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«*»*• 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Sadi Ko-
çaş; Dr. Rıza Nur'un 1961 yılında açılmak üze
re Londra Üniversitesine bıraktığı; Atatürk'ü 
ve onun idaresinde Türk Milletinin yarattığı 

zaferleri ve eserleri tahkir ve tezyif edici ki
tabının basılarak piyasaya sürüldüğünü beyan
la, bu hususta Hükümetin ve adlî mercilerin 
gerekli titizliği göstermesini istedi. 

— 52 
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Devlet Bakanı Seyfi Öztürk; şahsına ve 
eserlerine en ufak bir gölge düşürülmesine bu 
memlekette kimsenin rıza göstermiyeceği Ata
türk aleyhine yazılmış böyle bir kitabın piya
sadan kaldırılmasını temin maksadiyle dâva 
açılması hususunda Adalet Bakanının Cum
huriyet Savcılığına emir verdiğini ve mahke
me kararının beklendiğini bildirdi. 

4753 sayılı Kanuna ek bir madde ilâvesi 
hakkındaki kanun teklifinin, ilgili komisyon
lardan üçer üye seçilmek suretiyle kurulacak 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair Tarım 

Komisyonu Başkanlığı tezkeresi okundu, ka
bul olundu. 

Yapılan yoklama neticesinde salonda salt 
çoğunluk kalmadığı anlaşıldığından 12 Kasım 
1968 Salı günü saat 15,00 te toplanılmak üzere 
Birşleşime saat 15,30 da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 
Sırrı At alay Sadık Artukmaç 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zerin T üzün 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat Öztürkçine'nin, Moskova Devlet Sirkine 
dair sözlü soru önergesi Maliye Bakanlığına 
gönderilmiştir. (0/512) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'm, Ceyhan havzasında baraj in
şaatına geçilmesine dair, sözlü soru önergesi 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/513) 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat Öztürkçine, dış ülkelerde yaşıyan veya 
Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza dair sözlü 
sorusunu yazılı soruya, çevirdiği hakkındaki 
önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/492) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'in, Maraş bölgesindeki orman 
hizmetlerine dair, yazılı soru önergesi Tarım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/493) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'm, linyit kömürü sondajlarına 
dair, yazılı soru önergesi Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına gönderilmiştir, (7/494) 

• * « ? » • 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S, Ü.) 

BAŞKAN — 4 ncü Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Müza

kerelere başlıyoruz. 

Yarınki 13 . 11 . 1968 Çarşamba günü saat 
15,00 te Birleşik Toplantı vardır. Yüksek He
yete arz olunur. 
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3. — DEMEÇLER V 

1. — İçel Üyesi Lütfi Büğettin; Eğitim Fa- i 
kültesi mezunlarının, Fakültenin kuruluş amaç
larına uygun olarak tâyin edilmeleri lüzumuna 
dair demeci ve Millî Eğitim Bakanı İlhamı Er-
tem'in cevabı. 

BAŞKAN — Sayın içel Üyesi Lütfi Bilgen, I 
Ankara Eğitim Fakültesi öğrencilerinin istik- j 
balleri hakkında gündem dışı söz talebediyorlar. 
Başkanlık bu mevzuu bir sözlü soru konusu ola
rak telâkki ettiği cihetle söz vermek niyetinde 
değildir. Israr ediyor musunuz Sayın Bilgen?.. 
Bu herkesçe bilinen bir mevzudur. Bakanlık
tan yazılı olarak sorabilirsiniz ve size cevap 
verirler. Veya sözlü soru sorarsınız size cevap 
verirler. 

LÜTFİ BiGEN (İçel) — Fakülte ve talebe 
ile Bakanlık arasında bir ihtilâf vardır. 

BAŞKAN — Bu bir sözlü soru mevzuu ola-
bilir, burada gündem dışı mevzu olarak görmü- i 
yorum. Talep ve ısrar ediyorsanız oya arz ede- i 
C'JJLI. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Efendim, bugün- j 
lerde mütemadiyen okullar kapatılıyor. Eğitim I 
Fakültesinde de böyle bir durura vardır. ! 

BAŞKAN — Efendim bunun âcil bir duru- I 
mu yoktur. Israr ediyormusunuz efendim? j 

LÜTFİ BİLGEN (içel) — Evet, evet. j 

BAŞKAN — Israr ediyorsunuz. Sayın Lütfi ı 
Bilgen gündem dışı konuşmak için, Ankara Eği
tim Fakültesi öğrencilerinin istikballeri naklen- j 
da gündem dışı konuşmak için ısrar ettiler. Ken
disine gündem dışı söz verilip verilmeme:! hu
susunu oylarınıza arz edeceğim. Sis verilme
sini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Buyurun Sayın Bilgen. 
LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Evvelâ SÖZ ver

diğiniz için hepinize teşekkür ederim. Vaktinizi 
çok almıyacağım. Birkaç dakikada bitireceğim. 

1965 senesinde Ankara'da bir Eğitim Fakül
tesi kurulmuştur. Bu Eğitim Fakültesi her hangi 
bir öğretmen okulu değildir. Bu sene ilk me
zunlarını verecektir. Mezun olacak talebenin 
meslek hayatına atıldıktan sonra Devlet sektö
ründe ne gibi yerlerde kullanılacağı henüz belli 
değildir. Eğitim Bakanlığı ile talebe arasında j 

E SÖYLEVLER 

bir anlaşmazlık vardır. Bunun had safhaya gel
meden önlenmesi için ben söz almış bulunuyo
rum. 

Eğitim Fakültesinin kuruluş amacı kısaca 
şöyledir: Eğitim Fakülteleri bilindiği gibi klâ
sik kuruluşlar olmaktan ziyade, eğitim ile ilgili 
problemlerin zamanımızdaki genişliği ve karma
şıklığı karşısında duyulan yeniden düzene koy
ma ihtiyaçlarının cevabı olmak üzere, ihdas edil
miş modern kuruluşlardır. Memleketimiz açısın
dan ise durum büsbütün böyledir. Zira asıl 
fonksiyonları öğretmen yetiştirmekten ibaret 
olan, yerleşmiş, müesseseleşmiş birçok yüksek 
eğretim kurumlarımız zaten mevcuttur. Bu iti
barla Eğitim Fakültesinin izlediği gaye bu ku
rumların gayelerinin aynı değildir. Böyle olsa 
idi yeni kurulacak bir fakülte mevcut kurum
ların hizmetlerine sadece sayı bakımından bir ek 
yardımda bulunmuş olurdu. Bu da bir vazife 
tekrarından başka bir şey olmazdı. Ve yeni bir 
görev çeşidi teşkil etmezdi. Eğitim Fakültesinin 
çok daha geniş bir amacı vardır, bu modern 
eğitim bilimlerinin ışığı altında memleketimizin 
çeşitli eğitim problemlerini ele almak ve böyle
ce çeşit?I eğitim hizmetlerinin daha rasyonel bir 
tarzda görülmesine yardım etmektir, deniyor. 

Talebeye Millî Eğitim Bakanlığının verdiği 
>v..?, cevap şu: «Sıra öğretmeni oIacaksımz:> 
r?-"lr.r. Onlar da derler ki «KU.IT h1.? amacı böy
le olduğuna, ayrı bir eğitim sistemi de tatbik 
r iMJğbıe göre, sıra öğretmeni olacaksak bize 
•m bak niçin verildi» derler. Şimdi burada ku-
rvl"^9,r:i lâmmgelen bölümlerden bugün için üç 
tanesi vardır, bunlardan birincisi okul psikoloji
si ve rehberlik bölümü, ikincisi eğitim plânla
ması, ekonomisi ve idaresi bölümü, üçüncüsü 
de ezel eğitim bölümüdür. Gerek tatbikatta acı
lan bölümler, gerekse kuruluş amacı pek aşikar 
olarak buradan çıkacak arkadaşlarımızın özel 
bir yerde istihdamını gerektirmektedir. Hal 
böyle iken, Millî Eğitim. Bakanlığının bunlara 
şimdiden bir teminat vermiyerek sıradan öğret
men olacaksınız diye tutturması talebeler arasın
da huzursuzluk yaratmaktadır. Aralarındaki 
ihtilaf budur. Bunun dikkate alınması için hu
zurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın İiha-
mi Ertem. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMN ERTEM 
(Edirne "Milletvekili) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun sayın üyeleri; Eğitim Fa
kültesi biraz evvel Sayın Lütfi Bilgenin gerek
çesinde belirttiği hususları yerine getirmek üze
re kurulmuştur, Fakat gerçek şudur: Eğitim 
plânlaması, eğitim araştırması bunlar zaruri bi
rer çalışma olmakla beraber istihdam sahası son 
derecede sınırlı olan hususlardır. Binaenaleyh, 
Eğitim Fakültesi mezunlarının büyük ölçüde bu 
sahalarda iş bulabilmesi için kadro ihdasına im
kân yoktur. Bu bakımdan Eğitim Baka™lığ? 
ile Fakülte yetkilileri arasında konuşmalar 
devam etmektedir. Eğitim Fakültesinde okutu
lan derslerin ve yarın işgal edecekleri mevkile
rin tetkiki yapılmaktadır. Buna göre gereği ola
caktır. 

Eğitim Fakültesinin mezun ettiği gençlerin 
bugünkü durumda istihdam sahaları sınırlı kal
maya, biraz evvel arz ettiğim gibi, bir mecburi
yet vardır. Aksi takdirde hizmetin gerektirdi
ğinden çok fazla öğrenci ve mezunla karşı kar
şıya kalınmak durumu mevcuttur. Bu vaziyet 
Fakülteye de bildirilmiştir. İstihdam durumu 
dikkate alınmak suretiyle öğrenci alınması is
tenmiştir. Fakat Fakülte ile Bakanbk arasında 
müzakereler, görüşmeler devam etmektedir. Eği
tim Fakültesini bitirip de Bakanlıktan hizmet 
almak istiyecek gençlerin almaları gereken f onk-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — C. H. P. Grup Yönetim Kurulu ve 
Haysiyet Divanına yapılan seçimlere dair, adı 
geçen grup başkan vekilliği tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir tezkere var okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1 Kasım 1968 Cuma günü, Cumhuriyet Se
natosu C. H. P. Grupu Genel Kurulunda, Grup 
Başkanvekilleri, Grup Yönetim Kurulu ve Grup 
Haysiyet Divanına yapılan seçimler sonucunda, 
grupumuzun sözü geçen organları ekli listede 
gösterilen şekilde kurulmuştur. 

Saygı ile arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu 

C. H. P. Grupu Başkanvekili 
Hıfzı Oğuz Bekata 

i siyonu ifa edecek bir formasyona sahip olma-
I lan icabetmektedir. 
| Sayın arkadaşımın sıra öğretmeni tâbirine 

pek memnuniyetle iltihak etmek mümkün değil
dir. Sıra öğretmeni bir nevi küçümseme ifade 
eden bir tCıbir olarak kullanılmıştır, öğretmen
dir, sıra öğretmeni diye bir şey yoktur. Türk 
Millî Eğitimini tevdi ettiğimiz bunlar birer de
ğerdirler ve eğitim idarecisinin öğretmenlikten 
gelmek zarureti de vardır. Fakülteyi bitirir bi
tirmez bu gençleri muayyen yerde millî eğitim 
müdürü yapmaya, şube müdürü yapmaya, lise 
müdürü yapmaya yani eğitim idarecisi yapmaya 
imkân yoktur. Millî eğitimde idarecilikle öğret
menlik birbirine girmiş durumdadır. Binaena
leyh, Eğitim Fakültesinin istihdam durumunu 
bu açıdan ele almış vaziyetteyiz. Fakülte ile 
ilgililerle konuşmalarımız devam etmektedir. 
Eğitim Fakültesi mezunlarına eğitimle ilgili ola
rak gerekli vazifeler verilecektir. Fakat bu va
zifelerin verilebilmesi için gerecekleri hizmetin 
icabettirdiği formasyona da ulaşmış olmak şart
tır. Bakanlığın bu husustaki düşünceleri ile fa
külte yakın zamanda anlaşma yolu ile program-

ı larda gerekli değişmeyi yapması yolu ile Eğitim 
j Fakültesi mezunlarına iş imkânı sağlanmış ola-
J çaktır. Aksi takdirde, izah ettiğim gibi, okul 
i ırikolog olarak, plânlamacı olarak, araştırmacı 
| olarak kadroların mahdut olması ve ileride bu 
İ ger?elerin, i", bulamaması gibi bir durum mevnut-
| tur. Fakülte bu sebeple memleket gerçeklerine 
\ uygun bir istikamete doğru sevk edilmek duru-
| mundadır, arz ederim. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Cumhuriyet Senatosu C. H. P. Grupu 
Yönetim Kurulu 

Grup Başkanvekili : Hıfzı Oğuz Bekata 
(Ankara) 

Grup Başkanvekili : Fikret Gündoğan (İs
tanbul) 

Kâtip Üye (İdari) Saffet Ural (Bursa) 
Kâtip Üye (Basın) : Salih Tanyeli (Gazi

antep) 
Sayman Üye : Hüseyin öztürk (Sivas) 

Üyeler : M. Ali Pestilci (Zonguldak), Do
ğan Barutçuoğlu (Manisa), M. Yılmaz Mete 
(Adana), Rıza Isıtan (Samsun), A. Şalkir Ağa-
noğlu (Trabzon), Mebrure Aksoley (İstanbul) 
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Cumhuriyet Senatosu C. H. P. Grupu 
Haysiyet Divanı 

Salih Türkmen (Ağrı) 
Cemal Yıldırım (İstanbul) 
Nejat Sarlıcalı (Balıkesir) 
Fakih Özlen (Konya) 
Hilmi Soydan (Maraş) 
Nurettin Akyurt (Malatya) 
Lütfi Bilgen (İçel) 
Necip Mirkelâmoğlu (İzmir) 
Halil Goral (Aydın) 
Senatomuzda sorular aylardır, yıllardır 

bekler. Bazen Bakan gelmez, bazen senatör 
arkadaş bulunmaz, bu suretle bu denetim işle
mez hale gelmiştir. Şimdi Sayın Hükümet er
kânından sadece iki arkadaş mevcuttur. Gün
demde bu iki arkadaşla ilgili iki soru vardır. 
Bunların süresi ise tüzüklerimize göre yarım 
saatte her ikisi bitecek haldedir. Senatomuz 
o yarım saati takiben bu konuyu rahatça ko-

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavelioğlu'nun, ilâçlı buğdayların zarar
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/479) 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu? Burada, 
Sayın Başbakan? Yok. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) — 
Sayın Başkan, benim sorum bir seneden beri 
cevaplandırılmak şansına kavuşmamıştır. Gö
rüyorum ki, Hükümet bu soruyu cevaplandır
makta idari veya siyasi bir sıkıntı içindedir. 
Hükümetin bu sıkıntısını giderebilmek için so
rumun yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Yüksek heyetin ıttılaına arz 
olunur. 

Gündeme geçiyoruz. 

2. — Başkanlık Divanında acık bulunan bir 
Divan Kâtibi seçimi. 

BAŞKAN — Bir divan kâtibi seçimi var
dır. Bu kontenjan Güven Partisine aittir. Gü
ven Partisi bu ana kadar divanımıza her han
gi bir aday bildirmemiştir. Binaenaleyh bildi
rinceye kadar gündemde kalacaktır, bu mad
de. 

nuşabilir. Gelmiş olan arkadaşı göndermek ve 
sonra yine bir altı ay beklemek doğru değil
dir. Bu itibarla bu iki arkadaşın buraya gelmiş
ken vazifeleri yapmalarına ve sorulardan hiç 
olmazsa iki tanesinin görüşülmesine imkân ve
riniz. Ondan sonra bu konuya geçelim. Bu iti
barla konunun müstaceliyetine bir engel olma
mak ve iki arkadaşın konuşmalarının heyeti 
umumiyesi zaten yarım saat içinde sonuçlan
mak gibi bir durum hâsıl olduğuna göre, hem 
gündem normal olarak tatbik edilmiş ve hem 
de müstacel olan konu konuşulmuş olacaktır. 
Bu itibarla takdimen ve tercihan konuşulmak 
konusunu bu iki sorunun cevaplandırılmasın
dan sonraya bırakılmasını rica edeceğim. (Böğ
rü sesleri) 

BAŞKAN — Oylarınızla belirtirsiniz efen
dim. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Gündeme devam ediyoruz. 

3. — Yasama meclislerinin dış münasebetle
rinin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 ta
rihli ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine da
ir kanun teklifinin bütün işlere takdimen önce
lik ve ivedilikle görüşülmesine dair Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. (Millet 
Meclisi 2/565, 2/619; Cumhuriyet Senatosu 
2/243) 

BAŞKAN — Bir tezkere var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin 

düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli 
ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair ka
nun teklifi, tabedilip üyelere dağıtılmış bulun
maktadır. Cumhuriyet SenatosundaM görüşme 
süresi bitmek üzere bulunduğundan, bütün iş
lere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Komisyon? 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Aley

hinde söz istiyorum. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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BAŞKAN — Takririn aleyhinde buyurun 
Sayın Bekata. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Bugün son gündür. 

BAŞKAN — Sayın Bekata, bu takrir zan
nediyorum ki, şu maJksatla verilmiştir. Belki 
gündemde bildirilmemiş olabilir. Süresi bitmek 
üzere olduğu takrirde bildiriliyor. Süre son gü
nüdür. Bu itibarla müstaceliyet arz ettiği için 
bu takrir verilmiştir. Buna göre lütfen. y 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar, Anayasamız murakabe hak
kını birçok müesseseler yanında soru müesse
sesiyle de Senatoda ve Millet Meclisinde bir 
konu olarak ortaya koymuştur. 

BAŞKAN — Sorunun yazılı olarak cevap
landırılması için gereken muamele yapılacak
tır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özdcn'in, Beykoz ilçe merkezine yapı
lacak otomatik telefon santraline dair, Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

BAŞKAN — Sayın Özden? Yok. Sayın 
Ulaştırma Bakanı? Yok. Soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, erat harçlıklarının artı
rılmasına dair (Millî Savunma Bakanından söz
lü sorusu (6/454) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca? Yok. Sayın 
Bakan? Yok. Soru gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

4. •— Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, ders aracı fiyatlarının ar
tısına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/456) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca? Yok. Sayın Ba
kan? Burada. Soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, İstanbul köylerine yapılan yar
dıma dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/466) 

BAŞKAN — Sayın Özden? Yok. Sayın iç
işleri Bakanı? Yok. Soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer TJcuzaVın, Orman İdaresine genel büt
çeden ödenen paralara dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/500) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal? Burada. Sayın 
Tarım Bakanı? Yok. Soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, ilâç fiyatlarına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/501) 

BAŞKAN — Sayın Bekata? Burada. Sayın 
Bakan? Yok. Soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

8. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Holanda 'ya satılan çaya 
dair sözlü sorusuna Gümrük ve Tekel Bakanı 
İbrahim Tekin'in cevabı (6/502) 

BAŞKAN — Sayın Bekata? Burada, Sayın 
Gümrük ve Tekel Bakanı? Burada. Soruyu oku
tuyorum. 

3 1 . 8 .1968 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıda yazılı sorumun, Gümrük ve Tekel 
Bakanı tarafından, sözlü olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla rica ederim. 

Ankara Senatörü 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Kilosu 19 liraya mal olan yerli çayın, kilosu 
173 kuruştan Holânda'ya 8 milyon kilo satıldı
ğı doğru mudur? 

Bu doğru ise, satışın gerçek nedeni ve bu 
yüzden memleketin katlandığı zararın miktarı 
nedir? 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanı Sa
yın ibrahim Tekin, buyurun. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Adana Milletvekili) — Sayın Başkan, 
Yüksek Senatonun muhterem üyeleri; Sayın 
Hıfzı Oğuz Bekatanın Holânda'ya ihracedilen 
çay hakkındaki sözlü sorusuna cevabımı arz 
edeceğim. Ancak kısa ve açik cevabımdan önce 
gerek benim cevabım ve gerekse Sayın Beka
ta'nın sualinin Yüksek Heyetinizce daha ko
laylıkla anlaşılabilmesi için önce çay istihsal ve 
ihracının kısa bir tablosunu çizmek istiyorum. 

Bilindiği gibi çay ithal eden bir memleket 
olan yurdumuz, içtüketimi karşıladığı gibi faz
la çayları da ihraceder duruma gelmiş bulun
maktadır. 31 . 10 . 1968 tarihinde kapanan 
1968 çay kampanyasında 125 milyon 160 bin 
969 kilo yaş yaprak alınmış bulunmaktadır. 
Geçen sene bu miktar 105 milyon kilo idi. Bu 
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miktar yaş çay yaprağından, 24 - 27 milyon 
kilo kuru çay elde edildiğine ve yurt içi tüke
timi de 15,5 - 17 milyon kilo olduğuna göre, 
her sene ihracedilmek zaruretinde bulunulan 
8 - 1 0 milyon kiloluk bîr kuru çay stoku hâsıl 
olmaktadır. 

Çay, tabiatı itibariyle fazla beklemeye ta
hammülü olmıyan ve muhafazası külfetli, tek
nik şartları haiz depoya ihtiyaç gösteren bir 
metadır. Çay dünya piyasalarında borsa malı 
bir meta olarak ticari muamelelere tabi tutul
makta ve borsalarda cari esaslar gereğince 
testlere tabi tutularak kalite tesbitleri ve dola-
yısiyle fiyat tâyinleri yapılmaktadır. Elde et
tiğimiz çayların bir ihraç metaı olarak dünya 
piyasalarında bulabileceği fiyatların ne olaca
ğını ve dolayısiyle satışta, taliplerine teklif 
edebileceğimiz fiyatın ne olması lâzımgeleeeği-
ni bilmek üzere, biz de Londra borsasında çay
larımızı testlere tabi tutturuyor ve kalite ve 
fiyat tesbitleri yaptırıyor ve bu esaslar daire
sinde, bulabildiğimiz en iyi fiyatla satıyoruz. 

Şimdi Sayın Bekata'nm sözlü sorusunun 
esas kısmına cevap veriyorum. Filhakika Ho-
lânda'ya 1966 yılında, o yıl mahsulü bez tor
balı FOB - Rize olmak üzere va 173,54 kuruş 
karşılığı döviz ile 8 milyon 43 bin 669 kilo çay 
satılmıştır. 

Yukarıda yaptığım açıklamada da belirtmiş 
olduğum üzere, mevcut çay ambarlarımızın faz
la çayları depolamaya elverişli olmayışı ve mev
cut ambarların da çay bölgesinde ve fakat ru
tubeti önleyici klima tesisatını haiz bulunma
yışı ve elde kalan tüketim fazlası çayların hat
tâ fabrikaların içini işgal etmekte oluşu ve ye
ni kampanyaya hazırlığı bile sekteye uğratışı 
ve ileride de fazla fiyatla satılamıyacağı sebe
biyle yukarıda belirtilen fiyatla ihracı zarure
ti hâsıl olmuştur. 

Nitekim aynı sebeplerle her zaman mali
yet altı fiyatlarla çay ihracedilmiş ve bu satış
ların ilki 25 Eylül 1963 tarihinde, yani Sayın 
Bekata'nın içişleri Bakanı bulunduğu sırada 
Bakanlar Kurulunun prensip karariyle yapıl
mıştır. O tarihten bu yana aynı prensip ve ay
nı sebeplerle türlü memleketlere, türlü fiyatlar
la, maliyet altı satışların yapılması devam ede-
gelmiştir. 

! Fiyat meselesine gelince; satıştan çok önce 
Londra Borsasında uluslararası hüviyeti haiz 

I uzmanlara, brokerlere yaptırılan ekspertiz ne-
1 

ticesinde; çayların libresi için ancak 14 
2 

Penilik fiyat tesbit edilmiş olduğu halde, Ho-
lândalılar sandıklama, gemi navlunu, sigorta 
ücreti, ambar masrafları da kendilerine aidol-
mak üzere Rize'de teslim almak şartiyle kilo 
başına 173,54 kuruş teklif etmiş olduklarından 
ve bu fiyat Londra'da tesbit edilen fiyatın üs
tünde olduğundan, iki defa muhtelif gazeteler
de yapılmış olan satış ilânına rağmen, başka
ca da alıcı çıkmadığından artan çayların tama
mına birden talibolan Holânda'lılarm fiyatı uy
gun bulunmuştur. 

Sorunun son kısmında zararın miktarı sorul-
malktaysa da, derhal cevaplıyayım ki, hiç bir 
yılın iç ve dış satışlarından dolayı uğranılmış 
her hangi bir zarar mevcut değildir. Çünkü 
her hangi bir yılın ilk satışlarından elde edilen 
gelir, bu çayların elde edilmesi için yapılan 
maliyet harcamalarından çok yüksekte bulun
makta ve dış satışlardan elde edilen döviz 
karşılığı bedel, iç satışlar kârına eklenmekte
dir. Kaldı ki, meselenin sadece bir müessese
nin kâr ve zararı bakımından ele alınmaması, 
memleketin umum ziraat ve döviz politikası, 
vatandaşın mahsulünün değerlendirilmesi ba
kımlarından da ele alınması icabeder. 

Şurasını ayrıca söylemek isterim ki bu çay
ların satışı maliyet fiyatlarının aşağısında ya
pılmıştır. Mâruzâtım bundan ibarettir. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Sayın Bekata. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem Başkan değerli arkadaşlarım; huzuru
nuza biraz sonra açıklayınca memleket ekono
misini tahribeden, son derecede önemli bir ko-

j nunun açıklanması yapılmış olduğunu görecek
siniz. Bu konuyu zaten Yüce Senato'nun daha 

I çok derinden bilmesine ve gerekli müdahaleyi 
yapma imkânının hazırlanmasına bir vasat ol-

I sun diye getirdim. 

j Bakanın yaptığı açıklamalarda, Rize çayının 
kilosunun bize 19 lira 5 kuruş 80 santime mal 

] olduğunu daha önceki bir yazılı soruya verdi-
I ği cevaptan da tesbit etmiş bulunuyoruz. Bize 
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kilosu 19 liraya mal olan bu çayın 8 milyon ki
losunun, kilosu 173 kuruş 54 santim fiyat üze
rinden Holânda'ya satıldığı kabul edilmiştir. 
Bu satış, üretimin tüketim ve ihtiyat toplamını 
aşması dolayısiyle, ambarlarda muhafaza im
kânı bulunmadığı için yapılmış olduğunu da 
huzurunuzda Sayın Bakan ifade ettiler ve neti
ce itibariyle bu satıştan devletin bir zararı da 
olmadığını dolayısiyle anlatmak istediler. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Bakanın yap
tığı bu açıklama ile gerçekleri huzurunuzda 
karşılaştıracağım ve çay konusunun müdaha
leyi icabettiren bir önem taşıdığını anlatmış 
olacağım. 8 milyon kilo yani Çayın Holânda'ya 
kilosu 173 kuruş 54 santimden satılması sure
tiyle 13 milyon 883 bin 200 lira elde edilmiştir. 
Halbuki bir kilo Rize Çayının bize maliyeti 19 
lira 5 kuruş 80 santim olduğna göre, 8 milyon 
kilo Çayın Türkiye'ye maliyeti, 152 milyon 
464 liradır. 

Görülüyor ki aynı çayın Türkiye'ye maliyeti 
152 milyon 464 bin lira, Holânda'ya satışından 
elde edilen para be 13 milyon 883 bin 200 lira
dır. 

Şu halde; aynı miktar çay için ödediğimiz 
pa.-a ile, Holânda'dan aldığımız para arasındaki 
farkı teşkil eden; 133 milyon 580 bin 800 lira te
viline ve itiraza imkân olmıyan zarardır. Ko
landa firması ise bu çayı bu ameliyeye tabi tut
tuktan ve ambalajını değiştirdikten sonra yük
sek fiyatlarla dışarıya satmaktadır. 

Holânda'ya satılan bu çaydan 138 milyon 
580 bin 800 liralık zararın, çayın Türkiye için
deki satışlarından elde edilen kârla kapatıldığı 
görüşüne gelince; bu savunmanın ilmî ve ciddî 
bir değer taşımadığı bir yana, bu beyan dış sa
tış zararlarnın da hükümet tarafından Türk hal
kına cdettirildiği itirafından başka bir şey ifa
de etmez VÖ bu anlayış millî ekonomimizi tahri-
beder. Bakan çay istihsali plân hedefini aştı di
yorlar, aslında bu da doğru değildir. Çünkü 
plân hedefini aşan, evsafına uygun çay istih
sali değildir. -Gerçekten çay vasfını haiz olma
dığı halde satınalınmasına göz yumulan kart 
yaprak, hattâ sap ve kökün miktarıdır. Bu mü
nasebetle Türk çayına yapılan büyük bir sui
kastın üzerinde Senato olarak durmaya mecbu
ruz. Rize'de çay tecrübesi daha 1938 yılında 30 
•kilo istihsal suretiyle başladı. 1939 yılında 171 

I kilo istihsal olundu ve her yıl arttı, bugün yıl
da 27 milyon kilo çay istihsal etmekteyiz. Adam 
başına 900 gram düşer. Bu oran ingiltere'de 
adam başına yılda 4 kilodur. Türkiye'de alıma, 
çalışmaya, işletmeye müdahale edilmediği iş
letmenin iyi çalıştırıldığı, ciddî kontrolün ve 
müeyyidelerin işlediği sıralarda istihsal olunan 
Türk çayının İngiltere ve İskandinav memle
ketlerinde bile Hindistan ve Seylan enyma cid
dî rakip olacak evsafta bulunduğu beynelmilel 
eksper raporları ile tesldt edilmiştir. Halbulri 
bugün siyasi mülâhazalarla, siyasi müdahaleler 
yapılmakta ve böylece tase vasıflı iki buçuk 
yaprak yerine mahsûl vasfını haiz clmıyan kart 
yapraklar, sap, kök ve hattâ dal şeklinde par
çaların satınalınmasına göz yumulmaktadır. Bu 
yüzden çayımızın kalitesinin kasden bozulmasına 
müsamaha edilmiş ve dış fiyatı da bu hale düşü
rülmüştür.' Nitekim geçen yılda çay evsafını 
haiz olmadığı halde catınalınan bir ton kötü 
yaprağa 3,5 milyon lira ödendiği halde bunların 
tamamı dökülmüş ve mesulleri de aranmamıştır. 
Bu yıl da ortalama 109 milyon lira zararla altı 
milyon kilo çayın yine harice satılacağı öğre
nilmiştir. Sayın Bakanın izahatından öğreni
yoruz ki yılda 125 milyon kilonun üstünde çay 
yaprağına kilosu 3,5 veya 4,5 liradan 400 mil
yon beşyüz bin lira ödenerek satmalınmakta-
dır. Her yıl satmalınan çay yapraklarının or
talama % 40 - 50 si gerekli evsafı h?.iz değildir. 
Buna rağmen satmalmmasma engel olımmamak-

I tadır. Bu kayıtsızlık, yolsuzluk ve bir kelime 
ile suikast yüzünden 1965 den bu yana iç satış 
kârları da azalmaktadır. Böyle giderse bir süre 
sonra çayın iç satış kârı bile tamamen ortadan 

I kalkacaktır. 2788 sayılı Kanun ve bununla il
gili talimatname tatbik edilmemekte, bundan 
doğan büyük zarardan ve Türk çayını bu sui-
kaste mâruz bırakmaktan Tekel Bakanı sorum
ludur. 

Muhterem arkadaşlar, herşeyden evvel ciddî 
olmaya mecburuz. Kanunların bir bakana tah
mil ettiği vazifelerin şu veya bu mülâhazalar
la tatbik edilmemesinden doğan bu hareket ya
rın bir çay faciası olarak memleketimizin si
nesinde kendisini bütün kötü ihtimalleri ile 
beraber gösterecektir. Çay Kanunu var, tat
bik edilmiyor. Bununla alâkalı olarak arz ede
yim ki; çay fidanlarının üstündeki 2,5 yap-

| rak taze ve körpe çay evsafını haizdir. Halbu-
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ki vatandaşlara siyasi mülâhazalarla o yap
rakların altındaki altı yaprağa kadar kökle
rin satınalmmasma imkân verildiği için va
tandaş aynı parayı helâl olarak alacakken, 
bugün haram olarak almakta ve her yıl Türk 
bütçesinden 100 küsur milyon liraya alman bu 
çay evsafını haiz olmıyan yapraklardan hâsıl 
olmuş toplantının dışarıya 100 küsur milyon 
zararla satılması gibi bir neticeyi mucibolmak-
tadır... 

BAŞKAN — Sayın Bekata, biliyorsunuz ki 
sözlü sorular 15 dakika ile mukayyettir, ona 
göre lütfen müddet içerisinde... 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Ta
mam, müddetim dolmamakla beraber bağlıyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, bir vatandaş küt
lesinin memnun edilmesi, halâl para ile de müm
kündür. Çay gibi bu memleketin övünebilece
ğimiz bir metanım beynelmilel değeri, topra
ğımızın zenginliği ve evsafa uygun çay mah
sulü yetiştirilmiş olması ile de sabittir. 

Şu anda huzurunuza getirdiğim konunun 
sonunu şöyle bir noktaya bağlıyacağım. Çay 
mütemadiyen küçük yaprak veren dallarda 
yetişiyor. Kanun ve talimatname bunun en 
üstündeki. 2,5 yaprağın her 15 günde bir top
lanmasını ve bu suretle taze ve körpe çaym fab
rikaya satılmasını gerektiriyor. Halbuki siyasi 
mülâhazalarla daha altına kadar altı yaprak 
ve kökü ile beraber toplanıldığı için evsafım 
kaybediyor istihsal denilen arızi bu kökün 
binmesi ile maktir artıyor, memleketin istihlâk 
ettiği miktarı tecavüz eden bu kısım ise ya 
demin arz ettiğim gibi denize dökülüyor, ya
hut 100 küsur milyon, 132 milyon zararla dı
şarı satılıyor. O halde buna bir hal çaresi bul
maya mecburuz. Bu hal çaresini de Sayın 
Bakana göstereceğim:. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kanunla
rı tatbik edilmek için çıkarılmıştır, ihmal edil
mek, ihmal edilmek için çıkarılmamıştır. Bu 
talimatname ile kanunu tatbik etsinler. Bu tak
dirde aynı üreticiler aynı parayı yine alacak
lardır. Fakat emekleri biraz artmış olacak. 
Çünkü bir ayda bir vâki toplama yerine 15 gün
de bir toplıyacaklardır. Ama böylesine Sey
lan çayından daha iyi kalitede bir Türk çayı 
memleket tarafından istihlâk edilebileceği ve 

böylece istihlâk edenlerin sayısı artacağı gibi, 
harice sattığımız takdirde 19 liraya malettiği-
miz kilosunu çayın 173 kuruşa gidip satmak 
felâketine her sene mâruz kalmıyacağız. 

Sözümü şeyle bağlıyorum; çay bizim için 
son derecede önemli ve bir bölgenin kalkm-
masım sağlıyan ve Türkiye'ye hariçten çay 
gelmesine ihtiyacolmıyacak kadar Türk halkını 
tatmin eden bir miktarda istihsal ediliyor. Bu
nun evsafını içerde bozarak memleket çayını 
en güzel vasıfta iken en kötü hale getirmeye 
ve elde çöpünü 3,5 liraya evvelâ alıp işleyip 
19 liraya malettikten sonra da kilosunu 173 ku
ruşa satmaya her hangi bir Hükümet veya Ba
kar. mezun değildir. Bunun sorumluluğu ya
rın çok daha büyük olabilir. Hükümeti ve Sa
yın Tekel Bakanını vazifesini tam yapmaya da
vet ediyorum. Rize halkına hizmet, Rize halkının 
tek istihsal maddesi haline gelmiş bulunan ça
yın kalitesini bozmakla ve harice itibarsız bir 
çay halinde sevk etmekte olmaz... 

BAŞKAN — Sayın Bekata, bağlamadınızsa 
ben bağlıyacağım. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Onun 
kalitesini yükseltmekle olur. 

Sayın Başkana da şunu arz edeyim; buraya 
çıktığım andan itibaren saati kontrolüm altına 
aldım, daha 15 dakika geçmemiştir... 

BAŞKAN — 20 dakika konuştunuz bağlı
yacağım diye... 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Bu 
itibarla arkadaşımı vazifeye davet ediyorum. 
Aksi halde sorumluluklar kendi omuzlarında 
kalacaklardır. 

Teşekkür ederim. (C.H.P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanı Sayın 
İbrahim Tekin. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Adana Milletvekili) — Muhterem ar
kadaşlarım, huzurunuzu fazla işgal etmemek için 
mâruzâtımı gayet kısa kesmiştim. Yalnız Sayın 
Bekata bizi bâzı şeylerle itham ettiler. 

Bir defa, yaş çay yaprağı mubayaasına poli
tika karıştırdığımızı ve bu sebeple de kart yap
rakları aldığımızı söylediler. 

Şunu sarahatle söylemek isterim ki, Karade
niz sahilinde mebus ve senatör arkadaşlarımdan 
hiçbirisi bana çayda politika yaptın şeklinde bir 
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iddiada bulunamıyacakları kanaatindeyim. Sa
yın Bekata bunu sorarlar. Talimatnameyi bü
tün titizliği ile tatbik ettiriyorum. Hiçbir poli
tik tâviz vermem. Hayatımda da vermemişimdir; 
ne tütünde veririm, ne üzümde veririm, ne de 
çayda veririm. Ama vatandaşın mahsulünün de 
değer fiyatım vermeye ben mecburum. Şunu 
iyice bilmek lâzımdır ki, bizde fabrikalar tam 
değildir. Çay istenildiği gibi işlenilmiyor. Biz 
üç çay fabrikasının ihalesini yaptık, bitirdik; bu 
çay fabrikaları gelecek kampanyada işletmeye 
açılacaklardır. Dört fabrikayı bu sene yakında 
ihaleye çıkarıyoruz. 1969 icra programına da beş 
çay fabrikası koyduk. Bunlar da gösteriyor ki, 
bizde çay tam mânasiyle teknik mânada işle
nilmiyor. Çayların bir kısmı tütün kıyma maki-
nalarmda kıyılıyor. Ben bunu bir defa daha bu 
kürsüden ifade etmiştim. O halde çay nasıl da
ha iyi kaliteli olabilir? Yetişen çay iyidir, bu 
hususta Sayın Bekata ile beraberim. Ama tam 
mânasiyle işliyemiyoruz. 

İkinci husus, sekiz milyon çayın içerisin
den iyilerini ayırırsak belki daha yüksek fiyata 
satabiliriz. Ama mütebakisini de denize dök
memiz icabeder. Diğer denize dökülen çayla
rın bu kuru çayla hiçbir alâkası yoktur. 

Baskın zamanda fabrika ve atelyeler kâfi gel
miyor, doğrudur. Bazan çay çürüyor ve denize 
de dökülüyordur. Ama dedikleri miktar kadar 
da değildir. 

Hiçbir bakan ve hiçbir Hükümet, sırf poli
tika yapacağım diye 32 milyonun kesesinden çı
kan bütçeden para sarf etmez, Sayın Bekata. 
Ben bilhassa bunun karşısındayım. 

Bu sene çay mubayaasını yine gayet sıkı 
tuttuk. Talimatnameyi olduğu gibi tatbik et
mek istedik. Acıdır, ama söylemek mecburiye
tindeyim; jandarma ile, komanda birliklerinin 
muhafazasında çay mubayaa ettik. Yine de Of'un 
bir nahiyesinde bir eksperi öldürdüler, birini de 
ağır yaraladılar, bu sene. Bunu Sayın Karadeniz 
senatör ve milletvekilleri gayet iyi bilirler ve 
çay mubayaasında ne kadar sıkıntı çektiğimizi 
de takdir ederler. Bir mubayaa heyeti kurduk, 
talimatnameden de ileri gittim ben. Mubayaa 
heyeti kurdum, müfettişleri daima orada bulun
durdum, buna rağmen hâdiseler eksik olmadı. 
2,5 çay yaprağından aşağı veya yukarı alınması 
hakikaten çok mühim bir mesele. Eksperler ye
tişmiş değildir. Muhitten yetişmiş onları alıyo

ruz fakat, tek yapacağımız şey onları kendi 
muhitlerinde, kendi köy ve nahiyelerinde istih
dam etmiyoruz. Bizde tütünde olduğu gibi 
çayda da eksper yetiştirilmiş değildir. Bu çay
ları biz satmak da mecburiyetindeyiz. Aksi 
takdirde çürüyecek. Daha fazla bir fiyatla 
satmamıza da imkân yoktur. Bir taraftan Ka
radenizliler çay sahalarının genişletilmesini is
terler, ki mütemadiyen bu baskının altındayım, 
hattâ beni itham ederler sen müsaade etmiyor
sun diye - ki, benim elimde değildir bu müsa
ade, Tarım Bakanlığı bakar buna - bir taraftan 
da arkadaşlarım bu çayları neden böyle satı
yorsunuz derler. 

Muhterem arkadaşlarım, tütünde de zarar 
ediyoruz. Şu son günlerde de parti parti sa
tışlarda birçok zararlar olmuştur, üzümde de, 
bazan şarap ihracında da zarar ediyoruz. Niha
yet vatandaşın malını, mahsulünü değerlendir
mek için bu fiyatı vermek mecburiyetindeyiz. 

Bu mevzuda istenilen tahkikat yaptırılabilir, 
istenilen araştırma yaptırılabilir. Takdir Yük
sek Heyetinizindir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bekata. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlar, tekrar huzurunuzu işgal edişi
min tek sebebi konunun son derecede önemli 
oluşundandır. 

Sayın Bakana sözlerimi kabul etmiş olmasın
dan dolayı teşekkür ettikten sonra, elbirliği 
ile bu işin ıslahının ne olacağına dair de düşün
celerimi anlatacağım. Yani, nasıl düzeleceğine 
dair. 

Kendileri burada ifade ettiler ki; «Ben ka
nunu ve talimatnameyi tatbik ediyorum.», He
men arz edeyim. Kendileri bu iyi niyeti taşıya
bilirler. Fakat kanun ve talimatname tatbik edil
memektedir. Neden? Çünkü, - tekrar etmekte 
fayda görüyorum - çay; gerçek evsafı haiz olan 
çay, çay dalının üstündeki 2,5 taze ve körpe yap
raktır. Çay Kanunu, 3788 sayılı Çay Talimatna
mesi, bu vasfı bir bir tâyin etmiştir. Mubayaa, 
kanuna ve talimatnameye aykırı olarak cereyan 
ediyor. 

Şimdi burada Sayın Bakanın sözünün bir 
noktasını doğru olarak alıp halledelim. Diyorlar 
ki, güç durumdayız, güç durumda olduklarını 
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görüyorum ve kendi Bakanlığının vazifesinin 
dışına çıkan bir sıkıntı çektiklerini görüyorum. 
O da şu : 

Vatandaş tazyik ediyor. Benim altı yaprağı
mı da, çöpünü de, dalını da alacaksın. Hâdise
ler çıkarıyor, doğrudur, bunlar. Bu ne demek? 
Kanunun tatbikinde Devletin gücü za'fa mı 
uğruyor ki, 3,5 lira, 2,5 yaprağa verilmesi îâzım-
gelirken, çöpü de, dalı da zorla almaya mec
bur kalıyorsunuz? O halde İçişleri Bakanının 
arkadaşımla işbirliği yaparak - vatandaş odunu 
çay diye satmak hakkına haiz değildir - burda 
Devlet kendisi, ben çay olarak şunu almaya 
mecburum, bunu alamam diyebilmelidir. Bu bir. 

İkincisi, diyorlar ki; «Çayı işliyen fabrikala
rımız gerekli vasıfları haiz değildir. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Adana Milletvekili) — Kâfi değildir 
dedim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Kâfi 
değildir. Onu kâfi hale getirmeye, çay mahsulü 
bizi zorlamaktadır. O halde bunu kâfi hale biran 
evvel getirmek zorundayız. Ne yapmak lâzım-
geldiğini de şöylece sıralıyacağım : 

1. Türk çayını ciddî olarak ele almalıdır. 
Siyasi müdahaleye yüzde yüz mâni olunmalıdır. 
Alımın kanun ve talimata uygun cereyanında 
Hükümet otoritsini göstermeye mecburdur. 

istihsalin teknik titizliğe kavuşturulması, 
yeterli mütehassıs eleman çalıştırılması, amba
laj?, itin?, edilmesi, ziraa'tle fabrikasyonun bir
leştirilmesi lâzımdır. Böylece Devlet otoritesi 
hâkim olacak, Çay Kanunu ve talimatı tatbik 
edilecek, normlar muhafaza olunacak ve Rize'
nin muhterem halkı kendi istihsal mevzuu ve 
geçiminin tek kaynağı olan çaya kendi eliyle 
suikast yapılmasına meydan vermiyecek, haram 
yedirmiyecek, buna mukabil eline geçen para 
da aynen sağlanacaktır. Ne olacak? Ayda bir 
çöpü ile toplanacağı yerde, 15 günde bir körpe 
yaprak toplanacaktır. 

İşte benim arz ettiğim hususlar bunlardır. 
Bunu beraber bir neticeye bağlamak lâzımgelir-
se onu da şöyle öze tüyebiliriz: 

Çay, memleketin mühim bir halk kütlesi 
için hâlâ, içine iki tane şeker attığımız zaman, 
gıda maddesi olmak vasfım haiz bulunuyor. 

Çay, içilmesi daha rahat ve vazgeçilmez za
rarsız bir içki olarak da bütün memlekette yay
gındır. Bunun evsafını bozmaya kimsenin hakkı 
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olmadığı gibi, Rizelilerin de hakkı yoktur. Bu
nun evsafını bozmak için Hükümete bol para 
ödetmek sureti ile, köküne para vermiye mezun 
olmadığı gibi, kanun da müsait değildir ve bu
radan sorumun maksat ve hedefine de şimdi 
varmış bulunuyoruz. 

Sayın Bakan haklı olarak buyuruyorlar ki, 
bu gidişle biz her ısene bir miktar çayı denize 
dökmeye, bir miktar çayı da 100 milyon, 200 
milyon, vaziyetine göre, zararla dışarıya ısatma-
ya mecbur olacağız. Hangi çayı? Aldığı çöpü, 
sapı çay halinde memlekette istihlâk ettireme
diği için elde kalan vasıflarını yitirmiş çayı. 
E... Almayın efendim. Almayınca mesele bitiyor. 
Üstelik, kanun da, «almıyacaksm» diyor. Buna 
rağmen alıyorlar. 

Muhterem senatör arkadaşlarım, konuyu gö
rüyorsunuz ki, bir memleket dâvası olarak bu
raya getirdim. Sayın Bakanla ve Muhterem Se
natör arkadaşlarımla bu ıstırapta birleştiğimizi 
de görüyorum. Öyle ise buna bir deva bulmaya 
mecburuz, Bakana destek olalım. 

1. Devletin idari otoritesini; çöpü, sapı 
satmaya gelen kimseye karşı alım memurunu 

I korusun. Alını memuru, vatandaşın çöp ve sapı 
kilosu 3,5 liradan çay diye satmasına mâni ola
cak bir otorite olduğunu Devlet göstersin. Bu, 

I içişleri Bakanının vazifesidir. 

Arkadaşımıza gelince; arkadaşımız da ben, 
Çay Kanununu tatbik ile mükellefim, bunun dı
şına çıktığım takdirde mesul olurum, müeyyide
sini ruhunda duyarak 2,5 yaprağın ctesindekini 

i almasın. 

Söylediği fabrika konusunu ıslâh etmek ve 
i biran evvel halletmek suretiyle 'kısa bir müddet 

sonra durum şu olacak: Memleketin içinde ra
yihası ile Seylân ve Hint çayını aratımyan va
sıfta çay içeceksiniz. Hepinizin bugün tiksindi
ğiniz ot dolu çaydan kurtulacaksınız. Elimizde 
çay fazla kalırsa bunu o vakit ingiltere gibi çay 
tiryakisi, iskandinavya gibi çay tiryakisi mem
leketlerde gereken fiyatla satmak imkânına sa-
hibolacağız. Neden? Çünkü, çayımız vasıflı ola
caktır. Böyle bir konuyu içeride dejenere, dışar-
da perişan ettiğimiz ttakdirde, elimizde bir bü
yük halk kütlesinin geçimi ve Türk halkının ih
tiyacı olan çayı soysuzlaştıracağız. Buna Hükü
metin, Bakanın, Yüce Senatonun izin vermeme
lini rica ederim. 
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Teşekkür ederim, arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, köy ilkokullarından mezun olan 
öğrencilere dair sözlü sorusu ve Millî Eğitim Ba
kam İlhami Ertem'in cevabı (6/504) 

BAŞKAN — Sayın Öztürk? Burada. Sayın 
Balkan?... Burada. Soruyu okutuyorum. 

5 . 7 . 1968 
Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim 
Balkanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi arz ederim. 

Sivas Senatörü 
Hüseyin Öztürk 

1. Köy ilkokullarından mezun olan öğren
cilerin yüzde 9 unun orta dereceli okullara git
tiği anlaşılmaktadır. Bu miktarın çoğaltılması 
için Sayın Millî Eğitim Balkanı ne tedbirler al
mıştır? Ve neler düşünmektedir? 

a) Bu miktarın orta dereceli okullarda ba
şarı 'derecesi nedir? Yüzde kaçı yüksek öğreti
me intikal edebilmektedir? Bu başarısızlık de
recesi düşükse sebepleri araştırılmış mıdır? 

b) Köy ilkokullarından mezun olan öğren
cilerin orta dereceli ve meslek okullarına giriş 
miktarı yüzde 9 üzerinden hesaplandığında, han
gi okullara ne miktarda dağılmaktadır? 

c) 1967 1968 öğretim yılında 6 yıllık ilk
öğretmen 'okullarına girmek için başvuran yazılı 
ve sözlü sınavlara katılan öğrenci sayısı ne ka
dardır? Bu okullara almamıyanlarm yani imti
hanı kazanamıyaraik köylerine dönenlerin sayı
ları nedir? 

d) Bu okullara giremeyip köylerine dönen 
çocukların bir meslek sahibi olması için Millî 
Eğitim Bakanlığının aldığı bir tedbir var mı
dır? 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın İl
hami Ertem, buyurunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun sayın üyeleri, soruya sırala-
riyle cevaplarımı arz ediyorum. 

1966, 1967 öğretim yılı sonunda köy ilkokul
larından 204 911 erkek, 92 615 kız olmak üzere 
297 526 öğrenci mezun olmuştur. Bu öğrenciler-

| den 65 578 i ortaokullara kaydolmuşlardır. Bu 
sayılar mezunlarla nisbet edildiği zaman yüzde 
22 sinin ortaöğretime devam ettiği anlaşılmak
tadır. Şu halde sayın soru sahibinin ileriye sür
düğü yüzde 9 rakamı doğru değildir; nisbet, 
yüzde 22 dir. Bu miktarın çoğaltılması için Ba
kanlığımızca alınan tedbirler şunlardır. 

1. Ortaokulları, evvelâ kasaba ve bucak 
j merkezlerine, sonra merkezî durumdaki olan 
j köylere doğru hızla çoğaltmaktayız. 

Böylece, iki sene evveline kadar ilçelerimiz 
dahi tamamen okula kavuşmamış olduğu halde 
bugün merkezî köylerde, kasabalarda ve bucak
larda ortaokullarımız mevcuttur. Böylelikle köy 
çocukları ortaöğretime devam etmek imkânını 
elde etmişlerdir. 

2. Maddî güçleri dolayısiyle ortaöğretime 
j devam etmiyen çocuklar için parasız yatılılık 

miktarını çoğaltmaktayız. 
I Bu yıl bu adedi 10 000 e yükseltiyoruz. Bu-
| na göre bütçeye gerekli tahsisatı koyduk ve bu-
| nun bir icabı olarak da muayyen bölgelerde 
I yüzde 80 i köy çocuklarını ihtiva etmek üzere, 
| parasız bölge yatılı ortaokullarını kurmaktayız. 
j Bir kısım yatılı bölge okullarının, ortaokul kı-
I sımlarmı açmak suretiyle, ortaöğretime devam 
j edecek köy çocuklarına, imkânlar yaratmış bu-
j lunmaktayız. 

Bakanlığımızın başarı istatistikleri ile de
ğerlendirmek istediği husus; genel olarak öğ-

| rencilerin başarı seviyelerini tesbit ederek ba-
I sarıyı engelliyen faktörleri azaltmak ve bu yol-
j dan seviyeyi yükseltici terbirleri almaktır. Bu 
\ sebeple köy çocuğu ile şehir çocuğunun muka-
j yesesini de yapmaya doğru araştırmaları ilerlet

mekteyiz. 

I Yüksek öğretmen okullarımızın hazırlık sı-
j nıfları yolu ile üniversitelere ulaşan köy menşeli 
I ilköğretmen okulu öğrencilerin miktarı bugün 

yüksek öğretmen okulu mevcudunun dörtte üçü
nü teşkil etmektedir. Yine aynı menşeli çocıık-

| larımız da eğitim enstitülerinin 1/2 sini teşkil 
eder. 

1966 - 1967 öğretim yılında kesin sonuçlara 
göre ilkokul mezunlarından yüzde 39,62 si res
mî ortaokullara, yüzde 0,98 özel ortaokullara, 
yüzde 1,40 kız sanat ortaokullarına, yüzde 2,23 

j imam - hatip okullarına, yüzde 0,75 ilköğretmen 
j okullarına, yüzde 0,18 tarım, yüzde 0,18 sağlık 
I meslek okullarına girmişlerdir. Dağılım budur. 

63 — 
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1967 - 1968 öğretim yılında 6 yıllık ilköğret-
men okullarına girmek için 61 563 köy çocuğu, 
22 695 şehir ve kasaba çocuğu olmak üzere 
84 258 öğrenci müracaat etmiştir. Bunlardan 
toplam olarak 4 640 öğrenci altı sınıflı ilköğ-
retmen okullarının birinci sınıflarına ayrılmış
tır. Son altı yıllık ortalamalara göre, ilköğret-
men okulları sınavlarını kazanan köy çocukları
nın başarı oranları diğerleri ile beraber, birinci 
sınıflarda yüzde 86, ikinci ve üçüncü sınıflarda 
yüzde 89, 4 ncü sınıfta yüzde 77, 5 nci sınıfta 
yüzde 89 ve son sınıfta yüzde 98 dir. Umumi 
ortalama yüzde 88 teşkil eder. İlkokul mezunla
rından ortaöğretime devam etmek veyahut de
min saydığım ilköğretmen okullarına devam et
mek imkânını bulamıyan çocuklarımız için yeni 
bir hazırlık içindeyiz. 

Pratik sanat okulları kurmanın hazırlıkları
nı son safhaya getirdik, yönetmeliğini hazırla
dık, programını hazırladık. Bundan böyle gezici 
kurslar tarzında çalışan veya sabit kurslar tar
zında, mevcudolan kursları, sabit hale getirip, 
pratik sanat okulları halinde ilkokul mezunları
nı veya orta öğretimin muayyen kademe
lerinden ayrılmış olan gençlerimizi bu pra
tik sanat okullarına almak suretiyle bi
rer üretici, birer meslek sahibi yetiştirmeyi Bağ
lıyacağız. 1960 - 1970 yılında pratik sanat okul
ları tedrisata başlıyacaktır. 

Ayrıca bunun dışında yatılı bölge okulları
mızda muayyen kurslar açmaktayım ve 67 ilimiz
de de yine aynı şekilde kurslar açmak suretiyle 
gençlerimizin meslek ve sanat sahibi olması için 
çalışmaktayız. 1966 - 1967 öğretim yılında 14 ili
mizin ilçe ve köylerinde 54 sınıf ve kurs açılmış 
ve bunlara da 1 064 genç devam etmiştir. Saygı
larımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kanlık Divanını, sayın senatörleri saygı ile se 
lamlarım. 

Sayın Millî Eğitim Bakanının verdiği rakam
lar üzerinden açıklamaya başlıyacağım. Köy 
okullarından 200 bini aşkın erkek, 91 bin küsur 
kız öğrenci mezun olmuş. Türkiye'de kız ve er
kek öğrenci sayısı dikkate alındığı zaman, bü
yük bir kız öğrenci devamsızlığı ortaya çıkmak
tadır. Bu durum dikkate alınmadan Türkiye'de 
ilkokuldan yoksun 500 bin Sayın Başbakanın 
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ifadesine göre, Sayın Millî Eğitim Bakanının ifa
desine göre de 800 bin çocuk ilkokuldan yoksun 
görülmektedir. Bir kere bu iki rakam arasında 
çelişsizlikler yanında bir de, şuradaki durum 
dikkate alındığı zaman köy ilkokullarına devam 
eden erkek ve kız öğrenci sayısındaki iki misli 
farkı dikkate aldığımızda, köy ilkokullarına köy 
kızlarını devam ettiremiyoruz demektir bugün. 
Nitekim, Sayın Bakan açıklamadı ben açıklıya-
rak bu işe girişeyim. 

Bugün 27 tane ilkokula dayalı, ilk öğretmen 
okulu vardır. Bu 27 tanesinin 7 tanesi kız, 20 ta
nesi erkektir. Bunlara Sayın Bakanla rakamla
rımızda, ben de Bakanlığın çıkardığı istatistik
lerden faydalandım, bir uymıyan taraflarımız 
oluyor, farklı taraf oluyor. 53 925 erkek öğret
men okullarına müracaat olmuş ve imtihana baş
vurulmuş. 19 872 kız ilköğretmen okullarına baş
vurulmuş. Bunları kız ve erkek olarak tesbit 
ederek ayırdım. 73 797 erkek, 12 319 kız olmak 
üzere 86 116 çocuk ediyor ve bu çocuklardan 
86 116 öğrenci, 27 tane ilköğretmen okuluna baş
vurmuş olan öğrenci sayısıdır. Bu öğrencilerden 
alman, öğrenci içinde, yüzde 2Q nisbetinde de ka
saba ve şehirlerden gelen çocuklar var. Öyle 
iken 86 bin çocuktan 4 135 çocuk altmış, 'hmun 
iki'bin küsuru yatılı, diğerleri gündüzlü. 81 bin 
çocuk tekrar, bu okullara giremiyerek, büyük 
masraflar, büyük çabalar sonunda köylerine 
dönmek zorunda kalmıştır. 

Biz Türk köyünün kalkınmasını eğitimde, 
ekonomik bakımdan kalkınmasını eğitim gücüne 
kavuşturulmuş, eğitilmiş iş gücüne kavuşturul
muş kişilerden beklerken, 86 bin çocuktan, 81 
bin küsur çocuk köyüne dönerse, köyün kalkın
ması için bugün Adalet Partisi Millî Eğitim Ba
kanının, sarf ettiği gayretin yerinde olup olma
dığını sizlerin takdirine bırakırım. 

Yine burada bir durum ortaya çıkıyor. Tür
kiye'nin nüfusunun yüzde 80 i köylerde yaşa
maktadır. 33 milyon nüfusun, 21 milyonu köy
lerdedir. Buna rağmen, 21 milyon için 27 ilköğ
retmen okulu, buna karşılık şehirlerde ve kasa
balarda ortaokullara dayalı 55 ilk öğretmen oku
lu. Bu kadar nispetsizlik, köyün ve köylünün 
aleyhine işliyen bir millî eğitim sistemi Türki
ye'de görülmekte, dünyanın başka hiçbir yerin
de görülmemektedir. 

Köy ilkokullarından mezun olan öğrencilerin 
yüzde 9 olduğunu, Devletin istatistiklerinden 
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tesbit - ettik. Demekki Millî Eğitim Bakanının 
yeni tesbit ettiği duruma göre bir gelişme olmuş 
demektir, sevindiricidir. Ben böyle bir durum 
varsa, yüzde 22 ye ulaşmışsa bu sevindirici 
durum ve haber karşısında Millî Eğitim Bakanı
na teşekkür ederiz. Buna rağmen yine yüzde 78, 
yüzde 68 gibi bir durumun ortaya çıkması da bü
yük bir rakam. Demek yüzde 70 i hâlâ okula 
giremiyor, ilköğretmen okuluna giremiyor, kö
yüne dönüyor. Nereye girecek bu öğrenci? Or
taokula gidemiyor, ortaokula geldiği zaman bile 
tek öğretmenle 5 smıf okutulmuştur. Bu öğrenci 
zayıftır. Ekonomik koşullar elverişli değildir şe
hirde. Çocuk hem ekonomik koşulların sıkıntı
sı içerisinde; barınma yerleri, yeme - içme duru
mu, hem. de yetişme durumundaki zayıflık bakı
mından başarı gösterememektedir. Uzun tecrü
belerimle bunu incelemiş ve bunların başarısı 
için uzun süre bulunduğum yerlerde çaba sarf 
etmişim, derneklerle. Fakat yine de açtığımız 
kurslarla çalışmalarımızla bunlar önlenememiş
tir. Yani başarı derecesi gelen çocukların dahi, 
% 22 si olsa çok düşüktür. Bir öğretmen 5 smıf... 

Şimdi bu durum ortada iken Millî Eğitim Ba
kanının tarım okullarına, diğer teknik okullara, 
imam - hatip okullarına girenler için gösterdiği 
miktarlar doğrudur, benim de incelediklerim 
ona yakındır. Yalnız, bugün köy çocuklarına, 
dikkat buyurulursa yatılı okul kapıları yüzde 
90 noksan nisbetinde düne göre kapatılmıştır. 
Teknik tarım okulları orta dereceli ortaokula da
yatılmıştır. Yatılı askerî okullar kapatılmıştır. 
Sağlık memurları okulu ortaokula dayatılmıştır. 
Bunun dışında köy çocuklarının girebileceği iki 
okul kalmıştır. Birisi ilköğretmen okulu, birisi 
de imam. - hatip okulu. İmam - hatip okuluna 
aldığımız çocuklara da, mezun olan çocuklara, 
bugün onları tatmin edecek bir iş bulamıyoruz, 
bir maaş bulamıyoruz ve bu yüzden de köylüler 
de yavaş yavaş o okulun da kendilerine bir is
tikbal sağlamadığına, ancak din yönünden bir 
hizmete yaradığını ve bu bakımdan çocuklarını 
hiç değilse bir tahsil görsün yönüyle oraya gön
derdiğini ve en son çare olarak başvurduğunu 
görüyoruz. 

Çünkü, bugün asıl köylüye örnek olacak ay
dınlar, zenginler, okumuş insanlar, bakıyor ki, 
köylü çocuklarını oraya göndermiyor. E., bu 
okulun istikbali yok öyle ise, diyor. Şimdi bu du
rumda Sayın Millî Eğitim Bakanının söylediği 

gibi köy çocuklarına yatılı okul kapıları açılmı
yor, günden güne kapanıyor. 

Bölge okullarını, dediler, orta dereceli okul
lar seviyesine ulaştıracağız. Benim onun için de 
bir sözlü sorum vardı. Gelmemiştir. Fakat bu-
rada bahsetmişlerdir, ben de aynı şeyi düşünü
yordum. En az 7 ilâ 10 milyon arasında Devle
te mal olan bu yatılı bölge okullarında okuyan 
çocuklar ilkokul tahsilinden daha ileri bir tah
sil görmüyorlardı. Bunların Devlete bu kadar 
büyük paraya mal olmuş olan bu okulların eği
timde bir ekonomik değer taşıması ve yetiştir
diği çocukların müstahsil olarak, yahut da ken
di ekmeğini kazanır hale getirilmesi bakımından 
orta dereceli okullar haline sokulmasını arzu 
etmiştim sözlü sorumda. O soru daha gelmemiş 
ve ikisi gelmiş sözlü sorudan, onu burada bah
settiler o da sevindirici bir haberdir, kendilerine 
teşekkür ederim. 

Yalnız, beni en çok kuşkulandıran durum, 
bugün ilkokuldan üniversiteye kadar Millî Eği
tim Bakanlığı bir belli eğitim politikasını orta
ya koyamamıştır. Bu ister Hükümetin millî 
eğitim politikası olsun, ister Millî Eğitim Baka
nının ve Bakanlığın bu işteki tutumunun nok
sanlığından olsun, ilkokuldan üniversiteye ka
dar memleket gerçeklerini ve bir ülkenin kalkın
ması için, bir ülkenin zenginleşmesi için Türk 
ulusunu bir bütün olarak ele alan ve esaslara 
dayalı bir millî eğitim politikası yoktur ve bir 
zemine oturtulamamıştır. Bunun içindir ki, bu 
demin arz ettiğim köy çocuklarının okuyacağı 
orta dereceli meslek okullarının kapıları kapatıl
mış olması bakımından bütün öğrenciler klâsik 
yönlü bir öğretime doğru sürüklenmekte, bir li
se tahsili ile bir yüksek okula bir üniversiteye 
ulaşmak gibi bir duruma girmiştir. Bunun için
dir ki, 50 000 öğrenci imtihana girmiştir, yük
sek okul ve üniversitelere, daha alınanların sa
yısı 15 000 i bulmamıştır. Şimdi başka ülkelere 
bakıyoruz, bir israil'e bakıyoruz, ilkokula daya
lı tarım okullarının sayısının 125 - 127 ye çıkar
mış. Güney - Kore'ye bakıyoruz, orta dereceli 
meslek okullariyle kalkınmayı sağlıyor. Balkan 
ülkeleri öyle, bir orta dereceli meslek okulları
nın kapılarını ise okuyacak ilkokul çocuklarına, 
köy çocuklarına kapatıyoruz, kapatmışız ve ar
kasından da köy kalkınmasından rahat rahat 
bahsediyoruz. Bence millî duygu, vatan sevgisi 
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çoğunlukta olan kitlenin kalkınmasını Bağlamaya 
dayanır. Siz köy çocuğuna okuyacağı kapıları 
kapatmışsınız, şehirde randıman düşük, tek öğ
retmeni!, araç yok, çeşitli imkânlar yok ve bu
gün ilkokul programı çıkarmışsınız, modern bir 
ilkokul prografij kıymetli bir ilkokul programı, 
fakat ona yetecek ders araç ve gereçlerini köy 
çocuğu temin edememektedir Saym Bakan temi
ninde bilâkis ders araçları azalmaktadır, bu ba
kımdan kolaylık sağlı yasaktır size derken, gez
diğimiz yerlerde öğretmenler karşımıza dikil
mişlerdir. «Bu programla biz. naral çalışacağız? 
Kasıl çocukları yetiştireceğiz? Ben bir öğretme
nim 80 öğrencim var. Bir öğrenciye bir def
terle bir kalem aldırmakta zorluk çekiyoruz.» 
Demişlerdir. Sormuşuz neden? «Çünkü eğitim
de bir fonksiyon niteliği yok, yani eğitilen öğ
renci ailesine, kir/üne ve kendisine faydalı bir 
sonuç elde edemiyor. Okula devam ettiği süreyi 
aile, çocuğun işgücünden kayıp kabul ediyor.» 
dedi. Bu durumda iste kız öğrenci yarıdan da
ha aşağıya düşmüştür. Sanki Türkiye'de er
kek öğrenci kız öğrenciden iki misli fazla imiş 
gibi. Oysaki başbaşa sayıları vardır. Bu millî 
eğitim politikasındaki devamsızlığın da güzel 
bir örneğidir. Bakanın ağzından yakalıyoruz. 
İkiyüzbin küsur erkek, doksanbirbin kız mezun 
olmuştur ilkokullardan, köy ilkokullarından. 

Sayın senatörler, bu durum karşısında Millî 
Eğitim. Bakanı yüzde 22 ye yükseitse bile, ylizde 
22 randımanın, niiokim burada da var, üniversi
teye kadar taşarı durumu nedir diye coruyo-
rum.,. 

B'ıBKAK —• Sayın öztürk, biliyorsunuz ki, 
sözlü sorular her d&fasındaki beyanda 15 daki
kayla mukayyettir. Bu 15 dakikan:" dolmuş
tur. Bağlıyacak mısınız, daha uzun sürecek mi? 

HÜSEYİN ÖZTÜBK (Devamla) — Sa
yın Başkan tam. ikibuçuk dakikam var, müsaade 
ederseniz ben buraya geldiğimde baktım, 

BARKAN — Ben de baktım efendim Sis do» 
vam edecek müüniz? Ben Tüsüğe göre hareket 
etmek mecburiyetindeyim. Eğer devam edecekse 
o zaman devam, edip etmemeniz hususunu oya 
koymak mecburiyetindeyim, ak~i takdirde sözü
nüzü keserim. Tüzük bana bunu emrediyor. 

HÜSEYİN ÖETÜEK (Devamla) — Peki Sa
ym Başkan, siz de aldınız birkaç saniyemi, mü
saade ederseniz bir dakika içinde toplıyayım. 

BAŞKAN — Peki efendim! 

HÜSEYİN ÖETÜRK (Devamla) — Simdi 
bu durum karşısında biz genel olarak Millî Eği
tim Bakanından, A. P. nin eğitim politikasından 
beklediğimiz, köye millî eğitim politikasının tam 
eğilmesi, köy çocuklarına okunacak kapdarın 
açılması, verdiğim rakamdan da görüldüğü gibi 
86 116 çocuktan 4 135 çocuk alınırsa ve bunun 
da ancak 2 300 kadarı yatılı, diğerleri de gün
düzlü olursa ve 81 bin çocuk tekrar kövüne dö
nerse, bu köy kalkınır mı ve orta dereceli okul
lar köy çocuklarına kapatılmış mı, yoksa açılmış 
mı, çoğaltılmış mı olmaktadır, arz ediyorum. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakam Saym il
hamı Ertem. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKAEI İLHAMİ EILTEM 
(Edirne Milletvekili) —• Sayın senatörler. Ada
let Partisinin millî eğitimi köye dönmüştür, kö
ye dönüktür ve bütün meselelerini köyü esas al
mak suretiyle hal yollarını aramakta ve bulmak
tadır. Evvelâ ileri sürdükleri «Meslekî ortaokul
lar kapılarını köy çocuklarına kapanmıştır.» tâ
biri yanlıştır. 

ikincisi, eğer kapanmıgsa bunu kapıyan ö. 
II. P. Hükümetidir. (A. P. sıralarından, bravo 
sesleri.) Çünkü bu karar Adalet Partisi tarafın
dan alınmamıştır, bu karar Birinci Beş Yıllık 
Plân devresinde Cumhuriyet Halk Partisimn ik
tidarda bulunduğu zamanda alınmıştır. Binaena
leyh, lütfen bu meseleleri gerçekleri bir tarafa 
bırakarak sanki hafıza bu kadar hoşmuş, hiçbir 
neyler incelenmiyormuş gibi ikide birde saym 
soru sahibinin belirttiği gibi, Sayın 0. H. P. Ge
ne! Sekreterinin ve Genel Başkanım n da ikide 
birde tekrar ettiği bu husus evvelâ gerçeğe ay
kırıdır, ikincisi kendilerinin aldîğı bir karardır. 

Şimdi biz, köy çocuğuna imkânı götürmek
teyiz, Nasıl götürmekteyiz? Biraz evvel arz et
tim. Biz ortaokulu artık köylerde açmaktayız. 
Rakamlar meydanda Adalet Partisi iktidara gel
diği zamanda 764 tane ortaokul var. Bu sene 
Türkiye'de 1 312 tane ortaokul var ve Adalet 
Partisi iktidarı zamanında 550 ortaokul açılmış, 
bunun 533 ü köy ve köy karakterinde olan kasa
bada açılmış. Bunlar, rakamlar ve gerçekler. 

Köylerdeki kızlarımızın ilköğretimi tamamb-
yamadıkları rakamlarla bellidir. Bu ne Adalet 
Partisi iktidarmmdır, ne de bugünkü Millî Eği
tim Bakanının bir durumudur. Bu Türkiye ger
çeklerinin getirdiği bir olaydır, Ama, yine Âda-
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let Partisi iktidarı köye dönük oluşunun tabiî 
neticesi olarak köy kadınlarımızın temel bilgile
rini geliştirmek ve kendilerine gerekli analık 
bilgisini vermek ve meslekî yolda da yetiştirmek 
üzere bu yıl 350 tane gezici kadın kursunu hiz
mete sokmuştur. Buna karşılık 1960 yılından bu 
yıla bir tek gezici kadın kursu açılmamıştır. 
Böylelikle 860 küsur olan gezici kadın kursları 
adedi bu yıl 1 167 ye ulaşmıştır. 350 yeni kurs 
da hizmete girmiştir, kurs programları tamamen 
memleket ihtiyaçlarına uygun hale getirilmiş
tir, kurs programlarında okuma, yazma bilmi-
yen kızlarımıza, kadınlarımıza okuma, yazma da 
dâhil edilmiştir. Temel eğitime önem verilmiş
tir, onun yanında annelik ve ev bilgisi ve gerekli 
maharet de konmuştur. Böylelikle ilköğretimi 
bitirmedikleri görülen,, rakamlara göre görülen, 
gerçek karşısında Adalet Partisi köye gerekli 
hizmeti gezici kadın kurslarının adedini çoğalt
makla göstermiştir, bu artış her yıl devam ede
cektir. 

Öğretmen okulları, çok muhterem senatörler, 
bir meslek okuludur, ihtiyaçla bağlıdır. Biraz 
sonra kendi sorularında tekrar bu gelecektir. 
84 bin talep var diye, 84 binini de öğretmen 
yapamayız, öğretmeni ihtiyacım?z olan adede 
göre yapacağız, İmkânlarımıza göre yapacağız, 
bütÇ'j kudretimize göre yapacağız. Onun için bu
nun böyle olması çok tabiîdir. 

Ortaokula, öğretmen okullarının dayalı ol
ması kararım da Adalet Partisi almamıştır. Kal
dı İd, bunu biraz evvel belirttiğim üzere rakam
ları arz ettiğim üzere köy orta okullarını kur
mak ikincisi parasız yatılılık müessesesini bu se
ne yalnız orta öğretimde, yani birinci sınıflarda 
onbine çıkarmak suretiyle köy çocuklarımızın, 
yalnız köy öğretmeni olmak değil, öğretmen ol
mak değil, kabiliyetlerine göre orta öğretimi bi
tirdikten sonra gerekirse akademik tahsile, yani 
liseye, gerekirse teknik öğretime girmek imkâ
nını da sağlamış bulunuyoruz. Giriş imtihanla
rında köy şartlarımn elverişsiz olduğa doğru de
ğildir. Zira imtihanlardaki % 80 kontenjan köy 
çocuklarına tanınmıştır. Binaenaleyh, şehir ço
cukları ile mukayesede giriş bakımından birta
kım aleyhe olan puvanlar, % 80 in köy çocuk
larına kontenjan olarak tanınması karşısında 
kendiliğinden orta yerden kallanaktadır. Adalet 
Partisinin ve Millî Eğitim Bakanlığının belli 
millî eğitim politikası vardır, zeminine oturmuş

tur. Ama, her hâdisenin, Iı-̂ r vvv:d ;.:.".dv.vıdı 
gelişmeye ihtiyacı olduğu :Td;d v d ü eğ-dv, po
litikamızın da saman, içinde :\-y:~r:;yC v". ]::.C:..-:. 
Gelişmekte olan bir msmlek^l'.d l':'.'.'.:•:: ıvvd 'v 
lerin istenilen mükemmelllk^-s I.ı.vdi da" ;"! v„v/;-
yasağına göre millî eğitr." ddv;cdd:dv:"-dü de ;: = •. 
tarzda memleket şartlarına gv:a iv.:;: ivdd ıvv . 
lıklannm bulunduğu tabiîdir, 

Ders araçlarından bahsettiler, kendilerinin 
son, Halk Partisinin son iktidarda bulunduğu 
zamanda ders araçlarına ayırdıkları miktar 
30 milyon lira. 1960 yılında 3 milyon lira. Ders 
araçları, gereçleri makina ^e teçhizat. 1968 
bütçesinde bizim ayırdığımız miktar 68 milyon 
lira. Ama buna rağmen tekrar arz ediyorum 
ki, bütün okullarımızı ders araçlarına bir yılda 
kavuşturmak, iki yılda kavuşturmak imkânı 
yoktur. Bu yılların ihmalini plânlı surette ka
patmaya çalışmaktayız, hızla kapatmaya gay
ret etmekteyiz. Böylece sözlerimi toplamış olu
yorum, Adalet Partisinin belli eğitim sistemi, 
belli eğitim politikası vardır ve burada bil
hassa meslekî teknik öğretim* yöneliş mevcut
tur, meslekî teknik öğretimi cazip kılmak için 
tedbirler alınmaktadır. Millî Eğitim politika
mız köye hizmeti götürmeyi gaye edinmekte
dir ve 1972 yılında malûm olduğu üzere okuma 
çağında olup da ilköğretim imkânını bulamıyan 
çocuk kalmıyacaktır. Ortaokul açma ve köyler
de açma imkânlarımız obüsünde hızla devam 
edecektir, parasız yatılılık müessesesi ortaokul
larda gelecek yıldan itibaren onbine çıkarılmak 
suretiyle kurulacaktır ve bunun da % 80 ini 
köy çocukları teşkil edecektir. Hürmetlerimi 
arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Söz istemiş

tim. 
BAŞKAN — Söz istemediniz efendim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bakan ko

nuştu, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yani Bakan konuşunca mutla
ka söz verilecektir diye Tüzüğümüzde bir şey 
yök. Vuraydımz, haberdar edeydiniz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Vurdum, 
duymadınız. 

BAŞKAN — Benim tefhimimi ns bekliyorsu
nuz? Buyurun. 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın sena
törler, Sayın Bakan bir yanlışlığa, hattâ bir 
hataya düşmüştür. Bu hata, meslekî, orta de
receli meslekî okulların C. H. P. si zamanında 
alınan kararlara ve esaslara göre kapatıldığı
dır. Bu yanlıştır, incelendiği zaman görülü
yor ki, bu okullar son iki sene içerisinde kapan
mıştır. Eğer milliyetçi bir politika güdüyorlar
sa, eğer bu ülkenin kalkınmasını istiyorlarsa 
başka yönde olduğu gibi o politikayı da o 
esasları da köye doğru yöneltebilirlerdi. 55 ta
ne çıkarılacak şehirde açılacak ilkokulların 
sayısını çoğaltana kadar, ki onlar 21 tane idi 
55 e çıkmış, öbürü 27 iken 27 kalmış, o da 
60 - 70 e çıkarılmalı idi. Öyle ise köye dönük, 
halka dönük köy halkını kalkındırmak için 
köylüyü kalkındırmak için Adalet Partisinin 
bir eğitim politikası yoktur. (A. P. sıraların
dan «Allah Allah» sesleri) 

İkincisi, ihtiyaca göre alınırmış. Ben ilk
öğretmen okullarını inceledim, 6 yıllık ilk öğ
retmen okullarını inceledim. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sizin 
meşhur enstitüleriniz vardır. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — 1950 
de bir bakıyoruz; efendim o sizin beğenmedi
ğiniz enstitüler 17 bin mezun vermiştir ve bu
nun 12 bini yüksek tahsilini tamamlamıştır 
ve bugün Türkiye eğitimine mümtaz olarak 
sahiptir. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, cevap vermek 
mecburiyetinde değilsiniz. Konu dışına lüt
fen çıkmayın. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — İncele
diğim zaman görüdm ki, 1950 de bugünkü 27 
yıllık ilköğretmen okulları, bugünkü bina, 
ders aracı ve öğretmen çoğunluğuna sahip de
ğildir. Hattâ beşte biri kadar binaya sahip 
değilken bir Yıldızeli, Pamukpmar İlköğret
men Okuluna bakıyorum 1950 de 1 240 öğ
renci var. Kayseri'ye bakıyorum. 1 300 küsur 
öğrenci var. Fakat bugün bakıyorum, daha 
bir çoğunu saymak lâzım, 750 e inmiş. Bina 
miktarı beş misline çıkmış. Bakan diyorlar 
M, 1972 e kadar ihtiyaç tamamlanacak. Hangi 
ihtiyaç? 1972 gelecek, siz de göreceksiniz. 
Bugün hâlâ 13 000 köyde okul yoktur ve 
ayrıca bu okulu yaptıracak tahsisat yetme
mektedir. Bunu ben Sivas'ta inceledim. Bu-

j gün Sivas'ın 1 279 köyünden 285 inde okul 
Yok. Bunun 43 ü de geçici binada okutulu
yor. Hiçbir azamn Sivas'ta yılda 50 okuldan 
fazla okul yapılmamış. Bu sene 49 okul 
yapılıyor. En çok yapılan bu sene. Her yıl 
50 okul yapılsa bile 4 senede yine 85 okul 
köyün okulu, hem de bunların nüfusu 250 - 300 
den yukarı köyler okula kavuşamıyacaktır. 
Rakamla. Türkiye çapında 1972 de bugün
künden daha çok ilköğretim çağında bulunan 
ve ilkokulu okumamış olanların sayısı ola
caktır. Çünkü bugünkü durum ilköğretimden 
soğutmuştur köylüyü, soğutmuştur halkı. 
İlköğretim bugün fuzuli verimsiz bir hale sokul
muştur. Eğer köy çocuklarına kapı açılacaksa 
şehirde açılan bir ihtiyaçsa, şehirde açılana 1967 -
1968 öğretim yılında 10 275 çocuk alırsınız, fakat 
nüfusun % 80 i teşkil eden 21 milyonun ço
cuklarından da 4 115 alırsınız. Bunun da 
120 si şehir çocuğu olur. 

RİFAT bsTÜRKÇİNE (İstanbul) — Siz 
niye anlatmadınız? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Anlat
tık. C. H. P. si zamanında bu okulların mik
tarını size verdik. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) Rakam 
var mı? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bir kere 
dinlemeyi öğrenirsiniz sonra konuşmayı da öğ
reneceksiniz. 

Millî Eğitim Bakanı Adalet PartLinin 
Millî eğitim politikası olduğundan ve millî 
eğitim politikasının oturduğundan bahseder ve 
şu çalkantı ile Türkiye'de şu sıkışmayı, şu 
bunalımı da görürüsünüz ve hiçbir zaman 
bu şekle düşmemiş olan Türkiye'de bir Millî 
Eğitim Bakanı kalkar, hakikaten kahve kapa
tır gibi okul kapatır. Bir Millî Eğitim Ba
kanı kalkar öğretmenin okuyup yükseleceği 
okulların açılmasına engel olun tutumu ile, 
sonrada millî eğitim politikası olduğundan 
bahseder. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Öztürk, konu 
dışına çıkmayın, efendim. Lütfen, rica ede
rim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın se
natörler, rakam olarak verdik bunu. Diyoruz ki, 
1967 -1968 öğretim yılında 88 116 çocuk başvur
muştur bu ilköğretmen okullarına, 27 ilköğret-

I men okuluna. 81 981 çocuk köyüne dönmüştür. 
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Bunun için ne düşünüyorsunuz, ne yapıyorsunuz 
bunu cevaplandırın diyoruz, cevaplandıramaz-
lar. Ama dün bu kadar dönmüyordu, istatistik
leri incelediğimiz zaman bu kadar da müracaat 
olmuyordu. Hattâ köylerden çocukları Devlet 
okutmak için topluyordu ve bu gösteriyor ki, 
bugün köylü okutmak istiyor, yani ilkokul üzeri 
bir tahsil vermek istiyor. Fakat bu tahsile köy
lünün gücü yetmiyor. Türkiye'yi kalkmdıracak-
sanız. Köylünün gücü yetmiyen bir ortama gi
delim. Bölge okulları evet bölge okullarının sa
yılarını çoğaltmak daha çok öğrenci almak 
mümkündür ama o da bugünkü hali ide zarara 
işliyen hattâ o kaloriferli, çok rahat okullarda 
okuyan köy çocukları bir üst dereceli okula gi
demediği zaman, köyüne döndüğünde yine o ip
tidai olarak yaşadığı yerde yaşamak zorunda 
kalıyor. İntibak edemiyor, hem işe yaramıyor, 
hem de bir anarşist ruh içine giriyor, çocuk. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Ortaokula gitsin. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Şimdi or
taokula gitsin deniyor. Bakın ortaokula köylü 
nasıl gönderecek? Bunu siz takdir edin. Ortao
kula gönderelim ama ortaokula köylünün duru
mu müsait değil. Ancak büyük köylerde orta
okullar açılıyor. Bu ortaokullarda Bakanının 
söylediği gibi biz açtık, değil, köylü kendisi açı
yor, okulu. Köylü parası ile kendisi yaptırıyor 
okulu, köylü kendisi açıyor, hattâ bir iki sene de 
köylü öğretmeninin dahi parasını ödiyerek ço
cuklarını okutuyor, mecbur bırakıyor devleti. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Adalet 
Partisi köylüyü bu hale getirmiş. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bizde... 
Köylüyü siz mi getirdiniz; artık Türk aydını mı 
getirdi, o ayrı. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, lütfen müda
hale etmeyin efendim. 

RÎFAT ÖZTÜRKÇlNE (istanbul) — Köylü
nün ayağından çarığını aldınız. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Şimdi 
köylünün dünkü ve bugünkü yaşantısını dikka
te aldığımız zaman eğitim yönünden dün ilköğ
retime verdiği ehemmiyeti bugün köylü verme
mektedir. Hattâ biz köylülerin bu durumunu 
dikkate alarak buna bir yol bulmak için çaba 
içinde olduğumuz halde bugün Adalet Partisi 
politikasını, millî eğitim yönünden yürütenler 

maalesef bunu duymuyorlar, görmüyorlar. Yann 
bunun cezasını, o; 20 milyonun oyları ile o; 20 
milyonun davranışı ile çekeceklerdir. Saygı ile 
selâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
(A. P. sıralarından değmez, değmez, sesleri) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
10. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü

seyin Öztürk'ün, ilkokul öğretmenlerine duyulan 
ihtiyaca dair sözlü sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
îlhami Ertemin cevabı (6/505) 

BAŞKAN — Sayın Öztürk burada, Sayın Ba
kan burada. Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi arz ederim. 

Sivas Senatörü 
Hüseyin Öztürk 

1. Bugün Türkiye'de ne kadar ilkokul öğ
retmenine ihtiyaç vardır? 

2. 1972 yılma kadar yeni yapılacak ilkokul
ların da dikkate alındığında bu ihtiyaç nedir? 

3. Her yıl ortalama olarak ilkokul öğret
menlerinden, orta dereceli okullara geçen, emek
liye ayrılan ve çeşitli şekilde meslekle ilgisini 
kesen öğretmenlerin sayıları ne kadardır? 

4. Bu ayrılışlar da dikkate alınırsa bugün 
ilköğretmen okullarından mezun öğretmenlerin 
sayılan 1972 yılma kadar kadroyu tamamlıya-
bilecek midir? 

5. Bugün Millî Savunma Bakanlığı ile bir 
geçici anlaşmaya vararak ilkokul öğretmenleri
nin askerlik görevlerinin bir kısmını er öğret
men olarak yapması sağlanmıştır. Ayrıca yük
sek okul ve üniversite mezunlarının da yedek su
bay öğretmen olarak askerliğinin bir kısmını 
köylerde öğretmenlik yaparak tamamladıkları 
görülmektedir. Bilhassa yedek subay öğretmen
lerinin çoğu meslekten olmadığı için başarısız
lıklarla karşılaştıkları teftiş raporlarından anla
şılmaktadır. Hem er öğretmenlerin ve hem de 
yedek subay öğretmenlerin bulundukları yerler
deki görevlerinde geçici olduğundan kendileri
ni oraya bağlı sayamamalan, yazın ise kıtaları
na dönmeleri çalışmalarını verimsiz hale getir
mektedir. 

Geçici olan bu sistemin bir gün son bulacağı 
da dikkate alındığına göre : 

a) 1972 yılma kadar bu geçici öğretmenleri
nin de yerinin doldurulması sağlanacak mıdır? 
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h) Buna göre ilkokul öğretmeni yetiştiren 
'•:'::jret:nen okullarından her yıl mezun olanlar
la geçici. vekil, yardımcı öğretmenlerin yerleri 

::\*"•'::::.]abilecek midir? 

??AŞXAN — Mildi Eğitim Bakanı Sayın İl-

^ T L ? 3ÖİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
" :::: Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhu-

; ' Senatosunun sayın üyeleri, ilkokullarda 
r. ~ ^ "^Gutlarının normal seviyeye ulaştırıla-
1 " - " için ve artan kapasiteyi karşılamak için 

': e^r-tim adedine ek olarak 9 300 ilkokul 
••----• --^ing ihtivaç vardır. İkinci Beş Yıllık 

•••'•';?, Plânı dönemi sonuna kadar asil ilko-
- r:,x~'*tıyıeniv:Q ihtiyaç 50 000 civarındadır. 
'"' '933 öğretim yılma göre, çeşitli sebeplerle 

"••".'ı,1r•:.". eeretmenlorm sayısı şöyledir : 478 emek-
':" ""1 ;stifa, 124 ölüm, 340 geçici öğretmenler-

- i''—-Tanlar. 110 orta dereceli okullara geçen-
" ' '•-.•-v;.m 1 D83 dir. 

'.*"''*? rv 3eş Yılüık Kalkınma dönemi Ecirde öğ-
• okulları her yıl ortalama 14 bin civarın-

•""T!. vereceğine göre, ayrılmalar da dikka-
'"'""'.7.1 takdirde bugünkü duruma göre 1972 

' - kedar öğretmen ihtiyacını t-emin etmek 
•" •"•7""r' olacaktır, ilânlarımız buna neredir. Bi-

, r-—?ı h}1 konu ile ilgili olarak sayın eoru sa-
""''' ":'r h-ısu^u aıılıvamadığım ben anladım, di-

1 7[, key çocuklarına 6 sınıflı ilkokulların 
"• '•':•;-. k^patılmışt-r, Evvelâ bu hususu bilmi-

"- • '"ünkil Birirci Be1? Yıllık Plânı her halde 
••' %T'fIer. Bım'i okumadıkları inin kanatanın 

^ c H ^ r . u zannediyorlar. Halbuki Birinci 
"7;"kk Plânda bu okullar kapatılmıştır, Tek-

"•"' "7i"j.ların meslek okullarının ortaokula da-
' ^İması karara bağlanmıştır. Onun için bu 

•", plânı okumadıkları için olsa gerek bu-
• bediin söylediklerimi doğru değil gibi ifa-

" -'n-c. Halbuki bu Birinci Beş Yıllık Plânın 

"'""'T key'ero ortaokulları götürdüğümüze gö-
':. "eeıciei parasız yatılı ortaokulları kurdu-

-7 ?5rû Türk köylüsüne en büyük hizmeti 
^•-?vz, Peki çocukları hep öğretmen okul-

-1 ' e'nlım orların iddiasına göre ve yanlış 
\ ."•e uvarak çocuklarımızı hep öğretmen 

/ - r - t : - : : r i n ? Yok böyle şey. Biz ço-
- ı :ı:, yatılı okullarda Devlet hesabına 
suretiyle çocuklann ortaokulda inki-
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! saflarını kabiliyetlerine göre yönelmelerini sağ
lıyoruz. Ortaokulu bitiren çocuk eğer kabiliyeti 
öğretmenlikte ise, sevgisi öğretmenliğe ise öğret-

I men okullarına girer. Hayır liseyi, üniveriste 
| tahsilini arzu ediyorsa liseye akademik tahsiline 
I döner. Yok teknik öğretimi tercih ediyorsa o za-
! man teknik öğretimi yapar. 4 000 olan parasız 
İ yatılılık miktarını biz bu sene 6 000 ilâvesi ile 
j 10 000 e çıkarıyoruz, hâlâ A. P. nin köye dönük 

olduğunu kabul etmemek ancak muayyen inanç
ların içinden hareket etmekle mümkündür. Ama 
bir yılda 10 000 i katlamak mümkün değildir. 
Bunu plânlamışız. İkinci Beş Yıllık Plânda pa^ 
rasız yatılı miktarı 50 000 e çıkartılacaktır. İkin
ci Beş Yıllık Plânın eğitim yatırımları tutarı bi
rinci beş yıllık tutarının iki mislidir. 

Bunlar gerçeklerdir. Binaenaleyh, öğretmen 
okullarının adedini, kapasitesini ilkokul öğret
menine ihtiyacımıza göre tanzim etmişiz. Biraz 
evvel belirttiğim gibi 1972 yılında ihtiyacımız 
olacak 50 000 öğretmeni yetiştireceğimize göre 
durumu plânlamış vaziyetteyiz. 1972 yılma ka
dar yedeksubay adayı öğretmenlerin yeri asil 
öğretmen verilmek suretiyle doldurulmuş ola
caktır. Asil öğretmenler askerlik hizmetlerini öğ
retmen olarak yaptıklarından görevlerinden ay
rılmaları söz konusu değildir. Bu bakımdan bu 
öğretmenler halen asil öğretmen kadrosu içinde 
görülmektedirler. 

İkinci Beş Yıllık Plân dönemine isabet eden 
yıllarda gerçekleşmesi düşünülen ilkokul öğret
menlerine ait mezun sayıları şöyle olacaktır : 
1988 - 1969 yılında 13 091, 1969 . 1970 yılında 
16 300, 1970 - 1971 de 17 bin v e 18 bin olmak 
üzere ihtiyaç duyulan, beş yıl sonunda ihtiyaç 
•duyulan miktar karşılanmış olacaktır. 

Muhterem senatörler, bu yıl ilkokullarımıza 
980 bin öğrenci kaydolmuştur. Ve Türkiye'deki 
öğrenim çağındaki çocuklann öğretime kavuş
ma nisbeti % 88 e çıkmış bulunmaktadır. Köy 
çocukları artık okula rağbet etmiyorlar sözü ta
mamen hilafı hakikattir. Hepiniz bölgelerinizde 
köy muhtarlarımızın, köylü kardeşlerimizin 
bizden şiddetle okul istediklerini görürsünüz ve 
bunun da gereğini yerine getirmek için plân-
da öngörüldüğü üzere gerekli yatırımlar yapıl
maktadır. Ve hem öğrenci durumumuz dikkate 
alınarak gerekli yatırımlar sağlanmakta, hem 
de öğrencilerin ihtiyacı bulunduğu öğretmen 
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durumu plânlanmış vaziyettedir ve bunların 
yerine getirilmesine dikkat edilmektedir. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, buyurunuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kanı, sayın senatörleri saygiyle selâmlarım. 
Sayın Millî Eğitim Bakanının yüzde 88 e çıkan 
ilkokullara kayıt yani ilkokul çağındaki ço
cukların yüzde 88 inin ilkokullara kaydından 
ıbaşlıyarak bâzı rakamlar vereceğim size. 

1961 nüfus sayımına göre ülkemizde 7 -14 
yaş arasındaki nüfusa göre 6 437 820 çocuk 
ilkokul çağındadır. Bu nüfustan, bu ilkokul 
çağındaki çocuklardan 3 813 709 u ilkokula de
vam etmekte, 2 624 118 i ilkokuldan yoksun
du. 1966 da bu değişiklik 6 milyon 500 bin kü
sura çıkıyor ve ilkokula dlevam edenlerden baş
ka dışarda kalan öğrenci sayısında aşağı - yu
karı bir değişiklik olmuyor. 1967 - 1968 öğre
tim yılında 7 - 14 yaş arasındaki çocuk sayısı, 
ki bunu Devlet istatistiklerine, dünya ulusla
rının bu ilkokul çağındaki çocukları tesbit 
ederken koydukları esaslara göre asgari nüfu
sun yüzde 20 si olarak hesaplanır, biz 1968 -
1969 a göre son hesabını yapalım : 6 milyon 
600 bin yapıyor. 7 - 14 yaş arasındaki çocuk. 
Bir de ilkokullarda yaşı büyümüş fakat son 
sınıfa gelmiş 1 5 - 1 6 yaşında çocuklar var, 
çıkaramıyoruz son sınıfa geldikleri için, bun
lar da hesaba katıldığı zaman 7 067 363 çocu
ğa yükseliyor. Bu tam netice olmamakla bir
likte, çünkü tam istatistikler vuzuha kavuşma
mıştır, bunun 1 851 462 si şehirden kaydolu
yor ilkokula, 2 640 770 i köyden kaydoluyor 
ilkokula, 4 492 232 çocuk bugün ilkokula ka
yıtlıdır. Buna karşılık ilkokula devam edemi-
yen, ilk çağında olup da bu istatistiğe göre 
ilkokula devam edemiyen çocuk sayısı 2 575 131 
çocuktur. Bunun da yüzde 90 ı köy çocuğudur. 
öyle ise Bakanın verdiği rakamlar, ortaya 
koyduğu esaslar doğru değildir. 

Birinci Beş Yıllık Plândan bahsediyor Ba
kan. Birinci Beş Yıllık Plânda diyor mu ki 
27 tane köy ilköğretmen okulunun kapasitesi
ni azalt? Bunun yanında şehir ilköğretmen 
okullarına ortaokuldan sonra 10 275 çocuk al 
da Türkiye'nin nüfusunun yüzde 80 i olan köy
lü çocuklarından 4 135 çocuk al bunun da bin 
tanesi, bin küsuru yine şehir çocuğu olsun. 

I Bunu demiyor her halde Birinci Beş Yı!"kk 
| Plân. öyle ise bu uygulamakla, uygulama har

sından gelen bir durumdur. 
50 bin yatılı öğrenciye çıkarılacağı, ikinci 

Bes Yıllık Plânda ve 50 bin civarında kov ve 
l kasabalardan gelecek çocuklar için yatılık.k 
? sağlanacağı orta dereceli meslek okullarında 

Sayın Bakan belirttiler. Bu durumda nlsbe'i 
nedir köyün? Bu 50 bin içerisinde 20, 21 mil
yonun nisbetd ne olacak? Biz bunu arıyoruz. 
Yok. 

Yedeksubay öğretmenler hakikaten günden 
; güne sayıları Sayın Bakanın da belirttiği gibi 
\ tükenmekte, belki 1972 ye kadar yerleri clo1-

durulacak. Çünkü sayıları çok azdır. Yalnız 
i er öğretmenler ordu ile anlaşılmıştır, an^aş-
) ma kurulmuştur, bu özel bir anlaşmaya göre 
| er öğretmenler öğretmenliğini köylerde er öğ-
| retmen adı altında yapıyor. Bir gün Mirî S?.-
• vunma Bakanlığı bu öğretmenler asker olarak 
ı kalacak dediği gün işte o zaman Sayın Baka-
! nm söylediği gibi 1972 de açık kapanmayacak

tır denebilir. 

| ikincisi; okullarından bu öğretmenlerin ay-
I rılmadığı söyleniyor. Yaz aylarını kıta1 arın da 
i geçiriyor bu öğretmenler. Oysa 'ki, yaz ayların-
İ da öğretmenin bulunduğu köyde çok görevle]! 
i vardır. Sonra öğretmenler orada bir veya iki 
j yıllıktır, bu er öğretmenler. Bunun için dlyo-
! ruz verimli olamıyorlar. Bir veya iki yılbki;ır, 

orada kalmıyacağını biliyor. Onun için o bir, 
ilki yıl içerisinde oraya verilmiş asıl öğrenmen 
gibi görevini tam olarak yapamıyor. Ve aksı-

\ yor. Bundan bütün teftiş yetkisinde olan arka-
: daşlarımız ve bütün millî eğitim teşkilâtı bu 

yönden şikâyetçidir. Eğer Millî Savunma Ba
kanlığı ile hakikaten yaız aylarını da köylerin
de diğer öğretmenler gibi geçirmek imkânını 

: sağlıyacak şekilde bir ortam yaratılır, askerli-
j ği iki yılda bittikten sonra da orada kalma 
I imkânları sağlanırsa verim artacak belki. Ama 
| bugün bu öğretmen kendisini o köye bağlamı-
| yor ve verjm de düşüyor. Biz bunun peşinde-
j yiz. Yani köylü bugün tek öğretmen beş sı

nıfla ımateıyal bulamamaktan, öğrencisine gc-
I rekli kitabı ve defteri, kalemi sağlıyamamak 
i yanında bir de öğretmen yetersizliğiyle karşı 

karşıya kalınca bu durumun altından çıkmak 
j mümkün olmuyor. Bugün Ankara'da asgari 
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beşyüzün üzerinde vekil ve yardımcı öğretmen 
çalıştırılmaktadır. Sivas'ta 1 018 idi yedeksu-
bay, er, vekil ve yardımcı öğretmen geçen öğ
retim yılı. Şimdi biz bu kadar açık dururken 
ve gezerken Doğu illerinde gördük okulların, 
bugün okulların hâlâ dörte biri öğretmensiz
dir. öğretmensiz köyler beklerken Millî Eği
tim Bakanlığı hâlâ gelen 86 bin, bir yılda baş
vuran 86 bin çocuktan 4 binini alıp 82 binini 
köyüne çevirirken biz yalnız öğretmen mi ye
tiştireceğiz, orta dereceli okullara da gitsin di
ye köyün bugünkü şartlarını bilmeden onlarla 
alay eder gibi konuşmak ve onların hakikaten 
bu içinde bulunduğu bunalıma bir çare buluna
cağı yerde bu şekilde üstünkörü bir cevapla 
köylüleri bu şekilde bırakmak doğru olmıyacak 
kanaatindeyim. Bu bakımdan Sayın Bakandan 
bunun üzerine ciddî olarak eğilmesini, köylü 
kalkınmadan, Türk köylüsü kalkınmadan Tür
kiye'nin kalkanmıyacağını, nasıl bir yolun, na
sıl bir suyun, nasıl ekonomik bir yaşantının 
köy hayatına etkisi olabileceği gibi, eğitimin 
ise bunların üzerinde yüz kere daha büyük et
kisi olacaktır. 

Köy çocuklarını üretici istihsal gücüne ulaş-
tırıcı bir eğitime kavuşturmalıyız. Bunun için 
de ben yalnız öğretmen okulları üzerinde ra
kam vererek durdum. Diğer meslek okullarının 
da şu parti zamanında kapatılmıştır, bu parti 
böyle yapmıştır diye değil, bir gerçek vardır 
ortada, bu gerçeği kabul edip o parti zama
nında da olmuşsa bugün içinde bulunulan bu 
sıkıntıdan, bu bunalımdan köylü vatandaşı kur
tarmak gerekir. O çocukları düşününüz. 86 bin 
çocuğun velisi bu çocukları alacak, kasabaya 
getirecek, imtihana sokacak, dağbaşı köyünden 
gelecek. Her çocuk için harcadığı masrafı dü
şününüz. Bir de alacak bu çocukları tekrar ya
zılı imtihanlar bittikten sonra sözlü imtihana 
götürecek, bunların içinden elenecek 4 bin 
çocuk alınacak, 86 bin çocuk için sarf edilen, 
köylünün sarf ettiği parayı düşününüz ve bu 
yeniden araya koyduğu insanların sıkıntıları
nı düşününüz, neticeye ulaşamadığı için de 
köylünün içinde bulunduğu hüsranı düşününüz 
ve buna bir çare bulma yoluna ve yönüne gide
lim. Saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın il-
hami Ertem. 

j MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Çok muhterem sena
törler, görüşlerimizi arz ettik. Tabiî karşılıklı 
olarak durmadan aynı şeyleri söyliyerek sizle
rin kıymetli zamanlarınızı israf edecek duru-

I ma düşmek istemiyorum. Söyledim, yapmak 
• istediğimizin ne olduğunu, eski rakamları, hep

sini. Yalnız söylemediğim bir hususu izah için 
huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

ilköğretim çağındaki çocuk meselesi : Bu
rada, Anayasanın 14 yaşına kadar çocukların 
mecburi ilköğretime tabi tutulmasından müte
vellit millî eğitimin nedense gelişmesinden huzur 

i duymıyan, Türk çocuklarının daha çok okudu
ğunu duymaktan memnun olmıyan kimseler, ra
kamları alarak daima yanlış sonuçlara gitmek
tedirler. Mukayese ederken 7 - 14 yaş çocuğu
nu almaktadır. Halbuki muhterem arkadaşla
rım, ilköğretim beş yıldır ve ilköğretimde ba
şarı nisbeti de çok yüksektir. Binaenaleyh 7 
yasında okula başlıyan çocuk, 12 yasında oku
lu bitirmiş oluyor. Okulu bitirmiş olan çocuğu 
tekrar okulsuz çocukmuş gibi göstermekte 
millî menfaat yoktur. Buqün okuT* arımızda ilk
okullarımızda 4 milyon 950 bin öğrenci kayıtlı
dır ve ilköğretim çağındaki çocukların % 88 i 
bu imkânı eTde etmiş durumdadırlar. Arada
ki fark, biraz evvel arz ettiğim gibi Anayasa
nın 7 - 14 yasım ele almasından dolayı yapılan 
yanlış, kasıtlı diyemiyeceğim, belM kasıtlı 
olanları da vardır. Yanlış şekilde meselelerin 

I ele alınmasından ibarettir. Halbuki 12 yasrn-
I daki çocuk tahsilini bitirmiştir. Bu sebeple nis-
I betler böyledir. Bizim yaptığımız tetkikler bu

nu göstermektedir. Bugün öğrenim çağındaki 
çocukların % 88 i okula devam etmektedir. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, buyurun. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın se-
natörleı*, hiçbir Türk vatandaşı, hele Türk ulu
sunun eğitim gücü ile yükseleceğine, eğitim 
gücü ile zenginleşeceğine inanmış olan kişi
lerin, Türk çocuklarının okuyanların sayısı
nın çoğalmasından rahatsızlık duyacağını san
mıyorum. Sayın Bakan bunda bize yanlış bir 
ithamda bulundu. Yalnız «Anayasa 7 - 14 di
yor. Sayın Bakan derler ki 7 - 12 yaş arasın
daki çocuk bitirmeli. Çocuğun kabiliyeti, ne 

I yapacağız bitiremiyor. Çocuk ikişer sene oku-
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yarak gidiyor. O zaman sayı artıyor. Yani bu 
sayının artışında biz suçlu değiliz, bu sayıyı ve
rirken. Bir suçlu varsa sınıfta kalan ve bu sa
yıyı çoğaltan çocuklar oluyor. Biz bunu ver
mek mecburiyetindeyiz. Çünkü Devletin ken
di istatistiklerinden çıkardığımız esaslardır. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, mevzu tamamen 
karıştı. Şimdi görüşülen sözlü soru tamamen 
öğretmenlere ait bir sözlü soru, fakat hem Sa
yın Bakan hem soru sahibi olarak zatiâliniz 
mevzuu tamamen birbirine karıştırdınız. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Karış
tırmadık Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Riyasetin de müşkül vaziyet
te olduğunu lütfen takdir buyurun. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın 
Başkan, sizin de biraz anlama durumunuzdan 
ileri geliyor. Sayın Bakan bunu böyle arz et
tiği için bende burada bunu size arz etmeyi, 
sayın senatörlere arz etmeyi uyvun buldum. 
Ben fazla zamanınızı almıyacağım. 

Yine şu konu üzerine eğilirken; Türkiye'
deki öğretmen ihtiyacının bugünkü tutumla Sa
yın Bakanın» 1972 de bunlar tamamlanacaktır, 
şu şekilde yapılacaktır» sözü ile bunun yapıla
cağı kanaati bizde yok. Bölge, bölge yaptığı
mız incelemelerde bir kere okul yapımı için 
Devletin ayırdığı para okulsuz köyleri okula 
kavuşturacak durumda değildir. 

İkinci husus, bugün ilköğretmen okullarına 
alınan öğrenciler durumundan dikkat edildiği 
zaman; köylerde çalıştırılacak öğretmen du
rumu yine bir isabetsizlik içerisindedir. Bir 
ölçüsüzlük içerisindedir. Bu bakımdan da 1972 
de öğretmen sayısı, Bakanın belirttikleri gibi 
tamamlanamıyacaktır. Bu yuvarlak sözler, Tür
kiye'yi olmuş, tamamlanmış, yükselmiş, mese
lelerini çözmüş gibi göstermenin bir sonucu
dur. Türk ulusuna, Türk halkına buradan ses
leniyorum ki Sayın Millî Eğitim Bakanının mil
lî eğitim politikası, bugün Türkiye'de millî eği

timi çözecek, millî eğitim sorunlarını çözecek 
güçte değildir. Öğretmen sorunlarını çözecek 
güçte değildir. 1972 ye değil, daha 10 sene son
raya bu tutumla Türkiye'de öğretmen ihtiyacı 
tamamlanamıyacaktır. Bugün belirtiyorum; Do
ğu'da okulların dörtte biri öğretmensizdir. Böl
gelerinizde inceleme yaptığınız zaman; halktan, 
seçmenden bunu duyacaksınız. Saygı ile selâm
larım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine? Burada. Sa
yın Başbakan? Yok. Soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osm\an AlihocagiVin, zeytinyağına madenî yağ 
karıştıranlara dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/509) 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil? Yok. Sayın 
Ticaret Bakanı? Yok. Soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, İstiklâl Madalyası alanla
rın haklarına dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/510) 

BAŞKAN — Sayın Aksoley? Burada. Sayın 
Maliye Bakanı? Yok. Soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

14. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Aâalı'nın, Büyükada Balıkçı Barına
ğına dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su (6/511) 

BAŞKAN — Sayın Adalı? Burada. Sayın 
Bayırdırlık Bakanı? Yok. Soru gelecek birleşi
me bırakılmıştır. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Yasama Meclislerinin dış münasebetle
rinin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 
tarihli ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anaykı-
sa ve Adalet Komisyonu raporları (Millet Mec

lisi 2/565, 2/619; Cumhuriyet Senatosu 2/243), 
(S. Sayısı : 1118 e ek) (1) 

(1) 1118 ve 1118 e ek S. Sayılı basmayazılar 
tutanağın sonundadır. 
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Ü;..oüüÜ üül L- önerge vardır okutuyo-

Yiilısek Başkanlığa 
";:Ga::ı; Meclislerinin dış münasebetlerinin 

düşenlerımesi hakkındaki 1118 e ek Kanun tek-
l':i'';':':- c : .̂'C r̂LiE'l-ki müzakeresinin son gü
nü 1 i üıaııası muhtemel olan yasama doku-
r>-•'•'•'-o.ı'U.Ü'VIG ilgili raporun konuşulmasından 
r ; cük ve ivedilik müzakeresini arz ve 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkam 

Ahmet Nusret Tuna 

üüüüüüH — Takriri oylarınıza arz ediyo-
- ^ ;;üü ;' odenlsr,,, Etmiyenler... Kabul edil-

T ' ü üı, Ibı^Iikîe görüşülmesini oylarınıza 
•~-iz t l-7\-i'iım: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Ko-ol eülkııkür. 

i : ilkle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

'•":ü-cTüniı: okunup okumamasını oylaranı-
•;." 1 30 -T-OO.: Okunmasını kabul edenler... 

üü'G.üvsoüe::.,. Kabul edilmemiştir. 

Vüüüüüo l;ümü iizarinde Sayın Atalay buyu-

v '"<! ~v — Muhterem ar-
j^jı^erinin dış münase-
^ .ayılı yasa, Anayasa 

- , ~> "iaddelerinin iptali 
--- ' yasa Mahkemesi 378 

idesini iptal etmiş idi. 
opyın milletvekili bi-

1 . k bir hükümle bâzı 
'j-iummış, Millet Meclisi 

II zurunuza gelmiş idi. 
^-ı jiduğu metin iki 
ccLii-T birbirinden ayrı 

c>^::n organı olma nite-
_ , hükümlerin mev-

: ' it edilmesi üzerino 
i koalisyonumuz tet-
Mi.h'îurların büyük bir 

' -1 vA bir metin haîiır-
b. ";. kabul etmek ye-

" Kw : - üâzı hususları be-
.jü< .._ de teklif etmek ge-
7 \ e ı̂le ile sunu ifade 

etmek isterim ki 378 sayılı yasa şimdiki yasa 
teklifi ile bir ilişki ve irtibatı artık kalmamış 
bulunmaktadır. Sadece 378 sayılı yasada 8 nci 
madde kalmaktadır, diğer bütün maddeler ya 
değiştirilmekte, yahut yenisi gelmektedir ve 
böylelikle bir tek maddesi kalan bir yasa 378 
sayılı yasa olarak bizim yasa hayatımızda kala
cak, belki 1 100 ncü yahut bin kaçıncı bir isim
le yeni bir yasa çıkacaktır. Onbini aşan yasa 
hayatımız yazısız yasaya dayanan ve güçlük
leri belirtilen ingiltere'nin yasa durumundan 
daha güç bir çıkmaza girmiş bulunmaktadır. 
Meşrutiyet devrinin, imparatorluk devrinin, 
Cumhuriyet devrinin, Millî Birlik idaresinin, 
Temsilciler Meclisinin ve 1951 den sonraki çok 
partili devrin, yani şimdiki 1981 den sonraki 
idarelerin ve yasama organlarının zamanında 
çıkan çeşitli yasalar bulunmaktadır ve 1 nu
maralı yasa altı tane, 8 numaralı meselâ örnek 
yasa beş tane böylelikle içinden çıkılmaz 
bir durumla karşı karşıya gelmiş bulunmakta
yız. Bir örnek olarak şunu göstermek mümkün, 
meselâ bu metin içerisinde yasama Meclisleri
nin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hak
kındaki 16 Ocak 1960 tarihli ve 88 sayılı Ka
nunun değiştirilmesine dair kanun diyoruz, 
birinci madde olarak; 16 Ocak 1964 tarihli ve 
378 sayılı Kanuna birinci madde olarak aşa
ğıdaki madde eklenmiştir. Şimdi; birinci mad
de olarak aşağıdaki madde eklenmiştir. Bi
rinci madde olarak aşağıdaki metin eklenmiştir 
dememiz doğru olacaktır, birinci maddeye aşa
ğıdaki madde eklenmiştir dememiz doğru ola
caktır. 378 sayılı yasadaki dil ile şimdiki metin 
"birbirinden farklıdır. Bizde yasalar meselâ Ma
den Kanununu aldığınız zaman ağdalı bir Os
manlıca, dilekçelerin görüşülmesine ait bir ka
nun yahut dış münasebetlere dair kanunu aldı
ğımız takdirde ileri bir Türkçe ile karşı kar-
şıyayız. öyle yasalarımız çıkmıştır ki yürür
lükte olmıyan yasaları yürürlükten kaldırmış
tır, öyle yasalarımız çıkmıştır ki, daha çıktığı 
gün yoruma ihtiyaç hissedilmiştir. Biz şu re
formdan, bu reformdan, şu ilerlemeden, bu iler
lemeden bahsederiz ama daha 1 807 nin usulle
rine göre yasalar görüşmekteyiz ve bu şekil
de yasalar çıkarmaktayız. Biz herşeyden önce 
devlet organlarının başında bulunan yasama or
ganının yasaları çıkarmasının tekniğinde yeni 
bir görüşe sahibolmamışız ve bunu yapamamak-
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tayız, önemli olan konu ve reformu gereken 
bir hususta yasama organlarında yasaların ya
pılış şeklidir ve bunun bir nizama bağlanması
dır. Tatbikatçılar bir çıkmaz içerisindedir, ya
sama organı üyeleri bir çıkmazın içerisindedir
ler ve bizim içtüzüklerimizde ölü olarak doğ
muş maddeler vardır, yasalar iki defa meclis
lerde görüşülmesi gerekir, ama bizde henüz iki 
defa görüştüğümüz bir yasa yoktur. Ben 19 
yıllık yasama hayatımda bir yasanın ikinci 
defa görüşülmesine şahidolmuş değilimdir. Bir
çok memlektlerde yasalar beş defa görüşülür. 
Maddeler beşer defa görüşülür, taki bir tek vir
gül veyahut ibarenin yerinde kullanılıp kulla
nılmaması yolunda bir hata yapılmasın ve o 
yasa uzun ömürlü olsun. O yasa devlet haya
tında itibarlı olsun, o yasa herkes tarafından 
anlaşılır bir şekilde yapılabilsin. 

Yasalar bir çok memleketlerde işleyişleri 
güç olan Meclislerine rağmen siyasi organ olan 
yasama meclislerinin görüşülmesinden sonra 
özel komisyonlara gider bu, özel komisyon
lara gider, bu özel komisyonlar da yasa diline 
uygun ve tekniği dairesinde hazırlanır ve böy
lece uzun ömürlü, itibarlı ve tatbikatta ko
laylığı görülen yasalar olarak meydana gelir. 
Bizde çıkan yasalar ise ayak üstü hemen şura
da komisyona önergeler verilmek suretiyle 
eğer önergeye komisyon katılır ise, filhal ko
misyon katılmış deriz ve böylece derhal ilâve
ler de yapılır. Fakat tatbikatta güçlüklerle 
karşıkarsıya geliriz. Anayasa Mahkemesine gi
der, iptal edilir, geri gelir ve biraz sonra da 
tekrar üçüncü senesinde bir değiştirme gerek
tiği zamanda tümünü değiştiririz. Bu çıkmaz
dan kurtarmak mecburiyetindeyiz. Bunu niçin 
ifade ediyorum; Yasama Meclislerinin dış mü
nasebetlerini düzenliyen bu kanunla biz dış 
münasebetlere gerek Meclisten gerekse Meclis 
dışından giren bir çok heyetleri görmekteyiz. 
Bizim Avrupa Konseyine gönderdiğimiz heyet
ler vardır. Şuraya buraya giden çeşitli heyetler 
vardır. Maarif Vekâletine bakarsınız, teknisyen
ler dış memleketlerde bilgilerini artrmak için gi
derler, şuradan giderler, devletin bütün bölüm
lerinde dış memleketlerdeki ilerlemeleri takip, 
izlemek ve bunlardan faydalanmak yollarına 
başvurulur ama yasama ile ilgili faaliyetler ile 
yasama meclislerinin üyelerinin yetkileri ve on-

I ların çalışma usulleri ve yasamaları yapmadaki 
teknik yönünde üzerinde durma şeklinde bir 
düşüncemiz olmaz ve bu yola bir türlü kendimi
zi götüremeyiz, işte bu sebepledir ki ben bu ve
sile ile bu yasanın sonuna bir maddenin ilâve 
edilmesini ve dış memleketlerde yasaların na
sıl yapıldığının, komisyonların nasıl çalıştığını, 
komisyona üyelerin nasıl devam ettiğini ve Ya
sama Meclislerinde asıl faaliyetlerin komisyon
larda görüldüğünü, yasama organı üyelerinin 
bütün faaliyetlerinin yasama hayatlarına verdik
leri ama bunun karşılığında da ne kadar Alman 
Anayasasında ifade edildiği gibi bağımsızlık
larını ve çalışmalarını sağlıyacak maddî imkân
larının da sağlandığının tetkik edilmesi ve va
tandaşın karşısına çıkarılması milletvekili ve 
senatörlere gerektiğinde maddî hayatlarını, ba
ğımsızlıklarını temin eiecek bir ölçü içerisinde 
bulundurmak ama ondan sonra da çalışmayı is
teyebilmek, komisyonla da ve umumi heyetlerde 
devamı ve çalışmayı istiyebilnıek ve bozuk de
diğimiz düzenin bir yönünü bu yoldan süratle 
telâfi etmek ve takviye etmenin bir vasıtası ve 
yolu olur diye bu yasaya bir ilâve zaruretini 
hissediyorum ve bunu getiriyorum. Biraz sonra 
maddeler okunduktan sonra bu önergemi tak
dim edeceğim. 

Bu vesile ile bir hususa daha ifade ötmek is
terim; bu yasa değişikliği ile bizim komisyonu
muz Millet Meclisi metnindeki iki Meclis siste
mini ciddî bir şekilde zedeler mahiyette getir
diği ve C. Senatosunu dış münavebelerde eritti
ği sistem yerine eşit sayıda temsili getiren hük
mü yerinde ve doğrudur ama netice Millet Mec
lisine gidecektir ve Millet Meclisi komisyonla
rında C. Senatosunun kabul ettiği bu metin ka-

I bul edilmediği takdirde Karma Komisyon kuru
lacaktır, Karma Komisyon kurulduğu takdirde 
çoğu zaman şahidi olduğumuz üzere C. Senato
sunun üzerinde yüreği titrediği ve Ge
nel Kurulunun ekseriyetten daha çok büyük bir 

I çoğunlukla değiştirme yoluna gittiği metinleri 
karma komisyona ayrılmış bulunan Cumhuri
yet Senatosu üyeleri kendi görüşlerini hâkim 
kllaraJk, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
ittifaka yakın bir şekilde varmış olduğu neti
celer yerine, Millet Meclisi ile uzlaşır vaziyette 
yeni metinler kabulü suretiyle Cumhuriyet Se-

i natosu Genel Kurulunun kabul ettiği metinler 
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kabul edilmemiş bulunmaktadır. Şimdi bizim 
Komisyonumuz iyi bir yol bulmuş ve temsilde 
eşit hakkı kabul etmiş bulunmaktadır. Ama Mil
let Meclisi yıllardan beri dış temsillerde Cum
huriyet Senatosu ile Millet Meclisinin üye sa
yısı farklılığı dolayısiyle daima büyük bir şekil
de temsili - % 70 e yakın kendisine, % 30 u 
Cumhuriyet Senatosuna - istedikleri zaman ver
mek üzere bir yolu benimsemiş bulunmaktadır
lar. Bizim Komisyonumuz bu görüşü temsiller
de kaldırmış bir metin getirmektedir ama, Mil
let Meclisi komisyonlarında kabul edilmediği 
takdirde karma komisyona gittiğinde; Cumhu
riyet Senatosunun bu görüşü, Umumi Heyet 
görüşü olarak benimsenecek midir, benimsenmi-
yecek midir Çözümlenmemiş bir nokta da bu
radadır. Gerçekten tüzüğümüzde bir hüküm 
yoktur ama, Cumhuriyet Senatosunda bir gele
nek haline gelmesi iktiza eder M, İM meclis sis
teminde Cumhuriyet Senatosunun bağımsız ve 
eşit seviyede bir meclis olma yolundaki karar
larının karma komisyonlarda Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunda kabul edilmiş şekli ile 
muhafaza ve müdafaa edilmesidir. Şimdiye ka
dar edilmediği için bunu ifade ediyorum, içtü
züğümüzde bir hüküm yok. Millet Meclisi Kar
ma Komisyonunda üyelerinin kendi görüşlerini 
kabul edip etmemeleri hüyük bir şey ifade et
mez çünkü, son sözü yine Millet Meclisinde, Mil
let Meclisi Genel Kurulu tesbit edecektir. Yani, 
son söz bir karma komisyonun üyeliğinde değil, 
doğrudan doğruya Umumi Heyettedir. Halbuki, 
Cumhuriyet Senatosunda vaziyet öyle değildir. 
Genel Kurul son sözünü söylemiştir, Genel Ku
rulu izafeten Karma Komisyonda bulunacak 
üyeler ise, içtüzüklerimize göre serbesttirler 
ama, Millet Meclisinin görüşüne muvazi bir gö
rüşü benimsemeleri halinde ise Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulunun görüşünün aksine bir 
görüş ifade edilmiş ve Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunun fonksiyonu ve tesirleri tama
men ortadan kalkmış olacaktır. Bunlar halledil
memiş meselelerdir ve ortadadır. Bu vesile ile 
şunu ifade etmek istiyorum: 

Karma komisyonun kurulması gerektirildiği 
halde, Cumhuriyet Senatosunun Genel Kurul 
olarak haklarım ve bir yasama organı olarak 
yetkilerini tesbit eden hususta Karma Komis
yona ayrılan üyelerin, Genel Kurul kararlarına 
bağlılığının yazılı olması bile bir gelenek hali

ne gelmesinin bilinmesi ve bu yolda tatbikat gör
mesinin faydaları vardır. 

Bu umumi mülâhazalardan sonra iyi bir şe
kilde hazırlanmış bulunan metnin bâzı hususla
rına da değinmek istiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 4 ncü maddede bir
lik ve dostluk gruplarının idare heyetlerinin 
kurulacağından bahsediliyor... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, madde geldiği 
zaman konuşamaz mısınız bu hususu? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hayır Sa-~ 
ym Başkan, umumi bir tavsiyede bulunacağım. 
Zaten madde üzerinde hiç konuşmam bir öner
ge veririm. Espriyi ifade bakımından rica ede
ceğim. 

Bizim yasama organlarımızda, dış münase
bet faaliyetlerinde bilhassa dış memleketlere gi
dişlerin meslek haline gelmemesi ve muayyen 
üyeler üzerinde toplanmaması için idare heyet
lerinin ister dostluk grupları olsun, isterse bir
lik gruplarında olsun bir üyenin ancak bu grup 
veyahut birliklerinin birinin idare kuruluna gi-
rabilmesi yani, beş grup kurulacak beşinin de 
idare heyetinde (A) ismindeki üye, 10 tane bir
lik, 10 unun da idare heyetinde (A) ismindeki 
üye bulunacak. Buna imkân vermiyelim. Dost
luk gruplarından, birlik gruplarından bir veya 
ikisinde ancak bir üye arkadaşımız bulunabil
sin. Grup idare heyetlerinde gruplar herkese 
açık. Çünkü bu seyahatlerde umumiyetle dost
luk grup idare heyetleri tanzimi kendi araların
da yapar ve kendi aralarında «yapıldığı için
dir ki, grup heyetlerine umumiyetle baktığınız 
zaman belirli isimleri görürsünüz. Bunu önle
mek zarureti vardır. Bu sebeple birlik ve dost
luk grupları yönetim kurullarında bir veya iki
sinde üye olabilsinler, daha fazlasında üye ol
masınlar. Bu kaydın dördüncü madde içerisin
de yer alması iktiza eder bir. 

Bir de bu dostluk gruplarının ve birlik
lerinin tüzüklerinin hazırlanmasında nelere 
uyulması gerektiğinin ve yasama organlarının 
itibarlarının korunması bakımından nelerden 
sakınması gerektiğinin; iki Meclisin Başkan
lık Divanlarının Dışişleri Bakanlığının görüşü
nü alarak tanzim edecekleri bir yönetmeliğe 
göre tanzim etmelerinin bir hüküm olarak 
konmasında da ayrıca zaruret vardır. Aksi 
takdirde, kendi hazırlıyacakları tüzük ve yö-
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netmeliklere diledikleri şekli vereceklerdir ve 
bunlar yasama Meclislerinin faaliyetlerinde ve 
dış münasebetlerindeki temsillerinde gölge 
düşürebilecek bâzı hususları ve mahzurları 
doğurabilir. Bu hususun da lütfedilip dik
kate alınmasını istirham edeceğim. İki Mecli
sin birisinin dış münasebetlerde şimidye ka
dar elinden alınmış bulunan yetkilerini ve
rir şekilde olan komisyonun birinci maddede
ki değiştirmesinin, Millet Meclisinde güçlü 
bir şekilde kalabilmesi için; üçte iki bir ek
seriyetle kabulü yolunda sayın üyelerin dik
katini çekmeyi de bir vazife bilirim. 

Saygılarımla. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; daha 
önce Yüce Meclislerde kabul edilen 378 sa
yılı Kanun ile, bu kanunun değiştirilme
sine ait bâzı maddeleri karşılıklı tetkik et
tiğimiz zaman, diyebilir ki, Cumhuriyet Hü
kümetinin kurulduğu andan şu ana kadar 
böyle bir kanunun Yüce Meclislerden tetkik 
edilmeden geçtiğini zannetmiyorum. Ama bu 
esaslı bir şekilde tetkik edilmemiş, bilhassa 
kendi iç bünyemizi ilgilendiren bir kanun ol
masına rağmen, ne kanunun başlığının, ne de 
maddelerinin fiili duruma uymadığını bir 
üzüntü ile arz etmek isterim. ŞöyleM : 

«Yasama Meclislerinin dış münasebetleri
nin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 
tarihli ve 378 sayılı Kanunun değiştirilme
sine dair kanun» diyor. Bundan sonra geçiyo
ruz maddelerin tetkikine burada, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi binasının milletlerarası 
toplantılarında kullanılması hakkındaki 8 nci 
maddeye ait hiçbir hüküm yok. Gerekçeyi 
tetkik ettik, bu madde yürürlükte midir değil-
midir sarahat yok. Bunun biran için yürür
lükte olduğunu kabul edelim. O zaman bi
rinci maddenin başlığını okuyoruz; «16 Ocak 
1964 tarihli ve 378 sayılı Kanuna birinci 
madde olarak aşağıdaki madde eklenmiştir» 
diyor. Buradaki maddeyi ve daha ve evvelki 
378 sayılı Kanunu tetkik ettiğimiz zaman da 
burada ilâve edilen madde yoiktur. Bu mad
dede değiştirilen fıkralar vardır. Bir kanunun 
maddesinin veya fıkralarının değiştirilmesi 
başka, aşağıdaki madde eklenmiştir, başkadır. 
Aşağıdaki madde eklenmiştir, denince buraya, 

mevcut maddeye yeni bir madde eklenmiştir, 
mânası çıkar. 

işte işin esası burada. Tetkik edilmeden, 
bir nevi özür diliyeceğim, ezbere kabul edilmiş 
gibi geliyor bendenize. Yüksek hukukçular bu
nu daha iyi takdir eder. Ama, realite budur, 
eklenen madde, deniyor. Burada acaba eklenen 
madde hangisidir? Yoksa değiştirilen fıkralar 
mı vardır? Tetkik ediyoruz birinci maddeyi ve 
içindeki teklifi, yalnız birinci fıkrada «Türki
ye Büyük Millet Meclisi» değimi çıkmış, ikinci 
fıkraya bakıyoruz, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü, 5 nci, 
6 nci fıkralara bakıyoruz, burada bâzı fıkra
lar yer değiştirmiş, bâzıları da tamamen yeni
lenmiştir. Bu duruma göre biz daha kanunun 
başlangıcında veya 1 nci maddede bunun lâ-
yikiyle üzerine eğilmediğimiz takdirde çok ha
talı düşmüş bulunacağız. 

Diğer bir husus, 4 ncü maddenin 2 nci fık
rası; son fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir, diyor. Son fıkra değiştirildikten sonra 
ayrıca orada tetkik buyurulduğu takdirde ye
ni bir - iki tane de fıkra eklenmiş. O maddeye 
gelindiği zaman, son fıkra aşağıda değiştiril
miştir ve bu maddeye yeni iki fıkra eklenmiş
tir, denmesi lâzım. Bu da yok. 

Geçelim 5 nci maddeye. 5 nci madde iki fık
radır. Sonra diyor M, aşağıdaki fıkralar ek
lenmiştir, diyor. Halbuki 5 nci maddenin 2 nci 
fıkrasından sonra «aşağıdaki fıkralar eklenmiş
tir, denince mütaaddit fıkraların eklenmesi lâ
zım. Bakıyoruz orada, bir tek fıkra eklenmiştir. 
Şu halde burayı da, aşağıdaki fıkralar değil, 
ikinci fıkradan sonra 3 ncü bir fıkra eklenmiş
tir, demesi lâzım. 

Demek M, bu teklif ezbere geçmiş Yüce Ko
misyonda, tetkik edilmemiş. Halbuki bu bir 
allerjik kanun değil M, hemen birden bire ge
çirelim. Bu, kendi kanunumuz. Kendi iç bün
yemizi ilgilendiren bir kanunu Yüce Senato
nun komisyonu bunu olumlu bir şekilde Yüce 
Senatonun huzuruna getiremez ise ben bu tek
life maalesef müspet oy veremiyeceğim. Sırası 
geldikçe bâzı maddelerde değişiklik önergeleri 
vereceğim. 

Teşekkür ederim. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Bugün 
son gün, teklif filân getirin de halledelim şu 
işi. 
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BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde başka 
söz istiyen sayın üye? Komisyon adına Sayın 
Tuna, buyurunuz. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlar, bu kanun tek
lifi daha evvel huzurlarınıza gelmiş, muhterem 
üyelerimiz tarafından aksaklıkları bulunan 
noktalara temas edilmiş ve bu hususların tet
kiki ile birlikte yeni bir metin hazırlanması 
için komisyonumuza iade olunmuştur. 

Şimdi Sayın öztürkçine'nin beyanlarında, 
komisyon almış, fakat bir şey yapmamış, «Tür
kiye Büyük Millet Meclisi» tâbirinin yerine iş
te bir «Meclis» tâbiri konmuş, olduğu gibi gel
miş gibi bir halin dermeyan edilmesi dolayısiy-
le komisyon o tekliften sonra neler yaptı kısa
ca bunları arz etmek istiyorum. 
Muhterem arkadaşlar, daha evvelki kanun

da ve daha evvel gelen teklifte Millet Meclisi 
ile Cumhuriyet Senatosu ayrı ayrı nisbetlerde 
temsil olunuyordu. Bu nisbet 10 a 3 olarak ka
bul edilmiş idi. 10 a 3 ü Cumhuriyet Senato
sundan, 10 da 7 si Millet Meclisinden seçilmek 
suretiyle temsil olunuyor. Muhterem arkadaş
larımız bu hususa isabetli olarak itiraz ettiler. 
Hakikaten burada bir meclisin mânevi şahsiye
tinin temsili mevzuubahis idi. Bu, müsavi oran
da üyelerle temsil olunması isabetli idi. Bu hu
susu tezekkür eden komisyonumuz her iki mec
lisin müsavi üyelerle temsil edilmesini aslola-
rak kaibul etmiştir. Yani bu sefer metne gelen 
en mühim noktalardan bir tanesi bu. 

ikincisi, kanunda bu dış münasebetleri tan
zim etme işi Cumhuriyet Senatosuna kısmen 
munis gelmesi için, birleşik toplantı başkanı 
tarafından idare olunur. Birleşik toplantı baş
kanı kanunun muhtelif yerlerinde çeşitli şekil
lerde geçiyor. Arkadaşlarımız o zaman itiraz 
ettiler, müstakil bir birleşik toplantı başkanlık 
divanı, diye birşey yok. Ne var? Cumhuriyet 
Senatosu var, Millet Meclisi var ve Anayasa
nın tadat ve tasrih ettiği ahvalde her iki Mec
lisin müşterek toplantısı var. Şu, iki Meclis 
müşterek toplandığı zaman Millet Meclisinin 
Başkanlık Divanı o toplantıyı idare eder, kay
dı var. 

Binaenaleyh, müşterek meclisler başkanlık 
divanı, diye ayrı bir makam olmamasına rağ
men metnin muhtelif yerlerinde her iki mecli

se munis gelmesi gayesi ile aslında hizmeti ve va
zifeyi Millet Meclisine verecek şekilde şu tâ
birler kullanılmıştı. Bu tâbirler kanunun bü
tün maddelerinden çıkarılmıştır. Ve her iki 
Meclis ayrı ayn tasrih edilmiştir. Vazife veri
len ahvalde her iki Meclisin Başkanlık Divanı
na ayrı ayrı vazife verilmiştir, ikincisi bu. 

Üçüncüsü, her iki Meclise temsil için ayrı
lacak üyelerin miktarında, vasıflarında; biz, 
itirazı mucip bir hal olduğu zaman Cumhuri
yet Senatosu için de Millet Meclisi Başkanlık 
Divanına, ki, onlar Millet Meclisi Başkanlık 
Divanı demiyor da, müşterek toplantı başkan
lık divanına, itirazlar şeklindeydi. Bu Meclisin 
üyesi Millet Meclisi Başkanlık Divanına itiraz 
edecek, bunu isabetli görmedik ve komisyonu
muz itirazların kendi Meclisleri tarafından tet
kikini imkân verecek şekilde metinleri değiş
tirmiştir. 

Yine, Millet Meclisinden gelen metinde li
san bilme bakımından üyelerin bildikleri lisa
nı Millet Meclisi Başkanlık Divanına, böyle 
ciddî olarak o lisanı bildiklerine delâlet ede
cek delilleri gösterecek şekilde Millet Meclisi 
Başkanlık Divanına, müracaatta bulunmaları 
lâzımgeliyordu. Bunu da tamamen kaldırdık. 
Millet Meclisinin üyeleri Millet Meclisine, 
Cumhuriyet Senatosunun üyesi de Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlık Divanına bildirecektir. 

Binaenaleyh, kanunda o zaman arkadaşla
rımızın dermeyan ettiği ve eşitliğe hakikaten 
mugayyir görünen bütün hususlar tam bir sa
rahatle izale edilmiştir. Şimdi, yapılan değişik
liği bu şekilde izah ettikten sonra Sayın Ata-
lay arkadaşımız, kanunun kısa bir zamanda 
büyük değişikliğe uğradığına temas buyurdu
lar. Doğrudur. Hakikaten 4 - 5 yıllık bir mazi
si olan bu kanunda birkaç maddesi hariç bü
yük bir değişiklik yapılması zaruri olmuştur. 
Bunun hakikaten üzücü tarafı olduğu kadar 
sevindirici tarafları da vardır. Kanunlar bir 
hayatiyeti haizdir. O zaman bu kanunun çıka
rılmasında kendileri de bulunmuştu, biz de bu
lunmuştuk, hakikaten ondan sonra tatbikatta 
bu değişikliği icabettiren büyük aksaklıkları 
gördük. Meselâ, o parlâmento birlik grupları 
ve saire gibi yerlerde seçimlerin getirdiği hal
ler vardı, bunlar görüldü. 

Şunu demek istiyorum, hakikaten çok de
vamlı tatbik olunacak kanun çıkarmak lâzım-
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dır. Fakat hayatiyetini kaybettiği, yeni mah
zurlar görüldüğü ve tashihi icabettiği zaman 
da, bunu tashih etmek de lâzımdır. Şimdi umu
mi müzakereler meyanında Sayın Atalay, dost
luk gruplarında muayyen kişilerin bu işe ta-
libolduklarını bildirdiler. Hiç olmazsa bâzı 
Parlâmento üyeleri birkaç, bir veya İM dostluk 
grupuna girebilsin. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır idare 
heyetlerine. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA (Devam
la) — Şimdi, bu şekildeki bir teklifleri olaca
ğını bildirdiler. Bu husustaki görüşlerimizi de 
tadil teklifi geldiği zaman arz edeceğiz. 

Şimdi Sayın öztürkçine, değiştirilmesi hak
kında yasama meclislerinin dış münasebetleri
nin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 ta
rihli ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine da
ir kanun; kanun şeklinde bırakılmış, kanun 
teklifi gelmemiş demektedir. 

Muhterem arkadaşlar, komisyonlarda hepi
miz mesai görüyoruz. Bu komisyonlarda, ka
nunlar müdürlüğünün bir itirazı oluyor. Di
yorlar ki, son metinde, sizin, kanun teklifi ya
hut kanun tasarısı ibaresi bulunuyor çıkan me
tinde. Elbet kanunlaştığı zaman, oylarınızla 
kabul edildiği zaman, bu artık tasarı değildir, 
bu doğrudan doğruya kanundur. Biz, çarna
çar bu metinden tasarı veya teklif sözünü çı
kartmaya mecbur kalıyoruz. Halbuki Meclisin 
kabul ettiği bir metne, hariçten bir kimsenin 
elinin dokunması isabetli olmaz. Binaenaleyh, 
bunun başlıklarına teklifi denmesin, tasarısı 
denmesin, kanun şeklinde yazılsın ve biz de bu
na, tutup metinden bir kelimenin tayyedilmesi 
gibi hakikaten teşrii meclislerin girmesi lâzım-
gelen bir hale tevessül etmiyelim demektedir
ler. Bunu komisyonumuz benimsemiştir ve bu 
teklif lâfını, tasarı lâfını çıkarmıştır. Buradan 
çıktığı zaman kanun olarak, başka bir elin değ
mesine, oradan bir kelime çıkarılmasına imkân 
vermiyecsk şekilde tashih etmiştir. Bunun da
ha isabetli olduğu kanaatinde bulunduğumuzu 
arz etmek isterim. 

Sonra 8 nci maddenin ne olduğu belli değil
dir, dediler. Arkadaşlar, 8 nci maddenin ne 
olduğu belli. Bu kanun 378 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinde değişiklik yapan kanun. Eğer 

1 8 nci maddeden hiç bahsedilmemişse, gayet ta
biî olarak 8 nci madde yürürlüktedir, 8 nci 
maddeye bir dokunma olmamıştır. Birinci mad
de olarak aşağıdaki madde eklenmiştir, ve sai
re gibi tâbirler var. Bu bir yazış şeklidir. Mil
let Meclisine böyle gelmiştir, şimdi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir diyenler, birinci madde 
olarak aşağıdaki madde eklenmiştir deniyor. 
Hakikaten ifadede biraz ağırlık olmakla bera
ber, baktığımız zaman 378 sayılı kanuna bi
rinci madde olarak dendiğine göre, o birinci 
madde yerine kaim olduğu açıkça anlaşılmak
tadır. Netice itibariyle, metin arkadaşlarımı
zın dermeyan ettikleri itirazı mümkün olduğu 
şekilde bertaraf etmek gayesi ile hazırlanmış
tır. Millet Meclisinde, Sayın Atalay'm buyur
dukları gibi, bir safhada bâzı değişikliğe, on
ların tevessül etmesi mümkündür. Kabul eden 
ekseriyetimizin çokluğu ve bir karma komis
yon kurulduğu zaman bu görüşlerimizin, o ar
kadaşlarımız tarafından müdafaası, istediği
miz istikamette kanunun çıkmasına yardımcı 
olacaktır. Teşekkür ederim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Efen
dim Sayın Komisyon Başkanı dedi ki, bâzı 
maddelerin değiştirilmesine aittir. Halbuki ka
nunun başlığını okuduğumuz zamanda burada 
bâzı maddeler diye bir tâbir mevcut değildir. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, fikrinizi 
kürsüden izah ettiniz, ayrıca bu fikirlerinizi, 
teklifin değiştirilmesi hususuna inkılâbettire-
cek olan takrirleri de gönderiyorsunuz. Bu tak
rirler ayrıca muameleye tabi tutulacaktır. Bi
naenaleyh, endişenize mahal yoktur. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Siirt) — Bir sual 
soracağım efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Komisyon 
Başkanı Tuna, sual tevcih edecekler. Buyurun 
Sayın Kürümoğlu. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Siirt) — Efendim 
madde birde deniyor ki, 16 Ocak 1964 tarihli 
ve 378 sayılı Kanuna birinci madde olarak aşa
ğıdaki hususlar eklenmiştir. Komisyon Başka
nının izahatına göre, buradan benim anladığım 
ek madde olarak bu kanuna ilâve ediliyor. 378 
sayılı Kanunun birinci maddesi var mıdır, yok 
mudur? 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Kürümoğlu, Sa-
j ym öztürkçine burada tenkidlerini sarahaten 
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yaptılar. Bu tenkidlere, komisyon adına, komis
yon Başkanı Sayın Tuna görüşlerini ayrıca bil
dirdiler. Şimdi buna göre, buradaki ifade ek
lenmek midir, yoksa değiştirilme midir, yoksa 
ilâve mi, çıkarma mı bunu takdirlerinize suna
cağım, oylarınızla belli edeceksiniz. Buyurun 
efendim. Teklifin tümü üzerinde başka söz isti-
yen Sayın Üye? Yok. Maddelere geçilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Teklifin ivedilikle görü
şülmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin 
düzenlemesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli 
ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair 
kanun. Bu kanun başlığının değiştirilmesine 
mütedair Sayın oztürkcine'nin bir takriri var 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin 

düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli 
ve 378 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmeleri, yeni fıkraların eklenmesi ve bâzı 
maddelerinin ve fıkralarının kaldırılması b a 
kımdaki kanun teklifi olarak başlığın düzeltil
mesini saygı ile arz ederim. 

İstanbul 
Rifat öztürkcine 

BAŞKAN — Muhterem üyeler, kanun tek
lifinin baslığında yalnız değiştirilmesine dair 
kanun denilmektedir. Halbuki Sayın öztürk
cine değiştirilme değil, bâzı maddeleri kaldırı
lıyor, bâzı ilâveler yapılıyor, bâzıları değiştiri
liyor. Binaenaleyh bunların hepsinin ifade edil
mesi lâzımdır, iddiası ile bu takriri vermisler-
ir. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Takrir kabul edil
miştir. Komisyon iştirak ediyor mu efendim? 
Daha evvel sormam lâzımdı. Fakat, bir sehiv 
oldu onu kabul ediyorum. Şayet komisyon ka
bul etmediği takdirde dikkate alınması kabul 
edilmiş olacaktır. Takrir üzerinde görüşlerini 
tekrar bildirmek üzere komisyona havale ede
ceğim. İştirak ediyor musunuz? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Etmiyoruz. 

BAŞKAN — Şu halde takririn dikkate 
alınması kabul edilmiştir. Komisyona havale 
ediyorum. 
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Takrir Komisyondan gelince tekrar oya arz 
edeceğim efendim. 
Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin dü
zenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli ve 
378 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanuna 1 nci madde olarak aşağıdaki 
madde eklenmiştir: 
Avrupa Konseyi Danışma Meclisi ve benzeri 

kurullar üyelikleri 
Madde 1. — 21 Ocak 1953 tarihli ve 6022 sa

yılı Kanunla onaylanan 22 Mayıs 1951 tarihli 
Anlaşma ile değiştirilmiş 12 Aralık 1949 tarihli 
ve 5456 sayılı Kanunla onaylanan 5 Mayıs 1949 
tarihli Avrupa Konseyi Statüsünün 25 nci ve 
26 nci maddeleri gereğince, Avrupa Konseyi Da
nışma Meclisine ve diğer milletlerarası andlaş-
malar uyarınca kurulup bir milletlerarası hu
kuk tüzel kişisinin organı niteliğini taşıyan ve
ya, taşımıyan ve yasama organları üyelerinden 
kurulan milletlerarası kurullara katılacak Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, mensubolduk-
ları siyasi partinin Meclislerdeki gruDİarı tara
fından aday gösterilirler. Bu adaylar, Cum
huriyet Senatosu üyesi iseler Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunun Milletvekili iseler Millet 
Meclisi Genel Kurulunun bilgisine ilgili Mecli
sin Başkanlığınca sunulmakla seçilmiş sayılırlar. 

Her bir siyasi parti grupuna ve siyasi par
ti grupıı mensubu olmıyanlara düsen sayı. bun
ların - bos üyelikler hariç - Meclisler üye tamsa
yısı içindeki, yüzde oranlarına p^re. Meclisler 
Başkanlık Divanlarınca tesMt edilir: siyasi r>ar-
ti gruplarının öncelik hakları her hal^e saklı
dır. Bu sayı ve oranlara, siyasi m r t i orunlprı 
ve sivasi m r t i pnmu mensubu obmva-nlar. ilâ
nından itibaren üc onin iH^de (îe-nel TCn-m 11 ar
da i+ira-z edebilirler. TRu itira*lq;r* Genel Kurul 
tarafından kesin olarak karara, ba.Qia.nir. 

Siyasi parti granu mensubu olmıvanların 
secimi, mensubu oldukları Yasama Meclisin
de. o Meclisin İçtüzüğüne uyurun olarak yanılır. 
Aynı siyasi parti grupuna mensup bir asıl 

üyenin yerini ancak aynı grupa mensur» bir ye
dek üye ve siyasi parti grupu mensubu olmı-
yan bir asıl üyenin yerini de ancak aynı vasıfta
ki bir yedek üye alabilir. 

Yukardaki fıkralar hükümlerine göre bir 
milletlerarası kurula katılacak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri, Meclislerden eşit sayıda 
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seçilir. Dağıtımda tama bölünmenin mümkün 
olmadığı hallerde, artan üyelik Millet Meclisi
ne bırakılır. 

Aksine hüküm yoksa, bu madde gereğince 
yapılan seçimler her yıl yenilenir; boşalan yer
ler derhal doldurulur. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 

Muhterem senatörler, bu birinci madde de siya
si partilerle ilgili olan hüküm şöyle geliyor: 
«T. B. M. M. üyeleri mensup oldukları siyasi 
partinin Meclislerdeki gruplan tarafından aday 
gösterilirler.» Diyor. Şimdi T. B. M. M. nin bir 
parçası olan kontenjan ve tabiî senatörlerin de 
grupları vardır. Onlar için de ayrı bir fıkra ek
lenmiş. O da şöyle diyor: «Siyasi parti grupu 
mensubu olmıyanların seçimi, mensubu olduk
ları yasama meclisinde o meclisin içtüzüğüne 
uygun olarak yapılır.» Anlıyorum ki bu Millet 
Meclisinde grup hakkı tanımamışlar bakımsız
lara. Burada ise bağımsızlar T. B. M. M nin 
bir uzvu olarak, gene Anayasanın bir maddesi
nin hükmüne göre 10 kişi bir araya geldikleri 
için bir grup kurmuşlardır ve bunlar siyasi grup
turlar, siyasi parti grupu değildirler, siyasi 
grupturlar. 

Şimdi sayın Komisyon Başkanından soruyo
rum ; Bu madde nasıl uygulanacaktır, içtüzüğü
müzde hangi madde uygulanacaktır? Bu husu
sun açıklanmasını istiyorum. Eğer şayet bu bi
zim de grup olarak, kontenjan grupunun ve ta
biî senatörler grupunun, Millî Birlik Grupunun 
haklarımızı, grup haklarımızı elimizden, alarak 
farklı muamele yanılmak suretiyle bu şekilde 
uygulanacaksa bu hususun da açıklanmasını ri
ca edeceğiz ve bu hususun 'düzeltilmesi jcin M-
lâhara, bir takrir takdim edeceğiz bu takrire iti
bar edü™esmi rica edeceğim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Savın Adalı. 
ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Takriri

mi izah sadedinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Takriri okuttuktan sonra, izah 

sadedinde konuşacaksınız. Aynı mahiyette iki 
takrir var birinci madde üzerinde, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinde birinci 

maddede aşağıdaki değişikliğin yapılmasını arz 
ve teklif ederim. 

istanbul 
Erdoğan adalı 

Madde 1. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi ve benze
ri kurullar üyelikleri. 

BAŞKAN — Yâni bu İM takrirde 1 nci 
maddenin üst kısmında 16 Ocak 1964 tarihli 
ve 378 sayılı Kanuna 1 nci madde olarak aşağı
daki madde eklenmiştir, tabirini yerinde bir ta
bir olarak bulmuyorlar bunun aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir, yani eklenmiştir yerine de
ğiştirilmiştir ibaresinin kullamlmasını talep edi
yorlar. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Takririmi 
izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Takririnizi izah edeceksiniz bu
yurun sayın Adalı. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Muhte
rem Başkan, muhterem arkadaşlarım vakit de 
geçti, bu kanunu da çıkarmak mecburiyetinde
yiz. Arkadaşların kıymetli vakitlerini heba et
mek istemiyorum, ama hep böyle oluyor. Biz 
daima geyeyi vasıtaya kurban ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım uzun zamandır, muh
telif şekillerde bu mevzu üzerinde durmuştuk. 
Zannediyorum Sayın Artukmaç arkadaşımız da 
bir vesile ile aynı mevzua temas etmişti. Çok 
teknik hatalarla malûl kanunlar çıkarıyoruz 
burada. Biz 20 seneyi bulan meslek hayatımızda 
aynı meslekteki arkadaşlarımız bilir, bu kanunu 
eline alan tatbikatçılar yasama meclislerini nasıl 
ifade edeyim, yani, dikatsiz, hafif tâbiri ile 
dikkatsiz buluyorlar ve bu kanunların lâyiki veç
hile tetkik edilmeden çıkarıldığı intibaı uyanı
yor. Bu iyi bir intiba değil muhterem arkadaş
larım. Bir cümle, bir virgül ama her zaman 
üzerinde durduğumuz yasama meclislerinin iti
barı, yasama meclislerinin hürmet görmesi esp
risi içinde evvelâ asli vazifemiz olan kanunların 
tedvini meselesi var. Bu mevzumuzla alâkalı 
değil. Sayın Başkan da belki simdi müdahale 
edecek ama bunun üzerinde durmuştuk. Komis
yonlara geldiği zaman kanun teklif veya tasarı
ları arkadaşlarımız haklı olarak bir kanun ya
mçı, yani teknik yamçısı olmadıkları için kanun 
teklif ve tasarılarımızın esası üzerinde duru
yorlar. münakaşasını yapıyorlar. Ama, bu tek
nik tedvin kısmı tamamen ihmal ediliyor. Bu
nun için dedik M, zaten çıkmakta olan muhtelif 
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Hâkimler Kanunu, Savcılar Kanunu. Yüksek 
Hâkimler Kurulu, Savcılar Kurulu ile Adliye Ve
kâletinin vazifeleri hafifledi, Adliye Bakanlığı
na bu kanunların tedvini mevzuunda, Parlâmen
to içerisindeki çalışmalarda yardımcı birtakım 
heyetler kurulsun; Sayın Atalay hatırlarlar ken
di Bakanlıkları zamanında da görüşmüştük, bu
nu buradan geçirmek suretiyle hem arkadaşla
rımızın külfetini hafifletelim, hem de Parlâmen
todan çıkan kanunlarda, hele böyle dört madde
lik bir kanunda bu kadar büyük tenakuzlar ol
maz. 

Sayın Komisyon Başkanı arkadaşımın ilmine, 
irfanına, fazlasiyle çok samimi ve büyük hür
metim vardır. Hiçbir mânaya alınmasını iste
mem ama, bu birinci maddede ve ikinci mad
dede bir kanununun iki maddesi arasında bu 
kadar teknik bakımdan hatalı kanun çıkarsa ma
hiyetinde ne mevcut olursa olsun bunu eline alan 
tatbikçi bunu okuduğu saman bu Meclislerden 
şöyle bir geçmiş, kimse üzerinde dahi durmamış 
yahu bunu olmyan kimse yok mu demekte haklı 
olur. 

Muhterem arkadaşlarım, 378 sayılı Kanunun 
1 nci maddesini olduğu gibi kaldırmışız ve yeri
ne yepyeni bir madde koyuyoruz, eklenme tâbiri 
nereden çıkıyor, eklenme diye bir şey yek. Bi
rinci maddeyi olduğu gibi kaldırmışım, yerine 
yepyeni bir birinci madde koymuşuz. Artık bu
nun üzerinde, kanuna birinci madde olarak aşa
ğıdaki madde eklenmiştir, diye bir eklenme yok. 
Kanunun birinci maddesi değiştirilmiştir. Nite
kim, ikinci maddede aynı tâbir kullanılmış, 
16 O sak 1961 tarihli 378 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. İkin
ci maddede değiştirilmiştir, birinci maddede ek
lenmiştir. Eh bu kanun herkes tarafından bili
nir ve tatbik edilir. Kanunun bir gayesi vardır 
o da kanun vasımm maksadıdır filân, hep bun
ları söylüyoruz ama. Okuma - yazma seviyesi 
malûm olan, tatbikatçıların su kadar bin memu
rumuzun, şu kadarının ilk mektep mezunu oldu
ğu veyahut olmadığı, çok pahalı işliyen bir me
kanizma içerisinde bir de ellerine bu şekilde 
teşevvüş yaratıcı, teknik bakımdan şeyler yolla
manın belki üzerinde fazla durulacak bir mevzu 
değil gibi güzükür ama, bendeniz nasıl olsa Ko
misyon değişiklik yapmış, nasıl olsa bu tekrar 
Millet Meclisine iade edilecek bu kanun, hic ol
mazsa Senatomuzun adabına, kuruluş gayesine 

yakışır şekilde elini yüzünü düzgün şekilde gön
dermekte fayda var. Bu bakımdan takririmize 
iltifat buyurmanızı rica ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, Komisyon adına 
hem sorulan soruyu, hem de takrirler hakkında 
bir görüşünüz olacak mı efendim? 

KÂMİL KABAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkanım, Komisyon Başkanı konuşmadan 
evvel bir takririm var, onu izah edebilmem için 
iki dakikalık söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karavelioğlu. 
KÂMİL KAEAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Sayın arkadaşlarım, ben bağımsız gruplara dü
şen kontenjan ki, Anayasa Mahkemesinin boz
masına sebebolan hususlardan birisidir, düşe
cektir; düştüğü kadar da bu bağımsız konten
jan grupları bunu kullanacaktır, bu haktan 
faydalanacaktır. Şöyle tanzim edilmiş, siyasi 
parti grupu mensubu olmıyanlarm seçimi, men-

| subu olduğu yasama Meclisinde, o Meclisin İç-
| tüzüğüne uygun olarak yapılır. Yani siyasi par

ti grupu olan arkadaşlar, gruplarından seçile
cekler, kontenjanları nisbetinde. Tasarıya göre, 

I teklife göre Başkanlık Divanına bildirecekler, 
burada okunacak ve seçilmiş sayılacak. Diğer 
iki grııpun ve gruplar dışında kalan bağımsız 
arkadaşlarım, Mecliste ve Senatoda seçimi Mec
lis Umumi Heyetinde veya Senato Umumi He-
7/etinde, ben öyle anlıyorum, öyle olması lâzım; 
sanki Başkanlık Divanına kâtip seçer gibi, san-

I ki idareci üye seçer gibi diğer grupların işti
rakiyle, oyu ile olacaktır. Bu İçtüzüğe uygun 

I olarak yapılır. Ya İçtüzüğe bir hüküm ilâve 
edilecek, bu yetki gruplara terk edilecek, edi
lir mi, edilmez mi onu bilmem, veya demin arz 
ettiğim gibi bütün arkadaşların oyları ile ya
pılacaktır. Yani farklı bir statü var. Bu farklı 
statü zarureti nereden geliyor, belki şuradan 
geliyor. Bunların bir teşkilâtı yok, bir grup
ları yok, buna zaruret var, o halde Senato Umu-

| mi Heyeti bağımsızlara düşen kontenjana kimi 
münasip görürlerse onu seçsinler, denmiş olabi
lir. Halbuki Senatoda müstakil, bağımsız iki 

l grup var. Nasıl diğer gruplar kendi kontenjan
larını kendi iç meselesi olarak kendi hakları 
ile kullanabiliyorlar a; arkadaşlarım müsaade 
ederler, biz bağımsız gruplar da veya günün 
birinde bir başka bağımsız grup meydana ge
lirse o da kendi kontenjanını kimse kimsenin 

1 hakkını istismar edemiyecek, kullanamıyacak, 
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herkes kendi hakkını kullanacak; kendi hakkı
mızı böylece kullanalım. Bunu önlemek üzere 
veya bunu tanzim etmek üzere şöyle bir de
ğişiklik teklifiyle huzurunuzdayım. Birinci 
maddenin siyasi parti grupu olmıyanlann se
çimi diye başlıyan, yani siyasi parti grupu men
subu olmıyanlann seçimi; diye başlıyan fık
rada, «siyasi grup mensubu olmıyanlann seçi
mi haline getirelim. Yani gruplar dışındaki ar
kadaşlar için bunu böyle yapalım. Belki zaruret 
var, buna bir şey demiyorum. Ancak, siyasi 
grup mensubu olanlar için bir ayrı fıkra ilâve 
etmek lâzım. Tıpkı, siyasi parti gruplarındaki 
seçim hakkını elde edelim. Yani, kontenjana 
bir üye düştüğü zaman grup seçsin, Başkanlık 
Divanına bildirsin ve seçilmiş sayılsın. Millî 
Birlik Grubuna bir kontenjan düştüğü zaman 
grubumuz seçsin, Başkanlık Divanına bildir
sin, bu o kurulca seçilmiş sayılsın. Bunu sağ
lamak üzere bir tadil teklifi veriyorum, tas
vibinizi arz ve rica ediyorum. Siyasi grup men
subu olmıyanlann seçimi şöyle olacak; «siyasi 
grup mensubu olmıyanlann seçimi» yani parti 
lâfı oradan çıkacak. Mensuboldukları yasama 
Meclisinde o Meclisin İçtüzüğü uygulanarak 
yapılır. Bağımsız siyasi grup üyelerinin seçimi 
de yani Millî Birlik Grupu ve Kontenjan gru-
puna ait kontenjanın seçimi de siyasi parti üye
leri gibi yapılır. Acele ile bunu tesbit ettim. 
Yani siyasi parti gruplarındaki gibi yapılır. 
Bunları arz ve teklif ediyorum, sanırım ki, der
dimi sizlere intikal ettirebildim, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Tuna. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Maddeler oylanırken fikrimizi bildi
ririz. 

BAŞKAN — Pekiyi, madde üzerinde söz is-
tiyen sayın üye kalmadı, şimdi takrirleri yeni
den okutuyorum, başka takrirler de geldi. 
Teklifin başlığı hakkındaki dikkate alınmasını 
kabul ettiğiniz takrir Komisyona gitti. Komis
yon görüşünü bildiriyor. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Sayın Başkanım, müsaade eder misi
niz? 

BAŞKAN — Oradan izah edin efendim. Mik
rofona konusun. 

i ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Efendim, Genel Kurulun kabul ettiği, 
nazara alınmasını kabul ettiği metinde şöyle : 
Yasama Meclisinin dış münasebetlerinin düzen
lenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
si, yeni fıkraların eklenmesi ve bâzı maddeler
den bâzı fıkraların kaldınlması hakkında ka
nun teklifi. 

Şimdi şu bir kanunun başlığı olacak. Başlık 
bu zamana kadar Meclislerde kabul ettiğimiz 
başlıklarda bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun terimi geçiyor. Bu terim bâzı fık
ra eklemeyi, bâzı fıkra çıkarmayı zaruri olarak 
içerisine almaktadır. Ben de şahsan burada Ko
misyon olarak fikrimiz bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun, kısmında kesilmesini 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Yani Sayın Komisyon Başkanı 
kanun teklifinin başlığının değiştirilmesini pren
sip itibariyle kabul ediyorlar ve diyorlar ki, 
böyle uzun bir başlık olacağına değiştirilmesi, 
kaldırılması, ilâvesi, çıkanlması gibi sadece de
ğiştirilmesi tâbiri umumi bir tâbir olduğu için 
hepsini içerisine alıyor. Bu itibarla da kanun 
başlığının ne sekide değiştirileceğine dair tak
riri veriyorlar. 

Bir diyeceğiniz mi var, Sayın Atalay? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Evet. Değiştiril

mesi ve ilâvesi. Çünkü bir madde ilâve edil
mektedir. Fıkraların değiştirilmesi, fıkra ilâve
si zaten değiştirmenin içindedir. Binaenaleyh, 
Sayın öztürkçine'nin fıkralar ilâve ve çıkarma 
tâbiri yerinde değildir. Yalnız bâzı maddelerin 
değiştirilmesine ve madde ilâvesi. Madde ilâ
vesi vardır. Bunun konması lâzımdır. 

BAŞKAN — Hangi madde efendim? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Geçici madde 

ilâvesi var. Bu bakımdan ilâve kelimesinin kon
ması lâzımdır. 

BAŞKAN — Evet. Değiştirilmesine ve bâzı 
maddeler ilâvesine. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Bu kanu
nu burada bitireceğiz. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlar, bu 
başlıkta iyi tetkik etmek icabediyor. Şimdi bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi tâbiri yerinde. 

I Umumi bir tâbir. Bâzı maddelerin eklenmesi 
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tâbiri de var. Yeni madde eklenmesi. Fakat bu 
geçici madde eklenmiş ama bizim Adalet Komis
yonu da bunu çıkarmış. Şimdi teklifte olmıyan 
madde, geçici madde ilâve edilmiş Millet Mecli
sinde bizim Komisyonumuzda yani Cumhuriyet 
Senatosunun Adalet Komisyonunda da çıkarıl
mış. 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Sayın Başkanım, 
bir dakikanızı rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun kürsüden konuşun 
Sayın Atalay. Sayın Atalay, kanunun mükemmel 
bir şekilde çıkması için müzakereye müsaade 
ediyorum. Buyurun izahınızı yapın efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkanım, 
geçici madde ilâvesinin çıkarılması hakkındaki 
beyanları doğrudur. Ama müsaade ederseniz ben 
tümü üzerinde görüşlerim sırasında bir 8 nci 
maddeden sonra 9 ncu madde ilâvesi teklifinde 
bulunmuştum. Belki Yüksek Heyetiniz kabul 
eder. O zamana değin bunun bırakılması. Eğer 
ilâve madde kabul edilmezse Sayın Tuna'mn de
diği gibi değiştirme olarak. Yok kabul edilire 
bâzı maddelerin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerin... 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) _ Geçici 
madde var. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Geçic5 mad
deyi kaldırmışlar, yoktur. Doğrudur Başkanın 
dediği. Bası maddelerin değiştirilmesine ve "bi
zi maddelerin ilâvesine. Kabul edilmediği tak
dirde bası maddelerin değiştirilmesi şeklinde 
olabilir. Bu sebeple bunun en sonra nazarı iti
bara alınmasını ve tehirini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Şimdi sayın üyeler, burada kal
dırmalar da var ama fıkraları kaldırdığı için 
değiştirme tâbirinin içerisine girebilir. Binaen
aleyh, Sayın Komisyon Başkanının teklif ettiği 
başlığı aynen okutuyorum. 

«Kanunun başlığının Yasama Meclislerinin 
dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki 
16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun olarak tashihini teklif ederim.», 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 

Ahmet Nusret Tuna 
HALİL ÖSMEN (Kırşehir) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN —Sayın özmen, söz mü istiyor

sunuz? Buyurun efendim. 
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HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Kanun güzel 

çıkacak dediğiniz için söz istedim. Yoksa ko-
nuşmıy ac aktım. 

BAŞKAN — Buuyurun efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, takrirler çoğaldı. 

Binaenaleyh, en salim yolu bulmak mecburiye
tindeyiz. Buyurun. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem ar
kadaşlar, öşür dilerim Sayın Başkan bu sözü 
söylemeseydi huzurunuza gelmiyecektim. 

Kodifikasyon, kanun tedvin etmek hakikaten 
^ok mühim bir meseledir. Erdoğan Adalı'mn 
biraz evvel söylediği gibi bu kanunu okuyan ar
kadaşlarımız bize teşekkür etmeleri lâzım. Şu
rası eksiktir, burası eksiktir dememeleri lâzım. 
H?:le Yüce Senatonun vücudu hikmeti 1961 Ana-
y? %:•$'- ile kurulması budur arkadaşlar, İşte 
si? şimdi aslî vazifenizi yapmaktasınız. Bü
yük Millet Meclisinden gelmiş, bunu düzeltiyor
sunuz. Binaenaleyh, burada bir virgüle dahi 
dikkat etmek zarureti vardır. Şimdi muhterem 
komisyondan rica ediyorum, istirham ediyorum. 
Şu okuyacağım kısma ne buyuracaklar. Orada 
bir eksiklik var. Ne diyeceksiniz? Şimdi me
tinde : 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, men-
suboîdukları siyasi partinin mesüslerindeki 
grupları tarafından aday gösterilirler. Bu aday
lar Cumhuriyet Ssnatosu üyesi iseler Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunun orada bir virgü
lün olması icabeder - i.btadım, milletvekili ise
ler Millet Meclisi Genel Kurulunun bilgisine 
ilgili Meclisin başkanlığınca sunulmakla seçil
miş sayılırlar.», Kurulunun bilgisine şahsi kanaa
time göre oraya da bir virgül ister. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Özmen, biz baş
lık üzerinde konuşuyorduk. Madde üzerinde na
zarı itibara alırız, teklifinizi. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Peki efen
dim. Ben başlık üstünde de aynı şeyi söylüyo
rum. Gerek Sırrı Atalay Beyin gerek östürk-
çine'nin takrirleri ve sözleri yerindedir. Ek
lenmiştir demek kesilmesi gayet güzeldir. Çün-
kü bir maddeyi aynen çıkarıyoruz. Yeni bir 
niRddeyi aynen ilâve ediyoruz. Arkadaşlarıma 
ayne~\ katılıyorum, efendim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine; Sayın Ko
misyon Başkanının ifadesine katılıyor muşu-
nıız? 
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RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Katılı
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Salim Tanyeli bir tak
rir veriyorlar ve diyorlar ki, kanun teklifinin 
başlığının, «378 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılması hakkında kanun olarak değiştirilmesi». 
diyorlar. Bu eksik bir önergedir, 378 sayılı başka 
Kanunda vardır, binaenaleyh, tarihini beyan et
me mecburiyeti vardır. Takriri yeniden okutup 
oylarınıza arz edeceğim, komisyon başkanının 
takririni. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başka
nım, tehirini rica etmiştim, ileride ilâve madde 
olması ihtimali var. Binaenaleyh, tehirini rica 
etmiştim. 

BAŞKAN — Şu halde en sonda başlık üze
rinde yeniden müzakere açacağız. 

Şimdi Sayın Adalı ve Sayın öztürkcine'nin 
birinci maddenin ikinci madde gibi değiştiril
mesi «Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir», tâbiri 
gibi değiştirilmesi hususunu okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — İştirak ediyorum efendim. 

BAŞKAN — İştirak ediyorsunuz, takrirleri 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Şu halde birinci mad
de aynen ikinci maddede olduğu gibi başlık ola
rak «16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Kanu
nun birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir»! olarak düzeltiliyor. 

Şimdi maddenin metni üzerinde verilmiş tak
rirler var, bu takrirleri okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Birinci maddenin «Siyasi parti grupu olma

yanların seçimi,» diye başlıyan fıkrasının «Si
yasi grup mensubu olmıyanlarm seçimi,» hali
ne getirilmesi ve «bağımsız siyasi gruplar üye
lerinin seçimi de siyasi parti üyeleri gibi yapı
lır» hükmünün ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Kâmil Karavelioğhı 

BAŞKAN — Komisyon bu takrire katıl"yor 
mu efendim? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI AHMET NUSEET TUNA (Kasta
monu) — Takdire bırakıyoruz efendim, 

BAŞKAN — Peki efendim, öbür takriri de 
okuyun. 
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Başkanlığa 
Bilinci maddenin birinci fıkrasındaki «men-

suboîdııkları siyasi partinin Meclislerdeki grup
ları tarafından aday gösterilir.» ibaresinin, 
«Meclislsrdeki mensuboldukları siyasi grupları 
tarafından aday gösterilir» .şeklinde; 

Üçüncü fıkrasındaki «siyasi parti grupu 
mensubu olmıyanlar» ibaresinin de «siyasi grup 
monsubu olmıyanlar» şeklinde düzeltilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Tabiî üye 
Haydar Tunçkanat 

KÂMİL KARAVELİOĞ-LU (Tabiî üye) — 
fjayın Başkanım aynı maksadı sağlıyan bu tak
rire katılıyorum. 

BALKAN — Aynı maksadı sağlıyan bu tak
rire kanlıyorsunuz. Komisyon Yüksek heyetin 
takdirine bırakıyor. Takriri oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.,. Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmiştir. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın 
' Başkanım yalnız burada birşey oldu, oylama sı

rasında idiniz birşey söyliyemedim. Zannediyo
rum burada bir çelişme var. Partiler hakkında 
ileride bir ihtilâf doğurmaması bakımından arz 
ediyorum. «Millet Meclisi Genel Kurulunun bil
gisine ilgili Meclisin Başkanlığınca sunulmakla 
sekilmiş sayılırlar» bu ibare yukarıdaki, aşağıda 
ise; «O Meclisin içtüzüğüne uygun olarak yapı
lar» deniyor. Ne yapılır burada anlaşılmıyor. 

BAŞKAN — Efendim şimdi onu arz edeyim, 
o şöyledir: Birisi grupu olanlar gruplarında se
çimi yapacaklar, umumi heyete getirilecek. Müs
takillerin grupu olmadığı için İçtüzüğe göre se
çimleri yapılacak. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Müsaade 
ederseniz arkadaşlarımızın verip de umumi he
yetin tasvibettiği takrirle ikisini muvazi hale 
getirmek gerekiyor. O zaman şekil bakımından 
da biı birine uygun olur ve ileride herhangi bir 
•ihtilâf olmaz. 

BAŞKAN — Efendim, kabul edildi. Eğer 
bir teklifiniz olursa, takriri müzakere talebinde 
bulunursunuz, tekrar üzerinde görüşme açarız, 

Şimdi Saym özmen metnin hangi kısmıla-
rmda teklifiniz varsa lütfen komisyonla bir ara
ya gelerek işaret buyurun. Sayın Komisyon iş
tirak. s di yor mu efendim? 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA (Kasta
monu) — Efendim, dördüncü sayfanın yani bi
rinci madde metninin en altında «kurulunun» 
kelimesi var, «Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulunun» ya bir «virgüle» biz de iştirak edi
yoruz. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Burada bir 
husus daha ortaya çıktı. Şimdi Earavelloğm'-
nun ve diğer arkadaşımızın takriri kabul edil
mekle bir boşluk hasıl oldu burada. Üç etimle 
var. Binaenaleyh, Erdoğan Adalı'nm biraz evvel 
söylediği söz doğrudur. Burada, o takrirler ka
bul edildikten sonra, şu üç kelime «Siyasi par
ti mensubu olmayanların seçimi, mensubu ol
dukları yasama Meclisinde, o Meclisin içtüzü
ğüne uygun olarak yapılır» ibaresinin de çık
ması lâzımdır. 

BAŞKAN — Çıkıyor efendim çıkıyor. Tet-
kik buyurun, eğer şayet bir fark görürseniz 
o takdirde tekriri müzakere talebinde bulun
mak hakkınızdır. 

Şimdi metinde Sayın Komisyon Başkanının 
işaret ettiği «virgülün» de ilâvesiyle metni 
kabul edilen şekliyle okutup oylarınıza arz 
ediyorum. 

«Madde 1. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun birinci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.» 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi ve ben
zeri kurullar üyelikleri : 

Madde 1. — 21 Ocak 1953 tarihli ve 6022 
sayılı Kanunla onaylanan 22 Mayıs 1951 ta
rihli Anlaşma ile değiştirilmiş, 12 Aralık 
1949 tarihli ve 5456 sayılı Kanunla onayla
nan 5 Mayıs 1949 tarihli Avrupa Konseyi 
Statüsünün 25 nci ve 26 ncı maddeleri ge
reğince, Avrupa Konseyi Danışma Meclisi
ne ve diğer milletlerarası anlaşmalar uyarınca 
kurulup bir milletlerarası hukuk tüzel kişisi
nin organı niteliğini taşıyan veya tasımıyan 
ve yasama organları üyeliklerinden kurulan 
milletlerarası kurullara katılacak Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri, mensubolduk-
lan siyasi partinin Meclislerdeki grupları 
tarafından aday gösterilirler. Bu adaylar, 
Cumhuriyet Senatosu üyesi iseler, Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunun; 

BAŞKAN — Buraya bir virgül konuyor 
efendim. 

i «Milletvekili iseler Millet Meclisi Genel 
Kurulunun bilgisine ilgili Meclisin Başkanlı
ğınca sunulmakla seçilmiş sayılırlar. 

Herbir siyasi parti grupuna ve siyasi parti 
grupu mensubu olmıyanlara düşen sayı, bun-

I larm - boş üyelikler hariç - Meclisler üye tam-
sayısı içindeki yüzde oranlarına göre, Meclisler 
Başkanlık Divanlarmca tesbit edilir; siyasi 
parti gruplarının öncelik hakları her halde 
saklıdır. Bu sayı ve oranlara, siyasi parti 
grupları ve siyasi parti grupu mensubu olmı-
yanlar, ilânından itibaren üç gün içinde Ge
nel Kurullarda itiraz edebilirler. Bu itiraz
lar Genel Kurul tarafından kesin olarak ka
rara bağlanır. 

Mensuboldukları siyasi partinin Meclisler
deki siyasi grupları tarafından aday gösteri
lir.» (Anlaşılamadı, olmadı, olmadı sesleri.) 

«Meclislerdeki mensuboldukları siyasi grup
ları tarafından aday gösterilir.» 

(Nerde sesleri.) 

BAŞKAN — Bu siyasi parti grupu men
subu olmıyanlarm seçimi şeklinde başlıyan 
fıkra var ya oraya o değiştiriliyor. Sonra
sını okuyunuz, yeniden. 

«Meclislerdeki mensuboldukları siyasi grup
ları tarafından aday gösterilir.» (Olmadı efen
dim sesleri.) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim, biz 
ikinci maddeye geçelim, teklif sahipleriyle ko
misyon buna göre yeni şeklini redakte et
sin. 

BAŞKAN — Kabul edilen takriri lütfen 
Komisyon Başkanı ile teklif sahibi madde
ye nasıl yerleşecekse öyle yerleştirsinler on
dan sonra maddeyi oylıyalım efendim. 

Madde 2. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Milletlerarası Andlaşma ile kurulmamış 
birliklerde temsil 

Madde 2. — Bir Milletlerarası Andlaşma ile 
kurulmamış olan ve milletlerarası hukuk tüzel 
kişiliği niteliği tasımıyan Parlâmentolararası 
birliklerin toplantılarında T. B. M. M. ni tem 

i sil edecek heyetler, 1 nci madde hükümle
ri uyarınca seçilir. Bu heyetler aynı zamanda, 
görev süresi boyunca ilgili Parlâmentolararası 

I Birliğin T, B. M. M. dejki idari işlerini yü-
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rülürler. Heyet üyelerinin kendi araların
dan üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu 
ile seçecekleri kimse o grupun başkanı sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın Üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin son fıkrası 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın Üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4 . - 4 Ocak 1961 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin son fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Bir Parlâmentolararası birlik için grup 
tüzüğü yapılması gerekiyorsa, bu tüzük Cum
huriyet, Senatosu ve M'Uet Meclisi Başkanlık 
Divanlarınca, Hükümetin görüşü alındıktan 
sonra, aralarında anlaşarak ve - varsa - o Par
lâmentolararası birliğinin anatüzüğüne uygun 
olarak yapılır. 

Dostluk gruplarının tüzükleri kendileri ta
rafından yapılır. Dostluk gruplarının yönetim 
kurullarında ve dış ülkelere gidecek temsilci 
heyetlerinde, değişik siyasi eğilim sahibi üye
lerin adaletli bir şekilde yer almasını sağlıya-
cak hükümler, tüzüklerine konulur. 

Parlâmentolararası birlik gruplarının ve 
dostluk gruplarının tüzüklerinde ve faaliyetle
rinde uymaları gereken esaslar, Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanla
rınca, Hükümetin görüşünü aldıktan sonra, ara
larında anlaşmak suretiyle tesbit edilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Buyurun Sayın Öztürkçine. 

RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarını; bu, «4 ncü 
maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.» dedikten sonra yeni de iki fıkra ek
leniyor. Bu duruma göre 4 ncü maddenin baş
lığı, «16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve yeni iki fıkra eklenmiştir.» 
demek lâzımdır. Çünkü yeni İM fıkra ekleni
yor. (Değişiklik onu da ihtiva ediyor, sesleri) 
Ama değiştirilen yalnız 4 ncü fıkradır arka
daşlar. Şimdi burada 4 ncü maddenin son fık

rası diyor. Son fıkrası deyince bu son fıkra 
üçüncü fıkra olabilir, son fıkra ikinci fıkra ola
bilir. 

Son fıkra değiştikten sonra ayrıca yeni iki 
de fıkra ekleniyor. Yani kanunun selâmeti ba
kımından bir önerge verdik. Kabulünü rica ede
ceğim (Metin doğru, sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Atalay buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Burada, «Hükü
metin görüşü alındıktan sonra», deniyor. «Hü 
kümetin görüşü» değil. Dışişleri Bakanlığının 
görüşü alınır, görüş Dışişleri Bakanlığınmdır. 
Komisyondan metindeki bütün, «Hükümetin gö
rüşleri» yerine, «Dışişleri Bakanlığının görüşü 
^nır.» şeklinde düzeltilmesini rica edeceğim. 
Bir. 

Bir de, ikinci fıkranın şu şekilde değiştiril
mesini istirham edeceğim. «Dostluk gruplarının 
tüzükleri kendileri tarafından yapılır. Dostluk 
gruplarının yönetim kurullarında ve dış ülke
lere gidecek temsilci heyetlerinde, değişik siyasi 
ekilim sahibi üyelerinin adaletli bir şekilde yer 
almasını sağlıyacak hükümlerle», - ki bu var
dır simdi ilâvesini rica ediyorum - «T. B. M. M. 
üyelerinin birden fazla dostluk grupu yönetim 
kurulunda görev almıyacağı ve dış ülkelere gi
decek temsilci heyetlerin dostluk grupları yö
netim kuruluna hasredilmiyeceği» - yani dış ül
kelere gidecek temsilciler sadece kurulacak 
grupların yönetim kurullarına hasredilmiyeceği 
kayıtlarının, «T. B. M, M. üyelerinin birden faz
la dostluk gruplarına gitmiyeeeklerinin, bunla
rın tüzüklerinde yer almasının zorunlu olacağı 
kaydının konulmasıdır. 

Ayrıca yine 4 ncü maddenin sonuna bir fık
ra olarak, «Parlâmentolar Birliği Gruplarının 
ve Dostluk gruplarının tüzüklerinde ve faali
yetlerinde uymaları gereken esaslar Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi müşterek Başkanlık 
Divanlarınca Dışişleri Bakanlığının görüşü alın
dıktan sonra çıkarılacak yönetmelikle tesbit 
edilir.» 

Gruplarda seçimlerin nasıl olacağı gruplar
da aidatların nasıl alınacağı gibi dostluk grup
larının iç bünyesini düzeltecek ve bunların ria
yet edeceği hükümlerin nasıl tanzim edileceği 
hususunun iki Başkanlık Divanınca yani Millet 
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Di
vanının Dışişleri Bakanlığının görüşünü aldık-
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(tan sonra tesbit edeceği bir yönetmelikle belli 
edilir. Böylelikle parlâmento bünyesi içinde ku
rulmuş olan ve kurulacak olan bütün gruplar 
bu yönetmeliğe uymak sorunda kalırlar ve sa
nırız ki, bundan sonra bütçe görüşmeleri sıra
sında olsun, çeşitli vesilelerle olsun dostluk 
grupları ile birlik grupları için yapılan dediko
du, haklı veya haksız çeşitli çekişmeler son bul
muş olur. Bunların ilâvesi ve behemahal, «Hü
kümet görüşü», yerine, «Dmşleri Bakanliğmm 
görüşü alındıktan sonra» tâbirleri şeklinde de
ğişmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde baüba sos isti-
yen sayın üye?... Yok. 

Takrirleri okutuyorum. 
«Madde 4, — 16 W k 1964 tarihli ve 378 sa

yılı Kanunun 4 ncü maddesinin son fıkraları de
ğiştirilmiş ve yeni iki fıkra eklenmiştir,-. ola
rak kabulünü saygı ile arz ederim. 

İstanbul 
Rıfat Öztürkeine 

RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımız önergelerini geri 
alıyorlar. 

Yüksek Başkanlığa 
Dördüncü maddenin ikinci fıkracının aşağı

da yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini saygı 
ile arz ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

«Dostluk gruplarının tüzükleri kendileri ta
rafından yapılır. Dostluk gruplarının yönetin 
kurullarında ve dış ülkelere gidecek temsilci 
heyetlerinde değişik siyasi eğilim sahibi üyele
rin adaletli şekilde yer almasını sağkyaeak hü
kümlerle, T. B. M. M, üyelerinin birden fazla 
dostluk grupu yönetim kurulunda görev a c ı 
yacağı ve dış ülkelere gidecek temsilci heyetleri
nin, dostluk grupları yönetim kuruluna hasra--
düemiyeceği hükümleri tüzüklerde yer alır.» 

ERDOĞAN ABALI (İstanbul) • - "avm 
Başkanım ikinci kısım kabili tatbiktir. ZsUn 
mevcuttur. 

BAŞKAN — Teklifin, takririn aleyhinde mi 
bulunuyorsunuz efendim? 

ERDOĞAN ADALI (îstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ERDOĞAN ADALI (îstanbul) — Şimdi esa

sında Sayın Bekata üstadımız gibi, bir parlâmen-
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| to tekniği i b konuşma imkânı sağlamak için şey 
| etmedi"!. Aleyhinde dedim ama tamamının aley-
1 hinde değilim. Onu bir defa belirteyim. 
I M .ıhterem arkadaşlar bu dostluk grupları bu 
| parîâmentolararası birilikler, NATO grupları 
i hakkında, bugüne kadar yapılan seçimler ve tat

bikat, haklı olarak arkadaşlarımızı çok üzmüş 
ve endişelendirmiş 'bulunduğu içindir ki ; grup-

| ların iç bünyesine taallûk eden faaliyetleri de 
j cisr-öilnı akma almak için yaptığı teklif, prensip 

itibariyle doğrudur. Yalnız fazlaca kanun mad
delerinde haşiv bulunmaması ve gruplara da bir 
elastikiyet tanınmasında fayda olduğu kanaa-

! tindeyim. Bilhassa bu takrirdeki «idare heyetleri 
dı-}:.nd?-n da seçilebilir» tâbiri, bu bir temennidir. 

i Temenniler kanun maddesinde, hiç şüphesiz, yer 
almrx Üyelerin de seçilip yollanmasına mâni 

j olan bir hüküm yok. Bu bakımdan bir temenni 
j şeM.-ndski takririn, yahut bu kısmın, takrirden 
| çîk?ribaa:-i!ii teklif ediyorum, Yoksa takririn di-
j ger kısmına ben de aynen iştirak ediyorum. 

BAŞKAM — Sayın Tevetoğlu ne üzerinde söz 
istiyorsunuz e^ündün? 

Ü T ; T H Î T I V E I Ö Ğ L U (Samsun) — Sayın 
I Sırrı A t alay'm takriri üzerinde. Takririn aley-
| hinde, 
| 3A3ZAN - Takririn aleyhinde söz verdim 
J efendim. 

j PÜİTIIÎ TüîVETGĞLU (Samsun) — Hayır le-
I h'rü.e koryısııyonını. 

S SAŞEÂN — Lehinde mi peki, Siz aleyhinde 
I k o r d u n . 
| r S T K t TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
{ Baüüan, muhterem arkadaşlar bu 378 sayılı dış 
İ ::ıûr a seketlerle ilgili Kanım üzerinde yaptığımız 
| dcüüüklikle, asıl dikkate alman hususlardan bi-
j ri, bilhassa bu temsilciliklerde, bu teşekküllere 
i fbğiy'!: parli gruplarından seçilecek olan arka-
j daslmriizm kendi grupları tarafından seçilerek, 
j Jüîcliü^^rg sunulması şeklinde seçilmelerinin ka-
• bul edilmemi yeni bir yol olarak, metot olarak 
İ S'^ırıyor. 
i Eti iyi değişiklik karşısında artık tahmin et-
j miyorum ki, Bayın Sırrı Atalay'm bu önergesin-
\ de; ii"v?.mzzı. aslında katılıyorum kendi endişe-
| terine : Bir arkadaşını 3 - 4 birliğin veya dostluk 
I grupunnn idare heyetinde bulunması mahzuru 
I kendiliğinden ortadan kalkıyor ve böyle bir hu

sus da esasen artık devam edemez. Evvelâ hic-
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bir parlamenterin gerek birliklere, gerek dostıluk 
gruplarına iştirak etmesini önliyecek bir karar 
zaten almayış, alamayız. 

Bir birliğe veya dostluk grupuna üye olarak 
katılan bir arkadaşın da kendi tüzükleri gere
ğince yapacakları seçimde bulunduğu birlik ve
ya dostluk grupunda yönetici olarak seçilmesi 
de hakkıdır ve bunu da zannediyorum ki, illâ 
bir tanesinde seçildin, ikincisinde veya üçüncü
sünde seçilemezsin diye önlemek hukukî de ol
maz, kanısındayım. Esasen böyle bir hak da hiç 
kimseden kaldırılamaz, ketmedilemez, Mesele he
pimizin üzerinde hakikaten hassasiyet gösterdi
ğimiz aynı kimselerin muhtelif birlik ve dostluk 
grupları?:da bugüne kadar olduğu gibi idare he
yetlerinde bulunarak dışarıya gitmeleri hususu 
idi. pek çoğunun da hakikaten bir büyük hizmet 
görmediği halde. Bu maddedeki yani tahdidin 
alejdıincle olduğumu ifade etmek istiyorum, eğer 
yanlış anlamadıysam sayın arkadaşımın takriri
ni. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ataîay, önergenizi mi 
izah edeceksiniz? 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. Sayın Ataîay gayet 

kısa olsun, yalnız yanlış anlaşılan kısmı, lütfen. 
Çünkü vaktimiz dolmaktadır. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Evet. Dostluk 
gruplarına ve birliklerine üyelerin serbestçe ka
tılmalarını kısıtlayıcı, tahdidedici, yasaklayıcı 
hiçbir hüküm getirilmiyor. Serbesttir, Bunun bi
linmesi lâzım. 

Getirilen husus; idare kurullarına bir dostluk 
grupundan fazla 2 - 3 - 4 - 5 e idare kurulu üye
liğine seçilmenıesidir. Bu demokratiktir. Bu hu
kuk kaidelerine uygundur. Çeşitli tatbikatları 
da vardır. Çünkü yönetim görevidir. Birçok 
mevzuatımızda yönetim görevleri tahdidedilir ve 
bir kişide birleşen bir yönetim görevi diğer kim
seye verilmez. Siyasi par t illerin hayatlarında 
vardır. Siyasi partinin üyesidir ama meselâ hay
siyet divanına, yönetim kuruluna girdiği zaman 
idarenin bilmem şeyine giremez. Bu demokra
tiktir, hukuk hayatımızda vardır ve mümkün
dür. Bir meslek haline getirilmiş yönetim kurulu 
inhisarcılığını önlemek zarureti vardır. Çeşitli 
dostluk grupiariyüe, birliklerin idare kurulları
na, birinden fazlasına üye olmamaktır. Bu, hu
kuka uygundur. Örnekleri vardır ve temini ge
reklidir. 
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İkinci husus Sayın Adalı zannedersem bu 
kısma kadar işitrak ediyor. Yalnız şu hususa 
Sayın Adalı iştirak etmiyorlar «üyelerinin bir
den fazla dostluk grjp-ı yönetim kurullarında 
görev alamıyacağı, dış ülkelere gidecek tem
silci heyetlerinin dostluk grupları yönetim ku
rullarına hasredilmiyeceği. Yani burada şu; dış 
temaslarda, dostluk grupları, birlik. gruplarını 
gittikleri zaman, dış temsilde kendilerinden 
meydana getirmektedirler. Grupun diğer üye
lerini içlerine almamaktadır. Tüzüğe hüküm 
konacak. Hasredilmesin, tasrih edilmesin ama 
yönetim kurulu üyeleri de bulunacak, o grupun 
diğer üyeleri de bulunacak. Münhasıran bir 
dostluk grupımım veya birlik grupunım yöne
tim kurulunun gitmesini önlemek maksadiyle 
verilmiş bulunacaktır. 

Sayın Tevetoğiırnun «Birinci maddedeki 
hükümler çeşitli siyasi eylemeleri, bulundurul
masından^ kinaye olarak bunun önleneceğini 
ifade ettiler. Bu umumiyetle dış temsillere ait
tir. Yani Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi 
kendilerine düşecek payları, dış temsilde heyet 
olarak bulunan hususlarda siyasi farklı eylem
leri gözetmektedir. Halbuki bu maddeye eğer 
bu fıkra eklenmiyecsk olursa yönetim kurulla
rının 10 unda, 15 inde de bir sayın üye buluna
bilecektir ve bir dış münasebette 150 kişilik 
üyesi bulunan dostluk grupımun sadece yöne
tim kurulu isterse gidebilecektir. İşte bu anti
demokratik, işte bu söylentilere yol açan husus
ların ortadan kaldırılması için verilmiş bulunan 
önergelerdir. İltifat buyurursanız kabul edilir, 
iltifat etmezseniz eski düzen devam eder. 

BAŞKAN — Dördüncü maddenin ikinci fık
rasında değişiklik istiyen önergeyi tekrar oku
tup oylarınıza arz edeceğim. 

(Dördüncü maddenin ikinci fıkrasının değiş
tirilmesini istiyen Sırrı Ataîay'm önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Takrir ikinci fıkranın biraz da
ha geniş mâna taşımasını arzu etmektedir. Tak
riri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler,.. 
Etnıiy enler... Kabul edilmiştir. 

İkinci takriri okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki metnin dördüncü maddenin son 
fıkrası olarak yer almasını saygı ile arz ederim. 

Kars 
Sırrı Ataîay 



O. Senatosu B : 4 12 . 11 . 1968 O : 1 

«Parlâmentolar Birlik Gruplarının ve dost
luk gruplarının tüzüklerinde ve faaliyetlerinde 
uymaları gereken esaslar, Cumhuriyet Senato sn 
ve Millet Meclisi müşterek Başkanlık Divanın
ca Dışişleri Bakanlığının görüşü alındıktan 
sonra çıkarılacak yönetmelikle tesbit edilir.» 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bu fıkrayı de
ğiştiriyor, yani yeniden bir fıkra koymuyor, 
fıkrayı değiştiriyor. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Son bir fıkra 
ekleniyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buradaki dördüncü maddenin 
son fıkrası değiştiriliyor, eklenmiyor. Aynı şey
ler var burada da. 

Dördüncü maddenin son fıkrasını değiştir
mek istiyen önergeyi okuttum. Önergeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Bekata bir önerge vermiş, bir senatör 
veya milletvekili birden fazla milletlerarası ku
rulun yönetim kurulunda görev alamazlar, diye 
bir şey istiyorlar. Sayın Atalay'm kabul edilen 
takriri ile yapılacak yönetmeliğe girecek bu ba
kımdan oya arz etmiyorum. Şimdi.... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bir husus kaldı; 
Hükümetin görüşü yerine Dışişleri Bakanlığının 
görüşü fikrine komisyon iltifat ediyor mu? 

GEÇtCÎ KOMİSYON BAŞKANI A. NUS-
RET TUNA (Kastamonu) — Hükümet tâbiri 
onu ifade ediyor. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edilen önerge
lerle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci madde geldi, komisyondan, okutuyo
rum efendim. Bu birinci madde kabul buyurdu
ğunuz takdirde 4 ncü maddede değişiklikler ol
duğu cihetle her iki madde de açık oya arz edi
lecektir. Kutular konacaktır efendim. 

16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Kanunun 
değiştirilmesine dair Kanunun birinci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir-

MADDE 1. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi ve benzeri 
kurullar üyelikleri 

Madde 1. — 21 Ocak 1953 tarihli ve 6022 sa
yılı Kanunla onaylanan 22 Mayıs 1951 tarihli 
Anlaşma ile değiştirilmiş 12 Aralık 1949 tarihli 

1 ve 5456 sayılı Kanunla onaylanan 5 Mayıs 1949 
I tarihli Avrupa Konseyi Statüsünün 25 nci ve 26 
I nci maddeleri gereğince, Avrupa Konseyi Da-
I nısma Meclisine ve diğer milletlerarası andlaş-
I malar uyarınca kurulup bir milletlerarası hu-
I kuk tüzel kişisinin organı niteliğini taşıyan veya 
I taşımıyan ve yasama organları üyelerinden ku-
I rulan milletlerarası kurullara katılacak Türkiye 
I Büyük Millet Meclisi üyeleri Meclislerdeki men-
I subolduklan siyasi grupları tarafından aday 
I gösterilirler. Bu adaylar, Cumhuriyet Senatosu 
I üyesi iseler Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru-
I lunun, Milletvekili iseler Millet Meclisi Genel 
I Kurulunun bilgisine ilgili Meclisin Başkanlığın

ca sunulmakla seçilmiş sayılırlar. 
Herbir siyasi parti grupuna ve siyasi parti 

grupu mensubu olmıyanlara düşen sayı, bunla
rın - boş üyelikler hariç - Meclisler üye tamsa
yısı içindeki yüzde oranlarına göre, Meclisler 
Başkanlık Divanlarmca tesbit edilir; siyasi par
ti gruplarının öncelik hakları her halde saklı
dır. Bu sayı ve oranlara, siyasi parti grupları 
ve siyasi parti grupu mensubu olmıyanlar, ilâ
nından itibaren üç gün içinde Genel Kurullarda 
itiraz edebilirler. Bu itirazlar Genel Kurul ta
rafından kesin olarak karara bağlanır. 

Siyasi grup mensubu olmıyanların seçimi, 
mensubu oldukları Yasama Meclisinde, O Mec
lisin içtüzüğüne uygun olarak yapılır. 

Aynı siyasi parti grupuna mensup bir asıl 
j üyenin yerini ancak aynı grupa mensup bir ye

dek üye ve siyasi parti grupu mensubu olmıyan 
bir asıl üyenin yerini de ancak aynı vasıftaki 
bir yedek üye alabilir. 

Yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre bir 
milletlerarası kurula katılacak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri, Meclislerden eşit sayıda 
seçilir. Dağıtımda tama bölünmenin mümkün 
olmadığı hallerde, artan üyelik Millet Meclisine 
bırakılır. 

Aksine hüküm yoksa, bu madde gereğince 
yapılan secimler her yıl yenilenir; boşalan yer
ler derhal doldurulur. 

Milletlerarası Andlaşma ile kurulmamış 
birliklerde temsil 

I Madde 2. — Bir Milletlerarası Andlaşma ile 
I kurulmamış olan ve milletlerarası hukuk tüzel 
I kişiliği niteliği taşımıyan Parlâmentolararası 
I birliklerin toplantılarında T. B. M. M. ni tem-

90 — 



C. Senatosu B : 4 12 . 11-. 1968 0 : 1 

sil edecek heyetler, 1 nci madde hükümleri uya
rınca seçilir. Bu heyetler aynı zamanda, görev 
süresi boyunca ilgili Parlâmentolararası Birli
ğin T. B. M. M. deki idari işlerini yürütürler. 
Heyet üyelerinin kendi aralarından üye tam
sayısının salt çoğunluğunun oyu ile seçecek
leri kimse o grupun başkanı sayılır. 

MADDE 3. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin son fıkrası 
kaldırılmıştır. ' 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Söz istiyo
rum efendim, yanlış vardır söz istiyorum.... 

BAŞKAN — Oylama sırasında söz veremiye-
ceğim efendim, müsaade buyurun. Kabul eden
ler.... Kabul etmiyenler.... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Yanlış 
vardır söz istiyorum efendim.... 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'irı, Akyazı'nın Kuzuluk köyünden 
Ziya Yıldırımgeç'e dair sorusu ve Başbakan Sü
leyman Demirel'in yazılı cevabı (7/459) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Mehmet özgüneş 

Akyazı'nın Kuzuluk köyünden Ziya Yıl-
dırımgeç, kulaklarının sağır olduğunu iddia ede
rek çürüğe ayrılmasını temin etmiş, muvazzaf 
askerlik hizmetini yapmamış bilâhara kulakları
nın sağlam olduğunu iddia ederek profesyonel 
şoför ehliyeti almıştır. 

Ziya Yıldınmgeç cidden sakatsa kendisine 
profesyonel şoför ehliyetinin neden ve nasıl 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir efendim. Beye
fendi dışarda gezip gezipte yanlış burada söy
lenmez..... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Burada
yız efendim, dışarda değildim burada idim, Bir 
sürü yanlışlıklarla madde çıktı.,.. 

BAŞKAN — Bir saat bu maddenin müzake
resi cereyan etti. Rica ediyorum. Gitti gitti 
geldi Komisyona. Tekriri müzakere talebeder-
siniz efendim. 

Muhterem arkadaşlar, teklifin başlığı en son
da müzakereye alınıp oylanacak, birinci, ikinci, 
üçüncü ve dördüncü maddeler kabul edilmiştir. 
Yalnız birinci madde ile dördüncü maddede de
ğişiklikler yapıldığı cihetle açık oya sunulacak
tır. Ancak vaktimiz dolduğu cihetle 14.11.1968 
Perşembe günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,10 

^ » • ıı 

verildiğini, sağlamsa muvazzaf askerlik hizmeti 
ni neden yapmadığını 17 Temmuz 1967 tarihli 
yazılı soru önergemle içişleri ve Millî Savunma 
bakanlarından sormuştum. 

içişleri Bakanı önergemi aynen aşağıdaki şe
kilde cevaplandırmıştır : 

(Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Mehmet 
özgüneş'in Sakarya ili Akyazı ilçesi Kuzuluk 
köyü halkından Ziya Yıldınmgeç adlı şahsın sa
katsa nasıl şoför ehliyetnamesi aldığı, sağlamsa 
neden askerlik yapmadığı hakkındaki yazılı so
ru önergesi üzerine yapılan incelemede : 

Adı geçenin Adapazarı Belediyesinden almış 
olduğu 15 . 10 . 1945 tarih ve 135 saydı ehliyet
namesinin, 6085 saydı Karayolları Trafik Kanu
nunun geçici 3 ncü maddesi uyarınca 27.2:1957 
tarihinde tebdil edildiği ve 273 sicil sayılı pro
fesyonel ehliyetname verildiği, 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

— 9İ — 
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Tebdil sırasında sağlık raporu aranmadığın
dan yeniden muayene ettirilmediği, 

Yazılı soru önergesi sebebiyle hali hazır sağ
lık durumunu tesbit etmek üzere ilgilinin 
11 . 9 . 1967 tarihinde Sakarya Devlet Hastane
sine sevk edildiği, kulak - burun - boğaz müte-
hassısmca yapılan muayenesi sonunda «Sağlık 
durumu şoför olmasına mâni değildir» meşru
hatını havi 16 . 10 '. 1967 günlü sağlam raporu 
almış olduğu, böylece Ziya Yıldırırngeç'e ehliyet
name verilişinde bir uygunsuzluk ve yolsuzluk 
bulunmadığı, 

Anlaşılmıştır. 
Arz ederim.) 

Dr. Faruk Sükan 
İçişleri Bakanı 

Millî Savunma Bakanının önergeme varmiş 
olduğu cevap aynen şöyledir : 

(Cevap 1 - 2. Akyazı'nın Kuzuluk (Kozluk) 
köyünden 1327 doğumlu Ziyaettin Yıldırırngeç 
1934 yılında Haydarpaşa ve 1941 yılında da İz
mit Askerî Hastanesinde yapılan muayeneleri 
sonunda çürüğe ayrılmış olması sebebiyle mu
vazzaf askerlik hizmetini yapmamıştır. 

Cevap 3. 1934, 1941 yıllarında yürürlükte 
bulunan beden kabiliyeti talimnamesi hastalık 
cetvelinin 16 ncı maddesindeki «Her iki kulak
ta asmiyeti tamme, her iki kulakta 1 metreden 
aşağı bir mesafeden fısıltıyı işitecek derecede 
müterakki asmiyet» hükmüne giren durumu se
bebiyle muvazzaflık hizmetini yapamamıştır. 

Adı geçen şahsın İçişleri Bakanlığı tarafın
dan yazılı soru önergesi üzerine sevk edilmiş bu
lunduğu Sakarya Devlet Hastanesinde Kulak -
Burun - Boğaz mütehassısmca yapılan muaye
nesi sonunda«Sağlık durumu şoför olmasına 
mani değildir» meşruhatını havi 16 . 10 . 1967 
günlü sağlam raporu almış olduğu anlaşıldı
ğından raporlar arasındaki mübayenetin tetkiki 
ile gerekli işlem yapılması için ilgili daireye 
emir verildiğini arz ederim.) 

Ahmet Topaloğlu 
Millî Savunma Bakanı 

Yapılan işlemin sonucunu Millî Savunma 
Bakanından 21 Aralık 1967 tarihli yazılı soru 
önergemle sordum. Sayın Bakanın cevabı aynen 
aşağıdadır : 

(Akyazı Kuzuluk köyü halkında Ziya Yıl
dırırngeç askerlik çağma girdikten sonra ku-
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laklarmdaki arıza sebebiyle 1934 yılında Hay
darpaşa Askerî Hastanesinde muayene edilmiş 
ve o tarihte mer'i olan Ordu Beden Kabiliyeti 
Yönetmeliğinin hükümlerine göre muvazzaf as
kerlik yapmaya elverişli bir sıhhate mâlik ol
madığından çürüğe çıkarılmıştır. 

Bilâhara 1941 yılında adı geçen şahıs kont
rol muayenesi vasfında olan Kocaeli Askerî 
Hastanesine sevk edilmiş ve yeniden yapılan 
muayenesinde gene muvazzaf askerlik görevini 
yapabilecek sağlık şartlarını ihraz etmediği 
anlaşıldığından evvelce alman çürük kararı tes
cil edilmiştir. 

Halen 46 yaşını tamamlamış olan Ziyaettin 
Yıldırırngeç çürük olduğu için muvazzaflık hiz
metine tabi olmadan askerlik çağından çıkarıl
mıştır. 

Arz ederim.) 
Ahmet Topaloğlu 

Millî Savunma Bakanı 
Millî Savunma Bakanı böylece hem birinci 

cevaplarında yapılacağını bildirdikleri tetkik 
ve işlemin neticesini, soruma rağmen belirtme-
mekte ve hem de birinei cevaptaki sözlerini 
daha müphem ifadelerle tekrarlamaktadır. Bu 
cevabın tatminkâr olmadığı açıktır. Bu sebeple 
aşağıdaki soruların cevaplandırlması zaruridir. 
~ SORU : 1 

Ziya Yıldırırngeç, içişleri Bakanının iddia 
ettiği gibi, profesyonel şoför ehliyeti alabile
cek kadar sağlam mıdır, yoksa Millî Savun
ma Bakanının iddia ettiği gibi, muvazzaf as
kerlik hizmetini yapamıyacak kadar çürük mü
dür? 

SOSU : 2 
a) Profesyonel şoför ehliyeti alabilecek ka

dar sağlanışa, hudutlarımızın zorlandığı ve 
memleket evlâtlarının hudut boylarındaki ze
minliklerde binbir mahrumiyet içinde millî gö
revlerini yaptıkları bir zamanda kulaklarının 
sağır olduğunu iddia ederek askerlikten kaçan 
Ziya Yıldırırngeç ve ona sahte rapor vermiş 
olanlar hakkında yapılacak hiçbir işlem yok 
mudur? 

b) Muvazzaf askerlik hizmetini yapamıya
cak kadar kulakları sağırsa, sağlam olduğunu 
iddia ederek profesyonel şoför ehliyeti alan 
Ziya Yıldırırngeç ve kendisine sahte rapor ve
renler hakkında yapılabilecek hiçbir işlem yok 
mudur? 
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SORU : 3 
Millî Savunma Bakanının birinci cevapla

rında, g-erekli tetkik ve işlemin yapılması için 
ilgili daireye vermiş olduklarını beyan ettik
leri emrin neticesi ne olmuştur? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 8306 11 . 11 . 1968 
Konu : Tabiî Senatör Mehmet 
Özgüneş'in yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 17 . 6 . 1968 tarihli ve Kanunlar Mü

dürlüğü 9159 - 909 - 7/459 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 

Özgüneş'in Akyazı'nın Kuzuluk köyünden Zi
ya Yıldırımgeç'e dair yazılı soru önergesinin 
cevabı, 3 nüsha olarak, eklice sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, «Akyazı'nın Kuzuluk köyünden Zi
ya Yıldırımgeç hakkındaki 12 . 6 . 1968 tarih
li yazılı soru önergesi cevabı.» 

Cevap: 1. Ziya Yıldırımgeç Haydarpaşa 
Askerî Hastanesinin 22 . 2 . 1934 tarihli. 555 sa
yılı ve yeniden muayene edildiği izmit Askerî 
Hastanesinin 6 . 6 . 1941 tarihli ve 1141 sayılı 
raporları ile çürüğe ayrılmıştır. 1111 sayılı As
kerlik Kanununun 41 nci meddesinin 22.12.1967 
tarihli ve 975 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 
son fıkrası hükmüne göre kendisini üçüncü de
fa muayeneye şevki imkânsız bulunmaktadır. 

Öte yandan, Ziya Yıldırımgeç'e Adapazarı 
Belediyesinin 1945 yılında vermiş olduğu şo
för ehliyetnamesi Trafik Kanununun geçici 
3 ncü maddesi uyarınca, sağlık raporu aranmak
sızın değiştirilmiştir. Bu konuda verilmiş ilk 
yazılı soru önergesi üzerine muayeneye sevk 
edildiği Sakarya Devlet Hastanesi Kulak, Bu
run, Boğaz mütehassısı tarafından, «Sağlık du
rumu şoför olmasına mâni değildir.» şeklinde 
rapor verilmiş olmasından dolayı da 1957 yılın
da almış olduğu profesyonel şoför ehliyeti iptal 
edilememiştir. Her iki işlem de birbirinden 
farklı hükümlere dayandığından aralarında ay
kırılık aranması doğru değildir. Kaldı ki, Sağ

lık Bakanlığınca Sakarya Devlet Hastanesi K. 
B. B. mütehassısı tarafından verilmiş raporun 
doğruluk derecesinin soruşturulmasına memur 
edilen Bakanlık Başmüfettişi tarafından teşkil 
edilen üç kişilik bilirkişinin düzenlediği rapor
da Ziya Yıldırımgeç'in kulaklarının yapılan te
daviler sonunda iyileşmiş olabileceği ve sağ 
kulağının normal olduğu, sol kulağının ise fı
sıltıyı işitmemekle beraber konuşma sesini dört 
metreden duyduğu teyidedilmiştir. 

Bununla beraber sözü geçen bilirkişi heyeti
nin Ziya Yıldırımgeç'in ancak amatör şoför eh
liyeti alabileceği ve profesyonel ehliyetinin ip
tali gerektiği, iptali zorunlu kılan sol kulağın 
işitme durumunun tesbiti için gereken Odiomet-
re cihazının Devlet Hastanesinde mevcudolma-
masrndan dolayı ilk muayeneyi yapan K. B. B. 
mütehassısının hataya düşebileceğinin, bu husus
taki Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
23 Ekim 1968 tarihli ve Teftiş Kurulu Başkan
lığı T. F. 9 1140 - 5468 sayılı yazısından anlaşıl
ması üzerine, keyfiyet gereği yapılmak üzere, 
8 . 11 . 1968 tarih ve 77 - 127/8268 sayı ile 
içişleri Bakanlığına bildirilmiştir. 

Cevap: 2. — Yukardaki maddede açıklandı
ğı üzere Ziya Yıldırımgeç hakkınrda sahte ra
por verilmesi bahis konusu değildir. 

Cevap: 3. — 22 . 12 . 1967 tarihli ve 975 
sayılı Kanunun açık hükümleri karşısında Mil
lî Savunma Bakanlığının bu konuda başkaca 
bir işlem yapması bahis konusu bulunmamakta
dır. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

2. •— Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Gaziantep'teki fosfat madeni
ne dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Beı-
keını Refet Sezgin'in yazılı cevaln (7/İ80) 

17 . 9 . 1968 

Cumhuriyet Senatosu Başkanbğma 

Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delâlet buyurulmasmı saygı
larımla arz ve rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Gaziantep Üyesi 

Salih Tanyeri 

93 — 
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Soru : 
Gaziantep'in kalkındırılması ve Güney - Do

ğu - Anadolu'nun bir sanayi ve ticaret merkezi 
olması imkânlarının araştırılması için Plânlama 
Müsteşarlığı tarafından Gaziantep'e gönderil
miş olan Prof. Stephan Spigelglas ile bir arka
daşından mürekkep heyet Gaziantep ile Kilis 
arasında uzanan sahada ümidedilen miktarda 
fosfat madeni rezervleri mevcut ise bunun bü
tün ilin ve bilhassa Nizip ve civarının büyük ih
tiyacı olan suni gübrenin istihsaline temel olabi
leceğinin hattâ Gaziantep'te tesis edilecek olan 
böyle bir endüstrinin Türkiye'nin Güney ve Do
ğu bölgelerinin ihtiyacı olan suni gübreyi sağ-
lıyacağını bildirmiştir. Buna göre : 

A) Durum M.T.A. ya tetkik ettirilmiş mi
dir? 

B) Ettirilmişse maden rezervlerinin değeri 
nedir? Buna müsteniden ilde bir gübre sanayii 
kurulmasına imkân var mıdır? 

C) Varsa malî portesi nedir? 

D) Bu cins suni gübre imali için yılda ne 
kadar fosfat cevheri ithal edilmekte ve ne mik
tar döviz ödenmektedir? 

E) Bu sahada sözü geçen madenin araştı
rılması için kaç kişi müracaat etmiş ve kaç aded 
arama ruhsatı verilmiştir? 

F) Arama ruhsatı verilenler şimdiye kadar 
ne yapmışlardır? 

G) Hükümet bu cevhere istinaden suni güb
re sanayiinin Gaziantepte kurulması üzerinde ne 
düşünmektedir? 

T. 0. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Sayı : 02/8012/852 
Ankara 

11 Kasım 1968 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 1 . 10 . 1968 gün, 7/480 - 9270/1841 sa
yılı yazınız. 

Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri'nin «Gazian
tep'teki fosfat madenine dair yazılı soru önerge
si cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Refet Sezgin 

Gaziantep üyesi Salih Tanyeri'nin «Gaziantep'
teki fosfat madeni» ne dair yazılı soru önergesi 

cevabıdır 
a) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Ge

nel Direktörlüğünce Güney - Anadolu'da, Mar
din Mazıdağ bölgesinde Akras, Kuracık, Sepnat, 
Taşıt, Kasrık mevkilerinde fosfat etütleri yapıl
mış, bu etüdler neticesinde takriben % 11 P205 
Tenörlü 200 milyon ton fosfat cevheri tesbit edil
miştir. Ancak bu cevherlerin tenoru dünyada iş
letilmekte olan yataklara nisbeten çok düşüktür. 
Bu vasıftaki cevherlerin ekonomik olarak zen
ginleştirilmesi pratik olarak mümkün görülme
mektedir. Bununla beraber teorik olarak zen
ginleştirilmesi mümkün olan bu cevherlerin kon
santrasyon tecrübeleri, yarı endüstriyel çapta 
yapılmak üzere, üzerinde çalışılan bir konudur. 

b) Bu mmtakadaki düşük tenörlü fosfat 
cevherinin miktarı yukarıda arz edildiği gibi 
200 milyon tondur. Bu cevherin iktisadi ola
rak konsantrasyonu mümkün olduğu takdirde 
bu yataklara istinaden gübre sanayii kurulması 
mümkündür. 

c) Kurulacak tesislerin malî portesi tecrü
be neticelerinde elde edilecek bilgiye ve tesisin 
kapasitesine bağlı olduğundan, bugün için bir 
rakam vermek mümkün değildir. 

d) Muhtelif membalardan aldığımız bilgiye 
göre : 

1965 yılında 292 728 ton 
1966 yılında 195 000 ton 
1967 yılında 692 000 ton 

fosfat cevherine ihtiyaç duyulmuştur. Bunu te
min için sırası ile 

1965 yılında 7 500 500 
1966 yılında 5 500 000 
1967 yılında 26 000 000 $ 

döviz kullanılmıştır. 

e) Gaziantep vilâyetinde sözü geçen made
nin araştırılması için 2 aded arama ruhsatı veril
miştir. Bu ruhsatlardan birisi halen işletme ruh
satına intikal etmiştir. 

f) Arama ruhsatı verilen iki sahadan biri
si gerekli aramayı yapmış ve işletme ruhsatına 
intikal etmiştir, işletme devresine intikal eden 
saha 1968 yılında 2 500 ton imrariye talebinde 
bulunmuştur. 

g) Adı geçen fosforit cevherlerinin iktisadi 
bir şekilde konsantrasyonu mümkün olduğu 

— 94 
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takdirde, gübre tesislerinin yerini tesbit için ça
lışmalara başlanacaktır ve teknik icaplara göre 
en müsait yere tesisler kurulacaktır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman AlihocagU'in, Tortum kazasında, ortaokul 
pansiyonuna dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
İlhami Ertem'in yazılı cevabı (7/486) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Erzurum'un Tortum kazasında dernekçe te
melleri atılan ortaokul pansiyon binası derneğin 
mali imkânlardan mahrum olması sebebiyle ik
mal edilmesi artık mümkün olamamaktadır. 
Plânlan tamamen hazırlanmış olan bu pansiyon 
binası inşatmm Millî Eğitim Bakanlığınca yap
tırılması için Dernekçe Bakanlığa vâki müracaat 
sonunda ne muamele yapıldığının Millî Eğitim 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına tavassutlarınızı saygılarımla rica ederim. 

6 . 10 . 1968 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 9 . 11 . 1968 

Özel 
Sayı : 1043 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Hgi : 10 . 10 . 1968 gün ve 7/486 - 9291/1923 
sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Osman 
Alihocagil'in Tortum kazasında, ortaokul pan
siyonuna dair yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediği soru cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
îlhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Osman 

AlihocagU'in, Tortum kazasında, ortaokul pan
siyonuna dair, 16 . 10 . 1968 günlü yazılı soru 
önergesi notu : 

Bakanlığımızca hazırlanan Yıllık Yatırım 
Programlan bir yıl önceden kesinleşmiş oldu
ğundan Erzurum ili Tortum ilçesinde dernekçe 
yapımına başlanan ortaokul pansiyon binasının 
tamamlanması işi 1968 programına alınamamış
tır. Adı geçen inşaatın ikmlinin 1969 bütçesi ile 
alınacak yatınm ödeneğinin sağlıyacağı imkân
lar ölçüsünde gerçekleştirilmesine çalışılacaktır. 

»m<( .<.. 





Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMI 
4 XCÜ BİRLEŞİM 

12 . 11 . 1963 Sah 
Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanlık Divanında açık brJlunan bir 
Divan Kâtibi seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OVA KONULACAK 
İŞLER 

II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

L — Cumhuriyet- Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavelioğlıı'nıın, ilâçlı buğdayların zarar
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (B/479) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İsı anlın 1 Üyesi 
Ekrem Özden'in, Beykoz üçe merkezine yapıla
cak otomatik telefon: santraline dair, Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu ((>/-!-(>•>) 

•>. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'mn, erat harçlıklarının artırıl
masına dair Millî Savunma Bakanından sözlü 
sorusu (6/454) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'mn, ders aracı fiyatlarının ar
tışına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su (6/456) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in. İstanbul köylerine yapılan yar
dıma dair İçişleri1 Bakanından sözlü sorusu 
(6/466) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, Orman- İdaresine1 genel bütçe
den ödenen paralara dair Tarım Bakanından 
sözdü sorusu (6/500) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, ilâç fiyatlarına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/501) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Holânda'ya satılan çaya 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/502) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Si'va's Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, köy ilkokullarından nüezuır 
olan öğrencilere dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/504) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin' Öztürk'ün, ilkokull öğretmenlerine duyu
lan ihtiyaca dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/505) 

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

12. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, zeytinyağına madenî yağ 
karıştıranlara, dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/509) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul1 Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, İstiklâli Madalyası alanla
rın haklarına dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/510) 

14. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, Büyükada Balıkçı Barına-
ğına dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/511) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
D7 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEEA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. —- Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeleri 
Mucip Ataklı, Ekrem Acuner. Suphi Karaman, 



Sezai O'Kan, Mehmet Şükran Özkaya'nm yasa
ma dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adallet Komisyonu raporları 
(3/608) (S. Sayısı : 110 a ek) [Dağıtma tarihi : 
28 . 10 .1968] 

V 

İKl DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. -— Yasama Meclislerinin dış münasebetle-
rîndn düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 ta
rihli ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporlan (Millet Meclisi 2/565, 
2/619; Cumhuriyet Senatosu 2/243) [Dağıtma 
tarihi : 7 . 11 ."1968] 

«..>.. >&< .«... 



Toplantı : 8 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 

Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki 
16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları (Millet Meclisi 

2/565, 2 /619; Cumhuriyet Senatosu 2/243) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 627) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 28 . 3 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4903 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 27 . 3 . 1968 tarihli 64 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki 
16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifi, dosyası üe birlikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 26 . 7 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 27 . 3 . 1968 tarihli 64 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 

(Millet Meclisi S Sayısı : 627) 

(I) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 29 . 3 . 1968 

Esas No. : 2/243 
Karar No. : 22 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 27 . 3 . 1968 tarihli 64 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki 
16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifi, Millet Meclisi Baş
kanlığının 28 Mart 1968 tarihli ve 4903 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönde
rilmekle, komisyonumuzun 29 Mart 1968 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu. 

I8e ek 
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I - Millet Meclisi metni, Anayasa Mahkemesinin 11 Mayıs 1967 tarihli ve esas 964/21 - karar 
967/11 sayılı Kararı ile iptal edilen Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hak
kındaki 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Kanunun 1 nci maddesine yeni fıkralar eklenerek Ana
yasaya uygunluğunun sağlanmasını; ve sözü edilen Kanunun bâzı maddelerinde değişiklik yapı
larak, uygulamanın daha düzenli bir hale getirilmesini öngörmektedir. 

Filhakika, Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki Kanunun Ana
yasa Mahkemesince iptal kararma konu olan 1 nci maddesi hükmü; Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin dış münasebetlerdeki temsilinde, siyasi parti grupu mensubu olmıyanlara isabet eden üyelik
lerde Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi arasında bir bölüşmeyi gerekli gördüğü halde, siyasi 
pariti grupuna mensubolanlar için böyle bir ayırımı gözetmemiş ve temsilde, Meclisler arasındaki 
dağılımı siyasi parti gruplarının takdirine terk etmiştir. Bunun neticesi olarak da, Türkiye Büyük 
Millet Meclisini temsil edeceik kurulun, Yasama Meclislerinden sadece birinin üyelerinden teşek-
ıkül etmesini imkân dâhiline sokmuştur ki, bu halin, Meclislerin birbirinden farklı ve müstakil hü
viyetlerini açıkça teminat altına alan Anayasa hükümlerine uygun düşmediği bir vakıadır, 

Bu Anayasaya aykırılığı ortadan kaldırıp, dış temsili meclislerin müstakil hüviyetlerine uygun 
hale getiren ve"378 sayılı Kanunun diğer bâzı maddelerinde de, mevcut tatbikata sarahat verici 
ve düzenleyici değişiklikler yapılmasını öngören teklif, Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, geçici 8 ve 9 neu maddeleri, Komisyonu-
ımuzca da aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkan 
Aydın 

0. S. Sarıgöllü 

Diyarıbakır 
S. Cizrelioğlu 

T op'l aitti d a bulunlamıaidı 

Sakarya 
M. Tığlı 

Sözcü 
Kastamonu 
A. N. Tuna 

Hatay 
M. Delirdi 

Sam s 
R. Rer 

Tabiî Üye ' ( 
S. O'Kan 

İmzada, 'bulunamadı 

Konya 
Ş. CumraTı 

un 
ıdeci 

^ıım hui'b a sika nııı e a 
Â. Artus 

Rize 
0. .¥. Agun 

Sivas 
R. Öçten 

T op 1 ant id a bulun ama d ı 

II 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 6 . 11 . 1968 
Esas No. : 2/243 

Karar No. : 27 
Yüksek Başkanlığa 

Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli ve 
378 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifi hakkındaki Anayasa ve Adalet Komisyo
nunun 29 Mart 1968 tarihli ve Esas 2/243; Karar 22 sayılı raporunun Cumhuriyet Senatosunun 
9 Nisan 1968 tarihinıdeki müzakerelerinde Komisyonumuza ia;de edilmekle Komisyonumuzun 6 Kasım 
1968 tarihli Birleşiminde Cumhuriyet Senatosu Başkanvekillerinden Mehmet Ünaldı da hazır bu
lunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Yasama Meclislerinin dış münasebetlerini düzeııliyen Kanunun bâzı hükümlerinin Anayasa 
Mahkemesince iptal edilmesi nedeniyle bu kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesini öngören 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1118 e ek) 
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teklif, düzenlemeyi gerçekleştirirken T.B.M.M. kavramı ve T.B.M.M. Birleşik Toplantısı ile siyasi 
parti gruplarının T.B.M.M. Birleşik Toplantısı grupları müesseselerinden hareket ile T.B.M.M. Bir
leşik Toplantısı ve siyasi parti gruplarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı grup
ları kişiliğinde; iki ayrı Yasama Meclisi olan Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisinin şahsiyet
lerini eritmiştir. 

Komisyonumuz, metin üzerindeki görüşlerini arz -etmeden evvel, şu hususları açık bir dil ile 
tekrarlanmak zaruretini duymaktadır : 

Anayasamızın 63 ncü maddesinden açıkça anlaşılacağı üzere Türkiye Cumhuriyetinde yasanca 
yetkisi; bir arada, T.B.M.M. kavramı ile ifade olunan Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi ta
rafından kullanılmaktadır ve Anayasamızda yer alan T.B.M.M. terimi, birbirinden tamamen müs
takil olan Cumthuriyet Senatosu ve Millet Meclisini birlikte ifade eden bir kavramdır. 

T.B.M.M. Birleşik Toplantısı ise, ancak, Anayasada gösterilen hallerde birlikte toplanabilen bir 
heyettir. Uygıılamjada pek yanlış anlamlara konu olan bu hususları açıkladıktan sonra, müstakil 
iki yasama meclisi bulunan Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinin şahsiyetlerinin, dış münase
betlerde olsun, T.B.M.M. Birleşik Toplantısı ve siyasi parti gruplarının T.B.M.M. Birleşik Top
lantısı ıgrupları kavram ve hüviyetleri içinde eritmenin, şahsiyetlerinden yoksun hale getirmenin 
Anayasamız hükümlerine pek de uygun olmadığı kanaatimizi (belirtmek isteriz. 

Yasama meclislerinin ıdış münasebetlerinde temsil olunan, yasama organıdır. Yani, Anayasamızca 
kabul edilen sisteme göre Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisidir. Yasama [meclislerinin şahsiyet
lerinin esas alındığı hir temsil münasebetinde kemiyetin değil, keyfiyetin esas olması, gerçeğin za
ruri bir karşılığı olarak kabul edilmek icafbeder. 

Bu anafikirden hareket eden komisyonumuz; her ne Ikadar, Ibâzı ülkeler parlâmentolarındaki uy
gulamada aksine tesadüf edilmekte ise de, temsilde keyfiyet esasının benimsenmesini ve Cumhuriyet 
Senatosu ile Millet Meclisinin şahsiyetlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik toplantısı ve 
siyasi parti gruplarının Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik toplantısı kavram ve hüviyetleri 
içinde eritilmesini önlemek üzere, yasama organının dış münasebetlerinde yasama meclislerinin eşit 
surette temsilini yerinde görmüştür. 

Bu gerekçe esas olmak üzere, madde metinlerinde (değişiklik yapılmış ve Millet Meclisi tmetni 
Anayasanın ruhuna daha uygun hale getirilmiştir. 

I I - Madde 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 378 sayılı 
Kanunun 1 nci (maddesinin; 1 nci, 2 uci, 7 nci fıkralarında, yukarda arz edilen gerekçe esas olmak 
üzere gerekli değişiklikler yapılmış ve söz konusu fıkraların Anayasanın ruhuna daha uygun bir 
hale getirilmesi sağlanmıştır. 

Aynı maddenin 5 nci fıkrasının ilk cümlesi, yedek üyelikler için yapılacak seçimlerde de 'asıl üye
likler için ımeri olan sistemin uygulanmasından başka bir sistem düşünülemiyeceği cihetle, madde 
metninden çıkartılmıştır. 

Millet Meclisi metninin 1 nci maddesinin 6 nci fıkrasında yer alan «feragat» müessesesi, Ana
yasanın 85 nci maddesinin emrettiği kuvvetler oranında temsil prensibini zedeliyebileceği en
dişesiyle metinden çıkartılmış, ve 5 nci fıkranın sonunda, bu fıkraya yapılan atıf da aynı neden
le tayyedilmiştir. 

1 nci maddenin 8 nci fıkrası, bu maddenin 1 nci ve 2 nci fıkralarında yapılan esasa ilişkin 
değişikliklerle, temsil müessesesinde T. B. M. M. Birleşik Toplantısının yahut siyasi parti grup
larının T. /B. M. M. Birleşik Toplantısı grupları yerine, Anayasanın ruhuna daha uygun olarak 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinin esas alınması nedeniyle yapılan değişikliğe mütenazır 
olarak uygulanma alam kalmadığı cihetle, metinden tayyedilmiştir. 

1 nci maddenin diğer fıkralarının aynen muhafazası, yerinde mütalâa edilmiştir. 
Millet Meclisi metninin 2 nci, 3 ncü, 4 ncü ve 5 nci maddeleri, Komisyonumuzca da aynen kabul 

edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1118 e ek) 
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Millet Meclisi metninin 6 nci maddesinin, 378 sayılı Kanunun 6 nci maddesini değiştiren mad

de metninin 1 nci fıkrasında, 1 nci maddede yapılan esasa müteallik değişikliğe mütenazır olarak 
gerekli düzenleme yapılmıştır. 

Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Millet Meclisi metninin geçici maddesi, bu kanunla getirilen sistemin gecikmeksizin uygulan

masını sağlıyabilmek amaciyle metinden çıkartılmıştır. 
'Millet Meclisi metninin 8 nci ve 9 ncu maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III - Teklifin Cumhuriyet Senatosundaki görüşme süresinin nihayete ermesine pek az bir za

man kalmış olması sebebiyle Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde 
bulunulması kararlaştırılmıştır. 

(Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 
A. N. Tuna 

Çankırı 
G. Titrek 

(Sözcü 
Samsun 

R. Rendeci 

Hatay 
M. Deliveli 

Cumhurbaşkanınca S. 
L. Akadlı 

. Konya 
S. Çumralı 

Ü. Balıkesir 
Söz hakkım ma 

N. Demire 

Sakarya 
M. Tığlı 

MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin dü
zenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli ve 
378 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanuna 1 nci madde olarak aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi ve benzeri 
kurullar üyelikleri 

Madde 1. — 21 Ocak 1953 tarihli ve 6022 sa
yılı Kanunla onaylanan 22 Mavıs 1951 tarihli 
Anlaşma ile değiştirilmiş 12 Aralık 1949 tarihli 
ve 5456 sayılı Kanunla onaylanan 5 Mayıs 1949 
tarihli Avrupa Konseyi Statüsünün 25 nci ve 
26 nci maddeleri gereğince, Avrupa Konseyi 
Danışma Meclisine ve diğer milletlerarası and-
laşmalar uyarınca kurulup bir milletlerarası 
hukuk tüzel kişisinin organı niteliğini taşıyan 
veya taşımıyan ve yasama organları üyelerinden 
kurulan milletlerarası kurullara katılacak Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, mensubol-
dukları siyasi partinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Grupu tarafından aday gösterilirler. Bu 
adaylar, Cumhuriyet Senatosu üyesi iseler Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunun; milletvekili 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METÎN 

Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin dü
zenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli ve 
378 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 16 Ocak 1964 tarMi ve 378 
sayılı Kanuna 1 nci madde olarak aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi ve benzeri 
kurullar üyelikleri 

Madde 1. — 21 Ocak 1953 tarihli ve 6022 sa
yılı Kanunla onaylanan 22 Mayıs 1951 tarihli 
Anlaşma ile değiştirilmiş 12 Aralık 1949 tarihli 
ve 5456 sayılı Kanunla onaylanan 5 Mayıs 1949 
tarihli Avrupa Konseyi Statüsünün 25 nci ve 26 
nci maddeleri gereğince, Avrupa Konseyi Da
nışma Meclisine ve diğer milletlerarası andlaş-
malar uyarınca kurulup bir milletlerarası hu
kuk tüzel kişisinin organı niteliğini taşıyan veya 
taşımıyan ve yasama organları üyelerinden ku
rulan milletlerarası kurullara katılacak Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri, mensubolduklan 
siyasi partinin Meclislerdeki grupları tarafından 
aday gösterilirler. Bu adaylar, Cumhuriyet Se
natosu üyesi iseler Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun Milletvekili iseler Millet Meclisi Ge-

C. Senatosu (S. Sayısı : 1118 e ek) 



(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

iseler Millet Meclisi Genel Kurulunun bilgisine 
ilgili Meclisin Başkanlığınca sunulmakla seçil
miş sayılırlar. 

Her bir siyasi parti grupuna ve siyasi parti 
grupu mensubu olmıyanlara düşen sayı, bunla
rın - boş üyelikler hariç - Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Birleşik Toplantısı üye tamsayısı, 
içindeki yüzde oranlarına göre, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlık Di
vanınca tesbit edilir; siyasi parti gruplarının 
öncelik hakları her halde saklıdır. Bu sayı ve 
oranlara, siyasi parti grupları ve siyasi parti 
grupu mensubu olmıyanlar, ilânından itibaren 
üç gün içinde itiraz edebilirler. Bu itirazlar, 
aynı Divan tarafından kesin olarak karara bağ
lanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısında siyasi parti grupu mensubu olmıyan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ayrıl
mış olan sayının Cumhuriyet Senatosu üyele
riyle milletvekilleri arasında bölüşülmesi, Bir
leşik Toplantıda mevcut siyasi parti grupu 
mensubu olmıyanlardan Cumhuriyet Senatosu 
üyesi olanların ve milletvekili olanların sayı
larının ayrı ayrı Birleşik Toplantıdaki siyasi 
parti grupu mensubu olmıyanlarm toplamına 
nisbet edilmesiyle bulunacak yüzde oranlarının, 
bunlar için ayrılmış sayıya uygulanması sure
tiyle olur. 

Siyasi parti grupu mensubu olmıyanlarm 
seçimi, mensubu oldukları Yasama Meclisinde, 
o Meclisin İçtüzüğüne uygun olarak yapılır. 

1 nci fıkrada söz konusu Avrupa Konseyi 
Danışma Meclisi ve diğer kurulların yedek 
üyelikleri için de, yukarıdaki fıkralar uyarın
ca seçim yapılır. Aynı siyasi parti grupuna 
mensup bir asıl üyenin yerini ancak aynı gru-
pa mensup bir yedek üye ve siyasi parti gru
pu mensubu olmıyan bir asıl üyenin yerini de 
ancak aynı vasıftaki bir yedek üye alabilir; 
6 ncı fıkra uyarınca yapılmış olan feragatler 
saklıdır. 

Bir siyasi parti grupunun veya siyasi parti 
grupu mensubu olmıyanlarm kendilerine dü
şen asıl veya yedek üyeliklerden bir diğer si
yasi parti grupu veya siyasi parti grupu men
subu olmıyan belli bir Türkiye Büyük Millet 

Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği 
metin 

nel Kurulunun bilgisine ilgili Meclisin Başkan
lığınca sunulmakla seçilmiş sayılırlar. 

Herbir siyasi parti grupuna ve siyasi parti 
grupu mensubu olmıyanlara düşen sayı, bunla
rın - boş üyelikler hariç - Meclisler üye tamsa
yısı içindeki yüzde oranlarına göre, Meclisler 
Başkanlık Divanlarınca tesbit edilir; siyasi par
ti gruplarının öncelik haklan her halde saklı
dır. Bu sayı ve oranlara, siyasi parti grupları 
ve siyasi parti grupu mensubu olmıyanlar, ilâ
nından itibaren üç gün içinde Genel Kurullarda 
itiraz edebilirler. Bu itirazlar Genel Kurul ta
rafından kesin olarak karara bağlanır. 

Siyasi parti grupu mensubu olmıyanlarm 
seçimi, mensubu oldukları Yasama Meclisinde, 
O Meclisin içtüzüğüne uygun olarak yapılır. 

Aynı siyasi parti grupuna mensup bir asıl 
üyenin yerini ancak aynı grupa mensup bir ye
dek üye ve siyasi parti grupu mensubu olmıyan 
bir asıl üyenin yerini de ancak aynı vasıftaki 
bir yedek üye alabilir. 

Yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre bir 
milletlerarası kurula katılacak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri, Meclislerden eşit sayıda 
seçilir. Dağıtımda tama bölünmenin mümkün 
olmadığı hallerde, artan üyelik Millet Meclisine 
bırakılır. 

Aksine hüküm yoksa, bu madde gereğince 
yapılan seçimler her yıl yenilenir; boşalan yer
ler derhal doldurulur. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1118 e ek) 
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Meclisi üyesi lehine, seçim sonuçları kesinleş
meden önce feragat etmesi mümkündür. 

Yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre bir 
milletlerarası kurula seçilecek Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin yüzde otuzu Cum
huriyet Senatosu üyesi, yüzde yetmişi de mil
letvekili olur. Bu fikra hükmü, asıl ve yedek 
üyelikler için ayrı ayrı uygulanır. 

Hangi siyasi partinin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Grupunun ne kadar Cumhuriyet Se
natosu üyesi ve ne kadar Milletvekili aday gös
tereceği, aday gösterme hakkına sahip siyasi 
parti gruplarının görüşü alındıktan sonra, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı Başkanlık Divanınca tesbit edilir. Bu fık
ranın uygulanmasında, belli bir asıl üyelik 
için yedek üyenin de asıl üyeyle aynı Yasama 
Meclisine mensubolması şart değildir; ancak, 
yukarıdaki fıkranın son cümlesi hükmü saklı
dır. 

Aksine hüküm yoksa, bu madde gereğince 
yapılan seçimler her yıl yenilenir; boşalan yer
ler derhal doldurulur. 

MADDE 2. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Milletlerarası Andlaşma ile kurulmamış 
birliklerde temsil 

Madde 2. — Bir Milletlerarası Andlaşma ile 
kurulmamış olan ve milletlerarası hukuk tüzel 
kişiliği niteliği taşımıyan Parlâmentolararası 
birliklerin toplantılarında T. B. M. M. ni tem
sil edecek heyetler, 1 nci madde hükümle
ri uyarınca seçilir. Bu heyetler aynı zamanda, 
görev süresi boyunca ilgili Parlâmentolararası 
Birliğin T. B. M. M. deki idari işlerini yü
rütürler. Heyet üyelerinin kendi araların
dan üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu 
ile seçecekleri kimse o grupun başkanı sayılır. 

MADDE 3. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin son fıkrası 
kaldırılmıştır. 

Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği 
metin 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 4. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin son fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Bir Parlâmentolararası "birlik için grup 
tüzüğü yapılması gerekiyorsa, bu tüzük, Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık 
Divanlannca, Hükümetin görüşü alındıktan 
sonra, aralarında anlaşarak ve - varsa - o Par
lâmentolararası birliğin anatüzüğüne uygun 
olarak yapılır. 

Dostluk gruplarının tüzükleri kendileri ta
rafından yapılır. Dostluk gruplarının yönetim 
kurullarında ve dış ülkelere gidecek temsilci 
heyetlerinde, değişik siyasi eğilim sahibi üye
lerin adaletli bir şekilde yer almasını sağlıya-
cak hükümler, tüzüklerine konulur. 

Parlâmentolararası birlik gruplarının ve 
dostluk gruplarının tüzüklerinde ve faaliyetle
rinde uymaları gereken esaslar, Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanla
nnca, Hükümetin görüşünü aldıktan sonra, ara
larında anlaşmak suretiyle tesbit edilir.» 

MADDE 5. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine aşağıdaki fık
ralar eklenmiştir : 

Heyet başkanlığı şahsan davet edilmiş olan 
CuTnhuriyet Senatosu Başkanı veya Millet Mec
lisi Başkanı tarafından deruhde edilmişse, onun 
mensubolduğu siyasi parti grupu, kendisine 
düşen sayıdan bir eksik sayıda aday gösterir; 
eğer heyet başkanlığını deruhde eden yasama-
meclisınin başkanı hiçbir siyasi parti grupuna 
mensup değiLe, siyasi parti grupu mensubu ol-
mıyanlara düşen sayı, heyet başkanının mensu
bolduğu yasama meclisi bakımından, bir aded 
azaltılır. 

MADDE 6. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir:. 

Dil bilgisi 

Madde 6. — 1 nci ve 2 nci maddeler gere
ğince yasama meclislerinden milletlerarası top
lantılara katılacak olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin Fransızca veya ingilizceyi 

Anayasa ve Adalet Komisyonunun ka/bul ettiği 
metin 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Dil bilgisi 

Madde 6. — 1 nci ve 2 nci maddeler gere
ğince yasama meclislerinden milletlerarası top
lantılara katılacak olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin Fransızca veya İngilizceyi 
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veyahut gitmeleri bahis konusu olan toplantı
da kullanılacak dillerden birini iyi bilmeleri 
gereklidir. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin 1 nci veya 2 nci madde gereğince 
isimlerinin ilgili yasama meclisine duyurulma-
siyle seçimlerinin tamamlanabilmesi için, bu 
fıkrada yazılı dillerden birini iyi bildiklerini, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı başkanlığına yazı ile bildirmeleri gereklidir. 
Bu yazılı bildirinin, iyi lisan bilgisine dair 
karineleri göstermesi lüzumludur. 

3 ncü ve 5 nci maddelere göre yapılacak se
çimler için, yukardaki fıkrada yazılı şart aran
maz. 

1 nci ve 2 nci maddeler gereğince yapılacak 
seçimlerde siyasi parti gruplarına ayrılan yer
ler her halde saklıdır. 

MADDE 7. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin başlığı, «He
yet başkanlarının görevleri.» olarak değiştiril
miştir. I 

GEÇİCİ MADDE. — 2 nci maddede söz ko
nusu Parlâmentolararası birliklerle ilgili ola
rak bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
yapılmış seçimler yenilenmez. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu yasama meclisleri 
yürütür. | 

Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği 
metin 

veyahut gitmeleri bahis konusu olan toplantı
da kullanılacak dillerden birini iyi bilmeleri 
gereklidir. Bu Türkiye Millet Meclisi üye
lerinin 1 nci veya 2 nci madde gereğince 
isimlerinin ilgili yasama meclisine duyurulma-
siyle seçimlerinin tamamlanabilmesi için, bu 
fıkrada yazılı dillerden birini iyi bildiklerini 
mensubu oldukları Meclisin Başkanlığına yazı 
ile bildirmeleri gereklidir. Bu yazılı bildirinin, 
iyi lisan bilgisine dair karineleri göstermesi lü
zumludur. 

3 ncü ve 5 nci maddelere göre yapılacak se
çimler için, yukardaki fıkrada yazılı şart aran
maz. 

1 nci ve 2 nci maddeler gereğince yapılacak 
seçimlerde siyasi parti gruplarına ayrılan yer
ler her halde saklıdır. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

»<... 
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