmun bir sene, iki 
sene yatmış olması nedamet halinin sııbûtu için 
kâfi değildir; uzunca bir müddet ikinci devre
de grup halinde cezasını çekmesi ve bundan 
sonra ıslahı hal ettiği kanatini tevlidetmesi lâ
zımdır. 

Aynı Adalet Encümeni iki seneden beri hü
küm kesinleştiği halde infazın «henüz başlama
mış olduğu bir mahkûmun ıslahı hal ettiğini 
nasıl anlamıştır. (Sağdan, bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, bugün eğer Yüksek 
Meclis iyi bir zihniyet gösterir ve bir tesamüh 
zihniyeti içinde, esasen cezaları ağır konmuş 
bulunan bu kabîl siyasi suçlular hakkında ge
niş bir tesamüh göstererek seçimlere girmek is
tiyorsa, Fevzi Boyar'ı değil, fikir suçlarından, 
basın suçlarından dolayı mahkûm olanlara bu j 
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tesamuhü teşmil etsin. Eğer Meclis böyle bir zih
niyetle, yani bir tesamüh zihniyeti içerisinde 
karşımıza gelirse kabul ederiz. Ben Fevzi Bo
yar ' in affedimesi yahut da af f edilmemesini is
temek maksadiyle söz almadım. Maksadım Yük
sek Meclisin atıfet yapayım derken bir adalet
sizlik yapmaması ve bu kabîl suçluları teşci et
memesidir. Meclis Vicdan selâmeti Kanununu 
kabul ederken tahmin ederim ki, ancak bu su
retle dini politikaya alet eden, vatandaşların 
vicdanını istismar edenleri takibetmek ve bun
lara mâni olmak için getirdi. Binaenaleyh o ka
nunun en tipik olarak tatbik edilmesi lâzım bir 
hâdise ile karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz. 
Bu kanun teklifi sadece iktidar partisi lehine 
yapılacak kanunsuzluklara meşruiyet ve cesaret 
vermek için getirilmemişse aynı seçim sırasında 
işlenmiş siyasi suçların hepsinin affına gidelim. 
Aksi halde sadece iktidar lehine kanunları çiğ
nemiş ve mahkûm olmuş olanların affı, önümüz
deki seçimler için vatandaşa huzur ve Yüksek 
Meclis için atıfet sayılacak bir hareket değil
dir. 

REİS — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik 
Kırallığı Hükümeti arasında imzalanan Kültür 
Anlaşmasının tasdiki hakkındaki kanun lâyiha
sına (148), 

Avrupa Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkın
daki kanun lâyihasına (147), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti 
arasında imzalanan Kültür Mukavelesinin tas
diki hakkındaki kanun lâyihasına da (142) rey 
verilmiş bulunuyor. Bu hale göre nisap hâsıl ol
mamıştır. Gelecek İnikatta tekrar açık oyları
nıza arz edilecektir. 

Cuma günü saat 15 ite toplanılmak üzere 
İnikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,35 

TASHİHLER 

Bu İnikat Zabıt Ceridesine merbut matbualarda aşağıdaki tashihler yapılacaktır: 

S. Sayısı Sahife Satır Yanlış Doğru 

224 
224 
225 

2 
7 
4 

16 
-2 

34 

Türk Medeniyeti 
tasrih edilecektir. " 
ilmî ve sanata 

Eski Türk Medeniyeti 
tasrih edebilecektir. 
ilmî, edebî vo sanata 
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>A . III , 1950 tarih ve 5655 sayüı Kanuna ek Kanuna ikinci defa verilen reylerin neticesi 

AFYON KARAHÎSAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Aliye Coşkun 
Râmiz Bren 
Muzaffer Ergüder 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türegün 
Fnad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kemin Akmanlar 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveei 
Etera Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 

(K 
Âza adedi 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
276 
273 

1 
2 

247 
18 

[Kabul edenler] 
Esat Budakoğlu 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
M, Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattiıı Baysal 
Fahri Belen 
Sabrı Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan (îülez 
Ahmet Hatı 
liiîtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 
Mehmet Ozbey 

BURSA 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymeu 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Alı Fer ruh Yücel 

Baha Cemal Zağra 
ÇANAKKALE 

Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ragıp Karaosmanoğlu 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 

anun kabul edilmiştir.) 

Mustafa Rahmi Sana-
lan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadıi' Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
A.bdülkadir Eryurt 
Cemil önder 
Rıza Topçuoğlu ** 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidiıı Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
A l l f l l l l l i l l i İ7IV1PÎ1 
A I J U t l l l d l l JLZillIV'l.l 

Mazhar Şener 
GÜMÜŞANE 

Zeki Başağa 
Sabri özcan San 
Halis Tekdemir 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
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ÎÇEL 
Yakup Çukurova 
îbrahira Gürgen 
Refik Koraltan 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Ali Fuâd Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Tabsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
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Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalını 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağnaçık 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 

MALATYA 
Esat Doğan 
Nuri Ocakcıoğlu 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nü vi t Yetkin 
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MANİSA 

Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbunoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemîz 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Nuri özsan 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Nâtıl* Poyrazoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avnî Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazlı Ertekin 
Sabrı tşbafean 
Memiş Yazıcı 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Ban 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 

Lûtfi Sezgin 
Ahmet Topaloğlu 

SİNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Necmi Arman 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Sami Orberk 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğiu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Sainı önhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Necati Diken 
Avni Yurdabayrak 
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AFYON KABAHÎSAB 
Rıza Çerçel 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Mustafa Zeren 

ANKABA 
Muhlis Bayramoğlu 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 

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

AYDIN 
Nihat îyriboz 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Halil îmre 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tunçay 

BlLEClK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Talât Oran 
Yümnü Üresin (î.) 

77 5 .6 .1957 C 
[Reddedenle?*] 

BİZE 
fzzet Akçal 

[Müstenkifler] 
TRABZON 

Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
İsmail Şener 

[Reye iştirak 
BÎTLÎS 

Selâhattin inan 
BUBDUR 

Fethi Çelikbaş 
BUBSA 

Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Sadettin Karacabey 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp 
Bedi Eniistün 
Safaeddin Karanakeı 
kartal 
İhsan Karasioğlu 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 

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

etmiyenler] 
EDİRNE 

Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddjn Nasühioğlu 
(1.) 

Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşınkılıç 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Selâhattin .Toker 

ERZURUM 
Rıfkı • Salim Burçak 
Hâmid Şevket İnce (1.) 
Hasan -Numanoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenanı 
İhsan Daî 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GÎRESUN 
Tahsin inanç 
Doğan Köynıen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 

Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 

JSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Toİa 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmii Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Ahmet Topçu 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut (I.) 

İZMİR 
Oihad Baiban 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet tncekara 
Osman Kapani 
Mehmet Ali Sebük 
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İlhan Sipahioğlu 
KARS 

Sırrı Atalay 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Hilmi Dura 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Rs. V.) 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın (î. A.) 
Ekrem Aliean 
Hamdi Başak 
Turan Güneş 

KONYA 
Tevfik Fikret Baran 
Ziyad Ebüzziya 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
IsmaH Hakkı Veral 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
îsmet İnönü 
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Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hayri Büke 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Nedim ökmen 
Renizi öksüz 

MARDİN 
Ktem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandal'inci 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Cavit Kavurmacı oğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 

.Fazıl Erim 
Sel'âhattin Orfoon 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğhı 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
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Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik ileri (V.) 
Abdullah Eker 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünıaldı 

SİİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oıkn 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Şerafettin Ayİıan 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Nuri Demirağ 
Abdürrahman Doğnıyol 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Rifat Öçten 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

Samlın Yücedere 
TOKAD 

İhsan Baç (Rs. V.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu (î.) 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karaya vıı/ 
Emrullah Nutku 
Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Orhan Dengiz (I. Â.) 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 

Afyon Karahisar 1 
Ankara . 2 
Antalya 1 
Aydın 1 

[Münhal Mebusluklar] 
Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

İS 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey - irlanda Birleşik Krallığı Hükümeti 

arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkındaki Kanuna verilen reyler 
(Nisap hâsıl olmamıştır.) 

AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Muzaffer Ergüder 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Fuad Zineirkıran 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş 

BİNGÖL 
Necati Araş 

BÎTLÎS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
Ahmet Hatı 
Lûti'i Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 

I ıza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar . 

: 541 
148 
148 

0 
0 

375 
18 

[Kahul edenler] 
BURSA 

Müfit Erkuyumcu 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUM 
Yakup Gürsel 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENÎZLÎ 
Ali Rıza Karaca 
A. Hamdi Sarıcar 

ERZİNCAN 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
îshak Avni Akdağ 
Şevki Erker 
Cemil Önder 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkarı 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmeu 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 

HATAY 
A. Mithat Kuseyrioğlu 

İSPARTA 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Aleksandros Hacopulos 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Zakar Tarver 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Arif Güngören 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Kemal Güven 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Salim Esen 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sadettin Yalım 

• 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Nuri Ocakcıoğlu 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 

MUĞLA 
Nuri özsan 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Nâtik Poyrazoğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıka/n 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Mehmet Cemil Bengü 
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SINOB 

Server Somuncuoğlu 
I-Iaşim Tan 

SÎVAS 
Ercüment Damalı 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 
Bahattin Örnekol 
Ahmed Özel 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Sabri Dilek 
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Süleyman Fehmi 
laycıoğlu 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 

URFA 
Feridun Ayal]) 
Celâl Öncel 
Saim Önhon 
Azı/ Öz bay 

UŞAK 
Vusul' Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

Fazlı Ertekin 
Memiş Yazıcı 

RÎZE 
Osman Kavraköğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfik ileri 
Muhittin özkefeli 
Hamdı Tekay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Ahmet Topaloğhı 

AFYON KARAHISAR 
Rıza Çerçel 
Sıtkı Koraltan 
Kemal Özçoban 
Osman Ta.lu 
Hüseyin Tiryakioğlu . 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Kasım Küf re v i 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Dağıstan Binerbay 
Âliye Coşkun 

Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi inanç 
Fuad Şeyhim 
Hâzıra Türegün 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 

[Reye iştirak 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlıı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nihat lyriboz 

Zülıtü Uray 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Enver Güreli 
Mücteba Isl in 
Halil I m re 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Yalıya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 
Sırrı Yırca 11 

BİLECİK 
ismail Selçuk Gakıroglu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümııü üresin 

BİNGÖL 
Sait (Jöker 
Ekrem Yıldı/ 

BÎTLÎS 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşcmset t iııoğl ı'ı 

etmiy enler] 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
ihsan Güiez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çı racı oğl ıı 
Selim Ragıp Emri; 
Muhlis Erdener 
Agâh E rozan (Rs. X.) 
Sadett.i n Karaca 1 )ey 
Hulusi Köy men 
ibrahim öklem 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakç.ı 
thsan Karası oğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
T ahir Akman 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Ham it Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Ömer Lûtfi Erzurum-
lııoğlu 
Numan Kurban 
Haşini Tatlıoğlu 
Ali Ünlûsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENÎZLÎ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
ismail Hadımlıoğlu 
Mehmet Kar asan 
Osman Ongan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Anğ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginim 
Cemal Köprülü 



Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşınkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erdtıman 
Abdülkadir Eryurt 
llâmid Şevket ince 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuneel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 
ismail Saym 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytin oğlu 

GAZİANTEP 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Samih inal 
Süleyman Kuran e! 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Abdullah îzmen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 
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HATAY 

A. Feyzi Ata han 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
Şemsettin Mursaloğlu 
Cel âl Rai n azan oğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Refik Koraltan (Rs.) 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy * 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Hadi Hüsman (V.) 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizam ettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Füruzan Teldi 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

1957 C : 1 
İZMİR 

Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
ilhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 

KARS 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakeıoğlu 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Us. V. 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın (İ. A.) 
Ekrem Al i e an 
Ziya Atığ 
Haradi Başak 
Sefer Göksel 

Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Un at 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğln 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tul un ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant . 
Hikmet Bay ur 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Melih Koçer 
Mvıza ffer Kıırba11o'ğln 
Su di M il ıçı oğlu 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
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Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Remzi Öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kal av 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinei 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Sabri Işbakan 
Selâhattin Orhon 

Afyon Knrr, hisar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın 1 

I : 77 5.6 
RİZE 

Hüseyin Agun 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Hadi üzer 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Oavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah ihsan Tolon 
ismet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SİİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

Bursa 1 
Çoruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 

. 1957 0 : 1 
SİNOB 

Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Nuri Demirağ (I.) 
Abdürrahman Doğruyol 
Şevki Eeevit 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
M. Nurettin Turgay 
Memdüh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Samım Yücedere 

TOKAD 
ihsan Baç (Rs. V.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 
Yûsuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 

istanbul 1 
izmir 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 3 

Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora, 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Muzaffer Timur 

VAN 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
ihsan Aktürel 
Mahmut Ataman 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâleı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişeioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

Kırklareli 1 
Zonguldak 2 

18 
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î : 77 5.6 .1957 C : l 
Avrupa Kültür Anlaşmasının tasdikine dair Kanuna verilen reyi 

AFYON KARAHÎSAR 
Arif Demirer 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Muzaffer Ergüder 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Fuad Zincirkıran 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Btem Menderes 
A. Bakî ökdem 
Oevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtag 

BİNGÖL 
Necati Araş 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLÜ 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

erin neticesi 
(Nisap hâsıl olmamıştır.) 

Âza adedi : 541 
Rey verenler : 147 

Kabul edenler 147 
Reddedenler 0 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmiyenler : 376 
Münhal mebusluklar' : 18 

[Kabul edenler] 
BURDUR 

Hüseyin Çimen 
BURSA 

Müfit Erkuyumcu 
Agâh E rozan 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferrulı Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Yakup Gürsel 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLÎ 
Ali Rıza Karaca 
A. Hamdi Sancar 

ERZİNCAN 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
tshak Avni Akdağ 
Şevki Erker 
Cemil Önder 

ESKtŞEHÎR 
Hasan Polatkan 

GÜMÜŞANE 
Sabri özean San 

HATAY 
A. Mithat Kuseyrioğlu 

ÎÇEL 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Aleksandros Hacopulos 
Zakar Tarver 
Füruzan TeMl 
Nazlı Tlabar 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Arif Güngören • 
Behzat Bilgin 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Salim Esen 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Selâmi Dinçer 

Hamza Osman Erkan 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 

MALATYA 
îsmet İnönü 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 

MUĞLA 
Nuri özsaıı 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Nâtık Poyrazoğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Mehmet Cemil Bengü 
Fazlı Ertekin 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
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SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Enver Batumkı 
Ahmet Kınık 
Ahmet Topaloğlu 

SÎNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 

t : 77 5 .6 
Haşini Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Sami Orberk 

1957 C : 1 
Pertev Sanac 
İsmail Şener 

UEFA 
Feridun Ayal]) 
Celal Öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbei 
Talât Alpay 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsov 

[Beye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Dağıstan Binerbay 
Aliye Coşkun 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Fuad Seyhun 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 

Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nihat îyriboz 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Halil İmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin (t.) 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Aksemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 

BURDUR 
Fethi Çelikbas 
Behçet Kayaalp 

Mehmet özbey 
BURSA 

Raif Aybar 
Sabahattin Çıraeıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Sadettin Karacabey' 
Hulusi Köymen 
İbrahim ökteın 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Ncıreddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Sai'aeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 

Hüseyin Ortakcıoğlu 
DENİZLİ 

Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Güleügil 
İsmail Hadımlıoğlu 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(î.) 

Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek ,<,» 
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ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince (î.) 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topeuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKtŞEHtR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 
tsraail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Abdü-lkadir Atik 
Ekrem Cenani 
thsan Daî 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel , 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Haindi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Abdullah Izmeıı 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 
Iîalit Zarbım 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
Şi'.iîisettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

î : 77 5 .6 
İÇEL 

11 üstü Çetin 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Hadi Hüsman (V.) 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizam ettin Ali Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tari-
rıöver 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut (t.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Bahan 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Necdet tncekara 
Osman Kapani 

1957 C : 1 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
ilhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 

KARS 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Rs. V.) 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın (t. A.) 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 

Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
ihsan Şerif Özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
tsmail Hakkı Ver al 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 

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

MARAŞ 
Ahmet Bozda ğ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
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Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlıı 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Şemsi Ağaoğlu 
Gıyasettin Emre 

NÎĞDE 
Sadettin Ertur 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Sabri Işbakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

BÎZE 
izzet Akçal 
Hüseyin Agun 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 

Afyon Karahisar 1 ı 
Ankara 2 1 
Antalya 1 i 
Aydm 1 

î : 77 5 .6 
1 Abdullah Eker 

Rami Ozan Grümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
| Zahit Akdağ 
! Sedat Barı 
' Oavid Oral 

Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sınain Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
ismet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SlîRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Şe raf ettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbas 

SİVAS 
Hüseyin Çiti I 
Nuri Demirağ 

[Münhal M 
Bursa 1 , 
Çoruh 1 
Diyarbakır ' 1 
Eskişehir 1 

. 1957 C : l 
1 Abdürrahman Doğnıyol 

Şevki Ecevit 
Etem 'Erdinç;. 
Nurettin Ertürk 

j Kâzım Oskay 
1 Rifat Öçten 

Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
I ismail Hakkı Akyüz 
1 Ferid Alpiskender 

Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

• Samım Yücedere 
TOKAD 

Ilışan Baç (Rs. V.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu (1.) 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 

ebushıklar] 
istanbul 1 ı 
izmir 1 i 
Kastamonu 1 i 
Kayseri 3 

| Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Mustafa Reşit Tarakçı-

! oğlu 
ı Osman Turan 
' TUNCELİ 

Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Muzaffer Timur 

VAN 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
ihsan Aktürel 
Mahmut Ataman 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

Kırklareli 1 
Zonguldak 2 

— 
18 



î : 77 5.6.1957 C : 1 
Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Mukavelesinin tasdiki hak

kında Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Nisap hâsU olmamıştır) 

; 

AFYON KARAHÎSAR 
Arif Demirer 
Gazi Yiğitbaşı 

* AĞRI 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Muzaffer Ergüder 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 

• Mümtaz Tarhan 
Fuad Zincirkıran 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Ahmet Kpcabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş 

BİNGÖL 
Neeati Araş 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
İ lisan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
142 
142 

0 
0 

381 
18 

[Kabul edenler] 
BURDUR 

Hüseyin Çimen 
BURSA 

Müfit Erkuyumcu 
Agâh E rozan 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağıa 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Yakup Gürsel 

DENİZLİ 
Ali Rıza Karaca 
A. Haindi Sancar 
Refct Tavaslıoğlu 

ERZİNCAN 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
Şevki Erker 
Cemil Önder 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 

GÜMÜŞANE 
Sabri özean San 

HATAY 
A. Mithat Kuseyriöğlu 

İÇEL 
Refik Koral tan 

İSPARTA 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Aleksandros Hacopulos 
Nadir Nadi 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 

İZMİR 
Abdullah Aker 
M«hmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Arif Güngören 
Behçet'Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Kemal Güven 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Nâzını Batur 
Süleyman Çağlar 
Salim Esen 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taş er 

KOCAELİ 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 

MALATYA 
ismet İnönü 
Nuri Ocakeıoğlu 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Sam et Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 

MUĞLA 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Nâtık Poyrazoğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıka-n 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlıı 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Mehmet Cemil Bengü 

RİZE 
Osman Kavrakağlu 
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SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfîk İleri 
Muhittin Özkefeli 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Ahmet Topaloğlu 

SINOB 
Nuri Sertoğiu 
Server Sonıuncuoğlıı 

t : 77 
Haşini Tan 
Muhit Tüınerkan 

SİVAS 
Ercüment DamaJ ı 

TOKAD 
Sefahattin Gül üt 
Ahmet Gürkaıı 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Süleyman Fehmi 
layeıoğlu 

5,6 

Ka-

. 1957 C : 1 
Sami Orberk 
ismail Şener 

URFA 
Feridun AyaJp 
Celâl öncel 
Saim Önhon 
Aziz Özbay 

UŞAK 
Yusul* Aysal 
Orhan Dengiz 

H a k k ı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 

YOZGAD 
Daııyal Akbel 
Talât Alpay 
Ömer Lûtfi Erzuruuı-
luoğlu 
Numan Kurban 
Haşini Tatlıoğiu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 

[Reye iştircCk etmiy enler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Sıtkı Köraltan 
Kemal özçoban 
Osman Takı 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis Öztürk 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Dağıstan Binerbay 
Âliye Coşkun 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğiu 
Zafer Gökçer 
Necini İnanç 
Fuad Şeyhim 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 

Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlıı 
Ahmet Tbkuş 

AYDIN 
Nihat İyriboz 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Halil İmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagül' 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tınıyay 
Sırrı Yırealı 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin (I.) 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BÎTLÎS 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşeınsettinoğlü 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

Mehmet Özbey. 
BURSA 

Rai i' Ay bar 
Sabahattin Çıraeıoğlu 
Selim Eagıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
İbrahim Öktem 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakcı 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Mecit Buıniıı 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer Önal 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber' 
oğlu 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 

Oevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakçıoğiu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akgit 
Ali Cobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
İsmail Hadımlıoğlu 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamid Tiğrcl 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginim 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(D; 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşınkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer -Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

- 68 



'Sadık Perinçek 
ERZURUM 

Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavıışoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduınan 
Abdülkadir Eryurt 
Hânı id Şevket Inee (I.) 
Hasan Nıınıanoğlu 
Rıza Topeuoğiu 
Esat Tuııcel 

ESKÎŞEHÎR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTER 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Sanıilı İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Haindi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah İzmen 
Doğan Köy m en 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekeioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Bay kal 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdenıir 
Hal it Zarbım 

HAKKÂRİ 
übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
Şemsettin Mursaloğlu 

î : 77 5.6 
Celâl Ramazanoğiu 
Şevket Sarıçalı 

ÎÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Keisicıııvı-
hıır) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Hadi Hüsman (V.) 
Lûtfi Kır dar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes (Baş
vekil)! 
Emin Onat 
Mükerrem Sar ol 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yanıut (t.) 
Tahsin Yazıcı 

ÎZMÎR 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Oihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Muammer Çavıışoğlu 
Sadîk Giz 
Necdet İncekara 
Osman Kapani 

1957 C : 1 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekan 

KARS 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Mehmet I lazer 
İbrahim Us 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Rs. V.) 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bak ay 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın (İ. A.) 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak * 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzını Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 

KONYA-
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 

Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman Öz bilen 
İhsan Şerif. Özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Ve rai 

MALATYA 
Esat Doğan t 

Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
karıt 
Hikmet Baynr 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlıı 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ • 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim Ökmen 
Remzi Öksüz 
Mazhar Özsoy 

MARDİN 
Eteni Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
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Cevdet Öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Tinıııroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan . 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağıaoğlu 
Şefik Çağlayan 
(riyasettin Emre 

NÎĞDE 
Sadettin Ertur 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri îşbakan 
Selâbattiıı Orhon 
Menus Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agıın 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

î : 77 5.6 
SAMSUN 

Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükıii IBuçay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nnrullah İhsan Tolon 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünıaldı 

SttBD 
Suat Bedük 
Baki- Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB 
Şeraf ettin Ayhan 
M. Vehbi Dayı bas 

SÎVAS 
Hüseyin Citil 

1957 O : 1 
Nuri Deıuirağ 
Abdürrahman Doğruyu] 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat Öçten 
Bahattin Örnekol 
Ahnıed Özel -
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erat aman 
Fethi Ma liram] ı 
Sami m Yücedere 

TOKAD 
ihsan Bao (Rs. V.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Osman Hacıbaloğhı 
Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu (1.) 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğl11 

Selâhattiu Karaya\ uz 
Emrullah Nutku 
Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arştan Bura 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlıı 
Hasan O rai 
Muzaffer Timur 

VAN 
Hamil Kartal 
Kemal Yörük oğlu 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 
Mahmut Ataman 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Basol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğl.u 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabavrak 

[Münhal Mebusluklar] 
Afyon Karahisar 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

1 
2 
1 
1 

Bursa 
(/o ruh 
Diyarbakı r 
Eskişefrir 

1 
1 
3 
1 

İstanbul - 1 
tzmir 1 
Kastamonu 1 
Kayseri o 

Kırklareli 
Zonguldak 

18 
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îçtî :' 3 S. SAYISI : 1 9 0 
ünç para verme işleri hakkındaki 2279 sayılı Kanunda tadilât 

yapılmasına ve 5841 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair kanun 
lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası (1 /498) 

T. C. 
Başvekâlet 30 . VII . 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 388/2298 . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

iktisat ve Ticaret Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 
19.VI. 1956 tarihinde kararlaştırılan Ödünç para verme işleri hakkındaki 2279 sayılı Kanunda tadilât 
yapılmasına ve 5841 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle bir
likte ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim, 

Başvekil 
A, Menderes 

ESBABI MUCİBE 

1933 senesinde Ödünç para verme işleri Kanunu meriyete girdiği sıralarda memlekette çok yük
sek faiz nispetleri câri bulunmakta ve 9 Recep 1304 tarihli Murabaha Nizamnamesi hükümleri, te
feciler tarafından tatbik edilmekte olan % 20 ve hattâ daha yüksek nispetlerdeki faizlerin indiril
mesine kâfi gelmekte idi. 

2JF9 sayıjı ve 8 . VI . 1933 tarihli ödünç para verme işleri Kanunu ile faiz hadleri, ilk-merhale 
olara* o zaman için nispeten kabili tahammül sayılan hadlere indirilmiş ve ancak, âzami faiz haddi 
tesbit edilmiyerek, muayyen haddi aşan faizlerden, gittikçe artan nispetlerde hususi idarelere hisse 
ayrılması esası vaz'olunmuştur. 

İkinci merhale olarak, 1938 senesinde 3399 sayılı Kanunla, yalnız ödünç para verme işlerinde nis
pet bir miktar düşürülerek, İni hadlerden yukarı faiz tahsili menedilıniş, tevdiat faizi nispetlerine 
nıütaallik hükümler ise aynen bırakılmıştır. 

Üçüncü merhale olmak üzere 5841 sayılı Kanunla ödünç para verme işlerinde alınacak faiz had
leri c/c 7 ve açık kredilerde ise c/c 9 olarak tesbit edilmiş ve vadesiz veya 3 aya kadar vadeli hesap
lara % 2,50, 3 aydan 6 aya kadar vadeli olanlara c/c 2,75, 6 aydan bir-seneye kadar olanlara % 3, 
bir sene vadeli mevduata % 3,50 ve bir buçuk sene ve daha fazla vadeli mevduata da c/c 4 faiz ve
rilmesi kabul edilerek nispetler dondurulmuştur. 

Maliyet unsurları arasında ehemmiyetli bir yer alan faiz nispetlerinin memleket ekonomisine ve 
kalkınmasına uygun bir tarzda günün icap ve şartlarına göre muhtelif zamanlarda ayarlanması 
icabettiğinden hadlerinin kanun ile tesbit ? edilerek dondurulmasının bugüne kadar vâki olan tatbi
katta iyi neticeler vermediği müşhede edilmiştir. Aktif bir kredi siyaseti için faiz hadlerinin indiril
mesi veya yükseltilmesi, mûtat bir müdahale vasıtası olduğundan, bunun statik bir manzara arz 
eden bir kanun hükmiyle tesbitinin dinamik mahiyette olan piyasa temevvüçlerine tekabül edemiye-
ceğinden piyasa ihtiyaçlarının istilzam ettiği seyyaliyet dairesinde tâyin edilmesi esası kabul olu
narak hazırlanan ekli kanun lâvihasmda memleketin kredi politikasını ve faiz hadlerini devaml\ 



surette tetkik ve müşahede altında bulundurarak icabeden tedbirlerin alınması hususunda icra Ve
killeri Heyetine iştişari mütalâasını arz ve teklif eylemek vazifesi Banka Kredilerini Tanzim Ko
mitesine verilmiştir. , 

Bu'suretle faiz hadlerini günün şartlarına göre seyyal bir surette ayarlamak imkânı sağlan
mak istenilmiştir. 

Tefecilik edenlerle icra Vekilleri Heyeti kararlarına aykırı hareket edenlere tatbik olunacak 
cezai müeyyideler de müessir ve tatbiki kolayca kabil hükümler halinde tanzim edilmiş ve bir 
aydan bir seneye kadar olan hapis cezası 6 aydan iki seneye ve 500 liradan 10 000 liraya kadar 
olan ağır para cezası 5 000 liradan az olmamak üzere ödünç verilen meblâğın o misli olarak de
ğiştirilmiştir. Ayrıca kabul ettikleri mevduata lâyihanın birinci maddesi gereğince tâyin edile
cek nispetler üstünde faiz veren veya her hangi bir menfaat taahhüdünde bulunan veyahut tes-
bit olunan faiz nispetleri hilâfına doğrudan doğruya veya vasıtalı şekilde faiz tatbik edenlere 
veya başkaca menfaatler temin edenlere 5 000 liradan 25 000 liı-aya kadar para cezası verilmesi 
hükmü sevk olunmuştur. 

Kanunun \ nci maddesi gereğince kararname ısdarı zamana mütevakkıf bulunduğundan mu
vakkat madde ile bu devrede lâyiha ile kaldırılan hükümlerin tatbikine devam olunması sağlan
mıştır. 

Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. 31. M. 
Muvakkat Endim en 

Esas No. 1/408 
Karar No. 2 

13 . II. 1957 

Yüksek Reisliğe 

Ödüne para verme işleri hakkındaki 2279 sa
yılı Kanunda tadilât yapılmasına ve 5841 sayılı 
Kanunun kaldırılmasına dair- kanun lâyihası, 
Yüksek Meclisin 14.XII. 1956 tarihindeki 16 ncı 
toplantısında vermiş olduğu karar gereğince 
Adalet, 'Bütçe, Maliye ve Ticaret encümenlerin
den alman dörder azadan müteşekkil Muvakkat 
Encümenimizde müzakere olundu. 

9 Recep 1304 tarihli Murabaha Nizamname
sinin neşri tarihinden beri memleketimizde fa
iz nispetleri kanunla tâyin edilmiş ve bu nis
petler kanun metinlerinde tasrih edilmek sure
tiyle dondurulmuştur. Nitekim yukarda sözü 
gecen Murabaha Nizamnamesinin eskimiş hü
kümlerini tadil etmek zaruretiyle tedvin edilen 
8.V1.1933 tarih ve 2279 sayılı Ödünç para ver
me işleri Kanunu ile bunu tadil eden 3399 ve 
5841 sayılı kanunlar bu esasa sadık kalarak-me
tinlerinde ikrazat ve mevduat işlerinde tatbiki 
gereken Jtzami faiz nispetlerini tesbit ve tası-ih 
eylemişlerdir. 

Tedvin edildikleri zamana göre belki de ih

tiyaçlara cevap verir mahiyette görülen bu, ka
nun metninde tasrih edilmiş âzami faiz sistemi, 
memleketimizin içinde bulunduğu gelişme ve 
kalkınma devresinde iktisadi hayatın sık sık te
celli eden yeni inkişafları muvacehesinde tatbi
katta zorluklar yaratmış ve zorlamalara yol aç
mıştır. 

Bilhassa para ve kredi piyasasının, her mem
lekette olduğu gibi, memleketimizde de nazımı 
vaziyetinde bulunan Merkez Bankasının rees
kont hadlerinin iktisadi ve ticari hayatın icap
larına göre ayarlanabilmesi imkânı, seyyal bir 
halde tutulması ilmen de zaruri olan bu meka
nizma ile" kanunla dondurulmuş faiz nispetleri 
arasında, zaman zaman ahenksizlikler meydana 
getirmiştir. 

Faiz hadlerinde, kredi ve fiyat politikasının 
icaplarına göre, gereken tedbirleri almak hu
susunda Hükümete yetki veren bu kanun lâyi
hası, yukarda belirtilen 'mahzurlarıbertaraf: et
mesi bakımından uygun görülerek maddelerinin 
müzakeresine geçildi, 

( S. Sayısı : .190 ) 



Evvelâ, tadil edilen kanun maddelerinin lâ
yihanın birinci maddesinde bir arada gösteril
mesi ve iki madde muhteviyatının tadil edi
len maddelere dağıtılması kanun tekniğine uy
gun görülerek lâyihadaki maddeler ona göre ye
niden tanzim ve ıslah olundu. 

Tadili derpiş olunan 9 ncu maddede : 
«Kısa, orta ve uzun vadeli» ibaresi konul

mak suretiyle orta ve uzun vadeli zirai ve sınai 
yatırım kredileriyle gayrimenkul karşılıklı kre
dilerde tatbik olunacak faiz nispetlerinin, kısa 
vadeli kredilere nazaran farklı olması lüzum ve 
zarureti belirtilmek istenilmiştir. 

Aynı madde metnine «temin edilecek sair 
menfaatlerin ve tahsil edilecek masrafların ma
hiyet ve âzami hadleri» nin de âzami faiz nis
peti ile birlikte tâyini hususunda, îcra Vekille
ri Heyetine yetki verilmekle bir taraftan muh
telif ikrazların mahiyetlerine göre bunlarda fa
izden başka alınması normal ve müteamel olan 
komüsyon ve sair hizmet karşılığı ücretlerin ve 
yine ikrazatm bünyesinin icabettirdiği zaruri 
masrafların suiistimallere meydan vermiyecek 
ve mukrizlerin de haklarını koruyacak âdil nis
petler dairesinde tes'bit ve tâyinine imkân veril
miş diğer taraftan da, bugün her bakımdan gay-
rimuvafık bir çığıra girmiş olmakla beraber 
millî tasarruf hareketimizde mühim ve esaslı 
bir âmil olduğu da inkâr edilemiyeeek olan ta
sarruf u t teşvik ikramiyelerinin de gerek mahi
yet ve gerekse hudut bakımından düzenlenmesi 
temin edilmek istenmiştir. 

Lâyihanın bu şekli alması üzerine artık vü
cuduna ihtiyaç kalmıyan ve tatbikatta türlü şi
kâyetlere yol açmış bulunan Millî Korunma Ka
nununun verdiği salâhiyetle yürürlüğe konan 
K/1056 sayılı Koordinasyon Kararının bu lâyi
hanın kanuniyet kesbetmesinden sonra yürür
lükten kaldırılacağı hakkındaki Hükümet be
yanı komisyonumuzca, memnunlukla kaydedil
miştir. 

9 ncu maddenin 2 nci fıkrasında İcra Vekil
leri Hej'etine bu mevzuda tekliflerde bulunmak 
üzere tavzif edilmiş olan «Banka Kredilerini 
Tanzim Komitesi» nin kanuni bir hüviyeti bu
lunmaması dolayısiyle bir kanım metninde zik
redilmesi mahzurlu görülerek lâyiha, îcra Ve
killeri Heyetinin salâhiyetini kullanırken tav
zif edeceği mütehassıs bir heyetin istişari müta
lâasını alması şeklinde tadil olunmuştur. An-
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cak; mütehassıs heyetin tetkiklerinde ve istişari 
mütalâalarında devamlılığı temin bakımından, 
üyelerinin her defasında değiştirilmiyerek bir 
defa tâyin ve tavzif edilmeleri ve bu mütehassıs 
heyete memleket iktisadi hayatının seyir ve te
mayüllerini en aktüel bir şekilde aksettirebilecek 
elemanların da katılmalarının Hükümetçe der
piş edilmesi yerinde ve temenniye şayan görül
müştür. 

Lâyihanın ek 1 nci maddesinin son fıkrası 
bir istisna hükmünü ihtiva etmesi itibariyle 9 
ncu maddenin sonuna eklenmiş ve bu fıkrada 
Türk ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslar ara
sında yaratılan fark bertaraf edildiği gibi, lâyi
hanın yalnız banka muamelelerini kasdetmeyip 
bilcümle ödünç para verme işlerine şâmil olma
sı dolayısiyle, bu istisna hükmünün yalnız ban
kalara taallûk etmemesi temin edilmiştir. Bu 
fıkrada kontrgaranti verecek yabancı müesse
seler arasında sigorta şirketlerinin de zikredil
mesi, Birleşik Amerika devletleri gibi bâzı mem
leketlerde garantilerin bu nevi müesseseler tara
fından verilmesinden ileri gelmektedir. 

Keza, ek 2 nci maddenin son fıkrası da yine 
bir istisna hükmü .olması dolayısiyle bu madde
nin sonuna nakledilmiştir. 

Ek 1 nci maddenin 1 nci fıkrasının, mahiyet 
itibariyle 17 nci maddede yer alması icabettiği 
ve mezkûr fıkra ile de 17 nci maddenin 1 nci 
fıkrasında olduğu gibi, İcra Vekilleri Heyetinin 
kararlarına aykırı hareket etmenin menedilmek 
istenildiği cihetle, kanunda ahengin temini ve 
tekerrürün izalesi için; bahis mevzuu fıkra 17 
nci madde içerisinde mütalâa edilmiştir. 

Fazla faiz almakla vermek keyfiyetleri, ma
hiyet ve tevlidedecekleri neticeler itibariyle 
farklı olduğundan memnuniyet ve cezai müeyyi
deler de bu tefrika göre tanzim olunmuş ve me
tinde sık sık geçen îcra Vekilleri Heyeti tâbirin
den kaçınılmak için, aynı mânada olmak üzere 
bazan da Hükümet tâbiri kullanılmıştır. 

Suçla ceza arasında cücudu zaruri olan nis
peti âdilenin muhafazası düşüncesiyle fiillerin 
mahiyetlerine ve diğer kanunlardaki ceza mik
tarlarına nazaran fazla ağır bulunan lâyihadaki 
ceza miktarları bir nispet dâhilinde indirilmiş 
ve cezalara daha ziyade bir elastikiyet ve hâ
kime daha fazla bir takdir hakkı verilmesini 
teminen, bahis mevzuu suçların işlenmesi ile te
min edilen veya temini kasdolunan menfaatlerin 
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miktar ve mahiyeti az veya pek az ise, bu husus 
göz önünde tutularak tâyin olunacak cezalardan 
bir tenzilât yapılabilmesi esası kabul edilmiştir. 

Lâyihanın şümulüne giren suçların mahiyet
lerine nazaran ortada Ceza Hukukumuzun umu
mi prensiplerinin ihlâlini ve binnetice tecil mü
essesesinin tovlidedeceği faidelerden mahrum 
kalmayı icabettirir bir hal görülmediği için 
cezaların tecil edilemiyeceğine dair hüküm lâyi
hadan çıkarılmıştır. 

17 nci maddenin son fıkrasının yazılış tar
zından lâyihada mezkûr suçları işliyeeek olan
lar yalnız hükmi şahsiyeti haiz .teşekküller imiş 
gibi bir imâna çıkmakta olduğundan sarahati 
sağlamak maksadiyle «Bu suçların hükmi şahsi
yeti haiz bir teşekkül tarafından işlenmesi ha
linde» ibaresi ilâve edilmiş ve bu halde para ce
zalarının hükmi şahsiyeti istihdaf etmesi uygun 
görülmüştür. 

Yine bu maddede derpiş olunan fer'î cezalar 
arasında, meslek ve sanatın tatili cezası, itibar 
müesseselerinin ehemmiyetsiz sayılabilecek bir 
suç yüzünden tatili faaliyete mahkûm edilebil
meleri tehlikesi ve bunun memleket iktisadiyatı 
ve millî tasarruf üzerinde doğuracağı menfi te
sirler göz önünde tutularak lâyiha metninden 
çıkarılmıştır. 

Ticari ve iktisadi icap ve zaruretlere göre 
âzami faiz nispetlerini tâyin ve tesbit edecek 
olan mercie, bu kararlarının meriyet zaman ve 
şeklini tesbit salâhiyetini de vermek maksadiyle 
9 ncu maddeye bu yolda bir hüküm ilâve edil
diğinden ek 2 nci maddenin I nci fıkrası da lü
zumsuzluğu dolayısiyle tayyedilmiştir. 

Lâyihanın 2 nci madde haline gelen 4 ncü 
maddesinde 2279 sayılı Kanunun kaldırılan 
maddeleri arasına vazıh olmıyan ibaresi dolayı
siyle, esasen tatbikatte hiç yer bulmamış olan ve 
muhtevası bu lâyihada kabul edilen prensiplerle 
tenakuz halinde bulunan 16 ncı madde ile sözü 
geçen kanunda yapılan tadilâttan sonra cezai 
müeyyideler hayli teşdidedilmiş olduğundan bu 
cezalara hükmetme yetkisinin, sulh mahkemele
rinden alınarak umumi hükümlere tâbi tutulma
sını teminen 20 nci madde de ilâve olunmuş, yu
karda yapılan tadiller dolayısiyle 3399 numa
ralı Kanunun artık hiçbir maddesi ayakta kal
madığından bu kanun toptan kaldırılmış ve 
madde bu volda kaleme alınmıştır. 

Muvakkat maddede kaldırılan hükümlerin 
devamı meriyetinin bir zamanla tahdidi uygun 
görülerek, bu hükümlerin en çok bir yıl müd
detle tatbikine devam olunabilmesi hükmü ilâ
ve edilmiştir, 

Lâyihanın başlığı tadil edilen ve kaldırılan 
kanun hükümlerini daha iyi belirtecek şekilde 
tanzim olunmuştur. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 
Yüksek Riyasete sunuldu. 

Muvakkat Encümen Reisi 
'' İstanbul 

N. A. Sav 

M. Muharriri 
Bursa 

II. Saman 

Kâtip 
Çorum Balıkesir 

Muhalefet şerhi eklidir 17. maddenin son fık-
Y. Gürsel rası hakkında söz hakkım 

mahfuzdur 
V. Asena 

Bolu 
S. Baysal 
Giresun 

Söz hakkım mahfuzdur 
^1. İzm en 
Niğdo 

, II. II. Ülkün 
Seyhan 

M. 1. Toton 
Sivas 

Çoruh 
E. Çeltikçioğlu 

Hatay 
•A. Fevzi Atahan 

İmzada bulunamadı 
Seyhan 

M. Akçalı 
Sinob 

S. Somuncuoğlu 
Sivas 

K. Oskay Söz hakkım baki kalmak 
şar tiyi e 

II. Yükseli 
Trabzon 
/ . Şener 

Muhalefet şerhi 
Bu kanun şimdiye kadar memleketimizde 

cari olan sistemi yani faizin âzami hadlerinin 
tesbit edilmesi usulünü kaldırmakta, bunun 
yerine kararnamelerle tesbiti sistemini ikame 
etmektedir. 

Bugünkü faiz hadlerinin yükseltilmesi 
tevdiata faizlerinin de aynı nispetlere göre 
ayarlanmasını icabettireceğinden zirak krediler 
ile mesken kredileri ve Hazine tahvillerine ait 
faiz nispetlerinin de tezyidi zaruri olacaktır. 

Gerekçede maliyet unsurları arasında 
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faizlerin ehemmiyetli bir yer aldığına ve evvel
ki gerekçede gerek ikrazaat. ve gerekse tev
diat için halen tatbik olunan faiz nispetleri 
diğer memleketlerde cari olan hadlerin üs
tünde bulunduğuna işaret edilmektedir. 

Bu mucip sebeplere göre memleketin umu

mi hayatına ve iktisadiyatına taallûku olan W 
kanunda yazılı ikrazat ve tevdiat faizlerine 
ait âzami faiz nispetlerinin aynen bırakılma
sına taraftarım. 

Çorum Mebusu 
Yakup Gürsel 

Mu'/akkat Encümen mazbatası 

T. B. M. Al. 
Muvakkat Encûmen 

Esas No. 1/49H 
Karar No. 3 

10 . V .1957 

Yüksek Reisliğe 

ödünç para verme işleri haldcmdaki 2279 
sayılı Kanunda tadilât yapılmasına ve 5841 sa
yılı Kanunun/ kaldırılmasına, dair kanun lâyi
hasını tetkik ve müzakere etmek üzere kurulan 
Muvakkat Eneümenimizce hazırlanan mazbata 
Umumi Heyete sunulmuştu. 

Lâyhanm bir kere daha tetkiki lüzumu hâ
sıl olduğundan Umumi Heyetin 8 . IV . 1057 ta
rih ve 56 neı İnikadında lâyiha geri istenmiş ve 
ikinci defa ilgili Hükümet temsilcilerinin işti
rakiyle yapılan müzakeresi neticesinde alman 

izahat kâfi görülmüş ve mazbatanın evvelce en
cümenimizde hazırlanmış şekilde kabulüne ka
rar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Muvakkat En. 

Reisi Mazbata M. 
İstanbul Bursa Balıkesir 

iV. A. Sav H. Saman V. Asena 
Çoruh Sivas Trabzon 

// . Çeltikçioğlu K. Oskaıj t. Şenler 
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HÜKÜMETİN TEKLİM 

Ödünç para verme i§leri hakkındaki 2279 sayılı 
Kanunda tadilât yapılmasına ve 5841 sayılı Ka

nunun kaldırümasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 8399 ve 5841 sayılı kanunlarla 
muaddel 2279 nayılı Kanunun 9 neu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Madde 9. — Ödünç para verme işlerinde ve 
mevduat kabulünde alınacak ve verilecek âza
mi faiz nispetlerini tâyine, icra Vekilleri Hey
eti salahiyetlidir. 

Bu hususta memleketin iktisadi faaliyetleri
ni, devamlı surette takip ve gereken tedbirle
rin ittihazını temin ınaksadiyle «Banka Kredi
lerini Tanzim Komitesi» icra Vekilleri Heyetine 
tekliflerde bulunmakla mükelleftir.» 

MADDE 2. — Aynı kanunun 5841 sayılı Ka
nunla muaddel 17 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

«Madde 17. — Tefecilik edenlerle İcra Ve
killeri Heyetince tesbit edilecek nispetler üstün
de her ne sebep ve şekilde olursa olsun faiz is-
tiyenler ve bu kanun mucibince alınacak İcra 
Vekilleri Heyeti kararlarına aykırı hareket 
edenler 6 aydan 2 seneye kadar hapis cezasiyle 
birlikte 5 000 liradan az olmamak üzere ödüne 
verdikleri meblâğın- üç misli para cezasına mah
kûm edilirler. Ayrıca iki seneden beş seneye 
kadar âmme hizmetlerinden raeranuiyet, mes-

MUYAKKAT ENCÜMENİN TADİLİ 

Ödünç para verme işleri hakkındaki 2279 sayılı 
Kanunda tadilât yapılmasına ve bu kanunun bâ
zı madeleriyle 3399 ve 5811 sayılı kanunların 

kaldırümasına dair kanun lâyihası 

MADDE l. — 3399 ve 5841 sayılı kanunlar
la muaddel 2279 sayılı Kanunun 9, 14 ve 17 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 9. — Kısa, orta ve uzun vadeli 
ödüne para verme işlerinde ve mevduat kabu
lünde alınacak ve verilecek âzami faiz ııispet-
1 eriyle temin edilecek sair menfaatlerin ve tah
sil edilecek masrafların mahiyet ve âzami had
lerini tâyine ve bunların meriyet zamanlarını 
teşbite İcra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. 

icra Vekilleri Heyeti bu salâhiyetini kulla
nırken tavzif edeceği mütehassıs bir heyetin is-
tişari mütalâasını alır. 

Türkiye'de faaliyette bulunan hakiki ve 
hükmi şahıslar lehine hariçteki yabancı banka
lar ve sigorta şirketleri kef aletleriyle açılacak 
kredilerin faiz nispetleri taraflar arasında ser
bestçe tâyin olunur. 

Tahvilât için tâyin edilen faiz nispetleri, 
bunların tedavülde bulunduğu müddetçe de
vam eder.» 

«Madde 14. — Birinci maddeye göre izin al
maya mecbur olan hakiki veya hükmi şahıslar
dan bu'mecburiyete riayet etmiyerek ödünç para 
vermeyi itiyat edenlere veya 9 neu madde hü
kümlerine göre İcra 'Vekilleri Heyetince ittihaz 
edilecek kararlara aykırı hareket eyliyenlere 
ve beyannamelerindeki şartları ve faiz hadleri
ni muvazaa ile gizlivenlere tefeci denir.» 

«Madde 17. — Tefecilik edenlerle Ödünç pa
ra. verme işlerinde 9 neu madde gereğince İcra 
Vekilleri Heyeti tarafından tesbit edilen nispet
ler üstünde faiz ve menfaat teminine ve masraf 
tahsiline müncer olabilecek her hangi bir fiil ve 
harekette bulunanlar veya alınacak faiz nispeti 
hususunda hükümetçe ittihaz olunacak tedbir 
ve kararlara her ne surette olursa olsun aykırı 
hareket edenler 3 aydan 2 seneye kadar hapis 
eezasiyle birlikte. 2 500 liradan az olmamak üze-
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lek ve (sanatın tatili cezası, da verilebilir. 
Bu cezalar tecil edilemez. 
Kabul ettikleri mevduata 9 ucu madde gere

ğince tâyin edilen nispetler üstünde faiz veren 
veya her hangi bir menfaat taahhüdünde bu
lunan veyahut ek birinci madde hükmüne ay
kırı hareket edenle re 5 000 liradan 25 000 li
raya kadar para cezası hükmoluruır. 

Tekerrürü, halinde mukrizler hakkında yu-
kardaki fıkralarda yazılı cezalar beş misline ka
dar çıkartılır. 

Bu kanunla yazılı cürümlerden cezai mesuli
yet, kanım hükmünü yetine getirmekle mükel
lef olan idare meclisi ve.idare komitesi reis ve 
azalarından ve imzalariyle o müesseseyi ilzama 
salahiyetli müdür ve nıeınvır!arından cezayı ıııiis-
telzim fiili işlemiş ve buna iştirak etmiş veya bu 
hususta emir vermiş olanlara da racidir. 

MADDE 3. — 2279 sayılı Kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir : 

«EK MADDE 1. — 9 ucu madde gereğince 
ittihaz olunan İcra Vekilleri Heyeti kararlarına 
aykırı hareket eylemek ve tesbit olunan had ve 
nispetler fevkinde faiz tahsil etmek veya fiilen 
yüksek faiz tahsiline müncer olacak muameleler
de bulunmak yasaktır. 

Ancak, bankalar, Türkiye'de faaliyette bu
lunan yabancı şahıs ve firmalar lehine hariçteki 
yabancı firmaların kefaleti eriyle açacakları kre
dilerin faiz hadlerini tesbit hususunda serbesttir.» 

«EK MADDE 2. — 9 ncu madde gereğince tâ
yin edilecek faiz nispetleri İcra Vekil eri Heyeti 
kararlarının neşir tarihinden itibaren 15 günden 
aşağı olmamak üzere mütaakip ayın başında me
riyete. girer. Bu tarihten evvel, mevcut, kanunlara 
uygun olarak yapılmış bulunan mukavelelerin 
faize mütaallik hükümleri, mukavele müddetin-

7 — 
Muvakkat E. ---> 

re ödünç verdikleri meblâğın 3 misli ağır para 
cezasına mahkûm edilirler. 

Ayrıca 2 seneden 5 seneye kadar âmme hiz
metlerinden menmuiyet cezasına da hükmedilir. 

Kabul ettikleri mevdudata 9 ncu madde gere
ğince tesbit edilen nispetler üstünde faiz veren
lerle mezkûr madde gereğince tâyin olunan esas
lar haricinde her hangi bir menfaat sağlıyan ve
ya menfaat taahhüdünde bulunanlar veyahut 
mevduata verilecek faiz hususunda Hükümetçe 
ittihaz olunan tedbir ve kararlara her ne su
retle olursa olsun aykırı hareket edenler 5 000 
liradan az olmamak üzere ağır para cezasına mah
kûm edilirler. 

Bu suçların işlenmesiyle temin edilen veya 
teinini kasdolunau menfaatin miktar ve mahiyeti 
az ise mezkûr cezalar yarısına, eğer pek az ise 
üçte birine kadar indirilerek ve tekerrürü halin
de de 3 misline çıkarılarak hükmolunur. 

Mezkûr suçların, hükmi şahsiyeti haiz bir te
şekkül tarafından işlenmesi halinde para ceza
ları bu teşekküle, diğer cezalar ise idare meclisi 
veya idare komitesi reis ve azalarından veya im
zalariyle o müesseseyi ilzama salahiyetli müdür 
ve memurlarından cezayı müstelzim fiili işle
miş veya buna iştirak etmiş veya buna emir ver
miş olanlara tatbik olunur.» 
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ce ve her halde bir seneyi aşmamak şartiyle tatbik 
olunur. 

Tahvilat için tâyin edilen faiz hadleri bun
ların tedavülde bulunduğu müddetçe devam 
eder.» 

MADDE 4. — 2279 sayıl* Kanunim 10, 11, 
ve 12 nci maddeleriyle #841 sayılı Kanun kaldı
rılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanun gere
ğince İcra Vekilleri Heyetince alınacak karar
lar meriyete girinceye kadar, bu kanunla kal
dırılan hükümlerin tatbikine devam olunur. 

Muvakkat E. 

MADDE 5. 
merivete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

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

19 . VI . 1)956 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili ve 

Millî M. V. V. 
§. Ergin 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
A. Özel 

İkt. ve Ticaret Vekili 
Z. Mandalinci 

Güm. ve İnli. Vekili 
/ / . Hüsman 

Münakalât Vekili 4 

A. D emir er 
İşletmeler Vekili 

5. Ağaoğlu t 

Devlet Vekili 
• M. C. Bengü 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
II. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 

N.: Ökmen 
Nafıa Vekili 

M. Çavusoğlu 
Sili. ve İç. Mua. Vekili 

N. Körez 
Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 

MADDE 2. — 2279 sayılı Kanunun 10, II, 
12, 16 ve 20 nci maddeleriyle 3399 ve 5841 sa
yılı kanunlar kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanun gere
ğince İcra Vekilleri Heyetince alınacak kararlar 
meriyete girinceye kadar, bu kanunla kaldırılan 
hükümlerin tatbikine en <;ok bir yıl müddetle de
vam olunur. 

MADDE 3. — Hükümet teklifinin 5 nci mad
desi 3 ncü madde olarak aynen kabul olunmuştur. 

MADDE 4. — Hükümet teklifinin 6 nci mad
desi 4 ncü madde olarak aynen kabul olunmuştur. 

• • » • 
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Devre : X 
İçtima: 3 S. S A Y I S I : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey -
İrlanda Birleşik Kırallığı Hükümeti arasında imzalanan Kültür 
Anlaşmasının tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve 

Maarif encümenleri mazbataları (1 /526) 

T. C. 
Başvekâlet 30 . VII . 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

8ayı:71 400/2707 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kırallığı Hü
kümeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince hazır
lanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 12 . VII . 1956 tarihinde kararlaştı
rılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişik leriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ed 
erim. 

Başvekil 
A, Menderes 

BSBABI MrOİBK 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, Konsey âzası memleketlerin aralarında kültür anlaşma
ları akdetmelerini tavsiye eden 4 Kasım 1949 tarihli ve 28 sayılı kararma uygun olarak Yunanistan 
ve İtalya ile 1951 de, F ransa ile 1952 de birer Kültür Anlaşması imza edilmiş ve bu Anlaşmalar 
sırasiyle 5932, 5934 ve 6162 saydı kanunlarla tasdik edilmişti. 

Bahsi geçen Konsey kararına uygun olarak akdedilen Anlaşmaların dördüncüsü İngiltere ile 12 
Mart 1956 tarihinde Hariciye Vekilimizle İlgiltere Hariuiye Vekili arasında Ankara'da imzalanmış
tır. 

Ana hatları itibariyle evvelce akdedilen Anlaşmalara benziyen işbu Anlaşmanın başlıca hüküm
leri şunlardır : " 

Âkıd Taraflar, kendi üniversite ve diğer öğretim müesseselerinde diğer Tarafın kültürünü ya
yacak kürsüler ve dersler ihdas edecekleri gibi diğer Âkıd Tarafın ülkesinde de kültür enstitüleri 
kurabileceklerdir. 

Taraflar, ülkeleri arasında üniversite personelinin, okul öğretmenlerinin, üniversite öğrencileri
nin, ilmî araştırıcıların, mütehassısların ve teknik müesseseler mensuplarının mübadelesini, teşvik 
edeceklerdir. Her Âkıd Hükümet, kendi ülkesinde, diğer Taraf tebaasının etüd, teknik eğitim veya 
araştırmalara başlamalarını veya devam etmelerini mümkün kılacak burslar teminine çalışacaktır. 

Bundan başka, Âkıd Hükümetler, işbu Anlaşmanın tatbikini temin maksadiyle, kendi ülkele
rindeki ilmî cemiyetlerle eğitim ve meslek teşekkülleri arasında her türlü iş birliğini teşvik c d f i ^ 
çekler ve diğer Âkıd Hükümet ülkesinden gelecek ilim adamlarına ve üniversite öğrencilerine^^ 
kendi ilim adamları ve üniversite öğrencileri ile aynı şartlar altında, âbidelere, koleksiyonlara,şp 
arşivlere, kütüphanelere ve Devlet kontrolü altındaki diğer iilm müesseselerine giriş hakkını tanı
yacaklardır. Ihı ilim adamlarının ve üniversite öğrencilerinin, Taraflarca uygun ögrülecek tahditler 
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dâhilinde ve mevcut kanun ve nizamlai'a halel gelmemek şartiyle, arkeolojik çalışmalar yapmaları 
veya bu gibi çalışmalara iştirakleri mümkün kılınacaktır. 

Hükümetler, kültürel, teknik ve meslekî iş birliğini geliştirmek için davetler yapmak veya pa
ra yardımında bulunmak suretiyle seçilmiş şahıs veya grupların ziyaretlerini ve kendi ülkelerin
deki tanınmış gençlik teşekkülleriyle yetişkinlere ait millî eğitim, atletizm ve spor teşekkülleri 
arasında iş birliğini teşvik edeceklerdir. 

Âkıd Hükümetler, memleketlerinin her biri hakkında mektep kitaplarında bulunduğuna dikkat
leri çekilecek olan yanlışlıkların tashihinin teminine, ellerindeki vasıtalarla ve dahilî mevzuat ve 
tatbikata uygun olarak gayret edeceklerdir. 

Anlaşmanın tatbiki maksadiyle altı üyeden müteşekkil bir Daimî Karına Komisyon kurulacak
tır. Bu Komisyon, biri, merkezi Ankara'da ve iki Türk ve bir ingiliz üyeden; diğeri, merekzi 
Londra'da ve iki İngiliz ve bir Türk" üyeden müteşekkil olmak üzere iki şubeyi ihtiva edecektir. 
Karma Komisyon umumi heyeti, ihtiyaç "oldukça ve en az her iki senede bir defa, sıra ile Türkiye 
ve Birleşik Kırallık'ta toplanacaktır. 

Her Âkıd Hükümet, işbu Anlaşma hükümlerinin tatbikini temin için icabeden şahısları veya te
şekkülleri tâyin edebilecektir. 

Anlaşmanın imza veya tasdiki sırasında veya daha sonraki her hangi bir*zamanda Birleşik Kırallık 
Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine diplomatik yoldan yapacağı bir tebliğle Anlaşma hü
kümlerini, dış münasebetlerinden1 mesul bulunduğu her hangi bir ülkeye teşmil edebilir. 

Türkçe ve İngilizce olarak imzalanan Anlaşma asgari beş yıllık bir müddet için yürürlükte ka
lacaktır. Bu müddetin hitamından sonra da, Âkıd Taraflardan birinin diğerine feshi haber verece
ği günden bağlıyacak olan altı aylık bir müddetin hitamına kadar yürürlükte kalmakta devam ede
cektir. 

Memleketimizle• İngiltere arasındaki kültürel münasebetlerin yeni bir hamle ile inkişafını temin 
edecek ve böylece iki memleket arasında mevcut dostluğu daha da artıracak mahiyette olan An
laşma Yüksek Meclisin tasdikine arz olunur, 
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Hariciy-3 Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No : 1/526 
'Karar No : 27 

24 . XII. 1956 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük 
Britanya ve Kuzey - irlanda Birleşik Kıralhğı 
Hükümeti arasında imzalanan Kültür Anlaşma
sının tasdiki hakkında kanun .lâyihası, (Hükü
met mümessillerinin iştirakiyle encümenimizde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Yapılan incelemede Hükümetin esbabı muei-
besi yerinde görülerek lâyiha aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Maarif Encümenine tev
di duyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye Encümeni Reisi Bu M. M. 

Giresun Amasya. 
/ / . Erkmen î. Olgaç 

Ankara 
M. F. F&nik 

Antalya 
A. Tokuş 

mzada bulunamadı 
Eskişehir 

K. Zeyünoğlu 
Konya 

/ / . R. Atademir 
Manisa 

II. Bay ur 

Antalya 
B. Onat 
Çorum 

K. Terzioğhı 

Kastamonu 
B. Aktas 

Konya 
M. Obuz 

Sinob 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. Tümcrkan 
Trabzon 
İ. Şener 

Maarif Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 
Esas No: 1/526 

Karar No: 27 
Yüksek Reisliğe 

15 . V . 1957 

Encümenimize havale buyurulan «Türkiye 
Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey - İr
landa Birleşik Kıralhğı Hükümeti arasında im
zalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkındaki 
kanun lâyihası» ve Hariciye Encümeni mazbata
sı ile birlikte vekâlet temsilcisi de hazır bulundu
ğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Yapılan anlaşma memleket menfaatlerine uy
gun mütalâa edildiğinden kanun lâyihası esbabı 
mııcibesiylc birlikte aynen ve ittifakla kabul edil
miştir. 

Umumi Heyetin tasviplerine arz edilmek üze
re Riyaset Makamına saygı ile sunulur. 
Maarif Encümeni Reisi Mazbata M. 

Rize 
A. Morgil 

Burdur 
M. Özbey 

îzmir 
N. Pınar 

Trabzon 
II. Ağanoğlu 

Çanakkale 
8. Karanakçı 

Kars 
Ii. Çakır 

Sivas 
B. Örnekol 

Çankırı 
1. Aydın 
Trabzon 

M. U. Tarakcıoğht 
Frl'a 

A. Özbay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Bri
tanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Krallığı Hü
kümeti arasında imzalanan Kültür Anlaşması

nın tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyet i Hükü
meti ile Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda 
Birleşik Krallığı Hükümeti arasında 12 Mart 
1956 tarihinde Ankara'da imzalanan Kültür An
laşması tasdik edilmiştir. 

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

MADDE o. — Bu Kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

12 . V I I . 1956 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili ve 

Millî M. V. V. 
§. Ergin 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
A. Özel 

îkt. ve Ticaret Vekili 
Z. Mandalinci 

Güm. ve İnh. Vekili 
/ / . ITüsman 

Münakalât Vekili 
A. D emir er 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
.'Devlet Vekili 

E. Kalafat 

Adliye Vekili' 
/ / . A. Göktürk 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 
E. Menderes 
Maliye Vekili 

N-. Ökmen 
Nafıa Vekili 

M. Çavuşoğlu 
Sıh. ve İç. Mua. Vekili 

N. Körez 
Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

İşletmeler Vekili ve 
Çalışma V. V. 

S. Ağaoğlu 
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TÜRKİYE (TMHURİYLTt HÜKÜMETİ İLE BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİR
LEŞİK KIRALLIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA KÜLTÜR ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey - irlanda Birleşik Kırallığı 
Hükümeti,, 

Dostane mübadele ve iş birliği suretiyle, her biri kendi memleketinde, diğer memleketin fikrî, 
artistik ve ilmî faaliyetleriyle tarihî ve örf ve âdetleri hakkında mümkün olduğu kadar tanı bir 
anlayış temin etmek gayesiyle bir Anlaşma akdini arzu eylediklerinden, aşağıdaki hususlarda mu
tabık kalmışlardır: 

Madde — T. 

Her Âkıd Hükümet, kendi ülkesinde bulunan üniversiteler ve diğer- eğitini müesseselerinde, 
öbür Âkidııı dili, edebiyatı ve tarihi ile bu memleketle alâkalı diğer mevzulara ait profesör- kür
süleri, diğer öğretim görevleri, konferanslar ve kurslar ihdasını teşvik edecektir. 

Madde — H. 

(a) iler Âkıd Hükümet, diğerinin ülkesinde, mahallî mevzuatın kültür enstitüleri kurulma
sına mütedair umumi hükümlerine uymak sartiyle, işbu Anlaşmanın takibettiği gayeye tahsis edi
lecek kültür enstitüleri kurabilir. «Kültür enstitüsü» tâbiri, kurslar, konferanslar, konserler, ser
giler, kütüpane kolaylıkları, filim ve plâk koleksiyonları yardımı ile bu Anlaşmanın umumi gaye
lerini tatbik mevkiine koyacak teşkilât veya müesseseleri içine almaktadır. 

(b) Her Âkıd Hükümet, mevzuatının müsaadesi nispetinde, tablolar ve diğer sergi eşyası, ki
tap, filim ve plâk gibi bu Anlaşmanın gayesinin tahakkuku için lüzumlu olan teçhizatın kendi ül
kesine ithali hususunda her türlü kolaylığı gösterecektir. 

(c) Her Âkıd Hükümet, mevzuatının müsaadesi nispetinde, (a) paragrafında bahsi geçen kül
tür enstitülerinin faaliyeti için lüzumlu olan kütüphane teçhizatının, gramofonların, radyoların, 
filim projektörlerinin, kamyonetlerin ve diğer nakil vasıtalarının kendi ülkesine ithali hususunda 
her türlü kolaylığı gösterecektir. 

Madde— III. 

Âkıd Hükümetler, ülkeleri arasında, üniversite personelinin, okul öğrenilenlerinin üniversite 
öğrencilerinin, ilmî araştırıcıların, mütehassısların ve teknik müesseseler mensuplarının mübadelesi
ni teşvik edeceklerdir. . 

Madde— IV. 

Her Âkıd Hükümet, kendi ülkesinde, diğer Taraf tebaasının etüd, teknik eğitim veya araştır
malara başlamalarını veya devam etmelerini mümkün kılacak burslar teminini teemmül edecektir. 

Madde — Y. 

Âkıd Hükümetler, işbu Anlaşmanın tatbikini temin etmek gayesiyle, kendi ülkelerindeki ilmî 
cemiyetlerle eğitim ve meslek teşekkülleri arasında en sıkı iş birliğini teşvik edeceklerdir. 

Her Âkıd Hükümet, diğer Âkıd Hükümet ülkesinden gelecek ilim adamlarına ve üniversite 
öğrencilerine, kendi ilim adamları ve üniversite öğrencileri ile aynı şartlar altında, âbidelere, ko
leksiyonlara, arşivlere, kürüphanelerc ve Devlet kontrolü altındaki diğer ilim müesseselerine gi
riş hakkını tanımayı taahhüdeder. Her Âkıd Hükümet, aynı zamanda, alâkadar Taraflarca uy
gun görülecek tahditler dâhilinde ve mevcut kanun ve nizamlara halel gelmemek sartiyle, mez
kûr ilim adamlarının ve üniversite öğrencilerinin arkeolojik sahra çalışmaları yapmalarını ve ka
zılara iştirak etmelerini mümkün kılmayı taahhüdeder. 
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Madde — VI. 

Âkıd Hükümetler, akademik gayeler veya muayyen hallerde bir meslekin} icrası için, birinin 
ülkesinde verilen üniversiter derece, diploma veya tahsil belgelerinin ne dereceye kadar ve hangi 
şartlar dâhilinde diğerinin ülkesindeki üniversiter derece, diploma ve tahsil belgelerine muadil 
olarak kabul edilebileceğini tetkik edeceklerlir. 

Madde — VII. 

Âkıd Hükümetler, kültürel, teknik ve meslekî iş birliğini geliştirmek için davetler yapmak ve
ya para yardımında bulunmak suretiyle seçilmiş şahıs veya grupların ziyaretlerini teşvik edecek
lerdir. 

Madde — VIII. 

Âkıd Hükümetler, yekdiğerinin ülkesindeki tanınmış gençlik teşekkülleriyle yetişkinlere ait mil
lî eğitim teşekkülleri arasında iş birliğini teşvik edeceklerdir. Âkıdler aynı zamanda, malî imkân
ların müsaadesi nispetinde', ülkelerindeki tanınmış atletizm ve spor teşekkülleri arasında iş bir
liğini teşvik edeceklerdir. 

Madde — TX. . 

Her Âkıd Hükümet, diğer Hükümetin ülkesinde ve keza onun ülkesinden gelecek üniversite 
personeli, öğretmenler, üniversite ve okul öğrencileri ile işbu Anlaşmanın mukaddemesinde bahse
dilen faaliyetlerle meşgul kimselerin iştirak etmesi için tertibedilmiş kısa müddetli kursların ge
lişmesini teşvik edecektir. 

Madde — X. 

Âkıd Hükümetler, her birinin kültürünün diğerinin memleket-inde daha iyi tanınması için yek
diğerine, aşağıdaki vasıtalarla, yardım edeceklerdir: 

(a) Kitaplar, mevkuteler ve ,diğer neşriyat; 
(b) Konferanslar ve konserler; 
(c) Güzel sanat sergileri ve diğer sergiler; 
(d) Tiyatro temsilleri; - -̂  
(e) Radyo, filim, plâk ve diğer mekanik teksir vasıtaları. 

Madde — XI. 

Âkıd Hükümetler, iki memleketten her biri hakkında, mektep kitaplarında bulunduğuna dik
katleri çekilecek olan yanlışlıkların tashihini temine ellerindeki vasıtalarla ve dahilî mevzuat ve 
tatbikata uygun olarak gayret edeceklerdir. 

Madde — XII. 

Her Âkıd Hükümet, işbu Anlaşma hükümlerinin tatbikini temin için aşağıda gösterilen şahıs
lara, XXI nci madde hükümleri-mahfuz kalmak şartiyle, kendi ülkesinde ikamet müsaadesi itasını 
kolaylaştıracaktır : 

(i) Âkıd Hükümetin veya XVIII nci maddede zikredilen teşekküllerin memurları; 
(ii) Türkiye'deki İngiliz ve Birleşik Kırallık'iaki Türk merkez ve enstitülerinde çalışan öğret

menler; " 
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(iii) Türkiye'de veya Birleşik Kırallıkta daimî bir iş aramıyan ilim adamları ve üniversite 

öğrencileri. 

Madde — XIII. 

işbu Anlaşmanın tatbiki maksadiyle altı üyeden müteşekkil bir Daimî Karma Komisyon ku
rulacaktır. Bu komisyon, biri, merkezi Ankara 'da ve iki Türk ve bir ingiliz üyeden, diğeri, mer
kezi Londra'da ve iki ingiliz ve bir Türk üyeden müteşekkil olmak üzere iki şubeyi ihtiva edecek
tir. Türkiye Maarif Vekâleti, Hariciye Vekâleti ile mutabık kalarak her iki şubenin Türk'üyeleri
ni, Birleşik Krallık Hariciye Vekâleti de, Birleşik Krallık Hükümetinin salahiyetli makamlariyle 
mutabık kalarak her iki şubenin ingiliz üyelerini tâyin edecektir. Her Âkıd Hükümet, kendi vatan
daşlarının her iki şubeye tâyin şartlarını tesbit edecek ve yedek üyeler tâyin edebilecektir. 

Madde — XIV 

Karma Komisyon Umumi Heyeti, ihtiyaç oldukça ve en az her iki senede bir defa, sıra ile Türkiye 
ve Birleşik Krallıkta toplanacaktır, ilk toplantı, bu Anlaşmanın meriyete girmesini takibeden on iki 
ay içinde yapılacaktır. Bu toplantılarda komisyona, toplantının yapıldığı memleketin Hükümeti tara
fından tâyin olunacak yedinci bir üve rivaset edecektir. 

Madde — XV. 

Karma Komisyon ve şubeleri hususiyet arz eden meseleler için, müşavir sıfatiyle ve oy hakkına ma
lik olmamak üzere, munzam üye seçmek salâhiyetini haiz olacaklardır. 

Madde — XVI. "" 

Karma Komisyon Dahilî Nizamnamesini kendisi tesbit edecektir. 

Madde- — XVII. 

Karma Komisyonun ilk vazifelerinden biri, Umumi Heyetin bir toplantısı sırasında işbu Anlaşma
nın tatbikine mütedair, bilâhara Âkıd Hükümetler tarafından tetkik edilecek olan, tafsilâtlı teklifler 
hazırlamak olacaktır. Karma Komisyon, daha sonraki toplantılarında durumu gözden geçirecek ve 
Âkıd Hükümetlerin tetkikine sunulmak üzere yeni teklifler hazırlıyabileçeği gibi, eski tavsiyelerinde 
tadiller yapılması hususunda da telkinlerde bulunabilecektir. Daimî Karma Komisyonun umumi he
yet toplantıları arasındaki zaman zarfında, şubelerden her biri aynı maksatla, diğerinin muvafakatine 
bağlı olmak şartiyle, yukarda beyan olunduğu veçhile, teklif veya tadiller ihzar veya telkin edebile
cektir. 

Madde — XVIII. 

Her Âkıd Hükümet, zaman zaman, işbu Anlaşma hükümlerinin tatbikini temin için icabeden şa
hısları veya teşekkülleri tâyin edebilecektir. 

'• "" • Madde — XIX. 

(a) İşbu Anlaşmanın imza veya tasdiki sırasında veya daha sonraki her hangi bir zamanda 
Birleşik Kırallık Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine diplomatik yoldan yapacağı bir teb
liğle Anlaşma hükümlerini dış münasebetlerinden mesul bulunduğu her hangi bir ülkeye teşmil ede
bilir. 

(b) Teşmile mütaallik tebliğin, bundan evvelki paragrafa uygun olarak yapıldığı ülkede Anlaş-
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manın tatbiki, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine diplomatik yoldan yapılacak bir tebliğ ile sona er-
dirilebilir. 

(c) . Anlaşma hükümlerinin, bu maddenin ('a) paragrafına göre teşmil edildiği her hangi bir ül
kedeki tatbiki, Anlaşmanın XXIII ncü maddeye uygun olarak sona ermesi ile her halde nihayet bu
lacaktır. . 

Madde — XX. ' 

İşbu Anlaşmadaki : 
(a) «Ülke» ve «memleket» tabirleriyle, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bahis mevzuu olduğun

da, Türkiye Cumhuriyeti arazisi, Birleşik Kırallık Hükümeti bahis mevzuu olduğunda, Büyük Bri
tanya ve Kuzey irlanda Birleşik Kırallığı ve XIX ııcu maddenin (a) paragrafına uygun olarak ya
pılacak tebliğ ile Anlaşmanın teşmil edilebileceği her hangi bir ülke, 

(b) «tobaa» tâbiri ile de, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bahis mevzuu olduğunda, Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşları, Birleşik Kırallık Hükümeti bahis mevzuu olduğunda, Büyük Britanya ve 
Kuzey İrlanda Birleşik Kırallığıncla mûtadeıı ikamet etmekte olan Birleşik Kırallık ve müstemle
keler ile XIX ncu maddenin (a) paragrafına uygun olarak yapılacak tebliğ ile Anlaşmanın teşmil 
edilebileceği her hangi bir ülke vatandaşları kasdolunmuştur. 

Madde — XXI. 

İşbu Anlaşmanın hiçbir hükmü, ecnebilerin giriş, ikamet ve çıkışları hakkında her iki memle
kette yürürlükte bulunan kanun ve nizamlara riayetten her hangi bir kimseyi müstağni kıldığı yo
lunda tefsir edilemez. 

Madde — XXII. 

İşbu Anlaşma tasdik edilecektir. Tasdiknameler Londra'da teati olunacaktır. Anlaşma, tasdik
namelerin teatisini takibeden on beşinci gün yürürlüğe girecektir. 

Madde — XXIII. 

İşbu Anlaşma asgari beş yıllık bir müddet zarfında yürürlükte kalacaktır. Daha sonra, Anlaşma, 
bu müddetin bitiminden en aşağı altı ay evvel Âkıd Hükümetlerden biri tarafından feshedilmemiş bu
lunduğu takdirde, Âkıd Hükümetlerden birinin diğerine feshi haber vereceği günden baslıyaeak olan 
altı aylık bir müddetin hitamına kadar yürürlükte kalacaktır. 

Yukardaki hükümleri tasdikan, aşağıda imzaları bulunan murahhaslar işbu Anlaşmayı imzalamış 
ve mühürlemişlerdir. 

12 Mart 1956 tarihinde Ankara'da Türkçe ve İngilizce iki nüsha olarak tanzim edilmiş olup her 
iki metin de ayriı derecede muteberdir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Birleşik Kırallık Hükümeti adına 
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S. SAYISI : 195 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
namına hareket eden «Export - İmport Bank of Washington» 
arasında 20 Mart 1956 tarihinde imzalanan 25 milyon dolarlık 
kredi Anlaşması ve ekinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 

Hariciye ve Bütçe encümenleri mazbataları ( î /573) 

T. C. , 
Başvekâlet 16 . XI . 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 464/3763 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri namına hareket eden «Exsport -
împort Bank of Washington» arasında 20 Mart 1956 tarihinde imzalanan 25 milyon dolarlık kre
di Anlaşması ve ekinin tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdi
mi icra Vekilleri Heyetince 2 . XI . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe 
ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
. . . , A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

1 Temmuz 1955 - 30 Haziran 1956 Amerikan malî yılı zarfında Amerika Birleşik Devletlerinden 
memleketimize temin edilen yardımın miktarı 99.1 milyon dolardır. 

Bahis konusu yardımın kısmen hibe kısmen de kredi şeklinde verilmesi Amerikan mevzuatı ikti
zasındandır. 

tşbu 99,1 milyon dolarlık yardımdan kredi ile alınacak olan 25 milyon dolarlık kısma ait Anlaş
ma projesi icra Vekilleri Heyetinin 20 .11 . 1956 tarihli ve 4/6770 sayılı Kararma istinaden Hükü
metimiz adına Washington Büyükelçimiz Haydar Görk tarafından' 20 . III . 1956 tarihinde, Wa-
shington'da Amerika Birleşik Devletleri namına hareket eden Export - import Bank of Washington 
(Eximbank) ile imzalanmış ve bu Anlaşma 6605 numaralı Kanunla meriyet müddeti uzatılmış bu
lunan 5436 sayılı Kanunun ikinci maddesi gereğince imzası tarihinde meriyete girmiştir. 

Anlaşmaya göre Eximbank tarafından Hükümetimize 25 milyon dolarlık bir kredi açılmış ve 
Hükümetimiz de Anlaşmanın imzası sırasında Eximbank'a 25 milyon dolarlık bir bono tevdi eyle
miştir. 

Anlaşma gereğince, temin olunan kredi 40 senede itfa olunacaktır. Dolar veya Türkiye'de Türk 
lirası ile ödenmesi ihtiyarımıza bırakılmıştır. Dolarla ödeme halinde faiz % 3, Türk lirası ile ödeme 
halinde ise % 4 tür. 

Memleketimiz menfaatlerine uygun görülen işbu Anlaşma ile ekinin tasdiki için mezkûr kanun 
lâyihası hazırlanmıştır, 

Devre : X 
içtima : 3 



Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. 1/573 
Karar No. 38 

16 . II . 1957 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri namına hareket eden 

«Export - İmport Bank of Washington» arasın
da 20 Mart 1956 tarihinde imzalanan 25 milyon 
dolarlık kredi Anlaşması ve ekinin tasdiki hak
kında kanun lâyihası, ilgili vekâletler mümessil
lerinin huzuru ile encümenimizde tetkik ve mü
zakere olundu. 

Yapılan incelemede Hükümetin esbabı mu-
eibesinde tafsilen izah edildiği veçhile memleke
timizin menfaatlerine uygun bulunan kanun lâ
yihası aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur\ 

Hariciye Encümeni Bu M. M. 
Reisi Kâtip 

Giresun Denizli 
/ / . Erkmen A. Cobanoğlu 

Antalya 
B. Onat 

Çanakkale 
B. Enüstün 

Corum 
K. Terzioğlu 

Hatay 
A. M. Bereketoğln 

Kocael i 
H. O. Erkan 

İmzada bulunanı adı 

N. 
Çanakkale 
F. Alpkartal 

Çorum 
S. Baran 

Giresun 
/ / . Bozbağ 

Kastamonu 
B. Aktaş 

Konya 
M. Obuz 

Manisa 
/ / . Bay ur 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No : 1/573 

Karar No : 98 
Yüksek Reisliğe 

16. V.1957 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ameri
ka Birleşik Devletleri namına hareket eden 
Export - tmport Bank of Washington arasında 
20 Mart 1956 tarihinde imzalanan 25 milyon do
larlık kredi Anlaşması ve ekinin tasdiki hak
kında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yük
sek Meclise arzı İcra Vekilleri Heyetince karar
laştırılıp Başvekâletin 16.XI. 1956 tarihli ve 
71-464/3763 sayılı tezkeresiyle gönderilen ka
nun lâyihası Hariciye Encümeni mazbatasiyle 
birlikte encümenimize havale edilmiş olmakla 
Hariciye, İktisat ve Ticaret Vekâletleri mümes
silleri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
e<Wi, 

Lâyihanın şevkini mucip sebepler ve bu hu
susta alman mütemmim izahattan da anlaşıldı
ğı üzere yapılan Anlaşma memleketimiz menfa
atlerine uygun mütalâa 'edilmekle maddelerin 
müzakeresine geçilmiş ve lâyiha Hükümetin tek
lifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
/ / . İmre 
'Kâtip 
Toka d 

Ö. Sunar 

Reisvekili 
Kırklareli 
8. Bakay 

Afyon K. 
M. A. V İn en 

'• Mazbata M. 
Zonguldak 
S. Ataman 

Balıkesir 
M. II. Timur t a: 
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Bursa 

/ / . Köynıen 
Diyarbakır 
M. II. Ünal 

İzmir 
B. Bilgin 

Çankırı 
T. Uygur 
Erzurum 
Ş. Erker 
Kırşehir 

A. Bilgin 

Çorum 
Y. Gürsel 
İstanbul 

N. A. Sav 
Niğde 

A. N. Kadı oğlu 

Niğde 
C. Kavurmacıoğlu 

Rize 
H. Agun 

Ordu 
R. Aksoy 
Seyhan 

A. Topaloğlu 
Yozgad 

T. Alpay 

Ordu 
S. İşbakan 

Trabzon 
/. Şener 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri namına hareket eden «Export -
import Bank of Washington» arasında 20 Mart 
1956 tarihinde imzalanan 25 milyon dolarlık 
kredi Anlaşması ve ekinin tasdiki hakkında ka

nun lâyihası 

MADDE 1. — 1 Temmuz 1955 - 30 Haziran 
1956 devresi zarfında Amerika Birleşik Devletleri 
tarafından memleketimize tahsis edilen 99.1 mil
yon dolarlık yardımdan kredi şeklinde verilen 25 
milyon dolara aidolup Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Amerika Birleşik Devletleri namına 
hareket eden «Export - İmport Bank of Washing
ton» arasında 20 Mart 1956 tarihinde imzalanan 
kredi Anlaşması ve eki tasdik olunmuştur. 

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

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

Başvekil ve 
Maliye V. V. 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî Müdafaa V. V. 

Ş. Ergin 

2 . X I . 1956 
Devlet Vekili 
M. C. Bengü 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Devlet Vekili ve 
Ziraat V. V. 
G. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
A. Özel 

Adliye Vekili ve 
Dahiliye V. V. 
H. A. Göktürk t 

Dahiliye Veküi 

Maliye Vekili 

Nafıa V. ve 
Hariciye V. V. 

E. Menderes 

İktisat ve Ticaret Vekili Sıh. ve 1c. Mua. Vekili 
Z. Mandalinci 

Güm. ve İnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

N. Kör ez 

Ziraat Vekili 

Çalışma Vekili 
M. Turhan 

İşletmeler Vekili 
8. Aağoğlu 
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ANLAŞMA 

Bu Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (aşağıda «Türkiye» olarak anılacaktır) ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti (aşağıda «Birleşik Devletler» olarak anılacaktır) nin resmî bir 
teşekkülü olan Export - Import Bank of Washington (aşağıda «Eximbank» olarak anılacaktır) ara
sında 20 Mart 1956 tarihinde aktedilmiş ve aynı tarihte meriyete girmiştir. 

Milletlerarası iş Birliği idaresi Direktörü (aşağıda «Direktör» olarak anılacaktır) 1954 tarihli 
Karşılıklı Güvenlik Kanunu hükümleri m,cibince, Direktör ile karşılıklı olarak üzerinde mutabık 
kalman malzeme ve hizmetlerin iktisabında ve diğer mümasil gayelerin sağlanmasında kullanılmak 
üzere, Türkiye'ye kredi esası üzerinden (25 000 000) doları veya diğer bir para ile mezkûr dolar 
meblâğına tekabül eden yekıınu mütecaviz olmıyan bir yardım yapılması hususunda karara va
rıldığını Eximbank'a bildirmiş olduğundan, 

Direktör, Eximbank'a yukarda mezkûr maksat için ve o miktar dâhilinde fonlar tahsis edece
ğinden ve «Milletlerarası Nakdî ve Malî Meseleler Millî Müşavere Heyeti» ile istişareden sonra 
Eximbank'm krediyi kullanma ve idare etme şartlarını tasrih eylemiş bulunduğundan; 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalınmıştır : 

1. — Eximbank, bu Anlaşma gereğince, Türkiye Hükümeti ile Direktör arasında zaman zaman 
üzerlerinde mutabakata varılan emtia ve hizmetlerin iktisabında ve diğer mümasil gayelerin sağ
lanmasında yapılacak finansmana yardım etmek üzere Türkiye lehine, (25 000 000) doları veya 
diğer bir para ile mezkûr dolar meblâğına tekabül eden yekûnu mütecaviz olmıyan bir kredi ih
das eder. 

2. — Türkiye, bu Anlaşmanın tatbik mevkiine konması ile beraber, resülmal olan (25 000 000) 
dolarlık, veya bu Anlaşma ile tesis edilmiş bulu nan krediden yapılan avanslara tekabül eden 
miktarda, Eximbank lehine tanzim etmiş olduğu bir bonoyu mezkûr bankaya tevdi etmiştir. Mez
kûr bononun bir sureti melfuftur. 

3. — işbu krediye mahsuben ve bu krediden yapılacak avanslar, Türkiye ile mutabık kalınmak 
suretiyle Direktör tarafından Türkiye hesabına zaman zaman yapılacak tediyeleri teşkil edecektir. 
Direktör bu gibi tediyeler hakkında Türkiye'ye ve «Eximbank» a muayyen devreler sonunda he
sap hulâsaları tevdi edecektir. Bu krediye mahsuben yapılmış olarak her bir hesap hulâsasında 
gösterilen bütün tediyeler hesap hulâsasının taşıdığı tarihte yapılmış bir avans addedilecektir. 
«Eximbank* yukarda zikredilen bono üzerine her bir avansın miktarı hakkında bir meşruhat 
verecektir. Tesis olunan bu kredi gereğince, dolardan gayrı bir para ile tediye yapıldığı tak
dirde, bu paranın muadili dolar bu hesap hulâsasında gösterilecek ve bahsi geçen bono üze
rine kaydedilecektir; muadil dolar miktarı bu hesap hülâsasının taşıdığı tarihteki kambiyo rayi
cinin tatbiki suretiyle bulunur. Bu Anlaşmamı] tatbikatında, dolardan gayri bir paranın veya 
Türk parasının kabili tatbik kambiyo rayici, zaman zaman üzerinde müştereken mutabık kalı
nacak bir rayiçtir. Bu Anlaşmanın tatbikatında, muayyen bir tarihte, Türk parasına kabili tat
bik kambiyo rayici şöyle olacaktır : 

a) Türk lirasının effektif rayiçleri ile Milletlerarası Para Fonu ile mutabakata varılan 
itibari kıymeti arasındaki farkın yüzde birden fazla olması Türkiye tarafından kabul edil
mediği takdirde ve bu Anlaşmaya dâhil olan Taraflar başka bir rayicin âdil ve mâkul olacağı 
hususunda anlaşamadıkları takdirde, yabancı memleketlerdeki tediye mükellefiyetlerinin ifası 
zımmmda Türkiye sakinlerine Türk lirası karşılığında Birleşik Amerika dolarları satılırken tat
bik olunan effektif rayiçtir. 

b) Aksi takdirde zaman zaman müştereken kararlaştırılacak bir rayiçtir. 

4. — Muayyen bir tarihte ödenmesi programa bağlanan faiz ve resülmal borçlarının her ikisinin 
de aynı para ile ödenmesi şartiyle, Eximbank, Türkiye'nin bonoda gösterilen faiz ve resülmal 
borçlarının ifasında Birleşik Amerika doları kabul ettiği gibi, dolar yerine Birleşik Amerika 
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dolar borcuna mütekabilen, yukarda (3) ncü fıkrada derpiş olunan Türk lirasına kabili tat-
bir kambiyo rayicine uygun olarak, Eximbank'a tediye zamanında, hesaplanan miktarda Türk 
lirası da kabul edecektir. Her faiz vâdesinde, Türkiye, tediyede kullanılacak Birleşik Amerika 
doları ve Türk lirasından birini seçecektir. «Eximbank» tarafından kabul edilen Türk lirası 
Amerikan Maliye Nazırı tarafından tâyin edilecek Amerikan memur veya memurlarınca muha
faza edilmek üzere Birleşik Devletler Maliye Nezaretine devredilebilir. Şayet Türkiye vâdeler
de, tediyeyi Türk lirası ile yapmayı arzu eder ve tatbik edilecek kambiyo rayici üzerinde karşı
lıklı bir anlaşmaya yarılamazsa «Eximbank», Türkiye'nin uygun ve mâkul addettiği bir kambiyo 
rayici üzerinden, tediyeleri muvakkaten Türk lirası olarak kabul edecektir. «Eximbank» 30 gün zar 
fmda bu rayicin şayanı kabul olmadığını Türkiye'ye bildirmediği takdirde bu kambiyo rayici 
«Eximbank» tarafından kati olarak kabul edilmiş telâkki olunacaktır. Tatbik edilecek rayiç husu
sunda «Eximbank» tarafından yapılacak itiraz üzerine 60 gün içinde yeni bir kambiyo rayici tes-
biti hususunda mutabık kalınmadığı takdirde, «Eximbank» almış olduğu Türk liralarını iade edecek 
ve «Eximbank» a tediye Aemerikan doları ile yapılacaktır. 

5. — Türkiye, bu Anlaşma gereğince, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine ödenen Türk lira
larının, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin Türkiye 
dahilindeki her türlü masraf ve tediyelerinde kullanılabileceğine muvafakat eder. Zaman zaman 
karşılıklı olarak varılacak" anlaşmalar neticesinde bu gibi paralar diğer sahalarda da kullanılabilir 
veya başka paralara tahvil edilebilir. Bu Anlaşana gereğince, Amerika Birleşik Devletleri Hüküme
tine ödenen Türk liralarının her hangi bir şekilde kullanılması ile alâkalı olarak, Amerika Birleşik 
Devletleri Türkiye'nin iktisadi durumunu nazarı itibara almayı kabul eder. Amerika Birleşik Devlet
leri Hükümetine ödenen paralar hakkında işbu fıkrada yapılan atıfların, resülmal tediyelerini, 
ödenmemiş resülmal faizinin tediyelerini 6 ncı paragraf hükümlerine tevfikan, peşin olarak ödenecek 
resümal tediyelerinin kıymetini muhafaza için ve 7 nci paragraf hükümlerine tevfikan, kullanılmamış 
bakiyelere ait faiz tediyelerini de ihtiva ettiği kabul olunacaktır. 

6. •— Türkiye ile «Eximbank», bu anlaşma ge eğince ödenmemiş resülmal ve faiz bakiyeleri öde
ninceye kadar, aşağıda tarif edildiği veçhile bu istikraza tevfikan yapıİmaş olan resülmalin yabancı 
para ile peşin tediyelerinin Amerika dolar kıymetini, Amerika Birleşik Devletlerinin her hangi bir 
hesabında, yabancı para peşin tediyeleri sarf edilmiş olarak kaldığı müddetçe, mâkul ve mutabık 
kalınmış kambiyo rayici üzerinden muhafaza etmekte mutabıktırlar, işbu 6 ncı paragraf hüküm
lerine göre, bu gibi hesaplardan yapılan masraflar evvelâ bono şartlarına uygun olarak resülmal ve 
faizin ödenmesine ve saniyen peşin tediyelere tahsis edilecektir. Yukardaki 3 ncü paragrafta gös
terildiği veçhile, Türk lirasının tatbik edilen rayiç, her hangi bir zamanda, Birleşik Devletler 
Hükümeti için, bu istikraz tahtında Türk parası ile yapılmış olan peşin tediyelerin rayicinden 
daha müsaidolursa, Türkiye, Amerika Birleşik Devletlerinin elinde bulunan Türk parasının do
lar kıymetine nazaran tenezzülüne göre, yeni kambiyo rayici üzerinden hesaplanan Türk lirası 
miktarına muadil bir meblâğı Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin talebi üzerine ödemeyi 
kabul eder. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti; yukarda 3 ncü paragrafta gösterildiği üzere, 
Türk lirasına tatbik edilen rayiç, her hangi bir zamanda Amerika Birleşik Devletleri için, bu is
tikraz tahtında Türk parası ile yapılmış olan peşin tediyelerin rayicinden daha az müsaidolursa, 
Amerika Birleşik Devletlerinin elinde bulunan Türk parasının dolar kıymetine nazaran artışına 
göre, yeni kambiyo rayici üzerinden hesaplanan Türk lirası miktarına muadil bir meblâğı, talebi 
üzerine Türkiye Hükümetine ödemeyi kabul eder. 

7. — Türkiye, bu Anlaşmaya göre Amerika Birleşik Devletleri tarafından alman Türk para
sının sarf edilmemiş bakiyelerinin faiz getiren tahvillere yatırılmasının veya Türk parası ile 
bankalara yapılacak tevdiatta kullanılmasının muvafık olacağını kabul eder. Türkiye bu Anlaş
ma gereğince alman ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından her hangi bir şekilde tasarruf 
edilmiyen Türk parasının sarf edilmemiş kısmının tamamını veya bir kısmını her hangi bir za-
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manda veya zaman zaman karşılıklı olarak mutabık kalınan bir kambiyo rayici üzerinden, Ame
rikan doları i] e geri satın alabilir. 

8. — Şayet muayyen bir zamanda veya zaman zaman Âkı d Taraflar, bu Anlaşmanın ve mez
kûr bononun hükümlerinin her hangi bir hususta tadilini veya tadilinin teminini kendi müşte
rek menfaatlerine uygun görürlerse, bu gibi tadil veya diğer değişiklikleri yazılı karşılıklı bir an
laşma ile sağlıyabilirler. 

Türkiye, Direktör veya «Eximbank» talebettiği takdirde bu Anlaşmaya taraf olanlar, her
hangi bir zamanda veya zaman zaman, resülmal ve faizin tamamının veya bir kısmının tediyesi
nin Amerika Birleşik Devletlerine aşağıdaki maddelerin teslimi ile temini için, işbu Anlaşmayı ta
dil maksadiyle müzakereye girişecektir: 

a) Karşılıklı olarak mutabık kalmacık şart, zaman ve fiyatlar ile, Amerika Birleşik Dev
letleri ve Türkiye tarafından karşılıklı olarak üzerlerinde mutabık kalmabilecek, ve Amerika 
Birleşik Devletleri tarafından stok yapma veya diğer gayelerle talebedilen maddeler, 

b) Âkıd Taraflarca karşılıklı olarak mutabık kalınacak diğer kıymetli maddeler. 

9. — işbu krediden yapılacak ilk tediyeden önce ve bu tediyeye mütekaddim bir şart olara Ic 
aşağıdaki vesikalar «Eximbank» a tevdi edilecektir : 

a) îşbu Anlaşma ile konoyu imza eden ve açılan kredi ile ilgili diğer hususlarda Türkiye'
nin temsilcisi sıfatiyle hareket eden kimsenin salâhiyetini tesbit eden vesika. 

b) Türkiye Adliye Vekili veya «Eximbank» ça şayanı kabul bir hukuk müşaviri tarafından 
serd edilmiş olup Türkiye'nin işbu kredi Anlaşmasının akdine salâhiyet veren kanunları gereğince 
bütün muameleleri yapmış olduğunu ve krediye mukabil verilmiş olan bononun muhtevi olduğu 
ahkâm ve şerait dairesinde Türkiye için kanunen muteber bağlayım bir mükellefiyet teşkil et
tiğini, bankayı tatmin eden bir şekilde gösterir bir mütalâaname. 

Yukarıdaki hususları tasdik zımnında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile «Export - împort 
Bank of Washington» işbu Anlaşmayı iki nüsha olarak Amerika Birleşik Devletlerinde District 
of Oolombia'da Washington şehrinde, yukarıda mezkûr tarihte, usulü veçhile imzalamışlardır. 

Türkiye Cumhuriyeti Export - împort Bank of Washington 
adına adına 

Washington Büyükelçisi Birinci Müdür Muavini 
Haydar Görk Lynn Stambaugh 
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BONO 

25 000 000 A. B. D. doları Washington D. C. 
Tarih : 20 Mart 1956 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik Devletlerinin resmî bir müessesesi olan «Ex-
poi't - İmpoi't Bank of Washington» a veya haleflerine veyahut da göstereceği diğer bir mahalle, iş
bu kredinin resülmalı olan (25 000 000) doları veya bu resülnıalden işbu bonoya mukabil kendisine 
tediye edilmiş bulunan miktarı, aşağıda gösterilen taksitlerde ödemeyi ve bu kredi Anlaşması daire
sinde ypaılan ilk tediyeyi mütaakıp üçüncü seneden itibaren ödenmemiş kalan bakiye için zaman za
man aşağıda tasrih edilen bir faiz tediye etmeyi taahhüdedcr. Altı ayda bir ödenecek olan işbu fa
izin tediyesine yukardaki tarihten 6 ay sonra başlanacaktır. 

İşbu bononun resülmali ve faizi, Washington 1). C. şehrinde kâin «Export - İmport Bank of Was
hington» a, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin tercihine göre taraflar arasında münakid 20 Mart 1956 
tarihli İstikraz Anlaşması hükümlerine tevfikan Amerikan doları ile veya Türk parası ile ödenebilir. 
Ödenmemiş bulunan resul mal bakiyelerinden mütevellit faiz hadleri, Amerikan doları ile yapılacak 
ödemelerde senelik yüzde 3 Türk lirası ile yapılacak ödemelerde ise senelik yüzde 4 nispeti üzerin
den hesaplanacaktır. 

Bu bonunun resülmali, aşağıda gösterilen miktarlarda ve zamanlarda, bu kredi anlaşması da
iresinde ilk tediyenin yapılmış olduğu ay hitamını mütaakıp dört yıl sonra başlamak üzere altı aylık 
taksitlerle ödenecektir. 

Rüsclınal 
tediyesi 

lîcsülnıal taksit No. (dolar) 

1 (İlk tediyenin yapılmış olduğu ay hitamını 
mütaakıp dört sene sonraki ayın ilk günü; 
mütaakıp taksitler bu tarihten sonra her altı 
ayda bir ödenecektir). 6,253.75 

2 12,601.25 
3 "19,044.00 
4 25,583.50 
'5 32,221.00 
6 38,958.00 
7 45,796.25 
8 52,736.75 
9 59.781.75 
10 66,932.25 
11 74,190.00 
12 81,556.50 
13 89,033.50 
14 96,622.75 
15 104,326.00 
16 112,144.50 
17 120,080.50 
18 * 128,135.50 
19 136,311.25 
20 144,609.75 
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Rüselmal 
tediyesi 

Resülmal taksit No. (dolar) 

21 
22 
23 
24 
25 
l'fi 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 » 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

153,032.50 
161,581.75 
170,259.25 
179,067.00 
188,006.75 
197,080.50 
206,290.50 
215,638.50 
225,127.00 
234,757.50 
244,532.75 
254,454.50 
264,525.00 
274,746.50 
285,121.50 
295,652.00 
306,340.75 
317,189.50 
328,201.00 
339,377.75 
350,722.25 
362,236.75 
373,924.25 
385,786.75 
397,827.25 
410,048.50 
422,453.00 
435,043.50 
447,823.00 
460,794.00 
473,959.75 
487,322.75 
500,886.50 
514,653.50 
528,627.00 
542,810.25 
557,206.00 
571,818.00 
'586,649.00 
601,702.50 
616,981.75 
632,490.25 
648,231.25 
664,208.50 
680,425.25 
696,885.5Q 
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Rüselmaİ 
tediyesi 

Resüimal taksit No. (dolar) 

67 713,592.50 
68 730,550.25 
69 747,762.25 
70 765,232.25 
71 782,964.50 
72 800,962.75 
73 819,517.25 

25,000,000.00 

İşbu krediden Türkiye'nin bilfiil çekmiş olduğu miktar Ou bonoda zikredilen miktardan 
daha az olduğu takdirde, bono gereğince verilen son tediye tarihinden sonra aşağıdaki şekilde 
bir ayarlama yapılacaktır : 

Eğer aradaki fark, bonoda mündeıie resüimal yekûnunun (% 10) yüzde onundan fazla olur
sa, resülmali buna tekabül eden taksitlerinde aynı nispetlerde ayarlamalar yapılacaktır; eğer 
fark bonoda mezkûr resüimal yekûnunun (% 10) yüzde onundan az olursa bu ayarlama, resül-
malin son taksit veya taksitlerinden tarlı edilmek suretiyle yapılacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, faizlerin vacibüttediye olduğu her hangi bir tarihte bir gfı-
na para cezası veya prim tediye, etmeksizin bu bononun taallûk ettiği resülmalin hepsini veya 
bir kremim vâdesi gelmeden ödiyebilir. Bu şekilde yapılacak bir ödemenin mahsubu resüimal 
taksitlerinden, vâdeleri sırasİyle, son taksitten başlamak üzere yapılır. 

Bu bono ve yukarda mezkûr istikraz Anlaşması mucibince Birleşik Devletlere ödenmesi gere
ken bir meblâğın vaktü zamanmda ve tamam olarak Eximbank'a aderaitediyesi halinde, bu meb
lâğın ödenmiyen resülmalinin hepsi ve buna ait faizler, derhal dolarla vacibüttediye olacak ve 
Eximbank'm hıyar ve talebi üzerine ödenecektir. Eximbank'm, bu şekilde vaktü zamanı ile yapıl
mamış her hangi bir ödemenin derhal yapılmasını istemek hususundaki hıyar hakkını vaktinde isti
mal etmemesi, hiçbir suretle bu hakkından feragat etmesini tazammun etmez. 

işbu bono, tarafların aralarında akdetmiş oldukları yukardaki İstikraz Anlaşması ahkâmına tev
fikan çıkarılmış olup mezkûr Anlaşmanın bütün kayıt ve şartlarına ve bu Anlaşmada yapılacak 
tadilât ahMnnna tâbidir. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti adına 

• ' Washington Büyükelçisi 
Haydar Görk 

t>m<i 
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Devre : X 
îçtima: 3 S. S A Y I S I : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti arasında münakit Zirai emtia Anlaşmasının tasdikine 
dair kanun lâyihası ve Hariciye, Ticaret, Maliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1 /459) 

T. C. 
Başvekalet 21 . IV . 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 342/1593 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında münakit 
Zirai emtia Anlaşmasının tasdikine dair Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdi
mi îcra Vekilleri Heyetince 21 . IV . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe 
ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil Vekili 
E. Menderes 

"• ESBABI MUCİBE 

1955 - 1956 yılı kampanyasında zeytin istihsalinin memleketimizin ihtiyaçlarına kâfi gelmiyecc-
ğhıin anlaşılmış olması üzerine, rafine edilmek üzere kâfi miktar pamuk yağının en münasip şart
lar dâhilinde temini için teşebbüslerde bulunulmuştur. Bu teşebbüsler sonunda, mevzuubahis emtia
nın Amerikan stoklarından temininin mümkün olacağı neticesine varılmış ve ilgili Amerikan makam
ları ile cereyan eden müzakereler neticesinde, l'J Mart 1956 tarihinde Hariciye Vekâletinde, Hükü
metimiz adına Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı'Genel Sekreteri Melih Esenbel ve Birleşik 
Amerika Hükümeti adına Birleşik Amerika Büyük Elçiliği Maslahatgüzarı tarafından imzalanan An
laşma ile 4 milyon dolar ihraç kıymetinde (10 bin ton) pamuk yağının veya soya fasulyesi yağının, 
memleketimiz menfaatleri bakımından en müsait şartlar dâhilinde ve önümüzdeki aylar zarfında 
memleketimize teslimi temin olunmuştur. Ancak, bu Anlaşma umumi mahiyette olup, ilerde Ameri
ka'dan aynı şartlarla diğer lüzumlu görülecek ve iki Tarafça müştereken tesbit ve kabul edilecek zi
raat maddelerinin ithaline de imkân vermektedir. 

Mevzuubahis yağların Birleşik Amerika'dan memleketimize naklinden mütevellit navlun ücret
lerinin yarısı da, yine, Birleşik Amerika tarafından deruhte edilmiş bulunmaktadır. 

Mevzuubahis yağlara ait tediyat tamamen Türk lirasiyle ifa edilecek ve Birleşik Amerika hesa
bında birikecek olan bu Türk liraları yekûnunun yarısı,•milletlerarası eğitim mübadelelerine, zirai 
maddeler piyasasının geliştirilmesine ve Birleşik Amerika'nın memleketimizdeki masraf]arının kar
şılanmasına tahsis edilecek, diğer yarısı da iktisadi kalkınmamıza medar olmak üzere memleketimize 
kredi olarak verilecektir. 

1954 senesinde kabul edilen Amerikan ihtiyaç fazlası Kanunu gereğince, Birleşik Amerika Hükü
meti ile ilk defa memleketimiz, bu gibi anlaşmaları yapmıştır. Gecen sene, aynı kanuna g$re mem
leketimiz, Birleşik Amerika Hükümetinden buğday, arpa ve pamuk yağı satmalmıştır. 

Bu defaki mubayaa sayesinde önümüzdeki aylarda memleketimizdeki zeytinyağı sıkıntısı ihtima-
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linin önüne tamamen geçilmiş olacaktır. Yukardaki izahattan da anlaşılacağı üzere, mezkûr Anlaşma 
her hangi bir döviz tediyesini istilzam etmemektedir. 

Mevzuubahis yağların ve ilerde mezkûr Amerikan Kanununa müsteniden sağlanabilecek sair zi
rai mevaddm ithal sırasında alınması mûtat olan resmî ve sair vergi ve resimlerden muaf tutulması 
iktiza etmektedir. Zira ithal maddesi bedeline bu vergi ve resim mükellefiyetleri de ilâve edildiği 
takdirde, maliyet çok artarak, dahilî piyasa fiyatım dahi tecavüz edecek ve bu maddelerin bedeline 
yakın bir vergi yekûnu ödenmesi gerekecektir. 

Memleketimiz menfaatlerine uygun görülen işbu Anlaşmanın tasdiki, Büyük Millet Meclisinin Yük
sek tensibine arz olunur. 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. 1/459 
Karar No. 12 

29 . XI . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında münakit 
Zirai emtia Anlaşmasının tasdikine dair kanım 
lâyihası, ilgili vekâletler mümessillerinin iştira
kiyle encümenimizde tetkik ve müzakere olundu. 

Yapılan incelemede Hükümetin esbabı muci-
besindeki hususlar encümenimizce de muvafık 
mütalâa edildiğinden lâyiha aynen ve mevcudun 
ittifakiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Encümenine tevdi 
buy ünüm ak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye Encümeni 
' KeM Bu M. M. 

Giresun Antalya 
2/. Erkmcn A. Tokuş 

Amasya 
/. OU/ac 

Çanakkale 
N. F. Alpkartal 

Çorum 
S. Baran 

İra zada bulunamadı 

Eskişehir 
/ / . Polatkan 

Antalya 
11. Onat 

Çanakkale 
B. Enüstün 

Çorum 
K. Terzioğlu 

İstanbul 
F. Ulaş 

Kastamonu Konya 
B.Aktas M.Obuz 

Manisa 
A. Karaosmanoğlu 

Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 
Esas No : 1/459 
Karar No : 10 

Yüksek Reisliğe 

14 . XII . 1956 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında münakit 
Zirai İmıtia Anlaşmasının tasdikine dair kanun 
lâyihası, Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle 
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encümenimizde tetkik ve müzakere olundu. 
Hükümetin esbabı mucibesinde serd edilen 

hususlar encümenimizce de yerinde görüldüğün
den lâyiha aynen kabul edilmiştir. 



â 
Havalesi gereğince Maliye Encümenine tev

di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ticaret Encümeni Reisi M. 'M. 

Ordu İzmir 
Al. Yazıcı N. Sadi Altuğ 
Kâtip 
Konya Ankara 

Al. Güzelkıhnç II. Bulgurlu 

Çoruh 
/ / . Çeltikçioğlu 

Kars 
F. Aktas 

II. 
Van 
Kartal 

Erzurum 
Ç. Önder 

Sivas 
/ / . Yüksel 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. Al. Al. 
Maliye Encümeni 
Esas No. : 1/459 

Karar No : 31 
Yüksek Reisliğe 

16 .1. 195: 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında münakit 
Zirai emtia Anlaşmasının tasdikine dair kanun 
lâyihası, ilgili Vekâletler mümessillerinin iştira
kiyle encümenimizde tetkik ve müzakere edildi : 

Yapılan incelemede kanun lâyihasının 1 nci 
maddesinin aynen kabulü, 2 nci maddenin so
nunda parantez içinde bulunan ve Amerika'dan 
ithal olunacak maddeleri ihtiva eden kapların 
da Gümrük Resmi ile sair vergi ve resimlerin
den muafiyetini teminen konulan ibarenin pa
rantez içinden çıkartılarak madde metnine ilâ
vesi ve böylece 2 nci maddenin tarzı tahriri ba

kımından ta dilen, 3 ncü ve 4 ncü maddeler ise 
aynen mevcudun ittifakiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Maliye Encümeni 
Amasya 
/ / . Kor ay 

Kati]) 
Sivas 

K. Oskay 
Giresun 

.1. îzmen 

Reisi 

Bolu 
S. Baysal 
Mardin 

A. Kal av 

M :. M. 
Afyon K. 

0. T ahi 

Çankırı 
A. Emrem 

Seyhan 
Al. Akçalı 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. Al. Al. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/459 

Karar No. 99 
Yüksek Reisliğe 

16 . V . 195: 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında münakit 
Zirai emtia Anlaşmasının tasdikine dair Hari
ciye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise 
arzı İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Baş
vekâletin 21 . IV . 1956 tarihli ve 71-342/1503 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası Ha
riciye, Ticaret ve Maliye encümenleri mazbatala-

riyle birlikte encümenimize havale edilmiş ol
makla Hariciye ve İktisat ve Ticaret Vekâletleri 
mümessilleri hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere edildi. 

Kanun lâyihası, zirai maddeler.ticaretinin ge
liştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki muaddel 
Amerikan Kanununun birinci kısmı hükümleri 
gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

( S. Sayısı : 196 ) 



Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
münakit .12 Mart 1956 tarihli Anlaşmanın tasdi
kini ve bu Anlaşma gereğince ithal olunacak pa
muk yağı veya soya fasulyesi yağı ile zirai mad
delerin Gümrük Resmi ile sair vergi ve resim
lerden muafiyetini istihdaf etmektedir. 

Amerika'dan ithal edilecek zirai maddeler 
hakkında yapılan Anlaşmanın tasdikine müte
dair kanun lâyihası encümenimizce de yerinde 
mütalâa olunarak maddelerin müzakeresine ge
çilmiş ve bu Anlaşmanın tasdikine ait lâyihanın 
birinci maddesi Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 

Anlaşmalar gereğince ithal edilecek zirai 
maddelerin Gümrük Resmi ile diğer vergi ve re
simlerden muafiyetine dair ahiren Yüksek Mec
lis tarafından kabul olunan kanunun sarih hük
mü muvacehesinde muafiyete * müteallik ikinci 
maddenin tedvinine ihtiyaç görülmediğinden 
lâyihanın ikinci maddesi encümenimizce tayye
dilmiş ve mütaakıp maddeler madde numaraları 
teselsül ettirilmek suretiyle ve Hükümetin teklifi 
veçhile avnen kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden ihzar olunan kanlın lâyi^ 
hası Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
/ / . îmre 

Kâtip 
Tokad 

Ö. Sunar 
Bursa 

H. Köymen 
Diyarbakır 

M. İT. Ünal 
İzmir 

B. Bilgin 
Niğde 

G. Kavurmaç loğlu 
Rize 

i / . Agun 
Trabzon 
/. Şener 

Reis V. 
Kırklareli 
§. Bakay 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Çankırı 
T. Uygur 
Erzurum 

§. Erker 
Kırşehir 
A. Bilgin 

Ordu 
R. Ak soy 

Mazbata M. 
Zonguldak 
S. Ataman 

Balıkesir 
M. H. Timurtaş 

Çorum 
Y. Gürsel 

İstanbul 
N. A. Sav 

Niğde 
A. N. Kadıoğlu 

Ordu 
S. îsbakan 

Seyhan 
A. Topaloğlu 

Yozgad 
T. Alpay 
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HÜKÜMETİN TFKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
üe Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti arasında münakit Zi
rai emtia Anlaşmasının tasdiki

ne dair kanun lâyihası? 

MADDE 1. — Zirai madde
ler ticaretinin geliştirilmesi ve 
yardımlaşma hakkındaki mu
addel Amerikan Kanununun I 
nei kısmı hükümleri gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında mü
nakit, 12 Mart 1956 tarihli An
laşma tasdik olunmuştur. 

MADDE 2. — Birinci mad
dede mezkûr Anlaşma gereğin
ce ithal olunmuş veya oluna
cak 10 000 ton pamuk yağı ve
ya soya fasulyesi yağı ve mev-
zuubahis Amerikan Kanununa 
istinaden Amerika Birleşik 
Devletlerinden sağlanaeak zirai 
maddeler, ithal sırasında alman 
Gümrük Resmi ile sair vergi 
ve resimlerden muaftır. (Bu 
maddeleri muhtevi kanlar da 
dahil) 

MADDE 3. — Bu kanun neş
ri tarihinde meriyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya, îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

21 IV . 1956 

Başvekil Vekili ve 
Dahiliye V. 
E. Menderes 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

§. Ergin 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 

- S -
MALİYE ENCÜMENİNİN 

TADİLİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Der (etleri 
Hükümeti arasında münakit Zi
rai emtia Anlaşmasının tasdiki

ne dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Lâyihanın bi
rinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Birinci madde
de mezkûr Anlaşma gereğince 
ithal olunmuş veya olunacak 
10 000 ton pamuk yağı veya so
ya fasulyesi yağı ve mevzuuba-
his Amerikan Kanununa istina
den Amerika Birleşik Devletle
rinden sağlanacak zirai madde
ler ve bunları muhtevi kaplar, 
ithal sırasında alman Gümrük 
Resmi ile sair vergi ve resimler
den muaftır, 

MADDE 3. — Lâyihanın 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Lâyihanın dör
düncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti arasında münakit Zi
rai emtia Anlaşmasının tasdiki

ne dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 
nei maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 3 
ncü maddesi 2 nei madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 4 
ncü maddesi 3 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 196 ) 



IIü. 

Devlet Vekili 
(l Yardımcı 

Adliye Vekili 
II. A. Göktürk 

Millî Müdafaa Vekili 

Dahiliye Vekili 

Hariciye Vekili 

Maliye Vekili 
Ar. Ökmen 

Maarif Vekili 
A. Özel 

Nafıa Vekili 
M. (Jaruşoğlii 

Ikt. ve Ticaret Vekili 

Sıh, ve îç. Muavenet Vekili 
İV. Kör ez 

Güm. ve înh. Vekili ve 
Ik. ve T. V. V. 

Tf. IIüşmen 
Ziraat Vekili 
E. Jiudakoğhı 

Münakalât Vekili 
A.. T) emir er 

(Çalışma Vekili 
M. Tarh an 

İşletmeler Vekili 
ve Hariciye V. V. 

#. Ağaoğlu 
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ZİRAİ MADDELER TİCARETİNİN GELİŞTİRİLMSİ VE YARDIMLAŞMA HAKKINDAKİ 
MUADDEL KANUNUN I. KISMI GEREĞİNCE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE 
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMTİ ARASINDA MÜNAKİT ZİRAİ EMTİA AN

LAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti; 
Her iki memleket arasında olduğu gibi diğer dost milletlerle de zirai emtia ticaretinin Bir

leşik Devletlerin bu mallara ait mûtat pazarlarını değiştirmiyecek ve ziraat mahsulâtın dünya 
fiyatları üzerinde tesir icra etmiyecek şekilde geliştirilmesi arzusunu müşahade ederek; 

Birleşik Amerika'da, istihsal edilen ihtiyaç fazlası zirai emtianın Türk lirası mukabilinde mu
bayaasının, ticaretin bu şekilde genişlemesine m e dan olacağını, 

Bq satışlardan tekevvün edecek Türk liralarının her iki memleketin de menfaatine uygun şe
kilde kullanılacağını nazarı itibara alarak; 

İhtiyaç fazlası zirai maddelerin, 1954 yılı Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma 
hakkındaki muaddel Kanunun I. kısmı mucibince Birleşik Amerika Hükümeti tarafından Türki
ye'ye satılmasına mütaallik Anlaşmaları ve her iki Hükümetin bu gibi maddelerin, ticaretinin 
geliştirilmesi hususunda münferiden ve müştereken ittihaz edecekleri tedbirleri tesbit eylemeyi 
arzubyarak; 

Aşağıdaki, hususları kararlaştırmışlardır : 

Mailde — I. 

Türk lirası mukabilinde satış 

1. Bu maddenin 2 nci fıkrasında bahsi geçen mubayaa müsaadelerinin verilmesi ve kabulü 
şartına talikan, Birleşik Amerika. Hükümeti, 1954 yılı Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi 
ve yardımlaşma hakkındaki muaddel Kanunun 1. kısmı gereğince ihtiyaç, fazlası olarak tesbit 
olunan zirai maddelerin, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince tâyin edilecek olan alıcılara Türk 
lirası mukabilinde satışını, 30. Haziran 1956 tarihinde veya bu tarihe kadar finanse etmeyi taah-
hüdeder . 

2. Birleşik Amerika Hükümeti, bu Anlaşmalım ahkâmı dairesinde, emtianın satış ve teslimi
ni, bu satışlardan tekevvün edecek Türk liralarının. Bankaya yatırılma, zaman ve şartlarını ve di
ğer alâkalı hususata ait hükümleri muhtevi ve Türkiye Cumhuriyetinin kabulü ile hüküm ifade 
edecek olan mubayaa müsaadeleri verecektir.. İki hükümet arasında, üzerinde muvakkaten muta
bakata varılan bâzı emtia ve bunların miktarları bu maddenin 3 ncü fakrasında zikredilmiştir. 

3. Birleşik Amerika Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine 4 milyon dolar tutarında 
ihraç kıymetini haiz pamuk yağı veya soya fasulyesi yağı satışı ile bunun, Birleşik Devletler 
bandıralı gemilerle naklinden mütevellit navlun ücretlerinin tutarının % 50 sini, mezkûr kanu
nun I. kısmı ile bu Anlaşmanın ahkâmı dairesinde 1956 Amerika malî yılı zarfında finanse et
meyi taahhüt eder. 

Madde — I I . 

Türk lirasının sarf tarzı 
• 

. 1. İki hükümet bu Anlaşma mucibince yapılacak satışlar dolayısiyle Birleşik Amerika Hü
kümeti hesabına birikecek olan Türk liralarının, Birleşik Amerika Hükümetine aşağıda gösteri
len maksatlar ve miktarlara göre sarf edilmesi hususunda mutabıktırlar : 

a) ^Milletlerarası Eğitim mübadelesi faaliyetleri, zirai maddeler piyasasının geliştirilmesi ve 
kanunun 104. fıkrasının (a), (f) ve (h) bentletine uygun olarak, Türkiye'deki diğer Birleşik 

( S. Sayısı : 196 ). 
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Amerika müesseselerinin masrafları dâhil olmak üzere, Birleşik Amerika'nın Türkiye'deki masraf
larının tediyesinde 2 milyon dolar karşılığı Türk lirası miktarında. 

b) Kanunun 104 neü fıkrası (g) bendi tahtında iktisadi gelişme için verilecek krediler: 2 mil
yon dolar karşılığı Türk lirası miktarında. 

2. Bu Anlaşma tahtında tekevvün eden Türk liraları, bu maddenin 1 nci fıkrasında mezkûr 
masraflar için ve Birleşik Amerika Hükümetinin tesbit edeceği şekil ve tercih sırası dâhilinde, bu 
Hükümet tarafından sarf edilecektir. 

Madde •— III . 

Türk liralarının yatırılması 

Birleşik Amerika hesabına yatırılacak mahallî para meblâğı, Birleşik Amerika Hükümeti tara
fından tediye veya finanse edilen emtianın dolar satış kıymetine tekabül eden ve Birleşik Amerika 
Hükümeti veya onun namına Birleşik Amerika Bankaları tarafından dolar tediyelerinin yapıldığı 
tarihte, imtiyazlı bir rayiç tatbik olunanlar hariç, ithalât muamelelerine umumi olarak tatbik edil
mekte olan doların kambiyo rayici üzerinden hesaplanan Türk lirası tutarıdır. Bu dolar satış kıymet
leri Birleşik Amerika Hükümeti tarafından tediye veya finanse edilen navlun ve yükleme ücretlerini 
de ihtiva edecek, fakat emtianın Birleşik Amerika bandıralı gemilerle naklini derpiş eden her hangi 
bir Birleşik Amerika mevzuatından mütevellit hiçbir munzam navlun ücreti bu kıymete dâhil olmı-
yacaktır. 

Madde — IV. " ' ? " ' . 
Umumi Taahhütler 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 1954 senesi Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yar
dımlaşma hakkındaki muaddel Kanun . ahkâmına tâbi ihtiyaç fazlası zirai maddelerin, Birleşik Ame
rika Hükümetinin müsaadesi olmaksızın, başka memleketlere satılmasına veya sevk olunmasına veya. • 
dahilî ihtiyaçtan gayrı maksatlar için kullanılmasına mâni olmak üzere gereken bütün tedbirbri 
almayı ve bu maddeler mubayaasının, Birleşik Amerika'ya dost olmıyan memleketlerin ku veya 
buna mümasil emtiadan, ellerinde bulunan mevcudun artmasını intacetmiyeceği hususunda teminat 
vermeyi taahhüdetmiştir. 

2. Bu iki Hükümet, 1954 yılı Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkın
daki muaddel Kanun ahkâmına tâbi ihtiyaç fazlası zirai emtia satışlarının dünya zirai, emtia fiyat 
muvazenesini ihlâl etmemesi, Birleşik Amerika'nın mevzuııbahis emtiaya ait piyasalarında talıavvûlc 
sebebiyet vermemesi ve hür dünya memleketleri arasındaki ticari münasebatı maddeten izrar etme
mesinin temini hususunda münasip tedbirleri almayı taahlıüdetmişlerdir. 

3. Bu her iki Hükümet Anlaşmanın tatbikatında, tüccarların tesirli şekilde faaliyet gösterme
lerini mümkün kılacak ticari şartları sağlamaya çalışacaklar ve -zirai maddelere ait devamlı piyasa 
taleplerini artırmak ve geliştirmek için ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerdir. 

4. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Birleşik Amerika Hükümetinin talebi üzerine, bilhassa em
tianın memlekete girişi, vaziyeti ve malların normal piyasaya sürüşlerinin idamesine ait tedbirler 
dâhil, programın inkişafı ile aynı veya benzeri emtianın ihracatı hakkında malûmat vermeyi taahhüt 
eder. 

Madde — V. •"' 

İstişare 

Taraflardan birinin talebi üzerine, iki Hükümet, bu Anlaşmanın tatbiki veya bu Anlaşma gere
ğince yapılan muameleler ile ilgili her hangi bir mesele hakkında istişarede bulunacaklardır, 

( S. Sayısı : 196 ) 



Madde — VI. 

Meriyete giriş 

Hu Anlaşma imzası tarihinde meriyete girecektir. 
Yukardaki hususları tasdik zımnında, Tarafların bu maksatla gerekli şekilde salahiyetli kılınmış 

olan murahhasları işbu Anlaşmayı imzalamışlardır. 
Ankara'da 1956 senesinin Mart ayının bu 12 nci Pazartesi gününde tanzim olunmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Amerika Birleşik Devletleri adına 
Melih Esenbel Foy. D. Kökler 

Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşklâtı Maslahatgüzar 
Genel Sekreteri ""'"' '.,. . ,; 

»m<i 

{ §. bayisi : İ96 ) 
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Abdülkadir Hayrettin özgüven'in mahkûm olduğu cezam'n affı 
hakkında Adliye Encümeni mazbatası (5/42) 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 22. V . 1957 

Esas No. 1701/1699, 5/42 
Karar No. 44 

Yüksek Reisliğe 

«Komünizme Karşı Mücadele» Dergisinin 1 
Nisan 1962 tarihli nüshasında (Fatih Sultan 
Mehmet Han konuşuyor) başlıklı yazısı, lâyikli-
ğe aykırı neşriyat yapmak mahiyetinde görü
lerek istanbul 2 nci Ağır Ceza Mattıkemesince 
Basın Kanununun 16 ve Türk Ceza Kanununun 
163 ncü maddesinin son fıkrasına tevfikan 6 ay 
müddetle hapis cezasına mahkûm edilmiş ve 
bu mahkûmiyeti katîleşip henüz infaz edilme
miş olan halen Borçka Hükümet Tabibi Tacit-
tinoğiu 1927 doğumlu Hayrettin Özgüven tara
fından verilen af dilekçesi Büyük Millet Mec
lisi Arzuhal Encümenince tetkik edilerek (Su
çun mahiyeti itibariyle affa lâyık olacağı) ka
bul olunmuş ve bu hususta bir kanun metni ha
zırlanmak üzere dosya encümenimize havale 
edîlmiş olmakla yapılan müzakere ve tetkikat 
neticesinde : 

Mahkûm Hayrettin özgüven henüz tıp fa
kültesi talebesi iken kaleme aldığı (Fatih Sul
tan Mehmet Han konuşuyor) başlığı ile başlı-
yan yazısında ezcümle; «Bizim vaktiyle kıya
mete kadar Muhammet ümmetine hayır kasdîy-
le kurduğumuz vakıfların yerinde halkın yağ
masına vesile olan menfaatler dolaşıyor....» «... İs
lâm ihalkınm tehlil ve dua ile doldurduğumuz 
ağızlarından şimdi menfaat ve birbirlerine şeka
vet yâdı dökülüyor. Yollarını ne kadar şaşır
mışlar...» «... Bir olan Allah'ın adına bağlılık öy
le gönüllerden düşmüş ki, hangi emelde birlik 
gözükmüş ise ondan kaçmışlar...» «Maarifte mi 
birlik kalmış? Türk olan müslümanlarm mek
tebi onların da yanında yahudilerin, Protes
tanların, katolik misyonerlerinin ve bütün 

haçlıların mektepleri var. Ruhlarınız bambaşka 
makinalardan çıkarken onlarla aynı millet ya
pısını yapmak mı istiyorsunuz? Elbette bu im
kânsız olur. Birlik yerde sürünür.» demek sure
tiyle Türk cemiyetinde ahlâk ve millî birliğin 
tarsini arzu edilmektedir. * 

Üç üniversite profesörünün bu mevzuda ver
dikleri rapora göre her ne kadar yazıda suç 
mevzuu görülmediği tasrih edilmiş ise de mah
kemeler ehlivukuf raporlariyle bağlı olmadık
larından İstanbul 2 nei Ağır Ceza Mahkemesi
nin 16 . V . 1953 gün ve 1953/124 sayılı Karariy-
le Hayrettin özgüven 6 ay hapis cezasına çarp
tırılmıştır. Bu karar Temyiz Birinci Ceza Da
iresinin 7.XI.1953 gün ve 2976 sayılı karariyle 
(yazıda suç unsuru bulunmadığından) bahsile 
bozulmuş ise de vâki İsrar üzerine Ceza Umumi 
Heyetinin 28.VI.1954 gün ve 89 sayılı karariyle 
ilk hüküm ekseriyetle tasdik edilmiş ve vâki 
karar tashihi talepleri dahi reddedilmiştir. 

Derecelerden geçmek suretiyle katîleşen iş
bu hüküm bir af mevzuunda tahlil ve talile tâ-
sbi tutulması elbette caiz değildir. Böyle bir kıs
tasın affa mesnet olarak alınması hukuk tefek
kürüne ve mevzuata uygun düşmez. 

Şu kadar var ki yaşıyan ceza hukuku mev
zuatımızda af müessesesinin daha ziyade ceza
nın infazında içtimai fayda melhuz olup olma
dığı esasına dayanması iktiza eder. Lütuf ve atı
fet bu esas nazarı dikkate alınarak istimal edil
melidir. 

Henüz mektep sıralarında millî bir hisle ka
leme aldığı yazının bilâhara galip çıkan <bir iç
tihatla suç mevzuu olacağını hiç düşünmeden 
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hareket eden ve affı için verdiği dilekçede lâ-
yikliğe aykırı hareket etmek kasdmda olmadı
ğını masum ve inandırıcı bir lisanla ifade eden 
mahkûm bugün memleketin en mahrumiyet mm-
takasmda tıbbın şifalı eliyle vatandaşların yar
dımına koşmakta feragat, fedakâr ve faziletkâr 
bir ruh haleti içinde cemiyete faydalı unsur ola
rak yaşamaktadır. Grece gündüz çalışan ve her 
hangi bir konforlu ve imrendirici hayata lakayt 
kalmak suretiyle sadece vazife görmekte olduğu 
muhitte âmmeye faydalı olmak arzusiyle yanıp 
tutuşan bir doktorun kendisini nevmidîye sevk 
edecek ve belki de tavsif edilen ruh haletini bo
zacak işbu cezanın infazında her hangi bir iç - ' 
timai fayda beklemek imkânsızdır. 

Encümenimiz bütün bu 'hususları müspet ve 
menfi cepheleriyle tezekkür eylemiş, suça mev
zu yazıyı yazdığı zamandaki haleti ruhiye ve 
'bugünkü aihvali şahsiyesi ve cemiyette filhal 

gördüğü vazifesi göz önünde tutulmak suretiy
le lütuf ve atıfete lâyık gördüğü Hayrettin 
özgüven'in mahkûm bulunduğu cezasının affı
na karar vermiştir. 

Bu hususta hazırlanan, kanun metni Umumi 
Heyetin tasvibine arz olunmak üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 
Adliye Encümeni Reisi Bu M. Muharriri 

Aydın 
C: Ülkü 

Çanakkale 
*Sy. Sezgin 

Erzurum 
A. Eryurt 

Konya 
T. F. Baran 
Zonguldak 

N. Kirişçioğhı 

Bingöl 
N. Araş 

Eskişehir 
H. Sezen 
Kütahya 

S. S. Nasuhoğh 
Zonguldak 

E. Sayar 

Çoruh 
M. Önal 

Erzurum 
Müstenkifim 
Z. Çavuşoğlu 

Konya 
// . Ay diner 

Malatya, 
ı N. Ocakcıoğln 

Ayclm 
N. Gereci 

ADLÎYE ENCÜMENİNİN TEKLİF t 

Abdülkadir Hayrettin Özgüven'in mahkûmoldu-
ğu cezanın affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Nüfusta Akseki'nin Demirci
ler mahallesinin 13 hane, 3 cilt, 59 sayfasında 
kayıtlı Mehmet Tacittinoğlu, Fahriye'den doğ
ma 1927 doğumlu Abdülkadir Hayrettin Özgü
ven'in Basın Kanununun 16 ve Türk Ceza Ka
nununun 163 neti maddesinin son fıkrasına tev
fikan İstanbul 2 nci Ağır Ceza mahkemesince 
verilen 16 . V . 1953 gün ve 1953/124 sayılı ka-
rariyle mahkûm bulunduğu 6 ay hapis cezası 
af f edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu icraya Adliye Veki
li memurdur. 

mmm 

( S. Sayısı : 204 ) 
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Fevzi Boyar'm mahkûm olduğu cezasının affı hakkında Adliye 
Encümeni mazbatası ( 5 / 4 3 ) 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. . 
Adliye Encümeni 

Esas No: 12955/12379-13497/12917,5/43 
Karar Na: 49 

22 . V . 1957 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul Eminönü Küçükpazar Haeıkadın 
Mahallesi Vefa Sokak l -3'hanede kayıtlı Uıuiıı-
oğlu Tevfika'dan doğma J825 doğumlu, evli, 
Ödemiş Merkez Vaizi Fevzi Boyar'm Ödemiş ca
miinde va'zettiği sırada sarf ettiği sözlerle Vic
dan ve toplantı hürriyetinin korunması hak
kındaki Kanuna muhalefet ettiğinden bahsile 
mezkûr kanunun . ! nci ve Türk Ceza Kanunu
nun 59 ncu maddelerine tevfikan Ödemiş Ağır 
Ceza Mahkemesinin 6 . II . 1956 tarih ve 955/81 
esas ve 956/13 karar sayılı ilâmı ile mahkûm ol
duğu on ay ağır hapis cezasının affı hakkında 
vfıkı müracaatı Arzuhal Encümeninin af talebi
nin dikkate alınması hakkındaki 9 . V . 1957 ta
rih ve 12379/12917-12955/13497 sayılı Kararı 
ile encümenimize tevdi olunmakla evrak tetkik 
ve keyfiyet müzakere olundu : 

Hâdise; Ödemiş merkez vaizi bulunan hü
kümlü Fevzi Boyar'm Nisan 1954 ayı içinde 
muhtelif tarihlerde camide va'zederken sarf et
tiği sözler üzerine hakkında takibata geçilmiş 
ve birinci defa Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesin
den Vicdan ve toplantı hürriyetinin korunması 
hakkındaki Kanunun 1 nci maddesine tevfikan 
verilen bir sene ağır hapis cezası maznunun Tem
yizi üzerine Temyiz Mahkemesi 3 ncü Ceza 1 f i 
resinde tetkik olunarak Başmüddeiumumiliğin 
talebine uygun bir şekilde [Maznunun vaiz es
nasında propaganda yaptığına matuf âmme şa
hitlerinin beyanatı arasındaki tahallüfün her 
bir kısma ait şahitler muvacehe edilerek telif 
edilmemesi ve âmme şahitleri ile müdafaa sabit
lerinin şahadetleri arasındaki farkın delilleri 
takdir bakımından nazara alınmaması ve lehe 
olan deliller kanuni sebeplerle ^et ve t âl il edil-

miyerek ihtimale dayanan kabullere istinat su
retiyle aleyhe olan delillerin tercih sebebinin 
izah kılmmaması ve suç, mevzuu sözlerin söy
lendiği esnada vaızda daha kimler bulunduğu
nun şahitlerden sorularak bunların da malûmat
larına müracaat edilmemesi isa'betsiz olduğun
dan bahsile bozulmuştur. 

ödemiş.Ağır Ceza Mahkemesi bozmaya uy
duktan sonra nakız muktezasını yerine getirmiş 
ve bozmaya maznunun camide va'zederken su
çu işlemesini takdirî tahfif sebebi sayarak aynı 
kanunun birinci maddesi ve Türk Ceza Kanu
nunun 59 ncu maddelerine tevfikan tekrar on 
ay ağır hapis cezası ile mahkûmiyetine karar 
vermiştir. 

Bu kararın temyizi üzerine Üçüncü Ceza 
Dairesince tasdik olunmuştur. Başmüddeiumu
miliğin (vazifesi icabı camide vaiz veren maz
nunun 6187 sayılı Kanunun birinci maddesi un
surlarından olan ne gibi bir siyasi nüfuz veya 
şahsi menfaat temin maksadı güttüğü izah ve 
münakaşa edilmeden mezkûr maddedeki cürmün 
tekevvün ettiğinin kabulü ile yazılı şekilde ka
rar verilmesi) sebebiyle tashihi karar ve itiraz 
talebinde bulunmuş, bu müracaatler aynı daire 
ve Umumi Heyetçe ekseriyetle reddedilmiştir. 

Nazariyatta affı hususinin mesnedi, adlî ha
ta, içtimai fayda ve atıfet hususlarından ibaret
tir. 

Hâdise sübut ve suç teşkil bile etme bakım
larından tetkik olunduğunda şü butun muallel 
olduğu münakaşa edileceği gibi hâdisede bahsi 
geçen kanunun birinci maddesinin vaz'ettiği 
suç, unsurlarının mevcudolmadığı hakkındaki 
Başmüddeiumumilik noktayı nazarı ile temyiz 



tetkikatı sırasında muhalif kalan hukukçuların 
rey ve mütalâaları encümenimizin noktai naza
rimle mutabık olmakla beraber büküm derecat-
tan geçerek kesinleştiği delillerin ve suç mahi
yetinin tâyin ve tesbiti takdirî bir keyfiyet ol
duğu cihetle mahkemelerin*takdir hakkına hür
metkar kalmak mülâhazasiyle adlî hata bahsi 
üzerinde durulmamıştır. 

Ancak dinî bir vecit ve heyecan içinde cami
den vaz'eden bir vaizin sarf ettiği mahiyeti, tak
dire müsait ve sübutu şüpheli sözlerden dolayı 
mahkûmiyetini intaceden cezasının hususi bir af
la ortadan kaldırılmasında içtimai fayda bulundu
ğu her türlü münakaşa ve izahtan müstağnidir. 

Hâdiseyi adlî mahiyeti ile birlikte bu şekilde 
mütalâa eden encümenimiz henüz genç denecek 
bir yaşta bulunan ve kendisinden bir din adamı 
olarak uzun seneler istifade edilmesi mümkün 

olduğu anlaşılan Fevzi Boyar'ın mevzuubahis ce
zasının, içtimai faydanın tevlidettiği bir atıfet ola
rak affı uygun olacağına ekseriyetle karar ve
rilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye Encümeni Reisi Bu Mazbata Muharriri 

Aydın 
C. Ülkü 

Çanakkale 
S. Sezgin 

Erzurum 
A. Eryurt 

Konya 
T. F. Baran S. 
Zonguldak 

N. Kirişcioğlu 

Çoruh 
M. önal 

Eskişehir 
H. Sezen 

Kütahya 
S. Nasuhoğlu 

Zonguldak 
E. Sayar 

Bingöl 
N. Araş 

Erzurum 
Müstenkifim 

Z. Çavuşoğlu 
Konya 

/ / . Aydıner 
Malatya 

İV.- Ocakoıoğlu 
Aydın 

N. Geveci 

ADLÎYE ENCÜMENİNİN TKKLÎFt 

Fevzi Boyar'ın mahkûm olduğu cezasının affı 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — İstanbul Eminönü, Küçükpa-
zar •Hacıkadm mahallesi Vefa sokağı hane 3/1, 
cilt 3, sayfa 17 nüfusunda kayıtlı 1325 Humus 
doğumlu Eminoğlu Tevfika'dan doğma Fevzi 
Boyar'ın 6187 sayılı Kanunun 1 nci ve Türk 
Ceza Kanununun 59 ncu maddelerine tevfikan 
ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinin 6 Şubat 1956 
tarih ve 955/81 esas ve 956/13 karar sayılı ilâmı 
ile mahkûm edilmiş bulunduğu 10 ay ağır hapis 
cezası bütün hukuki neticeleriyle birlikte affe
dil mistir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

MADDK 3. 
kili memurdur. 

Bu kanunu icraya Adliye Ve-
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Devre : X 
ÎÇtima: S S . S A Y I S I : 

Avrupa Kültür Anlaşmasının tasdikine dair kanun lâyihası ve 
Hariciye ve Maarif encümenleri mazbataları (1/568) 

T. C. 
Başvekâlet 16 .XI. 1956 

Tetkik Dairesi 
Kanunlar ve Kararlar 

8ay% : 71-457/3762 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Avrupa Kültür Anlaşmasının tasdikine dair Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Mec
lise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 2 . I I , 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esba
bı mucibe ve ilişiğiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

3SBABI MUCİBE 

Avrupa Konseyi Vekiller Komitesinin 4 Kasım 1949 tarihli toplantısında Konsey üyesi dev
letlerin müşterek müıevi serveti olan Avrupa kültürünün muhafaza ve inkişafını temin maksadı 
ile aralarında iki taraflı kültür anlaşmaları akdetmeleri hususunda ittihaz edilen bir karar üze
rine üye devletlerin birçoğu derhal bu kararın tatbikine tevessül ederek aralarında iki taraflı 
anlaşmalar akdeylemişlerdir. Bu meyanda memleketimiz de işbu karara uyarak 1951 yılında Yu
nanistan ve italya ite, 1953 yılında Fransa ile birer kültür anlaşması akdetmiş ve bu anlaşmalar 
5932, 5934 ve 6162 sayılı kanunlarla Büyük Millet Meclisinin tasdikine iktiran eylemiştir. 

ingiltere Hükümetiyle yapılan ve aynı esasları ihtiva eden Kültür Anlatması da halen Büyük 
Miltet Meclisinin tasdikine arz edilmiş bulunmaktadır. 

Ancak, Avrupa Konseyi Vekiller Komitesinin yukarda mânız kararını mahdut adedde üyele
rin tatbika koyulmuş olmaları göz önünde tutularak bütün Konsey üyelerini kültürel sahada bir
birine bağlıyacak ve evvelce yapılmış iki taraflı Anlaşma hükümlerini ihlâl etmiyecek ve bundan 
sonra akdedilecek Anlaşmalara da mâni olmıyacak surette genel sekreterlikçe hazırlanıp kültür 
eksperleri komitesinin 23 Mart 1954 tarihli toplantısında kabul edilen umumi mahiyetteki Av
rupa Kültür Anlaşması projesi Vekiller Komitesinin tasvibine sunulmuştu. 

Vekiller Komitesinin 19 Aralık 1954 tarihinde vukubulan 15 nci toplantısında tasvibedilen 
projeyi Hükümetimiz adına Hariciye Vekilimiz imza etmiştir. 

Anlaşma başlıca şu gayelerin tahakkukunu istihdaf etmektedir: 
İ. Avrupa'nın müşterek kültürünün muhafaza ve inkişafının temini; 
2. Üye memleketlerden her birinin medeniyet, tarih ve dillerinin müştereken tetkiki; 
3. Genel Sekreterliğin idari yardımı ile Anlaşma gayelerinin tahakkuku maksadiyle istişari 

mahiyette içtimalar tertibi; 
4. îki taraflı Kültür Anlaşmalarının sağladığı faidelerin teyidi, 
5. Avrupa Konseyine âza ohnıyan Avrupa devletlerinin Anlaşmaya iltihakını temin suretiy

le bu devletleri konseyin kültürel çalışmalarına iştirak ettirmek imkânının sağlanması. 
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Anlaşmanın mukaddenıesinde Avrupa Konseyinin gayesinin müşterek mamelekini teşkil eden 

ideal ve prensiplerin idame ve muhafazası hususunda üye devletler arasında sıkı bir iş birliğinin 
teessüsü olduğu, bu maksada Avrupa'daki muhtelif memleketler halkları arasında karşılıklı an
layışın inkişafını sağhyacak olan Avrupa Kültürünün korunması ve geliştirilmesini istihdaf eden 
(müşterek bir hatttı hareket ihtiyar olunmasiyle vasıl olunabileceği belirtilmektedir. İşbu fikir 
Anlaşmasının 3 ncü maddesinde «Âkıcl Taraflar Avrupa Kültürel faaliyetlerinin inkişafını temi
ne mâtûf müşterek hareketlerini hemahenk kılmak için Avrupa Konseyi çerçevesi dâhilinde is
tişarelerde bulunacaklardır.» şeklinde ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Garb medeniyet ve kültürüne bağlı olan memleketimizin Avrupa Konseyi çerçevesi dâhilinde 
Garp medeniyetini temsil eden üye devletlerle kültürel mübadelede bulunmasının sağlıyacağı 
faydalar izahtan varestedir. 

Anlaşmanın 2 nci maddesi Âkid Tarafların mütekabilen birbirlerinin medeniyet, tarih ve dilleri
nin tetkikini derpiş eylemek suretiyle üye devletlere kültürel sahada iş birliği imkânım bahşet
mektedir. 

Anlaşmanın bu hükmü memleketimiz için hususi bir ehemmiyeti haizdir. Malûm olduğu üzere, 
Türk medeniyet ve kültürü hakkında Avrupa kitaplarında çok yanlış ve hatalı fikirler mevcut bulun
maktadır. Bu yanlışlıkların tashihi yolunda sarf edilen gayretler ekseriya beklenilen neticeyi ver
memekte ve Garp âlemi medeniyet ve tarihimizi hakiki hüviyetiyle tanımaktan mahrum kalmak
tadır. 

Avrupa Kültür Anlaşması derpiş eylediği hükümlerle1 Âkıcl Tarafların diğer Âkıdleriıı medeni
yet, tarih ve dillerinin tetkikini teşvik etmesini ve bu hususta gerekli kolaylıkları göstermesini ahdî 
bir vecibe halinde tesbit etmiş bulunmaktadır. 

Gerek Avrupa Konseyi Kültür eksperleri toplantılarında gerek Anlaşmanın 7 nci maddesi muci
bince anlaşma gayesinin tahakkuku için tertiplenecek toplantılarda tarafımızdan yapılacak teklif
lerin incelenmesi bu suretle imkân dâhiline girmiş olacaktır. 

Hem memleketimizin kültürünü tanıtmak hem de kültürümüzü Avrupa iş birliği çerçevesi içinde 
de inkişafa nıazhar kılabilmek için çok faydalı ve hayırlı' olacak olan Avrupa Kültür Anlaşmasının 
tasdiki Büyük Millet Meclisinin tasvibine arz olunur. 
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Haridjpe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye En cü m e n i 

Esas No. 1/568 
Karar No. 37 

Yüksek Reisliğe 

Avrupa Kültür Anlaşmasının tasdikine dair 
kanun lâyihası, Hükümet temsilcisinin hazır ol
duğu halde eneümenimizec tetkik ve müzakere 
olundu. 

Yapılan incelemede Hükümetin mucip se
bepleri yerinde görülerek lâyiha aynen kabul 
ediîmiştir. 

Havalesi gereğince Maarif Encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye En. Reisi Bu M. M. Kâtip 
Giresun Denizli 

II. Erkmen A. Çobanoğlu 

Antalya 
B. Onat 

Corum 
S. Baran 

Çanakkale 
N. F. Alpkartal 

Çorum 
K. Terzioğlu 

16 .11.1957 

Çanakkale 
B. Enüstün 

Giresun 
/ / . Bozbağ 

Hatay 
A. M. Bereketoğlu 

Kocaeli 
H. O. Erkan 

İmzada 
bulunamadı 

Konya 
M. Obuz 

Kastamonu 
B. Aktas 

Manisa 
/ / . Bayur 

Maarif Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 

Esas No. 1/568 
Karar No. 33 

Yüksek Reisliğe 

Avrupa Kültür Anlaşmasının tasdikine dair 
kanun lâyihası Hariciye Encümeni mazbatasiyle 
birlikte encümenimize havale edilmekle Hükümet 
temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik vo 
müzakere edilmiştir. 

Mezkûr Anlaşmanın memleket menfaatlerine 
uygun olduğu neticesine varılmış ve İm sebepten 
kanun lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

Tınıımi Heyetin tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Riyasete saygı ile sunulur. . 
Maarif Encümeni Reisvekili Bu M. Muharriri 

İzmir İstanbul 
N, Pınar A. Uacopulos 

30 . V . 195: 

Kâtip 
Ankara 

A. Coşkun 

Erzincan 
V. Varol 

İçel 
/?. Çetin 

Tunceli 
F. Ülkü 

Ankara 
Ö. Bilen 

Oümüşane 
S. Özcan San 

Konya 
S. Sönmez 

Urfa 
A. Özbay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Avrupü Kültür Anlaşmasının tasdikine dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1.,— Avrupa Konseyi Vekiller Ko
mitesi tarafından 19 Aralık 1954 tarihinde Pa
ris'te imzalanan ilişik Avrupa Kültür Anlaşması 
tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

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

2 . II 1956 
Başvekil ve 

Maliye V. V. 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili ve 
Ziraat V. V, 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 

Devlet Vekili 
E. KalafUt 

Adliye Vekili ve 
Dahiliye V. V. 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

Maliye Vekili 

Maarif Vekili 
ö. özel 

Ikt. ve Ticaret Vekili 
Z. Mandalinci 

Güm. ve İnh. Vekili 
U. Büsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Nafıa Vekili ve 
Hariciye V. V. 
E. Menderes 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 

Çalışma Vekili 
Mümtaz Tarhan 

İşletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu 
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/ / / . Daire Reisliği , 

AVRUPA KÜLTÜB ANLAŞMASI 
îşbu Anlaşmayı imzalıyan Avrupa Konseyi asası hükümetler, 
Avrupa Konseyi gayesinin, bilhassa müşterek mameleklerini teşkil eden ideal ve prensipleri koru

mak ve yükseltmek için azaları arasında daha sıkı bir birlik tahakkuk ettirmek olduğunu, 
Avrupa halkları arasındaki karşılıklı anlayışın inkişafının bu gayeye doğru ilerlemeyi temin ©de-

ceğini, 
Bu maksada varmak için, sadece Konsey azaları arasında iki taraflı anlaşmalar akdetmekle kalma

yıp Avrupa kültürünü korumayı ve onun inkişafını teşvik etmeyi istihdaf eden müşterek bir hareket 
tarzı ihtiyar olunmasının temenniye şayan olduğunu nazarı itibara alarak, 

Bütün Konsey azaları ve bu anlaşmaya bilâhara iltihak edecek diğer Avrupa devletleri vatandaş
larına müşterek medeniyetlerini olduğu kadar diğer Akıd tarafların medeniyet, tarih ve dillerini de 
tetkik imkânını bahşedecek bir Umumi Avrupa Kültür Anlaşması akdetmeye karar vermişler ve aşa
ğıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 

Madde — 1. 

Her Âkıd Taraf, Avrupa tun müşterek kültür mâmelekindeki millî payını idame ettirmek ve bu
nun inkişafını teşvik etmek için kendisine has tedbirleri alacaktır. 

Madde — 2. 

Her Akıd Taraf, imkân nispetinde, 
a) Vatandaşlarını diğer Âkıd Tarafların medeniyet, tarih ve dillerini tetkik .etmeye teşvik ede

cek diğer Akıdlere de kendi ülkesinde bu gibi tetkiklerde bulunmak hususunda kolaylık gösterecek, 
ve 

b) Diğer Âkıd Taraflar ülkesinde kendi medeniyet, tarih, dil veya difterinin tetkikinin gelişme
sine ve bu Âkıd Tarafların vatandaşlarmar da kendi ülkesi üzerinde bu kabîl tetkikleri yapmaları im
kânının balışedilmesine gayret sarf edecektir. 

Madde — 3. 

Âkıd Taraflar Avrupa menfaatine olan kültürel faaliyetlerinin inkişafını temine matuf müşterek 
hareketlerini hemahenk kılmak gayesiyle Avrupa Konseyi çerçevesi dâhilinde istişarelerde buluna
caklardır. 

Madde — 4. 

Her Âkıd Taraf, imkân nispetinde, ikinci ve üçüncü maddenin tatbiki gayesiyle kültürel kıymeti 
haiz eşyanın olduğu gibi şahısların da tedavül ve mübadelesini kolaylaştıracaktır. 

Madde — 5. 

Her Âkıd Taraf, Avrupa kültürü için bir kıjıııet ifade edip kendi kontrolü altında bulunan eşya
ları Avrupa'nın müşterek kültür mamelekinin ayrılma? bir eüVü olarak telâkki edecek, onları koru
mak için lüzumlu tedbirleri alacak ve bu eşyaların tetkik edilebilmelerini kolaylaştıracaktır. 

Madde — 6. 

1. işbu Anlaşma hükümlerinin tatbiki ile ilgili teklifler ve tefsirine mütaallik meseleler Avrupa 
Konseyi Kültür Eksperleri Komitesi toplantılarında incelenecektir. 

J k Sayısı ı 224) 
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2. Bu Anlaşmaya !) neu maddenin 4 ncü paragrafı hükmüne uygun şekilde iltihak etmiş olup 

Avrupa Konseyi âzası bulunmıyan her devlet evvelki paragrafta; derpiş edilen toplantılara bir 
veya daha fazla temsilcisini iştirak ettirebilecektir. 

3. İşbu maddenin 1 nci paragrafında derpiş edilen toplantılarda kabul edilmiş olup Kültür 
Eksperleri Komitesinin munzam masral'larr icabettirmiyen idari mahiyetteki hususlara mütaallik 
salâhiyetine tâbi olnııyan kararlar, Avrupa Konseyi ''Vekiller Kom'ii esine tavsiye şeklinde arz 
edileceklerdir. 

4. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, 'konsey azalarına olduğu gibi işbu Anlaşmaya iltihak et
miş olan bütün hükümetlere de Vekiller Komitesi veya Kültür Eksperleri Komitesince bu mevzuda 
alınaea'k her kararı tebliğ edecektir. 

5. Her Âkıd Taraf, Vekiller Komitesi veya Kültür-Eksperleri Komitesi kararları muvacehesin
de işbu Anlaşma hükümlerinin tatbiki ile ilgili olarak alabileceği ,'bütün tedbirleri zamanında Av
rupa Konseyi Genel Sekreterine bildirecekti)'. 

P>. İşbu Anlaşmanın tatbikine mütedair bâzı teklifler A'kıd Tarafların ancak mahdut bir kıs 
mini ilgilendirdiği takdirde, bunlar, tatbik; sahasına 'konulmaları Avrupa. Konseyine -masraf tah
mil etmemek şartiyle, 7 nci madde hükümleri dairesinde incelen/ileceklerdir. 

Mndde — 7. 

Eğer iki veya daha fazla Âkıd Taraf-işbu Anlaşma gayelerinin tahakkuk .ma'ksadiyle Avrupa 
Konseyi merkezinde 6 nci maddede derpiş edilenlerden başka toplantılar tertibini arzu ederlerse 
Konsey Genel Sekreteri onlara lüzumlu idari yardumlarda bulunacaklardır. 

Mailde —• S. 

işbu Anlaşmanın hiçbir hükmü 
a) Âkıd Taraflardan birinin evvelce imzalamış bulunduğu iki taraflı kültür anlaşmaları hü

kümlerini ihlâl edecek veya Âkıd Taraflardan birinin âtide böyle bir anlaşmanın akdini daha az 
temenniye şayan kılacak veya, 

b) Bir Âkıd Taraf ülkesinde mer'i bulunan yabaıfcılarııı giriş, ikamet ve çıkışlarına mütaa1-
lik kanun ve nizamnamelerin her şahıs için tahmil eylediği vecibeleri bertaraf edecek mahiyette 
telâkki edilmiyecektir. 

Madde — 9. . 

1. İşbu Anlaşma Avrupa Konseyi âzalarının imzasına açıktır. Anlaşma tasdik edilecek v.^ 
tasdiknameler Avrupa Konseyi Genel Sekreteri nezdine tevdi edilecektir. 

2. İşbu Anlaşma, üç mümzi Hükümetin tasdiknamelerini tevdilerinden itibaren bu hükümetler 
için meriyete girecektir. 

3. İşbu Anlaşma, Anlaşmayı bilâhara tasdik edecek olan her mümzi hükümet için tasdikname
nin tevdiinden itibaren meriyete girecektir. 

4. Avrupa, Konseyi Vekiller Komitesi, icabı hale göre, Konsey âzası olnııyan her Avrupa Dev 
letini işbu Anlaşmaya iltihaka davete ittifakla karar verebilecektir. Böyle bir daveti alan her Dev
let, iltihak vesikasını Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine tevdi etmek suretiyle Anlaşmaya ilti
hak edebilecektir, iltihak keyfiyeti mezkûr vesikanın alınmasından itibaren katiyet kesbede 
çektir. 

5. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, her tasdikname ve iltihak vesikasının tevdiini bütün 
Konsey azalarına ve iltihak eden Devletlere tebliğ edecektir. 

Madde - - 1 0 . 

Her Âkıd Taraf, işbu Anlaşma hükümlerinin tatbik edileceği ülkeleri, Avrupa Konseyi Genel 
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Sekreterine göndereceği ve Genel Sekreter tarafından bütün diğer Âkıd Taraflara tebliğ edile
cek bir beyanla tâyin ve tasrih edilecektir. 

Madde — 11. 

1. İşbu Anlaşma, meriyete giriş tarihinden itibaren beş senelik bir müddet geçtikten sonra, 
Âkıd Taraflardan her biri tarafından her zaman feshedilebilecektir. İşbu fesih keyfiyeti Avrupa 
Konseyi Genel Sekreterine yazılı bir tebliğ seklinde vukub'ulacak ve o da diğer Âkıd Tarafları mes
eleden haberdar edecektir. 

2. Fesih keyfiyeti, alâkalı Taraf için, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından ihbarın te
bellüğ tarihinden 6 ay sonra katiyet kesbedeeektir. 

İşbu Anlaşma, Hükümetlerince bu hususta tam salahiyetli kılınan ve aşağıda imzaları bulunan 
murahhaslar tarafından imza edilmiştir. 

İşbu Anlaşma 19 Aralık 1954 tarihinde Paris'te, Fransızca ve İngilizce olarak, her iki metin de 
muteber olmak ve Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilmek üzere tek nüsha halinde tan
zim edilmiştir. Genel Sekreter bunun, usulüne uygun bir kopyasını her mümzi ve iltihak ede» Dev
lete tebliğ edecektir. 

Belçika Kraliyeti Hükümeti adına : . ' '". ~ ; -
P. H. Spaak 

Danimarka Kraliyeti Hükümeti adına - . ' • ' • 
H. C. Hansen 

Fransız Cumhuriyeti Hükümeti adına : 
Mendâs - France 

Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti adına : 
Blücher 

Yunanistan Kraliyeti Hükümeti adına : • ' '• 
Stepluınopoulos 

İslanda Cumhuriyeti Hükümeti adına : " • " '•'••:"' — 
Kristinn Gudmundsson 

İrlanda Hükümeti adına : ' •• " • • • • ' * ' 
Liam. Cosgrave " •..••-> . ; . .- . . ' 

İtalya Cumhuriyeti Hükümeti adına : * 
(i. Alartino " • ' • • > - - . . 

Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükümeti adına; 
•Jos. Beclı 

Kolanda Kraliyeti Hükümeti adına : • 
J. W. Beycıı ' 

Norveç Kraliyeti Hükümeti adına : ' " " ' 
Halvard Lange 

Sarre Hükümeti adına : 
Stephanopotılos 

İsveç Kraliyeti Hükümeti adına : 
K. L. Westman 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına : 
F. Köprülü 

Şimalî - İrlanda ve Büyük Britanya Birleşik Kraliyeti Hükümeti adına : 
Anthony Eden 

I I ^ » 1 » I I 
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Devre : X . 
îçtima: 3 S. S A Y I S I : 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti arasında imzalanan 
Kültür Mukavelesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye 

ve Maarif encümenleri mazbataları (1 /678) 

T. C. 
Başvekâlet 25 . V . 1957 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 569/i501 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cin Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Mukavelesinin 
tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 
15 . V . 1957 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişiğiyle birlikte bağlı olar 

raiv sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 
Başvekil 

\ A. Menderes 

ESBABI MUCÎBE 

Memleketimiz ile Çin Cumhuriyeti arasındaki kültür münasebetlerini inkişaf ettirmek gayesiyle 
12 Şubat 1957 tarihinde Ankara'da bir Kültür Mukavelesi imzalanmıştır. 

Ana hatları itibariyle diğer memleket'or ile şimdiye kadar akdetmiş olduğumuz anlaşmalara 
benziyen işbu Mukavelenin başlıca hükümleri aşağıda arz edilmiştir. 

Âkıd Taraflar ilim, teknoloji, sanat, edebiyat ve diğer kültürel sahalarda faal bir mübadele 
hususunda sıkı iş birliği yapacaklardır. 

Âkıd Taraflar üniversitelerinde yekdiğerinin dili, tarihi ve diğer mevzuları hakkında özel kurs
lar tesisini veya konferanslar tertibini teşvik edecekler, okul kitaplarında (bilhassa tarih v.e coğ
rafya) birbirlerini ilmî hakikatlere en uygun şekilde tanıtmaya âzami itina göstrecek ve bu ki
tapla rdaki yanlışlıkların tashihini temine gayret sarf edeceklerdir. 

Âkıd Taraflar üniversite profesörleri ve ilim müesseseleri azalanının muntazam mübadelesi, tah
sil ve tetkik çalışmaları için, diğer Taraf talebelerine, profesörlerine ve yardımcılarına burs ve 
tahsisat verilmesini teşvik edeceklerdir. 

Âkıd Taraflar başlıca umumi kütüphanelerde diğer Taraf hakkındaki neşriyata hususi surette 
ayrılmış kısımlar' ihdasını teshil ve yekdiğerinin umumi kütüphanelerinin ilmî ve sanata müte
allik neşriyatına, imkân nispetinde, yardım edeceklerdir. 

Âkıd Taraflar iki memleket arasında kültür ve fikir temaslarını konserler, tiyatro temsilleri, sa
nat sergileri, spor müsabakaları tertibi suretiyle teşvik edecekler ve memleketleri mevzuatı dâhi
linde kitap, mecmua, gazete, filim ve sair tedris malzemesinin mübadelesini de 'kolaylaştıracak
lardır. • 

Âkıd Taraflar diğer taraf öğretmenlerinin, talebelerinin, ilim adamlarının, teknisyenlerinin ve 
kültür işçilerinin gezi veya tetkik maksadiyle teşkil edecekleri grupların seyahatlerini teşvik ede
cekler ve kolaylaştıracaklardır. *• 
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Âkıd Taraflar Mukavelenin tatbiki için teferruatlı plânlar hazırlamak üzere gerekli bütün ted
birleri alacaklardır. 

Anlaşma on sene müddetle meriyette kalacaktır. Hitamından altı ay evvel Taraflardan biri ta
rafından feshi ihbar edilmediği takdirde, tekrar on sene müddetle, aynı fesih şartına tâbi olarak, 
meriyette kalacaktır. 

Türkçe, Çince, İngilizce olarak tanzim edilen Mukavelenin Türkçe ve Çince metinlerinin ihtilâfı 
halinde İngilizce metin muteber olacaktır. 

Memleketimiz ile Çin Cumhuriyeti arasında kültürel münasebetleri inkişaf ettirecek ve iki mem
leket arasındaki dostluğu kuvvetlendirecek mahiyette olan işbu Mukavele Yüksök Meclisin tasdi
kine arz olunur. 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 29 . V . 1957 

Esas No: 1/678 
Karar No: 49 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti 
arasında imzalanan Kültür Mukavelesinin tas
diki hakkında kanun lâyihası, ilgili Hükümet 
mümessilleri hazır olduğu halde encümenimizde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Yapılan incelemede, esbabı mucibede de izah 
edildiği şekilde menfaatlerimize • uygun olan ve 
iki memleket arasındaki dostluğu daha da artıra
cak olan Anlaşmanın tasdiki encümenimizce de 
uygun görülmüş ve teklif veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maarif Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye Encümeni Reisi Mazbata M. 

Giresun İstanbul 
H. Erkmen F. Tekil 

Kâtip 
Denizli Antalya Ankara 

A. Çoğanoğlu A. Tokuş M. F. Fenik 

Çanakkale Çorum Çorum 
B. Enüstün S. Baran K. Terzioğlu 

Giresun İstanbul İzmir 
H. Bozbağ F. Ulaş M. Çavuşoğlu 

Kastamonu Kocaeli , Konya 
B. Aktas II. O. Erkan II. R. Atademir 

Konya Muğla 
M. Ohuz Z, Mandalinci 
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Maarif Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 

Esas No. 1/678 
Karar No. 31 

30 . V . 1957 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti 
arasında imzalanan Kültür münasebetlerinin tas
diki hakkındaki kanun lâyihası Hariciye Encü
meni mazbatasiyle birlikte havale bııyurulmııs 
olmakla, Hükümet temsilcileri de hazır olduğu 
halde tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Yapılan bu Kültür münasebetlerinin tasdiki
ne mütaallik kanun lâyihası memleket menfaat
lerine uygun olacağı mütalâa edilmiş ve sebebe 
binaen aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasviplerine arz edilmek üze

re Riyaset' Makamına savgı ile sunul ur. 
Maarif Encümeni 

İzmir 
N. Pınar 

Kâtip 
Ankara 

A. Coşkun 
İçel 

R. Çetin 
Tunceli 

F. Ülkü 

Reis V. 

A 

Ankara 
Ö. Bilen 

Gümüşane 
AS\ Ö. San 

Bu M. M. 
İstanbul 

. Jlacojntlos 

Erzincan 
V. Varol 
Konya 

S. Sönmer. 
LJrfa, 

.1 . Özbay 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye (.'umhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti ara
sında imzalanan Kültür Mukavelesinin tasdiki 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin 
Cumhuriyeti arasında 12 Şubat 1957 tarihinde 
Ankara'da imzalanan Kültür Mukavelesi tasdik 
edilmiştir. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun nesri tarihinde ıno-

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

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî Müdafaa V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

15. V . 1957 
Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
T. İleri 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
II. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Hariciye V. V. 

E. Menderes 

İktisat ve Ticaret Vekili Sıh. ve İç. Mv. Vekili 
A. Aker N. Kör ez 

Güm. ve Inh. Vekili Ziraat Vekili 
/ / . Hüsman E. Buddkoğlu 

Münakalât Vekili Çalışına Vekili 
A. Demir er Mümtaz Tarkan 

İşletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu 
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TÜRKİYE CUMHURİYET İLE CİN CUMHURİYETİ ARASİNDA KÜLTÜR MUKAYULESİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cin Cumhuriyeti Hükümeti, memleketleri arasında es id 
zamanlardan beri .mevcut i/kir temas ve teatisinin kültürlerinin zenginliğine geniş mikyasta te
sir ettğii hususunu göz önünde tutarak; karşılıklı anlayış ve sıkı dostluk bağlarını daha ziyade 
geliştirmeye hizmet bakımından kültürel münasebetlerini kuvvetlendirmek n misi yi e mütehassıs 
olarak; 

Birleşmiş Milletler Anayasası ve "Birlenmiş Milletler Eğitim, İlim ve Küttür Teşkilâtı Nizam
namesi prensiplerine uygun bir Kültür Mukavelesi imzalamayı kararlaştırmışlar xe bu maksat
la murahhasları olarak: 

Sayın Türkiye Reisicumhuru: # 
Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekâleti Vekili Sayın Eteni Menderes'i; ve 
Sayın Çin Reisicumhuru: 
Çin Cumhuriyeti Hariciye Vekili Sayın Dr. Ceorge K. C. Yeh'i tâyin etmişlerdir. 
Murahhaslar salâhiyetimin elerin i teati etmişler ve usulüne uygun bulup, aşağıdaki hususlar 

üzerinde mutabık kalmışlardır: 

Madde — I. 

Yüksek Âkıcl Taraflar kültürel münasebetlerini sağlam esaslar üzerine kurmaya gayret edecek
ler ve bu maksatla, ilim, teknoloji, sanat, edebiyat ve diğer kültürel sahalarda faal bir mübade
le için sıkı iş birliği yapacaklardır. 

Madde — II. 

Yüksek Âkıd Taraflar üniversitelerinde yekdiğerinin dili, tarihi, felsefesi ve diğer mevzuları 
hakkında özel kurslar tesisini veya konferanslar tertibini teşvik edeceklerdir. 

Madde — III. 

Yüksek Âkıd Taraflar, iki memleketin okul kitaplarında (Bilhassa tarih ve coğrafya) birbir
lerini ilmî hakikatlere en uygun şekilde tanıtmaya âzami itina gösterecekler ve okul kitapların
da bulunduğu kendilerine bildirilecek olan yanlışlıkların tashihini temin için ellerinde mevcut va
sıtalarla harekete geçeceklerdir. 

Madde — IV. 

Yüksek Âkıd Taraflar üniversite profesörleri ve ilim müesseseleri âzalarının muntazam mü
badelesini teşvik edecekler ve tahsil veya, tetkik çalışmalarını devam ettirmeleri için diğer Taraf 
talebelerine, profesörlerine ve yardımcılarına burs ve tahsisat verilmesini de teşvik edeceklerdir. 

Madde — V. 

Yüksek Âkıd Haraflar, başlıca umumi kütüphanelerde diğer Âkıd Taraf hakkındaki neşriyata 
hususi surette ayrılmış kısımlar ihdasını teshil ve yekdiğerinin umumi kütüphanelerinin ilmî ve 
sanata mütaallik neşriyatına, imkân nispetinde, yardım edeceklerdir. 

Madde — VI. 

Yüksek Âkıd Taraflar iki memleket arasında kültür ve fikir temaslarını konserler, tiyatro 
temsilleri, sanat sergileri, spor müsabakaları tertibi suretiyle teşvik edecekler ve memleketleri 
mevzuatı dâhilinde kitap, mecmua, gazete, filim ve sair tedris malzemesinin mübadelesini de 
kol ayl aştıracakl ardır. 
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Madde — VII. 

Yüksek Âkıd Taraflar diğer Taraf öğretmenlerinin, talebelerinin, ilim adamlarının, teknis
yenlerinin ve kültür isçilerininin gezi veya tetkik maksadiyle teşkil edecekleri grupların se
yahatlerini, nakil ve geçim masrafları hususunda en müsait şartları temin etmek suretiyle teş
vik edecekler ve kolaylaştıracaklardır. 

Madde — VIII. 

Yüksek Âkıd Taraflardan her biri işbu Mukavelenin tatbiki için teferruatlı plânlar hazır
lamak üzere gerekli bütün tedbirleri alacaklardn*. 

Madde — IX. ' 

İşbu Mukavele iki memleketten her birinin Anayasa Kanununa uygun şekilde tasdik edilecek 
ve tasdiknameler mümkün olan süratle Taypey'de teati olunacaktır. Mukavele tasdiknamelerin 

« teati olunduğu gün yürürlüğe girecektir. 

Madde — X. 

İşbu Mukavele on sene müddetle yürürlükte kalacaktır. Hitamından altı ay evvel Akıd Taraflar
dan biri tarafından feshi ihbar edilmediği takdirde; işbu Mukavele tekrar on sene müddetle, aynı fe
sih şartına tâbi olarak, yürürlükte kalacaktır. 

Madde - - X I . 

İşbu Mukavele1, Türkçe, Çince ve İngilizce iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. Türkçe ve Çince 
metinlerin ihtilâfı halinde İngilizce metin muteber olacaktır. 

Yukardaki hükümleri tasdikan Tarafların murahhasları işbu Mukaveleyi imzalamış ve nıühürle-
m işi erdir. 

Bin dokuz yüz elli yedi senesinin Şubat ayının on ikinci gününe tekabül eden Çin Cumhuriyetinin 
kırk altıncı senesinin ikinci ayının on ikinci gününde Ankara'da tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
adına 

E. Menderes 

I I ^ 1 ^ • ! 

Çin Cumhuriyeti Hükümeti 
adına 

Dr. (U-orfie K. C. Ye İr i 

+ 
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Devre : X 
îçtima: S S. S A Y I S I : 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi hakkında kanun lâyihası ve 
Muvakkat Encümen mazbatası (1/675) 

T, C. 
Ba§vekâlet 24 . V . 1957 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71/369/1489 
Türkiye Büyük MilM MedSsi Yüksek Reisliğine 

Gülhane Askerî Tıp Akademesi hakkında Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek 
Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 20 . V . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının 
esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MÜCÎBE 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Ordunun mühim sağlık işleri ve buna mütaallik meselelerle uğ
raşan ve ilmî araştırmalar yapan bir akademi, ordu sıhhi personeli ile mütehassıslarını yetiştiren 
ve tekâmüllerini sağlıyan bir eğitim ve öğretim müessesesi ve ordu mensupları ile sivil şahısların 
tedavileriyle meşgul olan bir hastaneden teşekkül eder. 

Gülhane 1897 tarihinde görülen lüzum üzerine Almanya'dan celbedilen Rieder, Deyke, Vieting 
isimlerindeki Alman profesörleri tarafından kurulmuş ve kuruluşundan kısa zaman sonra eğitim 
kadrosuna Avrupa'da yetiştirilerek memlekete dönen Türk hocalarının da iştirakiyle mütekâmil bir 
müessese haline gelmiştir. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi bilhassa askerî güçleriyle tanınan milletlerde mevcut ayni tipte
ki müesseseler arasında Fransızların Val de Grace ve Almanların Kaiser - Wilhelm akademilerinden 
sonra tarihî eskiliği bakımından üçüncü sırayı muhafaza etmektedir. Bu müesseselerin en yenisi Yu-
goslavların beş sene evvel kurdukları akademidir. 

Şimdiye kadar çalışmaları ve neşriyatı ile dünya tıp müesseseleri arasında tanınmış br isim ve 
mevkie sahip bulunmaktadır. Bunun içindir ki, Ankara'ya naklinden sonra dahi Gülhane isminin 
muhafazası uygun görülmüştür. 

Bu müessesede profesörlük etmiş veya muhtelif kademelerinde derece almış hekimler, gerek sulh-
te ve gerekse harbde memleket için çok önemli çalışmalarda bulunmuşturlardır. Tıp tarihimizin meşhur 
simalarının % 80 ini bu müesseseden yetişen ilim adamlarımız teşkil etmektedir. Bundan başka Gül
hane gerek İstanbul, gerekse Ankara Tıp fakültelerinin kuruluşunda da bellibaşlı rol oynamıştır, is
tanbul Tıp Fakültesine 46, Ankara Tıp Fakültesine de 39 profesör ve doçent vermek suretiyle bu mü
esseselerin kuruluş ve idamesini sağlamıştır. *y o y *?<*•*• 

Bir müessesenin verimli çalışabilmesi ve bilhassa tekâmülü, istikbali ve istikrarı üe sağlanır. 1945 
senesinde çıkarılan Ankara Tıp Fakültesinin kuruluşuna dair Kanunla o zaman Gülhane eğitim kad
rosunu teşkil eden profesörlerin çoğu Ankara Tıp Fakültesi kadrosuna geçmişler, Gülhanenin yeni 
eğitim kadrosu teessüs edinceye yani 1951 senesine kadar da 6 sene müddetle Gülhane profesörlüğünü 
vekâleten ifa etmişlerdir. Bu müddet zarfında ileride Gülhanenin eğitim kadrosunu teşkil etmek üzere 
seçkin ve mütemayiz asker hekimler Amerika'ya gönderilmişlerdir. Amerika'da üç sene çalışarak mem-
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lekete dönen bu hekimler Üniversiteler Kanunu hükümlerine göre üniversitelerarası jürilerde imtihan 
vererek doçentlik unvanım kazanmışlar ve 1951 senesinde Gülhane fakülteden ayrılınca Gülhane eği
tim kadrosunu tamamlamaya başlamışlardır. 

Halen Gülhane eğitim kadrosu 4 profesör ile profesörlüğe vekâlet eden 12 doçent ve öğretim gö
revlisinden müteşekkildir. 

Yine 1945 denesinde meriyete giren Üniversiteler Kanunu hükümlerine göre profesörlük unvanı 
ancak fakültelerce ve kadroları açık olduğu takdirde verileceğinden, Gülhanedc çalışmakta ve fii
len kürsü işgal etmekte bulunan doçentler hiçbir zaman profesör titrini alamaz duruma düşmüş
lerdir. Bu sebeple yukarda bahis konusu edilen Gülhane Eğitim kadrosu için Amerika'ya gönderil
dikten sonra doçent olan Gülhane elemanlarından bir kısmı daha, sırf ilerde profesör titrini alabil
mek gayesiyle Fakülte kadrosuna geçmişlerdir. Bu keyfiyet ise Gühanenin yetişmiş elemanlannı 
mütemadiyen kaybetmesine ve neticede ilerde bünyesinin zayıflamasına yol açacaktır. 

Gülhanenin öğrencileri Tıp fakültelerini bitiren ve hekim olan kimselerdir. Pek tabiîdir ki. 
bunların öğretimi ile meşgul olan şahısların ilmî değeri yanında akademik titrierinin de büyük 
ehemmiyeti vardır. Bugün yürürlükte olan kanunlarımıza göre bir asker hekim ancak Üniversite
ler Kanununun tesbit ettiği esaslar dairesinde ilmî değerini ispat etmek suretiyle doçent unvanı
nı kazanabilir. 

Diğer taraftan mümasili ecnebi memleketlerde eğitim kadroları profesör ve ordinaryüs profe
sörlerden teşekkül etmektedir. Yalnız bununla yetinmiyerek bu memleketlerin üniversiteleri, ken
di askerî akademilerindeki profesörlerini ayrıca fahri üniversite profesörü unvanını vermek su
retiyle onları ve müesseselerini onore etmişlerdir. Bu keyfiyet hepsinde böyle olduğu gibi 5 sene 
evvel kurulan Yugoslav Askerî Tıp Akademisinde de aynı tarzda olmuştur. Muhtelif milletlerarası 
meslekî kongre ve toplantılara katılan Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğretim üyelerine diğer 
devletlerdeki emsali müesseselerin öğretim üyelerine tanınan unvanların verilmesi zaruri görü! 
mektedir, 

Halen Gülhane Askeri Tıp Akademisinde profesör vekâleti yapmakta olan doçentlerin birçoğu 
profesör titrini alabilmek için Üniversiteler Kanununun tâyin ettiği zamanı çoktan ikmal etmiş bu
lunmaktadır. 

Belirtilen bu mahzurların izalesi ve parlak tarihi mazisi bulunan Gülhane Askeri Tıp Akade
misinin kanuni hüviyetini tesbit gayesiyle böyle bir kanun lâyihasının hazırlanmasına lüzum hâ
sıl olmuştur. 

Yukarda arz edilen maksatlarla hazırlanan kanun lâyihasının birinci maddesinde Gülhane As
kerî Tıp Akademisinin Millî Müdafaa Vekâletine bağlı ilmî muhtariyeti haiz yüksek eğitim, öğre
tim ve araştırma yapan akademik bir müessese ve ordunun sağlık işlerini en yüksek istişare organı 
olduğu, bu kanun ve bu kanun gereğince çıkarılacak nizamname hükümlerine göre idare oluna
cağı belirtilmiştir. 

Lâyihanın ikinci maddesinde, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin akademi ve tatbikat hastane
si olmak üzere iki kısımdan müteşekkil olduğu belirtilmiş ve Akademi ve Hastanenin görevlerin
den mühim ve başlıcaları zikredilmiştir. Bu cümleden olmak üzere fakültelerden mezun olan 
askerî hekimlerin, dişçi ve eczacıların, ordu hemşireleri ve. sıhhiye astsubaylarının her bakımdan 
yetişme ve tekâmüllerini sağlamak, yedek subayların asker hekimliği bakımından bilgi ve müma-
reselerini artırmak, mütehassıs tabip yetiştirmek, ihtisas imtihanında veya orduda liyakat göste
renleri başasistanlığa getirmek suretiyle daha iicri tekâmül safhalarına ulaştırarak müşavir tabip 
seviyesine çıkarmak, orduda vukua gelecek salgın hastalıklarla mücadeleyi sağlıyacak koruyu
cu tedbirlerin en uygun ve memlekete en faydalı şekillerini staııdardize ederek tatbik için çalış
mak ve bu hususta araştırmalar yapmak, ordunun koruyucu aşı ve vasıtalarını ayarlamak, orduda 
sıhhi sebeplerle çıkacak ihtilâfların hallinde hakemlik ve müşavirlik vazifesini görmek başlıca va
zifeleri olarak belirtilmiştir. 

Ordunun sağlık ile ilgili bütün personelinin her çeşit hastalığı görerek daha iyi bir şekilde ve tam 
olarak tekâmüllerini sağlamak amacı ile; ordu mensupları muayyen çağlarda bulunup her çeşit has-
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talıkla malûl bulunmaları ihtimali de az olduğundan, her çeşit hastalıkla malûl sevil vatandaşların da 
gerek ayaktan gerekse hastaneye yatırarak muayene ve tedavileri uygun görülmüş bu husus lâyihada 
hasetane görevleri arasında yer almıştır. 

Kanun lâyihasının üçüncü maddesinde ise, Gülhane Askerî Tıp Akademisinin öğretim ve yönetim 
işlerinin, Kumandan, Profesörler Heyeti, îdare Heyeti tarafından görüleceği belirtilmiştir. 

Lâyihanın dördüncü maddesinde Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kumandanının, Gülhane Askerî 
Tıp Akademisi profesörleri arasından birinci madde gereğince yapılacak Nizamnamede gösterilecek 
şartlar dâhilinde Millî Müdafaa Vekili tarafından tâyin edileceğini ve tâyin edilen bu Kumandalın 
Gülhane Askerî Tıp Akademisinin âmiri olup Profesörler ve İdare heyetlerine Reislik edeceği, Aka
demi ve tatbikat hastanesinin her türlü işlerini tedvir edeceği zikredilmiştir. 

Lâyihanın beşinci maddesinde ise; Profesörler Heyetinin Gülhane Askerî Tıp Akademisinin ordi
naryüs profesör ve profesörleriyle müstakil olarak ders vermekle vazifeli doçentlerden teşekkül edece
ğini ve bu Heyetin Akademide, kürsü ve enstitülerin kurulması, kaldırılması ve birleştirilmesi vesair 
her türlü akademik çalışmalarla ilgili hususlar hakkında kararlar vereceğini öğretim üyelerini, baş 
asistan ve asistan namzetlerini ve yabancı memleketlere gönderilecek ordu sıhhi personelini seçeceği 
belirtilmiştir. 

Lâyihanın altıncı maddesinde İdare Heyetinin, Profesörler Heyetince seçilecek üç profesör ve bir 
doçentten teşekkül edeceği ve bu Heyetin Akademinin idaresiyle ilgili hususlarda Kumandanın yar
dımcısı olduğu ve Profesörler Heyeti kararlariyle Akademi Tatbikat Hastanesine ait Nizamname ve 
talimatnameler hükümlerini yerine getirmesinde gerekli karar ve tedbirleri alacağı kayıtlanmıştır. 

Lâyihanın yedinci maddesinde Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğretim üyelerinin kimlerden teşek
kül edeceği belirtilmiş olup, 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun hükümlerine göre seçilen Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi doçent, profesör ve ordinaryüs profesörlerinden ibaret olduğu zikredilmiştir. 

Lâyihanın sekizinci maddesinde ise Gülhane Askerî Tıp Akademisi doçentlerinin 4936 sayılı Üni
versiteler Kanununa göre üniversite doçenti unvanını kazanmış olanlar arasından seçileceği belirtil
miştir. 

Lâyihanın dokuzuncu maddesinde de Gülhane Askerî Tıp Akademisi profesörlerinin, 4936 sayılı 
Kanuna göre üniversite doçenti unvanını kazanmış olanlar arasından Akademi Profesörler Heyetince 
birinci maddede zikri geçen Nizamnameye tevfikan seçileceklerini ve bu seçilenlerin seçilebilmeleri 
için de en az beş yıl Gülhante Askerî Tıp Akademisi doçentliğini yapmış olmaları veya 4936 sayılı Kanu
na göre üniversite doçenti unvanını kazandıktan sonra yedi yıl uzmanlığı ile ilgili bir ilmî veya mes
lek işinde çalışmış bulunması lâzımgeleceği veya Akademi dışında bir müddet çalıştıktan sonra Gül
hane Askerî Tıp Akademisinde vazifelendirilecek doçentlerin bu müddetlerinin Gülhane Askerî Tıp 
Akademisinde geçmiş gibi hesabolunacağı ancak, bu müddetin en az bir yılının Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi doçentliğinde geçmiş olmasının şart bulunduğu, ayrıca ilmî iktidarını ve öğretim kabili
yetini 4936 sayılı Kanuna göre doçentlik imtihanını kazandıktan sonraki yayımları ve çalışmalariyle 
tanıtmış olması şartları da dercedilmiştir. 

Lâyihanın onuncu maddesi de Gülhane Askerî Tıp Akademisi ordinaryüs profesörlerinin bir 
kürsünün idaresi için Gülhane Askerî Tıp Akademisi profesörleri arasından birinci madde gereğin
ce yapılacak nizamnamesine tevfikan seçilecekleri belirtilmiş ve seçilmek için de en az beş yıl profe
sörlük etmiş, üstün değerde ilmî araştırmalar, yayınlar yapmış ve üstün başanlariyle tanınmış ol
mak şartları belirtilmiştir. 

Lâyihanın on birinci maddesinde ise Akademi doçentlerinin Millî Müdafaa Vekilinin tasdiki üe 
profesör ve ordinaryüs profesörlerinin tâyinleri ise Millî Müdafaa Vekilinin teklifi üzerine yüksek 
tasdikle yapılacağı belirtilmiştir. 

Lâyihanın on ikinci maddesinde Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğretim yardımcdarının başasis
tan ve uzmanlardan teşekkül edeceği, seçimlerinin ve görevlerinin ise yapılacak nizamnamede belir
tileceği zikredilmiştir. 

Lâyihanın on üçüncü maddesinde, Akademi öğretim üyelerinin birinci madde gereğince yapılacak 
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nizamnamede gösterilen sebeplere göre ve Akademi profesörler kurulunun karan üzerine Akademide
ki öğretim vazifelerinden alınabilecekleri belirtilmiştir. 

Lâyihanın on dördüncü maddesinde ise, Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğretim üyelerinden ay
rılmış olanlann akadamik unvanlarını muhafaza edecekleri belirtilmiş ve bu akademik unvanlardan 
mahrum edilme hallerinin birinci madde gereğince yapılacak nizamnamede zikredileceği aynı mad
deye ilâve edilmiştir. 

Lâyihanın on beşinci maddesinde Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğretim üyelerinin hariçte res
mî veya hususi bir işi bulunmadıkça Akademi kumandanı ve ordinaryüs profesörlerinin 400, Aka
demi profesörlerinin 300 ve Akademi doçentlerinin 200 lira Akademi tazminatı adiyle bir tahsisat 
alacakları belirtilmiştir. 

Lâyihanın muvakkat maddesinde ise; bu kanunun meriyete girdiği tarihte Gülhane Askerî Tıp 
Akademisinin müstakil kürsülerinde bilfiil öğretim vazifesi yapmakta olanların, bu kanunla tesbit 
olunan Gülhane Askerî Tıp Akademisi profesörü unvan ve hakkına haiz olacakları belirtilmiştir. 

Lâyihanın 16 ve 17 nci maddeleri meriyete ve icraya ait hükümleri ihtiva etmektedir. 

Muvakkat Encümen mazbatası 
T. B. M. M. 

Muvakkat Encümen* 31 .V, 1957 
Esas No. 1/675 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi hakkındaki 
kanun lâyihası Maarif Vekili ve ilgili vekâlet
ler mümessillerinin iştiraki ile; Bütçe, Sıhhat ve 
içtimai Muavenet, Millî Müdafaa ve Maarif en
cümenlerinden seçilen azalardan müteşekkil Mu
vakkat Encümenimizce tetkik ve müzakere edil
di : 

1897 tarihinde kurulmuş olup memleketimize 
büyük hizmetler ifa eden, değerli tıp üstadları 
yetiştiren bu müessesemizin, zamanın ihtiyaçla
rına uygun şekilde çalışmasını ve görmekte oldu
ğu hizmetlerin daha verimli olarak ifasını temi-
nen, ilmî muhtariyeti haiz bir hale getirilmesinin 
zaruri olduğu görülmüş ve bu esasa dayanan ka
nun lâyihası heyeti umumiyesi itibariyle uygun 
bulunmuştur. 

Maddelere gelince; 1 nci madde aynen, 2 nci 
maddenin (B) fıkrasının (a) bendi (1 nci mad
de gereğince yapılacak nizamnamede tesbit edi
lecek nispet ve esas dâhilinde) ibaresinin ilâvesi 
suretiyle, 

3 ncü madde de (yönetim) kelimesinin (ida
re) olarak tadili suretiyle, 

4 ncü ve 5 nci maddeler aynen, 
6 nci maddenin ilk fıkrası ( . . . . idare heyeti, 

profesörler heyetince seçilecek 4 öğretim üyesin
den teşekkül eder) şeklinde tadili ile, 

7 nci ve 8 nci maddeler aynen , 
9 ncu maddenin (a) fıkrasında (bilim) keli

mesi (ilim) olarak tadili suretiyle, 10 ncu ve 11 
nci maddeler aynen, 

12 nci madde de ki (uzmanlar) kelimesinin 
(mütehassıslardır) şeklinde tadili suretiyle, 13 
ncü ve 14 ncü ve 15 nci maddelerle muvakkat 
madde ve 16 nci ve 17 nci maddesi aynen kabul 
olunmuştur. 

işin ehemmiyetine binaen işbu kanun lâyiha
sının tercihan ve müstaceliyetle görüşülmesi ka
rar altına alınmıştır. 

Umumi Heyetin tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe saygı ile sunulur. 
Muvakkat Encümen 

Reisi Mazbata Muharriri 
Urfa Çankm 

8. önhon K. Çtğman 
Kâtip 
Denizli Gümüşane istanbul 

A. R. Karaca S. özcan San T. Yazıcı 
Muğla Seyhan Seyhan 

N. Poî/razoglu S. Barı S. Tekelioğhı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi kanunu lâyiham 

MADDE 1. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
Millî Müdafaa Vekâletine bağlı ilmî muhtariyeti 
haiz yüksek eğitim, öğretim ve araştırma yapan 
akademik bir müessese ve ordunun sağlık işleri
nin en yüksek istişari organı olup bu kanuna ve 
bu kanun gereğince çıkarılacak nizamname hü
kümlerine göre idare olunur. 

MADDE 2. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi, 
akademi ve tatbikat hastanesi olmak üzere iki kı
sımdan teşekkül eder. 

A) Akademinin vazifeleri şunlardır: 
a) Üniversitelerin ilgili fakültelerinden me

zun olan askerî tabip ve diş tabibi ve eczacıların 
staj müddeti devammca eğitim ve öğretimini ya
parak gerekli tekâmüllerini sağlamak. 

b) Yedek askerî tabipler, diş tabibi ve ecza
cıların askerî tababet bakımından gerekli eğitim 
ve öğretimini sağlamak. 

c) Sıhhiye astsubay ve ordu hemşire okulları 
öğrencilerinin eğitim ve öğretimini sağlamak. 

d) Ordunun muhtacolduğu mütehassıs ve 
müşavir tabip ve eczacıları yetiştirmek. 

e) Kurslar açmak sııretiyle ordunun gerek 
muvazzaf ve gerek yedek sıhhi personelinin mes
lekî bilgilerini artırmak, barış ve savaşta askerî 
sağlık vazifeleri bakımından tekâmüllerini sağ
lamak. 

f) Askerî ve genel tababet sahalarında araş
tırmalar yapmak, memleketin epidemiyolojik du
rumunu tetkik etmek, ordunun sağlığını ilgilen
diren her çeşit meselelerde hakem ve müşavirlik 
vazifesini görmek. 

g) Orduda vukuagelecek salgınlarla müca
delece korunma için lüzumlu tedbirleri almak. 

B) Tatbikat hastanesinin vazifeleri şunlar
dır : 

a) Eğitimle ilgili klinik ve lâboratuvar ça
lışmaları yapmak-, stajyer, asistan, başasistan ve 
diğer sıhhi personelin eğitimini ve her yönden 
tekâmülünü sağlamak maksadiyle ordu mensup
larının ve ailelerinin ve sivil şahısların muayene
lerini ve ayaktan veya yatırarak tedavilerini yap
mak. 

5~ 
MUVAKKAT ENCÜMEN TADİLİ 

Gülhane Asken Ttp Akademisi kanun 
lâyiham 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE $ Ç _ (Hühane Askerî Tıp Akade
misi, Akademi v% Tatbikat Hastanesi olmak üze
re iki kısıoftdan ftsj^kkül eder. 

A) Akademinin Vazifeleri şunlardır : 
a) ÜnlmaTSİtelerin Ugili fakültelerinden me

zun olan askerî tabip ve diş tabibi ve eczacıla
rın staj niüddeti devaminea eğitim ve öğretimi
ni yaparak gerekli tekâmüllerini sağlamak. 

b) Yedek askerî tabipler, diş tabibi ve ec
zacıların askerî tababet bakımından gerekli eği
tim ve öğretimini sağlamak, 

c) Sıhhiye astsubay ve ordu hemşire okul
ları öğrencilerinin eğitim ve öğretimini sağla
mak. 

d) Ordunun muhtacolduğu mütehassıs ve 
müşavir tabip ve eczacıları yetiştirmek. 

e) Kurslar açmak suretiyle ordunun gerek 
muvazzaf ve gerek yedek sıhhi personelinin 
meslekî bilgilerim artırmak, barış ve savaşta 
askerî sağlık vazifeleri bakımından tekâmülleri
ni sağlamak. 

f) Askerî ve genel tababet sahalarında 
araştırmalar yapmak, memleketin epidemiyolo
jik durumunu tetkik etmek, ordunun sağlığını 
ilgilendiren her çeşit meselelerde hakem ve mü
şavirlik vazifesini görmek. 

g) Orduda vukua gelecek salgınlarla mü
cadele ve korunma için lüzumlu tedbirleri al
mak. 

B) Tatbikat hastanesinin vazifeleri şunlar
dır : 

a) Eğitimle ilgili klinik ve lâboratuvar ça
lışmaları yapmak, stajyer, asistan, başasistan 
ve diğer sıhhi personelin eğitimini ve her yön
den tekâmülünü sağlamak maksadiyle 1 nci 
madde gereğince yapılacak nizamnamede tesbit 
edilecek nispet ve esaslar dâhilinde ordu men-
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MADDE 3. — Gülhane Askerî Tıp Akademi
sinin öğretim ve yönetim işleri : 

a) Kumandalı 
b) Profesörler Heyeti 
e) İdare Heyeti 

tarafından görülür. X 

MABDB 4. —- GüllıaneAı^erî^Tıp Akademisi 
kumandanı, Gülhane Askerî Tıp Akademisi pro
fesörleri arasınJdJan X nei aadde germence yapı
lacak nizamnamede gösterilecek şartksar dâhilinde 
Millî Müdafaa Vekili turafmdan tâyin edilir. 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi kumandanı, 
Gülhane Askerî Tıp Akademisinin âmiri olup 
profesörler ve idare heyetlerine reislik yapar. 
akademinin ve tatbikat hastanesinin her türlü 
isterini tedvir eder. ^ 

MADDE 5. — Profesörler Heyeti, Gülhane 
Askerî Tıp Akademisinin ordinaryüs profesör ve 
profesörleriyle müstakil olarak ders vermekle va
zifeli doçentlerden teşekkül eder. 

Profesörler Heyeti, akaidiemide kürsü ve ensti
tülerin kurulması, kaldırılması ve birleştirilmesi 
ve sair her türlü akademik çalışmalarla ilgili 
hususlar hakkında kararlar verir, akademi öğre
tim üyelerini, baş asistan ve asistanlar namzet
lerini ve yabancı memleketlere gönderilecek ordu 
sıhhi personelini seçer. 

MADDE 6. — tdare Heyeti, profesörler he
yetince -seçilecek üç profesör ve bir doçentten te
şekkül eder. 

tdare Heyeti, Askerî Tıp Akademisinin ida
resiyle ilgili hususlarda kumandanın yardımcı-
sıdır. Profesörler Kurulu kararlarının ve Aka
demi Tatbikat Hastanesine ait nizamname ve ta
limatnameler hükütmlerinin yerine getirilmesini 
sağhyacak karar ve tedbirleri alır. 

MADDE 7. — Gülhane Askerî Tıp Akademi
sinin öğretim üyeleri, Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi doçent, profesör ve ordinaryüs profesör
leridir. 

MADDE 8. — Gülhane Askerî Tıp Akademi
si doçentleri, 4986 sayılı Üniversiteler Kanununa 

Muvakkat E. 

suplarının ve ailelerinin ve sivil şahısların mua-
yemelrini ve ayaktan veya yatırarak tedavilerini 
yapmak. 

MADDE 3. — Gülhane Askerî Tıp Akade
misinin öğretim ve idare işleri : 

a) Kumandan; 
b) Profesörler Heyeti, 
c) îdare Heyeti; 

tarafından görülür. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MİADDE 5. — Hükümetin 5 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MİADDE 6. — tdare Heyeti, Profesörler He
yetince seçilecek 4 öğretim üyesinden teşekkül 
eder. 

İdare Heyeti, Askerî Tıp Akademisinin ida
resiyle ilgili hususlarda kumandanın yardımcı-
sidir. Profesörler Kurulu kararlarının ve Aka
demi Tatbikat Hastanesine ait nizamname ve 
talimatnameler hükümlerinin yerine getirilme
sini sağhyaoaik karar ve tedbirleri alır. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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göre üniversite doçenti unvanını kazanmış olan
lar arasından seçilir. 

MADDE 9. — Gülhane Asken Tıp Akademi
si profesörleri, 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu
na göre üniversite doçenti unvanını, kazanmış 
olanlar arasından akademi profesörler heye
tince, birinci madde gereğince yapılacak nizam
nameye tevfikan seçilir. Gülhane Asken Tıp 
Akademisi Profesörlüğüne seçileceklerde arana
cak şartlar şunlardır : 

a) En az beş yıl Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi doçentliğini yapmış veya 4936 sayılı Ka
nuna göre üniversite doçenti unvanını kazan
dıktan sonra yedi yıl uzmanlığı ile ilgili bir bi
lim veya meslek işinde çalışmış bulunmak. (Aka
demi dışında bir müddet çalıştıktan sonra Gül
hane Askerî Tıp Akademisinde vazifelendirilen 
doçentler için bu müddet Gülhane Askerî Tıp 
Akademisinde geçmiş gibi hesabolunur. 

(Ancak bu müddetin en az bir yılı Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi doçentliğinde geçmiş ol
ması şarttır.) 

b) İlmî kudretini ve öğretim kabiliyetini 
4936 sayılı Üniversiteler Kanununa göre do
çentlik imtihanını kazandıktan sonraki yayım
ları ve çalışmalariyle tanıtmış olmak. 

MADDE 10. Gülhane Askeri Tıp Akade
misi Ordinaryüs profesörleri, bir kürsünün ida
resi için Gülhane Askerî Tıp Akademisi profe
sörleri arasından birinci madde gereğince ya
pılacak nizamnamesine tevfikan seçilirler. 

Ordinaryüs profesörlük için aranılacak şart
lar şunlardır : 

a) En az beş yıl profesörlük etmiş olmak. 
b) Üstün değerde ilmi araştırmalar, ya

yımlar .yapmış bulunmak ve meslekteki üstün 
başarılariyle tanınmış olmak. 

MADDE 11. - Gülhane Askeri Tıp Akade
misi doçentlerinin tâyinleri Millî Müdafaa Ve
kilinin tasdiki ile, profesör ve ordinaryüs pro
fesörlerin tâyinleri Millî Müdafaa Vekilinin 
teklifi üzerine yüksek tasdikle yapılır. 

MADDE 12. — Gülhane Askerî Tıp Akade
misi öğretim yardımcıları baş asistan ve uzman
lardır. Bunların seçimleri ve vazifeleriyle ilgi
li hususlar birinci madde gereğince yapılacak 
nizamnamede gösterilir. 

Muvâkkat E. 

MADDE 9. — Gülhane Askeri Tıp Akademi
si profesörleri, 4936 sayılı Üniversiteler Kanu
nuna göre üniversite doçenti unvanını kazan
mış olanlar arasından Akademi Profesörler He
yetince, 1 nci madde gereğince yapılacak nizam
nameye tevfikan seçilir. Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi profesörlüğüne seçileceklerden ara
nacak şartlar şunlardır : 

a) En az beş yıl Gülhane Askerî Tıp Aka
demisi doçentliğini yapmış veya 4936 sayılı 
Kanuna göre üniversite doçenti unvanını kazan
dıktan sonra 7 yıl uzmanlığı ile ilgili bir ilitıı 
veya meslek işinde çalışmış bulunmak. (Akade
mi dışında bir müddet çalışdrktan sonra Gülha
ne Askerî Tıp Akademisinde vazifelendirilen 
doçentler için bu müddet Gülhane Askerî Tıp 
Akademisinde geçmiş gibi hesabolunur. 

Ancak bu müddetin en az bir yılı Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi doçentliğinde "geçmiş ol. 
ması şarttır.) 

b) îlmî kudretini ve öğretim kabiliyetini 
4936 sayılı Üniversiteler Kanununa göre doçent
lik imtihanını kazandıktan sonraki yayımları 
ve çalışmaları ile tanıtmış olmak. 

MADDE 10. • Hükümetin teklifi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükümetin teklifi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 12. - Gülhane Askeri Tıp Akade
misi öğretim yardımcıları Başasistan ve müte
hassıslardır. Bunların seçimleri ve vazifeleriyle 
ilgili hususlar 1 nci madde gereğince yapılacak 
nizamnamede gösterilir. 
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MADDE 13. — Gülhane Askerî Tıp Akade
misi öğretim üyeleri, birinci madde gereğince 
yapılacak nizamnamede gösterilen sebeplere gö
re ve Akademi Profesörler Heyetinin kararı 
üzerine Akademideki öğretim vazifelerinden 
alınabilirler. 

MADDE 14. - - Gülhane Askerî Tıp Akade
misi öğretim üyeliğinden ayrılmış olanlar Gül
hane Askerî Tıp Akademisine mahsus akademik 
unvanlarım muhafaza ederler. Profesörler He
yeti kararı ile akademik unvanlardan mahrum 
edilme halleri birinci madde gereğince yapıla
cak nizamnamede belirtilir. 

MADDE 15. — Gülhane Askerî Tıp Akade
misi öğretim üyeleri, hariçte resmî veya hususi 
bir işi bulunmadıkça Akademi tazminatı adiyle 
aşağıda belirtilen miktarlar üzerinden bir tahsi
sat alırlar. 

Lira 

400 
300 
200 

Bu kanunun me-

Akademi Kumandanı ve ordinaryüs 
profesörleri 
Akademi profesörleri 
Akademi doçentleri 
MUVAKKAT MADDE 

riyete girdiği tarihte Gülhane Askerî Tıp Aka
demisinin müstakil kürsülerinde bilfiil öğretim 
vazifesi yapmakta olanlar, bu kanunla tesbit 
olunan Gülhane Askerî Tıp Akademisi profesörü 
unvan ve hakkını haiz olurlar. 

MADDE 16. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 17. — Bu kanun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

20 . V . 1957 
Başvekil 

A.. Menderes 
Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Muvakkat E. 
MADDE 13. — Hükümetin 13 ncü maddesi 

aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Hükümetin 14 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Hükümetin 15 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Hükümetin mu
vakkat maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Hükümetin 16 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. ~~ Hükümetin 17 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Maarif Vekili Nafıa Vekili ve 
T. tleri Hariciye V. V. 

E. Menderes 
tktisat ve Ticaret Vekili Sıh. ve îç, Mv. Veküi 

A. Aker . N. Kör ez 
Güm. ve Inh. Vekili Ziraat Vekili 

//. Hüsman E. Budakoğlu 
Münakalât Vekili Çalışma Vekili 

A. Demirer M. Tarkan 
İşletmeler Vekili 

8, Ağaoğlu 
^mtm 
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