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1.— GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

istanbul üyesi Tekin Ariburun; bir heyet 
halinde katıldığı Kahire Parlömanterler top
lantısı ve alman kararlar hakkında geniş izah
larda bulundu. 

Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan; Cumhurbaş
kanı tarafından yeniden görüşülmek üzere 
geri gönderilen, 22 Nisan 1982 tarihli ve 45 sa
yılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun bâzı 
maddelerinin yeniden düzenlenmesi ve bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının süratle görüşülmesi lüzumunu 
belirtti. 

istanbul üyesi Ekrem özden; Hükümet 
buhranının iç ve dış siyasete ve ekonomik ha
reketlere olan menfi tesirlerini izahla kabine
nin 'biran evvel teşkilini istedi. 

Devlet Bakanı Turhan Bilgin İstanbul Üye
si Ekrem Özden'e cevap verdi ve ülkenin vs.hîm 
duruma düşmediğini ve düşmiyeceğini belir'ti, 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri Cemal Tarlan, 
Suad Hayri Ürgüplü ve Nadir Nadi'ye izin ve
rilmesi hakkındaki Başkanlık tezkeresi okundu 
ve izinler kabul olundu. 

19 Mart 1989 gün ve 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
bâzı maddelerine fıkralar ve kanuna geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi görü
şüldü ve teklifin kanunlaşması kabul edildi, 

3 Mart 1970 Salı gnmi saat 15,00 te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 19,13 te son verildi. 

Başkan 
Başka.nvekilj. 
Mehmet- tnold 

Kâtip 
Manisa 

Doğan Bar uf çıt oğlu 
•Kâtip 

Kayseri 
Sami Turan 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Meibrure Aksoley'in, muhtaç ve hamisiz er 
ailelerine belediyeler tarafından yapılan maddi 
yardımlara dair yazılı soru önergesi, İçişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/636) 

2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi 
Ekrem özden'in, batan Amasya şilebine dair 
yazılı soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/637) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, istanbul Emirgan Balta li
manı Kanlı Kavak semtindeki gecekondula
rın tapularına dair yazılı soru önergesi, Baş
kanlığa gönderilmiştir. (7/838) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sa
mi Küçük'ün, Batı Trakya Türklerinin gayri
menkul sahibi olabilmelerine dair ya,zûı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/639) 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakan

lığı Kanununa beş madde ve bir geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri-

1. — Ordu Üyesi Şevket Koksal'in; Sivas 
Üyesi Rifat Öçte irin stadyumda kalp krizi neti
cesi vefatına ve her zaman ölüm ve yaraleınma-
lann olduğu ve olacağı spor sahalarında doktor 
ve ambulans bulundurulmasına dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri var
dır. Sayın Şevket Koksal, Sayın Tayfur Sökmen, 
Sayın Yıldız, Sayın Gündoğan gündem dışı 
konuşmak için müracaat etmişlerdir. Müracaat 
sırasına göre söz veriyorum. 

Sayın Koksal, İçtüzüğün 54 ncü maddesi ge
reğince, spor tesislerinde toplu kalaJbalıklar bu
lunduğu zamanlarda sıhhi tedbirlerin alınma
ması ciddî ve vahim sonuçlar meydana getir
mektedir, bu hususta gündem dışı konuşmak 
istemektedirler. 

Sayın Koksal buyurun. 
ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
büyük bir üzüntüyü huzurunuza getiriyorum. 

BAŞKAN — Sesiniz işitilmiyor, Sayın Kok
sal, 

ŞEVKET KOKSAL (Devamla) — Merhum 
Rifat Öçten'in stadyumda geçirdiği krizi ve ora-

yet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonu Başkanlığı tezkeresi ile Bütçe ve 
Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/228; 
Cumhuriyet Senatosu 2/279) (S. Sayısı : 1373) 

daki hâzin durumu anlatmak istemiyorum. An
cak 40 bin kişilik stadyumda sıhhi hiçbir ted
birin alınmayışını ve idari makamların lâkay-
disini dile getirmek istiyorum. Sporun milletler 
hayatında nasıl bir alâka topladığını, kültürel, 
sağlık ve sosyal alanlarda nasıl muteber bir de
ğeri olduğunu biliyoruz, ileri milletler, sportif 
faaliyetlerin meydana getirdiği özel hastalıklar 
için hekimlikte ayrı bir ihtisas şubelerine nasıl 
önem verdiğini de biliyoruz. Hattâ gerek spor
tif faaliyetlerin meydana getirdiği hastalıklar 
için ve sporun bünyesinde olan heyecanların ve
ya buna bağlı hâdiselerin meydana getirdiği ya
ralanmalar için âcil tedavi yapacak dispanser
lerin bulunmasının, hemen stadyumda bulunma
sının, mecburi tutulduğuna ait kanunların ol
duğunu da biliyoruz. 

Hal böyle iken, Türkiye'mizde stadyumları
mızda senelerden beri devam eden ölüm 
hâdiselerinden alm da her türlü yaralanmaların 
arka arkaya devam etmesi karşısında, bâzı ida
recilerin mesuliyet duygusundan uzak keyfiliği 
hicap verecek bir seviyeye getirdiklerini üzüle
rek ifade etmek istiyorum. Merhum Vali Tan-

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Sırrı Atalay. 
KÂTİPLER : Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

• 

BAŞKAN — 48 ncı birleşimi açıyorum. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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doğan zamanından bu tarafa, bütün idarecilerin 
3 sene öncesine kadar, maç günlerinde stadyum
da bir ambulansı bekletmelerinin ehemmiyetini 
Pazar günü gördük, fakat bir ambulans göre
medik. Bu lâkaydiye son verilmelidir. 

Sayın arkadaşlarım, Hükümetten rica edi
yorum, genç Spor Bakanı lütfedip bu mesele 
üzesinde dursun ve bir tetkik etsin. Maç günle
rinde bir ambulansın ve âcil müdahaleyi yapa
bilecek bir doktorun Türkiye'de bütün stadyum
larda bulundurulması bir usul haline getirilme
lidir. Bunun bir malî külfet de getireceğine kaa-
ni değilim. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 
1. — Merhum Sivas Üyesi Rıfat öçten'in ru

hunu taziz için saygı duruşunda bulunulmasına 
dair önerge ve saygı duruşu, 

BAŞKAN — Konuşmalara devam ettiğimiz 
sırada bir Önerge gelmiştir. Okutacağım. 

Sayın Başkan 
Meziyetlli arkadaşımız Rifat Öçten'in Hak

kın rahmetine kavuşması hasebiyle saygı duru
şu yapılmasına tavassutlarınızı saygılarımla ri
ca ederim. 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

3. — DEMEÇLER VE 
2. — Cumhurbaşkanınca S. ti. Tayfur Sök

menin; partilerin anlaşamamaları yüzünden 
memleketin Balkan Harbi öncesi durumuna kay
makta olduğuna, bu vaziyetin biran evvel ıslahı
nı talep ve muhalefet partisi liderinin taraf tutar 
beyanını tasvibetmediğine dair demeci 

BAŞKAN — «Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığına, son olaylar hakkında kısaca gündem dışı 
maruzatta bulunmak istiyorum» demektedir Sa
yın Tayfur Sökmen. 

Sayın Sökmen, buyurun. 

TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Muhterem Başkan, muhterem senatör ar
kadaşlarım; içinizde 1912 de vukubulan Balkan 
Muharebesinin sebebi zuhurunu ve netayici va-
himesini görenlerinizden bulunduğunu zannet
mem. O faciayı gören ve yaşıyan emektar bir 

[ Sayın senatörler, şimdi bir üye olarak izin 
j verirseniz samimî duygularımı ve teessürümü 
| de ifade etmek isterim. 
j Aramızdan ebediyete intikal eden merhum 
| Rifat Öçten dost olarak güvenilir karakter ve 
i mizacı ve medeni cesaretiyle özellikleri olan 
[ mütekâmil bir insandı. Üzüntümüz büyüktür. 
i Tanrının, ailesine, dostlarına sabırlar ihsan et-
i meşini dilerim. 
I Cumhuriyet Senatomuz merhum Öçten'in 
j şahsında değerli, mümtaz bir üyesinin kaybını 
I yürekten duyacak ve bu olgun, faziletli değerli 
[ üyesinin aziz hâtırasını tazimle yadedecektir. 
! Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 
I BAŞKAN — Bu görevi usulen İçişleri Ba

kanlığının Cumhuriyet Senatosuna intikal eden 
yazısı üzerine yerine getirmek iktiza eder. An
cak bir sayın arkadaşımızın teklifi üzerine bu 
ıstırap verici görevi yerine getirmenin zorunlu-
ğunu vicdanımda duyuyorum. Çok kıymetli, ve
fakâr ve olgun bir arkadaşımızı kaybetmiş bu
lunuyoruz. Cumhuriyet Senatosuna başsağlığı 
dilerken, aziz merhumun hâtırası için Yüce Ge-

I nel Kurulu saygı duruşuna davet ederim. 

(Saygı duruşunda bulunuldu.) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

SÖYLEVLER (Devamı) 
I vatandaş olarak, içinde bulunduğumuz hali kı

yaslandırarak muztarip olmaktayım. 
Muhterem arkadaşlarım, o Balkan Muhare

besi ki, Türk Milletini kalbinden vurmuş ve o 
güzel yurt parçasının 15 günde elimizden çık
masına sebebolmuştur. 

Aziz arkadaşlarım, bu facianın sebep ve âmi
li tamamen particilik ve partizanlıktı. İttihat ve 
Terakki ve Hürriyet ve İtilâf cemiyetlerinin 
milletin ve memleketin hayati dâvalarını bir 
tarafa bırakarak iktidar birsiyle birbirlerine 
girmeleri, bu hazin âkibeti hazırlamış ve binne-
tice meydana çıkarmıştı. Bugün de bu güzel 
yurdumuz ve aziz milletimiz 58 sene evvelki gibi 
partilerin didişme ve çatışmalarının içine girip 

I bir uçurumun kenarına gelmiştir. 
j Sevgili arkadaşlarım, iktidar ile muhale-
I istin didişip çatışması kâfi gelmemiş olacak 
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ki, bir müddettir iktidar partisi arasında çı
kan anlaşmazlık bir buhran yaratmıştır. Bu 
buhranın nedeni îse, takunyalı aşırı sağcıların 
ve aşırı solcuların hattâ sosyalist memleket
lerin aleyhindeki davranışları karşısında, mem
leket hizmetinde muvaffak olmalarını candan 
teımenni ettiğim Adalet Partisinin ayrılan iki 
kanadından birisinin, dünya parlâmentoların
da eşi görülmemiş bir tarzda kendi partisine, 
dolayısiyle memlekete fenalık yaptığı, diğer 
kanadın ise maslahatın icabına göre hareket 
etmeyişidir. 

Bunun böyle olduğunu kabul eden her va
tandaş bu hal karşısında haklı olarak birbirine 
7-rannmın ne olacağını sormaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, böyle mühim ve 
müşkül anı yenmek, buhranı önlemek ve gi
dermek için tarihî şahsiyetinden bütün milletin 
hizmet beklediği muhterem inönü, fırsat bek-
liyen lâalettayin bir muhalefet partisinin lideri 
değil, partiler üstü bir varlık olarak, iki tara
fa, «Ne yapıyorsunuz? Memleketi buhrana, fe
lâkete sürüklemeye hakkınız yok» demesi lâ
zım ve zaruri iken, bir tarafı suçlar şekilde be
yanatta bulunmasını Aziz Atatürk'ün omuzla
rına yüklediği hamuleyi giranbaha ile bağdaş-
tıramadığımı, eski bir arkadaşı olarak, saygı-

\ larla arz ederim. (A. P. sıralarından alkışlar). 

3. — Tabiî Üye Ahmet Yıldız'm; Rum Patri
ğine Türk düşmanlığı ile tanınmış bir şahsın ge
tirilmek istendiğine, Yunan ordusunun hızlı bir 
şekilde teslih ve takviye edildiğine ve bunların 
ov yolda muhtelif devletlerden yardım gördük
lerine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, sicilli bir Türk 
düşmanının hazırlamakta olduğu bir tertip hak
kında uyarmada bulunmak amaciyle gündem 
dışı söz verilmesini istemektedir. 

Sayın Yıldız, buyurun. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Kardeş Tunus'un L'Action Gazetesi hep ya
nıldığımızın, yanılmamızın, saflığımızın kurbanı 
olageldiğimizi belirterek Kıbrıs konusundaki 
tutumumuzu yermişti. Bu tutumdan dostlarımı
zın bize acıması değil de, böyle şeyler yapma
yın demesi 'de değil batta, bir yakınma okumuş
tum geçenlerde. Bizi çıkarlarına âlet etmek is
teyenler de Türkleri pohpohla, eski yaptığın 

| kötülükler için de oildu bir kez, bir daha olmaz 
de ve sahte dostluk gösterileriyle kandır, sonra 
da istediğini yaptır taktiğini kullanagelmişler-
dir, eskiden beri. Emperyalizmin üstadı olan 
İngilizlerin Kurtuluş Savaşı başlarında Anado-
luda bulunan bir diplomatı ve kurmay albayı 
da Londra'ya gönderdikleri raporda «bu az ge
lişmiş kafalı ulusu yönetmek için dinci ve milli
yetçi geçinerek içinden ayarttıklarımızı başla
rına geçirmek en uygun yöntemdir. Yani onlar
dan türettiğimiz maşalarla onlara isteklerimizi 
yaptırmalıyız» diyorlardı. 

Onların arkasından Konya'da din adına 
toplananlar Londra'ya başvuruyor; Atatürk'e 
karşı ingiliz yardımını istiyordu. 

Bolu'nun haini de o zaman fetvayı yayınla
mıştı. Bu huyumuzu en iyi bilen ve bundan en 
iyi yararlanan ülkelerden birisi de Yunanistan-
dır. Bu tarihsel gerçeği Hükümete anlatamadı
ğımız gibi Yunariistanın ilki yüzlülüğü ve içi
mizde kaynattığı, kaynatmaya çalıştığı fesat 
yuvaları hakkında da yaptığımız uyarmalar 
etkisiz kalmaktadır. Hele bugünkü çağ dışı 

I Cunta'ya Hükümetimizin besler göründüğü gü
ven ve Sayın Çağlayangirin Pipinellis'e olan 
yakınlığı karşısında hayretler içinde kalmakta
yız. 

Bugün değineceğim konu işte bu yakındığı
nız tutumun cesaretlendirdiği bir tertibe do
kunmak için söz aldım. 

Arkadaşlarım, Yunanistan eskiden beri bi
linen kurnazlığı ve İM yüklülüğü için en uy
gun fırsatı bulduğu inancı içinde Pipinellisle 
bizim Çağlayanğil'i sık sık başbaşa getirirken, 
bizim uçaklardan çok üstün nitelikte Mirtage 
uçaklarını büyük müttefikimiz Fransa'dan alıp 
bizim hücumbotlarımızla kıyaslanmıyacak güç
te hücumbotlarını Cherbourgida yaptırır ve de
niz altıları Almanya'dan alır, Hükümeti, cunta
cı gazete Meapolitia'nm dediğine göre, Ameri
ka'dan Yunanistan'a ağır silâh yardımı hızlanır 
ve bu daha önce de karara bağlanmış, 6 ncı 
AT AF'm da izmir'de Yunanistan'ın son yıllar
da çok sayıda silâh almasından kuşku duyduğu 
haberleri gazetelerde çıkarken, bizim orduya 
da kumanda etme durumunda bulunan izmir'
deki Amerikalı orgeneral bu işin doğal oldu
ğunu ve onu ilgilendirmediğini söyler. Sayın 

I Rauf Denktaş da, «Her şey değişmekte ve kö-
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tüye gitmektedir.» diye feryadeder. Oramiral 
Griffin'de Yunanistanm vurucu kuvvetle dona
tımını önemle savunur. Kime karşı olduğu belli. 

işte arkadaşlarım, bize düşmanlığı, «yaşan 
felsefesi» yapan, ulusal günlerimizi yas 
ve yaslarımızı bayram halinde yaşatan Yu
nanistan'ı büyük dostlarımız el birliği ile silâh
landırıp donatırken, ulusal dâvamız olan Kıbrıs 
konusunda Hükümetimizde Makarios'un Üniter 
Devlet tezini benimseyip bize karşı savunurken, 
Megalo idea hastası müttefikimizin içimizde kay
nattığı fesat yuvasiyle ilgili yeni bir plânı mey
dana çıkıyor. 

Bu tablo böyle iken yetmemiş gibi bir de 
bu karsımıza çıkıyor. Patrikanenin Amerikan 
hediyesi, Türk düşmanı fesatçı basısı yaşlanmış 
Mavri Mira'nm da bize karşı yüklendiği görev
lere artık enerjisi yetmiyormuş. Bunun yerine 
yine Amerikan ütünü ve bütün ününü Türk düş
manlığından alan genç ve yüreğinin zehirini 
ifade eden, gözlerini de gözlük çerçeveleri ar
kasında saklıyan birisi sahneye çıkmış. Tabiî 
bu yeni aday da eskileri gibi Türk dostluğun
dan söz etmeyi ve Hükümet adamlarımıza ya
naşmayı ihmal etmiyor. Bu yeni oyunu daha iyi 
kavramak için kısa da olsa patrikanenin iki yüz
lülükten nasıl yararlandığını bir kaç örnekle 
belirtmek isterim. 

Arkadaşlarım ünlü Volter, «Büyük Türk, 
çeşitli dinden 20 ulusu barış içine yönetmekte
dir. istanbul'da 200 bin rumu güven içinde ya
şatmaktadır.» övgüsünü yaptıran Volter'e bu 
övgüyü yaptıran politikanın başmimarı olan 
Büyük Fatih istanbul'u Türk'ün ebedi yurdu 
haline getirdiği zaman, rahip Skolaryüs Pat
riklik tahtına otururken, ona öncüllerinin, halef
lerinin yararlandıkları büyük ayrıcalıklardan 
yararlanmasını ferman buyurmuştu. Bütün bu 
hakları ona tanıdığı halde bu Bizans artığı, 
Rum entrika merkezi Türk'lüğün aleyhinde ça
lışmaktan, bu uğurda her çareye başvurmaktan 
alakonulamamıştır. 19 ncu yüz yıl başından bu 
yana ise ihanetini büsbütün artırmıştır. Gerçek
ten 2 nci Katerina'nın gözdesi Orlof'un kışkırt
tığı Çarın yaverleri olan Aleksandır ve Demet-
yos Sprirenti kardeşlerin işaretleriyle yürütü
len ve gizli karargâh olarak Heterya Tom Phil-
con'dan yönetilen 1821 ayaklanmasında patrik 
5 nci Gregorious başroldeydi. Bu ihanetini mas
kelemek için de sultana bağlılık numaraları yap

tı, hattâ Osmanlı uyruklu Rumlara karşı afaroz 
oyunlarına bile başvurdu. Bunun entrikaların
dan Venizalos da Lozanda patrikanenin Türk'
lere bağlılığını ispat etmek için yararlanmıştı. 
Bütün yetersizliklerine karşı mayası gerçekten 
Türk olan Sultan, bu patrik numaralariyle kan-
dırılamadığı için Gegorious'a ihanetinin cezası
nı ipte vermişti. Onun o halinin gömülü oldu
ğu yerde hâlâ orta kapı ile kapalı tutulur ve 
Yunanlılar İstanbul'u alıncaya değin açılmıya-
cakmış, bu kapı. Altı parmaklı kostantin bir 
eski efsanenin adamı sanılmasının cezasını Ana-
doludan kökleri kazınırcasma temizlenmeleri 
sağlandığı halde, bir türlü ne Yunanistan ne 
patrikane akıllanamadı. Öncülleri, halefleri pat
rikler gibi Athenagoras da Amerika'daki Türk 
düşmanlığı eylemleriyle Rumların güvenini ka
zandıktan ve ustaca yöntemleri kullanarak Baş
kan Truman'm dostluğunu bile elde ettikten ve 
Türk dostluğu numaralariyle de bizi kandırdık
tan sonra tahtına gelip oturdu ve Devlet bü
yüklerine ellerini öptürdü. Bizden gördüğü bü
tün iyiliklere karşı Makarios'un cinayetlerini 
bir kez olsun yermemiştir. 

işte şimdi artık enerjisi kalmadığı için bu 
yabani kılıklı, bu zebani kılıklı, Türk düşmanı 
değiştirilip bir yenisi ısmarlanmaktadır. Bu ye
nisi kimdir? Bu yenisini size bir kaç kez bu kür
süden tanıtmıştım. Fakat patrik olacağına iliş
kin elde ettiğimiz haberlerin doğruluğuna ye
ter derecede inanmadığımız için yahut doğru
lanması belki mümkün değildir diye o yönüne 
dokunmamıştık. Dileğim odur ki, bu kez de yi
ne aynı umduğumuz patrikliği olmaz yönünde 
gerçekleşir. Bu, Amerika'da Türklük aleyhin
de gösterilerin rejisörü olan adam, patrik ol
mak istiyor. Belki olmaz ama sağcı solcu gaze
telerde ona ilişkin haberler dolu. Bu hususda 
geçenlerde belirtmiştim, bu gün de değineyim. 
Geçen 18 Nisan'da New York'da düzenlenen 
Türk - Amerikan Derneğindeki temsilcilerimi-
sin zengin dostu Spiro Kuvas, Yunan Dış Elçisi 
Falamıas, Birleşmiş Milletlîerdeki Yunan Baş 
Delegasi Demeirios'un da hazır buulnduğu, 
Amerikanın Rum Başkan yardımcısı Admiyo'-
nun «önemli işlerim var uzaktayım gelmiyece-
gim, özür dilerim» diyerek Kıbrıs Yunan Cum
huriyeti demeçlerini destekiiyen mesajının 
okunduğu Ahyatamani gizli Yunan örgütleri 
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büyük loca'nın Rum Masonları kilise ve 
okul birliklerinin katıldığı yerde de siyah 
şalvarlı kırmışı cepkenll, fesli Türkü yatırıp 
başında efsun kıyafetli bir Yananın bekletildiği 
tabloyu Dışişleri Bakanlığı Bütçesinde beilirt-
nıiş'tinı. New York'da yapılıyordu bu tablo. 

İşte bu tablonun başsaııatkârı Kuzey ve 
Güney Amerika Rumlarının başı papaz Yako-
vas, Patrikhanenin başına gelmektedir. Haber
ler böyle gazetelerde. Türk dostu oluvermiş bu 
Papaz. Avrupa'da geziye çıkmış, Paris'te, Yu
nanistan'da, Amerika'da adam ayartryormuş. 
Bu, Türk düşmanı ve içimizdeki entrika yuva
sının başf ea atçılığına adaylığı koymuş adam 
idi. Benim Sayın ÇağlayanglıL'le kahvaltı arka
daşı olmasını yerdiğim, o zaman, yerdiğim adam, 
işte bu idi. Bununla nasıl olurda kahvaltı ya
parsın sabahleyin demiştim. 

Türkiye Devletini temsil eden ve onun ola
naklarını kullanarak Amerika'da bulunan bir 
Dışişleri Balkanının, Türk düşmanlığını örgiitle-
yip yönetmekten başka hiçbir sıfatı olmıyan 
bir papazla elbette sabah kahvaltısını yapacak 
kadar sıkı - fıkı olmasını yerdiğim saman; Sa
yın öağlayangil «Kahvaltısına değin eylemleri-
n kimsenin karışmamasını» söyleyince, onu al-
kışlıyan ve beni de bu .şekilde yeren sayın ar
kadaşların vicdanlarına hitabe diyorum; Evet 
yadırgamış tim kahvaltı dostluğunu, bir Türk 
düşmanı ile bizim Bakanımızın yapmasını. Gün
kü karşısındakinin sıfatı ne bir Bakandı, ne elçi 
idi, ne bir şey idi. Sadece Türk düşmanlığını 
örgüt] iyen ve o tablonun sanatkârı olan bir 
adam idi. Türkiye yine dışarıya atılmış idi. 

Değil dost olmadığımız bir bakanla, hattâ 
özel eylennıe arzusu ile bile olsa, bir Bakanın 
kahvaltı arkadaşı beni ilgilendirmez. Kim ile is
terse kahvaltı yapar. Ama bir Türklük düşma
nı, hiçbir resmî sıfatı olmıyan bir adamı, sabah 
kahvaltısına almayı elbette yererim. 

Arkadaşlarım, ciddilik dışı sözleri ve ey
lemleri alkışlamayalım. Athenagoras'da Türk 
düşmanlığı ile Enin desteğini, sahte Türk dost
luğu ile bizini benimseyişimizi kazanarak gel
miş idi, Patrikaneye. Yakovas da aynı yolda. 
Buradaki kötülüklerinden dolayı dışarı gidiyor, 
orada düşmanlıklar tertibediyor ve ondan sonra 
yaklaşarak yine gelme plânı içinde biri el öp
türdü, öcürü kahvaltı arkadaşı oldu, Türk Dev-
:et adamlarına. 

Arkadaşlarım Heterya Ton Philoon'un G-re-
garyo'cu Mavri Miranın vatan hami Athenago-
aaa% Ahea amanı nın Yakovası Fener Patrikane-
sinm başına gelip vatan hainliğini dinsel resmî 
bir sıfatla yapmalarına aile t olmaktan hâlâ kur-
tulamıyaca'kanıyız? Bağrımızdaki fesat yuvası
nın başında vatan hainlerimin gelmesine hâlâ 
•seyirci mi kalacağız? 

önce hain diye yurt dışına attıklarımız na
sıl tertemiz olup geri dönebiliyorlar? Anlaşılır 
İJT iş değildir. Düşmanlarımızın, kendi Devlet 
adamlarımızın saygısını kazanarak bağrımızda 
bağdaş kurup fesat kaynatmalarını, ya da bizi 
kendi amaçlan için kıülanmalarını ne zaman 
bnb'yec-sğiz?. «Tarihten ders alınsa tekerrür 
edor mi, idi?» diyen ünlü ozanımızın uyarısını 
hatırlamalıyız. Yararımıza alamadığımız dersi 
zararımıza alanların oyunlarına bir son verelim. 
Banim bu konuşmamın amacı böyle bir tutumu 
önermektir. 

D:ğil Türkiye'ye patrik gelme, böyle bir ha
yali aklından geçirmesine bile bu papaz bozun-
tıaaanu pişman etmek için gereken tepkileri de 
gö^erınsk zorunda olduğumuzu, bu tepkileri 
yapmadığımız takdirde tarihdeki gafletimizin 
bir yenisine tanık olacağımızı belirtmek için söz 
?; aaıştım, Saygılar sunarım. 

I, __ (7. T/, p . Grup Baskanvekili Fikret Gün-
• 'ı ; ( II. P Gemi B<ıdj< nnııi Hükümetin 

v K h ı eh i'hı b> ıjanda bulunmaya salâhi-
• Jhi'jı'i", ^alrdarı istihdaf etmeyip Hükü

meti kuracak kimselerde aranması gerekli va-
<::fL:n, saydığına, Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tay-
âa1 Sokmen'in C. II. P. Genel Başkanına hü-
e.:',Y:\lariıiın sebebini anlıyamadığına dair de-

uamhurbaşkanınca Seçilen Üye Tayfur Sök-

Deviet Bakanı Refet Sezgin'in cevabı. 

BAŞKAN — Hükümet teşkili halikında gvn-
dem dışı, Sayın Fikret Güııdoğan söz istemekte
dir! e,'. Buyurun Sayın. Gündoğan. 

FîKEET GÜîfDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; pek kıymetli Ta
biî Senatör Ahmet Yıldız'm bu millete raensubo-
lan herkesi derinden düşündürmeye sevk eden 
neîh kcn-:_ a r a d a n sonra, bu kürsüde bâzı hu
susa değinmek bir görev olmasa, doğrusu bir 
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talihsizlik sayılacaktır tarafımdan ama, görevi
mi yapmaya mecbur olduğum için beni bağışla
manızı rica ederim. 

Saygıdeğer bir Senatör, Cumhurbaşkanı kon
tenjanından Genel Kurulumuzda görev alan bir 
Piri Fâni» bundan bir müddet evvel bu kürsü
den «ileriyi gören ve Türkiye'nin yetiştirdiği en 
mümtaz Devlet adamı» diye vasıflandırdığı Sa
yın C. H. P. Genel Başkanı inönü'ye bu kez Hü
kümet buhranı sırasında bundan evvelki izafe 
ettiği sıfatları çok görerek geriye aldı ve «lâa-
lettayin bir adam gibi hareket etme» suçu ile 
onu âdeta suçlandırdı. Bu Sayın Senatörün, bu 
umur görmüş, Devlet Başkanlığı yapmış Senatö
rün, hele Cumhurbaşkanlığı Kontenjanından gel
miş Senatörün bu kabil işlerle meşgul olması ya
sak değil ama, sanırım ki, kârı değil... 

Bu zat, her halde Hariciye Köşkünde özel 
misafiri olarak bulunmasının kefaretini ederce
sine burada bir misyon, bir hususi vazife yap
mayı borç bilmiş olacaklar ki, kalktılar da o 
özel misafirliğinin kefaretini burada ödemek 
için Sayın inönü'yü ve onun mensubolduğu par
tiyi suçlamak yoluna saptılar. Anlaşılmaz bir 
kin ve garezle dolu olduğu artık herkesçe bili
nen bu Sayın Senatörün ikide bir İsmet İnönü'
ye çatarak ne elde etmek istediğini anlamak ha
kikaten 'müşküldür. 

Eğer Türkiye'de çoğunlukla görüldüğü gibi 
inönü'ye çatarak meşhur olmak istiyorlarsa, 
kendilerine üzülerek haber vereyim çok geç kal
mışlardır, yaşları müsait değildir. Bu itibarla 
bu yoldan ayrılmalarını isterim. Ben inönü'nün 
vekili değilim; şu anlamdaki hukukî, daha doğ
rusu bir şahsi vekili değilim, ama «Grup Bas
kanvekili» sıfatı ile elbette ki, onun yaptığı bü
tün hareketlere tam bir gönül rahatlığı ile bağ
lı bir insan olarak ve Grupumun fikriyatını ifa
de etmek bakımından bunları dile getiriyorum. 

Yine bu Sayın Senatöre bir hususu hatırlat
madan bu kürsüden inmek istemiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan önergenizin 
hudutları içine gelin lütfen.. 

FiKKET GÜNDOĞAN (Devamla) — Hükü
metin teşkili sırasında C. H. P. Genel Başkanı 
Sayın inönü'nün, Hükümetin teşkili hususunda 
nasıl hareket edilmesi hakkında beyanda bulun
ması kadar tabiî bir görev, bir hak tasarlıyamı-
yorum. Türk Anayasa sistemi içinde, siyasi par-
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j tilerin demokrasimizin vazgeçilmez unsurları ol

duğu belirtildikten ve hükme bağlandıktan 
sonra, bir siyasi Parti Genel Başkanının, Hükü
met teşkil edilirken onun ne sıfatta, ne karek-
terde, ne vasıfta, ne tıynette, kılıkta olmasını 
tarif etmesi kadar tabiî hakkı yoktur. Bu itibar
la Sayın inönü'nün beyanları görev ifası sade-
dmdedir ve Sayın İnönü hakikaten Türkiye'de 
bir Hükümet kurulacaksa, onun sıfatlarını be
lirtmeyi vatan borcu olarak bilmiştir. Sanırım 
ki, yine bütün Türkiye tarafından büyük çoğun
lukla tasvip görmüştür. 

Dün akşam içişleri Bakanlığı Tetkik Kuru
lu tarafından hazırlanmış bir kitabı okuyordum. 
Adı, «Nesayihül Vüzera vel Ümera» idi. Defte-
terî Sarı Mehmet Paşa tarafından yazılmıştı. 
O Defterî Sarı Mehmet Paşa, üstüne vazife ol-
mıyan işlere çok karışırmış ve kitabının ismin
den de belli, nasihatler verirmiş Devlet adamla
rına. Biraz evvel İsmet İnönü'yü yeren arka-

I daşıma bu kitabı okumalarını ve o Defterî Meh
met Paşanın akıbetine duçar olurlarsa beni ba
ğışlamalarını rica ederim. 

Saygılarımla, (ö. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça-
I nakkale Milletvekili) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Sökmen, söz mü istiyorsunuz? 
TAYFUE SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca S. 

İÜ . ) — Taarruz mudur, tecavüz müdür, onun 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika, işitemiyorum, özür 
dilerim, yüksek sesle ifade edin. 

TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Umumi tâbiri ile «sataşma» vardır, söz is
tiyorum. («Sataşma için söz istiyor» sesleri.) 

BAŞKAN — Bilhassa arkadaşlardan bana 
yardımcı olmalarını rica edeceğim. 

TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca) 
S. Ü.) — Sataşma vardır, iddia ediyorum. 

BAŞKAN — Sataşma vâki olduğunu söy
lüyorsunuz. 

Sayın Sökmen gündem dışı konuşmanızın 
I konusu son olaylar olmasına rağmen, ko

nuşmanızın içersinde zatı devletleri bir siyasi 
teşekkülün Genel Başkanına bâzı kelimelerle 
iliştiniz. Ben yumuşak kelimeler kullanıyorum. 

I O siyasi teşekkülün Grup Baskanvekili de daha 
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önce aldığı gündem dışı konuşması sırasında 
bâzı beyanlarda bulundular ve bu beyanları 
sırasında gerçekten şahsınızla ilgili hususları 
dile getirdiler. Şimdi, Başkanlık, sizin baş
ladığınız bir tartışmayı karşılıklı sataşma ola
rak devam ettirirse, uzun - boylu bir tartışma 
meydana getirmiş bulunacağız. Bu yönü ile size 
sataşma olmadığı, aam arz ettiğimi hudut ve şü
muller içerisinde tartışmaya sebebiyet vermeniz 
gerekçesiyle sataşma olmadığı kanısındayım. 
Üye olarak sizin direnme hakkınız vardır. Siz 
bu direnme hakkınızı kullanır iseniz, Genel 
Kurulun hakemliğine başvuralım. 

Ben bu arz ettiğim gerekçe ile sataşma ol
madığı kanaatimi ifade ediyorum. Takdir si
zindir Sayın Sökmen. 

TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sataşma olduğu iddiasındayım, mü
saade buyurursanız direniyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sökmen direnmektedir. 
Sataşma hususunda direnen Sayın Sökmen'-
in bu talebini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... 

Rica ediyorum, sayılar karışıyor, sataşmayı 
kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar. Zah
met olacak, ancak, böylelikle sarih bir oylama 
yapmış olacağız. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Sataş
ma hususu kabul edilmiştir. Sayın Sökmen 
münhasıran sataşma hususunda söz vermiş 
bulunuyorum. Buyurun efendim. 

TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca 
S.. Ü.) — Sayın arkadaşlarım, Fikret Bey ar
kadaşımızın iltifatlarına teşekkür ederim. 
Yalnız, tahmin ederim ki, maruzatımı yan
lış anlamışlar veya anlamamışlardır. Ben 
burada Sayın inönü hakkında geçen defaki-
nin aksine bir şey söylememişimdir. Müsaade 
buyurursanız ilk defa bu ciheti söyliyeyim de, 
ondan sonra diğer maruzatımı arz edeceğim. 

«Böyle mühim ve müşkül anı yenmek, buh
ranı önlemek ve gidermek için tarihî şahsiye
tinden bütün milletin hizmet beklediği...» Ta
rihî şahsiyetlerini kabul etmiyorlar mı bilmi
yorum; tarihî şahsiyet olduğunu kabul etmi
yorlar mı ismet Paşanın ? (C. H. P. sıraların
dan «Devam edin» sesleri.) 

Tarihî şahsiyet olduğu dünyanın kütüğü
ne yazılmış bir şeydir. 

Sonra, lâalettayin - dikkat buyurulur-
sa - lâalettayin bir muhalefet partisi başkanı j 

olarak değil, partilerüstü bir insan olarak 
kabul ettiğim için hakemliğinin yapılmasını 
arzu ve rica ettim. Dikkat buyurulursa, lâa
lettayin bir parti lideri olarak değil, par
tilerüstü bir insan olarak kabul ettiğim için 
ifade ettim, 

SAFFET URAL (Bursa) — ismet Paşa
nın C. H. P. Genel Başkanı olduğunu bilmiyor 
musun? 

TAYFUR SÖKMEN (Devamla) — Evet 
ben hukukçu değilim. Burada... (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Ural, müdâhale etmeye 
hakkınız yok efendim. 

Devam edin efendim... 

TAYFUR SÖKMEN (Devamla) — Sonra, 
bendeniz buraya tesadüfen, lâalettayin şu veya 
bu sebeple gelmiş değilim. 52 senelik muhtelif 
memldket hizmetlerimin icabı ve büyük aziz 
Atatürk'ün birçok kula nasibolmayan teveccüh
lerinin devamı olarak geldim. Bu itibarla şu 
köşk, bu köşk, şu ekmek, bu ekmejk; böyle bir 
şey mevzubahis değil ve olamaz ve almamıştır. 
Olamaz efendim, izah edilmiştir. Biz Sayın 
Madanoğlu ve Köksal'm vâki beyanları üzeri
ne, Hayri Dener Beyefendi de vardı, orada 
bu meseleyi Hariciye Vekili ile görüşmeye git
tik, onun tavzihini yaptık. Binaenaleyh af bu
yururlar, bunun şükranını ifa etmek ve saire, 
böyle bir şey yoktur. 

Sonra «Sayın İnönü'nün arkadaşı değil,» 
mahiyetinde bir cümle sarf etmiş olacaklar. 
Müsaade buyururlarsa bunu da arz edeceğim: 

«Pek Muhterem Reis, Türk Vatanı için 
candan aziz olan Hatay Devletinin Reisliğini 
kudret ve. kifayetle ifaya başladığınız takdir ve 
muhabbet- nazarlarımız üzerinizdedir. Gönlü
müz, nurlu elinize verilen vatanın saadet ve 
selâmeti inancıyla dolmuştur. Sizin itibarınız 
ve muvaffakiyetinizin hepimizin şerefi ve var
lığı olduğuna itimat buyurmanızı dileyerek de
rin saygılarımı takdim ve lûtufkâr teveccü-
hünüsiin bekasını rica ederim. Pek Muhterem 
Reis, büyük vatanperver Aziz Sökmen.» 

Böyle bir iltifata mazhar olmuş bir 'arka
daşmış olarak bendeniz şimdi daha nasıl ar
kadaş olunur anlamıyorum ki... Arjkadaşlık için 
daha ne olması lâzım? Eğer her hangi bir hâ
diseyi mevzuubahsetmek, dile getirmek düş-
manhl^ telâkki ediliyorsa tamamen yanlıştır. 
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Her zaman hürmetkarım, yalnız her hangi bir 
yerde vicdanıma, kanaatime uymayan her han
gi bir hâdise olduğu vakit, kim için olursa ol
sun, şifaen söylemeyi de vicdan ve ahlâk borcu 
telâkki ederim. 

Hepinizi saygıyla selâmlarım. (A. P. şuala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, hangi hususta 
söz istiyorsunuz? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Efendim, Sayın Gün
doğan konuşmalarında, «Her halde Hariciye 
köşkünde özel misafirin kefaretini ödemek 
için...» şeklinde bir ifade kullanmıştır... 

BAŞKAN — Gündem dışı mı istiyorsunuz? 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça

nakkale Milletvekili) — Hükümete vâki sataş
ma dolayısiyle gündem dışı söz istiyorum. 

Bu kefaret bir suç işleme halinde ise, suç 
işliyenin, dinimize göre bunun kefaretine kat
lanması lâzımdır. Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, İçtüzüğümüzdeki hü
kümler bir üyeye sataşmayı tanzim etmiş bu
lunmaktadır. «Hükümete sataşma» diye içtü-
ğümüzde her hangi bir hüküm yoktur. An
cak, gündem dışı konuşma isterseniz, gündem 
dışı olarak size söz veriyorum. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Gündem dışı olarak... 

BAŞKAN — Hay, hay gündem dışı konuş
ma 

Bir yanlış tatbikat şimdiye kadar devam et
miştir. Bakanlar cevap değil, gündeme başla
madan önoe ancak gündem dışı söz isterler. 
Gündem dışı olarak size söz veriyorum, buyu
runuz. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler; Sayın Gündoğan Hükümetin 
teşkili ile alâkalı son siyasi olaylar manzumesi 
içerisinde huzurunuzda mütalâalarını beyan et
tiler. Esasen bu konuda Yüce Parlâmentoda, her 
iki kanatta, başında da kabul oyuna intikal 
ettirilmek üzere çeşitli istikametlerde beyan
larda bulunulmaktadır. Bir ölçü içerisinde ge
çen celse huzurunuzda Devlet Bakanı arkada
şım bu beyalara cevap verdiler. Millet Mecli
sinde de konuşuldu. 

Hâl böyle olmasına rağmen Hükümet teş
kili ile alâkalı olarak yapılan bâzı temasları 

birtakım çevreler ve biraz önce de Sayın Fik
ret Gündoğan'm bir başka mâna içerisinde tav
sif etme gayretinde bulunduğunu müşahede et
tik. Konuşmalarını dikkatle takibettim. Sayın 
Gündoğan, Sayın Sökmen ile aralarında gün
dem dışı konuşma sadedinde çıkan tartışmada 
«her halde Hariciye Köşkündeki özel misafir
liğin kefaretini ödemek için» demek suretiyle 
bir cümle kullanarak, bu görüşmeyi yapanlar 
arasında, ahlâk dışı bir fiilin varlığını ifade 
eden, kefaret tâbirini de bilerek kullandılar. 

Sayın Gündoğan'm bu tâbiri her halde bir 
şey bilerek kullanması iktiza eder. Kullandığı 
kelimenin mânasını gayet iyi bildiği inancı için
deyim. Hâl böyle olunca Sayın Gündoğan'a ve 
bu kabîl var ise, başka iddia sahiplerine, «Mil
letvekili pazarı» diye, «Bit pazarı» diye türlü 
tavsiflerle ortaya konulan ef'alde alınıp, veri
len ivaz'ın ne olduğunun açıklanmasını is
temek bizim hakkımızdır. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) Lütfetsinler, Hariciye Köş
künde işlenen suçun kefareti, bir konuşma ile 
verilmek istenen suçun bir tarafı Hükümete 
taallûk etmektedir - ne olduğunu lütfen izah 
etsinler. Suçlular kimse Yüce Senatonun da bu 
suçluların yakasına yapışması elbetteki en tabiî 
vazifesidir. (A, P. sıralarından «Bravo» ses
leri.) 

Bir şeyi iddia edip, beyan etmek kâfi değil
dir. Bunu ispat etmek gerekir. Eğer ispat et
mezlerse, ispat edin diye soracağız, ispat et
mezlerse kendilerinin bir hususu iddia edip, is
pat etmiyenlerin hangi duruma düşecekleri de 
hukukî tavsif olarak, Yüce Senatonun takdir
leri cümlesinden olmak icabeder. 

Hariciye Köşküne Dışişleri Bakanı ile bir 
mesele için Hatay eski Devlet Bakanı, Cumhu
riyet Senatosu Kontenjan Üyesi Sayın Tayfur 
Sökmen Bey gidiyorlar, Dışişleri Bakanı ile ye
mek yiyorlar ve Sayın Başbakan da oraya 
geliyor. Burada bir hâdise varmış, bir pazar
lık yapılmış, bir iş cereyan etmiş, bir suç islen
miş ki her halde Tayfur Sökmen'e bir şeyler 
verilmiş, veya alınmış, bir suç işlenmiş. O da ke
faretini ödemek için Yüce Senatoya gelmiş, Sa
yın inönü'nün konuşmasının bir eleştirmesini 
yapmış. Bu konuşmanın Tavfıır Sökmen tara
fından eleştirilmesi Sayın Gündoğan'a göre iş
lenen fiilin kefaretini vermek içindir. Her hal-
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de Sayın Gündoğan bu suçun ne olduğunu söy-
liyecekler. Ama ben şunu ifade edeyim, Sayın 
inönü'nün konuşması, kendi ifadeleriyle, bü
tün Türk Milletinin büyük çoğunluğu tarafın
dan tasvibe dilen bir konuşma değil. Büyük ço
ğunluğu tarafından tasvibedilmiyen bir konuş
madır. Sayın İnönü bir muhalefet partisi lide
ri olarak, Türkiye'de Başbakanı veya Bakanlar 
Kuruluna girecek şahısları tâyin edecek yetki
de ve mevkide değildir. Bunu kabul etmiyen de 
çokları var. 

MUSLÎHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
Ama şu tip insanlar Bakan, Başbakan olamaz, 
demek hakkı. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (De
vamla) — Sayın Yılmaz Mete, tabiî ben size 
böyle cevap vermek istemiyorum. 

Sayın inönü'nün konuşması, Süleyman De-
mirel Başbakan, İhsan Sabri Çağlayangil, Dış
işleri Bakanı olamaz, olmamalıdır. Böyle bir 
Hükümet teşkil edilmemelidir. E, Sayın İnö
nü'nün arzu ettiği bir Hükümetin teşkili de her 
halde bu sistem içerisinde, bu Parlâmento 
kompozisyonu içerisinde mümkün olmamakta
dır, mümkün olmıyaeaktır. Saygılarımı suna
rım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sa
yın Başkan, anlaşıldı gramer dersimiz var. Ke
faret ile benim söylediğim sözün; Sayın Ba
llan arasındaki anlaşmazlığı gidermem lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bir sataşma 
söz konusu değildir. Mesele görüşülmüş ve bit
miştir. Bu sebeple yeniden karşılıklı tartışmala
ra meydan vermemek üzere direnmemenizi ri
ca edeceğim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkanım, anlaşılıyor, oy çokluğu var, şu var, 
bu var. Kefaretle kılavuzluğun karşılığı... (A. 
P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Takdirimi kullanmama imkân 
vermenizi rica edeceğim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Söyli-
yeyim kefaret ile kılavuz ile... 

BAŞKAN — Şayet arkadaşımız direnirse, 
hakemliğinize müracaat edeceğim. Gerekli işle
mi sıhhatli yapma imkânına beni sahip kılma
nızı rica edeceğim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, büyük bir iştenlilik içinde bana cevap 
vermeye çalışan sayın Hükümet üyesine söyli-
yeyim. Kefaret anladıkları gibi değildir. Her 
hangi bir borcu ödemek üzere verilen bir §eyde 
değildir. Kefaret, belki de sayın Kontenjan se-
natörünün dediği gibi bir arzusunun ifadesi 
olarak, bir nevi dua, bir nevi niyaz ve bir nevi 
mânevi istektir. 

BAŞKAN — Tamam bitmiştir, efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Alın

ganlıklarımda bir hususiyet var. içimden bir 
şeyler uyanıyor. 

BAŞKAN — Tamam efendim, bitmiştir. 
Gündem dışı konuşmalar bitmiş bulunmaktadır. 
Gündemle ilgili önergeleri okumadan önce 
4 . 3 . 1970 Çarşamba günü saat 15,00 te Bir
leşik Toplantı yapılacakta;. Bilgilerinize arz 
edeceğim. Yalmz daha önce verilmiş 
bir karar mevcuttur. Bu karara göre 
Çarşamba günü de toplantımız devam 
etmektedir. Binaenaleyh Birleşik Toplantının 
hitamından sonra Cumhuriyet Senatosu Birle
şimi yapılacaktır. 

5. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• 265 sayılı Turizm ve Tnıtma Bakan
lığı Kanununa bağlı beş madde ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko-
iKÜyonu Başkanlığı tezkeıesi ile Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2/228; Cum
huriyet Senatosu 2/279) (S. Saym : 1373) (1) 

(1) 1373 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

BAŞKAN — Gündeme ilişkin önergeleri 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin tüzük, gereğince bir defa görüşüle

cek işlerinin diğer işlerden önce görüşülmesini 
teklif ederim. Saygılarımla. 

Saffet Ural 
Bursa Senatörü 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosunun (2/279) ve sırası 

üHJLiia kayıtlı bugünkü gündemin birinci ̂ gö-
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lüşmesi yapılacak işler sırasında 2 nci madde 
de bulunan 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı Kanununa bağlı 5 madde ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifinin öne
mine binaen bütün işlere takdimen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Necmettin Cevheri 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

BAŞKAN — önergelerden birincisi, içtüzük 
gereğince bir defa görüşülecek işlerin, gündem
de bulunan diğer bütün işlerden önce görüşül
mesini istemektedir. 

ikincisi ise, birinci önergenin kapsamı için
de bulunan ve gündemimizin son maddesini teş
kil eden kanun tasarısının, diğer işlerden önce 
görüşülmesini istemektedir. Eğer yüksek heyet 
izin verirse, iki önergeyi birden; fakat kabul 
edildiği takdirde Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğı ile ilgili olanını, bu kabulün içinde birinci 
madde olarak görüşmek, bu görüşüldükten son
ra içtüzük gereğince bir defa görüşülecek iş
lerden başlamak üzere gündeme devam husu
sunu... Sayın Tokoğlu, bu hususla söz mü isti-
3/orsanuz? 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Evet Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Bu hususu oylamadan önce, 
Bayın Tokoğlu söz istemişlerdir. Buyurun Sa
yın Tokoğlu. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Muhterem 
Başkan, muhterem senatörler; vâki takrirlerden 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Sayın Necmettin 
Cevherinin takriri İçtüzük hükümlerine uygun 
bulummaktadır, oylanması mümkündür. 

Ancak diğer takrir, Sayın Saffet Ura! ta
rafından verilmiş olan takrir, içtüzüğün 45 nci 
m&ddesi gereğince oylanması mümkün olmıyan 
bir takrirdir. Bu hususta Sayın Başkanı ikaz 
etmek için söz aldım. 45 nci maddeyi okuyo
rum, 

«Öncelikle görüşme kararı 
Madde 45. — Hükümet ve Komisyon tara-

îindan yazık ve gerekçeli bir istek üzerine, Cam-
ruriyet Senatosu, uygun görürse bir tasarı ve
ya teklifin diğer işlerden önce görüşülmesine 
karar verebilir.» 

Bundan gayrı bir surette öncelik kararı alı
namaz. Saygılarımla, hâdiseyi ve keyfiyeti arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tokoğlu'num İçtüzüğün 
45 nci maddesini irşadederek ileri sürdüğü hu
sus, bir yönü ile, doğrudur. Komisyon başkan 
ve sözcüleri ile Hükümet gündemde bulunan 
bir hususun öncelikle görüşülmesini istiyetoilir-
ler. Ama, bir üye de gündemde bulunan bölüm
lerin birinin diğerine nazaran önce görüşülme
sini istiyebilirier. Cumhuriyet Senatosunda bu
nun yüzlerce örneği görüldüğü gibi, bundan 
çok kısa bir zaman önce, Sayın Kudret Bayhan 
gündemde bulunan seçimle ilgili bir hususun 
oiğer hususlardan önce görüşülmesini istemiş, 
ne komisyon, ne Hükümet olmamasına rağmen 
gündemin içinde bulunan bir madde, bir öner
ge ile öncelik kazanmış bulunmaktadır. Bu tat
bikatı bile bile Sayın To'koğiu, şimdi bölümler 
ile ilgili gündemde değişiklik yapılması gelene
ğinin tatbik edilmemesini istemektedirler. Arz 
'ediyorum: 

Gündemin her hangi bir maddesinin önce
lik ve ivedilikle görüşülmesi hususunu komisyon 
ve Hükümet istiyebilir, üye istiyemez. Ama 
Cumhuriyet Senatosunda seçimlerin tehiri, di
ğer hususların önce yapılması gibi; sözlü soru
ların tehiri, diğer hususların daha önce görüşül
mesi için üyeler tarafından verilmiş ve taftbik 
edilmiş yüzlerce örneğe rağmen, en tazesi Sayın 
Kudret Bayhan'ın daha 15 gün önce vermiş 
olduğu bir önergenin, gündemde bulunan diğer 
işlerden önce görüşülmesini istemesi teklifi üze
rine, ne komisyon, ne Hükümet olmamasına 
rağmen, bir tatbikata gidilmiştir. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Bu husus
ta söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tokoğlu bir dakika biti
reyim, ben kısa konuşurum, bu konuşmam biraz 
uzun oldu, özür dilerim. Bu hususun bir özelli
ği mevcuttur. Sayın Saffet Ural'ın verdiği öner
ge kabul edilirse, 1,5 yıldan beri gündemde bu
lunan İçtüzüğün 56 nci maddesi gereğince Baş-
kanvekillerinin söz hakkını ortadan kaldıran 
Anayasanın 84 ncü maddesi ile ilgili hususun 
görüşülmesi temin edilmiş olacaktır, öyle ümi-
tiediyorum ki, Sayın Tokoğlu burada yardımcı 
durumdadır. Yani 84 ncü maddenin görüşül
mesi hususunda, elinden gelen bütün müzaha-
leti yapmaya hazır bir arkadaşımızdır. Bunu bil
meme rağmen, ifadeden maksadım, şimdi öner
geyi ben bu hudut içerisinde, ikisini birleştire-
Ti-k oylamaya arz etmek istedim. Turizm ve Ta-
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nıtma Bakanlığı kuruluşu ile ilgili, usulüne uy- ı 
gun olarak Bakan tarafından verilmiş bulunan 
husus evvelâ görüşülmek, ondan sonra da ge
leneğimize uygun, yüzlerce tatbikatı bulunan 
ve bir üyenin tabiî hakkı haline gelmiş bulu
nan gündemdeki bölüm yer değiştirmeleri; yani 
3 ncü kısım içerisinde yer alan, 4 ncü kısmın 
ve 5 nci kısmın diğerlerinden önce görüşülmesi. 
Bu öngörülen hususun oylanması bir geleneğin 
kurulması bakımından, bu tatbikat usule uy
gundur. Mamafih Sayın Tokoğlıı, beyanatım 
karşısında tekrar söz istemiştir. Buyuran Sa
yın Tokoğlu. 

M. YILMAZ METE (Adana) — Ben öner 
gelerin aleyhinde söz istiyorum. 

LÜTFÎ TOKOĞLU (Kocaeli) — Muhterem 
Başkan, kıymetli arkadaşlarını; ikinci kez hu
zurunuzu işgal etmek suretiyle sizi rahatsız et
tiğim için özür dilerim. Yalnız Sayın Başkanın, 
İçtüzük tatbikatı bakımından elimden geldiği 
kadar yanılmamasını temin maksadiyle, Muhte
rem Heyetinizi meşgul etmiş olacağım. 

İçtüzüğün 44 ncü maddesi, sayın üyelere gün
demle ilgili olarak bir hak tanımıştır. O hak 
şudur : Gündemin «3 ncü, 4 ncü ve 5 nci bö
lümlerinde yazılı işler komisyonlardan Başkan
lığa gelme sırasına göre görüşülür. Ancak, ge
rekirse Genel Kurul bu sırayı değiştirebilir.» 

Demek oluyor ki, Genel Kurul gündemin 
3 ncü, 4 ncü ve 5 nci bölümlerinde bulunan sı
rayı değiştirmek hakkına sahiptir. Ondan son
ra, 45 nci madde gelir. Bu da öncelikle görü
şülmesi mümkün olan hususlardır. 45 nci mad
deyi demin okudum. Ancak Hükümet, komis
yon başkanı ve sözcüleri bu maddeden istifade 
ederler. 

Şimdi geçmiş bir tatbikatı misal almak su
retiyle Sayın At alay, Sayın Ural'ııı takririni 
burada oylamak isterler. Müteaddit defalar erz 
ettim, yazılı hukuk muayyen kaideleri tesbit 
ettiği müddetçe, bu yazılı kaidelerin dışında 
tatbikat bir teamül yaratmaz. Eğer böyle bir 
teamülü kabul edecek olursak, o takdirde hu
kuk nizamını prensipleri bakımından baştan 
aşağı karıştırmış oluruz. 

Şimdi, gündemle ilgili olan değişiklikler ya
pılamaz mı, Heyeti Umumiye gündemine hâkim 
değil midir? Bu kaziye üzerinde tüzük ahkâmı 
gereğince meselemizi halletmeye çalışalım. J 

i Sayın Atalay'a hemen hatırlatırım ki, bu 
imkân da mevcuttur. Bu imkân İçtüzüğün 58 nci 
maddesi tarafından, Yüce Heyete takdim edil
miştir. Okuyorum; 

«Madde 58. — Usul hakkındaki konuşma 
istekleri, asıl mesele hakkındaki konuşma is
teklerinden önceye alınır. Usul hakkındaki ko
nuşmalar; bir kanunun görüşülmesine yer ol
madığına, gündeme veya bu Tüzük hükümleri
ne uyulması gerektiğine ilişkin olur.» 

Binaenaleyh, eğer gündemle alâkalı bir de
ğişiklik, yenilik yapacak isek bu takdirde 58 nci 
maddeden istifade etmek gerekir. Halbuki Sa
yın Saffet Ural'm takriri İçtüzüğün 58 nci 
maddesinden istifade etmek niyetinde değildir 
ve bu tarzda kaleme alınmamıştır. Bu sebepten 
dolayıdır ki, Sayın Başkan bu takriri Yüce 
Heyetinizin oylarına sunamaz, arz ediyorum. 
Yanlışlığı önlemek maksadiyle arz ediyorum. 

Saygılarımı sunarım, efendim. 
BAŞKAN — İki önergede usule uygundur. 

İçtüzüğün 44 ncü maddesi; gündemin 3, 4, ve 
5 nci bölümleri arasında değiştirme hakkını 
Genel Kurula vermiştir. Genel Kurula verilen 
bu balda üyeler istiyebilir. Binaenaleyh, bu hak
in istiyen bir üyenin önergesi, önümüze gelmiş 
bulunmaktadır. Usulüne uygun, geleneği kurul
muş bir tatbikattir. Bu sebeple üzerinde görül
me açmıyorum. Sayın Saffet Ural'm önsrgesi 
kabul edilse dahi Bakanın önergesi, öncelik 
hakkını almak üzere, yani evvelâ o görüşülmek 
üzere. (A. P. sıralarından «Bakanın önergesi» 
sesleri.) 

Sebep şu. Sayın Saffet Ural'm önergesi ay
kırı önergedir. Yani, Tüzük gereğince bir defa 
görüşülen işlerin tümünün görüşülmesini isti
yen önergedir. Bakanın önergesi ise, bu anlam 
içerisinde gündemin son maddesinin görüşül
mesini istemektedir. Mamafih, evvelâ Bakarın 
önergesini oylarız. Sanra bu oylama biter bit
mez usule uygun, gelensğe mutabakat halinde 
bulunan, Sayın Ural'm önergesini oylarız. Şim
di... 

MUSLİHİTTÎN YILMAZ METE (Adana) 
— Ben söz istedim, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Turizm ve Tanıt
ma Bakanının, gündemin son maddesini... 

MUSLÎHÎTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Ben aleyhinde söz istiyorum, efendim. Öner-
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BAŞKAN — Önergeler aleyhinde. Usule uy

gun olduğu için verilen bu,önergelerin; leh ve 
aleyhinde... 

MUSLÎHÎTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Usule uygun olması değil. 

BAŞKAN — Bir dakika. Önergelerin leh ve 
aleyhinde konuşulur. Aleyhinde arkadaşımız 
konuşmuştur. Siz? 

MUSLÎHÎTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Ben diğerinin lehinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Diğerinin lehinde, leh ve aley
hinde birer kişiye söz verme imkânı mevcudol-
ması dolayısiyle buyurun, Sayın Mete. 

MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım; 
Parlâmentonun kanun yapma ve kendi içinden 
seçeceği Hükümete icra görevini ifa ettirme 
ödevlerinden gayri, bir de denetim görevi var
dır. Biz üç yıldan beri, denetim görevinin lâyiki 
ile ifa ettirilmesine çalışıldığını gerek Senato
da ve gerek Millet Meclisindeki izlenimlerimiz
den anlamış bulunuyoruz. 

Şöyle ki, milletvekili ve senatör, Anayasada 
ve İçtüzüğümüzde yazılı Meclis veya Senato 
araştırması, sözlü soru ve Millet Meclisine mah
sus olmak üzere gensoru önergesi verebilir. 
Bunlarda birtakım kısıtlamalar yapılması, biz 
'arkadaşlarımın farkında olmadan, denetim gö
revimizin devamlı olarak azaltılması anlamına 
gelir. Meselâ gensoru da, özet yapacaksınız, 
yirmi dakika konuşacaksınız ve saire gibi, bir
takım takyitlerle bu denetim görevi azaltılmış
tır. 

Sözlü sorular da aynı anlamdadır. Bir soru 
sorulur, cevap alınır, bu suretle Hükümetin 
icraatı Yüce Heyet huzurunda hem yetkili şa
hıs, hem sayın üye tarafından dile getirilir ve 
tenkid edilir. Ama bu da belirli günlere in
hisar ettirilmek suretiyle, üstelik bugün olduğu 
gibi, daha gerideki, gündemin daha gerisinde
ki maddeler öne alınmak !suretyiel ortadan kal
dırılmaya çalışılması. 

Muhterem arkadaşlarım, acısını belki iler
de çekeceğiz. Bu denetim görevimizi azalt-
anlamma gelir. Hiç farkında değiliz. Mütema
diyen bir arkadaş köprüyü sormuş deyip, daha 
önemli bir Jkanun teklifini öne almaya çalışı
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, şu dki konu da, 
benoe, şu sözlü sorularım bir veya ikisinden 

daha önemli. Ama tümünden daha önemli de
ğildir. Çünki tümü bizim denetim görevimizi 
ifade etmektedir. Farkında almadan eîkseriye 
biz bunlarla ilgileniyoruz. 

Kıymetli arkadaşlarım, gerek Turizm Ba
kanının getirdiği kanun teklifinin öne alın
ması, gerekse Saffet Ural'm takriririn altında 
gizli, yani tahdında mündemiş olan, Başkanve-
killerinden birisinin söz bajkkının kısıtlanması 
konuları, hakikaten hepimizi ilgilendiren, Par
ticilik bakımından değil, bunu kesin olarak 
söyliyeyim, çünki particilik bakımından bir 
çok arkadaşlarımın tutumlarını ben peşinen 
biliyorum, objektif olarak çok önemli bir ko
nudur. Burada bir üyenin hakkı kısıtlanıyor. 
Diğer bir üye rahatlıkla konuşuyor, aynı konu
da. Peki söz isteıjken demiyor ki, ben sana söz 
vermiyorum. Sen Başkanvekilisin öyle ise ba
na da söz verme demiyor. Rahatlıkla söz alı
yor, konuşuyor. O söz istediği zaman vermiyor. 
Çok önemli bir konu, hepimizi ilgilendiren bir 
konu ama arz ettiğim gibi, bizim Hükümeti 
murakebe etmelk, demetlemek ve tenkit etmek 
görevimiz çok daha önemlidir. Bu da ancak, 
demin arz ettiğim, araştırma ve sözlü soru ile 
mümkün olmaktadır. Bu sebeple bugün ve di
ğer ahvalde sözlü soruların önüne başka gün
dem maddeleri alınmaması hususunu takdirle-
rinizs arz ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Mete, hsr iki önerge
nin aleyhinde; Sayın Tokoğlu ise usule ilişkin 
itirazlarını yapmış bulunuyorlar. Şimdi mese
leyi oylarınızla halletmiş olacaksınız. 

Önergenin ikisinin bir arada oylanmasına 
itiraz vaki oduğu için, teker teker oylayaca
ğım. Evvelâ Savın Turizm ve Tanıtma Bakanı
nın önergesini oylayacağım. Sonra diğer öner
geyi oylayacağım. Buna göre gerekli işlemi 
yapmış olacağız. Önergeleri ayrı ayrı okutup 
oylatıyorum. 

(Turizm ve Tanıtma Bakanı Necmettin Oev-
heri'nin önergesi tejkrar okundu.) 

• BAŞKAN — Gündemde bulunan ve sözü edi
len kanun teklifinin gündemde bulunan diğ'er 
bütün işlerden önce, görüşülmesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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İkinci önergeyi okutuyorum. 
(Bursa üyesi Saffet Ural'ın önergesi tekrar 

okundu.) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
LÜTFÎ TOKOĞLU (Kocaeli) — Usul hak

kında söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul ıetmi-

yenler... Kabul edilmemiştir. Birinci önerge 
kabul edilmiştir. 

Şimdi Hükümet ve komisyon lütfen yerini 
alsınlar. Bütçe ve Plân Komisyonu raporu dağı
tılmış bulunmaktadır. Raporun okunup okun
mamasını oylarınıza arz ediyorum. Raporun 
okunmasını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen?.. Sayın Mete, bu
yurunuz. 

M. YILMAZ METE (Adana) — Sayın Baş
kan, saygı değer arkadaşlarım; tamamen teknik 
bir konu, elbette bakanlığın düşüncesi, bu ka
nunun gelme zamanını tâyin etmiş ve buna iti
bar edeceğiz, ama, aslolan; vazife ve teşkilât 
kanunlarının zamanında çıkarılmayışı yüzün
den, birçok bakanlıkların görevlerinin, bakan
lıklardaki önemli mevkilerin ve kişilerin, görev
lerinin ne olduğunun hâlâ bilinememekte olma
sıdır. Ben 25 seneden beri ve hattâ hattâ kurul
duğa tarihten beri teşkilât ve görev kanunu çı
kan! .nıyan bakanlıkların mevcüdolduğunu bil
mekteyim. Emirlerle, hattâ teamülle idare edi
len görevler, mevkiler var, arkadaşlarım. Bütçe 
ve Plân Komisyonu raporuna bakarsak, burada 
da Basın Yayın Genel Müdürlüğünün bir teşki
lât kanunu olmadığını, bunun da öyle teamülle 
idare edildiğinin ifade edilmiş olduğunu görü
yoruz. Ama, bu gerçeği dile getirdikten sonra 
ifade edeyim ki, elimizdeki şu tasarının gereksiz 
olduğu kanaatinde değilim. 

Bendeniz tümü hakkında söz alıp, bilhassa 
bir maddede değişiklik yapılması fikrini savu
nacağım ve bu hususta bir Önerge vereceğim. 
Tümü hakkında söz alıp şu fikirlerimi ifade et
tim. Temenni ederiz ki, Cumhuriyetin kuruldu
ğu zamandan beri teşkil edilmiş bulunan bâzı 
bakanlıkların artık teşkilât kanunları çıkarıl
sın. Meselâ; yeni kurulan Orman Bakanlığının 
bu konuda çalıştığını ve bir tasarı hazırladığını 
gördüm, memnun oddum. 40 senedir teşkilât ka
nunu olmıyan bakanlıkların yanında yeni bir 

bakanlığın hemen teşkilât kanununu hazırlama
sından memnun oldum. Bunu ifade ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisinden 
gelen şekli ile ek 4 ncü maddede, bizim Bütçe 
ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin ara
sında bir değişiklik var. Bendeniz her ikisini te
lif eden bir teklif arz edeceğim. O da şu : 

BAŞKAN — Bunu 1 nci madde görüşüldü
ğü zaman arz edebilirsiniz. 

M. YILMAZ METE (Devamla) — Madde 
hakkında değil, tümü hakkında söylüyorum. Bu, 
zaten tek tek maddeler üzerinde konuşulması, 
benim incelememe göre icabeden bir konu de
ğil. 

BAŞKAN — Takdir sizin. 
M. YILMAZ METE (Devamla) — Hepsinin 

ruhu ile ilgili bir konu olarak söylüyorum. Mad
de olarak söylemiyeyim, şöylle arz edeyim, öyle 
ise : Bu kanunun bir maddesinde 5 sene Bakan
lıkta çalışmanın gerektiğini ifade eden bir hü
küm var. Tümü hakkında söylersem her halde 
madde hakkında konuşuyor, denmiyecektir. Bu 
kanunla bakanlıkta 5 sene çalışan idare memur
larının yurt dışına gönderilebileceği hükmü var. 

Bendeniz bunun diğer bakanlıklarda olduğu 
gibi, - meselâ Dışişlerinde var, Ticaret Bakanlı
ğında var, daha bâzı bakanlıklarda olduğu 
gibi, - 2 seneye indirilmesinin pratikte faydalı 
olacağı kanaatindeyim. Yüksek okulu bitirmiş, 
askerliğini bitirmiş bir şâhıs, 2 sene bakanlıkta 
çalıştıktan sonra dışarıya gönderilir ise, lisanını 
ilerletir, görgüsünü artırır. Sonra yurt içerisin
de gerekli görevleri yaptıktan sonra dışarda 
devamlı vazife aldığı takdirde - ki bu 4 seneyi 
geomiyecek deniyor - o zaman daha verimli ola
bilir. Bu bakımdan 5 sene gibi bir müddetle 
içerde bağlamadan gençlerin görgü ve bilgileri
ni artırabilmek için 2 senede - çünkü diğer ba
kanlıklarda böyle, iki sene - gönderilmesinde 
bir sakınca olmadığı ve fayda olduğu mülâha-
zasmdayım. 

Sonra gene bu kanunun bâzı maddelerinde 
idari memurlann asgari lise mezunu olmaları 
şartı konmuştur. Bu gerçekten de gereklidir, 
yapılan değişiklikte. Yalnız, burada bir şey var; 
der ki «idari memurlar bir üst makama, yani 
ataşeliklere vekâlet edemez.» Bunun sakıncalı 
olduğunu ben Lübnan - Beyrut Ataşeliğinden 
misal olarak vereceğim. Yıllarca orada^görevli 
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bir hademe veya müstahdem ataşeliği tedvir et
miştir. Çünkü yeterli eleman bulunamadığı için 
ataşe giderilememiştir. Öyle ise lise mezunu 
olan idare memurunu ataşeye vekâlet edebil
mesi hükmü konulması gerekir. Yalnız, bu ara
da şunu da arz edeyim; bunun bir kayırma ni
yetiyle uygulanmaması gerekir. Çünkü biz tat
bikatta görüyoruz. En önemli bir yere ataşe tâ
yin etmez, kayırdığı bir idare memurunu gönde
rir ve vekâlet ettirir, ataşeye. Elbette bu niyetli 
kimseler için demiyorum. Ben objektif ve işin 
icabını düşünen kimseler için bu teklifi arz edi
yorum. îdare memurunun, ataşe bulunmadığı 
takdirde vekâlet etmek hakkını da haiz olması 
gerekir. 

Bütün bu görüşlerimi yansıtan bir önergeyi 
Yüksek Başkanlığa sunuyorum, iltifatlarınızı 
istirham eder, saygılarımı sunarım, 

BAŞKAN — Sayın Bekata. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; elimizdeki ka
nun teklifi, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına ye
ni bâzı kadrolar verilmesi ve bu kadrolara ata
nacak kimselerin, ne gibi vasıflarda olması ile 
ilgili. Yurt dışı teşkilâtına Basın Müşaviri, Tu
rizm ve Tanıtma Müşaviri, Basın Ataşesi, Tu
rizm ve Tanıtma Ataşesi, Basın Ataşe Yardım
cısı veya Turizm ve Tanıtma Ataşe Yardımcısı 
olarak atanacaklarla ilgili. Tasarı münasebetiy
le evvelâ bir hususu dile getirmek ve yani Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından bir ricada bulun
mak ve ondan sonra, esasla ilgili husufu ars et
mek istiyorum. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 
dış münasebetler bakımından ve hele Türkiye'
ye turist ve döviz sağkyacak önemli bir Bakan
lık olması yönünden, &şarda kendisine hizmet 
eden kimselerin bu işleri bilen özel 3 êtisme 
şartlarına sahip ve Türkiye'nin istediği eleman 
olması lâzımgeîirken; gerçek sudur ki, şu ve bu 
yoldan gelen iltimasların, şu ve bu yoldan ge
len telkinlerin, kayrılması lâzımg'elen insanların, 
gidip orada, büroya dahi uğramayan kimselerin, 
merkezden korunma vasıtası haline gelmiştir. 
Biz T. B. M. M. den kanunları, muayyen insan
lara iltimaslar tevcih etmek, muayyen insanla
ra dışarıda hayat sürmelerini sağlamak için cı-
karmryorus. 3u itibarla.. Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı her şeyden önce elindeki kadrosunu bir 
gözden geçirirse görecekti? ki lisan bilmediği 

halde, falan yerde ömür sürmek üzere sâyin 
edilmiş imtiyazlı falanın adamı, bu nevi mese
lelerde hiçbir ilgisi bulunmadığı halde falan!n 
tavassutu ile falan kimse, falan yerde Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı adına Türk Devletini tem
sil etmekte ve hiçbir faydası olmamaktadır. Sa
yın Turizm ve Tanıtma Bakanı dısarıdakilerin 
listelerini bir eline geçirecek olursa, kendileri 
muayyen bâzı yerlerdeki, kirkaçını ayırdıktan 
sonra, bugün Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
sırtında dış teşkilâtta vazife almış görünen bir 
kamburun hiç işe yaramadan mevcudoldnğuııu 
görecektir, cjls isa yeni Turizm ve Tanıtma 
Bakanına rica halinde ifade ediyorum ki, lütfet
sinler, bu kadroları bir gözden geçinsinler ve 
T. B. M. M. den kanunlar çıkartarak imtiyazlı, 
iltimaslı insanların dışarıda memleket parası ile 
hayat sürmesine bir sen verip, Turizm ve Ta
nıtma sahasında memlekete hizmet edecek in
sanlarla bunların yerlerini değiştirsinler. Bunu 
yaparlarsa oturdukları sandalyenin şerefi ve 
hizmet anlamı ile mütenasip bir büyük hizmeti 
görmüş olurlar ve geçmişteki ayıpları tasfiye et
miş olurlar. 

Bunu kendilerinden rica olarak ifadeden son
ra, ikinci noktayı dile getireceğim. Kanunun adı 
şöyle «265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Kanununa beş madde ve bir geçici madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi» Bu kanun tek
lifi bu beş maddeyi eklemekle yetinmiyor, ayrı
ca bunların kaç aded olacağına, kaçar lira ve
rileceğine, derecelerinin ne olacağına, paraları
na dair de bu kanunun icabı olarak cetveller 
koyuyor. 

Sayın arkadaşlarım, bilirsiniz ki, T, B. M. 
M. ine kanun Hükümet tarafından tasarı ola
rak, ya da senatör, milletvekilleri tarafından 
teklif olarak getirilir. Bu kanun mahiyeti itiba
riyle, mevcut bir bakanlığın tasarrufunun içine 
girmesi lâsımgelen bir tasarı olarak gelmesi lâ
zımdı. Halbuki görüyoruz ki, kurulmuş bir Ve
kâlet sahipsizmiş gibi bâzı senatör ya da millet
vekili arkadaşlarımız teklif halinde neler ihdas 
ediyorlar? Bu Vekâletin yurt dışı teşkilâtında 
çalışacak müşavirler, turizm tanıtma müşavi
ri, basın ataşesi, turizm tanıtma ataşesi, ba
sın ataşe yardımcısı ve turlara tanıtma ataşe 
yardnıı.ci3i i h r a c ı olduğunu ifade ediyorlar. Bu 
Bakanlığın sahibi yok mudur ki, milletvekili ve
ya senatörler bu Bakanlığın ihtiyacı ile ilgili 
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teşkilât kanununu getirsinler? Şimdiye kadar, 
arz edeyim ki, T. B. M. M. nin hayatında çok 
nadir görülen bir hadisedir. Milletvekili, sena
törler kanun teklif ederler ama bir bakanlığın 
teşkilât kanununu getirmezler, bole âdet yok
tur. Bir bakardı ğm teşkilât kanunu veyahut 
teşkilâtın bir parçası olan kanunu, o bakanlığın 
sahibi getirir, öyle ise Turizm ve Tamtuıa Ba
kanlığı bir sahipten mahrum mudur ki, milletve
kili veya senatörlerin bir teşkilât kanununu ge
tirmesine ihtiyaç duymuşlardır? Bunu da bu 
tasarının bir za'fi olarak ifade edeceğini. 

Üçüncü olarak sunu rica edeceğim; i?rte önü
müzde komşumuz Bulgaristan. Bomauya turizm 
ve tanıtmanın ne olduğunu, naııl çalışM-ğm1, 
Varna'sı ile Burgazı ile ve Euruanya salü'uenn-
deki turizm tesisleri ile ispat etmişlerdir. Bizde 
turizm gelirleri ve Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğının faaliyeti, demin arz ettiğini, gösterişin 
ötesinde ciddî şekilde ele abnmamış olmasından 
doğan zarfların içindedir. Binaenaleyh, bir 
yere, bir Turizm Bakanlığının dış teşkilâtına 
adam tâyin etmek meseleyi halletmez; ama 
oraya ihtiyaca uygun, niteliği haiz çapta, ev
safta ve temsil ettiği memleketin bütün gücü
nü ve ihtiyaçlarını temsil edecek kıratta bir 
insan gittiği zaman bir şey ifade eder. Ya
pılmış bulunan üç beş tane broşürü dahi ha
kiki ihtiyaç sahiplerinin eline veremiydi her 
hangi bir yerde turizm büro sudur diya bir 
büro açıp, içinde insanı bulunmıyan ve Tür
kiye'den aldığı dövizden çok, her hangi bir 
hizmeti olmıyan büro ve insan tâyininin bir 
kazanç olmadığını ifade etmek istiyorum. Sa
yın Turizm Bakanı arkadaşımda, bu arz 
ettiğim hususları toplıyarak, huzurunuzdan 
şöylece ayrılacağım. 

1. Teşkilâtta, hâtıra gönüle bakmadan, 
dövizle beslediğimiz Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı dış teşkilâtının bütün elemanlarını 
gözden geçirecek, bize getirmesine dahi lüzum 
yok ama, utanılacak birçok tâyinlerin yapıl
dığını teslbit eyliyerek bu konuyu tasfiye et
sinler. Bu kanunu vesile yaparak, bu konuyu 
evvelâ bir tasfiye etsinler. 

2. Yeniden tâyin edilecek kimseler de fa
lanın akrabası, filânın iltimaslısı değil, bu mem
leketin dövize olan ihtiyacını düşünerek, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığının hakikaten hiz

metine yarıyacak cinsten insanların tâyinin
de hususi dikkat göstersinler. 

3. Cevap verirlerken ne için bu teklifin, 
yani bir küçük dış teşkilât kanunu mahiye
tinde olan bu teklifin, teklif olarak bir millet
vekili veya senatör tarafından yapılmasını ter-
vicederler de bunu bir tasarı olarak kendi 
sahipliği içinde bakanlık getirmez? Bunun da 
cevabını vermelerini rica edeceğim. 

4. Turizm ve Tanıtma Bakanlığmnı vazi
felerin tam gittiği kanaatini asla beslemiyo
rum. 

Ama şu an, bunun sırası değildir. Bu ve
sile ile arz edeyim ki, bu konuları iyi tutma
dığımız takdirde, memleketin dövizlerini boş 
yere dışarı veren, karşılığında da hiçbir 
şey getirmiyen bir teşekkülün dış teşkilâtına 
hizmet etmiş olacağız. Bunlara yeni Bakanın 
meydan vermiyecek. ciddiyetle işi ele alaca
ğından emin olarak, Yüce Senatoyu saygı ile 
selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayam Akça, buyurunuz efen
dim. 

A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın 
Başkan, pek muhterem arkadaşlarım; kıymetli 
arkadaşım Bekata'nm çok veciz bir şekilde 
ifade ettiği gibi, yurt dışı teşkilâtında çalı
şan elemanların ihtiyaca kâfi gelmediği ve 
memleketi sefirin vesayeti altında lâyıki 
veçhile temsil edemediği bir hakikattir, bunu 
kabul ediyorum. Ancak bu, vekilden talebe-
dilen husus, vekilin teşkilât kanunu değiş
medikçe yapabileceği bir tasarruf değildir. Bu 
vekâlet iptidaen, Basın Yayın Umum Müdür
lüğü seklinde işleri tedvir ederken vekâlete 
geçiş anında, 285 sayılı Teşkilât Kanunu in
tişar etti. Bu Teşkilât Kanunu o gün teşki
lâtta vazife gören insanların şahıslarına 
göre ayarlanmış bir kanundu. Bunu bir misal 
ile izah etmeme müsaade - buyurmanızı rica 
edeceğim. 

Bu Bakanlığın Müsteşarı lisan bilmek mec
buriyetindedir, Tanıtma Müdürü lisan bil
mek mecburiyetindedir, Teftiş Heyeti Reisi li
san bilmek mecburiyetindedir; fakat, Müsteşar 
Muavini lisan bilmek mecburiyetinde değildir. 
Çünkü, o tarihte Müsteşar Muavini olacak 

. zat lisan bilmiyordu. Ben bir maliyeci arka-
I daşım ile bu hususları münakaşa ederken, 
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bendenize dedi ki, bu Teşkilât Kanununda 
yalnız adamların fotoğrafları eksik. 

Eu itibarla, Sayın Bakanın bize getirmiş 
olduğu teklifte şöyle bir geçici madde olma
sını isterdim : 

5 sene müddetle, hiçbir nitelik aramadan 
kendisini salâhiyetle teçhiz etmek lâzımdır. 

2 sene müddetle Bakanlık nezdinde çalış
mak dahi, o Bakanlık dâhilinde bulunan me
murların tahaffuz endişesi ile huzurumuza 
sevkettikleri tasarının esas esprisini teşkil et
mektedir. 

Bu itibarla, bunlara katiyen, dışarıdan 
kabiliyetli ve muteber zevatın Bakanlığa girmek 
puretiyle, dışarıda memleketimizi lâyiki veç
hile temsil edecek Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı ataşesi istemezler. 

Bu itibarla, biz zaten esas Teşkilât Kanunu 
görüşülürken geçici bir madde ilâve ettiydik. 
Sevgili arkadaşım Profesör Nihat Erim, isti
cal etmiyelim, dedi. Bu kanun çıkarken, öyle 
tadil teklifleriyle geleceksiniz ki, kanun, esas 
espirisini ve mahiyetini kaybedecek, diye söy
lemiş ve bunlar zapta geçmiştir, arkadaşlar. 

Bu itibarla, yeni Bakandan benim şahsan is
tirhamım, .geçici bir madde getirsinler, 5 sene 
müddetle hiçbir nitelik aramadan kendisini 
salâhiyetle teçhiz edelim. Bu oküler iç:risb.de 
üniversiteden asistan, doçent gibi birtakım c.y~ 

3 . 3 . 1970 O : 1 
tâyin etmesine imkânı maddi yoktur, arkadaş
lar. 

Yine bir hususa daha temas etmeme müsaade 
buyurmanızı rica edeceğim. 

Yabancı dil hususunda, profesörlerin de ek
seriyeti teşkil ettiği bir kuralda imtihan; bâzı 
hânralarmnzı canlandırdı, iptal edildiği zaman
lar olmuştur ve üniversitede asistanlık ve do-
çe:itlik imtihan: geçirmiş olan insanlar imtihan
larda geri çevrilmişlerdir. 

Bu itibarla, bizim için lisan bilmenin esas 
olduğunu ve hariçte bizi temsil edecek olanla
rı:'! asgari bir dile kuvvetle vakıf olmalarını is
temek kadar tabiî bir netice yoktur. Ancak, 
yönetmeliğe göre tâyin edildiğine göre, yönet
melikte şahıslara göre, politik zaruretlerle im-
tiban haddi basan 10 üzerinden 5 olmuştur; fa
kat, bâzı muayyen kimseler dışarı tâyin edile
bilmek için 7 den 5 e indirilmiş, 5 ten yukarı 
çıkartılmıştır. Buna yakînen şahidim, muhterem 
arkadaşlarım, 

Bu itibarla, 2 sene müddetle çalışma vesile
sini bertaraf edecek bir önergeyi Başkanlığa. 
takdim edeceğim. Bir geçici madde ilâvesiyle 
Bakanı 2 - 5 sene müddetle hariçten kalifiye ele
manları dışarı tâyin edebilmesi hususunda yet
kili kılmakla çok büyük fayda vardır. 

Bu önergeme iltifat edilmesini hasseten rica 
eder,, bütün arkadaşlarımı hürmetle selâmlarım, 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, buyurunuz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen
dim, Turizm Bakanlığının elbette bu göstermiş 
olduğu kadrolara ihtiyacı vardır. Buna diyece
ğimiz yok. 

Arkadaşlarımız, lisan bilme meselesini de 
ene ?ürdii]er, Zaten bu maddede de sarihtir, 
belirtiliyor. Gittiği yerin lisanını da bilmesi ik-
ti?a eder, diyor. 

Diğer arkadaşlarımız da. tâyinlerde daha 
tarafsız hareket edilmesini ve bu işe ehil insan
ların tâyin edilmesini söylediler. Bakanlık bu
nun üzerinde duracek. Doğrudur da, 

Şimdi bu tâyinlerde, memleketini cidden se
rpil, memleketinin kültürüne vakıf, Türkiye'yi 
iyi tamyan kimseler tâyin edilmişse onlar orada 
menıkketlerini hakkiyle temsil edebiliyorlar. 
Ama, birde bakıyorsun, lisan biliyor, yetişmiş; 
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ama. Türkiye'nin gerçeklerine vakıf değil ha
bersiz olan bir kimse, ve Türikye'yi karış karış 
gezmemiş; tarihi eserlerinden, umumi klü ;rarür.ı-
den filân tam mânasiyle lisan biliyor, üniversi
teden mezun; ama bunlardan habersiz. Böyle 
olduğu takdirde bu kişiler dış memleketlerde 
Türkiye'yi kolaylıkla temsil edemiyorlar. Hât
tâ, ileride kültür seviyesinde olan memleketle
rin kültürünün tesirinde de kalıyorlar. Bu suret
le memleketimizi tanıtma bakımından biraz li
san da bilse, filân da olsa, tam mânasiyle mu
vaffak olamıyorlar. 

O halde, Turizm Bakanlığı Teşkilât Kanunu 
görüşülürken bunlar elbette kanunun maddesi
nin içerisinde yer alacak değil ama, burada ka
nunun tümü üzerinde konuşulurken, bâzı teklif
ler olur, Bakan da tâyinlerde bunları nazarı iti
bara alır. 

Sayın Bakan, bu kanun çıktıktan sonra, tâyi
nini yapacağı kimselerin lisân bilmelerinden 
başka bunların gideceği yerlerin hususiyetleri
ne aşina olması ve bilhassa Türkiye'yi bu arka
daşlarımızın yakinen bilmesi ve tanıması da ge
reklidir. öyle insanlar tâyin edebiliyoruz ki, İs
tanbul'daki tarihi eserlerin dahi inceliklerini bil
mekten çok uzaktırlar. Selçuk eserlerinin ve 
Türkiye'deki diğer bütün tarihi eserlerin umu
mi bilgileri hakkında geniş bir bilgi sahibi de 
değillerdir. Sadece, gönderilen broşürlerle ta-
nıtmıya kalkacaklardır. 

O halde, dış memleketlere tâyin edilenler, 
Türkiye'nin bütün gerçeklerini bilecek, bildik
ten sonra ona derin duygusu, geniş bir hevesi 
ve sezgisi olacak ve bunu dış âlemde tanıtmak 
içinde aşkla, meşkle çalışma hususiyetlerine de 
mâlik olacak. Bunları bilmediği takdirde tam 
mânasiyle tanıtacağına ben kani değilim. Sayın 
Bakanlıktan, bu kanun çıktıktan sonra, yalnız 
lisân bilmesi değil, memleketimizin tarihi ger
çeklerine, hususiyetlerine vakıf, ihtisas sahibi 
ve bunu tanıtabilecek kaabiliyette olan arkadaş
larımızın seçilmesini rica ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Yok. Sa

yın Bakan, buyurunuz. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI NECMET

TİN CEVHERİ (Urfa Milletvekili) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; 265 
sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Teşkilât 

S Kanununun bâzı maddelerinin tâdiline dair,. Ma-
I raş Milletvekili Sayın Atillâ İmamoğlu tarafın

dan Yüce Meclislerimize getirilmiş olan kanun 
teklifi vesilesiyle çok kıymetli mütalâaları sadır 
olmuş olan değerli senatörlerimize arzı cevap 

! etmek istiyorum. 

j Sayın Senatör Hıfzı Oğuz Bekata'nın, ata
malarda, burada yapılmakta olan bir nizam te
sisi, bir kanım ısdarı fonksiyonunun tamamiyle 
dışında olması lâzım gelen birtakım tavsiyeleri
ne, yine Bakanlık olarak huzurunuzda teşek
kür etmek isterim. 

Ancak bu teşekküllerde bulunurken bize da
ha fazla yardımcı olmalarını, burada beyan bu-

j yordukları bâzı hususların kavli mücerredde 
ve dolayısiyle dünyanın dört bir bucağında Dev
lete hizmet etmekte olan insanları birtakım 

I şaibeler tutmaktan ziyade müşahhas olarak Mi
sal getirici ve oaüarm tedavisinin de yine dev
letle imkan hâsıl edim olmasını temenni eder
dik, Burada, kayrılmış olan, dış bürolarda dev
letin rsrcfiyle mütenasibolınaktan uzak bir şe
kilde vazife yapan kimselerin, herkesten evvel 
devlet tarafından bilinebilmesi için, burada bu 
iddiaları yapan sayın üyeler tarafından açık
lanman gerekir. Eğer varsa, aynen tabirlerini 

I kullanarak arz ediyorum, geçmişteki ayıpla-
xrn. tömklaııniGd, bizim için bir vazifedir. Geç
mişte bi-takım, hatır ve gönül meseleleri ile 
kaymlmiş tayinler olduğunu biz bilmiyoruz. Hat
tâ birtakım kayırmaların, birtakım şahsi ve 
sübjektif ölçülerin bükün olmadığını da yine 
karet etin ek için, geren devre C. H. P. den mil
letvekili bulunan çok değerli arkadaşımızın kar-
derinin, kendisinin rn.T'.etvekili kairmdaüu sıra
da Zürib gibi, bütün Bakanlık teşkilâtının ora
da vazife giirıneyo gönülden aıznkı olduğu, bir 

j yare tâyin adilini;.] olduğunu; yine halen Lond
ra gibi büyük bir merkezde Bakanlığımızın, do-
iarnsiyie Devletimizin, temsilciliğinin eski bir 
0. H. P. li Tklirne Milletvekilinin oğlu tarafın
dan ifa edildiğini de, nıkal olarak VJZ etmek 
isterim. Yani tâyinlerde iltimaslardan uzak kal
mak, muhakkak ki, 'burada 'Yüce Parîâmento-
•n-" yapmakta olduğu, şu anda yapmakta oldu
ğa, bir teşrii vazifenin tamamiyle dışında ad
dedilmesi lâzımgelen, fakat bizim de yine te-

I addrürle karaıkyaaağımız birtakım tavsiyeler 
j olarak mütalâa olunur. 
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Teklif yerine tasarı getirilmesinin, yine ra
yın uyerrk tarafımdan yerilmesini atlarına *-.ba
narak £aıı kabul edemiyeeeğiml, l ur adan ifaue 
etmek kbekm, Burada Bakanlık sahipsvr midir. 
dendi?, Bakanlığın sahibi Yüce Parlamento
dur. vmayaaa aka bunu beyle emretmektebk. 
Bu teklifi ^etkeiı arkadaşınım ela, bu Yüce Par-
itvraL-i.,.i.'i;iiu :iliC"ü imamısın ue Gir uyeiuuru m 
teklifi getiren arkadaşlar,. Bakanlığın takibi
dir. 

MuîıLerem arkadaşlarım, aynı zamanda şu
nu ekmek isterim ki, halen Turizm ve Tamama 
Bakamığmm kekamt Kamum bk recrgaukau 
yen ealıımai: kerkimıe lıamnammaktadm ve 
imkarkgkn-bunun rkemdadaki daim "İrmak t i -
tiyrvlarv-a da cevap ""erecek l i r tedvin knrk 

C ,-i^ıli^hi 

re ve ıhtı: 
Y 

'•ğ:. kaide- yurdu tanımayan kim
ide duuüien isabetsizliğin, bu şe-
• gönderilmiş bulunan kmısele-

veği gibi temsil ede
yim Dikerimi! tarafından 
hu mular, jin.e burada bir 
mum konulması İle değil bir-
:k-u ikil i addolunmak a'e-

gbakmllecuk tanışların makamca 
ımuvvu da tabdatiyle her saman, 
m mat embumb g'm önünde tutul
u r t avukat meselesidir. Kanunun 
k i r gmi'^orimki Bakanlık ola-
m^carma a:-:u etmek bulunuyorum. 
v k m m 

--• urunu At a yurt, 

:., k l rkT kCrvİSTOlaTü 33ZCtJkk 
ab i k i ? (ubak) — Sayın Başkan, 
eeaaaiarua; Tiku Eeyetlnkı adı-
akere ekvıekk brluuduğumus ka-
milzakere etmiş bulunan komis-

cmavavv 

rr.n. t-

m r i rvuns oumnan 
amrlarmı tesbit ede-
mikaadek nisbetin-

nokta-
bulunu-

. Âbga arkadasın 
meutlerirkı ikk 
r:•"'"*. cam bulundu 

-kih.a"dr.*v 
kmıeri t i 

tamarıkde d" 

.da bktab-m 1-
eu rukkmeaiyl-
U~ı> r.-İT'î-.-.rV «-T- r mmue oıa 

, , , r . . T , . r ; j . 

a- , t , muu tarüi-a-
kkere tedvin edilmiş 
:^j, kainim m? yakın 
barımda mevdu hiz-
:ıik yapagelnıiş bıı-
u y ^ ı kamınım Baş-

na -'.aksetmiş bulundu
rul u rami t ir Devlet 
u Tanıtma Bakanlığı-
hator alma kk yetki 

mateme bu bakanlığın 
a " m değkikkk hâni 

Turnan ve Tanıtma 
kurkm meseleleri ile 

r.' bonrdamuda daha 
bu mkiîde vamfeleri-
u~ ve ealışmakır da 

yemlmk bulunmak-
- akar e etmekte bıılnn-
unda bazı desisiklik-
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edildiğini arz etmek iutiyo: 

Muhterem arkadaşla!*. Sayrı klıbo, ek 4. neti 
madde üzerinde de fikir ve mütalaalarım ge
nel olarak arz etmiş bakınmakladır. Buraaa, 
en az bakanlıkta beş yıl çalışanların idari me
murlar olmak usare yabancı ülkelerde vazife
lendirilmesinin. iki yıla İndirilmesini aran ek 
inektedirler. Keza Sayın Mele, idari memur
ların ataşeliklere vekâlet a:-j:nc^ hükmü hak
kındaki ek 4 ncü maddede yer almış bulunan 
kaydın da tatbikatla kabili teîiı olmadığından 
ilgası noktai nazarlarını savunmuşlar ve bu hu
susta bir teklif sunacaklarr/n bayan elmişieı-
dir. Gerçi ek 4ucü maddenin müzakeresi sıra
sında komisyon olarak bu husustaki delryk. 
bilgilerimizi ve noktai nae-arımmı Yüce hoşu
runuzda arz etmiş olacağı?!, Ancak şu kadarını 
arz edeyim ki, ek d ncü madde, bu kaımuan 
önemli espiriierindor, yeniliklerinden ve daha 
iyiye, daha tekâmül etmiş bir merhaleye gide
bilmenin imkân ve çarelerini tsebit etmiş bııluu-
duğu cihetledir ki, komisyon burada yamh. ol 
duğu şekilde. Millet Meclisinden gelen metni 
değiştirerek, gerçeklere daha uygun. vazife 
şuuru ve duygusu bakiremden, hakikaten tu
rizm hizmetlerinin, arzu etliği gcreeaerlm yet
kili elemanlarca, bilgili elemanlarca kullan?.! •• 
masını istihdaf emik bulunmaktadır. 

O itibarla ki, genel, katlan itibariyle Yüce 
huzurunuzda şunu açıkça belirtmeliyim ki, Ba
yın Mete'nin bu konucrâb. gerile em tciikidlorb 
ne katılmamaktayım, 

taym. Ancak şu kadar var ki, simdi huzurları-
î îzda tetkik edilmekte bulunu bu teklifin, muh
terem Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından 
gerek Millet Meclisi komisyonlarında, Millet 
Meclisi Genci Kurulunda ve gerekse Senato ko
misyonları ile, buradaki biraz önce muhterem 
Bakanın beyan ve ifadelerinden de açıkça anla
şıldığı üzere, tamamen Yüce Cumhuriyet Sena
tosunda dahi benimsenmiş bulunduğunun, anla
şılmış olması muvacehesinde, bu noktayı belir
ten görüşlerin de böylece cevaplandırılmış bu
lunduğunu ve muhtemel mahzurların da berta
raf edilmiş bulunduğunu burada kaydetmek is
teriz, 

1 

Ancak, bundan böyle bu kabîl tekliflerin, 
hakikaten komisyon olarak da, Hükümetçe ve 
Bakanlıklar tarafından hazırlanmasında isabet 
ve faydalar olduğunu Yüksek dikkat ve alâkala
rınıza sunmak istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, değerli senatör 
Âkça tarafından da, Sayın Bekata'nm g-örüş ve 
temennilerine mütenazır ve müşabih mütalâalar 
dermeyan edilmiş bilhassa lisan zoranluğu me
selesine ve bu teşkilâtın Dışişleri Bakanlığından 
böyle müstakil bir teşkilâta İntikalinde hazır -

| lanmış bulunan 285 sayılı Kanunun müzakeresi 
I sırasında cereyan etmiş bulunan çok ilginç ten-
j kidlere değinildikten sonra, meselâ muhtelif 
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(kademelerde görev alacak personelin lisan bil
me mecburiyeti olmasına mukabil, müsteşarının 
lisan bilmemesi mecburiyetinin kanunda meskût 
geçilmiş bulunmasına burada işaret etmiş bu
lunmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar, bu, 265 sayılı Kanu
nun heyeti umumiyesinin revizyonu mahiyetin
de bir kanun olmadığı cihetle, sadece bâzı za
ruri ihtiyaçlara âcil cevaplar vermek maksadiyle 
ihzar edilmiş bir teklif mahiyetinde görül
düğü içindir ki, komisyonumuz bu nokta üze
rinde ayrıca duramamış bulunmaktadır. Zaten 
komisyonumuzda cereyan eden müzakerelerde, 
bize verilen bilgilerde de pek âcil olan ihtiyaç
ların cevabını teşkil ettiği sanılan bu düzeltme
nin şimdilik ihtiyaca yetebileceği, ancak bakan
lıkça derin çalışmalar yapılmakta bulunduğu, 
teşkilâtın revizyonu ve ıslâhatı bakımından 
ayrıca meclislere gelineceği de söylenmiş bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar, yabancı dil meselesi 
hakikaten turizm meselelerinde önemli bir nok
tayı ihtiva etmektedir. Yine Sayın Akça tara
fından ayrıca teklif edileceği bildirilen bir ge
çici madde hakkındaki görüş ve mütalâalarımızı 
da bu tekliflerine agâh olduktan sonra arzıce-
vap etmek imkânına sahip bulunacağız. 

Muhterem arkadaşlar» Sayın Dikeçiigil ta
rafından bu kanun münasebetiyle yapılacak olan 
atamalarda lisan şartı ve Türk kültürünü haki
katen bihakkın tasarruf etmiş elemanların inti
habı suretiyle, turizm hizmetlerinin Türkçülük 
ve milliyetçilik açısından gereken aktiviteyi ve 
faydalı tesirleri göstermesi itibariyle, itina gös
terilmesi ve tarihî durumumuzun, eserleri
mizin yabancı ülkelerde tanıtılması ve hakikaten 
turizme elverişli, kabiliyetli elemanların istih
damı lüzum ve mecburiyeti gibi noktai nazarlar 
esas itibariyle 265 sayılı Kanununun olduğu ka
dar bu kere müzakere edilmekte bulunan 
tadil teklifindeki esasları da., esasların idesi
ni de teşkil eder mahiyettedir. Bunlar, sadece 
idari tasarruflar bakımından göz önünde bulun
durulması icabeden önemli konulardır, Değerli 
Bakanlığın bunlara da eğileceği tabiîdir. Şah
san kanunun eleştirilmesinde, bu suretle arz et
miş olduğum kısa cevaplarla, komisyon vazife
sinin kanunun tümünü ka-psıyan görüş ve temen
niler acısından; tamamlandığı kanaatinde bulun

duğumu arz eder, Yüce Senatoyu hürmetle se
lamlarım. 

BA^KÂH —• Sayın Bekata, buyurunuz. 
HIFZI OĞT73 BEKATA (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; Meclislerde sena
törle,', ya da milletvekilleri kanun teklif ve ta
sarıları üzerinde bir görüş arz ederlerse bu, o 
tasan ya da teklifin daha iyi, daha mükemmel 
memlekete daha fayda!" olması endişesinden ile
ri gelir. Bunun ötesinde bir şey düşünmek müm
kün değildir. Bu itibarla Sayın Bakan ile sayın 
sözcü arkadaşımla, aynı camianın içinde bulun
duğu için, onun gösterdiği anlayışa müteşekki
rim; Bakana bası cevaplar vermek zorundayım. 

Buyıvruyoriar ki; <cBu kanun vesilesiyle ko
nuşulması yeri değil»; ama bası tenkidlerimiz 
doiayısiyle söylenmiştir. Kendileri, yeni Bakan 
oldukları iğin bir noktayı hatırlatmakta isabet 
görüyorum. Millet Meclisi veya Senatoda konu
şan arkadaşların, kanunlar üzerindeki konuş
malarının yanı başında, tümü ile ilgili konuşma
ların içinde, denetim vazifelerinin dile getiril
mesi de vardır. Bu bir teşkilât kanunu parçası 
olduğu için aynı teşkilât içinde çalışan kimsele
rin kifayetsizleri varsa, hatalar yapılmışsa on
ları tenkid, bunun dışında bir konuşma değil, ta 
içinde bir denetim vazifesinin ifadesidir. Nite
kim biraz sonra arz edeceğim konuda, arkadaşı
mda bir çelişmenin içinde bulunuyorlar, onu dü
zeltmeyi de vazife telâkki edeceğim. 

Benim dış teşkilât ile alâkalı tenkidimde dış 
örgütün tamamın: itham eden değil, onun için
de, bir kısmının hatalı tâyinler olduğunu, yan
lış vazifeler verildiğini ifade eden kısmı vardı. 
Bunu teşmil ettiler. Kendileri, yeni oldukları 
için, tabiî bu tâyinleri de kendileri yapmadık
ları için mazurdurlar. Fakat bu vazifede şayet 
devam ederlerse bütün sefirlere, büyük elçile
re. Dışişleri Bakanlığı vasriasiyle gizli bir ya
sı yazdırırlar da, Turizm ve Tanıtma Teşkilâ-
tmın dı.çarda vamfe almış olanlarının hakiki hü
viyetlerini tesbit ederlerse, giin'dıı birinde beni 
davet ederek; «Ook haklıymışsın!s, ama ben bil-
miyörmuşum, benden evvelki arkadaşları mah
cup duruma düşürmemek için öyle konuşmuşum, 
hakikaten bu vazifelere tâyin ediimiyecek insan
lar varmış, boş yere dış teşkilâtta Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığının parasiyle geçinecek ve bu
na mukabil hiçbir hizmet görmiyecek insanları 
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tâyin etmişiz, hakkınız varmış.» diyeceklerdir. 
Bunu kendilerinin, bana hicolmazsa özel olarak 
diyeceği zamanı bekliyorum. 

Bakanlıkla ilgili bir anlayışını da muhterem 
Senatonun huzurunda düzelteceğim. Kendileri 
ve Yüce Senato çok iyi bilirler ki ; Anayasamız 
vazifeleri ayırmış. Teşriî organ kanun yapar. 
Bakanlık bu teşriî organın değildir. O başında
ki Bakanın ve Hükümetindir. Onun altında ic
ra da var. Biz burada bu Bakanlığı murakabe 
yaparız, öylej/se, Bakanlığın sahibi icradır. O 
icranın murakıbı, deneteni de bizleriz. Böyle 
olunca, mademki Bakanlığın sahibi Senatodur, 
Millet Meclisidir, öyle ise Bakanlık Teşkilât Ka
nununu, milletvekilleri yapsın veya senatörler 
yapsın tarzındaki bir zihniyeti kabul etmeye im
kân yok. Şimdi bu çelişme ne hale gelecek, onu 
da arz edeceğim. Binaenaleyh, hiçbir zaman bir 
milletvekilinin veya senatörün bir Bakanlığın 
bütçesini yaptığı görülmemiştir. E, mademki 
sahibiz, o halde bütçeyi biz yapalım. Hayır, Ba
kanlık yapar. Hiçbir zaman, hiçbir şekilde bir 
Bakanlık Teşkilât Kanununun bir milletvekili 
veya senatör tarafından yapıldığı görülmemiş
tir. Madem ki, sahibiz biz yapalım. O halele, bu 
telâkki yanlış. Şimdi, bu yanlış bakınız ne ha
le geliyor? Bu hamiyetli teklif sahibi arkadaş 
bu teklifi yapmasaydı... Madem ki, bu kadar ha
yati ihtiyaç varmış, bu dış teşkilâta e, bu teş
kilât kurulmıyacak mıydı? Görüyorsunuz ki, bir 
Bakanlığa sahibolan o Bakanlıktır; Bakandır. 
Eğer o Bakan vazifeyi yapmamışsa başka arka
daş kanım teklif etme yetkisine haizdir; ama 
teşkilât kanunu, bütçe kanunu yapmak gibi 
usulün dışındadır. Demek, bir daha tekrar ede
yim. Bu hamiyetli arkadaş, bu ihtiyaca tekabül 
eden bu teklifi yapmasaymış, demek ki, böyle 
bir ihtiyaç ortada yokmuş. Nereden anlıyoruz? 
Ortada olsaydı onu Bakanlık getirirdi. Şimdi 
sözümü şöyle toparlıyacağım. 

Bu kanunun içinde de iltibas maddesi var. 
Şimdi onu ifade ederek huzurunuzdan ayrılaca
ğım. Bu kanunun içinde de hususi kayırma mad
desi konmuş, öyleyse kayırma maddesi kon
muş ki, öylesine keyfî tasarruflara yer ve yol 
verecektir ki, buna Senato izin vermemesi lâzım-
gelir. O maddeyi şimdi arz ediyorum. Bakınız 
madde ne diyor? Bu kadar itina ile hasırlanmış 
bulunan kanun teklifinin maddesi : 

«Bu kanunun yürürlüğe girdiği günden bağ
lıyarak altı ay içimüo Basın Müşavirliği, Basın 
Ataşeliği ve Basm kia-iO Yardınieıkğma yapı
lan atamalarda ek 1 noi maddenin (d) bendi ile 
ek 2 noi maddenin ikinci fıkrası hükümleri uy
gulanmaz.» Ne imiş onlar? Uygulaıınııyacak hü
kümler : «Yurt dışı göreve tâyininden önce esi 
az iki yıl müddetle aralıksız olarak Bakanlık 
merkez veya yurt b i teşkilatında çalışmış bu
lunmaları şarttır.» Kanunda var. Ama bu 6 ay 
zarımda Vekile keyfî takdir ve tâyin imkânı 
versin diye uygulanmıyor, l ir . Sonra ne uygu
lanmıyor? «Yeniden yurt dışına atanabilmek için 
Bakanlık merkez veya yurt içi teşkilâtında en 
az iki yıl çalışmış olmalı şarttır.» diyor. Ama 
altı ay zarfında gemisini kurtaran kaptan olsun 
diye bu madde, bu hüküm uygulanmıyor. 

Muhterem senatörler, bu memlekette bizim 
çektiğimiz sıkıntıların başında keyfilik sıkıntısı 
da gelir. Her Bakan keııdkinc taraftar topla
mak, her Hükümet bası kimseleri tatmin etmek 
için Devletin parasını ona, buna veremez. Şim
di ben sözümü şöyle bitireceğim. 

1. Bu vazife bana ela terettübediyor; ama 
genç arkadaşımla karşı karsıya mücadele etmek 
istemiyor, idim. Kendisi tekaddüm edecek olur
larsa ben bu vasiyetten vazgeçerim. Günkü mak
sadım çıngar çıkarmak değildir. Dış teşkilâta 
birçok arkadaşlar iltimasla, is görmemek için 
başka memleketlerde yaşamayı, Türk Devletinin 
kesesinden döviz almak suretiyle himaye için 
gönderilmişlerdir. Bunları tesbit ederek, şim
diye kadar çıkarttıkları keyf yeter; bu işe son 
versinler. 

2, Bıı 4 ncü maddenin çıkmasına, buradan 
çıkmasına rasi olsunlar. Bir Bakanlığın bünye-
si içinde tecrübe görmeden, o Bakanlığın bün
yesi içinde sıraya girmiş ve kendi ehliyetinin 
hakkını dışarıda almak için bekliyen insanlar 
varken, dışarıdan bu maddelerin emrettiği iki 
yıllık süre Vekâlette çalışmadan, Bakanın, ba
kanların veya yakın dostların, keyfi takdirleriy-
le bâzı kayrılacak insanların ckgar.ya gitmesine 
mâni olsunlar. 

Binaenaleyh; Vekilin bu kanunun küresi için
de bir hüsnüniyetinin misalini, bu ek, geçici 
maddeyi, ben de istemiyorum tarzındaki bir sö
zü söylemesiyle, hüsnüniyetlerini göstermiş ola
bilirler. 

— 2ÎT — 
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3. Vazifede devam ettikleri takdirde, dış | 
teşkilâtı gözden geğirme imkânını bulup, beni 
bir gün davet ederek hakkıma varmış diyecek ! 
asaleti de kendilerinden bekliyorum. î 

Yüce Senatoyu saygiyle selamlıyorum. j 
BAŞKAM — Sayın Artukmaç. S 
SADIK ÂETÜKMAÇ (Yozgat) — Ben mad

de 1 de. söz istemiştim. 
BASSA N — Sayın Bakan da aös imemâbem j 

Sayın Ariuknıaç son söz sisin olmak üzere... | 
SADIK ABTUEMAO (Yozgat) — Ben mad

dede istedim, j 
BAŞKAN — O halde Sayın Bakan buyurun, j 

TURİZM ¥ E TANITMA BAKANI NF.G- | 
MSTTİN CBVHERi (ürfa Milletvekili) — Sa
yın Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyem- [ 
r i ; Sayın Kıfzı Oğuz Bekata'nın kıymetli muta- j 
lâalarına ikinci bir defa cevap vermek meebu- j 
riyetiyle yüksek huzurunuzda bulunuyorum. } 

Ben ilk mütalâalarına cevap arz etmeye ça- j 
lıştığıın sırada, dış teşkilât hakkındaki tenkidin 
her hangi bir yer ve madde zikredilmeden bura- j 
da beyan buyurulmasmm Bakanlık camiasına 
fayda getirmekten ziyade, dünyanın her tara- j 
fnıda memlekete hizmet etmek istiyen insanların j 
madde gösterilmediği müddetçe, topunun g^ige \ 
altında ve yahut birtakım yanlış zaniar altında | 
kalacağını ifade etmiştim ki, bu ifademden gn [ 
anda beni vazgmireeek ve yahut da bu düşün- » 
cemden caydıracak her hangi bir beyanları ol
mamıştır. Biz burada muhterem Senatonun | 
kürsüsünde hiçbir şeyin arkasında oimak dügân- j 
eesinde bulunmadan, eğer vama bu şekilde, âün- \ 
yanın neresinde olursa olsun. Ira Hakanlık cami- j 
asında çabşan irfanlar, yine burada kendileri- j 
nin ifade buyurdukları murakabe, denetim gö- i 
revi cümlesinden olarak ifade buyurmalarını j 
istirham ederim ki, Devlete îımmet etmekte elan i 
insanların, hiç olmazsa, bunlar dışındakiler bu î 
gölgeden, bu sandan knrtuisurbar, ) 

Kendilerinin benim, iki dadı yrni olmama iti - i 
nayla işaret buyurduktan sonra, hiç değilse es- I 
ki tecrübelerinden bunu beklemek, yeni bulunan | 
bu genç arkadaşının da o kadarlık bir hakkı ol- j 
ması icabeder. j 

Teşri: organın ve yasama organının görevle- j 
ri hususunda burada bir Anayasa tanınması aç
manın, bir milletvekili arkadaşımızın Bakardık I 
Teşkilât Kanununun banı maddelerini tadil ga- [ 

yesiyle getirdiği bir kanun teklifinin görüşülme
si sırasında salt bir şey addederim. Ama yine 
kendihri de takdir buyuracaklardır ki, ben bu
rada yine tekrar etmek isterim, bir milletvekili 
arkadaşmış tarafından bir kanun teklifi getiri
lerek, bir Bakanlığın ihtiyaçlarının bir kısmının 
karşılanmakta olman her halde denetim görevi 
kadar yine Yüce Parlâmentonun vazifeleri cüm-
iumıdon olmak icabeder, Kaldı ki, Sayın Beka-
ia burada, sunu tekrar edeyim ki, her hangi bir 
tartışma yapmak, her hangi bir tartısına kapısı 
ağmak niyetinde değilim, fakat ben burada, Ba
kanlığın Teşkilât Kanununun tüm olarak reor-
grmize edilmekte olduğunu ve bunun topyekun 
bir tedvin halinde Yüce Meclislere getirilmekte 
bulunduğunu mylemiştim, Ama bu arada tak-
dimen birtakım milletvekili arkadaşlarımız ta
rafından müşahade olunan bası ihtiyaçların gi
derilmesi için, bir kanun teklifi getirilmiş ise 
bununla Bakanlığın ihtiyaçlara şimdiye kadar 
bigâne kalmış olduğunu, eğer bu kanun teklifi 
getirilmemiş olsaydı bu ihtiyaçların ne şekilde 
karşılanacağın-n sorulması gerekmezdi. Günkü 
ben burada arz ettim, Hazırlanıyor, dedim; bu 
kanun çok yakın bir zamanda da getirilmek üze
redir. 

Kanun içerisinde Sayın Bekata'nın iltimas 
maddesi olarak işaret buyurdukları hususu, yi
ne şurada ars etmek isterim ki, benden bu mad
deye katılmamak asaletini beklediler. Ben bu 
maddeye katılmamışım, bir daha tekraren dik
katle eğer bu maddeyi okurlarsa, bu maddenin 
kaplamında Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
bulunmadığım, sadece bunun basm hizmetleri 
dolayısiyle yeni kurulmuş olan Enformasyon 
BakanlrğiDa bugün irin ancak, bu madde ile bir
takım imkânların temin edilmesiyle, bâzı hizmet
lerinin görülebileceği yolundadır. Esasen bu 
madde teklifinde Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
da bulunduğu hakte, Bütçe ve Plân Komisyo
nunda bulunan arkadaşlarımız- hatırlayacaklar, 
benim teklifimle Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
çıkarılmış, ancak yeni kurulmuş olan ve dünya-
nm her tarafında siyasi enformasyon görevini 
üzerine almış olarak önemli bir vazife ifası için 
isdar edilmiş bulunan Enformasyon Bakanlığı
nın ihtiyacını karşılamak için bu madde kon
muştur, Irğer bu madde konmasa, bundan sonra 
yurt dışına bir görevli atayabilmek için Enfor-
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masyon Bakanlığının en az iki yıl beklemesi gi
bi fiilî bir netice ile karşılaşılacaktır. Bu netice 
ile karşı karşıya kalmmaması ve yeni kurulmuş 
bulunan bu Bakanlığın kendisinden beklenen 
hizmetleri ifa edebilmesi için tanınmış bir geçi
ci maddedir ve bu hususta da dikkat buyuru-
lursa, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının da, bu 
madde hükmü içerisinde olmadığı görülür. Bina
enaleyh, ifade bııyurulduğu üzere bir iltimas 
maddesi olarak değil, yeni kurulan bir Bakanlı
ğın ihtiyaç maddesi olarak buraya ithal edil
miştir. Bunu da arz ederim. Saygılarımla. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Akça, buyurun. 

A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; Sayın Bakan hizmet
te temadiliğin en nefis örneklerinden bir ta
nesini verdiler, bu konuşmayla. Eski devirde 
yapılmış olan atamaların, tâyinlerin bütün veba
lini deruhde etmek suretiyle medeni bir davranış 
içerisine girdiler. Kendilerine teşekkür ederim. 

Yalnız Sayın Bekata arkadaşımızın ifade 
ettiği gibi, denetim vazifesini ifa ettiğimize göre 
bundan sonraki tasarruflarınızda size ışık tuta
cak birkaç misâl vermeme müsaade buyurma
nızı rica edeceğim. 

Üç sene evvel Avrupa Konseyi toplantıların
da bulunmak üzere Paris'te bulunuyordum. 
Turizm ve Tanıtma Bürosunu aradım ve bâzı hu
suslarda ihtiyacım olduğu için, gitmek mecbu
riyetinde kaldım. Eue Basino'da üçüncü katta 
bir Turizm - Tanıtma Müdürlüğü varmış dediler, 
kapısının zilini çaldım, kapıda hiçbir amblem 
yoktu. Yukarı çıktığım zaman, kendimi takdim 
ettim. Dedim ki, niçin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığını bir amblemi yok; burada? Yahut bir 
bayrağı yok? Dediler ki, çok şayanı teessüftür, 
icar mukavelesinde mal sahibi amblen koyma 
şartını yasaklamış. Bu bir hakikattir ve reali
tedir. Bu sizin Devrinizde olmuş bir hâdise, di
ğerinin devrinde olmuş hâdise gibi, bir polemiğin 
içerisine girmekte hakikaten fayda yoktur. Fa
kat bundan sonra yapılacak olan tasarruflarda, 
hakikaten lâstik top atar gibi, Bakanlığın men
suplarını bir yerden bir yere tâyin etmekle bu 
dâva hallolmaz. 

Bilâhara devri iktidarımızda bu vasiyet tes-
bit edildi, bugün Şanzelize'de çok güzel bir bi
na tutuldu ve pırıl pırıl parıldıyan ve herkesin 

I geçerken göğsünün iftiharla kabardığı bir bü-
j roya sahip bulunmaktayız. Binaenaleyh, biz 

medeni bir iktidar olmanın gururu ve iftiharı 
içerisindeyiz. Dün, mazide cereyan etmiş olan 
hâdiselerin günahını benim bakanım deruhde 
ediyorsa, bu bir medeni anlayıştır ve görüştür, 
kendisini tebrik etmek lâzımdır. 

Benim deminden beri, tenkid değil, temenni
lerimin esası ve espirisi şu: Ben Sayın Beka
ta "dan ayrıldığım tek nokta geçici maddedeki, 
6 ay hükmünün daha fazlalaştırılması. Bugün
kü personelle, Bakanlığın bugünkü mensııpla-
riyle, turizm sahasında büyük hamleler yapma
ya maddeten imkân yok. Dışarıda profesörler, 
doçentler, devreyi mebus olarak kapatamamış 
olan arkadaşlarımız var. Bunlar turizm basın 
ataşesi olacak evsaf ve kabiliyettedir, arkadaşla
rım. Bunların kargılına iki sene çalışmak mec
buriyeti çıkarılıyor veyahut ta Bakanlığa gireme
menin şartları temin ediliyor, İşte bendenizin 
demin vermiş olduğum takrir, ki çok kıymetli 
senatör arkadaşımın, komisyon sözcüsü arka
daşımızın da ifade etçikleri gibi, kendilerinin 
ıttılâlarma şimdi arz edilecektir, Bakana iki sene 
müddetle, hiçbir nitelik aramadan insan tâyin 
etmek yetkisini vermek mecburiyetindeyiz, Bu
günkü elemanlarla hiçbir işin yapılamıyacağmm 
teminatını vermek isterini. 

Londra'da bir C. H. P. li arkadaşımızın mah
dumu veya yakınının işbaşında olması veya-
Iıutta yine bir 0. H. P. li arkadaşımızın falanı
nın veya filânım n Zürih'te bulunmuş olmasının 
ehemmiyeti yok. Tabiîdir ki, Halk Partilisinin 
de yeğeni olacak, Millet Partisinin bilmem nesi 
olacak, A. P. nin bir şeysi olacak. Bugün artık 
partizanlık devri kapanmıştır. Bugün partizan
lık devrini artık çok arkada bıraktık. Objektif 
ölçüler içerisinde, subjektiklikten ayrılmak su
retiyle objektif tâyinlerin yapıldığı bir realite
dir, Biz hiçbir zaman polemiğe girmiyeceğiz. 
Koalisyonlar yıkıldıktan sonra, yeni Hükümet 
teşkil edilinceye kadar, kendisine Hükümette, 
icrada devam etmek hususunda yetki verilmiş 
olan şahısların bir ay zarfında 150 tane karar
name çıkardıklarını ifadede bir fayda görmü
yorum. 

Bu itibarla bizim arzumuz şu, Bakan mesul 
adamdır, Hem siyasi ve hem de icrada mesuli
yet yüklenzniş olan bir adamdır. Takdirine ve 
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Ölçülerine muvafakat etmek suretiyle, iki sene 
müddetle kendisine memleketin kalifiye eleman
larını dışarıda istihdam etmek hususunda yetkili 
kılalım. Bundan sayısız menfaatler meydana çı
kacak ve çok kalifiye elemanlar dışarıda hm 
temsil etmeye hak kazanacaklardır, arkadaş
lar. 

Yine bir misâl vermeme müsaade buyurma
nızı rica ederim. 15 gün evvel Brüksel'deydim 
sefir dedi ki «Brüksel'den gazeteciler gelecek.» 
Bana müracaat, ettiler; üç defa tetkik ettim, 
ataşeliğe yazı yazdım ve bakanlıktan bir türlü 
cevap gelmiyor, dedi ve yazıların fotokopisini 
gösterdi. Şimdi isim tasrihi suretiyle misallerin 
adedi artırılabilir. Bilâhara sefirin enerjik ha
reketi neticesinde bakanlık meseleye muttali 
oldu ve yeni bakanın da şahsi alâkasının oldu
ğunu da sonradan öğrendim, derhal bütün mas
rafları dahi deruhde edilmeş suretiyle kendile
rinin Türkiye'ye gelip ziyaretlerinin temin edil
diğini görmenin de gurur ve iftiharı içerisinde 
olduğumun teminatını Yüce Heyete vermek iste
rim. Bu itibarla meseleler misallerle artırılabi
lir. Ancak kendi iktidarımın bakanı, söylemiş 
olduğumuz sözleri bir tenkid değil, temenni ola
rak kabul etmesini rica edeceğim. 

Denetim vazifesini ifa eden bizler burada 
konuşacağız; en iyiyi bulmak için konuşaca
ğız. Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımızın hüsnü
niyetine sureti katiye de itimat ediyorum. Haki
katen şimdiye kadarki olan tâyinler yürekler 
acısıdır. Her devirde buna rastladık. Millî Bir
lik G-rupunun teşkil eden arkadaşlarımız çok 
iyi hatırlarlar. İhtilâl sonrası askerî Hükümet 
te «Köftecilerin basın ataşesi olarak tâyin edil
diğine muttali olduk, şahidolduk. Bu iti
barla biz, şu devrin, bu devrin muhasebesin
den ziyade, ileride vuku bulacak tasarrufların 
sıhhatli ve sahiplerinin de sebebi müstenit zil
yet muameleleri olmasını görmenin gurur ve if
tiharı içerisine girmek istiyorum. Bu itibarla 
takririme iltifat etmek suretiyle, dışarıya kali
fiye elemanların tâyinine izin vermenizi hassa
ten rica eder Yüce Senatoyu en derin saygıla
rımla selâmlarım, efendim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. An
cak söz îstiyen sayın üye de yoktur. Maddele
re geçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Sayın Bakan tarafından verilmiş olan öner
gede, ivedilik hususu da mevcuttu, ivedilik hu
susunu oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi, ek madde 1 ile birlikte 
okutuyorum. 
285 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanu
nuna beş madde ve bir geçici madde eklenmesi 

hakkında Kanun 

Madde 1. — 265 sayılı Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı Kanununa aşağıdaki maddeler ek
lenmiştir : 

Ek madde 1. — Yurt dışı teşkilâtına Ba
sın Müşaviri, Turizm ve Tanıtma Müşaviri, Ba
sın Ataşesi, Turizm ve Tanıtma Ataşesi, Basın 
Ataşe Yardımcısı veya Turizm ve Tanıtma Ata
şe Yardımcısı olarak atanacakların : 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
48 nci maddesinde yazılı şartları haiz olmaları, 

b) Ekonomik veya sosyal edebî ilimler ve
ya turizm veya habercilik ile ilgili olduğu Ba
kanlıkça kabul edilip öğretim derecesinin yük
sek olduğu Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik 
olunan fakülte veya yüksek okullardan mezun 
olmaları, 

e) İngilizce, Fransızca, Almanca dillerin
den birini veya hizmetin görüleceği memleketin 
dilini okuyup yazmaya ve konuşmaya mukte
dir olduklarını, hazırlanacak bir yönetmelik ge
reğince ilgili üniversite öğretim üyelerinin ço
ğunlukta bulundukları bir kurulda verecekleri 
bir sınavda tevsik etmeleri, 

d) Yurt dışı göreve tâyininden önce en az 
iki yıl müddetle aralıksız olarak Bakanlık mer
kez veya yurt içi teşkilâtında çalışmış bulun
maları şarttır. 

BAŞKAN — Birinci maddede ekflenen diğer 
maddeler de mevcuttur. Ancak 265 sayılı Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununa 5 madde 
ve 1 geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifinin 1 nci maddesini takibeden ek madde
leri tetkik ettiğimiz zaman 4 tane ek madde gö
rüyoruz. 5 ek maddeyi göremedik acaba komis
yon bize gösterebilir mi? Biz bulamadık. 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Geçici bir 
madde de var. 

BAŞKAN — O ayrı. 5 madde. Bir geçici 
madde ile 6 madde oluyor. Beş madde ve bir de 
geçici madde olunca 6 madde oluyor. 
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BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başka
nım müsaade ederseniz, buradan arz edebilir 
miyim? 

BAŞKAN — Evet buyurun. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ FAİK ATAYURT (Uşak) — Efendim, sayın 
üyelere dağıtılmış olan bu kanun teklifinin 3 
ncü sayfasında sağ tarafta madde 1 yazılıdır. 
Bunu komisyon bir madde olarak telâkki etmiş
tir. 

BAŞKAN — Madde 1 demişiz, ondan sonra 
Ek madde — 1, Ek madde — 2, Ek madde — 3 
ve Ek madde — 4. Ondan sonra 2 nci madde ge
liyor. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ FAİK ATAYURT (Uşak) — Müsaade eder
seniz onu arz ediyorum, efendim. Onu, madde 
birin içerisinde müstakil fıkralar şeklinde telâk
ki etmiştik. Ondan sonra 4 ncü sayfaya geldiği
miz zaman 2 nci madde vardır. (Madde — 2) 
diye yazılıdır. Madde büyük harflerle yazılmış
tır. Madde — 2 ye bu Madde — 2 den sonra, 
Madde — 3 gelmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, o zaman 5 mad
de olur. Çünkü geçici madde de 3 ncü madde 
içindedir. O zaman geçici maddeden söz konusu 
etmemek iktiza eder. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ FAİK ATAYURT (Uşak) — Evet, arz edi
yorum; burada şu hususu işaret edeyim, 3 ncü 
maddeden sonra bir geçici madde var. Ondan 
sonra 5 nci sayfada Madde — 4 ve Madde — 5 
var. Binaenaleyh, bu komisyondaki müzakereler 
sırasında, bu şekilde 5 madde ve 1 geçici mad
de sekilinde sınıflandırılmıştır. Bu kodifikasyon 
da böyledir. 

BAŞKAN — Beş.madde olduğu takdirde, ge 
cici madde hangi maddenin içindedir? 3 ncü 
maddenin içinde değil midir? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ FAİK ATAYURT (Uşak) — Hayır efen
dim. O geçici madde nevi şahsına münhasır ola
rak müstakil bir hüküm ifade etmektedir. 

BAŞKAN — 3 ncü madde içinde gözükmek
te, 4 ncü madde içinde kabul etmiyorsunuz, onu. 
Tamamen farklı olarak kabul ediyorsunuz. Ta
mam. efendim, oldu şimdi. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ FAİK ATAYURT (Uşak) — Sonra Sayın 

Başkanım, müsaade ederseniz gene bir hata ya
pılmış, tertipte. Ek madde 1 in (b) fıkrasında, 
oradan lütfen takibedecek olurlarsa sayın üye
ler de, «Ekonomik veya sosyal» ondan sonra 
«edebî» geliyor «edebî ile «sosyal» arasında 
«veya» kelimesi geliyor. Sosyal veya edebî ilim
ler veya turizm veya habercilik ile ilgili olarak. 
Her bir sıfatın arasında birer «veya» olması ik
tiza ediyor. Bunlardan bir tanesi maddi bir hata 
neticesi olarak, burada unutulmuş bulunduğu 
görülmektedir, arz ederim. 

BAŞKAN — Evet efendim. Ek birinci mad
de üzerinde verilmiş iki önerge vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ehliyetli kimselerin görev almasını sağla

mak ve mesleki cazip bir hale getirmek maksa-
diyle, Ek 1 nci madde (d) bendinin metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Başkanlığa 

265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka
nununa beş madde ve bir geçici madde eklen
mesi hakkında kanun teklifinin Ek madde 1 in 
(c) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirillmesini 
arz ederim. 

Balıkesir 
Mehmet Güler 

c) İngilizce, Fransızca, Almanca dillerin
den birini veya hizmetin görüleceği memleke
tin dilini okuyup yazmaya ve konuşmaya muk
tedir olduklarını, Devlet lisan imtihanı vererek 
tevsik etmeleri. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, siz (d) ben
dinin çıkarılmasını istiyorsunuz; buyurunuz. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhterem 
arkadaşlar, ek 1 nci maddenin (d) bendinde 
dil bilme mecburiyeti konulmuş bulunmaktadır. 
Bu, esas olarak Almanca, İngilizce, Fransızca 
dillerinin bilinmesi şarttır. Bu şartlara haiz 
olanlar müşavir, ateşe ve sair gibi vazifelere, 
muavinliklere geçebileceklerdir. Bunun yanın
da bir de gittiği memleketin dilini bilmek şar
tı vardır. Bu da yerinde bir hükümdür. Yal
nız ben burada tatbikatta aksaklıklara meydan 
verilmemesi, yanlış uygulamalara gidilmemesi 
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için zabıtlara geçsin maksadı ile, sunu arz et
mek istiyorum; 

Meselâ Çince bilen bir kimse Çin'e gidecek, 
imtihanı da vermiş olacak, vazife görecek, dön
dükten sonra bu şahsa tekrar bir ateşelik vazi
fesi verilecek midir, verilmiyecek midir? Şah
si kanaatime göre esas olan dil Almanca, Fran
sızca, İngilizce olduğuna göre ve bu dili bilme
diğine göre, bu şahsın artık başka yere git
mesi mümkün değildir. Memlekete dönecek, iki 
sene durup tekrar meselâ Çin'de ise veyahut da 
Irak da ise Irak'a gidebilecektir. Başka mem
leketlerde vazife göremiyecektir. Bu hususun 
zabıtlara geçmesi bakımından aydınlatılma
sını istirham etmekteyim, bir. 

İkinci cihet; önergemde de arz ettiğim gibi 
yurt dışı göreve tâyininden önce en az iki yıl 
müddetle aralıksız olarak bakanlık merkezi ve
ya yurt içi teşkilâtında çalışmak mecburiyeti 
konulmuş bulunmaktadır. Orhan Âkça arka
daşımızın da belirttiği gibi, bu bence mahzur
ludur. Ehliyetli olan kimselerin işbaşına gelme
sini engellemektedir. Görev almasını engelle
mektedir. Bir bakanlık kadrosunun, dar kadro
su içinde bu işlerin muayyen ve mahdut kim
selere has ve tahsis edilmesini mucip bir hüküm 
olmaktadır. 

Nitekim uygulamada bunun zararları mey
dana çıkmıştır, muhterem arkadaşlarım. Çalış
ma ateşelikleri mevzuunda böyle bir hüküm var
dı. Çalışma Bakanlığı o hükümden dolayı çok 
sıkıntı çekmiştir. Ve eğer yanlış hatırlamıyor
sam bir kanunla o hüküm çıkarılmış ve ondan 
sonra ehliyetli ve liyakatli arkadaşlar görev 
alabilmişlerdir. Bu itibarla, bendeniz bu (d) 
bendinin madde metninden çıkarılmasında bü
yük faydalar olduğunu mülâhaza etmekteyim ve 
önergemi bu maksatla vermiş bulunmaktayım. 
İltifat edilmesini rica ediyorum, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Ek birinci maddenin (d) ben
dinin çıkarılma sini istiyen bir önerge, (c) ben
dinde de değişiklik istiyen önergeler var idi. 
Önergeleri okuduk. Şimdi sıra ile aykırı olan 
(d) bendinin ek birinci madde metninden çıka
rılmasını istiyen önergeyi oylarınıza sunacağız. 

Komisyon iştirak ediyor musunuz 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ FAİK ATAYÜRT (Uşak) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
TURİZM VE TAMİTMA BAKANI NEC

METTİN GEVHERİ (Urfa Milletvekili) — 
Katılmıyoruz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç'm (d) bendi
nin birinci ek madde metninden çıkarılmasını 
istiyen önergesine komitem vs Hükümet katıl
mıyor. Dikkate BIITJV alınmamasını oylarınıza 
arz edeceğim. 

Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Birinci maddeye dâhil bulunan ek birinci 
maddedeki (z) bendinin değiştirilmesini istiyen 
önergeye komisyon katılıyor mu? 

BÜTÇE V£ PLÂN SÖZCÜSÜ FAÎK ATA
YÜRT (Uşak) — Katıir-rryorus. Zira burada, 
yabaîîcı dil sınavının bir yönetmelik gereğince 
ilgili üniversiteden geçirilmesi bakımından: sağ
lam, esaslı suretle tesbiti görevi Bakanlığa ve
rilmiş bulunmaktadır. Devlet lisan imtihanı ile 
kacdedilmek istenen gayenin, burada (c) ben
dinde yazılı olduğu şekilde daha iyi temin edi
leceği gerekçesi ile katılmadığımızı arz ederim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
TURİZM VS TANITMA BAKANI NEC

METTİN CEVHE3İ (Urfa Milletvekili) — Ka
tılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet (c) ben
dinin değiştirilmesine katılmıyor. Önergenin 
dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza arz ede
ceğim. Âhnm.asmı kabul edenler,,, Etmiyenler... 
Kabın edilmemiştir. 

Bicinci maddedeki umumi oylama baki kal
mak üzere. ek birinci maddsyi oylarınıza arz 
ediyorum, 

Kabul edenler,., Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, 

SÂDIK AETUEMAÇ (Yozgat) — Efendim 
Hükümetten ve komisyondan bir sual sormuş 
idim; bunun aydınlatılmasını rica edeceğim. 

'B&MKAti — Birinci madde daha bitmedi. 
Birinci maddem m oylanmasından önce sorunu
zu tevcih edersiniz. 

Şimdi ek ikinci madde, 
Ek madde 2, — Dış teşkilâta atananlar 

yurt diciııda hsr defasında dört yıl kalabilirler. 
Yurt dramdaki görevlerin yerine getirilebilmesi 
için zaruret halinde bu süre bir yıl daha uzatı
labilir, 
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Yoniden yart dışına atanabilmek için bakan
lık merkez veya yurt içi teşkilâtında en az iki 
yıl çalışmış olmak şarttır. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
1373 sır?, sayılı tasarının Ek. 2 nci madde

sinin 1 nci fıkrasında tadadedilen müddetlerin 
metinden, çıkarılmasını arz vs teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuza! 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal'm önergesi okun
du. önergenizi açıklamak üzere buyurun, 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım; saatlerden beri 
devam eden müzakerelerin ışığı altında bu ka
nım teklifinin büyük bir ihtiyacı karşılıyacağı 
anlaşılmıştır. Ancak, bendeniz ek ikinci mad
dede konulan müddetin kanunun taşıdığı ru
ha uygun olacağı kanaatinde değilim. Gerçi ge
rek Dışişleri Bakanlığı Teşkilât Kanununda, ge
rekse Ticaret Bakanlığının, Dış Ticaret Teşki
lât Kanununda, gerekse Çalışma Bakanlığının 
çalışma ataşelerini tâyin eden kanımda, dışa
rıya gidecek vazifeli kimselerin ıvv,zyjen müd
detler itibarı ile orada kalacağı, tekrar mem
lekete dönüp, muayyen müddet merkezde ka
lıp, tekrar yurt dışına çıktıkları teabit edil
miştir. Bu hükümlere mütenazır olarak bu tek
lifte de hüküm mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlarım, memleket dâhilin
de her hangi bir göreve tâyin edilen bir memur 
arkadaş için şu. kadar müddet ve vazifede ka
lacaksın diye bir hüküm meveut değildir. ITe 
eski Memurin Kanunumuzda, ne 657 sayılı 
Kanunda hiçbir hüküm yoktur. Ama, dışarı gi
den arkadaşlarımızın muayyen müddet İtrisin
de vazife görecekleri tasrih edildiği tak
dirde, benden evvel konuşan arkadaş
larımın da ifade ettiği gibi bilhassa 
Orhan Akça arkadaşımızın da belirttiği ibore, 
memleket dışına tâyin edilip giden çok arkada
şımız kendisine tevdi edilen vazifeyi bihakkın 
yerine getirme çabası içinde değildir. O müd
det içerisinde orada kalıp, müddeti doldurunca 
tekrar memlekete dönüyor. Bu müddet içerisin
de vazifeyi ne şekilde görürse gör-fir. her han
gi bir murakabeye +abi *ul-hı.yjj-, bu müdde
ti doldurup, geliyor. Halbuki, memleket içinde 

bir göreve tâyin edilen memur muayyen zaman 
içerisinde teftişlere ve murakabeye tabi tutu
lur, ehliyetli ise, o yerde vazifeye devam eder, 
değilse başka bir şekil verilir. 

Şimdi, yurt dışına bir arkadaş çıktı, işte 
bir sene oldu, iki sene oldu, üç sene oldu; dör
düncü sene yavaş yavaş vazifeden uzaklaştığı 
muayyen belirtilerle görülmektedir. Bu elçilik
lerde, bir derece, asli vazife haline geldiği için 
söylenemez. Ama, dış ticaret ve büyük emellerle 
peşinde koştuğumuz turizm - tanıtma gibi bü
yük bir dâvanın mümessili olarak Türkiye'yi 
dışarıda temsil eden arkadaşlarımız maalesef 
lâyiki veçhile vazifelerine ehemmiyet vermiyor
lar. Benim de başımdan geçti, başından geçen 
arkadaşlarımız da çoktur. Bu müddet nasıl ol
sa ben dış memlekette kalacağım, çalışsam da 
olur, çalışmasam da olur gibi, bir havanın içe
risindedir ve bir murakabeye tabi tutulmuyor
lar. 

Benim tebarüz ettirmek istediğim husus şu 
arkadaşlar: 

Dışarıya göndereceğimiz temsilciler, vazife
lerinde muvaffak olurlarsa, dört sene £İbi kısa 
bir müddet içerisinde, - zaten bir tecrübe dev
residir - bu dört senelik müddet içerisinde tec
rübe devresini geçirip, tam vazifesinde faydalı 
olduğu bir âna geldiği noktada, senin müdde
tin bitmiştir deyip geri memlekete çekeceksin, 
hi-3 tecrübesi olmıyan bir arkadaşı tekrar ora
ya göndereceksiniz. O giden ikinci arkadaş va
zifeyi devam ettirip, tecrübe sahibi olduğu bir 
anda müddetin bitti diye tekrar geri çekecek
siniz. Böyle şeyler kanuna konulmasın, arka
daşlar. Muvaffak olduğu müddetçe on sene, 
yirmi sene o arkadaş Türkiye'yi temsil etsin. 
Ama, muvaffak olamıyorsa, kendisinden bekle
nilen hizmeti yerine getiremiyorosa, bu gider, 
üç ay sonra, alt: ay sonra, bir sene, iki sene 
sonra da geri memlekte davet edilir ve getiri
lir. Bendeniz bu bakımdan ek 2 nci maddeye 
konulan 4 senelik müddetin kanunda tasrih 
edilmesinin doğra oluduğu kanaatinde değilim. 
Bu dört senelik müddet bir tecrübe devresidir. 
Tam tecrübeli hale geldi mi geri çekeceksiniz. 
Veya bu dört senelik devre içerisinde hiçbir 
faydasını görmediğiniz halde, bir sene, iki se
ne, ne sene, dört sene bunu orada tutacaksınız; 
bu doğru bir şey değildir. Eğer turizm gibi bü
yük bir dâvaya yardımcı olmak istiyorsanız, 
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muhterem arkadaşlarım; ek 2 nci maddedeki 
dört senelik müddetin kanun metninden çıka
rılmasında büyük fayda var, kanaatindeyim. 

Saygılar sunarım, 
BAŞKAN — Sayın Yıldız, söz mü istediniz? 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — İkinci 

madde üzerinde söz istedim. 
BAŞKAN — Ama, mesele şimdi, ek ikinci 

maddede dört yıl dışarıda kalma süresinin me
tinden çıkarılıp, çıkanlmamasıdır. Bu hususta 
mı söz istediniz? 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Aynı za
manda, Sayın Akça yanlış bir beyanda bulun
du ve bendeniz de bu hususta söz istedim. 

BAŞKAN — Akça'nın beyanı değil, şimdi 
görüşülen husus, ek 2 nci maddedeki, dış ülke
lerde kalınması sorunlu görülen dört yılın, me
tinden çıkarılıp, çıkanlmamasıdır. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Evet o 
hususta istiyorum, 

BAŞKAN — Yalnız önerge sahibine öner
gesini izah için söz vermek mümkündür. Siz 
aksine bir görüşü mü savunacaksınız? 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Ben mad
de üzerinde görüşecektim. 

BAŞKAN — Müzakereler önerge üzerinde
dir, madde üzerinde değildir. 

Sayın Ucuzal'ın önergesi üzerinde görüşü
yoruz. 

Sayın Ucuzal'ın önergesi okundu. Sayın Ucu-
zal, önergesini savundu. Komisyon iştirak edi
yor mu? 

3 . 3 . 1970 O : 1 
TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC

METTİN CEVHERİ (Urfa Milletvekili) — Sa
yın Başkanım, Sayın Ömer Ucuzal tarafından 
işaret buyuruları endişelere maddenin bu met
ni ile, komisyonca da izah buyurulduğu veçhi
le cevap verilebildiği cihetle, yani böyle bir 
imkân idarenin emrinde bulunduğu cihetle ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyoruz ve takdiri Umu
mi Heyete bırakıyorsunuz. 

Şimdi Sayın Ucuzalin önergesinin dikkate 
alınıp alınmamasını yüksek oylarınıza arz ede
ceğim. Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etnıiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Ek 2 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler,.. Kabul etnıiyenler.,, Kabul edil-
mitşîr. 

Ek madde 3. — Ek 1 nci maddenin (a), (c), 
(d) bendlerindeki şartları haiz olmakla bera
ber, beş yıl süre ile bilfiil gazetecilik yaptıkla
rı ve aralıksız olarak aynı süre garı basın kar
tı taşıdıkları Bakanlıkça sabit olan lise mezu
nu gazeteciler yurt dışı teşkilâtına basın ataşe 
yardımcısı olarak atanabilirler. 

Aynı şartları haiz olmakla beraber, yüksek 
öğrenim yapmış olan gazeteciler basm ataşeliği
ne atanabilirin-. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 

AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde, Sayın Yıl
dız buyurun. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Efendim, 
bu madde basın ataşelerinin niteliklerini belir
tirken, diğer fıkralardaki niteliklerde olduğu 
gibi, burada lise mezunlarının da, aradığı şart
larla. basın ataşesi yardımcılığını yapabileceği 
kanunla tssbit edilmiş bulunuyor, 

Ben bu maddeyi bütünü ile, bu hali ile as
lında uygun bulmaktayım. Basın ataşelerinin 
nitelikleri üzerinde durulurken, burada belki, 
îiss mezunu deyince az geliyor, ama diğer nitelik
leri olduktan başka, şu basınla ilgili çalışması ve 
sadece de yardımcı olması dolayısiyle sanırım ki 
yeter bir niteliktir. Bu arada Sayın Akça, bu
na eskiden itibar edilmemiş diye bir şey de söy
ledi, Yanlıştır, bu. Onu da bu kanunu çıkarır
ken bundan sonra yapılmaması için belirtmek 
isterim. Şöyle ki; 

BÜTÇE VEPLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Efendim, Ko
misyon 'olarak katılmıyoruz. Çünkü, buradaki 
ek maclde 2 nin ilk cümlesindeki ifadelere dik
kat "buyurulacak olursa, <;Bış teşkilâta atanan
lar yurt dışında her defasında dört yıl kala
bilirler». denmek suretiyle g*ayet munis ve elâs
tikî bir ifade ve ibare teşkil edilmiş bulunmak
tadır. 

Saniyen emsal bakanlıkların dış teşkilâtına 
ilişkin hükümlerinde de aynı müşabih ve müte
nazır hükümler yer almış bulunmaktadır. Ko
misyonumuzda da bu hususlar müzakere edilmiş
tir, Bu gerekçelerle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Bu gerekçelerle katılmıyorsu
nuz. 

Hükümet?... 
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Köfteciyi ataşe, yaptık diye sanırım beni 
sugladılar. Bu köfteci dediklerini Sayın Bakan
dan rica edeceğim. Kendisi dosyada açsın, bak
sın. Ondan sonra Bakan olan birçoklarından 
üstün nitelikte bir adam. Anlatacağım, kendisi 
lütfen incelesin. Şöyle ki, Paris'te 4 fakülteden 
diplomalıdır. Paris'te, yüksek öğrenim 4 fakül
teden. Her biri Türkiye'de yüksek öğrenim yap
tığı kabul edilmiş ve denk sayılmış, tngilizceyi, 
Fransızcayı ana dili gibi bilen bir adam. Ora
da yazı yazıyordu. Orada ataşe bulunan, bugün 
parti genel başkanı olan bir zat, bana onu tek
lif ettiği halde kabul etmedim. Biyografisini 
istedim. Biyografisinde bütün bunlar gelince 
ataşenin de yardımcılığına bu nitelikteki bir 
adam, sanırım ki, onu daha önceki sayın baka
na da burada cevap verdim, Sayın Akça'ya 
üzüntü ile belirteceğim ki, Nihad Kürşad bu
nu söylediği zaman, seni yardımcı almıyacak 
kadar tahsili var demiştim, çünkü o yüksek öğ
renim yapmış, 4 fakülte bitirmiş, Paris'te tah
sil yapmış. 

A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Mesleki ne 
idi? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Eskiden 
köftecilik yapmış, dediler. Biz lokantacılık ya
panı Bakan yaptık, kimse bir şey demedi. Ay
nı sizin partiden. Sizin partiden lokantacılık 
yapan, bakan oldu. Kimse diyemez ona, olabi
lir. Hiçbir kusurda yok. Lokantacı olur, ber
ber olur, adam gelir niteliğini gösterir. Diyebi
lir miyiz bir şey. öbürü de belki yapmış habe
rim yok. Ama oradaki bu teklif yapılan, böyle 
çalışan bir adam, yardımcı olursa, bunu da bu
rada 4 fakülte bitiren, 2 yabancı dili çok iyi 
bilen, yüksök öğrenim yapmış bir insan, bil
mem ataşenin 2 nci yardımcısı olmuştur diye 
biyografisine Sayın Bakan bakarsa orada hep
sini görür. Bunu kürsüye getirmek hiç de bun
dan amaç bekliyenlerin amacına hizmet etmez. 
Onu da bu arada belirtmeyi görev saydım. Say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Ek üçüncü maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 4. — Bakanlıkta en az beş yıl 
hizmet görmüş asgari lise veya muadili bir okul 
mezunu bulunan memurlar yurt dışı teşkilâtı 
idari memurluklarına bir defaya mahsus olmak 

kaydiyle atanabilirler. Bunların yabancı dil bil
gilerini tesbit usulü ve diğer atanma şartları 
ayrı bir yönetmelikle tesbit edilir. 

İdari memurların yurt dışındaki hizmet sü
releri en çok 4 yıldır. 

İdari memurlar hiçbir şekilde ataşe yardım
cılığı ve daha yüksek görevler yapamazlar, bu 
görevleri tedvir veya bu görevlere vekâlet ede
mezler. 

BAŞKAN — 2 önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
1373 sıra sayılı tasarının ek 4 ncü madde

sinin 2 nci fıkrasının metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — önerge 2 nci fıkradaki, yani 
«idari memurların yurt dışındaki hizmet sü
releri en çok 4 yıldır» tâbirini kasdetmektedir. 

Başkanlığa 
Ek madde 4 ün aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Adana 

M. Yılmaz Mete 

Ek madde 4. — Bakanlıkta en az iki yıl 
hizmet görmüş asgari lise veya muadili bir 
okul mesunu memurlar yurt dışı teşkilâtı idari 
memurluklarına atanabilirler. Bunların yaban
cı dil bilgilerini tesbit usulü ve diğer atanma 
şartları ayrı bir yönetmeliklikte tesbit edilir. 

İdari memurların yurt dışındaki hizmet sü
releri en çok dört yıldır. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Madde 
üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç hangi husus
ta? Madde üzerinde söz istemediniz. Şimdi 
önergelere geçtik, önergeler görüşülüyor. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, ek birinci madde hakkında. 

BAŞKAN — Daha gelmedik. Ek birinci 
madde hakkında sizin soru sorma... 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Birinci 
madde bitiyor. 

BAŞKAN — Bitmiyor, daha var efendim. 
Şu ek 4 ncü maddeyi de oylıyalım, ondan son
ra hakkınız baki, acele etmeyin. 

2 önerge var. Birisi ek 4 ncü madde üzerin
de değişiklik istemekte. Bir diğeri de ek 4 ncü 



C. Senatosu B : 46 3 . 3 . 1970 O : 1 

maddenin ikinci fıkrasının değiştirilmesini is
temektedir. En aykırı olan Sayın Ucuzal'm 
4 ncü ek maddeden 2 nci fıkranın çıkarılmasıdır. 
Komisyon katılıyor mu efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Katılmıyo
ruz. Çünkü Bakanlıkça yapılan bir düzenleme
ye göre, bu 4 yıllık süre içerisinde âlet derecat 
idari memurlardan bâzılarının vasıf ve şartla
ra uygun olmak kaydiyie dış ülkelerde idan 
memurluklar yapmasının temin edilmesi öngö
rülmüştür. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu,_ efen
dim? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC
METTİN CEVHERİ (Urfa Milletvekili) — Ay
nı gerekçe ile katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Hükümet de katılmıyor. Dik
kate alınıp alınmamasını oylarınıza arz edece
ğim. Ek 4 ncü maddenin 2 nci fıkrasının mad
deden çıkarılması hususundaki önergenin dik
kate alınıp, alınmamasını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Muslihittin Yılmaz Mete ise. ek 4 ncü 
maddenin bünyesinde değişiklik yapmak isti
yor. Komisyon katılıyor mu efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Katılmıyo
ruz. 5 yıllık süre uygun görülmektedir. 

BAŞKAN — Hükümet? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC
METTİN CEVHERİ (Urfa Milletvekili) — Ka
tılmıyoruz. efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor. Dikkate 
alınıp, alınmamasını oylarınıza arz ediyorum, 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Ek madde 4 ü oyunuza sunuyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Şimdi birinci maddeyi oylıyacağız. Bu birin
ci maddenin fıkraları idi. Sayın Artuknıaç so
runuz vardı, bunların cevaplandırılmasını isti
yordunuz. Tekrar edin Hükümet cevaplandırsın, 
efendim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 
dil bilmek; İngilizce, Fransızca ve Almanca bil
mek esastır. Dilini bildiği memlekete giderek 
orada görev görecek. Şimdi, bu arkadaş mese

lâ; Irak'a gitmişse, döndükten sonra Almanya'
ya Ataşe olarak gidebilecek midir, gidemiyecek 
midir? 

Kanaatime göre gitmemesi lâzım. Çünkü o 3 
dilden birini bilmemektedir. Bu hususun zabıt
lara geçmesi bakımından aydınlatılmasını ve so
rumun cevaplandırılmasını Bakandan veya Ko
misyondan istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 
TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC

METTİN CEVHERİ (Urfa Milletvekili) — Sa
yın Başkanım, ek birinci maddenin (e) bendin
de hüküm altına alman husus metinden de an
laşılacağı üzere gayet açıktır, ingilizce, Fran
sızca, Almanya dillerinden birini veya hizmetin 
görüleceği memleketin dilini konuşan veya ya
zan kimse dendiğine gere, bu Almanca, İngiliz
ce ve Fransızca dışında hizmetin görüldüğü 
memleketin lisanını konuşan kimse o r-vnmleket-
te vazife alabilecek, ikinci bir defa vazife ala
bilmesi, eğer başka bir lisanı kâfi derecede, şart
ları kargılıyacak derece öğrenmemiş ise, ancak 
o memlekette görmekle mümkün olacaktır. 

BAŞKAH -— Evet, tasrih edilmiş bulunmak
tadır. Birinci maddeyi okunan ek maddeleriyle 
beraber oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 3858 seyıh Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele, 265 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelle eklenen kadrolardan bu kanuna bağlı 
(i) sayılı cetveldeki kadrolar çıkarılmış ve (2) 
sayılı cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sez istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi cetvelleriyîe beraber 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 265 sayılı Turiznı ve Tanıtma 
Bakanlığı Kanununda geçen «Turizm ve Tanıt
ma Büro müdürleri» deyimi «Turizm ve Tanıt
ma Müşaviri, Turizm ve Tanıtma Ataşesi» ola
rak değiştirilmiş aynı kanunun 10 ncu madde
sinin 2 nci fıkrasında geçen «20 nci maddesinin 
(ç) fıkrası» deyimi yerine «Ek 1 nci madde
nin (c) bendi» deyimi konulmuş, 20 ve 22 nci 
maddeleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAM — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok, Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

226 
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Geçici madde — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği günden bağlıyarak altı ay içinde basın mü
şavirliği, basın ataşeliği ve basın ataşe yardım
cılığına yapılan atamalarda ek 1 nci maddenin 
(d) bendi ile ek 2 nci maddenin ikinci fıkrası 
hükümleri uygulanmaz. 

Bu madde uyarınca atananlar yurt dışı gö
revde en çok üç yıl kalabilirler. 

Halen Bakanlıkta çalışan personelin 265 sa
yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununa 
müsteniden iktisabettikleri haklar saklıdır. 

BAŞKAN — Sayın özgüneşin önergesi var
dır 'okutuyorum. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan teklifin geçici maddesi

nin metinden çıkarılmasını arz ederim. 
Tabiî Üye 

Mehmet özgüneş 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özgüneş, 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, saym arkadaşlarım; bu teklif iki hü
küm getiriyor, dış görevler için. Diyorki birisi, 
bakanlık teşkilâtında veya yurt içi teşkilâtında 
iki yıl çalışmadıkça dışarıya gönderiHmek müm
kün değil. 

İkincisi, dışarıda görev alıp da yurda dön
müş bir memur en az iki yıl yurt içi görevi 
yapmadıkça yeniden yurt dışı göreve gönderi-
lemez. 

Şimdi bu geçici madde diyor ki, bu ikisi de 
altı ay müddetle basın görevlileri için işlemesin. 
Yani bir insan bir saat evvel bakanlığa inti-
sabetsin, bir .saat sonra, eğer Sayın Bakan 
arzu ediyorsa kendisini dışarı göndersin 4 yıl 
kalsın. Arkadaşlarım, ondan sonraki manzara
yı ben şöyle tanıyorum. Göreceksiniz ki, bun
lardan önemli bir kısmı döndükten sonra ba
kanlıkta ki para ile çalışmryacaklar, görev al-
mıyacaklardır. Bunun çalışma morali üzerinde 
etkileri vardır. Yulardır bakanlık teşkilâtında 
çalışıp sıra bekliyen, dış nimetlerden faydalan
mak istiyen, orada görev alıp kabiliyetlerini 
geliştirmek istiyenler beklerken, şu veya bu te
sirle, hiçbir şekilde, hiçbir beşer bu etkiden 
kurtulamaz. Şu veya bu şahıs bir saat evvel 
'bakanlığa intisabedecek, bir saat sonra dış gö
reve gidecektir. 

Sayın Bakan diyorlarki, bakanlık teşkilâ
tında yeteri kadar memur olmadığı için, basın 

işlerinin biran evvel yürütülmesi dışarıda gö
rev yapılabilmesi için, hemen o altı ayı işlete
lim gitsinler. Arkadaşlarım, buna da itibar et
meye imkân yok. Çünkü bakanlık teşkilâtında 
'bizim bildiğimize göre yeteri kadar memur var
dır. Bunlar içerisinden dışarıda görev yapacak 
kimseler vardır. Ama eğer buraya fotoğrafı 
yapıştırılmamış ve fakat gönderilmek istenen 
kimseler varsa, ona birşey demem. Fakat be
rim bildiğim kadarı, yamlıyorsam lütfen dü
zeltsinler, Bakandık teşkilâtında bu işleri dışa
rıda görecek kadar eleman var. Bunlar sıra 
beklemektedirler, bunlar görev beklemektedir
ler. Hele arkadaşlarım, hemen dönen, dışarıda 
görev almış kimsenin şu yurdun havasını hiç 
teneffüs etmeden, izibirliğine geri göndermeye 
r.s dersiniz? Dışarıda görev yapmış olacak. E.. 
gedsin şu vatanın havasını bir iki sene alsın, 
diyoruz. Hayır o da olmasın, altı ay müddetle 
dışarıdan gelir gelmez, hiç beklemeden yine is
tenildiği gibi geriye göreve gönderilsin. 

Arkadaşlarım, bunun çok dedikodusu çı
kar. Hem öyle köfteci möfteci meselesi gibi ya-
"an dedikoduları değil. Bayağı sarih dedikodu
lar çıkar, bundan. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Saym Dikeçligil, 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen
dim, cidden bu geçici madde beni de tatmin et
medi. Bir kanun çıkarıyoruz; bir kanun çıkar
dıktan sonra diyoruz ki, iki yıl memleket içe
risinde hizmet edecek. Ekliyoruz bir geçici mad
de diyoruz ki, bu kanunun dışında bunu tutu
nuz. 

Şimdi arkadaşlar, basın mensubu olsun, ne 
olursa olsun, madem bir kanunu tümü ile ele 
alıyoruz -ve tümü üzerinde konuşuyoruz, bir 
kanunun, ondan sonra geçici maddesi ile bunu 
ortadan kaldırmak, kime sorarsanız sorunuz bu 
vicdanlarda istifam yaratır. Sayın Bakanı ten
zih ederim, ama bununla beraber derki, acaba 
bunların bir kayıracağı mı var, kayrılacak 
kimseler mi var? Böyle kanuna, böyle madde
ler konarak açık kapılar verilmesi doğru değil
dir ve doğru olmamalıdır. Bu zamana kadar 
bekledik mi; bir sene daha bekleriz, altı ay da
ha bekleriz. Ama kanun tam mânası ile çıksın, 
vicdanlarda makes bulsun, söylentilere fırsat 
vermesin, zemin hazırlanmasın. Turizm Bakan-
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lığı kurulalı çok oldu. Şimdiye kadar bünye
sinde iki sene çalışmamış basın mensubu bu-
lunduramıyorSa yazıklar olsun, bu bakanlığa. 
Bulundurması lâzım, bu ehliyete sahibolması 
lâzım. 

Bence bu geçici maddenin çıkarılması, kanu-
ra sadık kalınması ve dolayisiyle böyle söylen
tilere meydan verilmemesi yerinde olur, Sena
toya da bu yaraşır kanaatimce. 

Hürmetlerimle. 
ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın Baş

kan, bu madde hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Geçici madde üzerinde verilmiş 

önergeyi görüşmekteyiz. Geçici madde üzerinde 
görüşme açmadık. Madde okundu, söz istiyen 
olmadı. Sayın Özgüneş metinden çıkarılmasını 
istiyen bir önerge verdi. Önerge okundu, öner
ge üzerine Sayın Özgüneş önergesini savundu; 
Sayın Dikeçligil önerge üzerinde konuştu. 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, her ikisini kıyaslamak için önergenin 
lehinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Önergenin bir lehinde, bir aley
hinde söz vereceğim. Buyurun Sayın Anburun. 
Önergenin lehinde. 

TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu .lehinde, 
aleyhinde dâvası biraz karıştı. Madde fevkalâde 
mühimdir. Önerge de çok mühim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkanım, ben önergenin lehinde konuştum. 

BAŞKAN — Biz de onu söyledik. Lehinde 
ama; sonra tereddüdettiniz, önergenin lehinde 
konuştunuz. O bakımdan bu tereddüdünüz Sa
yın Arıburun'a konuşma hakkını verdiği cihet
le, İçtüzüğe bu şekilde biraz riayetsizlik olmak
la beraber, Sayın Arıburun'a kısa konuşmak 
üzere ricada bulunacağım. 

TEKİN ARIBURUN (Devamla) — Sağolun, 
çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Çok kısa ko
nuşacağım. 

Efendim gerek madde, gerek önerge fevka-
lede ehemmiyetlidir. Her ikisi de tatbikata ait, 
tatbikatı geliştirmek, kolaylaştırmak için husu
si maksatla konulmuş oluyor. Önergede bu hu
susi maksatla konulmuş olan, tatbikatın kolay
laştırılması bakımından olan hususların, suiisti

mal edilmemesi için lâzımgelen tedbirlerin alın
masını söylüyor, onun için aleyhinde oluyorum. 
Her ikisi de lâzım. Bunu bir nevi tev'em kılmak 
için arz ediyorum. 

Sayın arkadaşlarımız Paris'ten, gittikleri 
yerlerden bahsettiler. Biz de bâzı vesilelerle bu 
yerlerini görmüş olduk. Arkadaşlarımızın ora
larda çalışma tarzlarında, bir kontrol eksikliği 
vardır. Eğer sayın bakanlığımız tarafından bu 
kontrol konur ise, o zaman ne bu önergenin sui
istimal edilmek suretiyle, önergeye ihtiyaç görü
lür, ne de maddedeki, bakanlığa kolaylık sağlı-
yacak olan bu geçici maddenin kaldırılmasına 
sebep teşkil eder. 

Kontrollar bugün muhtelif memleketlerde, 
bilhassa büyük şirketlerde, meselâ havayolları 
şirketlerinde de vardır. Gizli kontrollardır. Ta
nımaz bunu müesseseler; yani kontrol edilecek 
insanlar. Ancak idare heyeti veya bakan tara
fından tanınır. Bunlar giderler, gezerler, görür
ler ve gelirler; raporlarını verdikleri zaman kati 
bir karar verdikleri rapor menfi ise, o yer hak
kında, o şahıs hakkında, o müessese hakkında, 
o şube hakkında derhal icraya geçilir. Lâzımge-
len düzeltmeler yapılır. Cezai maddeler de işler. 
Yok eğer müspet ise; müspet olarak devam 
eder. Dışardan yapılacak şikâyet ve ihbar gibi 
hususlar dikkat nazara alınmaz, artık. Bu ye
minli olan, bu gibi kontrollarm, gizli kontrolla-
rm bizde konması lâzım. Bilhassa Turizm Ba
kanlığımızda bu iş başlanır ise, birçok eksiklik
lerin, aksaklıkların, hareketsizliklerin önüne 
geçmiş oluruz. Bu takdirde bu muvakkat mad
de, geçici madde yürürlüğe girer, suiistimal edil
mez. Arkadaşlarımızın korktuğu da, geçici mad
deyi kaldırmak suretiyle veya tadil suretiyle, 
görülmekte olan aksaklıkların ehemmiyeti de 
kalmış olmaz. Kısa zamanda giderilmiş olur. 
Mâruzâtım bu kadar. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Akça aleyhte buyurun. 
ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın Baş

kan, pek muhterem arkadaşlarım, teklifin tümü 
üzerinde müzakere açıldığı zaman; Sayın Ba
kan bu maddenin tahdidi surette, Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığına ait tasarrufların yerine geti
rilmesi şeklinde olmayıp, yeni kurulmuş bulu
nan fakat henüz teşkilât kanunu bulunmıyan 
Enformasyon Bakanlığının yeni sahiplerine bir 
suhulet ve atanmada bir kolaylık gösterilmek 
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için tedvin edildiğini yahut tedvin edilmek is
tendiğini söylemek suretiyle, bu kanunun, bu 
teklifin esprisini gayet güzel bir şekilde izah 
ediyor. Her halde Sayın Anburun arkadaşım, 
bunu Turizm ve Tanıtma Bakanlığına ait tasar
ruf şeklinde tavsif buyurdukları için olacak ki, 
Enformasyon Vekâletine, yeni kurulan Enfor
masyon Vekâletine ait memurların statüsünü tâ
yin edecek bir mevzuat olduğu için, bu ba
kımdan vâki konuşmalarının bir zühule müste-
nidolduğunu tahmin ediyorum. Kaldı ki, bu
gün memleketimizde müstesna kabiliyetli ya
zarlar var. Genç, dinamik ve bu yazarlardan 
bâzıları yurt dışında vazife talebetmektedirler. 
Kanunun tahdidi surette zikretmiş olduğu, kısıt
layıcı şartlardan kurtulmak suretiyle bunlardan 
istifade etmenin de davranışı içine girmek mec
buriyetindeyiz. Bu itibarla basmı bâzı ahvalde 
birinci, ikinci kuvvet telâkki edip. Onların 
memleket ve yurt dışında bizi temsil etmelerine 
mâni olacak şekilde beyanda bulunmak da, bu
rada beyanda bulunanların samimiyetini gös
termeye kâfidir. Bizi bâzı ahvalde şu veya bu 
şekilde suçlıyan arkadaşlarımız olmuştur. Ben 
belki köfteci tâbirini yersiz istimal etmiş olabi
lirim. Fakat Sayın Yıldız arkadaşım, bu kürsü
den tâyin ettiği şahsın niteliklerini saydı. Fakat 
meslekini söylemedi. Hakikaten lokantacıydı; 
çünkü, biz yalan beyanda bulunmadık ve bulun
mayız. Bize burada bühtan eden, taan eden 
arkadaşımıza şunu hatırlatmak isteriz. Ülkü 
birliği yaptığımız, ondört arkadaşınızı yurt dı
şına sürdüğünüz zaman Devlet kasasından ken
dilerini beslediniz. Bu itibarla bİ7, eski devrin 
muhasebesini yapmak istemiyoruz. Daima ile
riye bakıyoruz. Hürmetlerimle. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sataş
ma var Sayın BaşkanımJ 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş önergenin.... 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Sataş
ma var Sayın Başkan. Bana izafe etmek iste
dikleri durumu aydınlatayım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ .(Tabiî üye) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; memleketin uçuruma 
sürüklendiği bir devirde, silâha sarılarak hukuk 
dışı tutumlariyle meşruluğunu kaybetmiş bir 
iktidarı yıkmış olmanın şerefini hayatım boyun
ca taşıyacağım gibi; çocuklarıma da miras bı

rakacağım. Bu iktidarın mensupları veya on
dan ziftlenmiş olanlar şu veya bu şekilde 
27 Mayıs'a taan edebilirler. Bu Ulus Meydanın
daki Atatürk heykelinin üstündeki güvercin pis
liği değerindedir. 

Ondört arkadaşa gelince; onödrtler bu mem
lekete şerefle, namusla hizmet etmiş, namuslu 
insanlardır. 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Niye sürdü
nüz? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Onlar 
şu veya bu kimseler adına mücadele etmiş, şu 
veya bu masanın peşine gidenler; tâyin edilmek 
için şunun, bunun peşinde koşmuş insanlar de
ğillerdir. Onlar gelip bu vazifeleri kendileri de 
istememişlerdir. Sadece ondörtler; orada, ikti
darın seçimle gelecek bir iktidara devri hususun
daki fikir ihtilâfından dolayı, bizzat Millî Bir
lik Komitesi tarafından, yasama organı tarafın
dan görevlendirilmiş şerefli, namuslu insanlar
dır. Kendilerini burada hürmetle anarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Önerge okundu. Geçici mad
denin metinden çıkarılması istenmektedir. Ko
misyon ve Hükümet katılıyorlar mı efendim? 
Komisyon... Buyurun. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FAİK AT A YURT (Uşak) — Muhterem Baş
kan, değerli arkadaşlarım; müzakere ettiğimiz 
bu kanun teklifinin geçici maddesinin üç fıkra
sının da, yani heyeti umumiyesinin de, Sayın 
özgüneş tarafından bu tekliften çıkarılması su
retiyle kanunlaşman yolunda bir önerge veril
miş bulunmaktadır. Bu önerge üzerinde değerli 
fikirlerini serdetmiş bulunan Sayın Özgüneş, 
Sayın Dikeçligil, Sayın Anburun, Sayın Akça'-
yı dikkatle dinlemiş bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar; bu tadili tazammun 
eden teklifin, kanun teklifinin esas esprisi, ka
bili tatbik ve fakat daha müterakkî ve müte
kâmil bir safhaya ulaşmayı tazammun ederken, 
bir intikal safhasında, bir tezkiye ve tanzim 
müddeti de tanınmış bulunduğu içindir ki, ko
misyonumuzda yapılan müzakerelerde verilmiş 
olan önergenin lehinde söz almış bulunan arka-
daşlanmız gübi düşünülmüş ve f ajkat cari müza
kereler neticesinde bu maddenin aynen muha
fazası noktayı nazarı galebe çalarak teklif, ay
nen böyle burada olduğu gibi, huzurunuza gel-
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mis bulunmaktadır. Bir nizamdan, bir teşkilât 
statüsünden diler bir teşkilât statüsüne geçer-
iken bası pratik müşküllerle karşı karşıya ka
lındığı bakanlığın temsilcileri tarafından ko
misyonumuzda açıkça gösterilmiş ve belirtilmiş
tir. Bunların başında bilhassa, Basın-Yayın yani 
Kabaralına, Enformasyon Bakanlığı ile alâkalı 
görevlerin, dış görevlerin, yerine getirilmesinde 
uygun vasıf ve şartları haiz nitelikte kifayetli 
elemanların mevcudolmaması dikkat nazara 
alındığı içindir ki, ancak altı ay süre de uygu
lanmak ve sadece üç yıl için cari olmak kayıt 
ve şartı ile bir ve ikinci fıkralar burada tek
lifte olduğu gibi, mütalâa edilmiş bulunmak
tadır. Bu geçici maddenin son üçüncü fık
rası ise hakkı mükteseplerin muhafazasını ta
zammum etmektedir. Binaenaleyh, maddenin 
heyeti umumiyesinin buradan çıkarılması halin
de Devletin görevlerini ifa ederken, devamlı
lık noktayı nazarından ve hukukun genel pren
sipleri bakımından mahfuz hükümlerin saklı tu
tulması gibi, bir mecburiyetin de kaale alın
mamış olacağını yüksek dikkatlerinize arz et
mek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Arıburun ve 
Sayın Akça genel olarak bu geçici maddenin ay
nen muhafazası noktayı nazarını muhafaza eder
lerken; muhterem Arıburun tarafından kontrol 
kaydının ileri sürülmüş elması hakikaten önem
li bir unsur ve frenleme vazifesi görecektir. 
Bunları tutanağa, geçirtmek suretiyle, Bakanlı
ğın vaki tasarruflarında bir taraftan icra me
kanizması çalışırken diğer yönden âmme hizmet
lerinin aynı nitelikte kontrol, murakabe, dü
zenli ve plânlı bir teftişe tabi tutulmasının da 
şart ve lâzım olduğu inancını taşımaktayız, ko
misyon olarak. 

Bu itibarladır ki, hakikaten muhterem Ba
kanlık tarafından burada zapta tescil edilmek 
suretiyle, eleman mevcudohıp, olmadığı nokta
sındaki husus ve bir de bir sistemden diğer sis
teme geçerken bir tesviye - tanzim müddetine 
ihtiyaç olacağı noktası ve bu sürenin de 6 ay 
içerisinde kullanılmak, atamalar yapılmak ve 3 
yıl müddetle cari olmak kaydının kifayet edip, 
etmiyeceği noktasındaki mütalâasını tesbit et
tikten sonra, Yüce Heyetinizin en uygun ve 
âdil bir kararı istihsal edeceğine emin bıılun-

j maktayız. Görüşümüzün komisyon olarak bu 
I olduğunu beyan ve ifade ederim. 

Yüce Senatoyu selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC

METTİN CEVHERİ (Urfa Milletvekili) — Sa-
j ym Başkan, muhterem senatörler; Turizm ve 

Tanıtma Bakanlığının Teşkilâtında karşı karşı-
I ya bulunduğu birtakım sıkıntıları gidermek 

maksadiyle yüce huzurunuza getirilmiş bir ka
nun teklifi vesilesiyle, tamamiyle teknik konu
ların, memlekete, Devlet idaresine en iyi isti
kameti verebilmek yönünde düşünülen teknik 
hususların arasında, 4 lisan bildiği iddia olunan 

| bir köfteciden, bir ihtilâlini gerekçesine kadar, 
I konumuzun tamamiyle dışında kalan hususlara 

mümkün olduğu kadar cevap vermeden, her
kesin şeref ölçüsünü kendi takdirine terk ede
rek, sadece hizmetimize verilmek üzere bulunan 
kanun maddelerinin, birtakım teknik zaruret 
lerine ve hukukî yönlerine işaret etmek iıstiyo-

j rum. 

Sayın Bekata'nm kıymetli beyanlarına arzı 
İ cevabederken, bu maddenin tamamiyle, münha

sıran yeni kurullmuş bulunan, Enformasyon Ba-
j kanlığının ihtiyaçlarını karşılamak üzere kon

muş bir madde olduğunu, bu maddenin teklif 
metninde Turizm ve Tanıtma Bakanlığı da bu-

î lımduğu halde bunun Bütçe ve Plân Komisyo
nunda bizim tarafımızdan çıkartılmış bulundu
ğunu, ancak bu madde kabul edilmediği takdir-

i de yeni kurulmuş bulunan bu Bakanlığımızın 
vazife görmek imkânından mahrum bulunacağı
nı izah etmeye gayret etmiştim. Gerçekten Sa
yın DikeçHigil arkadaşımızın işaret buyurdukla-

I rı gibi, Bakanlık bünyesinden eleman istihdamı 
j eğer düşünülürse burada bir hukukî mesele ile 
I karşılaşırız. Yeni kurulan Enformasyon Bakan-
| lığının bir elemanın bünyesinde addedilebilmesi 
I için, onun kuruluş tarihinden itibaren ancak 

gördüğü hizmetin nazarı itibara alınması icabe-
I der ki, bu hizmet iki seneye baliğ olmadığı müd-
î detçe, bu yeni kurulan Bakanlık ancak dışarda 
| hali hazır mevcut bulunan ve görev yapmakta 
j olan elemanlariyle iktifa etmek zorunluluğiyle 
i karşı karşıya kalır. Turizm ve Tanıtma Bakan-
j lığının bünyesinden bu yeni bakanlığa eleman 
I aktarılması ise fiilen mümkün değildir. Bizim 
1 bu maddeden çıkarılmamızı istediğimiz zaman, 
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kendi bünyemizdeki elemanlarla bu vazifeyi ya
pabileceğimiz görüşünde oluşumuzdur. Bu iti
barla eğer bu madde çıkarılırsa, yeni kurulmuş 
olan bakanlığın vazife görmekte büyük müşkü
lât çekeceğini burada tekrar arz etmek mecbu
riyetindeyiz. Kaldı ki, maddenin Sayın Özgü-
neş'in önergesindeki gibi, toptan çıkarılması ha
linde muhterem Komisyon Sözcüsünün de işaret 
ettiği gibi, 265 sayılı Kanunun çıkarıldığı anda 
'birtakım personele tanımış olduğu müktesep ve 
mahfuz hakların da ilgası gibi hukuk dışı olan 
bir durumla karşı karşıya kalırız. Bu hüküm çı
karılabilir; Enformasyon Bakanlığı da, Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı da bütün dış görevlerin
den, hattâ yurt içi görevlerinden de alıkonabi-
lirler. Bu bakanlıklar da kapatılabilir. Bunlar 
Millî Savunma Bakanlığı gibi, İçişleri Bakanlığı 
gibi Devletin varlığiyle ayrılmaz bakanlıklar ve 
hizmetler değildirler. Ama eğer bir hizmet gö
rülmek isteniyorsa, bu hizmetin lâyıkıyle Devle
te birtakım faydalar getirmesi eğer maksut ise, 
onun birtakım hükümler ve imkânlarla da teç
hiz edilmesi gerekir. Bu bakımdan bu maddenin 
kalması, bu maddenin yeni kurulmuş olan En
formasyon Bakanlığına hizmet etmesi tarafı
mızdan zaruri görülmektedir. Arz ederim, saygı
larımla. 

BAŞKAN — Önerge okundu, Komisyon ve 
Hükümet önergeye katılmamaktadırlar. Öner
genin dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza 
arz edeceğim. Dikkate aüınmasını kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Geçici maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Akça tarafından geçici 2 nci madde 
olarak, bir metnin kanun teklifine ilâvesi iste
nilmektedir. Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici madde 2 olarak aşağıdaki metnin ilâ

vesini talebederim. 
Kütahya 

A. Orhan Akça 

Geçici madde 2. — İşbu kanunun yayımı ta
rihinden itibaren yurt dışı tâyinleri yapmada 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 657 sayılı Memurlar 
Kanunu temel hükümleri dışında kayıtlara, bağ
lı değildir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU SÖZCÜ

SÜ FAİK ATAYURT (Uşak) — Bu hususa ilk 
defa burada ıttıla kesbetmiş bulunuyoruz, Sayın 
Başkanım. Bu bakımdan takdir Yüce Heyetin
dir. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC

METTİN CEVHERİ (Urfa Milletvekili) — Yü
ce Heyetin takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi bir daha okutayım, 
Komisyon Sözcüsünün de ifade ettiği gibi, ilk 
defa Yüksek Heyetin dikkatlerine arz ediliyor. 
Bu sebeple yavaş yavaş okunmak üzere tekrar 
dikkatlerinize arz edeceğim. 

(Kütahya Üyesi A. Orhan Akça'nm) öner
gesi tekrar okundu.) 

A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Önergenin 
sonundaki «... kayıtlara» ... kelimesinden sonra 
«iki yıl süre ile» kelimelerinin ilâvesini rica edi
yorum. 

BAŞKAN — İki yıl süre ile değil mi, efen
dim? Akça'nm önergesinde iki yıl süre vardı. 
İki yıl süre olacak, önergede o geçmemiş. O hal-
do şöyle olacak : «İşbu kanunun yayımı tarihin
den itibaren yurt dışı tâyinleri yapmada Turizm 
vs Tanıtma Bakanı 657 sayılı Memurlar Kanu
nunun temel hükümleri dışında kayıtlara, iki 
yıl süre ile, bağlı değildir.» 

A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Önergemi 
izah etmeme müsaade buyurur musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun. 

A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; vermiş olduğum 
önergenin esprisi şu : Yurt dışında Türkiye'yi 
en iyi şekilde temsil edecek kalifiye elemanlar 
bakanlık içerisinde bulunmıyabilir. Faraza, bir 
milletvekilinin seçim döneminde siyasete de
vam etmiyeceği hususundaki kararını tescil et
tirdiği anda, bakanlığa müracat edip yurt dı
şında bir vazife talebetmesi her an mümkün
dür ve yerindedir. Bu itibarla bakanlık men
suplarını inhisar içerisine aldıkları bu nazari
yeden sıyrılmak sureti ile bakana yalnız iki 
sene müddetle bu hakkı tanımak kalifiye adam 
bulabilmek bakımından ileri sürülmüş bir fi
kirdir; buna iltifat etmenizi rica edeceğim. 
Bu itibarla, bakanlık mensuplarının bir kısmı
nın yurt dışında dört sene kalıp, tekrar iki se-
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ne içerde kalıp, tekrar dört sene dışarı çık- I 
mak sureti ile bir devri daim yapmak ve kali
fiye alemanlardan dışarıda istifade edememe
nin endişesi içerisinde olduğum için bu takriri 
vermiş bulunuyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ural buyurunuz. 
SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; Sayın Akça'nın vermiş ol
duğu teklifi izah ederken söylemiş olduğu söz
ler, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı görevlerinin 
basın ataşeliklerinin daha iyi yapılmasını değil, 
seçim şansını yitirmiş veya buna mümasil sebep
lerle milletvekili olmaktan sarfınazar eden ki- I 
silere bir nevi, amiyane tâbirle, arpalık tâyin 
etmek hedefini taşıdığı ortadadır. 

Sayın arkadaşlarım, Hükümetn seçimi kay
beden veya seçime iştirak etmiyen milletvekil
lerini diyeyim, partililerini demiyeyim, tâyin 
etmede büyük sıkıntılara uğı-adığı bir vakıa
dır. Ama geleceksiniz buraya Hükümete, ne li
san bilme nede her hangi bir başka kayıt ol- , 
madan adam kayırma salâhiyeti vereceksiniz, 
sonra bunu Turizm ve Tanıtma Bakanlığının I 
daha iyi işletilmesi fikri perdesi ile, tülü ile ör- | 
teceksiniz ve öyle takdim edeceksiniz, bu müm- | 
kün değildir. Bu teklifin sadece birtakım va- | 
sıfsız kişilerin, sırf geçmişte milletvekilidir di- j 
ye tâyinine yol açacaktır. Milletvekilliği yap- j 
mış olmak Turizm, ve Tanıtma Bakanlığı gö- j 
revlerinin icabettirdiği tekniği, ehliyeti haiz ol- j 
mak demek değildir. Saygılar sunarım. | 

A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın Baş- ; 
kan, sataşma vardır cevap vereyim. j 

BAŞKAN — Hayır, sataşma yok. Yalnız j 
önergenin aleyhinde söylediler. Lehinde bir üye 
söz alabilir. Lehinde söz istiyen olmadığına gö- : 
re komisyon ve Hükümet takdire bırakıyorlar, i 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai 
O'Kan'm, 1189 sayılı Kanunun ele 2 maddesinin 

I Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza arz ede
ceğim. Önergenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Geçici maddeyi oyunuza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4, — Bu kanun yayımı tarihinde yü-

rrülüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen, 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler...? Kabul etmiyenler...? Kabul edilmiş
tir. 

Madde 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen, 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler...? Kabul etmiyenler...? Kabul edilmiş-

I tiı-. 
Kanun teklifinin tümü üzerinde lehte ve 

aleyhte söz istiyen, yok. Tümünü oylarınıza 
I arz ediyorumı Kabul edenler,..? Kabul etmiyen-
I 1er...? Kabul edilmiştir. 
[ Gündemimizde komisyonlarda açık bulunan 
! üyeliklere seçim, Anayasa Mahkemesine bir ye-
I dek üye seçimi gibi, seçimle ilgili ve ekseriyeti 
| gerektiren hususlar mevcut bulunmaktadır. 
| 
! Zaman bir hayli gecikmiş bulunduğundan, 
j Genel Kurulda da seçimleri yapmaya yetecek 
I derecede üye bulunmadığı görülmektedir. Bu 
| sebeple yarın yapılacak olan birleşik toplantı-
\ dan sonra toplanmak üzere birleşimi kapatıyo-
• ıum. 

i Kapanma saati : 19,45 

tatbikine dair yazdı soru önergesi ve Maliye Ba
kanı Mesut Erez'in cevabı (7/631) 

6. — SORULAR VS CEVAPLAR 
B) YAZILI CORPLAR VE CEVAPLARI 
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C. Senatosu B : 46 

21 . 1 . 1970 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi arz ederim. 

Sezai O'Kan 
Tabiî Üye 

1189 sayılı Kanunun ek 2 maddesinde, tüm 
emeklilerin Emekli Sandığı Kanununa ve Sosyal 
Sigortalar Kanununa bağlı işyerlerinde çalıştık
ları takdirde, emekli aylıklarının kesileceği be
lirtilmektedir. 

1. Bu duruma göre, sözü edilen maddenin 
tatbikatım. Bakanlık nasıl düşünmektedir? 

2. Belirtilen madde, lâfzı gibi anlasılüp uy
gulanacak ise özel maksatla getirilmiş kanunla 
çok yaygın bir uygulamanın tevlidedeceği mah
zurları gidermek için bir tedbir düşünülmekte 
midir? 

3. Kanun metninin tatbikatta vuzuha ka
vuşturulması yönünden şu örnek üzerinde, Ba
kanlığınızın görüşü nedir? 

Emekli Sandığı Kanununa göre, emekli ol
muş bir subay, bir yargıç, bir öğretmen veya bir 
maliyeci, emekliliğini mütaakıp Sosyal Sigorta
lar Kanununa tâbi bir işyerinde, özellikle ta
mamen özel bir teşebbüste çalıştığı takdirde 
emekli maaşından feragat mı ettirilecektir? 

Sorularımın içtüzüğe göre madde madde ce
vaplandırılmasını istirham ederim. 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 2 = 3 . 1970 

Bütçe ve Malî Kontrol Gn Md. 
Emekli Şb. 

Sayı : 115619-123.3270 
Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî Üyesi Sezai O'Kan'm ya
zılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 24 . 1 , 1970 tarihli ve 10245-6058-7/631 
sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai 
O'Kan'm 1189 sayılı Kanunun ek 2 nci madde
sinin tatbikine dair olan yazılı soru önergesinin 
cevabı 3 nüsha olarak sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Maliye Bakanı 

Mesut Erez 

3 . 3 . 1970 O ; 1 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Sezai 
O'Kar.'m yazılı soru önergesine cevap 

Tabiî Senatör Sayın Sezai O'Kan tarafından 
verilen önergede, 1189 sayılı Kanunun ek 2 nci 
maddesinde, tüm emeklilerin Emekli Sandığı 
Kanununa ve Sosyal Sigortalar Kanununa bağlı 
işyerlerinde çalıştıkları takdirde emekli aylıkla
rının kesileceğinden bahisle : 

1. Bahis konusu maddenin tatbikatı hakkın
daki Bakanlığımızın düşüncesi, 

2. Madde, lâfzı gibi anlaşılıp uygulanacak 
ise, özel maksatla getirilmiş kanunla, çok yay
gın bir uygulamanın tevlidedeceği mahzurları 
gidermek için bir tedbir düşünülüp düşünülme
diği, 

3. Kanun metninin tatbikatta vuzuha kavuş
turulması halamından Bakanlığımızın görüşünün 
ne olduğu, ve Emekli Sandığı Kanununa göre 
emekli olmuş bir subay veya bir sivilin, mekli-
liğini mütakıp Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi 
bir işyerinde özellikle tamamen özel bir teşeb
büste çalıştığı takdirde emekli maaşından fe
ragat mı edeceği, 

Sorulmaktadır. 
1. DD ve Limanları işletme Genel Mü

dürlüğü işçileri Emekli Sandığı ile, Askerî 
Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sos
yal Sigortalar Kurumuna devri hakkındaki 991 
sayılı Kanuna ek ve geçici maddeler eklenme
sine dair olan 13 . 11 . 1969 tarihli ve 1189 sa
yılı, Kanunun ek 9, nci maddesi : 

a) Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilmiş 
olan DD" işçileri Emekli Sandığı ile Askerî 
Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı tara
fından 1 . 8 . 1968 tarihinden önce emekli ay
lı ğ1. bağlanmış olanların, 

b) Sözü geçen sandıkların devrinden sonra 
Sosyal Sigortalar Kurumunca aynı sandıklar 
mensuplarından, emekli aylığı bağlanmış olan
ların, 

C) Hizmetlerinin bir kısmı T. C. Emekli San
dığına, diğer kısmı da sözü geçen sandıklara 
tâbi olarak geçmiş olupta, 228 sayılı Kanun ge
reğince birleşik hizmet üzerinden aylık bağlan
mış olanların; 

T. C. Emekli Sandığı Kanununa tabi daire, 
kurum ve ortaklıklar ile, Sosyal Sigortalar Ka
nununa tabi işyerlerinde çalışmaları halinde 
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emekli aylıklarının kesileceği hükümlerini ihtiva 
etmektedir. 

Yukarıda işaret edildiği üzere, 1189 sayılı 
Kanun, DDY ve Askerî Fabrikalar işçileri 
Emekli Sandıklarına tabi olanlar hakkındaki 
991 sayılı Kanuna ek ve geçici maddeler eklen
mesine dair hükümleri ihtiva ettiğine göre, bu 
kanunla 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa göre emekli aylığı veya 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununa göre, emekli (ihti
yarlık) aylığı bağlanmış olanlar hakkında hü- j 
küm getirmesi bahis konusu olamaz. Esasen, j 
Emekli Sandığı Kanununa göre emekliye ayrıl- j 
iniş olanlardan yeniden göreve alınacaklar hak
kında yapılacak işlem 5434 sayılı Kanunun 98 -
100 ncü, 1101 sayılı Kanunun ek 5 nci ve ge
çici 9 ncu maddelerinde ve 506 sayılı Sosyal Si- j 
gortalar Kanununa göre emekli (ihtiyarlık) ay- § 
lığı bağlanmış olanlardan işe girecek olanlar j 
hakkında yapılacak işlemde, sözü geçen Kamı- \ 
nım 63 ncü maddesinde gösterilmiştir. ) 

Binaenaleyh, bahis konusu kanunun ek 2 nci 
maddesi hükmünün yalnız yukarda (a), (b), (c) 
fıkralarında gösterilenler hakkında uygulanma
sı, 

2. Bahis konusu kanunun ek 2 nci maddesi 
hükmünün yanlış anlaşıldığı daha önce gazete
lerde çıkan yazılarda görülmesi üzerine, keyfiyet 
ilgili Bakanlık ve kurumlar temsilcilerinin işti
rakiyle yapılan toplantıda da incelenmiş netice
de yine yukarıdaki görüşe varılarak bu konu 
bir protokol ile de tesbit olunmuştur. 

Bu duruma göre, madde hükmünün tatbik 
yeri ancak yukarıda işaret edilenlere ait bulun
maktadır. 

3. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşıla
cağı üzere, bütün hizmetleri T. G. Emekli San
dığı Kanununa gere geçmiş her hangi bir emek
linin Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel bir 
teşebbüste işe girmesi halinde emekli aylığının 
kesilmemesi gerekeceği düşünülmektedir. 

Tatbikat ela, bu yola yöneltilmiştir. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

46 NCI BİRLEŞİM 

3 . 3 . 1970 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim. 

2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm, Orman İdaresine genel bütçe
den ödenen paralara dair Orman Bakanından 
sözlü sorusu (6/500) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, halen yürürlükte olan 
nizamnamelere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/508) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altmova, Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin ne
denlerine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/516) 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kaman ilçesinin, Akpmar bu
cağına bağlı Himmctuşağı ve civarındaki köy
lere dikilen kavak ve kayısı fidanlarına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/521) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum'da sağlık ocağı 
ve sağlık evi sayılarına dair Sağlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/528) \ 

6. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'm, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan yo
lun asfalt yapmma dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Osman Alihocagil'in, İktisadi Devlet Teşek
külleri bütçelerinden ücret alan müstahdemlere. 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nm, Ayvalık'ta Sarımsaklı mev
kiindeki Hazineye ait arazinin tevziine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/534) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Gençlik ve Spor Bakanlığının 
ihdasına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/535) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, TRT'nin malî sıkıntılarına 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü so
rusu (6/536) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, Sivas ili köy yolları ve içme 
sularına dair, Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/537) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, kalorifer bacalarından çı
kan zehirli gazlara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/542) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin, Haştaş Anonim Şirketine 
dair Ticaret ve Maliye bakanlıklarından sözlü so
rusu (6/543) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nm, Balıkesir ili Ayvalık ilçe
sinde 1968 yılında yapılan orman tahdidi faa
liyetlerine dair Orman Bakanından sözlü soru
su (6/545) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Keban Gölü Barajı sahasına dü
şen arazi istimlâklerine dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/546) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Namik Kemal-Mahallesin-
deki konutların tahsisine dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanından sözlü sorusu (6/544) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
1 A - HAKLARINDA.İVEDİLİK KARA&L 

VERİLEN İŞLER 
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B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ııcü 
fıkrası muvacehesinde, «Başkanvekillerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılamaya
cakları» hakkında Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporları ve Başkanlık Divanı kararı. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazerin, Kars ve çevresinde hüküm süren 
ve bölge hayvancılığına ve ekonomisine zarar
lar veren kuraklığa dair Senato araştırması is-
tiyen önergesi (10/32) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri 
Mucip Ataklı, Ekrem Acuneı\ Suphi Karaman, 
Sezai O'Kan ve M. Şükran Özkaya'nm yasama 
dokunulma zlıklarmm kaldırılın ası hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/608) 
(S. Sayısı : 1361) (Dağıtma tarihi : 3,2.1970) 

4. —• Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ 
Beler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa, ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/845) (S. Sayısı : 1362) (Dağıtma tarihi : 
3 . 2 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilâtı ve Memurin Kanununa bir 
madde ile iki geçici madde ilâvesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler, 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2/29; Cumhu
riyet Senatosu 2/280) (S. Sayısı : 1327) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 2 . 1970) 

2. — 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı Kanununa bağlı beş madde ve bir geçici 
madde eklenmesine dair- kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonu Başkanlığı tezkeresi ile Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2/228 ; Cum
huriyet Senatosu 2/279) (S. Sayısı : 1373) (Da
ğıtma tarihi : 28 . 2 . 1970) 
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Toplantı : 9 I 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 

265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununa beş madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma Komisyonu Başkanlığı tezke resi ile Bütçe ve Plân Komisyonu 

raporu (Millet Meclisi 2/222; Cumhuriyet Senatosu 2/279) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 43) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 11 . 2 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 848-3788 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

MJllet Meclisinin 9 . 2 .1970 tarihli 43 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununa beş madde ve bir geçici 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, dosyası ile ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 14 . 1 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 9 . 2 . 1970 tarihli 43 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiş
tir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 43) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu tezkeresi 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve 23 . 2 . 1969 
Tanıtma Komisyonu 
Esas No. : 2/279 

Karar No. : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununa beş madde ve bir geçici madde eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifi, Bayram tatiline girilmesi nedeniyle yeterli çjoğunluk olmadığından 
Komisyonumuzda görüşülememiştir. 

Dışişleri Komisyonundaki süresi dolduğu için adı geçen kanun teklifinin havalesinin Bütçe 
ve Plân Komisyonuna yapılmasına emirlerinizi arz ederim. 

Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu 

Başkanı 
Mahmut Vural 

Öl Ö 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 25 . 2 . 1970 

Esas No : 2/279 
Karar No : 24 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 9 . 2 . 1970 tarihli 43 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununa beş madde ve bir 
geçici madde eklenmesi hakkında kanun teklifi, Komisyonumuzun 25 (Şubat 1970 tarihli 7 nci 
Birleşiminde ilgili Turizm ve Tanıtma Bakanı ve Maliye Bakanlığı temsilcileri de hazır bulunduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu. 

1 - 2 . 7 . 1963 tarihli ve 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununun yürürlüğe 
girmesinden bu yana geçen süre içinde, kanunun bâzı hükümlerinin yeniden ele alınarak günün 
ihtiyaçlarını karşılıyacak düzenlemelere tabi tutulması bir zaruret haline gelmiş bulunmakta
dır. Nitekim, Bakanlık hizmetlerinin turizm ve turizmin tanıtılmasına inhisar ettirilerek, Dev
let haber hizmetleri ile ilgili görev, yetki ve kadroların 4951 sayılı Kanuna istinaden Başbakan
lığa bağlı Basın - Yayın Genel Müdürlüğü adı altında tedvirine gidilmesi ve bu işler için bir 
Devlet Bakanının görevlendirilmiş olması da bu hususu teyidetmektedir. 

Henüz bir teşkilât kanunundan mahrum bulunan kuruluşun, görevlerini gerek yurt içinde 
ve gerek yurt dışında yeterli ölçüler içinde yürütülebilmesini sağlamak maksadiyle, teşkilât 
kanunu çıkıncaya kadar özellikle yurt dışındaki hizmetler için gerekli personelin temini zorunlu 
bulunmaktadır. 

Bu itibarla yurt dışında görevlendirilecek personelin nitelikleri ile atanma şartlarını dü
zenlemek ve bunların bâzı haklardan faydalanabilmelerini sağlamak üzere 265 sayılı Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı Kanununa gerekli ilâveler ve bu kanunda değişiklikler yapılmasını öngören 
kanun teklifi Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi içinde yer alan ek 1, ek 2 ve ek 3 ncü maddeler 
komisyonunıuzca da aynen kabul edilmiş; yurt dışı teşkilâtına atanacak idari memurlarla ilgili 
bulunan ek 4 ncü madde, kanunların genelliği ve eşitliği prensibine aykırı görülerek komisyonu
muzca değiştirilmiştir. Filhakika, ek 4 ncü madde, bakanlıkta en az beş yıl hizmet görmüş bu
lunan memurların yurt dışı teşkilâtı idari memurluklarına atanabilmelerini imkân dâhiline sok
makta ve bu memurlarda başka bir nitelik aramamaktadır. Oysa, Devletin diğer kuruluşlarında 
(Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı), yurt dışına atanacak idari memurlar
da belirli bir tahsil ve yabancı dil bilgisi niteliğinin de mevcut bulunması çeşitli kanunlarla 
hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

Bu itibarla, diğer kuruluşlarla bir tenazur temin etmek maksadiyle «en az beş yıl hizmet 
görmüş olmak» şartının \Tanısıra, asgari lise ve ya muadili bir okul mezunu olmak ve seviyesi ayrı 
bir yönetmelikte belirtilecek sınavla tesbit olunacak yabancı dil bilgisine sahip bulunmak şartla
rının da aranması komisyonumuzca yerinde görülmüş ve ek 4 ncü madde bu hususları da ihtiva 
edecek şekilde değiştirilmiştir. 

Millet Meclisi metninin 2 nci maddesine bağlı (2) sayılı cetvelde, 1 100 lira aylıklı «Turistik 
Tesisler Uzman Denetçisi» kadrolarının derecesinin sehven «4» olarak yazıldığı tesbit olunduğun
dan, bu kadrolara ait derece «5» olarak düzeltilmiştir. 

Millet Meclisince kabul edilen 3 ncü, geçici, 4 ncü ve 5 nci maddeler komisyonumuzca da ay
nen kabul edilmiştir. 

I I I - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 
kararlaştırılmıştır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1373) 



Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 

Ankara Uşak Konya Ankara 
Y. Köker M. F. Atayurt O. N. Canpolat 1. Yetiş 

Aydın Cumhurbaşkanınca S. Ü. Malatya Manisa 
İ. C. Ege R. tiner- N. Akyurt O. Karaosmanoğlu 

Tabiî Üye Trabzon 
Söz hakkını mahfuzdur Söz hakkım mahfuzdur 

S. Özgür A. S. Ağanoğlu 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanu
nuna beş madde ve bir geçici madde eklenmesi 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 265 sayılı Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı Kanununa aşağıdaki maddeler eklen
miştir : 

EK MADDE 1. — Yurt dışı teşkilâtına Basın 
Müşaviri, Turizm ve Tanıtma Müşaviri, Basın 
Ataşesi. Turizm ve Tanıtma Ataşesi, Basın Ata
şe Yardımcısı veya Turizm ve Tanıtma Ataşe 
Yardımcısı olarak atanacakların : 

a) 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 
48 nci maddesinde yazılı şartları haiz olmaları, 

b) Ekonomik veya sosyal veya edebî ilim
ler veya turizm veya habercilik ile ilgili olduğu 
Bakanlıkça kabul edilip öğretim derecesinin 
yüksek olduğu Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik 
olunan fakülte veya yüksek okullardan mezun 
olmaları, 

c) İngilizce, "Fransızca, Almanca dillerin
den birimi veya hizmetin görüleceği memleketin 
dilini okuyup yazmaya ve konuşmaya mukte
dir olduklarını, hazırlanacak bir yönetmelik ge
reğince ilgili üniversite öğretim üyelerinin ço
ğunlukta bulundukları bir kuralda verecekleri 
bir sınavda tevsik etmeleri, 

d) Yurt dışı göreve tâyininden önce en az 
iki yıl müddetle aralıksız olarak Bakanlık mer
kez veya yurt içi teşkilâtında çalışmış bulunma
ları şarttır. 

EK MADDE 2. — Dış teşkilâta atananlar 
yurt dışında her defasında dört yıl kalabilirler. 
Yurt dışındaki görevlerin yerine getirilebilmesi 
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| BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

285 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanu
nuna beş madde ve bir geçici madde eklenmesi 

| hakkında kanun teklifi 

I MADDE L — 265 sayılı Turizm ve Tanıtma 
i Bakanlığı Kanununa aşağıdaki maddeler ek

lenmiştir : 

EK MADDE 1. — Yurt dışı teşkilâtına Ba
sın Müşaviri. Turizm ve Tanıtma Müşaviri, Ba
sın Ataşesi, Turizm ve Tanıtma Ataşesi, Basın 
Ataşe Yardımcısı veya Turizm ve Tanıtma Ata-
şe Yardımcısı olarak atanacakların : 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
48 nci maddesinde yazılı şartları haiz olmaları, 

b) Ekonomik veya sosyal, edebî ilimler ve
ya turizm veya habercilik ile ilgili olduğu Ba
kanlıkça kabul edilip öğretim derecesinin yük
sek olduğu Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik 
olunan fakülte veya yüksek okullardan mezun 
olmaları, 

c) İngilizce, Fransızca. Almanca dillerin
den birini veya hizmetin görüleceği memleketin 
dilini okuyup yazmaya ve konuşmaya mukte
dir olduklarım, hazırlanacak bir yönetmelik ge
reğince ilgili üniversite öğretim üyelerinin ço
ğunlukta bulundukları bir kurulda verecekleri 
bir sınavda tevsik etmeleri, 

d) Yurt dışı göreve tâyininden önce en az 
iki yıl müddetle aralıksız olarak Bakanlıl î mer
kez veya yurt içi teşkilâtında çalışmış bulun
maları şarttır. 

EK MADDE 2. — Dış teşkilâta atananlar 
yurt dışında her defasında dört yıl kalabilirler. 
Yurt dışındaki görevlerin yerine getirilebilmesi 
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için zaruret halinde bu süre bir yıl daha uzatı
labilir. 

Yeniden yurt dışına atanabilmek için bakan
lık merkez veya yurt içi teşkilâtında en aza iki 
yıl çalışmış olmak şarttır. 

EK MADDE 3. — Ek 1 nci maddenin a, c, 
d bendlerindeki şartlan haiz olmakla beraber, 
beş yıl süre ile bilfiil gazetecilik yaptıkları ve 
aralıksız olarak aynı süre sarı basın kartı taşı
dıkları Bakanlıkça sabit olan lise mezunu ga
zeteciler yurt dışı teşkilâtına basm ataşe yar
dımcısı olarak atanabilirler. 

Aynı şartları haiz olmakla beraber, yüksek 
öğrenim yapmış olan gazeteciler basın ataşeli
ğine atanabilirler. 

EK MADDE 4. — Bakanlıkta en az beş yıl 
hizmet görmüş bulunan memurlar yurt dışı teş
kilâtı idari memurluklarına bir defaya mahsus 
olmak kaydiyle atanabilirler. Bunların atanma 
şartlan ayrı bir yönetmelikle tesbit edilir. 

İdari memurların yurt dışındaki hizmet süre
leri en çok 4 yıldır. 

İdari memurlar hiçbir şekilde ataşe yardım
cılığı ve daha yüksek görevler yapamazlar, bu 
görevleri tedvir veya bu görevlere vekâlet ede
mezler. 

MADDE 2. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelle, 265 sayılı Kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvelle eklenen kadrolardan bu kanuna bağ
lı (1) sayılı cetveldeki kadrolar çıkarılmış ve 
(2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiş
tir. 

MADDE 3. — 265 sayılı Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı Kanununda gecen «Turizm ve Tanıt
ma Büro müdürleri» deyimi «Turizm ve Tanıt
ma müşaviri, Tunizm ve Tanıtma ataşesi» ola
rak değiştirilmiş, aynı kanunun 19 ncu madde
sinin 2 nci fıkrasında geçen «20 nci maddenin 
(ç) fıkrası» deyimi yerine «Ek 1 nci madde
nin (c) bendi» deyimi konulmuş, 20 ve 22 nci 
maddeleri kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği günden başlıyarak altı ay içinde basm 
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(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 
metin) 

için zaruret halinde bu süre bir yıl daha uzatı
labilir. 

Yeniden yurt dışına atanabilmek için bakan
lık merkez veya yurt içi teşkilâtında en az iki 
yıl çalışmış olmak şarttır. 

EK MADDE 3. — Ek 1 nci maddenin a, c, d 
bendlerindeki şartları haiz olmakla beraber, beş 
yıl süre ile bilfiil gazetecilik yaptıkları ve ara
lıksız olarak aynı süre sarı basm kartı taşıdık
ları Bakanlıkça sabit olan lise mezunu gazeteci
ler yurt dışı teşkilâtına basm ataşe yardımcısı 
olarak atanabilirler. 

Aynı şartları haiz olmakla beraber, yüksek 
öğrenim yapmış olan gazeteciler basm ataşeliği
ne atanabilirler. 

EK MADDE 4. — Bakanlıkta en az beş yıl 
hizmet görmüş asgari lise veya muadili bir okul 
mezunu bulunan memurlar yurt dışı teşkilâtı 
idari memurluklarına bir defaya mahsus olmak 
kavdivle atanabilirler. Bunların yabancı dil bil
gilerini tesbit usulü ve diŞer atanma şartları 
ayrı bir yönetmelikle tesbit edilir. 

İdari memurların yurt dışındaki hizmet sü
releri en çok 4 yıldır. 

İdari memurla-1' hiçbir şekilde ataşe yardım
cılığı ve daha yüksek görevler yapamazlar, bu 
görevleri tedvir veya bu görevlere vekâlet ede
mezler. 

MADDE 2. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele, 265 sayılı Kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvelle eklenen kadrolardan bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolar çıkarılmış 
ve (2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar ek
lenmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisince kabul 
I edilen geçici madde aynen kabul edilmiştir. 
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müşavirliği, basın ataşeliği ve basın ataşe yar
dımcılığına yapılan atamalarda ek 1 nci madde
nin (d) bendi ile ek 2 ncıi maddenin ikinci fık
rası hükümleri uygulanmaz. 

Bu madde uyarınca atananlar yurt dışı gö
revde en çok üç yıl kalabilirler. 

Halen Bakanlıkta çalışan personelin 265 sa
yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununa 
müsteniden iktisabettikleri haklar saklıdır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 
metin) 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı 
cetveller 

D. 

(1) SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi 
Aylık 

Aded tutarı 

İL Merkezde Turizm ve Tanıtma 
Bürosu Müdürü veya Basın 
Ataşesi Yardımcısı Adayı 

(2) SAYILI CETVEL 

10 450 

). 

3 
3 
5 
4 

6 

Görevin çeşidi 

Merkez Teşkilâtı 
Müsteşar Yardımcısı 
Bakanlık Müşaviri (İh. Ye.) 
Genel Müdür Yardımcısı 
Turistik Tesisler Uzman De
netçisi (İh. Ye.) 
Turistik Tesisler Uzman De
netçisi (İh. Ye.) 

Aded 

1 
2 
4 

3 

3 

Aylık 
tutarı 

1 500 
1 500 
1 100 

1 100 

950 

D. 

4 

7 
8 
9 

Görevin çeşidi 

Yurt dışı teşkilâtı 

Turizm ve Tanıtma Müşaviri 
(İh. 
İdari 
İdari 

Ye.) 
Memur 
Memur 

İdari Memur 

Aded 

4 
2 
3 
3 

Aylık 
tutarı 

* 

1 250 
800 
700 
600 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 
metne bağlı cetveller 

(1) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı (1) sayılı cet
vel aynen kabul edilmiştir. 

(2) SAYILI CETVEL 

). 

3 

3 

5 
5 

Görevin çeşidi 

Merkez Teşkilâtı 

Müsteşar Yardımcısı 

Baikanlık Müşaviri (İh. Yeri) 

Genel Müdür Yardımcısı 
Turistik Tesisler Uzman De
netçisi (İh. Yeri) 

Aded 

1 

2 

4 

3 

Aylık 
tutarı 

1 500 

1 500 

1 100 

1 100 

D. 

6 

4 

7 
8 
9 

Görevin çeşidi 

Turistik Tesisler Uzman De
netçisi (İh. Yeri) 

Yurt Dışı Teşkilâtı 
Turizm ve Tanıtma Müşaviri 
(İh. Yeri) 
İdari Memur 

» » 
» » 

Aded 

o o 

4 
2 
3 
3 

Aylık 
tutarı 

950 

1 250 
800 
700 
600 

»>©-« 
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