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ti tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun teklifini geri istediğine dair önerge
si (4/318, 2/505) 402 
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4. — Yozgat Milletvekili Nuri Roda

nı anoğlu'nun, İçtüzüğün 36 ncı maddesi
nin tatbikatında usul müzakeresi açılma
masının hatalı olduğuna dair önergesi 402:403 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Kozan'in İmamoğlu buca
ğının ilçe haline getirilmesine dair kanun 
teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gere
ğince gündeme alınmasına dair önergesi. 
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6. — Anayasa Komisyonu Başkanlığı
nın, gündemin 1 nci maddesinde yer alan 
Meclis araştırması önergesinin oylanma
sından sonra «Yasama Meclislerinin dış 
münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki 
16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Ka
nunun değiştirilmesine dair kanun tekli
fi» nin öncelik ve ivedilikle görüşülmesi
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Kemal Çilesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Gi
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gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi ile istanbul Millet
vekili Coşkun Kırca ve Çorum Milletvekili 
Hilmi incesulu'nun tefeciliğe kesin olarak 
son vermek, millî üretimi artırmak ve 
ziraatle geçinen köylü ve çiftçilerin emek
lerinin karşılığını almalarını sağlamak 
için gerekli olan tedbirleri tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına da
ir önergesi. (10/16, 10/23) 406:407 

5. __ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Kocaeli Milletvekili ismail Arar 
ile Tokat Milletvekili irfan Soflmazer ve 

407 

Sayfa 
2 arkadaşının, Yasama Meclislerinin dış 
münasebetlerinin düzenlenmesi hakkın
daki 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı 
Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/565, 2/619) S. Sayısı : 627) 407:458 

2. — Erzurum Milletvekili Turhan 
Bilgin'in ve Aydın Milletvekili Reşat 
özarda'nın, 2004 sayılı icra ve iflâs Ka
nununu değiştiren 3890 sayılı Kanunun 
83 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/670, 2/672) 
(S. Sayısı : 678) 458:459 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci oturum 

Yapılan yoklama sonucunda çoğunluğun bu
lunmadığı anlaşıldığından birleşime bir saat ara 
verildi. 

İkinci oturum 

Adana Milletvekili Kemal Sanıibrahimoğlu'-
nun, Adana ilinde vukua gelen sel felâketi ve 
Hükümetçe alınması gerekli tedbirlere dair de
mecine imar ve iskân Bakanı Haldun Menteşe-
oğlu cevap verdi. 

Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun, 
Petrol tevzi istasyonları ile ilgili sözlü sorusu
nun yazılı soruya çevrilmesine dair önergesi 
okundu ve gereğinin yapılacağı bildirildi. 

1963 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı 
ikinci defa açık oya sunuldu ise de, oyların ayı
rımının birleşim sonunda açıklanan sonuçları
na göre çoğunluğun sağlanamadığı anlaşıldı

ğından, oylamanın gelecek 
lanacağı bildirildi. 

birleşimde tekrar-

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle 
alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarı
sının maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

27 . 3 . 1968 Çarşamba günü saat 15,00 te 
yapılacak T. B. M. M. Birleşik toplantısından 
sonra toplanılmak üzere Birleşime saat 20,07 de 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
İsmail Arar 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

Kâtip 
Tokat 

Fethi Alacalı 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TEKLİFLER 
1. — Ankara Milletvekili Kemal Yılmaz ve 

Gümüşhane Milletvekili Sabahattin Savacı'nm, 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 4936 sayılı Üni

versiteler Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
si hakkında kanun teklifi. (2/669) (Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarına) 
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2. — Adyın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
İcra ve İflâs Kanununun 83 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi. (2/670) 
(Adalet Komisyonuna) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli 
ve 2 arkadaşının, Diyarbakır Lice ilçesi Kel-
van Mahallesi No. 36 da oturan Sabri oğlu 
1928 doğumlu İbrahim Can'a vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması hakkında kanun 
teklifi. (2/671) (Maliye ve Plân komisyonları
na) 

4. — Erzurum Milletvekili Turhan Bilgin'-
in, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununu değişti
ren 2890 sayılı Kanunun 83 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifi. (2/672) (Adalet Komisyonuna) 

5. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, 12 . 3 . 1964 tarihli 440 sayılı Kanunun 
32 nci maddseinin 1 nci fıkrasının değiştirilme
sine dair kanun teklifi. (2/673) (İçişleri, Tica
ret ve Plân komisyonlarına) 

TEZKERE 

6. Ege Üniversitesinin 1965 bütçe yılı Ke-
sinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/894) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

RAPORLAR 

7. — Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Ka
nuna bağlı ve 661 sayılı Kanunla değiştirilmiş 
bulunan cetvele ve bu kanunim 1 nci madde
sine ilâve yapılmasına dair kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporu (1/485) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 676) [Dağıtma tarihi : 
27 . 3 . 1968] 

8. — Erzurum. Milletvekili Turhan Bilgin'in 
ve Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın 2004 
sayılı icra ve İflâs Kanununu değiştiren 3890 
sayılı Kanunun 83 ncü maddesinin 2 nci fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/670, 2/672) (S. 
Sayısı : 678) [Dağıtma Tarihi : 27 . 3 . 1968) 
(Gündeme) 

»&<t 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,05 

BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar 
KÂTİPLER : Bedrettin Karaerkek (Tokat), Fethi Alacalı (Tokat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 64 ncü birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Görüş
melere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Bursa?da yapılan toplantılar ve bâzı gazeteler
deki yayınlarla Anayasanın temel ilkelerine ay

kırı davranışlarda bulunulduğuna dair demeci 
ve Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun 
ce vabı. 
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M. Meclisi B : 64 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Re
şit Ülker, Bursa'da yapılan ve Anayasanın te
mel ilkelerine aykırı bâzı davranışlar içinde ol
duklarını tesbit ettiği bir toplulukla ilgili ol
mak üzere gündem dışı söz istemiştir. 

Lütfen 5 dakikayı geçmemek üzere, buyu
runuz Sayın Reşit Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, Meclisin bundan evvelki tonlantı-
larında, Sayın Genel Başkanımız İnönü, Tür
kiye'de dini politikaya âdet etmenin nasıl bir 
yönde gelişmekte olduğunu ifade etmişler, Hü
kümetin ve- Adalet Partisi kanadının dikkatini 
çekmişlerdir. 

Bundan sonra, Sayın Cumhurbaşkanımız 
da Bayram mesajlarında bu önemli konuya te
mas buyurdular. 

Bütün bunların arkasından, 23 Mart 1968 
tarihinde Bursa'da tertiplenen, bâzılarına göre, 
Türkiye Milliyetçi Kuruluşlar istişari toplan
tısında, bâzılarına göre Mukaddesatçılar Şûrası 
toplantısında, doğrudan doğruya' Türkiye 
Cumhuriyetinin kendisine ve Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının lâiklik ve diğer temel ilkele
rine karşı nasıl bir kampanyaya girişildiğini 
gördük. Asıl hazin olanı böyle bir kampanya
nın bunu tamamlıyan birtakım" gazetelerin 
açıkça Anayasa temel nizamını kemiren yayın
ları karşısında Hükümetin, Sayın Başbakanın, 
İçişleri Bakanının, Adalet Bakanının ve Sav
cıların susmuş olmasıdır. Acaba, Sayın Hü
kümet bütün bu cereyan eden vahini hâdiseleri, 
evvelce bu kürsüden ifade ettikleri vicdan hür
riyetinin, kendi anladıkları vicdan hürriyetinin 
sınırları içerisinde mi mütalâa ediyorlar? Şu 
anda gazeteler, efkârı umumiye bu olaylarla 
çalkalanmaktadır. Parlâmentomuza mensup 
gruplar bu konularda Parlömanter faaliyetle
re girişmektedirler. Hükümetin bu kadar vaihîm 
hâdiseler karşısında görüşünü öğrenmek istiyo
ruz, bilmek istiyoruz. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Sadık 

Tekin Müftüoğlu, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF
TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, Sayın Ülker'in gündem dışı hu
zurunuza getirdiği mevzuu hep beraber dinle
dik. Burada Hükümete müteveccih bâzı sual-
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ler de soruldu. Hattızatında mesele nedir? 
Gerçek şu: Anayasanın bir 28 nci maddesi var
dır. Bu, toplanma hüriyeti ile ilgilidir. Toplan
ma hürriyetlerinde her hangi bir ön izin mev
zubahis değildir. Binaenaleyh herkes, her iste
diği zaman kanunların çizdiği çerçeve içinde 
toplanma hürriyetine sahiptir. Buyurdular, de
diler ki, Hükümet Başkanı, Adalet Bakanı, 
içişleri Bakanı ve Savcıların, vukubulan bu 
hâdiseler karşısnda kanaatleri nedir. 

Aziz milletvekilleri, bugün Türkiye Cum
huriyetinin kanunları hangi hususların suç ol
duğunu sarih olarak tesbit etmiştir. Sol ka
nattaki suçlarla ilgili husus Türk Ceza Kanu
nunun 142, sağ kanattaki suçlarla ilgili hu
sus ise yine Türk Ceza Kanununun 163 ncü mad
deleri ve 6187 sayılı Kanunlar içerisinde açık 
olarak derpiş edilmiştir. Binaenaleyh, bir top
lantıda yapılan konuşmaların veya fiillerin suç 
olup olmıyacağı hususu Hükümetin, Başbakanın, 
Adalet Bakanını veya içişleri Bakanının tak
dirine müteveccih değildir. Anayasamızın kuv
vetler ayrılığı prensibini kabul etmiş olması 
muvacehesinde ancak hangi fiillerin suç ve bu 
suçun cezasının nelerden ibaret olacağını kanun
lar çerçevesi içerisinde adlî makamlar tâyin ede
bilir. Keyfiyeti bu şekilde tavzih eder, saygıla
rımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

2. — Ankara Milletvekili İbrahim tiılkı Ifa-
HpoğİAi'nun, çiftçilerin banka borçlarının icra yo
lu ile takibinin dar dürtüm a mı a dair demeci ve 
Devlet Bakam Sadık Tekin Müftüoğluvun ce
vabı. 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Saym ib
rahim Sıtkı Hatipoğlu, çiftçinin, çiftçi borçları
nın icraen tahsili hakkında gündem dışı söz is
temişsiniz. Buyurun Sayan Hatipoğlu. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Muhterem, arkadaşlarım, köy gezilerinde yü
reğim burkularak müşahade ettiğim bir hâdise
yi huzurunuza getirmiş bulunuyorum. 

Vasıtamızla, ismini sayın ilgililere vereceğim, 
bir köye girerken cami civarında oturan vatan
daşlar oradan uzaklaştılar. Köye girdiğimizde 
«Gelin, partililer» diye bağıran bir çocuğun çağ
rısına uyarak köylüler birer, ikişer yanımıza gel
diler. Bu dağılışın sebebini sordum: «Efen
dim, bu mevsimde bizim neyimiz var da Ziraat 

400 — 
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Bankacı ikide birde icracı gönderir? Biz esa
sen borcumuzu ödiy emiyoruz, bir de icra ve avu
kat masrafını fakir omuzlarımıza yüklüyorlar. 
Radyolarda her gün Başbakanımız müreffeh 
Türkiye'den bahsediyor, yoldan, sudan, okuldan, 
buz dolabından, kalkınmadan dem vuruyor. Bu
nun kalkınma neresinde? Biz bir lokma bir hır
kaya raziyiz. Yolumuzu da gördünüz. Bıraksın
lar yakamızı, biz kalkınmadan vazgeçtik. Lok
mamıza uzanan pahalılığa dur desinler ve en za
yıf zamanımızda üzerimize salıverdikleri icracı
lardan bizi kurtarsınlar.» dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, köylerimizin hakiki 
ve acıklı durumu bu. Sevgili arkadaşlarım, Ey
lülde pancarını teslim eder, altı ay sonra ancak 
parasını alır. Az miktarda verilen kredi ken
disini müstahsil hale getiremez. Aldığı gübreyi 
zenginlere 60 kuruşa satar, Devlete kilo başına 
105 kuruş borçlanır. Bu tabloya kredi dağılı
mındaki adaletsizlik ve partizanlığı da ilâve 
ederseniz, istediğiniz kadar kredi hacmini 6,5 
milyara çıkarınız, bu bozuk düzen içerisinde bir
kaç partizanla, çok. zengin ve geniş topraklı bir
kaç ağa bu 6,5 milyar liradan istifade edecek, 
fakat fakir çiftçi ise daha yıllarca bu tutumla 
yokluktan kurtulamayacaktır. 

Muhterem, arkadaşlarım, bu Yüce Meclis 
kürsüsünden defaatle buğday ve şeker pancarı 
fiyatlarının artırılmasını, üzümü yirmi kuruşa 
satan üzüm müstahsilinin durumunu arz etmiş 
ve faizleriyle borcunu ödiyemiyecek duruma dü
şen fakir çiftçi borçlarının affedilmesi için Sa
yın Hükümetin dikkatini çekmiştim. Toprak 
reformuna, Saym Tarım Bakanının ağzı ile, koo
peratifçiliğe sırt çeviren, bu bozuk kredi düze
nini devam ettirmekte kararlı görünen Saym 
Hükümetten çiftçi için en verimsiz aylar olan 
bu aylarda icra takibini durdurmasını, âcil ted
bir olarak, rica ediyor, hepirize saygılar sunu
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayro Müftüoğ-
lu, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Saym Başkan, sayın 
arkadaşlarım, nedense Saym Hatipoğlu arkada
şımız daima bu kürsüde karamsar bir tabloyu 
çizmeyi itiyat haline getirmiştir. Muhal bir kö
ye gitmiş, muhal bir kişi bir beyanda bulunmuş.. 

I İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Muhal değil, Polatlı'nın Beyobası köyü Sa-

I ym Bakan. Muhal, değil. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Çok teşekkür ederim. 

... ve orada icra memurları takibe gelmiş. 
Hangi mevzu için gelmiş? Belli değil. Hattâ, şu 
âna kadar hangi köye geldikleri de belli değildi, 
yalnız bu karamsar tablo karşısında bâzı gerçek
leri ifade etmekte fayda vardı. 

Keyfiyet şu muhterem arkadaşlarım: Sene 
1950, Ziraat Bankasının Türk köylüsüne açmış 
olduğu kredi limiti, eğer hatırımda yanlış kal
madıysa, 8 milyon lira civarındaydı. Sene 1964 

- yıl sonu, 3 milyara yakın zirai kredi. Sene 1967, 
yani üç yıllık A. P. iktidarı zamanında zirai kre
di limiti 7 milyar lira civarında. Arkadaşla
rımız bunun nesinden memnun değillerdir, bu 
tablonun neresi karamsardır veya karamsar gös
terilmek istenir? Bunu anlamak cidden mümkün 
değildir. 

Diğer taraftan, müstahsilin birim saha ve
rimini artırmak için birçok tedbirlere ancak ik
tidarımız zamanında başvurulmuş ve müspet so
nuçlar alınmış iken bunu görrnemezlikten gelme
nin anlamını da hakikaten takdir etmek bizce 
mümkün olmuyor. Misal mi istiyorsunuz? Bu
gün, daha doğrusu düne kadar Türk köylüsü bir 
dekar araziden yüz ilâ yüzelli kilo buğday alır
ken, ıslah edilen sertifikalı tohumluk ve ithal 
edilen Meksika tipi sanora ve bezasya tipi to
humluklar neticesinde aynı araziden, yani bir 
dekar araziden 450 kilo muğday alma imkanına 
kavuşturulmuştur. Demek ki bu, köylümüzün 
aynı emeği aynı yere sarf etmek suretiyle almış 
olduğu verimin üç misli artmasını ve o nisbet-
te de cebine maddi imkânın girmesini sağlıyan 
bir tedbirdir. Kaldı ki, gübre istihlâki, gübre 
kullanılması için Türk köylüsüne açılan gübre 
kredisinde, traktör kredisinde vesair zirai kre
dilerdeki artış, biraz evvel ifadesini bulan 4 
milyar liraya yakın bir limit içerisinde bir va
kıa olarak karşımızdadır. 

Bunun yanında, Doğu - Karadeniz'de fındık
la iştigal eden müstahsil kişileri, yine iktidarı
mız zamanında, Haziran ve Temmuz aylarında 
içinde bulundukları malî müzayaka halinden 

| kurtarabilmek, onlara maddi takat verebilmek 
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için Ziraat Bankası tarafından ilk defa 1966 
yılında «toplama kredisi» namı altında munzam 
kredi vermek imkânı sağlanmıştır. 

Batı Anadolu'da üzüm müstahsili için çar
dak, tente kredisi, sürüm satış kredilerinde te
min edilen lehte imkânlar bunlara ilâveten or
taya konulmuş hususlardır. Bu suretle müs
tahsilin malının birim sahada aldığı ürünü ar
tırma yolundaki gayretler devam ederken, di
ğer taraftan da bu malın piyasada hakiki be
deliyle değerlendirilmesini temin babında da 
yine A. P. iktidan zamanındadır ki, geniş çap
ta destekleme alımlarına tevessül olunmuş
tur. Misal mi istiyorsunuz? Trakya bölgesi müs
tahsili, iktidarımız zamanına kadar 90 ilâ 110 
kuruşa satmış olduğu ayçiçeğini, iktidarımızın 
almış olduğu tedbirlerle 180 - 184 kuruşa sat
mak imkânına kavuşmuştur. 

Üzüm aynı şekilde, incir, yıllardan beri des
tekleme alımından mahrum bırakıldığı halde 
yine iktidarımız zamanında destekleme alımı
na mazhar olmuştur. Zeytinyağı; aynı pozis
yonda... Bunlara ilâveten pamuk, fındık ve sa
ir hububatların geniş çaptaki destekleme alım-
lariyle hakiki değeriyle müstahsil tarafından 
satılabilme imkânına kavuşturulması, müstah
silin maddi hayatında meydana gelen müspet 
değişikliklerdir. 

Sadece köylünün ekimi ile ilgilenmenin kâ
fi olmadığını muhterem arkadaşlarım bilirler. 
Müstahsil köyünde, tarlasında ekmiş olduğu 
mahsulünü, kâfi yola sahibolamadığı için pa
zar sahalarına getiremiyor ise, takdir edersiniz 
ki alacağınız bu tedbirler kifayet etmiyecektir. 
tşte bunun içindir ki, yine A. P. zamanında 
köy yollarına büyük çapta önem verilmiş, 42 
yıllık Cumhuriyet devrinde yapılan yollardan 
daha fazla miktarda köy yolu yapımı, ancak 
üç yıllık A. P. iktidan zamanında tahakkuk 
safhasına girmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. (A, P. sıralarından 
alkışlar) 

M. ŞÜKRÜ KOÇ (İzmir) — Mayısta söy
le bunlan, Mayısta... Seçim propagandasında... 
Radyoda söylersiniz Mayısta, 

3. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın Örtülüpmar mahallesi hal
kından Ömer Uludağ'a yurt hizmeti tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanun teklifini geri is
tediğine dair önergesi. (4/318, 2/505) 

BAŞKAN — Efendim gündeme geçmeden 
önce Başkanlığın bâzı sunuşları olacaktır. 

Sayın Mustafa Kemal Palaoğlu; bir kanun 
teklifini geri aldığını bildiriyor, önergesini oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sivas, örtülüpmar mahallesi halkından 

Ömer Uludağ'a yurt hizmeti tertibinden ay
lık bağlanması için yaptığım kanun teklifini 
geri alıyorum. 

Gereğine müsaadelerinizi saygı ile rica ede
rim. 

Sivas 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

BAŞKAN — Kanun teklifi geri verilmiş
tir. 

/. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğlu'-
nun, içtüzüğün 36 ncı maddesinin tatbikatında 
usul müzakeresi açılmamasının hatalı olduğuna 
dair önergesi. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Kodamanoğlu, İç
tüzüğün 36 ncı maddesinin yanlış bir tatbikat 
gördüğünden bahisle bir önerge veriyor, öner
gesini okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
18 Mart 1968 ve 22 Mart 1968 tarihli bir

leşimlerde, İçtüzüğün 36 ncı maddesiyle tanı
nan hakkın kullanılmasîyle ilgili önergeler üze
rinde Başkanlıkça yapılan işlem, İçtüzüğün 
36 ncı. ve sair hükümlerine ve uzun yıllardan 
doğan uygulamaların meydana getirdiği gele
neğe ve işin gereğine tamamiyle aykırı oldu
ğundan, bu yanlış tutumun Meclis karariyle 
düzeltilmesini yasama çalışmalarının sıhhat ve 
selâmeti bakımından zorunlu görmekteyim. 

Şöyle ki : 
Encümenlere muhavvel bir teklif, müddeti 

içinde müzakeresi bitirilmezse, içtüzüğün 36 ncı 
maddesi gereğince, komisyon başkanı esbabı-
mucibesini Heyeti Umumiyeye arza mecburdur. 
Bu yapılmadığı takdirde ilgili teklif sahibi, 
teklifinin doğrudan doğruya gündeme alınma
sını istiyebilir. 

Bu takdirde, 89 ncu maddeye göre bir usul 
müzakeresi yapılarak lehte ve aleyhte ikişer ki
şiye söz verilmesi lâzımgelirken, Başkan Sa-
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ym Nurettin Ok sadece teklif sahibi ile komis
yon Başkanına, söz vermekle yetinmişlerdir. 

Ortada karar ittihazını icabettiren bir me
sele mevcudolduğundan müzakere açılması ta
biî ve zaruridir. 

içtüzük, bu konunun müzakeresiz ya da sı
nırlı bir müzakere ile halledilmesi gerektiği 
hususunda da her hangi hüküm sevk etmiş de
ğildir. 

Uzun yıllar bu maddenin Meclislerde gör
düğü tatbikat arz ettiğim istikamette olagel
miştir. Bunun müteaddit emsali mevcuttur. Hat
tâ bizzat Sayın Nurettin Ok'un Başkanlık etti
ği celselerde de; arz ettiğim ve tabiî o'ian şe
kilde tatbikat yapılmıştır. Bu son iki celse
de tutulan yol, bizzat Sayın Başkan Ok'un da
ha önceki tatbikatiyle da tezat halindedir. 

Bu ve emsali mütalâalarımın mahiyet ve 
delillerini şifahen ayrıca arz edeceğim. 

Saygılarımla. 
Nuri Kodamanoğlu 
Yozgat Milletvekili 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, «şifahen 
de arz edeceğim» diyorsunuz ama, önergeniz 
kâfi derecede vazıh. Ayrıca, şimdi benim yapa
cağım beyan da tahmin "ediyorum ki zatıâlinizi 
tatmin edecek. 

36 ncı maddenin tatbikatı, önergenizde be
lirtilmiş olduğunuz gibi, daima bir usul müza
keresi yapılmak suretiyle halledilmiştir. Tat
bikat böyledir, bunun aksine bir karar da yok
tur. Buyurduğunuz şekilde bir tatbikat yapıl
mış ise, bunun bir zühul eseri olduğu meydan
dadır. Bu hususta bir Meclis kararı almaya 
imkân yoktur. Ancak, İçtüzük hükümlerini 
kâfi görmüyorsanız bir içtüzük tadil teklifin
de bulunursunuz bir maddeye münhasır olmak 
üzere, normal prosedürünü takibeder ve Mec
lisçe kabul veya reddedilerek daha kesin bir 
şekle bağlanmış olur. 

Durum budur, ayrıca zatıâlinize söz vere-
miyeceğim efendim, önergeniz gayet sarihtir, 
okunmuştur, tatbikatın da sizin belirttiğiniz 
şekilde olduğunu şu kürsüden tekrar beyan et
miş bulunyorum. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sa
yın Başkan, o halde yerimden, hilâfına olan 
celselerin sadece numaralarını, zapta geçirmek 
bakımından okumak istiyorum. 

BAŞKAN — Var beyefendi. Zaten tarih 
zikrediyorsunuz. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Söz 
verilmiyen celseleri Sayın Başkanım... 

Hilâfına tatbik olunduğu celselerin hiç ol
mazsa tarihlerini kısaca arz edeyim. 

BAŞKAN — Efendim ona lüzum yok. Şa
yet sizin şikâyetinizi mucibolan tatbikat teker
rür ederse, bu mevzudaki hassasiyetiniz de de
vam eder, bunu icabeden şekilde getirirsiniz. 
Ama, şu anda ona lüzum yok efendim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Ypzgat) — Fa
kat Sayın Başkan, iki defa tekerrür etmiştir, 
onun üzerine getirmeye mecbur oldum. Bilmi
yorum Sayın Ok, zatıâliniz gibi mi yorumlıya-
caklar?... Yorumlamıyacaklarsa bu gayretimiz 
boşa gitmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, şüphesiz ki şu görüş
lerimiz, okunan Önergeniz arkadaşlarımız tara
fından tetkik edilecek ve icabı teemmül edile
cektir. Bu bakımdan fazla hassas olmayın efen
dim. Arz ediyorum; durum sizin işaret buyur
duğunuz gibidir. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Teşek
kür ederim. 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Kozan'm İmamoğlu bucağının ilçe 
haline getirilmesine dair kanun teklifinin İçtü
züğün 36 ncı maddesi gereğince gündeme alın
masına dair önergesi. (4/317, 2/472) 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Ke
mal Sanibrahimoğlu, yapmış olduğu bir ka
nun teklifinin müddeti içinde komisyondan çık
madığı için 36 ncı madde gereğince gündeme 
alınmasını istiyor, önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kozan'ın imamoğlu bucağının coğrafî, ikti

sadi, sosyal ve kültürel durumu ve imkânla-
riyle son derece süratli ve olumlu şekilde kal
kınmakta ve şehirleşmekte olduğu vakıasını na
zara alarak, Sarıçam adı ile kaza haline geti
rilmesi için 20 . 3 . 1967 tarihinde Başkanlığı
nıza bu baptaki kanun teklifimi takdim etmiş 
idim. 

Makamınızca havale buyurulan içişleri Ko
misyonu tarafından bu teklifim o günden bu 
yana intacedilmemiştir. içtüzüğün 36 ncı mad
desi gereğince encümenler kendilerine muhav-
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vel işleri en geç birbuçuk ay zarfında bir kara
ra bağlamak zorundadırlar. İçişleri Komisyonu 
bu gereği yerine getirmemiştir. 

İçtüzüğün 36 ncı maddesinin 3 ncü fıkrası 
gereğince teklifimin doğrudan doğruya ruzna-
meye alınmasını arz ve teklif ederim. 

Adana Milletvekili 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

BAŞKAN — önergenizi izah sadedinde bu
yurunuz Sayın Sarıibrahimoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Sayın Parlömanterler, önergemin mucip sebep
lerini kısaca arz etmek isterim. 

1959 yılında bucak merkezi haline getiril
miş olan imamoğlu bucağı, coğrafî, iktisadi 
ve kültürel durumu ve imkânlariyle son derece 
süratli ve olumlu şekilde kalkınmakta ve şe
hirleşmektedir. 1964 te kurulmuş olan beledi
yesi, müdebbir Belediye Başkanı Enver Güvez 
ve gayretli belediye meclisi üyelerinin çalış
maları ve İmamoğlu hemşehrilerinin de destek
leriyle şehir kanalizasyonu, şehir haritası ve 
içme suyu ihtiyaçlariyle, imar plânının yapıl
ması işini gerçekleştirmiş veya gerçekleştirmek 
üzeredir. Bunlardan, kanalizasyon, şehir hari
tası yapılmış, içme su sondajlarına başlanmış, 
imar plânı için gerekli raporlar hazırlanarak 
iller Bankasına yollanmıştır. Hattâ bugüne ka
dar bunların bir kısmı da ikmal edilmiştir. 
Adana - Ceyhan, Kozan ile Karaisalı'nın birleş
me noktasında ve zengin köylerin merkezi ye
rinde ve Adana - Kayseri transit asfaltı üzerin
de müstesna coğrafi mevkii ile civar ahalinin 
rağbet ettiği bir pazar yeri, iskân sahasıdır. 
ikinci maddede adı geçen köyler umumiyetle 
Çukurova'nın en zengin ve en kalabalık köyle
ridir ki, 18 - 20 köydür. Cidden Çukurova'nın 
en büyük, iktisaden en güçlü köyleridir bu 
köyler. 1960 yılında 2 659 olan nüfusu, 1965 
nüfus sayınından % 100 ün üzerinde bir artış 
göstererek 5 509 a yükselmiştir. Şu anda 7 000 
rakamını bulmuş olacağını tahmin ederim. 

İktisadi gelişme daha da hızlıdır. Çukobir-
lik Fabrikasından, Pamuk Alım Merkezinden 
başka özel sektöre ait beş büyük Çırçır Prese 
Fabrikası, Tarım Kredi Kooperatifi; ve Pa-
mukbank şubesi mevcuttur. 300 ün üzerinde ti
carethane ve PTT şubesi ve yüzden fazla te
lefon abonesi vardır. Bucak belediyesinin geli-

* ri hendesi nisbetlerle artmaktadır, 1964 yılı 
dokuz aylık tahsilatı 150 511,92 kuruş iken 
1966 yılı tahsilatı 1 111 833,72 kuruştur. Gider 
ise 1964 yılında 142 286,29 kuruş iken 1966 yı-

I lında 1 028 022 lira 87 kuruş olmuştur. 

I Yukarda sayılan ticarethanelerin 1966 yılı 
I mubayaa ettiği Toprak Mahsûllerinin toplam 
I değeri: 105 674 519 lira 50 kuruşa baliğ ol-
I muştur. Belediye gelirleri itibariyle Adana'nm 

dördüncü belediyesi olduğu gibi, Türkiye'nin 
sayılı ilçelerinden iktisaden daha hareketli bir 

I merkezdir. Butonarme binaları, iki ilkokul, ya-
j pumaya başlanan ortaokul, dört serbest dokto

ru. eczanesi ve otelleriyle bir ilçenin bütün ge
reklerine sahiptir. Sarıçam ilçesi doğmuştur, 
Yüce Meclisten, nurtopu gibi çocuğun adını 
koymasını istemekteyim. 

Sarıçam kazası ne seçim, ne de politika ka
zası olmıyacaktır. imamoğlu 'nun hakkı mükte-

I sebinin sayın parlömanterler tarafından tasdik 
ve tasvibi için bu kanunu teklif etmiş bulun
maktayım. 

içtüzüğün 36 ncı maddesinin 1 nci fıkrası 
hükmü gereğince, birbuçuk ay zarfında içiş
leri Komisyonunca intacedilmemiş olan kanun 
teklifimin, aynı maddenin 3 ncü fıkrası alına
rak görüşülmesini ve bu suretle bir hakkın tes
lim ve tescilini talep ve istirham etmekteyim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Kemal Sarıib
rahimoğlu'nun önergesini oyunuza sunacağım. 
Yapmış oldukları kanun teklifinin Meclis gün
demine alınmasını kabul edenler lütfen işaret 
buyursun... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir efendim. 

I 6. — Anayasa Komisyonu Başkanlığının, 
gündemin 1 nci maddesinde yer alan Meclis 
araştırması önergesinin oylanmasından sonra. 
«Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin 
düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli 

I ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair ka-
I nun teklifi» nin öncelik ve ivedilikle görüşülme

sine dair tezkeresi. (2/565, 2/619) 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonu Başkanı 
Sayın ismail Hakkı Yıldırım'm, Yasama Mec
lislerinin dış münasebetlerinin tanzimiyle ilgili 
378 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenilmesi 

1 ve bâzı madedlerinin değiştirilmesi hakkındaki 
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kanun teklifinin, müstaceliyetine binaen, bıı- I 
günkü gündemin. 1 nci maddesinde yer alan 
Sayın Mustafa Çilesiz'in Meclis araştırmasiyle 
ilgili önergesinin oylanmasından sonra günde
me alınarak kanun teklifinin görüşülmesini 
istiyen bir önergesi vardır, önergesini okutu
yorum,. 

Başkanlığa 
Bugünkü gündemin 1 nci maddesinde yer 

alan Meclis araştırma önergesinin, oylama ve 
Araştırma Komisyonu teşkili işlemlerinin bit
mesini mütaakıp, fevkalâde müstaceliyeti se
bebiyle, Millet Meclisi gündeminde bulunan Ko
caeli Milletvekili İsmail Arar ile Tokat Millet
vekili İrfan Solmazer ve arkadaşlarının, Yasa
ma Meclislerinin dış münasebetleriyle iligili 
378 sayılı Kanunun tadiline dair teklifin, gün
demdeki diğer kanunlara takdimen ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

İsmail Hakkı Yıldırım 
Anayasa Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Yıldırım, 
bir noktayı biz anlıvamadık efendim. Acaba 
teklifiniz, demin ifade ettiğim şekilde Sayın 
Mustafa Kemal Çilesiz'in Meclis araştırma öner
gesinin oylanmasından sonra mı görüşülmesini 
teklif ediyorsunuz? Yoksa bütün Meclis araş
tırmaları bittikten sonra saat 18 de mi görüşül
sün diyorsunuz? 

İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — 
Sayın Başkanımızın, bizim anlayışımıza uygun 
ifade ettikleri bu 1 nci maddenin oylanmasın
dan sonra diyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Esengin, önergenin aleyhinde mi gö

rüşeceksiniz? 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Sayın Hilmi incesulu, siz de mi söz istiyor

sunuz efendim? 
HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Beyanınız

da bir aksaklık müşahede etmiştim, iki önerge
den 1 ncisi üzerinde dediniz. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Sayın 
arkadaşlar, bugün evvelce aldığınız karar ge
reğince, iki saat araştırma önergeleri görüşül
mektedir. Bunlar, beş aydanberi çeşitli sebep
lerden ötürü her gün araya bir şey girerek er- | 
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telenmektedir. Binaenaleyh, şimdi bunun ara
sına bir kanun tasarısı daha girerse, yarın bir 
başkası daha getirecek, böylece esası bozulan 
araştırma önergelerinin görüşülmesi büsbütün 
sürüncemede kalacaktır. Onun için böyle bir 
yola gidilmemesini rica ederim. Zaten Anaya
saya aykırı olarak bu karar vaktiyle alınmıştı, 
araştırma önergeleri ertelenmişti, Kıbrıs olay
ları dolayısiyle. Biz de o zaman buna Kıbrıs 
olayları dolayısiyle evet, bunu erteleyelim de
miştik. Ama, artık bunun içine başka şeylerin 
sokulması ve yeni tradisionların yaratılması 
doğru değildir. Rica ederim buna yol açma
yalım. 

BAŞKAN — Sayın incesulu, ikazınız üzeri
ne tasrih ediyorum: Sayın ismail Hakkı Yıl-
dırım'ın teklifi, Mustafa Kemal Çilesiz ve Sa
yın Coşkun Kırca ile zatıâlinizin tevhiden gö
rüşülmekte olan araştırma önergelerinin oylan
masından sonra, şeklindedir. Bu şekilde tavzih 
ediyorum. 

Başka mütalâa var mı efendimi 
Sayın Kodamanoğlu, siz lehinde söz istiyor

sunuz. Buyurunuz efendim. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım, esas itiba
riyle Sayın Esengin'in mütalâalarına bendeniz 
de katılıyorum. Ne var ki, getirilen değişik
lik teklifi önümüzdeki kısa süre içinde uygula
ma görecektir ve bildiğime nazaran uygulama
ya mazhar olabilmesi için de, Yasama Meclisi
miz için ancak bugün ve Cuma gününden iba
ret bir görüşme imkânı vardır. Binaenaleyh, 
böyle bir mecburiyet, böyle bir forsmajör do
layısiyle zannediyorum arkadaşlarımız bu yola 
tevessül ettiler. Hiç şüphesiz fevkalâdeden 
olan bu hali karşılamak amaciyle ve bir istisna 
olarak, bir emsal teşkil etmemek şartiyle gö
rüşülebileceği kanısındayım. 

Teşekkkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın ismail Hakkı Yıldırım, 

önergenin lehinde buyurunuz. 

İSMAİL HAKKI YILDIRIH (Erzurum) — 
Muüıterem arkadaşlarım, Sayın Esengin'in be
yan ettikleri prensip kararında kendileriyle ih
tilâf halinde değilim. Yasama Meclislerinin 
dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkında 
elimizde bir iki maddelik bir kanun teklifi var
dır. Avrupa Konseyine muhtelif gruplar üye 
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seçeceklerdir; önümüzdeki günlerde seçmeleri 
gerekmektedir. Bu kanun çıkmadığı için mü
temadiyen bu seçim gruplarda ertelenmektedir. 
Bu kanunun çıkma zarureti, Anayasa Mahke
mesi tarafından birinci maddesinin iptal edil
miş bulunmasındanidır. Zannediyorum ki, He
yeti Umumiyenizin birkaç dakikalık zamanını 
alacaktır. Fazla ihtilaflı bir kanun da değil
dir bir iki maddeden ibarettir. Kabul buyu
rursanız, belki prensibe bir istisna konulmuş 
olacaktır ama, fevkalâde müstacel oluşunu, 
arkadaşlarımın kabul buyurmalarını istirham 
eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın İsmail Hakkı 
Yıldırım'in önergesini oyunuza sunuyorum. 
Gündeme geçildikten ve birinci maddede yer 
alan Meclis Araştırma Komisyonu kurulup ku
rulmaması hususu oylandıktan sonra, Yasama 
Meclislerinin dış münasebetlerinin tanzimi ile 
ilgili 378 sayılı Kanun ile ilgili kanun teklifi
nin görüşülmesi hususunu kabul edenler lütfen 
işaret buyursun... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

Şimdi gündeme geçiyoruz. 

7. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu 
illeri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen 
tetkik ve tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis, araştırması yapıl
masına dair önergesi ile İstanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca ve Çorum Milletvekili Hilmi In-
cesulu'nun tefeciliğe kesin olarak son vermek, 
millî üretimi artırmak, ve ziraatle geçinen köy
lü ve çiftçilerin emeklerinin karşılığını almala
rını sağlamak için gerekli olan tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner 
gesi. (10/16, 10/23) 

BAŞKAN — Efendim, bu araştırma talebi 
ile ilgili görüşmeler birkaç celse devam ettik
ten sonra bir kifayet önergesi verilmişti. Şim
di kifayet önergesini okutuyorum. Kifayet 
önergesi aleyhinde de önerge sahiplerinden Sa
yın Mustafa Kemal Çilesiz söz istemiş bulunu
yor. Evvelâ yeterlik önergesini okutuyorum. 
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I Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, kifayeti arz ve teklif 

ederim. 
Konya 

Sait Sina Yücesoy 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde 
Sayın Çilesiz, buyurun. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlarım; memleketimizin eko
nomik ve sosyal dengesini bozan ve son dere
ce önemli olan tefecilik konusunu, her türlü 
politik görüşün üstünde memleketçi ve vatan
sever bir anlayışla ele alan Yüce Meclise önerge 
sahipleri olarak şükranlarımızı arz etmeyi va
zife sayarız, 

Araştırmanın kabulü ile sosyal adalet il
kelerini zedeliyen ve Türk köylüsünü merha
metsizce sömüren tefecilere karşı Parlâmento 
hayatında ilk defa ciddî bir mücadele açılmış 
olacaktır, öyle zannediyorum ki, Millet Mec
lisi bu kararı ile en büyük bir deride el koy
muş ve hastalıktan rahatsız olan milyonlarca 
fakir vatandaşa sahip çıkmış bulunmaktadır. 
Yine, bu karar mucibince yapılacak araştırma 
sonunda ümMediyorum ki, halkın büyük bir 
kısmını yoksul hale getiren faktörleri ortadan 
kaldırmanın tedbirlerini de yine Büyük Meclis 
bulacak ve sosyal adaletsizliği önleme çareleri
ne başvuracaktır. Meclisimizin bu gibi anaJdâ-
va ve konular üzerinde gösterdiği birlik ve 
hassasiyetin diğer buna benzer mevzularda da 
tezahür edeceğinden ve asıl Meclis çalışmaları
nın bu kabîl faydalı dâvalara yöneleceğinden 
emin bulunyorum. 

Konu önemli olduğundan, mümkünse kişi
sel görüşlerini arz etmek üzere söz almış mil
letvekili arkadaşlarımdan hiç olmazsa bir kaçı-
na söz verilmesini istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, şimdi bu konuda Meclis araştır
ması açılıp, açılmaması hususunu oyunuza suna
cağım. Kabul veya ret buyuracağınız konu şu-

I dur. 
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Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'-
in, Trabzon, Giresun, Ordu illeriyle ilçelerinde 
tefeciliğin yaptığı tahribatı mahallen tetkik ve 
tesbit için bir Meclis Araştırma Komisyonu ku
rulmasına dair önergesi ile Güven Partisi Mec
lis Grupu Başkanvekili Coşkun Kırca ve Çorum 
Milletvekili Hilmi incesulu'nun, bugün uygula
nan para ve kredi politikasının zirai alandaki 
aksaklıklarını tesbit etmek, kanuni yasaklara 
rağmen devam eden tefeciliğe iktisadi tedbir
lerle kesin olarak son vermek, millî üretimi ar
tırmak ve ziraatten geçinen milyonlarca köylü 
ve çiftçinin emeklerinin karşılığını almalarını 
sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak mak-
sadiyle bir Meclis Araştırma Komisyonu kurul
masına dair önergeleri. Bu hususu tasvibinize 
sunuyorum, önergeleri kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi efendim, Meclis araştırması açılması
nı kabul buyurdunuz. Teşkil edilecek komisyon 
ile ilgili teklifler vardır. Sayın Mustafa Kemal 
Çilesiz, Araştırma Komisyonunun yedi kişiden 
teşkilini istemektedir. Ancak, bu konularda ev
velce yaptığımız tatbikat, teşkil edilecek komis
yonda bütün siyasi parti gruplarının temsil 
edilmesini sağlıyabilecek komisyon sayısının 

5. — GÖRÜŞÜLEN 
1. — Kocaeli Milletvekili İsmail Arar ile To

kat Milletvekili İrfan Solmazer ve 2 arkadaşının, 
yasama meclislerinin dış münasebetlerinin düzen
lenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
saydı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/565, 
2/619) (S. Sayısı : 627) 

BAŞKAN — Efendim, şimdi biraz evvel 
gündeme alınmasını ve öncelikle görüşülmesini 
kabul buyurduğunuz kanun teklifinin görüşül
mesine geçiyoruz. 

Sayın Komisyonun lütfen yerini almasını ri
ca ediyorum. 

Efendim, teklif ve komisyon raporu basılıp 
dağıtılmıştır. Bu itibarla ayrıca okunmasına lü
zum var mı efendim? («Yok» sesleri) Yok. 

Tümü üzerinde söz istiyen arkadaşlarımız, 
Sayın Feyyaz Koksal, Sayın Reşat Özarda, Sa
yın Sadi Binay. 

Sayın Feyyaz Koksal, söz sırası sizindir, 
efendim. 
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18 olduğunu göstermektedir. Nitekim, Sayın 
Coşkun Kırca da şimdi verdiği bir önerge ile 
«Zirai Krediler ve Tefecilik hakkındaki Araş
tırma * Komisyonunun Anayaasnin 85 nci mad
desi uyarınca 18 kişilik olmasını ve kuruluş ta
rihinden itibaren üç ay süre ile görev yapması
nı arz ve teklif ederim» diye bu teklife iştirak 
ediyor. 

Sayın Çilesiz, acaba zatıâliniz de bu yedi ki
şilik teklifi 18 olarak tasvibeder misiniz efen
dim? 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
18 olarak kabul ediyorum. 

BAŞKAN — Tamam. Şu halde 18 kişilik bir 
Meclis Araştırma Komisyonu kurulması husu
sunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun seçim tarihinden itibaren üç ay
lık bir süre içinde görevini tamamlaması husu
su teklif edilmektedir. Bu hususu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyonun, gerektirdiği ahvalde başka ma
hallere gitmesi hususu teklif edilmektedir. Bu 
hususu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İŞLER 
I FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri, Anayasa Mahke
mesinin 11 . 5 . 1967 günlü ve 967/11 karar sa
yısı ile iptal ettiği 378 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi yasama meclislerinin her ikisinin de 
temsil edilmelerini mutlak şekilde sağlamayıp 
Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek 
kurulun bu meclislerden yalnız birisinin üyele
rinden kurulabilmesine imkân vermesi bakımın
dan Anayasaya aykırı bulduğu gerekçesiyle ip
tal ettiği kanuna yeni bir teklif getiren arka
daşlarımıza teşekkür etmekle işe bağlıyacağım. 

Kanun iptal edilmiştir, bu iptalin lehinde 
veya aleyhinde bulunacak değiliz, iptal kesin
dir ve iptalin gerekçesine bakarak yeni bir ka-

I nun tasarısı hazırlamak mecburiyeti vardır. Bu 
I husus 16 Mart 1968 günlü Resmî Gazetede ya

yınlanmıştır. Şu halde, Resmî Gazeteyi gözden 
geçirmek ve teklifle birlikte bunu bir arada 
mütalâa ederek teklifin bu gerekçeye ve bilhas
sa Anayasamızın 85 nci maddesine uyup uyma-

I dığını iyice incelememiz gerekir. 
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Muhterem milletvekilleri, demokratik mem
leketlerde bazen milletvekillerinin hareketleri, 
İngiltere'de bir milletvekilinin, Bristol Milletve
kilinin, halkın huzuruna çıkarak beni seçtiniz, 
çalışmam için seçtiniz, fakat aklımı da kullan
mam lâzımdı, akıllı diye telâkki ettiğiniz için 
seçtiniz, şu halde aklımı kullanmak zaruretin
de olduğumdan ben yalnız sizin söylediklerinizi 
yapacak değilim, vicdanımın sesine uymak 
mecburiyetindeyim. Ona göre hareket etmek 
mecburiyetindeyim dediği husus, bir Anayasa 
maddesi haline gelmiştir, ingiltere'de bu bir 
anane şeklinde devam ederken, Garp demokra
silerinin Anayasasına girmiş, bizde de Anayasa
mızın milletin temsili adı altında kullandığımız 
76 ncı maddesinde yerini almıştır. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri se
çildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri de
ğil, bütün milleti temsil ederler.» Bristol Millet
vekili İngiltere'de Bristol 'u temsil etmekte 
iken, birdenbire vicdanının sesini dinliyerek 
ben Bristol Milletvekili değilim, bütün bir İn
giliz Milletine hizmet edeceğim dediği andan 
itibaren bir Anayasa maddesi teşekkül etmeye 
başlamıştır. 

Bizim Anayasamızla, Garp'tan aldığımız, 
muhtelif maddelerini bir araya getirerek, 1961 
de yeni bir demokratik sistem kurmuş bulu
nuyoruz. Bu kuruluş içerisinde Anayasamızın 
maddelerinin nereden geldiğini, dünya demok
rasilerinde nasıl tatbikat gördüğünü bilmemiz 
gerekir ki, bir hataya, düşmiyelim. özür diliye-
rek ifade ederim ki, geç kaldım, biraz evvel 
18 rakamı ile bütün partilerin 85 nci maddeye 
göre temsil edeceğini ifade ettiğiniz ve kurul
masına karar verdiğiniz husus Anayasaya tam 
uygun olarak çıkmamıştır. Anayasa maddesi, 
85 nci madde bunu âmir değildir. Şu halde Ana
yasa maddemizi gayet iyi bilmemiz gerekir. Bu 
bozulmaya sebebolan madde 85 nci madde Garp 
demokrasilerinin Anayasalarında yer almamış
tır. Hattâ, 84 ncü madde yer almamıştır, 84 ncü 
madde dahi yer alamamıştır. 84 ncü maddeyle 
ilgili olan husus 84 ncü madde ile ilgili olan 
husus da, birkaç gün evvel burada huzurunuz
da okundu; Türkiye İşçi Partisinin Anayasa 
Mahkemesine müracaatı sebebiyle bozulmuş. 
Bu hususlar, daha 1961 de Kurucu Mecliste bu 
maddeler görüşülürken düşünülmüş meseleler
dir. Profesörler mevcuttu aramızda, şu hususu 

sormuştuk, biz dışarıdan gelmiştik, politikaya 
yeni başlıyorduk, Profesörler Anayasa hazırla
mazlar mı? Dediğimiz de, profesörlerin hepsin
de Anayasa yok muydu, bir hazırlığınız yok 
muydu, bunu niçin geciktiriyorsunuz dediğimiz
de karşıladığımız cevap şu olmuştu, dediler ki; 
profesörler Anayasa hazırlamazlar, hazır bir 
Anayasa çekmecelerinin gözünde yoktur, fakat 
Anayasa tatbikatını izlerler ve her bir madde
nin yürüyüp yürümediğini tetkik ederler. O 
günkü münakaşalar, bu madde 84 ve 85 üzerin
deki münakaşalar Kurucu Mecliste Sayın Turan 
Güneş'le Feridun Ergin arasında yapılmıştı. Fe
ridun Ergin'in haklı olduğu şu anda meydana 
çıkmıştır. Feridun Ergin demişti ki; bu Anaya
sa maddesi değildir, Anayasaya içtüzük mahi
yetinde bir husus giremez, girdiği zaman iler
de tatbikatı gayet zorlaşır, meclisler çalışamaz 
hale gelir. Turan Güneş buna karşılık yepyeni 
bir Meclis kuruyoruz, yepyeni bir Başkanlık 
Divanı kuruyoruz 84 ve 85 i o şekilde tedvin 
ettik ki, ilerdeki meclislere ışık tutacak, mese
lelerimiz gayet basit bir şekilde halledilecektir. 
Bugün görüyoruz ki, basitlik şöyle dursun gi
rift bir problemle karşıkarşıya kalmaktayız. Ve 
meselelerimizi halletmek için şimdiden yeni bir 
komisyon kurarak bu maddelerle ilgilenmemiz 
gerekir. Şu önümüzdeki kanun tasarısı da bu 
maddelerle ilgili bir kanun tasarısıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel arz et
tiğim veçhile Anayasamızın muhtelif maddeleri
ni Garp demokrasilerinin nerelerinde ve ne se
ki'do, nereden geldiğini ve ne şekilde tatbikat 
gördüğünü bilmemiz gerekir. 85 nci madde 
muhterem arkadaşlarım, Alman İçtüzüğünün 
12 nci maddesinin tercümesidir, özür diliyerek 
ifadö etmek mecburiyetindeyim, bir içtüzük ma
hiyetinde olduğunu Sayın Feridun Ergin o gün 
ifade etmişlerdi. Aynen tercümedir. 

12 nci maddeye, Alman içtüzüğünün 12 nci 
maddesine bir göz gezdirirsek, yalnız bir husus 
yok edilmiştir, önümüzde müzakeresini yaptığı
mız kanunu da kapsıyordu o madde, o da olsay« 
di tamamen halledilmiş bir şekilde kanun mad* 
desi tedvin etmeye lüzum kalmadan meseleleri
mizi halledecektir. «Grupların yer işgali Meclis 
faaliyetleriyle işgal edecekleri yerler» maddesi, 
12 nci madde aynen tercüme ediyorum: «Baş
kanlık Divanının teşekkülü ve komisyonların 
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teşekkülü ve komisyonlarda - ayrıca o kısım 
da bizce alınmamıştır - ve komisyonlarda baş
kanların, komisyon başkanlık divanlarının par
tilere tevzii, partilerin kuvvetleri oranında na
zarı itibara alınır, taksim edilir.» tevzi sistemi, 
Partilerin kuvvetleri oranında yapılır. 

Acaba bu hususta bir terim sakatlığı yapabi
lir miyim, diye başka bir hususu tetkik etmek 
icabetti ve onu da şu şekilde tesbit ettim: Prof. 
Hirsch, Türk Anayasasını tercüme ettiği zaman 
bizzat kullandığı tâbir aynı ifadedir. Şu halde 
terimde hiçbir değişiklik yoktur, aynen bunun 
tercümesidir, kuvvetleri oranında, tevzi mesele
sidir. Son fıkra Anayasamıza girmemiştir. Son 
fıkra şudur: «Meclislerde yapılacak bilûmum 
seçimler» Alman içtüzüğünün son fıkrası, alın-
mıyan husus «Meclislerde yapılacak bilûmum 
seçimler de bu esas kullanılır» yani partiler 
kuvvetleri oranında, seçim yolu ile gelecek yer
lere kuvvetleri oranında iştirak ederler. 

Yine özür diliyerek ifade etmek mecburiye
tindeyim ki; bâzı rakamları içtüzük tâyin ede
cektir, bâzı rakamlar ise bizim dışımızda başka 
organlar tarafından tâyin edilecektir. İçtüzük
te bizim bizzat tâyin edeceğimiz rakamları bu
na uydurmak mecburiyetindeyiz. Bulacağımız 
rakam öyle bir rakamdır ki; onsekiz, yedi on-
dokuz, onbeş rakamı değil. Partilerin durumla
rı malûmdur şu anda, tarih malûm, bu anda bir 
komisyon kurarken buna uymak mecburiyetin
deyiz. 

Şimdi kanunumuzla bu hususun ilgisi yok. 
Fakat ilerde Başkanlık Divanı ile ilgisi var. 
Bütün komisyonlar teşekkül edecektir, bununla 
ilgisi var. Senatoda da bu husus mevzuubahis, 
bununla ilgisi var. Şu halde Yüce Meclisimizin 
ve Meclislerimizin, hattâ Senatomuzun bu hu
susa biran evvel eğilip, sonradan içtüzüğünü 
yapmış olan Yüce Senatonun dahi içtüzüğünün 
bâzı maddelerini buna göre değiştirmesi icabe-
der. 

Muhterem arkadaşlarım, Senato'nun teşek
kül tarzından ve gayesinden dahi uzaklaşılmış 
bir hal var. Kulislerde konuşuluyor; buraya 
eşit bir ikinci meclise lüzum var mıydı, yok 
muydu, konuşuluyor. Fakat esasına dikkat edip 
Senato niçin kuruldu, ne şekilde kuruldu ve ne
reye götürülmek isteniyor? Bu husus nazarı 
itibara alınsa ve bugünkü Anayasa maddesi ve 

içtüzük ona göre tanzim edilerek Senato faali
yete geçirilse mesele değişecektir. 

Başkanlık Divanı ile ilgili olan husus; Se
natoda Başkanlık Divanında yalnız parti grup
ları mevzuubahis iken ve bütün Meclis faali
yetlerinde evvelâ parti grupları mevzuubahis 
iken, diğer gruplar da nazarı itibara alınmış 
Senato Grupuna diğer gruplar, yani parti olma
sı arzu edilmiyen, parti olamıyacak olan, teme
li olmıyan, millet içinde temeli olmıyan daimî 
senatörlük müessesesi ve kontenjan grupları da 
oralarda sanki parti grupu imiş gibi muamele 
görmüştür. Bu hususun da yok edilmesi icabe-
der. Çünkü Senatoya esas, Senatonun kuruluşu 
ile ilgili Anayasa maddesinin gerekçesi, üzerin
de durmak suretiyle haritadan silinmiş bir ye
rin temsilcisi, bu fıkranın tatbikatta ne gibi 
mahzurlar doğuracağını geçmiş tecrübelerim
den fiilen biliyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bir kere bu gibi bir 
fıkra bu kanun içine girdiği an, kanunun şümu
lü ile ilgili Anayasa maddesinin gerekçesi üze
rinde durarak ona göre bir seçim sistemi ge
tirilmesi ve ona göre teşekkülü şart. Senato o 
şekilde kurulmalı ki, buranın benzeri veya hat
tâ yetkisiz bir kısmı olarak telâkki edilmekten 
çıksın Anayasada düşünülen yerini alsın. Şim
di, bu kısım ileride muhakkak, o hususa ge
leceğiz ve bu husus çok münakaşa mevzuu ola
caktır, buna temas etmiyeceğim. önümüzdeki 
kanunla ilgili olan hususa geleceğim. Temas 
edeceğim husus; temsil mevzuumuz. Muhtelif 
kuruluşlarda, Avrupa Konseyinde, Avrupa Kon
seyi Danışma Meclisinde Türkiye Avrupa Eko
nomik Topluluğu Karma Parlâmento Komisyo
nunda ve muhtelif daha başka NATO ile ilgili 
olan komisyonlarda Türklerin temsili şarttır 
ve edilecektir. Fakat burada ayrılan rakamlar 
bizim Anayasamızın 85 nci maddesine göre tes
bit edebileceğimiz bir rakam değildir. Yani her 
partinin muhakkak temsil edilebileceği bir ra
kam değildir, rakam sabittir. Türkiye Avrupa 
Ekonomik Topluluğu Karma Parlâmento Ko
misyonunda rakam 15 olarak tesbit edilmiştir. 
Şu halde 15 kişilik bir üye topluluğu Anayasa
mızın 85 nci maddesine göre Meclislerin bütün 
faaliyetlerine kuvvetleri oranında katılmaları
nı sağlıyacak yolda düzenlenir maddesine göre 
kuvvetleri oranında tevzi edilecektir. 
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Burada muhakkak her parti temsil edilemi-
yecektir, çünkü rakam sabittir. Aynı şey Avru
pa Konseyi Daıuşma Meclisinde de mevcuttur. 
10 kişilik bir heyet. 10 kişilik heyet yine Ana
yasamızın 85 ve 63 ncü maddeleri gereğince tev
zi edilecek. 63 ncü madde Türkiye Büyük Mil
let Meclisini iki Meclis olarak kurmuştur. 
Bunların fonksiyonları ve sairesi hepsi tesbit 
•edilmiştir. Millet Meclisi ve Cumhuriyet Se
natosu olarak. Temsilde her bir milletvekili ile 
senatörün farkı yoktur, eşittir. Gerek Avrupa 
Ekonomik Topluluğunda ve gerek NATOda ve
yahut da diğer topluluklarda Avrupa Konseyi 
Danışma Kurulunda senatör veya milletvekili 
farkı yoktur, bunu tesbit edelim, temsilde eşit
lik vardır. 

Şu halde temsilde evvelâ bu eşitlik üzerinde 
durarak ve fakat Meclislerin herbirinin ayrı, 
Anayasa Mahkemesinin de ifade ettiği veçhile, 
herbirinin müstakil birer Meclis olduğu ifade 
edildiği veçhile ayrı telâkki edilerek evvelâ bu 
tevziat yapılacaktır. Kanunu teklif eden arka
daşlarımız birinci maddede bu hususa temas et
mişlerdir. Bir nispet koymuşlardır, Anayasa Ko
misyonu da bunu Millet Meclisi üyelerinin 
% 30 u, Cumhuriyet Senatosu üyesinin de 
% 70 i milletvekili olur diyerek % 30 nu Se
natoya % 70 ni de milletvekilliğine ayırmıştır. 
Evvelâ bu şekilde bir ayırma şarttır ve doğru
dur. Onun üzerine her Mecliste ayrı ayrı, yine 
Anayasamızın 85 nci maddesinin, bir İçtüzük 
mahiyetinde olan bu maddenin, tatbik edilmesi 
gerekir. Alman içtüzüğünün 12 nci maddesinin 
aynı olan bu hususun tatbikatı ne şekilde ol
muştur diye merakım neticesinde Profesör 
Schaeffer'in kitabında ve Almanyanm muhtelif 
Meclis zabıtlarında tesbit ettiğim husus şudur : 
Tevziat sistemi D'Hont'a göre yapılmaktadır. 
Schaeffer'in Bundestay isimli kitabının 31 nci 
sayfasında bu aynen mevcuttur. Bu hususta esas 
kaide, Belçikalı Devletler Hukuku hocası mate
matikçi D'Hont'a izafeten isimlendirilen 
(D'Hont) sistemine göre yapılmaktadır. Son Al
man Meclisi C.D.U. C.S.U. 251, S.P.D. 217 yani 
Sosyal Demokrat Parti 217 ve 50 de F.D.P. Hür 
Demokrat Partide olduğu için bir tevziatı ya
parken kâtip üyeyi, 50 olan bir partiye bir ta
ne verebilmek için 10 rakamını tesbit etmiş
lerdir. Avrupa Ekonomik Topluluğuna seçimleri 
yine bu D'Hont'a göre yapmışlardır. 
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REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Barajlı mı? 
FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Hayır, ba

raj sız beyefendi, D'Hont'a göre yapmışlardır. 

MUSTAFA UYAR (izmir) — Bunların ka
nunla ne alâkası var? 

FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Alâkası 
var beyefendi. 

Şimdi birinci maddenin tedvin edilen şeklin
de % 30, % 70 diye değil, kanunlar elbette bir 
iki sene için yapılmaz, beş sene için yapılmaz, 
muayyen bir zaman için yaptık diyemeyiz ka
nunu. Kanunlar daimî yaşıyacak şeylerdir.\ Şu 
halde kanunun teklif halinde zamanında dahi 
Millî Birlik Komitesi üyelerinin miktarı sabit 
değilken bugün değişiktir ve ileride Millî Birlik 
Komitesi üyeleri bir gün yok olacaklardır, 
ölümlüdürler elbette, yok olacaktır Millî Birlik 
Komitesi üyeleri. Buna göre kanunu % 30, 
% 70 diye ayırmaya lüzum yoktur. D'Hont sis
temi tatbik edilir diye o birinci fıkranın değiş
tirilmesi zarureti vardır. % 30 rakamı Millî 
Birlik Komitesi üyeleri nazarı itibara alınmaz
sa % 26 ya inmektedir, değişiktir. Kanunlar
da D'Hont'un tatbik edileceği ifadesi zaruri
dir. Her mecliste de ayrı ayrı bu nisbetlerin 
tatbiki zaruridir. Anayasamızın, içtüzük hü
kümleri, henüz İçtüzüğümüzü yapmadık, «Siya
si parti grupları meclislerin bütün faaliyetleri
ne kuvvetleri oranında katılmalarını sağlıya-
cak yolda düzenlenir» ifadesi ancak bu rakam
lar sabit olmadığı zaman mümkün olabildiğine 
göre nasıl büyük seçimlerde D'Hont'u tatbik et
tiğimiz zaman 10 milletvekili çıkaracak bir ge-
hir o rakamları şurada mevcut partilerin ve bu
rada mebusların teşekküllerin rakamlarını ele 
alacağız ve D'Hont'u tatbik edeceğiz kime dü
şerse ona göre hareket edeceğiz. Bu, hem bura
da yapılacak hem de Senatoda tatbik edilecek. 
Kanunun maddesinin bu şekilde tedvini gere
kir. 

Maddede ayrıca bir husus vardır ki, nazarı 
dikkatimi celbetmiştir; peşin istifa mektubu 
almak, gibi bir şey. Peşin istifa mektubu almak 
doğru değildir. Esasen; bu hususa da kısaca 
temas etmek mecburiyetindeyim, muayyen bir 
tarihten sonra istikrarlı Parlâmentoya; nasıl is
tikrarlı hükümete zaruret varsa, Türkiye'de 
bir mesele olarak da karşımıza zaruri bir husus 
çıkmaktadır ki, istikrarlı parlâmentoya ihtiyaç 
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vardır. İstikrarlı Parlâmento için elbette artık 
bir partiden diğer partilere akımı muayyen bir 
tarihten sonra, meselâ 2 Haziranda yapılacak 
Senato seçimlerinden sonra, yok edecek bir ka
nun maddesinin getirilmesi, kanunun bu yolda 
tedvini zarureti kendiliğinden ortaya çıkmakta
dır. Bunun eskiden getirilmiş bir ıskat kanunu 
gibi - ki, onun zarureti şimdi anlaşılmaktadır -
düşünülmesine lüzum yoktur. Böyle bir kanu
nun zarureti artık meydana çıkmaktadır. Hal
buki böyle bir kanun mevcut olsa muayyen bir 
zamandan sonra artık Parlâmentoda istikrarın 
sağlanacağı nazarı itibara alınırsa, ondan son
ra peşin istifa mektuplarına lüzum yoktur. Par
tilerinden istifa edenler diğer bir partiye geçe
mezler, diye bir hüküm mevcut olması iktiza 
eder. Siyasi ahlâk bunu icabettirir. Siyasi ah
lâk aynı zamanda şunu icabettirir ki, bir parti 
kontenjanından birisi seçilmişse doğrudan doğ
ruya istifa eder. Siyasi ahlâk elbette bunu ica
bettirir. Parti kontenjanından ben seçileceğin*, 
ondan sonra diğer bir partiye geçtiğim zaman 
da devam edeceğim, Avrupa seyahatine gidece
ğim. Bu olmaz. Bunun yok edilmesi zarureti 
vardır. Böyle bir yolda doğru gitmek mecburi
yetindeyiz. Meclisimizin istikrarını sağlıyacak 
hususlara eğilmemiz, demokrasimizin yaşaması 
dolayısiyle zaruri haldir. Biraz uzun konuştu
ğum için özür dilerim, bilerek konuştum, fa
kat şu küçük kanunun içerisinde, çok politik 
olmıyan bir kanunun içerisinde politik olan bir 
çok husus yatmaktadır. Bunlara biran evvel 
eğilmemiz gerekmektedir. 

Bu kanunun biran evvel tedvini gerekir. 
Eğer herhangi bir şekilde meclislerimizden bu 
kanun, Senato seçimleri dolayısiyle veya her
hangi bir şekilde çıkmazsa yapılacak işlem ba
sittir. Başkanlık divanları, Yüce Senatomuzun 
ve Meclisimizin Başkanlık divanları bir araya 
gelirler ve evvelâ kendi aralarında D'hont'a 
'göre taksimatı yaparlar. Benim şahsî kanaatim 
budur, işte vesikaları da buradadır, tatbika
tı da bu şekilde görülmektedir. Ondan sonra 
Meclis yine D'hont'a göre taksimatını yapar 
ve içtüzük mahiyetinde olan bu Anayasa mad
desi ile kanun eğer çıkmazsa dahi biran evvel 
- çünkü Senatomuz vardır, tatbiki vardır - bi
zim Avrupa Konseyinde temsil edilmeme gi
bi bir durumu önlememiz imkân dâhiline gi
rer. 

Yüce Meclise saygılar sunarım, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Efendim, görüşmelerin kısıt
lanması teklif ediliyor. Sayın Reşat özarda'nın 
bu husustaki önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun teklifinin tümü üzerindeki konuşma

ların onar dakika, maddeler üzerindeki konuş- • 
maların da beşer dakika olarak sınırlandırılma
sını arz ve teklif ederim. 

Aydın Milletvekili 
Reşat özarda 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde Sayın Ke
mal Sarıibrahimoğlu, buyurun. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Saygı değer arkadaşlarım, mesele yeknazarda 
gayet masum bir veya iki maddenin tadili gibi 
görünmekte ise de, neticeleri itibariyle millet
vekilliği hukukuna büyük ölçüde bir taarruz 
mevcuttur. Bunun izahı 10 dakikaya sığmıya-
bilir. 10 dakika, çok dar bir zaman kısmıdır. 

Anlıyabildiğime göre, bu kanun teklifi ile 
milletlerarası anlaşmalarla kurulmamış olan 
dostluk gruplarında dahi vâki olması melhuz, 
muhtemel seçimlerin gruplarca yapılması ve 
buna bir kısım Başkanlık Divanı üyelerinin de 
kanun icabı otomatikman ithal edilmeleri öngö
rülmektedir. Hattâ bu grupların lisan bil
sin bilmesin Başkanı olması öngörülmektedir. 
Hani, çok şikâyet ederiz; lisan bilmiyen-
ler gidiyor falan filân diye... Lisan bil
sin bilmesi, eğer saygı değer bir Başkanlık 
Divanı üyesi Başkanlık Divanınca seçilirse bu 
heyetlerin başkanı olarak, beynelmilel temaslar
da Türkiye'yi temsil edecektir, o heyetin başın
da bulunacaktır, gibi birtakım hükümler mev
cuttur. Bu, milletvekillerinin, grupların ve grup -
liderlerinin müdahalesi olmadan, çeşitli parti 
gruplarına mensup milletvekilleri ve senatörleri 
arasında çeşitli gayretleri, çalışmaları veya 
meziyetleri ile temayüz ederek seçilme imkân
larını da kısıtlıyaiî ve ellerinden alan bir hüküm 
getirmektedir ve bu suretle daire tamamlan-
1 anmaktadır. Grup başkanlarının, grup lider
lerinin rızası alınmadan ve onlara şirin görü-
nülmeden, tüzel kişiliği olmıyan, tamam iyle âza 
olunması rızaya bağlı ve bütün beynelmilel te
şekküllerde, parlâmentolarda da bu yolda tat-
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bikatı mevcudolan bir nizam değiştirilmektedir. 
Çünkü, bir kısım saygı değer kişiler, bütün grup
ların milletvekillerinin dâhil bulunduğu bu he
yetlerde seçilme şansına sahibolamamışlardır. 
Şimdi bu yolla, bu kanun teklifi ile bu imkân 
elde edilmek istenmektedir. Bu bir. 

İkincisi arkadaşlarım, Anayasanın 85 nci 
maddesi açıkça; «Meclisler kendi yaptıkları iç
tüzüklerle idare edilir» der. Aslında dış müna
sebetlerin tanzimine dair olan kanun, Anayasa
nın 85 nci maddesine külliyen aykırıdır ve onun 
tadiline dair bu teklifler de aykırıdır. Şimdi, 
bunlar 10 dakika gibi kısa bir zaman içinde izah 
edilemez ve oldukça ehemmiyetli bir mevzuun 
içindeyiz. Milletvekillerinin kanun teklifleri, 
kanun tasarıları, ve çeşitli Meclis kararları üze
rinde konuşma hakkı, içtüzüğün açık hüküm
lerine rağmen, Anayasanın açık hükmüne rağ
men kısıtlanmıştır ve grup liderlerinin tasar
rufu altına verilmiştir şu kürsüye çıkabilmek. 
Bütün grupların rızaları ile, aidat vererek, 
dahi dâhil olup ve çeşitli gayret ve meziyetle
rini ortaya koyup, gerekirse diğer muhalif 
partiler milletvekillerinden de rey alarak seçil
mek şansı ve imkânı açık tutulmak gerekirken 
bu imkân da ellerden alınmaktadır, yani âdeta 
bir grup liderleri meclisi ihdası, tasarrufu 
kanunlaştırılmaktadır. Bu itibarla arkadaşla
rım bu 10 dakika çok azdır, bunları izah müm
kün değildir. Sayın özarda arkadaşımın bu 
teklifi geri almak suretiyle daha geniş konuşma 
imkânının verilmesine vesile olmasını istirham 
ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Uyar, önergenin 

lehinde, buyurunuz. 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — Sayın arka
daşlarım; müzakere etmekte olduğumuz konu, 
yeni bir kanun tedvini değildir, mevcut bir 
kanunun Anayasa Mahkemesince bozulmuş olan 
birkaç maddesinin yerine yeni hükümler getir
mekten ibarettir. Teklif, geçici maddeler dâhil 
9 maddeden ibarettir. Ve bu 9 maddenin içe
risinde de esas konuyu 1 nci ve 5 nci maddeler 
teşkil etmektedir. Binaenaleyh, burada uzun 
boylu dış münasebetleri tanzim eder, Parlâ
mentolar arasındaki münasebetleri tesbit eder 
tarzda yeni hükümler, mevcut olmıyan hüküm
ler getiriyor değiliz. Biraz evvel arz ettiğim 
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gibi Anayasa Mahkemesinin bozmuş olduğu bir 
iki boşluğu doldurmak için getirilmiş olan bir
kaç maddeyi müzakere edeceğiz, kabul veya 
reddederek değiştirip yeni hükümler ısdar ede
ceğiz. Esas itibariyle iki maddede toplanmış 
olan ana fikri, tasarının tümü üzerinde 10 da
kikalık bir süre içerisinde ifade etmek mümkün
dür, çoktur bile. Diğer maddeleri de 5 dakika 
içinde anlatmak, maksadı izah etmek mümkün
dür. Bu itibarla teklif yerindedir, lehinde oy 
verilmesini rica ediyorum. Saygılarımla. 

Aleyhte Sayın Kasım Gülek, buyurunuz. 
KASIM GÜLEK (Adana) — Saym arka

daşlarım; önümüzdeki kanun lâyihası, mevcut 
bir kanunda tadilât yapar gibi görülüyorsa da 
aslında yepyeni hükümler getirmektedir. Getir
diği hükümler de hakikaten üzerinde son dere
ce hassasiyetle durulması gereken birtakım 
hükümlerdir, bunları süratle geçirmek doğru 
değildir. Aslında ivedilik ve öncelikle konuşul
ması doğru değildir, ama bu husus bu kabul 
edilmiştir, üzerinde bir şey söyliyecek değilim. 
Bunun üzerinde esaslı çalışmalar lâzımdı. Asıl 
kanun, 378 sayılı Kanunda aceleye gelmiştir, 
biribirini tutmaz çok tarafları tatbikatta binbir 
türlü müşkülâtı vardır. 

Şimdi sayın arkadaşlarım; bunun önemli bir 
kanun olduğunu, milletlerarası münasebetleri
mizle ilgili olduğunu dikkate alarak konuşma 
süresini kısmamanızı rica ediyorum. 

Önemi bunun bilhassa şurada; öyle bir hü
küm var ki, içinde, bilhassa dünya parlâmen
tolarında görülmemiş ve görüldüğü vakit de her
kes hayretler içinde kalacak, tüyleri ürperecek. 
Hüküm şu: Bir milletvekili, milletlerarası te
şekküllerden birine üye seçilebilmek için evve
lâ grupunca seçilecek ve tarihsiz bir istifa mek
tubu verecek, «Ben mensulbolduğum grupu terk 
edersem istifa etmiş sayılırım.» diyecek... (C. 
H. P. sıralarından, «Tabiî» sesleri) 

Aziz arkadaşlarım; siz önceden böyle bir 
mektup alırsınız, ama - milletlerarası teşekkül
lere karşı hiçbir yerde görülmemiş, yalnız Fran
sız ihtilâlinde bu şekilde tarihsiz istifa mektup
ları alınmıştır - bununla da netice almaya im
kân yoktur. Çünkü, Avrupa Konseyinde üyelik 
süresi bellidir, üyelik süresi, Avrupa Konseyi
nin statüsünün 25 nci maddesi gereğince bir top
lantı devresince devam eder. üyelik süresi müd-
detince seçilen kimsenin üyeliğini elinden al-
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maya imkân yoktur. Bu, vaktiyle tecrübe de 
edilmiş, Türkiye'nin başından geçmiştir. 1955 
yılında milletvekili Feridun Ergin partisinden 
ihracedilmiş, arkasından mektup yazılmış Av
rupa Konseyine, «Avrupa Konseyi üyeliğinden 
çıkarılmıştır.» diye. Avrupa Konseyi Başkanı 
cevap yazmış, «Bunu yapamazsınız, üyeliği de
vam ediyor.» diye. Onun için üzerine Türkiye 
Hükümeti, «Kabul ettik, üyeliği devam edecek
tir.» demek zorunda kalmıştır. Nasıl bizim iç
tüzükte dip notlar varsa, Avrupa Konseyinin 
prosedür kitabında da bu dip notlara geçmiş-
ir. Bunu tekrar etmeye hiç kimsenin hakkı yok
tur. Bu şekilde mektup da alsanız, tebliğ de 
etseniz mevcut statüyü değiştiremezsiniz. Mev
cut statüyü dolambaçlı yollardan değiştirmeye 
teşeWbüs etmek de aslında doğru değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; Meclisimizin itiba-
n ile, memleketimizin dış temsili ile ilgili bu 
konunun Dışişleri Komisyonunda konuşulması, 
Dışişleri Komisyonunun, Hükümetin mütalâa
sını almak gerekirdi. 378 sayılı Kanunun için
de, «Tüzükler yapılırken Hükümetin mütalaası 
alınır» diye hüküm var. Kanunda bu kadar 
önemli bir değişiklik yapılırken Hükümetin mü
talâası alınmak elbette gerekirdi. 

Şimdi ne kadar aceleye gelmiş olduğu şu
radan belli, 378 sayılı Kanunun 1 nci maddesi 
ta 6 ay evvel iptal edilmiş, ama mucip sebepleri 
ancak 10 gün evvel Resmî Gazetede neşredilmiş 
ve mucip sebepleri komisyon görmemiş, teklif 
sahipleri görmemiş ve önümüze gelen tadil tek
lifi Anayasa Mahkemesinin mucip sebepleri gö
rülmeden getirilmiş. Müsaade buyurun, Komis
yon Anayasa Mahkemesinin 1 nci maddeyi ne
den bozduğunu tafsilâtı ile görsün, okusun, ma
lûmat edinsin de ondan sonra teklifi huzurunu
za getirsin. 

ıSaym arkadaşlarım; denecek ki, is aceledir, 
Avrupa Konseyine hemen üye seçmek lâzım
dır. Bundan dolayı bu kanunun tadilini mut
laka çıkaralım, 1 ci madde iptaledildiğine gö
re kanun işlemez hale gelmiştir. 

Aziz arkadaşlanm; aceleye lüzum yoktur, 
çünkü bu 378 sayılı Kanun çıkmadan evvel de 
Türkiye Parlâmentosu Avrupa Konseyinde tem
sil ediliyordu. 1949 dan 1960 a kadar, 1961 den 
bu kanunun çıktığı 1964 e kadar Türkiye Par
lâmentosu pekâlâ Avrupa Konseyinde temsil 
ediliyordu ve partilerin kuvvetine göre seçim-
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ler yapılıyordu. Bunu dikkate alan Anayasa 
Mahkemesi açılan dâvada, verilen hüküm sonun
da 6 aylık bir mehil de vermiş. Anayasa Mah
kemesi üyelerinden bir kısmı bu, «6 aylık me
hile lüzum yoktur.» diyor ve sebebini şöyle izah 
ediyor; aynen okuyorum, «378 sayılı Yasa yü
rürlüğe girmezden önce de TBMM nin dış mü
nasebetleri vardı, bunlan kendi karar ve gele
nekleriyle düzenliyordu. Onun için 1 nci mad
denin iptali boşluk meydana getirmez.» 

Aceleye lüzum yoktur., teklif komisyonda 
daha esaslı incelenmelidir, üzerinde iyi çalışıl
malıdır, 378 sayılı Kanunun değişmesi gereken 
daha birçok tarafları vardır, onlar da değişti
rilmelidir. Hükümetin mütalâası, Dışişleri Ko
misyonunun mütalâası alınmalı, Anayasa Mah
kemesinin 1 nci maddeyi bozma sebepleri esaslı 
surette gözden geçirilmeli ve ondan sonra tâ
dil teklifi huzurunuza getirilmelidir. O arada 
Avrupa Konseyine elbette üye seçilecek. Ana
yasa Mahkemesi üyelerinin bu hususta söyledik
leri gibi, bu kanun çıkmadan evvel nasıl tem
sil ediliyorsa Büyük Millet Meclisi, aynı şekil
de temsil edilebilir, bunda hiçbir mahzur yok
tur. Bütün bunları anlatabilmek için burada beş 
dakikada, on dakikada tafsilât vermeye imkân 
yoktur. Avrupa Konseyinin bu konuda aldığı 
kararlan huzurunuzda Okumak isterim. Bu 
bakımdan lütfediniz, konuşmaları kısıtlamayı
nız. Burada konuşacak zaten 4 - 5 arkadaşımız 
var, rahatça konuşulabilsin ve memleketimizin 
dış itibariyle ilgili, Parlâmentomuzun dış ve iç 
itiban ile ilgili bu kadar önemli bir konu iyi 
tartışılarak karara bağlansın. 

Saygılanmı sunanm. 
BAŞKAN — Önerge lehinde Sayın Coşkun 

Kırca, buyurunuz. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlanm, konuşma süresinin tahdidine 
mütaallik önerge vesilesiyle konuşan bâzı arka-
daşlanmız meselenin esasına müteallik müta-
lâalan serd etmemiş olsalardı bendeniz şimdi 
müdahale etmek lüzumunu duymıyacaktım. 

Komisyon olarak peşinen şunu belirtmek 
isterim ki, kanun teklifinin biran önce kanun
laşmasında zaruret vardır. Bu zarureti dile ge
tirmekle iktifa edeceğim. Bunun dışında konuş 
ma süresinin tahdidi bakımından bunu aşan 
b.:r mütalâa serd edecek değilim. Komisyon 
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sözcüsü sıfatiyle. Sadece biraz önce &erd edilen 
mülâhazaların bu konudaki oylarınız üzerinde 
nasıl etki yapacağımı tabiiî bilmem, faka*, bâzı 
mukabil mülâhazalar da vardır ve bu mukabil 
mülâhazalar da müstaceliyet lehinde olabilir, 
bunlan kısaca söylemek isterim. 

Evvelâ, kanun teklifinin çok uzun boylu. 
görüşülmesine taraftar olan arkadaşlarımızdan 
birisi burada bu, Anayasaya, aykırıdır, çünkü 
bu. iş bir içtüzük meselesidir, dedi. Bu konuyu 
öteden beri kendisiyle pek çok münakaşa ede
riz. Bu konu bir İçtüzük meselesi değildir. Çün
kü bir içtüzük, ancak belli bir yasama meclisi
nin çalışmalarını ilgilendirir ve sadece o ya
sama meclisinin üyelerini o yasama meclisi ça
lışmalara içerisinde bağlar. Halbuki çıkartmak 
istediğimiz kanun hem Millet Meclisini, hem 
Cumhuriyet Senatosunu bağlaması icabeden hü
kümler taşımaktadır. Bu da içtüzük yoliyle ol
maz, ancak kanun yoliyle olur. Kaldı ki, Ana
yasa Mahkemesi, kararında iptal sebebi olarak 
bu. hususu göstermiş değildir. Kanun teklifin
de ve komisyon metninde dostluk gruplariy-
le ilgili tek bir husus mevcut değildir. Dost
luk gruplarının kuruluş şeklinde değişiklik 
yapılmıyor. Burada yapılan belli başlı deği
şiklik parlâmentolararası birlik grupları konu
sundadır. 

Muhterem arkadaşlarım, açıkça söylemek 
lâzmdır ki, parlâmentolararası birlik grupları
nın işleyiş tara, korniş/onun kanaatince ve zan
nediyorum ki, pek çok arkadaşlarımızın kanaa-
tince, Meclisi temsil açısından dahi yeterli ol
maktan çok uzaktır. Açıkça ifade edelim ki, 
Anayas?, Komisyonu, parlâmentolararası birlik
lerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin temsi
linin. inhisar altında tutulmasını önlemek ve 
bu. işi en mesuliyetli bir tarzda yapabilecek olan 
gruplara terketmek niyetindedir. Avrupa Kon
seyi Danışma Meclisine üyelerimiz nasıl seçili-
yorsa, parlâmentolararası birliklere gidecek 
temsilci heyet üyelerinin de böyle seçilmesi 
prensibi üzerinde arkadaşlarımızın anlayış gös
tereceğini sanıyoruz. Bu, bu tarz seçimlerin, in
hisar altına alınma gayretleri ve açıkça ifade 
edeyim, mevcut kanuna dahi aykırı yapıldı
ğı şikâyetleri önlanerek ortamı kaldıracaktır. 
Zannediyorum ki, bu gibi birliklerde Meclisi
mizi, kendi gruplarını temsil etmiş olan kıy-
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metli arkadaşlarımızın kendi grupları içindeki 
değerleri elbetteki yine de takdir edilir. Niha
yet unutmamak lâzımdır ki, dayandığımız de
mokratik rejim, bir siyasi partiler rejimidir 
VG bu. Parlâmento da siyasi parti grupları Par-
lınıentosudur. 

Parlâmento grup liderlerinin bu seçimleri 
yapacakları, külliyen asılsızdır. Avrupa Kon
seyi Danışma Meclisine seçimleri bizzat grup
lar yapmaktadırlar, ki, çok daha geniş bir kütle 
bu seçimlere iştirak etmek imkânın?, böylelik
le bulabilmektedir. Ve zannediyorum, ki, lisan 
bilmek ve sair gibi hususlarda kanunda yer 
alan hükümlerin fiilen tatbikini sağlamak ba
kımından da bu seçimleri bizzat gruplara yap
tırmakta çok büyük faydalar vardır. 

Şunu da söyliyeyim; arkadaşlarımızın üze
rinde durdukları bâzı mahzurlu taraflardan 
bahsettiler. Komisyon bu konuda bâzı takrir
ler aldı vo yeni bâzı takrirler vermeye karar 
'G'-'ü, Ezcümle, Sayın Cülek'in burada bah

settiği, partisiyle ilgisi kesilmiş olan kimse
lerin istifa etmiş sayılacaklarına dair peşin bir 
mektup almak usulünün kaldırılmasını bizzat 
komisyon kendisi teklif edecek. Binaenaleyh, 
zannediyorum bu konuda uzun boylu konuşma
ya lüzum yok. 

Sadece bir konuyu belirtmek isterim; Fe
ridun Ergin arkadaşımızın vaktiyle mâruz kal-
fl?%ı muamelenin cereyan ettiği genel siyasi 
r'ar'lar ile bugün içinde bulunduğumuz şartlar 
birbirinin aynı değildir. Her ne kadar, komis
yon olarak, bu hükmün kendi metnimizden çı
karılmasına taîepkâr olacak isek de, şunu da 
belirtmek isterim ki, partileriyle ilişkileri ke
silmiş olan arkadaşlarımız, hakikaten partileri 
tarafından seçildikleri yerlerde hizmet et
mekte ısrar etmezlerse, belki de daha iyi bir 
ananenin yerleşmesini temin etmiş olurlar. Bu-
n-w. mümkün olabileceğini düşündüğümüz için-
d.ir ki, zaten bu metnin çıkarılmasını talebe-
deceğiz. 

Dışişleri Komisyonundan geçmeliydi dedi
ler, Bu, bize ait bir keyfiyet değil, Meclis Baş
kanlığımı ilgilendiren bir şey. Kanun, Meclisin 
çalışma usullerini ilgilendirdiği için, dış müna
sebetleri. doğrudan doğruya madde olarak ilgi-
bn^'rmjyor hvf şeklî usulî bir kanım. Anaya
sa Komisyonuna gönderilmiş. Bu bakımdan, 
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usulî meselelerde Hükümetin mütalâasını almak 
mutadolmadığı için Hükümetin mütalâası alın
mamış. Dostluk grupu kurulsun, gibi mesele
lerde Hükümetin, mütalâası alınıyor, çünkü, ma
hiyeti itibariyle siyasi münasebeti ilgilendirdi
ğinden, usuli mesele olmadığından dolayı. 

Muhterem arkadaşlarım, daha evvel, bu ka
nun hükmü olmadan da bu meseleler halledili
yordu. Doğru, fakat çok güç halledildiğini bu
rada bulunan arkadaşlarımız bilirler. Kaç se
natör seçilecek, kaç milletvekili seçilecek, bu
nu halledebilmek için Senatodan ve Meclisten 
birbirinin tıpa tıp aynı iki tane karar almak lâ
zım. Bu konuda geçen devrelerde çektiğimiz 
müşkülât aşikârdır. Çünkü Senatoyu ve Mil
let Meclisini bu bakımdan birleştirmek fevka
lâde zor olmaktadır ve bu bakımdan büyük müş
külat çekilmiştir. Zaten bunun kanun yoliyle 
halledilmesindeki zaruret de buradan doğmuş
tur. Binaenaleyh, «Bu kanun çıkmasa da, bu 
gibi kararlar yoliyle meseleyi halledebiliriz ve 
Avrupa Konseyindeki temsilimizi sağlıyabili-
riz» iddiası biraz iyimser bir görüştür. Eğer 
iki Meclis arasında şu kadar senatör, şu ka 
dar milletvekili olacak diye bir ahenkleştir
meyi temin edemezsek, bu kanunun Senato
dan geri dönmesiyle kaybedebileceğimiz za
mandan çok daha fazlasını kaybetmek tehli
kesi ile karşı karşıyayız. Geçen dönemdeki tec
rübeler bunu göstermiştir. Acelelik de burada
dır, muhterem arkadaşlarım. 

Zannediyorum ki, bu konuşma tahdidi ister 
kabul, edilsin, isten edilmesin, Avrupa Konse
yi Danışma Meclisindeki siyasi temsilimizin 
ehemmiyeti ortadadır. Bunu her hangi bir şe
kilde güçlük altında tutmamak için bu kanu
nun biran önce çıkmasında gerçekten fayda 
vardır. 

Diğer noktaya gelince; şu kadarını söyliye-
yim M, mevcut 378 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinde, parlâmentolararası birlik gruplarında, 
bu birliklerin toplantılarında o grupları temsi-
len gönderilecek heyetlerin muhtelif siyasi par
ti gruplarına mensup olanların adaletli bir şe
kilde temsili şart koşulduğu halde, yaptığımız 
tetkikler şunu göstermiştir ki bu şarta dahi 
riayet edilmemektedir. Binaenaleyh, bu konu
yu ciddî bir kanuni tanzime tabi tutmak zaru
reti de bu toplantılara Meclisimizden üyelerin 

iştirak edebilmesini ve biran önce iştirak ede
bilmesini sağlamak bakımından da zaruridir. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Özarda'nın, ka
nunun tümü üzerindeki konuşmaların 10 ar da
kika, maddeler üzerindeki konuşmaların da 5 er 
dakika ile sınırlandırılmasını teklif eden öner
gesini oyunuza sunuyorum: Önergeyi kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi söz istiyen arkadaşların kayıt sırası
na göre isimlerini arz ediyorum: T. t. P. Gru
pu adına Sayın Tarık Ziya Ekinci, şahıslan 
adına Sayın Reşat Özarda, Sayın Sadi Binay, 
Sayın Kasım Gülek, Sayın Kemal Sanibrahim-
oğlu, Sayın Reşit Ülker, Sayın Ali Rıza Uzuner, 
Sayın Muslihittin Gürer ve Sayın Nihat Diler. 

Şimdi söz sırası, T. t. P. Grupu adına Tarık 
Ziya Ekinci'nindir, buyurun. 

T.t.P. GRUPU ADINA TARIK ZÎYA EKÎN-
Ct (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşle
rimizi arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, 378 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafın
dan iptal edilmesi sebebiyle bâzı arkadaşları
mız, bu kanunun tatbikatında görülen aksak
lıkları da göz önüne alarak ve Anayasa Mahke
mesinin iptal gerekçesine dayanarak, 1 nci mad
deyle birlikte diğer bâzı maddeleri değiştiren 
bir kanun teklifi getirmişlerdir. Arkadaşları
mızın yaptığı bu çalışmadan ve tatbikattaki 
aksaklıkları giderici tedbirleri ihtiva eden bu 
kanun teklifini hazırlama yolundaki gayretlerin
den dolayı kendilerine teşekkür etmek bir va
zifedir. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun 1 nci mad
desi Yasama Meclislerinde; Senato ve Parlâ
mentodaki üyelerin belli bir oran içinde Ana
yasanın 85 nci maddesinin öngördüğü esaslar 
içinde hem senatörlerin, hem de milletvekilleri
nin Yasama Meclisleri dış münasebetlerinde 
temsil edilmesini sağlayıcı bir anlayış içinde 
tedvin edilmesi gerektiği hususu Anayasa Mah
kemesi tarafından karara bağlanmıştır. Esasen 
tatbikat, öteden beri Parlâmentonun her iki ka
nadından da üyelerin dış münasebetler için tan
zim edilen heyetlere katılmasını sağlayıcı bir 
nitelikte idi. Bilhassa ahdî münasebete daya-
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nan kuruluşlar için kurulan heyetlerde zaten 
grupların yapmış olduğu seçimlerde bilhassa her 
grup, hem Senato kanadından, hem de Millet 
Meclisi kanadından, belli bir oranda milletveki
li ve senatörlerin temsilini sağlayıcı bir teklif ile 
Yüce Meclislerin huzuruna gelmekteydi. Ama 
ne var ki, bunun kanunda yer alması ve buna 
bir sarahat verilmesi gerektiğinden dolayı ya
pılan itiraz Anayasa Mahkemesince vârid gö
rülmüş ve kanunun birinci maddesi iptal edil
miştir. Bu itibarla buna uygun bir şekilde her 
iki Meclisin de tasvibedeceği esasları ihtiva 
eden bir teklifin getirilmesi isabetli olmuştur. 
Arkadaşlarımızın getirdiği teklif son derece isa
betlidir, yüzde 30 nun senatörlerden, yüzde yet
mişinin milletvekillerinden ibaret olmasını sağla
yıcı bir tekliftir, yerindedir. 

Kanunun öngördüğü diğer değişikliklere ge
lecek olursak, bunu birkaç noktada toplamak 
mümkündür. 

1 ncisi, Anayasa ile mutabakatı sağlamayı 
öngören birinci maddenin ikinci fıkrasındaki 
hüküm, 

2 ncisi de, bilhassa siyasi parti grupları ara
sında zaman zaman milletvekillerinin veya sena
törlerin istifası ile husule gelen intikallerdir. 

Bu intikalleri bir düzene koymak, bir millet
vekilinin veya bir senatörün bir gruptan diğer 
bir grupa intikali veya bağımsız hale gelmesi 
durumunda bu gibi dış münasebetlerle ilgili he-
yetlerdeki durumunu tasrih edici, bunu sara
hate kavuşturucu bir fıkra getirilmiştir. Biraz 
evvel konuşan Sayın Komisyon Sözcüsü, Komis
yonun bunu metinden çıkarmayı teklif edeceğini 
veya bövle bir teklif vâki olduğu takdirde buna 
katılacağını beyan ettiler. 

Gerçekten şimdiye kadarki teamül böyle ol
muştur, gerek milletvekili ve gerekse senatör
ler Parlâmento içindeki görevlerinde, grupların
dan dolayı almış oldukları görevlerden, komis
yonlardan, geçici komisyonlardan veyahut da 
tahkikat komisyonlarından çekilmektedirler. 
Ama, bu dış münasebetlerle ilgili kuruluşlardan 
çekildiklerine da*r henüz bir teamülün kuruldu
ğunu bilmiyoruz. Gönül isterdi ki, bu teamül, 
buna da sâri olsun ve arkadaşlar istisnasız 
gruplarından dolayı almış oldukları görevler
den, kendi gruplarından veya mensuboldukları 
siyasi partilerden ayrıldıkları takdirde bunu he

men yerine getirsinler. Ama böyle bir teamül 
olmadığı ve bunun aksi de ortada olduğuna 
göre, kanaatimizce, Komisyonun getirmiş 
olduğu değişiklik teklifinde bunun kalması ve 
devam ettirilmesinde yarar vardır. Ama Ko
misyon, efendim, bu teamül yerleşmiştir, her 
arkadaş kendi durumu ile mütenasibolarak bu 
karan vermekte ve Meclis Başkanlıklarına in
tikal ettirmektedir, Meclis içi çalışmalarda; 
memleket içi çalışmalarda gruplarından dolayı 
aldığı görevlerden ayrıldığına göre bundan da 
elbette ayrılır ve bunu şahsi tasarrufa bırak
mak daha isabetli olur, tarzında bir görüşe var
mışlardır. Temenni ederiz ki, bu görüş gerçek
ten bir teamül haline gelmiş olsun. 

Kanaatimizce, Anayasa Mahkemesinin birin
ci maddesini iptal etmiş olduğu bu kanunda ön
görülen diğer değişiklikler, bu birinci madde
den çok daha önemli olan hususlardır, özellikle 
ikinci maddede öngörülen değişiklik, milletler
arası anlaşma ile kurulmamış olan ve milletler
arası hukuk tüzel kişiliği niteliğini taşımıyan 
Parlâmentolararası birliklerin T.B.M.M. grup
ları ve bütün T.B.M.M. üyelerinden kurulmasını 
öngören ikinci maddenin birinci fıkrasıdu*. 
Halbuki, şimdiye kadarki tatbikat gerçi Ana
yasanın 85 nci maddesi öngörülerek, tüzükle
rinin hazırlanması tavsiyesi kanunda yer aldı
ğı halde, ahdî münasebetlere dayanmıyan kuru
luşların T.B.M.M. ndeki gruplarında tatbikat 
gösteriyor ki, Anayasanın 85 nci maddesinin esa
sına ve ruhuna uygun hareket edilmemektedir 
ve kanaatimce bu maddenin getirilmesinde tıp
kı milletlerarası anlaşma ile kurulmuş ve hukuk 
tüzel kişiliğini taşıyan gruplarda ve birliklerde 
olduğu gibi, teamül halinde katıldığımız ve Mec
lis Bütçesinden kendilerine tahsisat ödenen, 
yolluk ödenen grupların ve birliklerin de âdeta 
milletlerarası anlaşma ile kurulmuş teşekküller 
muamelesi görmesinde büyük bir yarar vardır. 
Çünkü arkadaşlarım, biraz evvel Sayın Komis
yon Sözcüsünün de beyan ettiği gibi, T.B.M.M. 
nde bu meseleyi, âdeta kendisine meslek edinen 
ve münhasıran bütün dikkat ve gayretlerini bu 
konu üzerine teksif eden arkadaşlar vardır. 
Her hangi bir şahsı, bir kimseyi itham etmiyo
ruz, fakat bu arkadaşların çeşitli gruplara men
suboldukları halde kendi aralarında yakın iş
birliği kurmaları, çeşitli taktiklere başvurma
ları ve bilhassa toplantılarını ve kongrelerini 
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belirli günlere denk getirerek bütün Parlâmen
tonun hem Senato kanadını, hem Millet Meclisi 
kanadını bir nevi saf dışında tutacak tedbirlerin 
ve gayretlerin içine girildiğine dair şikâyetler 
vardır, arkadaşlarım. 

Bu keyfiyet basına da intikal etmiştir. Ba
sında, zaman zaman Parlâmentonun itibarını sar
sıcı mahiyette bu konudaki tasarrufları ele alan 
eleştirmeler görmekteyiz. Kamu oyuna kadar da 
intikal etmiş bir husustur. 

Bu itibarla, belirli kişilerin inhisarından kur
tarmak ve bunu Parlâmentonun topyekûn hük
mî şahsiyetini temsil edici mahiyette ve Parlâ
mentonun itibarını yansıtacak mahiyette, koru
yacak mahiyette düzenlememizde yarar vardır, 
kanısındayım. İstisnasız bütün siyasi parti grup
larına mensubolan milletvekili ve senatör arka
daşlarımız bu husustan şikâyet etmektedirler. 
Belli birkaç arkadaşın bu konuda tecrübe sahibi 
olması, bu konuda birçok Parlâmento dçi ince
liklere vâkıf olması sebebiyle arkadaşlarını, bu
na teşne olan, bu konuda çalışmak istiyen ar
kadaşlarını safdışı bırakarak, kendi aralarında 
istedikleri sonucu alıcı bâzı çalışmalar içine gir
miş olmaları elbette hoş bir şey değildir, elbette 
Parlâmentonun itibarını kırıcı sonuçlar doğur
maktadır. 

Yine öğreniyoruz ki, bu şekilde NATO Par
lâmentoları Birliği Assamble ve komisyonlarına 
seçilmiş olan bâzı arkadaşların bizzat Meclis 
Başkanlığına sundukları bilgide, kendilerine ait 
tercümeihalde lisan bilmediklerini ifade etmiş 
olmalarına rağmen, bu gruplarda görev aldıkları 
ve Parlâmentomuzu bu birliklerde temsil etmek
le görevlendirildiklerine dair örnekler serd edil
mektedir, şikâyetler yapılmaktadır, arkadaş
larım. 

O halde bunun üzerinde hassasiyetle durmak 
ve bunu bir düzene sokmak mecburiyetindeyiz. 

Kaldı ki, mer'i olan bu kanunda, bir maddesi 
değiştirilmiş olan bu kanunda mutlaka lisan bil
meyi ve T.B.M.M. ni dışarda ehliyetli, liyakatli 
bir şekilde temsil etmeyi de öngörmektedir. 
Buna rağmen bu esaslara riayet edilmediğine 
dair şikâyetler vardır, arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, vaktiniz doldu 
efendim. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Baş-
üstüne efendim. Müsaade ederseniz bağhyayım. 

Muhterem arkadaşlarım, o halde kanaati
mizce en önemli maddesi bu 2 nci maddesidir. 
Bu 2 nci maddede, tıpkı milletlerarası anlaşma
larla kurulmuşcasına Meclis bütçesinden parası 
Ödenerek katılmamız bir teamül haline gelen, 
ama ahdî anlaşmalara dayanmıyan kuruluşlar
da da T.B.M.M. nin bütün üyelerinin üye olma
sını sağlayıcı bir değişiklik yapmak zorunludur. 
Bu takdirde gruplara, kendi kuvvetleri oranın
da gönderecekleri üyelerin seçilmesi teklifi ya
pılır, her grup kendi bünyesindeki lisan bilen, 
bu işi ehliyetle yapabilecek arkadaşları seçer, 
görevlendirir ve bu görevlere gönderir. Böylece 
T.B.M.M. nin dışarda bu önemli kuruluşlarda 
temsili T.B.M.M. nin itibarına yakışır bir şekilde 
sağlanır. 

Mâruzâtım budur, kanunun lehinde olduğu
muzu, lehinde oy kullanacağımızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Reşat özarda. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Bendeniz mad
deler üzerinde görüşeceğim, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binay. 

ŞADI BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, 378 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesini, malûm olduğu üzere, Anayasa Mah
kemesi iki Meclisten birinin seçimini mutlak 
görmediği için bu esbabı mucibeyle iptal etmiş 
ve bu iptal 11.5.1967 tarihinde olmuş, 9.11.1967 
tarihinde de yürürlüğe girmiştir. 

Tabiî bu iptal üzerine, meselenin üzerine eği
len arkadaşlarımız, 1 nci ve 5 nci maddeye birer 
fıkra eklenmesine dair bir kanun teklifinde bu
lundukları gibi, bundan ayrı olarak kanunun 
birçok maddelerinde değişiklikler veyahut da 
ilâveler yapılmasını öngören ikinci bir teklif de 
vermişlerdir. Böylece bu iki teklifi cemederek 
bugün huzurunuzda, şahsen bir ihtiyaca cevap 
vereceğine kaani bulunduğum, bir kanun tekli
fini Anayasa Komisyonundan da geçmek sure
tiyle, görüşmekte bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, genellikle bu konuda, 
yani parlâmentolararası birliklerin teşekkülünde 
veyahut da hariçten Türk Parlâmentosuna vâki 
olacak davetlerde kimlerin ne şekilde gideceği, 
heyete kimlerin başkanlık edeceği mevzuları bu 
teklifle bir esasa bağlanmış bulunmaktadır. Böy
lece, şahsi kanaatim, mesele bireok kişisel inisi
yatifin dışına çıkarılarak, grupların inisiyatifi-
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ne ve daha doğrusu iyi bir disipline raptedil
mektedir. Ben de bu yönden kanunun tümü üze
rinde lehinde olduğumu arz etmek istiyorum. 

3 ncü maddenin son fıkrasını teklif kaldırı
yor. 

4 ncü maddede, yine son fıkrada, bir tüzük 
mevzuunu ele almış durumdadır ve 5 nci madde 
ise yabancı parlâmentolardan davet halinde ne 
şekilde hareket edileceğini belirtiyor. 

Burada Millet Meclisine % 70, Cumhuriyet 
Senatosuna da % 30 gibi bir nispet vermek sure
tiyle meselenin hal tarzını önceden iyi bir şekil
de çözümlemiş oluyor. 

Maddeler üzerinde görüşlerimizi ayrıca ifade 
etmek üzere, hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Y.T.P. Grupu adına Sayın Ni
hat Diler. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin 
düzenlenmesine dair 378 sayılı Kanunun değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifi üzerinde Y. 
T. P. Meclis Grupunun görüşlerini arza çalışa
cağım. 

Sayın milletvekilleri, 378 sayılı Kanunun 
Anayasa Mahkemesince 1 nci maddesi iptal edil 
misti. Daha evvel de bu münasebetlerin' tanzi
minin Meclisin teamülüne dayandığını cayın ha
tipler burada ifade buyurdular. Ancak, 378 
sayılı Kanun ortaya çıktıktan sonra bizim de dış 
münasebetlerimizin bu kanunun esaslarına uy
gun şekilde cereyan etmesi kanun mevzuu öl
müş ve kanuna dayandırılmıştır; Bu itibarla 
artık kanun mevzuu olan bir meselenin teamül
le halledilmesi bahis mevzuu değildir, bir boş
luk vardır ortada, bu boşluğun yine bir kanun 
maddesiyle doldurulması gerekmektedir. Bu ba
kımdan grup olarak, getirilmiş olan teklifin ye
rinde olduğuna kaniiz. 

İkinci nokta, dış münasebetlerin tanziminde, 
bilhassa dostluk münasebetlerinde Yüce Parlâ
mentoyu temsil eden üyelerin kendi başlarına 
meydana getirmiş olduğu birlikler, birçok arka
daşlarımızın şikâyetini mucibolmuş ve dolayı-
siyle sadece bir kısım kimselerin bu imkânlar
dan istifade etmek suretiyle dostluk nıünasebet-
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brini tesis ettiği herkes tarafından bilinen bir 
hakikatti;', iste, muayyen şahısların elinden bu 
durumu kurtarmak ve onların inhisarına bırak-
ııamak gayesiyle getirilmiş olan bu tasarı gru-
pumuzca yerinde mütalâa edilmektedir. 

Bu arada tasarıdaki, diğer arkadaşların da 
durduğu gibi; «T. B. M. M. üyesinin, o siyasi 
partiyle olan üyelik münasebetinin sona ermesi 
takdirinde seçilmesi söz konusu olan milletlera-
:• :ICJ organ veya kurul üyeliğinden istifa ettiği
nin Millet Meclisi Başkanlığınca yetkili rnerci-
İjre usulüne göre bildirilmesine muvafakat etti
ğine dair bir mektup vermesi şarttır.» şeklinde
ki ibarenin yazılış tarzı, Grupumuzca yerinde 
görülmemektedir. Sayın Komisyon Sözcüsü de 
bu teklifi geri alacaklarını beyan buyurdular 
veya ıslah edecekleri yolunda bir teklifte bulu-
II inaklarını ifade ettiler. Biz Y. T. P. olarak 
orjasen her hangi bir siyasi parti ile ilişkisini ke
sen bir parlomanterin, o partinin kendisine bah-
nötoıiş olduğu temsil imkânlarından da istifade 
etmemesinin şart olduğunu veya o parlomante
rin bunu kendisi takdir edip derhal istifa etme
ninin zaruretini kabul ediyoruz. Ancak, her 
hangi bir şekilde bir parlömanter istifa etmez-
£'}., bu takdirde bir mesele ortaya çıkacaktır. 
Böyle bir durumun önüne geçmek için bir fık
ra, eklenmesi, yani «Her hangi bir siyasi parti
yi temsilen dış münasebetlerin tanziminde üye 
olarak seçilmiş olan şahsın, parlomanterin par
tiden istifa ettiği takdirde o üyelik sıfatının ta
mamen ortadan kalkacağı» şeklinde bir ibarenin 
".onması gerekmektedir. Aksi halde, birtakım 
jikâyet konusu ortaya çıkacaktır. Parlömanter 
intifa etmezse, onu istifaya zorlamak için birta-
1 im yollara başvurulacak, parlomanterin de hay
siyeti bahis mevzuu olacak, dolayısiyle Parlâ-
; .ontonun şerefine uygun olmıyan bâzı hâdise
lerin do ortaya çıkması mümkün olabilecektir. 
P.ıınu kanuna bağlamak lâzımdır. Fakat bir 
mektup alınması şeklinde değil de doğrudan doğ
ruya «Her hangi bir şekilde seçilen kimse, o 
partiyi temsilen seçilmiş ve fakat o partiden 
İTiii'a etmişse ilişkisi kesilir» peklinde bir hüküm 
, az 'edilmesi ile bu durum, bu sakınca önlenmiş 
olacaktır. 

Y. T. P. olarak, netice itibariyle vâki tekli-
rin ihtiyaca cevap veren ve dolayısiyle yakınlar
da Türkiye'yi temsilen dış münasebetlerimizi 
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tanzim ecbbilocek parîi5r.iantcvle-.':n v*:;: l'n^ 
kc-:.ıdi vasüelovini {yöîT;".eIeri bakircinden kaırı^ 
teklifinin lehinde oliiignnTci.su arz eiırıch intc-
rim. 

Saygılarımla, 
BAŞKAN — Sayın Kasım Gülek, buyurunuz 

efendim. 
KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arkadaş 

larım, Parlâmentonun dış münasebetleri ka 
nunla tanzim edilmelidir. Doğrudur, lâzımdıı 
Ancak bu kanun son derece iyi hazırlanmalı, 
son derece itinalı hazırlanmalıdır. 

Şimdi, 378 sayılı Kanunun tatbikatta görü
len aksaklıklarını düzeltmek lâzımdı. Zaman
la görülen bu aksaklıkları düzelteceğimiz yerde 
yeni aksaklıklarla bir teklif önümüze geliyor. 
Vakit vardı; Mayıs ayında iptal etmiş Anaya
sa Mahkemesi, altı ay da mehil vermiş. Bu 
altı ay zarfında bu işlerle ilgili arkadaşlarımız 
hiçbir teşebbüse geçmemişler, vakit varken 
hazırlanmamış, alelacele bir teklifle huzuru
nuza gelinmiş. İçinde öyle hükümler var ki, 
378 sayılı ve aslında iyi hazırlanmamış bir ka
nunu düzelteceği yerde bilâkis biraz daha ka
rıştırıyor. 

Şimdi, burada T. i. P. Grupu adına konuşan 
arkadaşımız, uzun uzun kanunun lehinde bu
lundular. Şuna dikkatlerini çekmek isterim; 
Anayasa Mahkemesi 378 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesini kaldırdı. Huzurunuza gelen kanun 
teklifinde : «378 sayılı Kanunun 1 nci mad
desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.» diyor. 
Madde yok, maddeyi Anayasa Mahkemesi kal
dırmış. Ama o kadar acele hazırlanmış İd, ka
nun önümüze geliyor; «aşağıdaki fıkralar ek
lenmiştir.» diyor.. Nereye eklenmiş? Kanun 
yok ortada, o madde mevcut değil. Mevcudol-
mıyan maddeye birtakım fıkralar ekleniyor. 
Burada ısrarla üzerinde durduğum, Meclisin 
dış temsili ile ilgili, mehabetiyle ilgili böyle 
önemli bir konuda aceleye gelinmesin, esaslı 
hazırlanmalarla iyi bir kanun gelsin.. 

Muhterem arkadaşlarım, konu son derece 
önemli; Parlâmentonun dış münasebetiyle, 
haysiyetiyle ilgili, memleketin Parlâmentoya 
olan hürmeti, saygısı ile ilgili. Bu bakımdan 
dış münasebetlerle ilgili olan konularda Dışiş
leri Komisyonu elbette ilgilenmeli ve mütalâa
sını vermeli idi.. 
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Burada sözcü arkadaşımız; «Ne yapalım, 
bu bizi ilgilendirmez, o komisyonu ilgilendirir.» 
dedi. Ama bizi ilgilendirir, Umumi Heyeti ilgi
lendirir, hepinizi ilgilendirir. Dışişleri Komis
yonundan geçmesi lâzım idi, Hükümetin müta
lâasının alınması lâzımgelirdi. Hükümet, mü
zakere edilmekte olan kanun teklifi kanunlaş
tığı takdirde dış münasebetlerin bırakacağı za
rarları görebilir ve ikaz edebilirdi. Bu bakım
dan üstünde çok durulacak bir konudur.. 

Önceden tarihsiz istifa mektubu almanın 
mahzuru üzerinde komisyon sözcüsü kaani ol
muş olacak ki, geri alacaklarını söylediler, bu
na memnun oldum. Bu da gösterir M, kanun 
alelacele hazırlanmıştır. Bu da gösterir ki, üze
rinde kâfi derecede düşünülmemiştir. Bu ka
dar önemli bir konu üzerinde; «eh ne yapalım, 
öyle değilse geri alıveririz.» demek doğru de
ğildir, olamaz. 

Şimdi, yine buyurdular; «Avrupa Konseyi
nin prosedür kitabına girmiş Feridun Erkin 
hâdisesi, bugün tekerrür etmiyebilir, şartlar 
aynı değildir» dediler. Şartlar aynı olmıyabi-
lir, ama bu kitaba geçmişiz bir kere, tekrar 
geçmiyelim arkadaşlar. Bu iftihar edilecek bir 
konu değildir. Zaten bu şekilde tedbirler al
makla sonuç almaya da imkân yoktur. Asamb
lenin Anatüzüğü, Statüsü - ki biz statüyü bir 
kanunla kabul etmişizdir - üyelik süresini açık 
açık belirtiyor ve hiçbir suretle üyeliğin deği-
şemiyeceğini, seçilen üyenin o devre zarfında 
kalacağını belirtiyor. Bunu dolambaçlı yollar
dan değiştirmeye imkân yoktur. Bu teklifin 
mânası o olur ve hakikaten ayıbolur. Kanunlar 
ılünîdir. Bizim burada Avrupa Konseyini ilgi
lendirir çıkardığımız her kanun, gayet tabiî, 
orada tercüme edilecek, dikkatle incelenecek; 
«haa, bunlar statünün bu maddesini dolambaçlı 
yollardan kaldırmaya teşebbüs ediyorlar, bu 
olmaz» diyeceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, kaldı ki Avrupa 
Konseyi, üye seçimi usulleri üzerinde etütler 
yapmaktadır ve bütün memleketlerde üyeler 
nasıl seçilmelidir'i tetkik etmektedir, her mem
lekette aynı şekilde seçilsin diye teklifler ha
zırlanmaktadır. Hattâ şöyle bir fikir öne atıl
mıştır; Avrupa Konseyi bir nfevi Avrupa Par-
lâmentosudur, her memleket genel seçimde Av-
rııpa Konseyine bir nevi milletvekili seçsin. 
Bunlar, bırakınız Avrupa Konseyinde incelen-
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isin, bunlar üzerinde kararlara varılsın ve her 
kabul edilen o şekil diğer memleketlerle bera
ber tarafımızdan da kabul edilsin. 

Muhterem arkadaşlarım, huzurunuza gelen 
teklifte mevcut dostluk grupları, diğer Par
lâmento grupları bütün Meclise teşmil ediliyor; 
NATO Grupu, Parlâmentolararası Grupu, Dost
luk grupları. Şimdi, bu imkânsızdır. Parti var
dır ki, Meclisimizde NATO'ya aleyhtardır. 
Nasıl dersiniz siz NATO Grupu olarak o par
tiyi de bunun içine koyuyorum? O parti buna 
girmemelidir, zaten giremez de. Siz Umumi 
Heyette o grupa üye seçtireceksiniz. O parti
den üye mi seçeceksiniz, o parti seçime mi ka
tılacak? O partiden üye seçtiğiniz ve NATO 
Parlömanterlerine gönderdiğiniz vakit, NATO 
Parlömanterleri topluluğu demiyecek mi ısize; 
«Canım bunlar bizim mevcudiyetimize aleyh
tardır, buraya nasıl üye olarak geldiler?» 
Buna imkân yoktur arkadaşlarım. Aynı şekil
de dostluk grupları Meclise teşmil edilemez. 
Dostluk grupu diyoruz. Misal alalım; Türk -
Amerikan Dostluk Grupu.. Parti vardır M, 
Amerikan dostluğuna şiddetle aleyhtardır, 
Amerika ile münasebete aleyhtardır, bunu 
nasıl bu dostluk grupuna koyarsınız? Dostluk 
grupuna istiyen girer, ona taraftar olan girer. 
Yarın grup kurulabilir; Türk - Rus Dostluk 
Grupu.. Ona girmek istemiyen olur, nasıl bu
nu siz bütün Meclise teşmil edersiniz ve o grup
ta seçim yaparken, oraya heyet gönderirken bü
tün gruplara mensulbolanlar gidecek, dersiniz? 
Bugünkü sistemde zaten bu gruplar bütün 
Meclis üyelerine açıktır, bütün Senato üyele
rine açıktır, istiyen sadece ufak bir alâka gös
terip gidip, ben de buraya dâhil oluyorum de
mekle oraya girer. Ama siz kendiliğinizden, 
herkes buraya girmiştir, diyemezsiniz. Bu, 
gayet garip olur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bunlar üze
rinde hakikaten hassasiyetle, dikkatle durmak 
yerinde olur. Bütün Meclise teşmil edilmiş 
davetler vardır; yabancı bir Parlâmento, Türtk 
Parlâmentosunu davet etmiş. O vakit bu davet 
bütün Parlâmentoya zaten teşmil edilmiştir, 
bunu kendi aramızda hallediyoruz; gruplar 
kur'a çekiyorlar, kim çıkarsa onlar gidiyor. 
Burada dil bilme konusu üzerinde de durulmu
yor. 
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| Bu dil bilme konusu deyince bir iki kelime 
ile bunun üzerinde durmama müsaadenizi rica 
ederim. 

Aziz arkadaşlarım, mevcut 378 sayılı Ka
nun, dışarı gidecek bütün heyetlerdeki bütün 
üyelerin mutlaka dil bilmesini şart koşmuştur. 
Bu realist bir görüş değildir arkadaşlarım. 
Mecliste dil bilen ufak bir azınlıktır. Dil bil
mek biraz da tesadüf ve imkân işidir, imkânı 
olmuştur bir arkadaşımız dil öğrenebilmiştir, 
öteki arkadaşımız müşkülât içinde yetişebil-
miştir, dil öğrenememiştir. Dil bilene imtiyaz 
tanıyamazsınız. Meclisimizi dışarıda temsil eden 
heyetlerde birkaç tane dil bilenin bulunması
nı şart koyabilirsiniz, ama her giden mutlaka 
dil bilecektir, diyemezsiniz. Dışarı giden dil 
bilmiyebilir, ama görgüsünden, tecrübesin
den, bu meseleler hakkında mütalâsından pekâ
lâ giden heyet istifade edebilir. Realist gör
mek lâzımdır ve sadece nazari olarak, ancak 
dil bilen gidecektir, demekten vazgeçmek gere
kir. 

Muhterem arkadaşlarım, çok kolay söyleni
yor; «Efendim dil bilen gitsin, başkası git
mesin..» imtiyaz sağlamaya hakkınız yoktur. 
imkânı olmamıştır arkadaşlarımızdan birçok
larının belki. Ama heyette mutlaka birkaç ta
ne iyi dil bilen bulunacaktır, bulunması lâzım
adır, onu şaft koyabilirsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Gülek, bir dakikanız kal
dı efendim. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; denecek ki, iş aceledir. Biraz 
evvel Anayasa Mahkemesi kararından size oku
dum; Anayasa Mahkemesi bunu düşünmüş ve 
demiş ki; birinci maddeyi kaldırıyoruz ama, 
bunu kaldırmakla Meclisin dışarıya temsilci 
göndermesini imkânsız hale getirmiyoruz. Dı
şarıya temsilci gönderme 378 sayılı Kanun çık
madan da mümkündü, gidiyordu ve aynı şe
kilde göndermek mümkündür. Sözcü arkada
şımız buyurdu M; «aynı şekilde iki Meclisten 
karar almak zordur.» aynı şekilde iki Meclisten 
yıllarca karar alınmıştır ve aynı şekilde al
mak mümkündür. 

Şimdi, aceleye gelmiştir, son derece önemli 
bir konudur, bu kadar önemli bir konunun 
acele çıkması doğru değildir, Hükümetin mü-

| talâasmı almak lâzımdır. Bu meseleleri haki-
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katen enine boyuna inceledikten sonra huzuru
nuza daha esaslı bir kanun teklifi ile gelmesini 
sağlamak amaciyle bu lâyihanın encümene 
iade edilmesini teklif ediyorum, iltifatınızı ri
ca ederim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Kırca, 
buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BU RAPOR 
SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (istanbul) -
Muhterem arkadaşlarım; kanunun maddeleri
ne geçerken, bütün arkadaşlarımızın, bu ka
nunla ne getirildiğini ve ne getirilmediğini iyi
ce bilmelerini temin için Sayın Gülek'in bura
daki bâzı ifadelerini komisyon adına tashih et
mek isterim. 

Getirilen kanun teklifinde, karşılıklı dost
luk gruplarının sistemini değiştiren hiçbir hü
küm mevcut değil. Mevcut hüküm, parlâmen-
tolararası birlik grupları içindir. Dostluk grup
ları ayrı bir mefhumdur, ilgisi yok... Parlâ-
mentolararası birlik gruplarının bünyesi, bu bir
liklerin toplantılarına gönderecekleri temsilci 
heyetlerin seçiliş usulleri, evet değiştiriliyor 
ve sıhlhate kavuşturuluyor. Ama dostluk grup-, 
lan bakımından hiçbir değişiklik yapılmıyor. 

Lisan meselesine gelince; bütün arkadaşla
rımızın şu hususu çok iyi bilmeleri lâzım; mev
cut kanunda bir hüküm var. Mevcut kanun
daki hükmün prensibi nedir? 

1. Muahede ile kurulmuş olan ve bir mil
letlerarası tüzelkişinin organı olan veya olmı-
yan kurullara gidecek olan arkadaşlar lisan bi
leceklerdir. 

2. Yine mevcut kanuna göre, parlâmento-
lararası birliklerin toplantılarına gidecek olan 
arkadaşlarımızın, kanunda gösterildiği tarzda 
lisan bilmeleri mecburiyeti vardır. («Yoktur» 
sesleri) Vardır efendim, halen mer'i kanunda 
da vardır. Lisan bilme mecburiyeti mer'i ka
nunda iki hususta yoktur; dostluk grupları 
bir davet ve saire sebebiyle dışarıya bir heyet 
gönderiyorlarsa o zaman lisan bilmek mecbu
riyeti yoktur. Bunun gibi, bir yabancı parlâ
mentodan Türk Parlâmentosuna bir davet gel
miştir ve o davete icabet edecektir Türk Parlâ
mentosu; o zaman da lisan bilmek mecburiyeti 
yoktur. Binaenaleyh, dostluk gruplarının gön
derecekleri heyetler için ve yabancı bir parlâ-

I mentodan vâki bir ziyarete icabeten oraya gi
decek heyetler için lisan bilme mecburiyeti 
vardır, ifadesi külliyen yanlıştır. Ne mevcut 
kanunda bu vardır, ne de şimdi Anayasa Ko
misyonunun getirdiği metinde bu vardır, iki
sinde de yoktur. 

Avrupa Konseyi istişari Meclisi veya NATO 
Parlâmentolararası Birliği Konferansı mevzu-
bahsolduğu zaman, halen meri' kanuna, lisan 
bilinmesini mecburi kılmaktadır. Sayın Gü-
lek bu parlâmentolararası birliklerde büyük 
hizmetleri geçmiş bir arkadaşımızdır. Eğer 
şimdiye kadar kendilerinin başımda bulunduk
ları bu birlik gruplarının idare heyetleri, ve-
levki fikirlerinden istifade etmek için olsa, 
eğer bu toplantılara lisan bilmiyen arkadaşla
rımızı temsilci heyetlerine ithal etmişlerse, bil 
miyorum edildi mi, edilmedi mi malûmatım 
yok, ama edilmişse -ki kendi kanaatlerinin 
edilebileleği merkezinde olduğu anlaşılıyor-
mevcut kanun ihlâl ediliyor demektir. Bu da, 
bu kanunun buraya getirilmesi bakımından 
munzam bir delildir. 

Muhterem arkadaşlarım Komisyonun kanaati 
şudur ki; Avrupa Konseyi istişari Meclisi, NA
TO Parlâmentolararası Birliği Konferansı, Dün
ya Parlâmentolararası Birliği toplantısı bilâha-
ra. Bu gibi yerlerde genel kurullar vardır, bu 
gibi yerlerde komisyonlar vardır. Sayılarımız 
yeterli değildir, aynı arkadaşların muayyen ko
misyonlara koşuşmaları mümkün de değildir. 
Açıkça ifade edeyim ki, bu toplantılara her 
zaman giden arkadaşlar yeterli lisan bilgisine 
de maalesef sahibolmamışlardır ve bundan Tür
kiye Cumhuriyetinin temsili ve Türkiye Cumhu
riyetinin meselâ Kıbrıs meselesi gibi bir ko
nuda çıkarlarının müdefaası zarar görmüştür. 

Bir komisyona gideceksiniz, bir genel ku
rula gideceksiniz burada üye olacaksınız. Siz
den evvelden isterler; şu temsilci heyetiniz
den kimler hangi komisyona girecek diye. Bü
tün bu kurullarda usul budur. Bildirirsiniz, 
lisan bilmez, onun yerine bir başkası gitsin. 
Böyle şey olmaz arkadaşlar. Eğer bu memle
ketin Meclislinin yabancı kurullarda şerefle tem
silini istiyorsak re eğer bu kurullarda, - ki 
meselâ Avrupa Konseyi bunlardan bir tanesi
dir - Kıbrıs meselesi hakkında en lehimize ka
rarları alan yer Avrupa Konseyi Danışma Mec
lisidir. Ama bu yerlerde dirayetle, kifayetle, 
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ehliyetle temsilimizi istiyorsak elbette ki lisan 
bilen arkadaşlarımızı göndereceğiz. Bunun dı
şında her hangli bir düşüncenin vâridolabilece-
ğini Komisyon düşünememektedir ve bu, ha
len mer'i olan hükümlerde de böyledir arkadaş
larım, bizim getirdiğimiz kanunda da böyledir. 
Hiçbir fark yok bu açıda. Dün de Avrupa 
Konseyi istişari Meclisine seçilecek arkadaşla
rın ve Parlâmeııtolararası Birliği toplantılarına 
katılacak arkadaşların lisan bilmesi mecburiyeti 
vardı, bugün getirilen teklifte de var ve ol
ması da lâzım. Ama tekrar ediyorum; lisan 
bilme mecburiyeti, dostluk gruplarının gönde
recekleri heyetler için ne dün vardır, ne de bu 
teklifte vardır. Yabancı bir Parlâmentonun 
Türk Parlâmentosunu davet etmesi üzerine bu
radan gidecek heyete dâhil olacak arkadaşları
mızın lisan bilmesi mecburiyeti dün de yoktu, 
bugün de yoktur. 

Binaenaleyh, bütün arkadaşlarımla oylarını 
kulanırken, bu bakımdan eskiden vâki tatbikat
ta bir değişiklik olmadığını şu lisan meselesi 
açısından, iyice bilmelerini rica ederim. 

Ha bu lisan meselesini kim tevsik edecek, 
kim tahkik edecek? Bizim kanaatimize göre ita 
âmiri olan Millet Meclisi Başkanı. Kanun; «ye
terince lisan bilmesi lâzımdır», diyor. Bizim ka
naatimiz odur ki, yeterince lisan bilmediğini 
bu gibi toplantılara tevsik edemiyen kimselerin 
harcırah muamelelerini ita âmiri olarak, Mil
let Meclisi Başkanı yapmamakla kanunen mü
kellef, çünkü aksi halde ciddiyeti kalmaz, cid
diyeti kalacağını da kimse söyliyemez. Şunu da 
tekrar ediyorum; böyle bir mecburiyet, dost
luk gruplarının gönderecekleri heyetlerde ve 
yabancı bir Parlâmentonun davetine icabet için 
yabancı memlekete giden heyetlere girecek ar-
kadaşliarımızm lisan bilmesi mecburiyeti hiçbir 
şekilde yoktur, bu teklifle de olmıyacaktır. 
Çünkü burada iştirak edilecek toplantı mev-
zuubalhis değil. Karşılıklı müzakere mevzuu-
bahis değildir, ecnebi lisanı üzerinde. 

Şimdi, birinci madde üzerinde Sayın Gülek'-
in yaptığı tenkidleri gelince; bu tamamiyle şek
lî bir şeydir. Anayasa Mahkemesinin kararı 
maalesef çıkmamıştır. Çıkmayınca komisyonda 
bir tereddüt hâsıl oldu. Nenin neresini iptal 
etmiş, acaba verilen iptal, çünkü o da olabilir 

maddeyi iptal etmez de om addeden mündemiç 
bir hükme velev maddi bir şekilde yazılmasını 
dahi iptal edebilir, binaenaleyh bir tereddüt doğ
muş bu bahiste, bu tereddüdün neticesi bu ama 
o arada çıktı bu karar. Gördük ki, maddenin 
tümü iptal edilmiş. Ne yaptık o zaman? Bu 
maddeye zaten fıkralar ekliyoruz diyoruız ge
tirdiğimiz metinde, birinci maddesine aşağıdaki 
fıkralar eklenmiştir, daha evvelki fıkralara ka
nunda, yani iptal edilmiş kanunda mevcut 
fıkralara zaten itibar ediyoruz, onları ekledik, 
yeniden bir metin hazırladık ve buraya Senato
nun yüzde 30 Millet Meclisini ylkide 70 nispe
tinde temsil edileceği hükmünü ekledik. 
Anayasa Mahkemesinin de istediği, Anayasa 
Mahkemesinin bu kararının gerekçesine katıl
mamakla beraber, fiilî tatbikat meclisimizde 
saten bu merkezde olduğu için, bunu ekledik 
ve veriyoruz. Binaenaleyh şeklî bakımdan or
tada hiçbir şey yok. Anayasa Mahkemesinin ne 

ı noktadan iptal ettiği belli, komisyonun hangi 
sebepten dolayı bu iptal hususunun icabına ka
tıldığı da belli, başka bir ihtilaflı konu zaten bu 
birinci madde bakımından yok, binaenaleyh ip
tal edilmiş maddede mevcut hükümleri aynen 
muhafaza edip onun arkasına ekliyeceğimiz hü
kümleri ekliyerek bir takrir hazırladık, şimdi 
dû okuyacağım. 

İstifa mektubu alınması meselesine gelince; 
bu konuyu Dışişlerinin bu konularla yetkili 
mensuplariyle konuştuk arkadaşlar. Böyle bir 
çeşit Parlâmento mücamelesinin icabı demekle 
geçeyim hususlarda Avrupa Konseyi statüsünün 
ruhunun böyle bir hükmü zait kılacağı kanaa
tini ifade etmedik. 

Feridım Ergin Bey za-r.anunda ne oldu? Bir 
mebus muayyen fikirleri müdafaa ettiği için par
tisinden ayrılmış. Ayrılınca Hükümet bvı kimce-
:ain ismini Avrupa Konseyine bildirmemiş de de
ğil harcırahını vermemiş. Şimdi burada bahis 
mevsim olan şey tamamiyle ayrı. Eir kimnoıin 
partıhiyle alâkası kesilmiş olursa diyoruz, pe
şin olarak "bir taahhütte bulunacak, bir namus 
z'yz'û verecek ve Millet Meclisinin Başkanının bu 
naıan.:; gözünü yerine getirmesine de peşin ola
rak muvafakat edecek. Hu partinin program:1 m 
beğenmiyorum, bu partinin gidişini beğen::iyo-
rern, ayrıldım, çıktım yahut ihracediMim. Bu
günün sistemi içerisinde, Feridun Ergin Beyin 
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hâdisesinde olduğu gibi; efene Um, Hükümet 
harcırah vemıiyccek diye bir ney yok. Sadece 
bir partiyle ilişiği kesilen bir insanın o partinin 
kendisini getirdiği bir görevden feragat etmek 
gibi bir mücadele vecibesini yerine getirmesinin 
icabını gerçekleştirmek var. Bu, Avrupa Kon
seyi Danışma Meclisinde yer alan yabancı par
lâmentoların pek tecrübeli üyelerine sorsanız 
muhterem arkadaşlarım, partinizle ilişiğiniz ke
silirse acaba şu Danışma Meclisi üyeliğine bilfiil 
devam eder misiniz? Zannederim, şüphesiz an
layışla karşılanması gereken çok istisnai ahval 
dışında bu Danışma Meclisinde bulunan yabancı 
parlömanterlerin çok büyük çoğunluğu hayır 
diyeceklerdir. Çünkü bu bir parlömanter tea
müldür. Binaenaleyh bunun hukukî müşkülât. 
arz edeceği ileri sürülemez. Bir üyeye harcırah 
verilmemesi gibi Avrupa Konseyi statüsünü, bir 
muahedeyi ihlâl eden bir durum burada teklif 
edilmiyor. Ya?.. Esasen istifa mektubu oraya 
gönderiliyor. Avrupa Konseyi bize soracak. Na
sıl olur da bu zatın istifa mektubunu gönder
diniz? Çünkü kendisinin partisiyle alâkası kesil
miştir ve parlömanter teamül odur ki, bir par
tiyle alâkası kesilen bir parlömanter genellikle 
pek istisnai ahval dışında o partisinin kendisini 
getirdiği görevlerden de ayrılır. Bu hukukî ba
kımdan da farklı, siyasi ehemmiyeti bakımın
dan da farklıdır. Buna rağmen muhtelif bu iş
lerle ilgili arkadaşlarımızla da temas ettikten 
sonra komisyon şu kanaate vardı ki; fiilen böy
le bir durumun, hele bu meseleler burada böyle
sine konuşulduktan sonra bundan böyle tahad-
düs etmesi bahis mevzuu değildir, madem ki, 
bahis mevzuu değildir o takdirde bunu buraya 
koymaya da lüzum yoktur, nihayet kanunlar ih
tiyaçlar varsa çıkarılır, böyle bir ihtiyacın çok 
acele, müstacel ve basla yapar bir tarzda mev
cudiyeti de varit değildir, bu itibarla bunu çı
karmakta bir mahsur görmüyoruz, dedik. 

Şimdi, kanunun ikinci maddesine gelince; bu 
kanunun ikinci maddesinde yer alan parlâmen
tolar arası birliklerin birtakım tüzükleri var
dır. Bunlar derneklerdir, hukukî bakımdan 
dernektir bunlar ve bunların tüzüklerinin de hu
kukî mahiyeti dernek tüzüğünden farksızdır. 
Binaenaleyh sanki bu parlâmentolar arası bir
liklerin tüzükleri bir milletlerarası andlaşma 
hükmündeymiş gibi kanunlarımızı bu milletler
arası antlaşmalara bu şıkta behemahal uydur-

I mak gibi bir mecburiyet, hukukî bakımdan yok
tur. Derneklerin tüzüklerinin kanunlara uygun 
olması lâzımdır. Binaenaleyh kanunda da biz 
burada bir hüküm sevk ediyoruz. Bu hüküm 
gayrimantıkî mi? Bu hükmün gayrimantıkî ol
duğuna kaani değiliz. Çünkü diyoruz ki; ma
demki Millet Meclisinden ve Cumhuriyet Sena
tosundan ayrı ayrı izin alınmak suretiyle kuru
lur, bu parlâmentolar arası birliklerin Meclisi
mizdeki grupları, mademki biz buna heyeti unıu-
miyelerde izin veriyoruz, kendi oyumuzla izin 
verdiğimiz bir parlâmentolar arası birlik gru-
puna bütün Meclis üyelerinin üye olacağını bir 

j kanuni faraziye halinde ileri sürmenin bir man
tıksızlığı da yok. Faydası ne bunun? Faydası; 
biraz evvel de ifade ettiğim gibi şu; bu mesele
de bu Meclisin her grupunda mevcudolan ehli
yetli insanların mümkün mertebe verimli bir 
rekilde bu işlerde kullanılmasını temin etmek, 
bir; ikincisi, bu kimselerin seçilmesine müm
kün mertebe fazla parlörnanteri iştirak ettir
mek. Nasıl olur bu? Tıpkı Avrupa Konseyi İs-

ı tişari Meclisine yaptığımız seçimlerde olduğu gi
bi gruplarda bu seçimleri yaparsak olur. Biraz 

I evvel burada bir arkadaşımın ifade ettiği gibi, 
bazan 10 kişiyi, âzami 20 kişiyi geçmiyen ve 
toplantılarının yapılış tarza, halamından pek çok 

i itirazları filhal davet etmiş bulunan bâzı toplu
luklar içinde yapılmasına nisbetle gruplarda ya-

I pılmasmm bu seçimlerin çok daha demokratik 
ı olduğu ve çok daha rasyonel olduğu, çok daha 

şuurlu neticeler vereceği bizim kanaatimizce 
şüphesizdir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir hususu da
ha ortaya attı Sayın Gülek, dedi ki; bâzı grup
lar var ki, meselâ zannediyorum İşçi Partisini 
kasdetti, gizli bir şey de değil bunu söyliyebili-
rim burada zannediyorum, NATO nun aleyhin-
dedirler, NATO Parlömanterler Arası Birlik 
Grupunun nasıl olur da üyesi farz edilirler? Bu 
bizim de aklımıza geldi. Yalnız kanunlar ihti
yaçlara göre çıkarıldığına göre, bu birliklerin 
kendi tüzüklerine göre, Türkiye'den dışarıya gi
decek olan heyetlerin sayısı da malûm bulun
duğuna göre, pratikte, fiilen, bugünkü durum
da Sayın Gülek'in bahis buyurdukları gibi, bir 
mahzurun bizzat işçi Partisini rahatsız etmesi 
söz konusu olamaz. Fiiliyatta böyle bir mesele 
yoktur. Fiilen böyle bir dâva yoktur. Eğer, 
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fiilen böyle bir dâva vardır derlerce, o saman 
teknik olarak da bunun ıslahı imkânları yok 
değildir. Bunu, Sayın Gülek bu itirazlarını bir 
takrir şekline sokarlar, müdafaa ederler. Ama, 
bizim kanaatimiz odur ki buna lüzum yoktur, 
çünkü bu heyetlerin sayısı icabı ortaya çıkan 
durum zaten pratikte böyle bir vaziyet partma-
maktadır ki bizzat işçi Partisi, Sayın Gülek'in 
şikâyetine iştirak ederek, bizi temsil edilmek 
istemediğimiz bir yerde temsil ediyorsunuz, di
yecek bir durum yok ortada. Şimdi, buna mu
kabil kanunun bu hükmünün - tekrar ediyo
rum - meselelerin, grupların normal toplantı
larında hayli zaman önce ilân edilmiş gündem
lerle, çnükü zannediyorum, meselâ bizim grupu-
muzda öyledir, Halk Partisi Grupunda öyle
dir, zannediyorum Adalet Partisi Grupunda da 
öyledir, seçim yapılacağı zaman bu seçimlerin 
bir hafta önceden ilânı falan gibi kesin şartlar 
vardır. Bütün grup üyelerine bu seçimlerin 
yapılacağı bildirilir, dağıtılır, kâğıtlara konu
lur, gazetelerde neşredilir, radyoda neşredilir, 
bu gibi mecburiyetler de vardır. Herkesin du
rumu çok iyi bilerek ve mümkün mertebe çok 
insanın gruplarına gelip oy vermesini sağhyarak 
bu seçimleri yaparsak, hakikaten Meclisimizde 
öteden beri hayli âtıl kalmış ve bu meselelerde 
pek çoklarımız kadar tecrübeli olan kimselerden, 
memleketimizin menfaatlerini savunmak bakı
mından istifade etmek imkânını bulacağımız 
gibi, çünkü hiç şüphesiz gruplar bunlarm ehli
yetini ve kabiliyetini başka arkadaşlarımızın 
ehliyet ve kabiliyetini bugüne kadar tasdik et
tikleri gibi, tasdik etmekte gecikmiyeceklerdir, 
bundan fariğ olmıyacaklardır ve aynı zamanda 
kimler seçilecekse, bu seçimleri çok daha fasla 
seçici arkadaşın iştiraki suretiyle yapmış ola
cağız ki, bu da hakikaten çok daha demokratik 
bir yol olacaktır. 

Böylelikle bir mahzur daha ortadan kalkıyor. 
Yapılan incelemelerimiz gösteriyor ki, bu birlik 
gruplarından bugüne kadar yabancı memleket
lerdeki toplantılara giden heyetler, maalesef 
mer'i kanun hükümlerine uygun olarak kurul
mamışlardır. Mer'i kanunda siyasi parti 
gruplarının adaletli bir şekilde bu heyetlerde 
temsili şartı yer aldığı halde ve en aşağısından 
bu, adaletin icabı oranlara itibar etmek olduğu 
halde, buna riayet edilmemiştir, idare heyetleri, 
genellikle, yine idare heyetine mensubolan ar-
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kadaşları bu gruplararası adaletli temsilin icap
larına da dikkat etmeksizin seçmişlerdir ki, 
bizim kanaatimiz odur ki, bu şekilde seçilen 
heyetler kanuni vasfı haiz olmadıklarından do
layı esasen ita âmirinin vetosuna tabi olmak 
durumundadırlar. Çünkü, kime ne harcırah ve
rilecekse, ne yevmiye verilecekse, verilecek olan 
harcırah ve yevmiyenin yapılacağı hizmeti tav
sif eden kanunun şartlarına uygun olarak ve
rilmek lâzım. Binaenaleyh bu mahzuru da orta
dan kaldırıyor bizim getirdiğimiz sistem. Çün
kü böylelikle kuvvet oranları nisbetinde, heye
tin sayısına göre her grup temsil imkânını bul
muş olacaktır. 

Bu konuda, kuvvet oranları nasıl hesaplana
cak, nasıl tesbit edilecek? Elimizde Anayasa 
Mahkemesinin bu konudaki son kararı işte bu 
konudaki kararıdır, 11 Mayıs 1967 tarihli ka
rar. Bu konu da bundan evvelki tatbikat Ana
yasaya aykırı diye vasıflandırılmıyor. Bundan 
önce, bu konularda nasıl yapılıyorsa şimdi de 
öyle yapılacağı şüphesiz. 

Şimdi bunun dışında, getirdiğimiz metnin 
diğer maddelerinde sadece teknik birtakım hu
suslar yer alıyor. Bunlar esasen maddelerin sı
rası geldiği zaman görüşülebilecek hususlardır. 
Bunlara temas etmiyeceğim. Sadece konuşmama 
son verirken şunu bir defa daha belirtmek iste
rim; bu şimdiki kanun teklifimizde, bu teklif 
kanunlaştığı takdirde, şimdiye kadar olduğu 
gibi yabancı parlâmentolardan vâki davetlere 
icabet edecek olan Türk Parlâmentosunun he
yetlerine girecek arkadaşlarımızın lisan bilgisi
ne saJhibolnıası şart değildir. Dostluk grupları
nın dışarıya göndereceği heyetlerde de lisan bil
gisi aranmamaktadır. Sadece Apvupa Konseyi 
istişari Meclisi gibi heyetlere ve parlâmentolar-
arası birlik toplantılarına gidecek olan arka
daşlarımızda lisan şartı aranmaktadır ki, bu es
kiden de aynen böyle idi. Binaenaleyh bu ba
kımdan bir değişiklik yoktur. Arkadaşlarımı
zın bu konuda açık zihinle rey vermelerini te
min için, bir kere daha bu hususu tekrar ediyo
rum. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Şefik İnan, buyurun. 

O. H. P. GRUPU ADINA ŞEFİK İNAN 
(Çanakkale) — Sayın Başkan, sayın arkadaş
larım, mâruzâtım kısa olacaktır. Konu gereği 
kadar aydınlanmıştır. 
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Kanun teklifi, esas bakımından iyi bir ka
nun teklifidir. Getirdiği yenilik, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin terekküp tarzında mev-
cudolan oranın bu konulara da tatbikidir. Esas 
yenilik burada. Bunun dışında bâzı yenilikler 
daha gelmektedir. Şöyle ki; andlaşmalara daya
nan milletlerarası teşekküller vardır. Parlâmen
tomuz bu teşekküllere katılmaktadır. Katılan 
üye arkadaşlarımız yol paralarını ve yevmiye
lerini Devlet Bütçesinden almaktadırlar ve mev
cut kanun buralara gidecek, seçilecek arkadaş
ların nasıl seçileceklerini öngörmüştür. Bu nok
tada hiçbir değişiklik yoktur. Meselâ, Avrupa 
Konseyine, Müşterek Pazara gidecek, katıla
cak, NATO Parlâmentolar Birliğine katılacak 
arkadaşların nasıl seçilecekleri, her partinin 
kontenjanının ne olacağı ilâahiri, bunlar bu
gün yürürlükte olan kanunda mevcuttur. Bu 
bakımlardan bir değişiklik yoktur. Değişiklik 
sadece Senato'nun oranını, Meclisin oranını tes-
bit eden hükümden ibarettir. Bunun dışında bir 
yenilik gelmektedir. O da, bugüne kadar Par
lâmentomuzda mevcut parlâmentolararası bir
liğin Türk Parlâmentosu içindeki teşekkülünü 
ilgilendirmektedir. Nevama Parlâmentomuzda 
bir dernek vardır, Parlâmentolar Birliği Derne
ği gibi bir dernek vardır. Bugüne kadar istiyen 
parlâmento üyeleri buraya üye olurlardı, aidat 
verirlerdi ve her dernek gibi toplantısını ya
par, seçimini yapar, idare heyetini seçerdi, ya
hut öyle yapması gerekirdi. Bu dernek Parlâ
mentolararası Birliğin yıllık toplantılarına ka
tılır idi. Dernek olduğu halde, bütün parlâmen
to üyelerinin üye olmadıkları halde Türk Par
lâmentosunu temsil eder Parlâmentolar Birliğin
de, yol parasını ve yevmiyelerini de Devlet Büt
çesinden alırlar idi. Hem dernek, normal olarak 
dernek, bu gibi masraflarını kendi bütçesinden 
karşılaması gerekirken Devlet bütçesinden 
almaktaydılar bugüne kadar. Fakat dışarıda, 
Parlâmentolar Birliğinde Türk Parlâmentosu
nu temsil ettikleri halde, seçim tarzı, andlaş
malara dayanan kuruluşlara iştirakteki se
çim tarzının aynı değildi. Şahsan bu konuyu 
her yıl bütçede bahis konusu etmişimdir, itiraz 
etmişimdir. Mademki, dernektir, bütçeden bu 
tahsisatı alamaması lâzımdır, diye itiraz et
mişimdir. Bütçeden aldığına göre, seçim tarzı
nın diğer andlaşmalara dayanan kuruluşlar
daki gibi olması lâzımdır diye savunmuşum-

dur. Hû defasında da tahsisatın silinmesini 
sağladım Bütçe Komisyonunda. Ama burada 
tekrar ihya edildi. Bu bakımlardan getirilen 
yenilik uygundur. Çünkü arkadaşlar, dernek 
halinde kaldığı zamanda çok defa, ne zaman 
toplanacağı, nasıl toplanacağı, nerede topla
nacağı bütün Parlâmento üyelerince meçhul 
kalıyordu. Bâzı arkadaşlar seçiliyor, kendi ara
larında seçim yapıyorlar ve Devlet bütçesin
den masrafları karşılanmak suretiyle de bu gibi 
toplantılara katılıyorlardı. 

Şimdi bu kanun bunu da bir nizama bağ
lamaktadır. Bu bakımdan yerindedir, isabetli
dir. Ancak maddeler arasında; partisinden se
çilmiş bir arkadaşın partisinden istifası meselesi 
var. Bu istifa konusunun iki cepphesi var; bi
risi iç; bizi ilgilendiren, memleket içerisinde 
bizi igilendiren cephesi. Bir de; gidilen, çalış
malarına iştirak edilen teşkilâtla olan müna
sebetler bakımından dış cephesi var. 

Bildiğime göre bir arkadaşımız, meselâ 
Avrupa Konseyine üye olarak seçilip ismi bil
dirildi mi, kaç yıl! için seoildiyse o müd
detin sonuna kadar o teşkilât o arkadaşımızı 
kendi üyesi olarak tanır, tüzüğü öyledir, onu 
tanır, o teşkilât. Ama biz, içeride, şimdi ora
dan istifa etmesi için elinden mektup alıyo
ruz, peşin alıyoruz. 

Burada bir şey var; zihni kurcalayıcı bir 
olayla karşı karşıyayız. 

Sözcü arkadaşımız, «Bunu yapılan itirazlar 
muvacehesinde tasarıdan çıkaracağız» dedi. 
Bendeniz derim ki; «Bunu sağlamak müm
kündür.» Çünkü hem asil üye gösterilir böyle 
yerlere, hem de yedek üye gösterilir. îç mesele
miz olarak bunu şöyle halledebiliriz; belki ko
misyon bunu müsait karşılıyaJbilir diye arz 
ediyorum. 

Asil üye, partisinden istifa etti, binaen
aleyh o teşkilâtta ismi bakidir, ama faaliyetlere 
yedeği iştirak eder Meclis Başkanı yedeğine 
harcırah verir, istifa etmi§ olan arkadaşa har
cırah vermez. Harcırah verilmedi miydi de 
mesele kalmaz. 

Şimdi, peşin istifa şekil yerine böyle bir 
hal tarzı da düşünülebilir, fakat her halde bu
rada bir boşluk var. Maddeden istifa hük
münü çıkardığımız zaman da bir mesele ortada 
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kalıyor. Bunun hali için bir formül aramak 
durumundayız sanıyorum. Her halde araştırı
lınca bulunabilir. 

Kanun, dostluk grupları hakkında bir şey 
getirmemektedir. O, bugünkü gibi devam ede
cektir, fakat sanıyorum ki... 

BAŞKAN — Sayın Şefik inan, bir dakika
nız kaldı. Bağlayınız lütfen. 

ŞEFÎK ÎNAN (Devamla) — Sanıyorum ki, 
dosıtulk grupları meselesini de bir nizama 
bağlamamız lâzımdır. Belki bugünün, şu anın 
meselesi değildir, fakat gelecekte dostluk grup
larının da, bu gibi faaliyetlere iştiraki konu
sunu da bir nizama bağlamak gerekmektedir. 

Özetliyelim; kanun, esas itibariyle iyidir, 
iyi bir kanundur. Boşlukta olan, tenkid ko
nusu olan meseleleri, bugün andlaşmalara bağlı 
teşekküllerle olan münasebetleri düzenliyen 
kanunu nizam içine almaktadır, isabetlidir. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, tümü üzerindeki gö
rüşmelerin yeterliği teklif ediliyor. 

ALI RIZA UZUNER (Trabzon) — Aleyhin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde söz istiyorsunuz Sa
yın Uzuner. 

Altı arkadaş görüşmüş olduğu için bu önerge 
işlem gerecektir. 

Komisyon adına bir mütalâanız var mı Sa
yın Kırca? 

ANAYASA KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ
CÜSÜ COŞKUN KIRCA (istanbul) — Hayır 
efendim. Demin mâruzâtta bulunmuştum. 

BAŞKAN — Bulundunuz. 
Kifayet önergesini okuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede

rim. 
Aydın 

Reşat Özarda 

BAŞKAN — Önerge aleyhinde, Sayın Ali 
Rıza Uzuner, buyurun. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) - - Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; Yasama Meclis
lerinin zaman içinde artan ve artacak olan 
münasebetlerini düzenlemek elbette yerinde bir 
hareket olmuştur. Ancak şimdiye kadar yapı 
lan müzakerelerden şunu tesbit edebildim ki; 
vukufla burada kanun teklifini komisyon adına 
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savunan değerli arkadaşımız dahi konuşmacı
lardan ilham alarak bâzı maddeelrde değişik
lik yapılmasını peşinen ileri sürdüler. Esasen 
konuşmalar beş dakika olarak kısıtlanmış 
bulunmaktadır. Zannedersem, fazla söz alan ar
kadaş da yoktur. Bu bakımdan kifayetin ka
bulü üzerinde olmıyacaiktır. 

Diğer taraftan, kanun teklifi münhasıran 
Anayasa Komisyonu tarafından incelenmiştir. 
Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir madde 
dolayısiyle yalnızca Anayasa Komisyonuna ha
vale edilmiş. Oysa ki, bir ihtisas komisyonu 
olan ve Hükümetin de görüşünün alınmasına, 
maddeler içinde yer verilen bir metin olması 
hasabiyle de zannıma göre, Dışişleri Komis
yonu görüşünün de yer alması faydalı ola
caktır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; çok az arka
daşlarımız söz aldı. Kısıtlı bir zaman vardır. 
Yani bu önergenin reddi halinde kanunun 
gecikmesi gibi bir durum da doğmıyacaktır. 
Lütfeder önergeyi reddedeseniz, bu konuda 
da benim şahsan kısa bir çalışmam oldu, izaha 
fırsat bulurum. 

Diğer taraftan bu kanunun üzerinde hazır
lıklı bulunmadan müzakeresine geçilmiş oldu. 
Gündeme alındıktan sonra bâzı maddelerini 
tetkik etmeye kısaca imkân bulabildik. Bizim 
de temas edebileceğimiz ve Parlâmentomuzda 
şimdiye kadar yapılan tatbikattan şikâyetçi ol
duğumuz davranışları da bu şekilde dile getir
mek imkânını buluruz. Ve bu, gelecek için ve 
memleketimiz için, özellikle büyiiik bir önem 
taşıyan dış temaslar için faydalı olacaktır 
kanaatindeyim, Bu bakımdan kifayet önergesi
nin reddini arz ve istirham ederim. 

Teşekkürler ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum. 

Yeterliği kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Sayın Kasım Gülek, teklifin, şimdi okuyaca
ğım sebeplerden dolayı komisyona iadesini tek
lif ediyor. 

Önergesini okuyorum efendim. 

Başkanlığa 
Açıkladığım sebeplerle ve; 

1. Anayasa Mahkemesi kararının komisyon
da müzakeresine, 
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2. Hükümetin görüşünü istihsale, 
3. Dışişleri Komisyonu mütalâasını almaya. 
4. Millî itibarımızla, Parlâmentomuzun şe

refi ile ilgili bu hassas konuda esaslı bir ka
nun hazırlamaya imkân vermek için lâyihanın 
komisyona iadesini arz ve teklif ederim. 

Adana 
Kasım Gülek 

KASIM GÜLEK (Adana) — Önergemi izah 
zımnımda söz istiyorum. 

BAŞKAN" — Efendim, izah ettiniz önerge
nizi, konuşmanız sırasında izah ettiniz ve «Bir 
önerge veriyorum bu konuda» dediniz. Artık 
ilâve edecek bir şey var mı efendim? 

KASIM GÜLEK (Adana) — Var efendim. 
BAŞKAN1 — imkân yoik buna usul bakımın

dan efendim. 
Efendim, Sayın Gülek'in önergesinde açık 

ladığı v€ okuduğum sebeplerle kanım teklifin o 
komisyon olarak iştirak ediyor musunuz efen
dim? 

AHAYASA KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ
CÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Komis
yon olarak iştirak etiyoruz efendim. 

BAŞKAN" — Komisyon bu önergeye katılmı
yor. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Komisyonun 
katılmama mütalâası üzerine söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — İmkân yok Sayın Gülek. Ko
misyon her önerge üzerinde; «Katılırım» veya 
«katılmıyorum» der. Zatıâliniz de evvelce açık
ladınız. 

Şimdi Sayın Gülek'in önergesini oyunuza 
sunuyorum. Önergeyi kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. s 

Teklifin ivedilikle görüşülmesi hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et 
miyender... Kabul edilmiştir. 

E ASIM GÜLEK (Adana) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Şimdi bir dakika... Ne sözü 
efendim? Maddelere geçelim de ondan sonra 
söz kaydı yaparız. 

KEMAL SARIİBRAÎIİMOĞLU (Adara) — 
t nci madde üzerinde söz istiyorum Sayın Baş
kan, 

ANAYASA KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ
CÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) - - 1 nci 
madde üzerinde söz istiyorum. 

KASIM GÜLEK (Adana) — İvedilik üze
rinde söz İstiyorum efendim. 

BAŞKAN — Olmaz efendim, ivedilik üze
rinde söz olmuyor efendim. Buna usulen imkân 
yok. 

KASIM GÜLEK (Adana) — O zaman, 1 nci 
madde üzerinde söz isterim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Şimdi söz istiyenleri arz ediyorum. 
Evvelâ Komisyon söz istiyor, sonra Sarıib-

rahimoğlu, Gülek, Muslihittin Gürer... 
Şimdi, 1 nci maddeyi okutuyorum efendim. 

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

Madde 1. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
saayılı Kanunun 1 nci maddesine aşağıdaki fık
ralar eklenmiştir : 

«Yukardaki fıkralar hükümlerine göre bir 
milletlerarası organ veya kurula seçilecek Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yüzde 
otuzu Cumhuriyet Senatosu üyesi, yüzde yet
mişi de milletvekili olur. Bu fıkra hükmü, asıl 
ve yedek üyelikler için ayrı ayrı uygulanır. 

Hangi siyasi partinin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi grupunun ne kadar Cumhuriyet 
Senatosu üyesi ve nekadar milletvekili aday 
göstereceği, aday gösterme hakkına sahip siyasi 
parti gruplarının görüşü alındıktan sonra, Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan
lık Divanlarınca aralarında anlaşılarak tesbit 
edilir. Bu fıkranın uygulanmasında, belli bir 
asıl üyelik için yedek üyenin de asıl üyeyle 
aynı yasama meclisine mensobulması şart de
ğildir; ancak, yukardaki fıkranın son cüm
lesi hükmü saklıdır. 

Yukardaki fıkralar uyarınca bir siyasi parti 
grupu üyesinin aday seçildikten sonra seçi
minin tamamlanması amaciyle adının 1 nci 
fıkra gereğince ilgili yasama meclisine duyu
rulabilmesi için, aday seçilen Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyesinin, o siyasi parti ile olan 
üyelik münaseebtinin sona ermesi takdirine 

• seçilmesi sö^ konusu olan milletlerarası organ 
I veya kurul üyeliğinden istifa ettiğinin Millet 
j Meclisi Başkanlığınca yetkili mercilere usu-
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lüne göre bâdirilmesine muvafakat ettiğine dair 
bir mektup vermesi şarttır. Siyasi parti 
grupu mensubu olmayıp da bir siyasi partinin 
üyesi olanların 3 ncü ve 4 ncü fıkralar uya
rınca seçimde mektubu, seçimi yapacak olan 
yasama meclisinin başkanlığına vermeleri ge
reklidir. Siyasi parti grupunun mensubu olma
yıp da bağımsızlarca kurulmuş bir grupun 
üyesi olanların 3 ncü ve 4 ncü fıkralar uya
rınca seçimde aday olabilmeleri için aynı mik
tarda bir mektubu, seçimi yapacak olan 
ile olan üyelik münasebetinin sona ermesi tak
dirinde seçilmesi söz konusu olan milletlerara
sı organ veya kurul üyeliğinden istiaf et
tiklerinin yetkili mercilere usulüne göre bildi
rilmesine muvafakat ettiklerine dair bir mek
tubu ilgili yasama meclisi başkanlığına ver
meleri gereklidir. Hiçbir siyasi parti grupuna, 
siyasi partiye veya grupa üye olmıyan ba
ğımsızların 3 ncü ve 4 ncü fıkralar uyarınca 
seçimde aday olabilmeleri için, bir siyasi 
partiye ve sayasi parti grupları dışındaki bir 
grupa üye oldukları takdirde seçilmesi söz 
konusu olan milletlerarası organ veya kurul 
üyeliğinden istifa ettiklerinin yetkili mercilere 
usulüne göre bildirilmesine muvafakat ettik
lerine dair bir mektubu ilgili yasama meclisi 
başkanlığına vermeleri gereklidir. 

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

BAŞKAN — Efendim, 1 nci madde üzerinde 
söz istiyen arkadaşların sırasını tekrar arz edi
yorum. 

Evvlâ, Komisyon adına Sayın Kırca, sonra 
Sarıibrahimoğlu, Kasım Gülek, Muslihittin Gü-
rer, Sabahattin Savacı, Kadri Erogan, Muammer 
Baykan, Feyyaz Koksal. 

Buyurunuz Sayın Kırca. 

ANAYASA KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ
CÜSÜ COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhte
rem. arkadaşlarım, kanunun tümü üzerindeki gö
rüşmeler sırasında bu maddede bâzı teknik ta
dilleri komisyonun yaptığını arz etmiştim. Ana
yasa Mahkemesinin kararı intişar ettikten son
ra, kanunun 1 nci maddesinin tümünün Anaya
sa Mahkemesince iptali cihetine geidildiği, bu 
gidilip gidilmediği hususunda tereddütler tama-
miyle ortadan kalktı. Ve binaenaleyh, basılı me
tinde şu ifade var : 

«16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.» 

Şimdi, 1 nci madde kalktığı için, esasen üze
rinde ihtilâf olmıyan ve Anayasa Mahkemesin
ce de bir ihtilâf mevzuu olarak görülmemiş 
olan, iptal edilmiş maddede mevcudolan esasla
rı, yeni düzenlediğimiz maddenin başına aynen 
aldık. Sadece, bir tek ufak kelime tadili yap
tık. Burada, «sayılar, grupların oranları, (ilâ
hin) Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tesbit 
edilir.» diyoruz. Yine öyle olacak. Yalmz isim 
olarak; «Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı Başkanlık Divanı» demeyi tercih et
tik. Bu da, her hangi bir hukukî sebepten do
layı değil, malûmuâliniz, Millet Meclisi Başkan
lık Divanı, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Başkanlık Divanıdır. Bu bakımdan, 
bir değişiklik yok. Sadece, bu maddenin başka 
yerlerinde, iptal edilen şeklinde de, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısındaki grup 
oranları, ilâhiriden bahsedildiği için, Millet 
Meclisi Başkanlık Divanı tabiri yerine, tabir
leri birleştirmek bakımından, «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlık Di
vanı» diyoruz. Binaenaleyh, bunlar aynen ka
lıyor. Arkasına, bu basılı metinde mevcudolan 
fıkraları ekliyoruz. Sadece bir tanesini eklemi
yoruz. Biraz evvel arz ettiğim gibi, bu peşin is
tifa mektubu alınmasına mütaallik fıkrayı ekle
miyoruz. 

Şimdi, Komisyonca tanzim edilmiş olan mad
deyi aynen okuyorum. Arkadaşlarımızın bunu 
metinden takibetme imkânları da var. Çünkü, 
zaten dağıtılmış olan basılı Anayasa, içtüzük 
metninin arkasında şimdi okuyacağım metin 
var. Geri kalanı da zaten basılı metinde var. 
Hangisini çıkartacağımızı da belirttik. Okuyo
rum; şöyle olacak madde, teklifimiz budur : 

«Madde 1. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sa
yılı Kanuna birinci madde olarak aşağıdaki 
madde eklenmiştir.» 

Kanunun birinci maddesi Anayasa Mahkeme
since iptal edilmiş bulunduğu için halen kanu
nun birinci maddesi yok. Kanun ikinci madde
den başlıyor. Binaenaleyh biz birinci madde 
olarak kanuna bir madde eklenmesini teklif edi
yoruz. O da şu : 

«Avrupa Konseyi Danışma Meclisi ve benzeri 
kurullar üyelikleri, 
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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 ncı maddeleri gereğince, Avrupa Konseyi 
Danışma Meclisine ve diğer milletlerarası and-
laşmalar uyarınca kurulup bir milletlerarası hu
kuk tüzel kişisinin organı niteliğini taşıyan 
veya taşımıyan ve yasama organları üyelerinden 
kurulan milletlerarası kurullara katılacak Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri mensubolduk-
ları siyasi partinin Türkiye Büyük Millet Mec
lisi grupu tarafından aday gösterilirler. Bu 
adaylar, Cumhuriyet Senatosu üyesi iseler Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunun; milletvekili 
iseler Millet Meclisi Genel Kurulunun bilgisine 
ilgili Meclisin Başkanlığınca sunulmakla seçil
miş sayılırlar. 

Her bir siyasi parti grupıına ve siyasi parti 
grupu mensubu olmıyanlara düşen sayı, bunla
rın - boş üyelikler hariç - Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı üye tam sayısı 
içindeki yüzde oranlarına göre, Türkiye Büyü^ 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlık Di
vanınca tesbit edilir; siyasi parti gruplarmır» 
öncelik hakları her halde saklıdır. Bu sayı ve 
oranlara, siyasi parti grupları ve siyasi part1' 
grupu mensubu olmıyanlar, ilânından itibaren 
üç gün içinde itiraz edebilirler. Bu itirazlar 
aynı divan tarafından kesin olarak karara bağ
lanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birlişik topla-
tısında siyasi parti grupu mensubu olmıyan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ayrılmış 
olan sayının...» Pardon, şimdiye kadar okudu
ğum yerler şu iptal edilmiş olan maddenin ay
nısıdır. Tek değişiklik Millet Meclisi Başkan
lık Divanı sözü Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Müşterek Başkanlık Divanı olarak değiştirilmiş
tir. Şu metinde aynen olan şeydir. Şimdi buna 
eklenen kısmı okuyorum. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik top
lantısında siyasi parti grupu mensubu olmıyan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine» Pardon, 
bu eklenen kısım değil, devam ediyor. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Çorbaya dön
dü. 

ANAYASA KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ 
CÜSÜ COŞKUN KIRCA (Devamla) — Beye

fendi önünüzde var. Çorbaya falan dönmedi. 
Takip ederseniz çorba olmadığını görürsünüz. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik top
lantısında siyasi parti grupu mensubu olmıyan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ayrıl
mış olan sayının Cumhuriyet Senatosu üyeleriyle 
milletvekilleri arasında bölüşülmesi, Birleşik 
toplantıda mevcut siyasi parti grupu mensubu 
olmıyanlardan Cumhuriyet Senatosu üyesi olan
ların ve milletvekili olanların sayılarının ayrı 
ayrı Birleşik toplantıdaki siyasi parti grupu 
mensubu olmı yanların toplamına nisbet edilme-
°iyle bulunacak yüzde oranlannm bunlar için 
ayrılmış sayiyle uygulanması suretiyle olur. 

Siyasi parti grupu mensubu olmıyanlann 
meçimi, mensubu oldukları yasama meclisinde, 
o Meclisin İçtüzüğüne uygun olarak yapılır. 

Birinci fıkrada söz konusu Avrupa Konseyi 
Danışma Meclisi ve diğer kurulların yedek üye
likleri için do, yukardaki fıkralar uyarınca se-
îm yapılır. Aynı siyasi parti grupuna mensup 

Mr asıl üyenin yerini ancak aynı grupa mensup 
S r yedek üye ve siyasi parti grupu mensubu 
olmıyan bir asıl üyenin yerini de ancak aynı 
vasıftaki bir yedek üye alabilir; Altıncı fıkra 
uyarınca yapılmış olan feragatler saklıdır. 

Bir siyasi parti grupunun veya siyasi parti 
grupu mensubu olmıyanlann kendilerine dü
şen asıl veya yedek üyeliklerden bir diğer si-
yesi parti grupu veya siyasi parti gru
pu mensubu olmıyan belli bir Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyesi lehine, seçim so
nuçları kesinleşmeden önce feragat etmesi müm
kündür.» 

Buraya kadar olan kısım halen Anayasa Mah
kemesince iptal edilmiş olan ve kanunda, önü
nüzdeki metinde aynen mevcudolan kısımdır. 
Takibi de kolaylıkla mümkündür. Sadece tek 
değişiklik, tekrar ediyorum, Millet Meclisi Baş
kanlık Divanı sözü, «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlık Divanı» 
olarak değiştirilmiştir. 

Şimdi ilâve hükümleri söylüyoruz. 

«Yukardaki fıkralar hükümlerine göre bir 
miletlerarası kurula seçilecek Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin yüzde otuzu Cumhu
riyet Senatosu üyesi yüzde yetmişi de millet
vekili olur. Bu fıkra hükmü, asıl ve yedek üye
likler için ayrı ayrı uygulanır» 
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Yani danışma Meclisine on kişi gidecekse 
yirmi kişi üzerinden yapılmaz, bu on kişi üze
rinden yapılır. «Asıl üyeler nasıl dağıtılıyorsa 
gruplar arasında yedek üyeler de aynı şekilde 
dağıtılır.» 

Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesi işte 
bu noktaya dayanıyordu. Biz bu gerekçeye 
Anayasa Komisyonu olarak katılmadık. Çünkü 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin hariçteki 
temsili Millet Meclisi veya Cumhuriyet Sena
tosu olarak ayrı ayrı olmuyor. Yasama organı 
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 
oluyor. Bu bakımdan Anayasa Mahkemesinin 
gerekçesini yerinde bulmamakla beraber, pra
tikte zaten böyle oluyor, yani on kişi ise, üç 
senatör, yedi milletvekili seçiliyor. Yerleşmiş 
bir tatbikat halinde gidiyor. Binaenaleyh yer
leşmiş tatbikatı buraya koymakta da hiçbir 
mahzur görmedik. 

«Hangi siyasi partinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, Grupunun ne kadar, 
Cumhuriyet Senatosu üyesi ve ne kadar 
miletvlekili aday göstereceği, aday gös
terme hakkına sahip siyasi parti gruplarının 
görüşü alındıktan sonra, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik toplantısı Başkanlık Divanın
ca tesbit edilir. Bu fıkranın uygulanmasında, 
belli bir asıl üyelik için yedek üyenin de asıl 
üyeyle aynı Yasam Meclisine mensubolması şart 
değildir; ancak, yukardaki fıkranın son cüm
lesi hükmü saklıdır. 

Aksine hüküm yoksa, bu madde gereğince 
yapılan seçimler her yıl yenilenir; boşalan yer
ler derhal doldurulur. «Bu da zaten Meclisimiz
deki teamülün icabıdır, her yıl yenilenmesi. Sa
dece bir tek istisnası var bunun, Avrupa Par
lamentosuyla Müşterek Pazara ortaklığımız mu
vacehesinde yapılmış olan, kurulmuş olan Par-
lömanter Karma Komisyon üyelerini biz dört 
sene için muahede gereğince seçeriz. Binaena
leyh aksine hüküm yoksa bu madde gereğince 
yapılan seçimler her yıl yenilenir dediğimiz za
man, mevcut teamülü, mevcut tatbikatı aynen 
devam etinmiş oluyoruz efendim. Teşekkür ede
rini. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kemal Sarıibra-
himoğlu. 

Biraz evelce kabul buyurduğunuz karar ge
reğince maddeler üzerindeki konuşma süresi 
beş dakikadır efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, hakikaten Meclislerde 
birçok dedikoduların, birçok haset hislerinin 
vesilesi olan bu parlâmentolararası birliklerin 
seçimle bilhassa Avrupa, Amerika ve sair mem
leketler seyahatlerinin belli esaslara bağlanması 
bir zorunluk haline gelmiştir. Bunu kabul edi
yorum. Ancak bunun yolu böyle bir kanun tek
lifi ile değildir. Anayasanın 85 nci maddesi, 
T. B. M. M. ve Meclisler çalışmalarını kendi 
yaptıkları içtüzüklerin hükümlerine göre yü
rütürler hükmünü muhtevidir. Bu, iki Meclisi 
ilgilendirdiğine göre T. B. M. M. İçtüzüğünde 
bu faaliyetin, bu çalışmaların düzenlenmesi ge
rekir ve bu suretle de Meclisin bu çalışmalar 
üzerindeki tasarrufu ve daimi değişen hayat 
şartları içinde elâstiki ve duruma uygun karar
lar alabilmesi imkânları yaratılmış olur. Bu ka
nun esası itibariyle, yani topyekûn esas, bu 
dış münasebetlerle ilgili 378 sayılı Kanunla bu
nun tadiline dair bu kanun Anayasaya külliyen 
aykırıdır ve katî esasları getirmiştir ve Mec
lisi bağlamıştır. Büyük ölçüde dedikodular ve 
birtakım haset hislerinin tahriki de bu kanu
nun sert hükümleri ve tatbiki mümkün olmıyan 
birtakım kaideleri yüzünden olmuştur. 

Bunu böylece tesbit ettikten sonra arkadaş
larım, gruplarda vâki seçimlerin daha isabetli 
olacağı ve saygıdeğer arkadaşım Coşkun'un 
ifadesiyle, itibarlı kişilerin seçilmesinin temin 
edileceği son derece garip bir faraziyeden iba
rettir ve gruplarda, Mecliste milletvekilleri ve 
senatörler arasında itibarlı kişiler, itibarsız 
kişiler tefrikinin son derece yanlış, tehlikeli 
ve büyük ölçüde kınanacak, kınanması gere
ken bir zihniyetin ifadesi olduğunu söylemek 
isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek Avrupa 
Konseyinde, gerekse Ortak Pazarda gruplar 
tarafından seçilen arkadaşların daha da itibarlı 
kişiler olduğu, daha da çak lisan bildiği ve 
memleketi daha da ehliyetle temsil ettiği hak
kında elimizde hiçbir kaide, hiçbir delil mev
cut değildir. 

Konferanslara iştirak etmiş olan arkadaşla
rım bilirler; birtakım büyük devletler, lisan
ları beynelmilel diplomatik lisan seviyesine çık
mış devletler beynelmilel tercümanlara para 
vermek suretiyle kendi lisanlarına, diğer li-
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sanlarla vâki konuşmaları tercüme ettirirler. 
Ve benim uzun senelerden beri Meclislerde yap
tığım tetkiklerden edindiğim intibaa göre, ge
rek Senatoda, gerek Mecliste üç kişiyi geç
mez arkadaşlar, beynelmilel konferanslan liya
katle dinleyip orada irticalen veya gerektiği 
şekilde konuşacak arkadaş. Ama bilmem Gala-
tasarayı bitirmiş, koleji bitirmiş, falan, filân 
deyip, lisan biliyorum diye Avrupa Konseyi
ne, Ortak Pazara giden arkadaşların sadece 
birtakım günlük ihtiyaçları teminde diğer ar
kadaşlardan biraz daha faikiyeti olduğunu, 
bundan daha öteye bir hizmet yapmadıklarını 
ifade etmek isterim. 

m 
Ve şunu teklif ederim; komisyon sözcüsü 

arkadaşım da gayet iyi bilir, biz eğer bu top
lantıların lüzumuna inanıyorsak o büyük dev
letlerin, yani kendi lisanları beynelmilel lisan 
seviyesinde bütün dünyaca konuşulan devlet
lerin dahi yaptığı üzere biraz para verelim, 
beynelmilel tercümanlar tercüme ettsin, ingi
lizce, Almanca, Fransızca, Çince ve çeşitli li
sanlarda konuşulanları Türkçeye tercüme et
sin ve Türkiye'de bir aklı fikri olan, Türkiye'
de konuştuğunda bir muhteva bulunan ve Tür
kiye'de düşündüğünde Avrupa, Amerika ve 
dünya meselelerinde fikri olduğuna inandığı
mız kişiler gitsin arkadaşlar. Almanca biliyor, 
ingilizce biliyor; anladık ama Türkiye, dünya 
politikası hakkında ne biliyor bu? Eğer Tür
kiye'de konuştuğu bir mâna ifade etmiyorsa 
ingilizce konuştuğundan ne fayda çıkar? Tut
turulmuş; konuşma bilmiyor efendim, lisan 
bilmiyor, temsil yetkisi yok, itibarı yok. Ben 
de İngilizce bilmiyorum öyleyse, buyur, haydi 
öyleyse imtihan edelim. Kim imtihan edecek? 
Ben utanıyorum ingilizce biliyorum demeye, 
senin kadar, öbürü kadar bildiğim halde. Ama 
sen çıkıyorsun; «ingilizce biliyorum» diyorsun. 
Herkes senin ingilizce bildiğini zannediyor, 
gönderiyor Ortak Pazara, gönderiyor Avrupa 
Konseyine. Et, ekmek istiyorsun. Başka ne 
biliyorsun orada? Güldür güldür elin oğlu ko
nuşuyor; iktisadi, içtimai, sosyal, kültürel 
çeşitli meseleleri arkadaşlar. Bu meselelerin 
derinliğine bilgisi olan adamlar o konferansı 
anlar, dinler, vokabülerini bildiğin yok ki 
senin... İngilizceyi okumuş efendim, kolejde de 
bilmem ne yapmış, biliyormuş, yahut Avrupa'

da, gitmiş iki sene kaldırım tepelemiş. Yani 
bunu açık açık konuşmak lâzım arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, beş 
dakika doldu efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Bitiriyorum efendim. 

Şimdi istirhamım arkadaşlar; netice itiba
riyle Parlâmento gruplarında da, Meclis grup
larında da maalesef birtakım tecvizi mümkün 
olmıyan oyunlar oynanmaktadır. Sadece o 
gruplarda değil, Meclis gruplarında da. Bu 
oyunlara mâni olacak bir sistemi getiriyor mu
sunuz? Bir.. Bunu tüzükle getiriyor musunuz, 
Anayasaya uygun bir tasarruf yapıyor musu
nuz? iki... 

Bu iki şeyi yapmadıkça, istersen Meclis gru-
punda getir; Meclisin iki tane, o grupun iki 
tane, bu işleri, bu kombinezonları çeviren 
adamı vardır, onlar idare edecektir, gruplar
da da aynı şeyi yapacaktır orada iki kişi. Mec
lisin seçim hakkını elinden almıyacaksan, grup
lara verelim diyorsunuz. Bakıyorum, görüyo
rum, birtakım çeşitli dedi - koduların da te
siriyle şurada bulunan beş on arkadaşımın da 
ekseriyeti bu fikre yatkın görünüyor. O halde 
ben teklif ediyorum; yazdım, şimdi ikmal ede
ceğim, vereceğim Riyasete. Komisyondan da 
rica ediyorum bunu kabul etsin; gruplar ken
dilerine ayrılan orandaki sayının üç katı aday 
göstersinler. Meclisler, bu üç kat içinden, grup
lara ayrılan adayları seçsin. 

Canım, Meclis seçiyorsa, A. P. Grupu Kemal 
Sarıibrahimoğlu, Kasım Gülek yahut bilmem 
diğer bir arkadaş hakkında niye reyini beyan 
etmesin? Niye empoze etsin benim grupum? 
Niye A. P. Grupu benim grupuma empoze et
sin de, Meclise empoze etsin de bunu seçim sa
yalım? Bu, tâyin düpedüz, iki tane parti li
derinin, yahut da grup liderinin tâyini, öbür 
tarafta da iki tane gözü açık çıkıyor milletve
kili, hiç olmazsa orada çeşitli gruplara kendi
ni beğendirmiş bir arkadaş çıkıp bunu yapıyor. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, vakti
niz tamamdır efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Bu itibarla arkadaşlar, ben teklif ediyorum; 
şimdi bunu da takdim edeceğim, gruplarda gös
terilecek adaylar kendi gruplarına ayrılan sa
yının üç katı olmalıdır. Meclis, o üç kat için-
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den her grupun kontenjanına göre aday seç
melidir. Bunu teklif ediyorum, babayiğitse 
gelsin, arkadaşlar. Eğer bu kombinezonlara, 
eğer bu dedi - ikodulara mâni olmak istiyorsa
nız buyurun, hodri meydan. 

BAŞKAN — Sayın Kasım Gülek, buyurun 
efendim. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Ben grupum adına daha evvel söz istemiştim. 

BAŞKAN — Görmedim efendim, şimdi kay
dedeyim. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arkadaş
larım, çok önemli bir kanunu müzakere ediyo
ruz. Bunun üzerinde birkaç kelime daha söy
lersem lûtfunuzu rica ederim, dinleyiniz. 

Lâzım bir kanundur bu, ama esaslı hazırlan
ması gerekir. Aceleyle, zaten aslı aceleyle ha
zırlanmış bir kanunu, aceleyle tadil etmeye 
imkân yoktur, daha ziyade karıştıracaktır. 

Şimdi, dil bilen, bilmiyen üzerinde çok söz 
söylendi. Bir iki kelime de benim eklememe 
müsaadenizi rica ederim. 

Dil bilmek elbette lâzımdır, faydalıdır. Ama 
yalnız dil bilmek kâfi değildir. Dil bilmemek 
bir eksikliktir ama... 

BAŞKAN — Sayın Gülek bir hususu hatır
latayım efendim, bu dil bilgisinin halen müza
keresini yaptığımız birinci maddeyle hiçbir il
gisi yok efendim. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Birinci mad
dede var efendim. Burada önmüze gelmiş lâyi
hada yok ama, burada okunan, zatıâlinizin bile 
hatırında kalmıyan dil bilgisinden bahis var. 

ANAYASA KOMİSYONU BU RAPOR 
SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Ben 
öyle bir şey söylemedim. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — O halde mad
de o kadar acele okundu ki, burada var mı, yok 
mu diye bir hükme varmaya imkân yok. 

BAŞKAN — Efendim Sayın Gülek, şunu arz 
etmek istiyorum. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Müsaade bu
yurun... 

BAŞKAN — Efendim, ben hatırlatayım da 
siz yine konuşun. 

Dil bilgisi mecburiyetini koyan ayrı bir 
madde var. Eğer onun üstünde bir tâdil tek
lifi olur, ona sıra gelirse elbette ki bunları söy
lersiniz. Ama halen görüştüğümüz birinci mad

dede, dil mecburiyeti vardır, yoktur, böyle bir 
hüküm yok. Onu hatırlatmak istedim. 

Buyurun yine efendim zâtıâliniz. 
KASIM GÜLEK (Devamla) — Dil bilgisi 

bu maddede olmıyabilir ama yine bu maddeyle 
ilgilidir kanısındayım, onun için üzerinde du
ruyorum. 

Sayın arkadaşlarım, dil bilgisi bir imtiyaz 
teşkil etmez. Bazen bilen işe yaramaz, bazen bil
miyen işe yarar. Sadece ifade imkânı verir 
dil. 

Şimdi burada bilhassa üzerinde durmak is
tediğim husus, önemli bu kanunu niçin bu ka
dar aceleyle çıkarmak istiyoruz? Nedir bu ace
le ? Emrivaki dediler, sayın sözcü. Asıl emri
vaki bugün var. Bugün kanun günü değildir. 
Ama birden bire bir önergeyle emrivald bu ka
nım konuşuluyor. Normal olarak bir ka
nun günü olmadıkı için birçok arkadaşlarımız 
sorularla yakından ügilenmiyerek gelmemiş 
olabilirler. Emrivaki; bu kadar aceleyle, aca
ba neden çıkıyor dive düşünüyor insan ve ba
kıyor ki, konuşmalardan ilham alınarak, hemen 
maddenin en önemli kısımlarında değişiklik ya
pılıyor. 

Savın arkadaşlarım, yine bu kadar önemli 
bir kanun kac kişiyle çıkıyor? Bunu da Mecli
sin yüksek dikkatine arz etmek isterim. 

Bu kadar önemli bir kanunu elbette evvel
den bildirerek, evvelden bununla ilgili olanların 
dikkatini çekerek getirmiş olsaydık, burada ko
nuşanların sayısı çok olurdu. 

Teknik bâzı derişiklikler yaptık buyuruyor 
Savın Sözcü. Sayın arkadaşlarım, teknik bâzı 
derişiklikler deril, esasta birtakım derişiklikler 
vamldı. Kanunun buraya, huzurunuza *relen tek
lif sekli maddeye fıkra ilâvesiydi. Madde orta
dan kalkmış, simdi vazgeçildi o şekilde fıkra 
ilâvesinden. Simdi, yeni madde suretinde hu
zurunuza geliyor. Burada okundu; «Takibede-
bilirsiniz» dendi, takibe imkân yoktur. 

Binaenaleyh, istirham ediyorum bu madde 
komisyona geri verilsin, komisyon bunu yeni 
baştan esaslı şekilde yazsın, bastırsın ve huzu
runuza öyle gelsin. Böyle gelmeden, bu madde 
üzerinde hüküm vermek, bunlar hakkında oy 
kullanmak mümkün değildir. 

Şimdi arkadaşlarım, «Daha itibarlı kişileri 
seçmek imkânı hâsıl olur» buyurdu sayın sözcü. 
İtibarlı veya daha itibarlı diye milletvekilleri 

— 432 — 



M. Meclisi B : 64 

arasında hiçbir suretle bir ayırma yapmak iste
diğini tahmin etmiyorum. Her halde, daha iyi 
temsil eder demek istiyordu. En iyi temsil eden
lerin serilmesi elbette arzu edilir. Ama en iyi 
temsil edenlerin seçilmesi için mutlaka, kendi 
buyurdukları usul yegâne seçim usulü değildir. 
Bir kere neye oy verdiğimizi, bu seçim usulünde 
yapılan bu önemli değişikliğin ne olduğunu iyi
ce anlıyabilmek için bir kere okuyabilelim, tam 
metin halinde okuyabilelim, önümüzde tam me
tin yok. önümüzde basılmış, evet var, tüzüğün 
arkasına eklenmiş ve 378 sayılı Kanunu da ihti
va eden metin var, ama her arkadaşın önünde 
o yok. Mecliste kanun çıkarken bastırılıp dağı
tılmaktan gaye, milletvekili oy verirken önün-
dekini şöyle bir okusun ve burada edineceği in
tiba üzerine oy versin. Bu mevcut değil. Arka
daşlarımız buraya getirdikleri teklifi, değiştire
rek huzurunuzda okuyorlar. Bir kere okunmak
la bunun ne olduğu anlaşılamaz. Onun için bu
nun yeni baştan tedvin edilmesi, esaslı surette 
basılması ve huzurunuza getirilmesi lâzımdır. 
Bu konuda bir önerge sunuyorum, iltifat bu
yurmanızı rica ederim. 

BAŞKAN — Türkive tsçi Partisi Grupu adı
na Sayın Tarık Ziya Ekinci, buyurunuz. 

T.t.P. GRUPU ADINA TARIK ZlYA EKİN
Cİ (Diyarbakır) — Muhterem arkadaşlarım, 
kanunun 1 nci maddesi iki unsur taşımaktadır: 
Birincisi; Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği 
hususa bir cevap vermek amaciyle, hem Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin iki kanadının da, 
gidecek olan heyetlerde temsilini imkân dâhili
ne sokmayı istihdaf etmektedir. 

İkincisi de; mensübolduğu bir siyasi parti
den, parti grupunun adayı olarak seçilmiş olan, 
bu milletlerarası organa veya kuruluşa seçilmiş 
olan üyelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi da
hilindeki görevlerinden, komisyonlardaki gö
revlerinden ayrıldığı gibi bu kuruluşlardaki gö
revinden de ayrılmasını sağlıyacak, emniyet al
tına alacak bir maddedir. 

1 nci madde aslında, Anayasa Mahkemesi
nin iptal ettiği hususa cevap vermek amacını 
taşıdığı için, yerinde, isabetli bir maddedir. 
öyle zannediyorum ki, bu 1 nci fıkranın ha
zırlanmasında Cumhuriyet Senatosu ile bir 
görüş birliğine varılmıştır. Onların itirazı üze
rine bu iptal edildiğine göre bu görüş bir-
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ligi alınmak suretiyle % 30 unun Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinden ve % 70 inin de milletve
killerinden olması keyfiyeti bir mücamele sonu
cu teessüs etmiştir ve uygundur, bu itibarla 
söylenecek bir husus yoktur, lehinde olduğumu
zu arz etmek isterim. 

İkinci noktaya gelecek olursak; burada sa
yın komisyon sözcüsü müteaddit konuşmaların
da bunun tamamen bir şahsî inisyatif meselesi 
olduğunu, bir Parlâmento âdabının gereği ol
duğunu ve bu itibarla Büyük Millet Meclisi 
dahilindeki görevlerinden, komisyonlardaki gö
revlerinden ayrılan bir üyenin elbette bir siyasi 
parti grupunun kontenjanından seçilerek mil
letlerarası kurula veya organa seçildiğinde 
bundan da istifa etmeyi düşünür, diye buyur
dular. Elbet normali budur, böyle olması lâ
zımdır. Buraya zorlayıcı bir madde eklemenin, 
bir fıkra getirmenin pek isabetli olmıyacağı id
dia edilebilir ama uygulama böyle midir; şim
diye kadarki uygulama böyle olmuş mudur; bu
na dair bir örnek gösterilebilir mi? Ama, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi dahilindeki görev
lerinden istifa ettiklerine dair örnekler çok
tur. 

Arkadaşlar, bir siyasi parti grupunun adayı 
olarak belli bir komisyona seçildiğinde eğer o 
siyasi parti grupundan istifa etmek veya ihra-
cedilmek suretiyle ilgisi kesilmişse, o komisyon
dan da istifa ettiğini Millet Meclisi Başkanlığı
na bildirmektedir. Ama şimdiye kadar, bu mil
letlerarası kuruluşlara seçilmiş olan arkadaşla
rın, böyle bir siyasi parti grupunun adayı ola
rak seçilmiş bulunan arkadaşların istifa ettiğine 
dair hiçbir örnek yok. O halde tatbikat böyle 
olduğuna göre, böyle devam edecektir. Eğer 
biz bu fıkrayı çıkaracak olursak bir siyasi par
ti grupunun adayı olarak, onun kontenjanından 
seçilmiş olan arkadaş, buradaki üyelik süresi 
sona erinceye kadar kalacaktır. Halbuki, bura
da bunun aksini iddia eden arkadaşlar gayet iyi 
bilirler ki, demokrasi bir alternatifler rejimi
dir. 

Bir siyasi parti grupunun, bir konudaki gö
rüşü, bir diğer siyasi parti grupunun görüşüne 
uymaz. Oraya seçerek göndermiş olduğu ken
disini, kendi görüşünü ehliyetle temsil edebile
ceği kanaatine varmış olduğu arkadaşının, ora-
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da diğer görüşün karşısına kendi görüşünü or
taya koymasını sağlamak amaciyle göndermiş
tir. 

Görüş ayrılığı teessüs ettiği ve kendi men
subu olduğu siyasi partinin görüşünden başka 
bir görüşü benimsiyen bir arkadaş eğer, onun 
kontenjanından orada kalacak olursa demokra
sinin temel ruhuna, felsefesine aykırı bir du
rum ortaya çıkar. Meselâ, NATO Parlöman-
terler Kuruluşunda bir arkadaş, bir siyasi par
ti grupuna mensuptur M, o siyasi parti grupu 
NATO mm birçok eksikliklerini, eksikliklerinin 
mevcudolduğunu NATO ittifakının, ıslahı ]a-
zımgeldiğini iddia eder. Bir diğer grup da, NA
TO ittifakının çok mükemmel bir ittifak oldu
ğunu, bu ittifak üzerine en ufak bir müdahele-
nin anlamsız olduğunu söyler. 

Bu itibarla bu parlâmento grupunda bunun 
ıslahının gerektiğini söyliyen grupun temsilcisi 
arkadaş elbette ıslah edilmesi lâzımgelen hu
susları orada söyler, müdafaa eder, bunun üze
rinde ısrarla durur, öbür arkadaş da aksi gö
rüşü söyler ve diğer ülkelerden gelmiş olan 
çeşitli parti gruplarının temsilcileri de aynı şe
kilde hareket ederler. Bunu, çok tecrübesi olan 
çeşitli milletlerarası kuruluşların toplantılarına 
katılan arkadaşların böyle bilmeleri ve bu tec
rübelerini de burada inikas ettirmeleri, sami
miyetle inikas ettirmeleri gerekirken biz buna 
dair beyanları görmedik, üzüntü ile ifade ede
riz M, görmedik. 

Pekâlâ Fransanın çeşitli siyasi partilerinden 
NATO'nun şu veya bu hususunun, şu veya bu 
NATO anlaşması hususunun değiştirilmesini is-
tiyen siyasi partiler vardır. Ve bunların tem
silcileri bu ahdî olmıyan kuruluşlarda görev 
almışlardır. Elbette bu görüşlerini orada savu
nacaklardır. 

Demek ki, bir siyasi parti grupunu temsilen 
seçilmiş olmanın anlamı budur ve behemehal 
bir siyasi parti grupunu temsilen seçilmiş olan 
arkadaşın bundan istifa etmesini sağlıyacak ve 
onun yedeğinin gitmesini sağlıyacak bir for
mülü getirmemiz şarttır, şayet komisyon bu 
fıkrayı geri alacaksa. 

Bu itibarla bendeniz, Sayın Şefik İnan'm 
getirmiş olduğu teklifi uygun görüyorum. Eğer 
mensubolduğu siyasi parti grupundan ayrılı-
yorsa bir arkadaş ve bu milletlerarası kuruluş

ta temsil edilmişse o partinin adayı olarak, bu 
takdirde ona harcırah verilmemesi iktiza eder, 
onun yedeğine harcırah verilmesi iktiza eder. 
Çünkü maksat, o siyasi parti grupunun orada 
görünüşü dile getirmek ve bu kuruluşun daha 
iyi çalışmasını sağlamaktır. Hedef bu olduğuna 
göre mutlaka buna bir formül bulmak gerekir. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Muslihittin Gürer buyu
runuz efendim. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) Muhte
rem Başkan, muhterem arkadaşlarım; müzake
resini yapmakta olduğumuz Dış Münasebetlere 
Ait ve Bunların Düzenlenmesi Hakkındaki Ka
nunun 1 nci maddesi hakikaten üzerinde çok du
rulmaya değer bir husus arz etmektedir, 

Muhterem arkadaşlarım; bu madde hemen 
çabucak geçiştirilebilecek bir madde değildir. 
Bu madde işin bütün hukukî ve işin Parlâmento 
haysiyetini ve dolayısiyle Türkiye Cumhuriyeti
nin bütün varlığını alâkadar eden hususlarda 
üzerinde şiddetle durmaya mecbur olduğumuz 
bir maddedir. Bu madde üzerinde görüşlerimi 
kısaca beş dakika içinde şöyle toplamak istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel bu kür
süden görüşmüş olan arkadaşım dediler ki; işçi 
Partisi olarak; dünyanın bütün parlâmentola
rında türlü fikirler, her partinin temsil kabili
yeti bulunmaktadır ama, bunlar o fikirlerini 
söylerler; ister kabul edilir, ister kabul edil
mez. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bu kanun ile 
deniyor ki, her siyasi parti kendi kuvvet ora
nına göre bir temsilci bulunduracaktır. Bir an 
düşünelim; bu bulundurma keyfiyetinde hat-
tizatmda NATO parlömanterlerinden bir misal 
vermek istiyorum; NATO dan bahsettikleri için 
arz etmek istiyorum. 

Şimdi, biliyorsunuz halen fiilî olarak tatbik 
edilen NATO Parlömanterler Tüzüğünde der ki; 
NATO parlömanterleri için Senato ve Meclis 
üyelerine NATO Parlâmentosu açıktır, her üye 
buraya kayıt olabilir, aidatını yatırır ve dola
yısiyle mevcut genel kurullarında seçimi yapmak 
suretiyle idare heyetine âza olurlar ve idare 
heyeti de parti kuvvet oranlanna göre temsilci
lerini konferanslara ve komisyonlara yollar. 
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Muhterem arkadaşlarım; tatbikat şu netice-
ci doğurmuştur; düşününüz bu memlekette Tür
kiye'nin umumu ile ilgili, müdafaası ile ilgili ve 
prensibi ile ilgili bir sistem vardır. Bu sistemler 
hükümetlerin, milletlerin görüşünü ihtiva eder
ler. Bugün biz NATO ya bağlıyız diyoruz ama, 
yine bir parti çıkıyor Türkiye'de diyor ki; ben 
NATO yu tanımıyorum. Şimdi, NATO yu tanı
mıyorum diyen bir partinin Meclisteki temsilci 
üyesine, ille sen NATO heyetine dâhil olacaksın 
ve ille gidip N*VTO Parlâmentosunda sen NATO 
için konuşacaksın nasıl diyebilirsiniz. NATO 
Parlâmentosuna gittiği gün o üye haklı olarak 
ilk başta ben NATO yu tanımıyorum diye beya
nata bulunacaktır ki, bu, memleketimizin men
faati ile hiçbir zaman alâkalı bir husus değil
dir. 

BAŞKAN — Sayın Gürer, bu söylediklerini
zin birinci madde ile ilgisi yok efendim. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Devamla) — Şim
di, müsaade buyurun, arz edeceğim efendim. Bi
rinci maddedeki oran mevzuu üzerinde konuşu
yorum. Nasıl temsil ettireceksiniz? Bir insanı 
doğrudan doğruya tasvibetmediği bir hususta 
zorla bu kanun ahkâmının birinci maddesine 
sokmak suretiyle ona, ille sen bu heyete dâhil 
ol, Yüksek Meclis nasıl diyecektir diye, fikrimi 
toparlamak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım ikinci husus şudur; 
düşününüz ki, burada Senatoya yüzde otuz, Mil
let Meclisine, yüzde yetmiş kontenjan veriyo
ruz ve bu oran dâhilinde temsil edilir diyoruz 
ama, bugün bu memlekette Senatoda bir Millî 
Birlik Grupu mevcuttur, fakat bu Millî Birlik 
Grupu muayyen bir zaman sonra ölümle olsun 
veyahut da kanunların, Anayasanın bahşettiği 
hususlarda eğer şayet bir gün Anayasanın da 
bir maddesi değiştirilmek suretiyle kısmi ekseri
yet, üçte iki ekseriyet bulunduğu zaman böyle 
bir grupun biran kaldırıldığını düşünelim; bu 
durum karşısında fiks olarak yüzde otuzu Cum
huriyet Senatosuna tanımanın doğru olmadığı 
kanaatindeyim. Onun için buradaki yüzde otuz 
miktar demekten ziyade, yüzde yetmiş miktar 
demekten ziyade hiç olmazsa; sayın komisyon
dan istirhamım şudur, denemez mi ki, Senato ve 
Millet Meclisi üyelerinin oranına göre parti 
gruplarının oranı tesbit edilir ve buna göre gi
decek azalar tesbit edilebilir. Çünkü, kanunu bu
gün için yapmıyoruz. Nitekim, bu kanun acele

ye gelmiş bir kanundur. Düşününüz; birinci 
maddesini müzakere ettiğimiz kanunun sayın 
komisyon tarafından bütün hepsi yenibaştan ted
vin edilmiş ama, eski metinden okunmak sure
tiyle buna yama yapılmış ve biliyorsunuz ki, bu 
husus daha Resmî Gazetede ilân edilmeden ka
nun olarak Yüksek Meclise gelmiş ve gündeme 
alınırken on gün evvel Resmî Gazetede ilân edil
miş bulunuyor. 

BAŞKAN —- Sayın Gürer, vaktiniz doldu 
efendim. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Devamla) — Bi
naenaleyh; esbabı mucibeleri de ona göre gö
zükmemiş bulunuyor. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Gürer. 
MUSLİHİTTİN GÜRER (Devamla) — To-

parlıyacağım, Muhterem Başkanım. 
Muhterem arkadaşlarım; istifa keyfiyetine 

gelince, hiçbir zaman meclislerce seçilmiş aza
ların durumunu zorlıyamayız. Çünkü, asıl âza 
seçilen ve Avrupa Konseyinin kendi bünyesi
ne göre kabul ettiği asil âza yerine ille bunun 
yedeğine Meclis Başkanlığı sırf bir ödeme kom
binezonu üzerinde harcirah verir, derseniz bu
nun tatbikattaki neticesi yanlış olur. Çünkü, 
bir gün siz yedek azaya para verip Avrupa Kon
seyine yolladığınız zaman, asil âza da gidip ken
di parası ile, ben orada temsil ediyorum, de
diği vakit Türkiye Cumhuriyeti olarak, Tür
kiye Parlâmentosu olarak bir çelişmezliğe dü
şersiniz. Haklı olarak Avrupa Konseyi kendi
sinin asıl diye tanıdığı azayı komisyona veya-
hutta assambleye iştirak ettireceği için, böyle 
bir itibarsız seviyeye düşmememiz hususunda 
sayın komisyonun bu maddede şu arz etmiş ol
duğum hususları en iyi bir şekilde tedvin ede
ceğini umarak bu temennilerimin nazarı itibara 
alınmasını diler, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon adına söz mü istiyor
sunuz Sayın Kırca? 

ANAYASA KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ
CÜSÜ COŞKUN KIRCA (istanbul) — Evet, 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ
CÜSÜ COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhte
rem arkadaşlarım; evvelâ usuli bir noktaya kı
saca temas etmek istiyorum. «Bu kanun aceleye 
geldi, aceleye getirildi» denildi. Bunların ger
çekle ilgisi yok. Bu kanun teklifi hakkında 
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7 Şubat 1968 günü Anayasa Komisyonu raporu
nu yazmış. Yani Şubat ortasında bu kanun ba
sılıp milletvekili arkadaşlarımızın eline geç
miş. Binaenaleyh herkes bunu yeterince tetkik 
etmek imkânına sahibolmuş. 

Kanunun bugün burada görüşülmesinin han
gi sebepten ileri geldiği aşikâr. Aşağı yukarı 
hepimiz biliyoruz ki, Senato Danışma Kurulu, 
15 Nisanda tatile girileceğine dair karar al
mış. Meclisimizin tatile girinceye kadar çıkart
ması icabeden pek çok kanunlar var. Bunların 
listesi gruplara tevdi edilmiş. Binaenaleyh; bir 
kanuni statüye bu husus kavuşacak ki, biran 
önce milletlerarası temsil keyfiyeti sağlam teme
line otursun. Aksi halde Cumhuriyet Senatosu ile 
müzakere ya olur, ya olmaz; karar ya alınır, 
ya alınmaz; bilinmez. Bu teklif Cumhuriyet Se
natosundan dönebilir de. Dönebilir ama, nihayet 
neticede burada o zamana kadar hallolunur. 
Müzakereler iki Meclis arasında çok uzun bir 
zaman için uzamaz böylelikle. Binaenaleyh; bu
mun için getirilmiş. Kimseden kaçınılması filân 
söz konusu da değil. Milletvekillerinin Mecli
se devamı esastır. Buna benzer takrirler her za
man verilmiştir. Bu takriri veren Anayasa Ko
misyonu Başkam arkadaşım da illâki Mecliste 
şu veya bu zevatın bulunmasına dikkat etme 
zorluğunu duymak mevkiinde de değildir. Bi
naenaleyh; usule aykırı hiçbir şey yoktur; 
hüsnüniyet kaidelerine aykırı bir şey de yok
tur. 

Takrir ile değiştirilmiş diyorlar. Efendim; 
yapılan değişiklik bu maddeyi tenkideden ar
kadaşlarımızın arzusu istikâmetinde gerçekle
şiyor. Kendileri bu meseleleri iyi bilen arka
daşlarımızdır. Bu kanun teklifinde komisyon 
metnini tetkik etmişler. 

Farz edemeyiz ki, 378 sayılı Kanunun şu
rada, burada metnini tetkik etmediler. Onu da 
tetkik etmişler. Binaenaleyh; şurada getirdiği
miz önerge ne, önergenin mahiyeti ne, bu ka
dar anlaşılması mümkün olmıyan önerge ne? Es
ki kanunda mevcudolan hükümler aynen bura
ya giriyor. Anayasa Mahkamesinin arzusuna 
uymak için onun gerekçesi ile değil, ihtilâfı or
tadan kaldırmak için zaten Mecliste mevcut tat
bikatı buraya aksettiren bir hüküm ilâve ediyor. 
O hüküm de dağıtılanda mevcut, burada mevcut. 
Bunun içinden istifaya mütaallik hükmü çıkar
dığımızı da söylüyoruz. 

Binaenaleyh; kanun teklifi ile ciddî surette 
alâkadar olan arkadaşlarımız şuna bakarlar, 
neyi ilâve ettiğimizi görürler; bundan neyi öner
gemize eklediğimizi de görürler, izah da ettik. 
Neyin çıkarıldığı da belli. Kaldı ki, verilen öner
ge tamamiyle kendi isteklerine uygun. İstifa 
hususu çıkarılsın deniyor, çıkarılıyor. Eksik
tir bu madde, tamamı iptal edilmiştir. Daha 
önceki hükümlerin burada bulunması lâzımdır 
deniyor, bulunuyor. O lıalde ihtilafımız nere
de? Diğer arkadaşlarımızın hukukunu müda
faa için ise, diğer arkadaşlarımızın hepsinin 
şu Anayasa ve İçtüzük kitabına mâlik olmala
rı, bunları yanında bulundurmaları esastır. Şu 
teklif metnini de mâlik bulunmaları esastır. Bu 
izahat karşısında meselenin fevkalâde basit ol
duğunu anlamıyacak bir arkadaşımız bulundu
ğunu da sanmıyorum, hiç bir arkadaşıma bu ba
kımdan bu kadar basit bir şeyi anlamamak gi
bi bir bühtanda bulunmak istemem. Binaena
leyh, bu önerge son derecede açıktır. Biz, bir 
asil üye, partisinden ayrılırsa ona harcırah ve
rilmesin, yerine yedek üye gitsin, bu teklife ko
misyon olarak taraftar değiliz. Taraftar olma
yışımızın sebebi şu; muahedede üyelik vasfını, 
Avrupa Konseyi Danışma Meclisi üyeliği vasfı
nı muhafaza eden kimseye, müracaat etsin veya 
etmesin, devleti tarafından, ben gidiyorum, de
diği zaman, buraya gitmesi için harcırah verile
ceğine dair mecburiyet var. Bu mecburiyet ol
duğu içindir ki, bunu koymuyoruz, istifa mek
tubu peşin alınır diye konulan hüküm de, zaten 
bu mecburiyet mevcudolduğu için bu tarzda 
tedvin edilmişti, ama onu da kaldırıyoruz. Çün
kü, pratik bakımdan lüzumlu ve ehemmiyetli 
görmüyoruz. 

Anayasa Mahkemesinin kararı ne zaman in
tişar etti? Anayasa Maskemesinin kararı 16 
Mart 1968 de intişar etti. E, şimdi bir yandan 
deniyor ki, aceleye getiriyorsunuz, bir yandan 
deniyor ki, kanunu yaparken şu Anayasa Mah
kemesi kararını görmemişsin. Anayasa Mahke
mesi kararını bekliyecek olsaydık, o zaman kor
karım ki aceleye getirdiniz ithamı daha ağır 
bir şekilde yapılacaktı. Çünkü onu, o zaman 
16 Marttan sonra tetkik edebilecektik. E, bu
nun 16 Martta çıkacağını da Anayasa Komis
yonu bilmiyordu. Anayasa Komisyonu bu mese
leyi görüşmeye başladığı zaman Anayasa Mah
kemesinin gerekçesinin 16 Marttan daha geç 
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bir tarihte Resmî Gazetede neşredileceğini bile
mez ki, bilmek mevkiinde değil ki, çok daha 
geç neşredilen gerekçeler var. Bekliydim mi o 
halde? Bir sayın başkanvelrili, şimdi bizim mü
zakerelerimizi idare eden Sayın Arar da, nite
kim Meclisin işleri yürüyebilsin diye bu zaru
reti duymuş, diğer arkadaşların teklifinden çok 
daha önce bu kanun teklifini vermek zaruretini 
hissetmiş. Binaenaleyh, aceleye getirmek diye 
bir şey yok. Çıkmasaydı, kendi mütalâalarımıza, 
mülâhazalarımıza göre bu kanunu çıkaracaktık. 
Çıktı Anayasa Mahkemesinin kararı, daha iyi 
oldu. Gördük; Anayasa Mahkemesi neye itiraz 
etmiş, neye itiraz etmemiş. Bir tek noktadan ip
tal etmiş. O bir tek nokta da zaten, gerekçesine 
iştirak etmemekle beraber, senelerdir teamülü
müze, pratiğimize uyduğu için, pekâlâ diyoruz, 
onu da buraya koyuyoruz, ihtilaflı meselemiz 
de kalmadı, böylelikle anlaşılıyor. Ama, ya geç 
çıksaydı bu, bekliyecek miydik biz? Bekliyecek 
miydik sittinsene bu meseleyi tanzim etmeden? 
Bekliyemezdik. Binaenaleyh, hem meseleyi ace
leye getiriyorsunuz demekle, ondan sonra aynı 
hatibin; şu Anayasa Mahkemesi kararının çık
masını neden beklemediniz demesi arasındaki 
çelişme ortadadır. Diğer bâzı hatip arkadaşla
rımız da şeyden bahsettiler, bu, NATO Parlâ-
mentolararası grupu ilânahiri... Bunlar ikinci 
madde ile ilgili hususlar. Bu birinci maddede 
Parlâmentolararası birliklerden, Parlâmentola-
rarası birlik gruplarından hiç bahsedilmiyor. 
Üstelik, asıl iptal edilen madde bu, biran önce 
kanunlaşması gereken madde de bu. Bu itibar
la verdiğimiz önergenin Yüce Meclisçe aynen 
kabul edilmesini istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu alına Sayın Şe
fik İnan. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEFİK İNAN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
lar, birinci maddenin müzakeresi vesilesiyle ko
misyon sözcüsü arkadaşımızın izahatını dinle
dikten sonra mesele tamamen aydmlaşmış bu
lunmaktadır. Şöyle ki : Kanun teklifinin Ana
yasa Komisyonunda aldığı şekil itibariyle baş
lık, 378 sayılı Kanunun 1 noi maddesi - ki birin
ci maddeyi kaldırmış bulunuyordu Anayasa 
Mahkemesi - Anayasa Mahkemesinin talebine 
uygun şekilde, ufak bir değişiklik yaptıktan 
sonra tekrar metne ithali suretiyle ifadedeki 

aksaklık düzelmiş bulunmaktadır. Bu itibarla 
madde başlığı ile ve muhtevası ile ahenkli hale 
gelmiş bulunmaktadır. 

İstifa konusuna değinmiştim, tümü üzerin
deki görüşmelerim sırasında. Asil üye istifa et
tiği zaman yedeğine yolluk verilerek meselenin 
halledilmesini ileri sürmüştüm. Şimdi komisyon 
sözcü arkadaşım, bunu pratikte halledilemiye-
ceğini, bu şekilde halledilemiyeceğini, çünkü 
milletlerarası andlaşmalardaki hüküm dolayı-
siyle tatbik kabiliyeti olmadığını, olmıyabilece-
ğini söylediler. Artık, partisinden istifa eden 
arkadaşın kendi takdirine terk etmekten başka 
birşey kalmıyor. Çünkü istifa fıkrasının çıka
rılması üzerinde, yapılan itirazlar üzerine hepi
mizin mutabakatı var. Fakat yerine konulacak 
hüküm üzerinde, bendenizin biraz önce teklif 
ettiğim formülün de, mevcut andlaşmalar, mua
hedeler gereğince pek tatbik kabiliyeti bulun
muyor. O halde istifa, partisinden istifa eden 
arkadaşın kendi takdirine kalmış oluyor mesele. 

öyle ümidederim ki, partisinden istifa eden 
arkadaş, kendi partisinin milletlerarası bir ku
rulda verdiği vazifeyi, tabiî Mecliste yapılmış 
oluyor bu seçim ama, kendi partisi onu o va
zifeye atamıştı, oradan da çekilmeyi ahlâki bir 
vecibe, yerine getirilmesi gereken ahlâki bir 
vecibe sayar ümidederim. Meseleyi böylece mah-
lûl telâkki edersek, birinci maddenin üzerinde 
durulacak başka bir nokta kalmamış demektir. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Saym Sabahattin Savacı. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlar, ben bir hususu betahsis 
zapta geçirtmek için söz aldım. O da, Yüce Heye
tinizde tebellür eden bu hususun, yani bir par
ti, bir grup adına seçilen bir arkadaşın parti
siz olan kimselerin bir partiye girmesi halinde, 
keza bir partiden seçilmiş olan arkadaşın o 
gruptan istifa etmesi halinde seçilmiş olduğu bu 
temsil görevinden de istifa edilmiş addedilmesi, 
hattızatında bu metinde yer alması gerekli ama, 
bâzı hususlarda yani, mektupla istifanın iyi 
karşılanmamış olması, şifahi istifanın da, yani 
istifa etmiş addedilmesinin de mümkün olma
ması sebebiyle bir nevi, Sayın İnan'in dediği 
gibi, bir siyasi ahlâk vecibesi olarak istifasını 
Yüce Heyet arzu eder şeklinde bendeniz müşa
hede ettim. Bu hususun Yüce Heyetin bir te-
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mayülü olarak, Yüce Heyetin bir arzusu olarak, 
«Bir metin haline getirilmesin ama, kendi arzu 
ve iradesiyle istifa etsin» hususunun, temayü
lünün bu tarz zapta işlenmesinde, zapta geçiril
mesinde fayda mülâhaza ettiğim için söz aldım. 

Saygılar sunanm. 
BAŞKAN — Efendim, altı arkadaş görüştü. 

Yeterlik önergeleri verildi. Komisyon adına bir 
beyanınız? 

ANAYASA KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ
CÜSÜ COŞKUN KIRCA (istanbul) — Olmıya-
cak efendim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum. 

Başkanlığa 
Birinci madde üzerindeki konuşmalarla du

rum aydınlanmıştır. Kifayeti arz ederim. 
İzmir 

Mustafa Uyar 

Sayın Başkanlığa • 
Madde üzerindeki müzakerelerin kifayetini 

arz ve talebederim. 
Erzurum 

Ahmet Mustafaoğlu 

BAŞKAN — Birinci madde üzerindeki gö
rüşmelerin yeterliğini teklif eden önergeleri 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi birinci madde ile ilgili tadil önergele
ri vardır. Evvelâ önergelerin hepsini okutuyo
rum efendim. 

Başkanlığa 
Birinci madde çok muğlâktır, sadece okuna

rak anlaşılamıyor, Komisyona iadesiyle bastırı
larak Umumi Heyete getirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Adana 
Kasım Gülek 

Sayın Başkanlığa 
Teklifin birinci maddesine aşağıdaki fıkra

nın ilâvesi suretiyle ikinci ve üçüncü fıkraları
nın tadilini teklif ederim. Saygı ile. 

Adana 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

«ikinci ve üçüncü fıkralar gereğince seçile
cek üyeliklerin 3 katı üye adayı, adını mensu-
boldukları Meclisler Başkanlığına bildirmeye 
parti grupları mecburdur. 

Meclisler, gruplara tanınan asıl ve yedek 
üyeliklere, her grupun gösterdiği adaylar ara
sından ekseriyet oyu ile seçim yapar.» 

Sayın Başkanlığa -
Tasarının birinci maddesinin 3 ncü fıkrası

nın 7 nci satırındaki «sona ermesi» kelimesin
den sonra «halinde üyenin temsil yetkisi de 
kendiliğinden sona erer» şeklinde değiştirilme
sini arz ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
«Madde 1. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sa

yılı Kanuna 1 nci madde olarak aşağıdaki mad
de eklenmiştir. 

«Avrupa Konseyi Danışma Meclisi ve benze
ri kurullar üyelikleri. 

Madde 1. — 21 Ocak 1953 tarihli ve 6022 
sayılı Kanunla onaylanan 22 Mayıs 1951 tarihli 
Anlaşma ile değiştirilmiş 12 Aralık 1949 tarih
li ve 5456 sayılı Kanunla onaylanan 5 Mayıs 
1949 tarihli Avrupa Konseyi statüsünün 25 nci 
ve 26 ncı 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 üyelerin
den kurulan milletlerarası kurullara katılacak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, mensu-
boldukları siyasi partinin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Grupu tarafından aday gösterilirler. 
Bu adaylar, Cumhuriyet Senatosu Üyesi iseler 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun; millet
vekili iseler Millet Meclisi Genel Kurulunun 
bilgisine ilgili meclisin başkanlığınca sunulmak
la seçilmiş sayılırlar. 

Her bir siyasi parti grupuna ve siyasi parti 
grupu mensubu olmıyanlara düşen .sayı, bunla
rın - boş üyelikler hariç - Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Birleşik Toplantısı üye tamsayısı için
deki 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, 
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üç gün içinde itiraz edebilirler. Bu itirazlar, ay
nı divan tarafından kesin olarak karara bağla
nır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısında siyasi parti grupu mensubu olmıyan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ayrıl
mış olan sayının Cumhuriyet Senatosu üyeleriy-. 
le milletvekilleri arasında bölüşülmesi, Birleşik 
Toplantıda mevcut siyasi parti grupu mensubu 
olmıyanlardan Cumhuriyet Senatosu üyesi olan
ların ve milletvekili olanlann sayılarının ayrı 
ayrı Birleşik Toplantıdaki siyasi parti grupu 
mensubu olmıyanların toplamına nisbet edilme
siyle bulunacak yüzde oranlarının, bunlar için 
ayrılmış sayıya uygulanması suretiyle olur. 

Siyasi parti grupu mensubu olmıyanların se
çimi, mensubu oldukları yasama meclisinde, o 
meclisin içtüzüğüne uygun olarak yapılır. 

1 nci fıkrada söz konusu Avrupa Konseyi 
Danışma Meclisi ve diğer kurulların yedek üye
likleri için de yukarıdaki fıkralar uyarınca se
çim yapılır. Aynı siyasi parti grupuna mensup 
bir asıl üyenin yerini ancak aym grupa mensup 
bir yedek üye ve sipasi parti grupu mensubu ol
mıyan bir asıl üyenin yerini de ancak aynı va
sıftaki bir yedek üye alabilir; 6 ncı fıkra uya
rınca yapılmış olan feragtaler saklıdır. 

Bir siyasi parti grupunun veya siyasi parti 
grupu mensubu olmıyanların kendilerine düşen 
asıl veya yedek üyeliklerden bir diğer siyasi 
parti grupu veya siyasi parti grupu mensubu 
olmıyan belli bir Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyesi lehine, seçim sonuçları kesinleşmeden ön
ce feragat etmesi mümkündür. 

Yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre bir 
milletlerarası kurula seçilecek Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin yüzde otuzu Cumhu
riyet Senatosu üyesi, yüzde yetmişi de milletve
kili olur. Bu fıkra hükmü, asıl ve yedek üyelik
ler için ayrı ayrı uygulanır. 

Hangi siyasi partinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Grupunun ne kadar Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi ve ne kadar milletvekili aday gös
tereceği, aday gösterme hakkına sahip siyasi 
parti gruplarının görüşü alındıktan sonra, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
Başkanlık Divanınca tesbit edilir. Bu fıkranın 
uygulanmasında, belli bir asıl üyelik için yedek 
üyenin de asıl üyeyle aynı yasama meclisine 

mensubolması şart değildir; ancak, yukardaki 
fıkramn son cümlesi hükmü saklıdır. 

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

Anayasa Komisyonu 
(Bu rapor) sözcüsü 

istanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Okunan önergeleri aykırılık sı
rasına göre tekrar bilginize arz edip oylataca
ğım. 

(Adana Milletvekili Kasım Gülek'in önerge
si tekrar okundu) 

BAŞKAN — Bu önergeye katılıyor mu efen
dim Komisyon? 

ANAYASA KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ
CÜSÜ COŞKUN KIRCA (istanbul) — Komis
yon bu önergeye katılmıyor. Zaten eğer muğ
lak buluyorsa Meclisimizin ekseriyetinin oyları 
ile bunu ifade etmek durumundadır. Bize göre 
muğlak olmadığı için katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Gülek'in öner
gesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'-
nun önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyonunuz katılıyor 
mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ
CÜSÜ COŞKUN KIRCA (istanbul) — Sayın 
Başkanım, bu madde kanunlaştığı takdirde, bir 
parti grupu tarafından namzet gösterilen bâzı 
kimselerin, diğer parti grupları içerisinde ken
dilerine taraftar bulmak için bâzı çalışmalara 
girişmeleri ve muayyen bir parti grupu men
suplarının da, diğer bir parti grupunun göster
diği adaylar arasında siyaseten kendilerine da
ha sempatik gelenleri tercih etmek gibi, parti-
lerarası münasebetler ahlâkî bakımından uygun 
olmıyan neticeler doğuracağı memuldur. Bu iti
barla katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon katılmı
yor. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin öner
gesi tekrar okundu) 

ANAYASA KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ
CÜSÜ COŞKUN KIRCA (istanbul) — Komis-
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yon olarak verdiğimiz önergede esasen bu fık
rayı kaldırdığımız için, bu fıkraya ayrıca bir 
ibare ilâvesine müteallik teklife iştirak etmekli-
ğimiz mümkün değildir efendim. 

BAŞKAN — Lüzum görmüyorsunuz. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Şimdi Sayın Komisyonun biraz evvel Kırca 

tarafından okunan, daha sonra da sayın kâtip 
arkadaşımız tarafından okunan ve aslolarak 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş 378 sayı
lı Kanunun birinci maddesini alan, yani basılı, 
dağıtılı teklifin başına bu maddeyi alan önerge
lerini oyunuza sunuyorum. 

Komisyonun bu önergesini kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi komisyonun kabul buyur
duğunuz bu önergesiyle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
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 tü
zel kişiliği niteliği taşımıyan parlâmentolar-
arası birliklerin Türkiye Büyük Millet Mecli
sindeki gruplar, bütün Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinden kuruludur. 

Yukarda yazılı Parlâmentolararası birlik
lerin toplantılarında Türkiye Büyük Millet 
Meclisini temsil edecek heyetler, birinci mad
de hükümleri uyarınca seçilir. Bu heyetler, aynı 
zamanda, görev süresi boyunca, ilgili parlâmen
tolararası birliğin Türkiye Büyük Millet Mec
lisindeki grupunun idari işlerini yürütürler. 
Heyet üyelerinin kendi aralarında üye tamsa
yısının salt çoğunluğunun oyu ile seçecekleri 
kimse, o grupun başkanı sayılır.» 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Eeşit Ül
ker. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, ben de kanunun tümünde konuşan 
birçok arkadaşlarım gibi, bu ikinci maddede 
getirilen metni doğru bulmaktayım. Doğru bul
maktayım çünkü Türkiye'nin hayati menfaat-
leriyle ilgilidir. Konuşu : «Yasama Meclisleri

nin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkın
da Kanun» 

Bugün dış âlemle temaslarımız ve dış me-
selelerdeki büyük problemlerimiz, büyük mese
lelerimiz, sorunlarımız ancak bu temasların lâ-
yıkı veçhile yapılması ile sağlanabilir. Eğer biz 
dış politikada birtakım sıkıntılar çekiyorsak, 
hiç şüphe yok ki, bu sıkıntılarda bu işliyen 
mekanizmanın rolü vardır. Dış politikada ya
pılacak temaslar bir seyahat vesilesi sayılamaz. 
Türkiye'nin temsili, Türkiye'nin dâvalarının 
anlatılması anlamını taşır ve ele geçmez fır
satlardır. Sıfatlarla yapılan ve bu taşınan sıfat
lardan dolayı büyük itibar gören temaslardır. 
Bir şahsın kendi adına gidip bir yabancı mem
lekette çok önemli şahıslarla konuşmasının da 
tesiri vardır. Ama bunlar dış politikada kulis 
teşkil eder ve tesiri şu esaslar dâhilinde giden
lerin tesirinin yanında hiç kalır, öyle ise me
seleyi bizim dış politikamızın sağlamlanması ba
kımından, her fırsattan Türk Milletinin şu ge
tirilen şekilde kabul etmek doğru olur; yani 
bu bir ihtiyaçtan doğmuştur. Evvelce giden
lerin içersinde ehliyetli arkadaşlarımızın oldu
ğu muhakkaktır. Fakat bu işlerle hiç ilişiği ol
madan gidenlerin de olduğu muhakkaktır. Bu 
madde ile millî menfaatlerimize, bilhassa dış 
politikanın çok daha önem kesbettiği şu sıra
da alınacak tedbirlere uygun bir maddedir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Saym Reşat özarda. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Saym Baş
kan, sayın milletvekilleri; ikinci maddenin ge
tirdiği hüküm çok isabetlidir, çok yerindedir. 
Bugün Türkiye'nin birçok meselelerini hallet
mek, hataları düzeltmek durumunda olan Par
lâmentonun, her şeyden evvel, kendi iç bünye
sinde kendi çalışmalarını esaslı bir düzene bağ
laması şarttır. Kendi çalışmalarını mâkûl ve 
Parlâmentoya yakışır bir dürüstlük içerisinde 
yürütmeye muvaffak olamıyan bir Parlâmento 
gittikçe kendi itibarmı kaybeder. Bu bakım
dan bu kanunun ikinci maddesi çok yerinde, 
çok isabetlidir. Madem ki kurulan gruplar ve 
yapılan dış seyahatler doğrudan doğruya Tür
kiye Parlâmentosunu temsil ediyor, o halde 
bu kuruluşlarda topyekûn bütün Parlâmento 
üyelerinin bulunması elbette şarttır, zaruridir. 
Türkiye Parlâmentosunu temsilen bir teşekkü-
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lün üyesi olarak Avrupa'da veya dünyanın her 
hangi bir yerinde Türkiye'yi temsil edeceksin; 
fakat o. Türkiye'nin Parlâmentosunun, bütün 
üyeleri bu seçimi yapan ve bu şahısları gönde
ren organın üyesi olmıyacak. Böyle şey olmaz. 

Şimdi, dernekler yoluyla bu işin yürütülme
si ne oluyor? Bâzı arkadaşlarımızı bu konuda 
bir mütehassıs eleman haline getiriyor ve öyle 
şahıslar çıkıyor ki bunların Parlâmentoda bu
lunmalarının tek sebebi hikmeti yalnız bu gibi 
fırsatlardan istifade ederek devamlı surette 
Avrupa memleketlerinde seyahatte bulunmak 
ve oralarda birtakım dostluk grupları teşkil 
ederek devamlı surette Türkiye dışında seya
hat etmek ve Parlâmento üyeliğini bu şekilde 
yerine getirmek suretiyle kendilerini vazifeli 
kılıyorlar. Nitekim yaptığımız incelemelerde 
de görüyoruz ki, bütün bu grupların içerisinde 
vazife alan şahıslar muayyen şahıslardır. 

Bunlar üç gruptur, Parlâmentolararası bir
liklerinde Türkiye Büyük Millet Meclisini tem
silini mümkün kılan gruplar üçtür: Parlâmen
tolararası Birliği Türk Grupu, Türk Parlâmen
tosu NATO Grupu, Parlâmentolararası Turizm 
Birliği Türk Grupu. Bakıyoruz bâzı şahıslar bu 
her üç grupun içinde de yer almış bulunuyor. 

Sonra, bir Meclisin Dışişleri Komisyonu 
gibi en önemli bir komisyonun başkanı, sözcü
sü gibi yıllar yılı Türldye'yi dış memleketlerde 
temsil etmiş ve dış münasebetlerde Türkiye'yi 
hakikaten en iyi şekilde temsil etmek ehliyetin
de olan arkadaşlarımız bu grupların toplantı
larında rey alamaz; fakat yabancı dil namına 
hiçbir şey bilmiyen arkadaşlarımız bu gruplara 
seçilmek suretiyle devamlı seyahatler yapmak 
imkânına kavuşuyorlar. Şimdi, bu şekilde ku
rulan grupların yaptıkları dış münasebetler 
Türkiye'ye bugüne kadar hiçbir fayda sağla
mamıştır ve bundan sonra da sağlamıyacaktu\ 
Bunlar ancak bu gruplara girmeyi ve bu seya
hatleri yapmayı kendileri için turistik bir gezi 
vesilesi olarak görmekte ve nitelendirmektedir
ler. Bu bakımdan meselenin Türkiye Büyük 
Millet Meclisince ele alınarak kendisini temsil 
edecek olan arkadaşlarımızın her siyasi parti
nin kuvveti oranında ayrılacak üyelerini kendi 
grupu içerisinde eliyerek seçmesi ve nihayet 
onların teşkil edecekleri üyelerin Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde de seçilmeleri suretiyle 
Türkiye'yi temsil etmeleri gerçek Türkiye Par

lâmentosunun temsil edilmesini sağlıyacaktır. 
3u bakımdan komisyonun getirdiği ikinci mad
deyi tasvibetmenizi istirham ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Kasım Gülek, buyuru

muz efendim. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arka
daşlarım, Türk Parlâmentosunun dışarda temsi
linin önemi üzerinde çok duruldu. Yerindedir, 
Türk Parlâmentosunun dışarda iyi temsil edil
mesi lâzımdır. Temsil mümkün olan her yerde 
yapılmalıdır. Dış temsil memleket için büyük 
faydadır. Frenklerin meşhur bir sözü vardır: 
«Bulunmadığın yerde haksız çıkarsın» derler. 
Bulacaksın, katılacaksın ve katıldığın yere 
fikir götüreceksin. Hattâ sadece kendi mem
leketinin çıkarı bakımından değil, o toplulu
ğun çıkarı, o topluluğun faydası bakımından 
fikir götüreceksin, memleketine itibar kazan-
iıracaksm. Bu yolda sarf edilecek bütün gay
retlerle elbette beraberiz. 

Sayın arkadaşlarım, en vasıflı arkadaşları 
leçmeye gayret edelim. Ama bunun yolu sadece 
<mümkün olduğu kadar bunu parti gruplarına 
seçtirelim, Meclise teşmil edelim» değildir. Dün
yanın başka yerlerinde bu nasıl oluyor? NATO'-
ya mensup 15 memleket var. Bunların hepsinin 
bir araya gelerek kurduğu bir NATO Parlö-
manterleri teşekkülü var. Bütün bu mem
leketlerde, Parlâmentolarda NATO grupla
rı var. O gruplar kendi aralannda toplanırlar, 
NATO meselelerini konuşurlar, NATO meselele
rini benimserler, yayarlar ve aralarından tem
silci seçerler. Şimdi biz önümüzdeki lâyiha ile 
NATO Grupunu kaldırıyor, bunu bütün Mec
lise teşmil ediyoruz. Evvelâ bunu bütün Mec
lise teşmil etmek gayet garip bir durum arz 
eder. NATO'ya inanmıyanlar vardır Mecliste. 
Tabiîdir bu. Parti olarak inanmıyan vardır, 
şahıs olarak inanmıyan vardır. İnanmaz ve 
aleyhindedir. Nasıl siz NATO Grupuna bunları 
da alırsınız? Nasıl dersiniz NATO Grupu her
kesi içine alır? Bu, mensubu olduğumuz ve ka
tıldığımız NATO Grupu içine elbette dikkati 
çekecektir. NATO'nun aleyhinde olanların 
NATO Grupuna gelmiş olmasını elbette hoş 
karşılamıyacaklardır. Diğer Parlâmentolarda 
da NATO'yu istemiyenler vardır, NATO aley
hinde olanlar vardır. Onlar o gruplara katıl-
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mazlar ve oralara seçilmezler. Şimdi bizde mu-
gelen teklifle NATO'ya prensip itibariyle mu
halif olanlar buraya katılacaklar, seçecekler 
ve seçilecekler. Sayın sözcü buyurdu ki, bu açık
ça T. t. P demektir, bunların sayısı çok azdır, 
binaenaleyh bunu dikkate almamak yerinde olur. 
Sayın arkadaşlarım, kanun bugün için yapıl
maz. T. t. P. bugün az olabilir. Belki, burada 
dendiği gibi, bütün Meclise teşmil edilirse üye 
de seçilmiyecektir. Ama kanun bugün için ya
pılmaz. Yarın sayısı çoğalır ve o vakit gön
derecek olur ve yarın belki o vakit hak kaza
nır, üye de gönderecektir, öyle olmasa bile; 
kendisi göndermese bile, seçmeye katılacaktır 
inanmayın. Yalnız parti meselesi değil bu, üye 
olarak da inanmıyan mevcudolabilir. Bunları 
da katmak doğru değildir. 

Bugünkü tutumu ile bir grup var; grup 
açık, herkes, milletvekili, senatör grupa istedi
ği vakit girebilir. Bir alâka kâfi. Sadece 
gidip, ben bu grupa üye oldum, demek kâfi. O 
vakit o grup, ilgilenenlerden kurulmuş bir 
grup olarak kendi arasında toplanır ve arasın
dan seçeceği temsilcileri gönderir. Bu giden
ler Meclisi temsil ederler veya etmezler. Giden
ler. aslında grupu temsil ederler. Gittikleri 
yerde de NATO grupları temsilcisidirler. Elbette 
böyle bir grupu Meclis kendi gönderir ve en 
iyisini seçmeye gayret sarf eder. 

Şimdi yine sözcü arkadaşımız, «Dostluk 
grupları buna dâhil değildir, dışarıdan davet 
vâki olursa buna göre muamele görmiyecektir.» 
buyurdular. Bunu biz de söyledik. Evet, bu
rada «Anlaşmalarla teşekkül etmemiş gruplar» 
denilmektedir. «Milletlerarası hukuk tüzel ki
şiliği niteliği taşımıyan parlâmentolararası bir
likler» denmektedir. Doğru. Ama bunların, ge
riye kalanlarının ki, bunlar milletlerarası, par-
lâmetolararası grup, NATO Grupudur - parlâ
mentolararası grupun da, NATO Grupunun da 
kendine göre dünyada bir kuruluşu vardır. 
Parlâmentolararası Grupu da böyledir. Her 
memleketin parlâmentosunda Milletlerarası Par
lâmentolar Grupu diye bir grup kurulmuştur. 
O grupa dâhil olanlar kendi aralarında toplanır
lar ve kendi aralarında Milletlerarası Parlâmen
tolar Birliğinin meselelerini konuşurlar ve ara
larında seçim yaparlar. Dünyanın hemen her 
parlâmentosu bu birliğe dâhildir. Yalnız bizim 

dâhil olduğumuz grup değil, vaktiyle Demir
perde arkası denen, şimdi Doğu grupu denen 
parlâmentolar da Milletlerarası Parlâmentolar 
Birliğine dâhildir ve oralarda da, hepsinde de 
parlâmentolar içindeki teşekküller bunu gön
derir. 

Saym arkadaşlarım, bunları parlâmentoya 
teşmil etmenin ancak zararı olduğuna inanıyo
rum. Parlâmentolararası teşekküllerde de bu, 
bütün diğer memleketlerde de gruplar halinde 
olduğuna göre, bizim Parlâmentomuzda da bu 
grupların bâzılarının temeline inanmıyan, itiraz 
edenler bulunduğuna göre, bunların bütün Par
lâmentoya teşmili doğru değildir, yerinde de
ğildir. Bu tarzda oy kullanmanızı temenni eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Feyyaz Koksal. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu maddenin 
içerisinde parlâmentoların iki prensibi yatmak
tadır. Birisi, biraz evvel kanunun tümü hak
kında görüştüğüm esnada da ifade ettiğim veç
hile, Meclisçe yapılacak bütün seçimlerde par
tilerin kuvvetleri oranında temsilinin esas olma
sıdır. Bu, burada yapılacak seçimde, başka yer
lerde yapılacak seçimde, fakat Meclis namına 
yapılacak seçimlerde tatbik edilmelidir. Kanu
nun bu maddesi ile bu husus getirilmiştir, ye
rindedir. Başka yerlede bunlar kanunla da 
yapılmıyor, İçtüzük halletmiş, devam ediyor. 
Şurada İçtüzükte böyle bir maddemiz olsaydı, 
kâfi gelecekti. Fakat biz kanunla yapıyoruz. 
Şu halde yaptığımız kanunu o şekilde yapaca
ğız ki, Anayasamızın 85 nci maddesine uymakla 
mükellefiz. Bu bir. 

İkinci prensip; muhterem arkadaşlarım, 
1920 lerde partilerden bahsedilmeye başlanmıştı, 
şu anda da gruplardan bahsedilmektedir. Grup
lar demokrasisi halini almışlar. Gruplar yanlış 
iş yapar, gruplarda kayırmalar olur, yahut şöy
le olur, böyle olur demeye lüzum yoktur. Grup 
mesuliyetini müdriktir. Grup her şeyi ile şu 
kürsüde, Yüce Mecliste huzurunuzdadır, imti
han içerisindedir, her an imtihan içerisindedir. 
Sanki şu pencerelerde, dışarda bütün bir millet 
toplanmış bizleri dinliyor. İşte aleniyet. Mec
lisin aleniyeti prensibine istinaden, bu madde 
de mevcuttur. Bir grup yanlış yaparsa, temsi-
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lini yanlış yaptîrîrsa ve Yüce Milleti temsil ede-
miyecek birisini oraya gönderirse imtihanda 
muvaffak olamıyacaktır. Demokrasi bu. Bu 
prensip yatıyor bu kanunun içerisinde, bu 
maddenin içerisinde; bu madde bu şekilde te
kevvün etmiş ve netice itibariyle gayet güzel 
tanzim edilmiştir. Başka milletlerde içtüzükleri 
ile hallettikleri bir mesele buraya getirilmiş
tir. 

Şimdi 1 nci madde görüşülürken şöyle bir 
şjeyle karşılaştık; komisyon geri aldılar gayet 
iyi yaptılar; birisi partiden istifa ettiği takdir
de aldığı diğer vazifeler gibi Avrupa'daki tem
sil vazifesinden de istifa etmesi icabeder, ah
lâki bir prensiptir bu. Aynı prensip şunun için 
de varittir: Bugün bir çok komünist partiler 
Avrupa Ekonomik Topluluğunun, yâni Ortak 
Pazar'ın aleyhinde, olanlar var, NATO'nun 
aleyhinde olan komünist partiler var. Hiç de
ğilse asgari bir ahlâki prensibin neticesi ola
rak komünist parti girmiyor. Yarın yapılacak 
şey şu idi: Ortak Pazar toplantısında isterdik 
ki, bunun karşısında olan arkadaşlarımız da 
girmesinler, «karşısındayım» diyerek. Ortak Pa
zar'a iştirak eden bir arkadaşımıza, şu kürsü
den ifade etmek mecburiyetindeyim ki, Hollan
dalı bir sosyalist, «biz de sosyalistiz, ama si
zin gibisini görmedik» demiştir bizim bir sos
yalist mensubumuza karşı. «Biz de sosyalistiz 
fakat sizin kadar böyle bir sosyalisti göreme
dik ki, bu şekilde sizi sosyalist telâkki etmiyo
ruz» diye açıkça ifade etmiştir. Orada bu sos
yalistin yüzünün kızararak bir daha uğrama
ması icabederdi. Bu ahlâki prensiptir, bunun 
da ahlâkla halledilmesi icabeder. Yalnız yazılı 
metinlerle herşeyi halledeceğimize inanmama
mız icabeder. Madde güzel tedvin edilmiştir. 
Hepinize saygılar sunarım. Teşekkür ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Savacı 

SABAHHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Mulhterem arkadaşlarım; bu madde öyle zan
nediyorum ki, en ziyade bu NATO'yu ve Par
lâmentolar Birliğini, Turizm Birliğini, idare 
eden, onun mensuplarını ziyadesiyle memnun 
etmiştir. Çünkü bunun seçimlerinde seçildikten 
sonra arkadaşların mâruz kaldıkları bâzı it
hamlar bu suretle büyük ölçüde bertaraf edil
miş olacaktır ve bir seçim, bir objektiflik, her-
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kesin itiraz edemiyeceği mümkün mertebe bir 
usul getirmektedir. O itibarla yerinde bir hü
kümdür, kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; bu Parlamentolar 
Birliğine bu madde ile bütün Parlementomuzu 
teşkil eden senatör ve milletvekillerinin üye ol
ması keyfiyeti haddizatında temsilde de fayda
lıdır. Bunların beynelmilel tüzüklerinde, san
dalye adedinin artması yâni mensubolduğu 
Türk Grupundaki üye adedinin artması temsil
de de sandalye adedini artırır otomatikman ve 
rey adedini de arttırır. O itibarla temsil itiba
riyle de bu madde bizi daha da kuvvetlendir
miş oluyor; oy itibariyle tabiatiyle bu millet
lerarası teşekküllerdeki kararda da ağırlığımı
zı arttırmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; yalnız sonunda 
bir hüküm konulmuş, bilmiyorum hangi sebep
le* konulmuş, başkan seçimine ait bir usûl hük
mü konulmuş. Bu beynelmilel teşekkülün sta
tüsünde yalnız başkan değil başkandan başka 
başkanvekili, genel sekreter, muhasip, bir de 
bunların konsey üyeleri vardır, bunlara ait hü
küm konulmadığına göre bunu da bir haşiv te
lâkki ediyorum. Hangi maksatla komisyon bu
nu buraya almış bilmiyorum, ama bu hususun 
tayyında, fuzuli olduğu için fayda mülâhaza 
ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun sa
yın Kırca. 

ANAYASA KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ
CÜSÜ COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhte
rem arkadaşlarım, evvelâ Savacı arkadaşımın 
temas ettiği ufak teknik noktaya temas ede
yim. Zaten bu kanunda ileride de gelecek, eski 
kanunda da var, bu kanunun sureti tatbikine 
müteallik esaslar Başkanlık Divanınca tesbit 
edilecek ve orada bahsedilen başkanvekili ilâ-
hiri vazifeleri parlâmentolararası birlik grup
larında yerine getirecek arkadaşların nasıl se
çileceği de orada yer alacak, ona göre bunların 
tüzükleri yapılacak. Dedikleri doğrudur, baş
kanın nasıl seçileceğini buraya yazmasak da 
olurdu. Yalnız komisyon olarak bir hususu ar
zuladık, o da şu: Başkan, üye tam sayısının 
salt çoğunluğu ile seçilsin. Diğerleri, daha mev-
sup olmıyan bir ekseriyetle de seçilebilir, se-
çilmiyebilir, bunu Başkanlık Divanının yapa-
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cağı, tesbit edeceği esaslara bıraktık. Bu ba
kımdan bunu buraya koyduk. Yâni başkanlık 
seçiminde nıevsup bir ekseriyeti teminat altına 
almak bakımından. 

Sayın Koksal arkadaşıma teşekkürler ede
rim, kendisi maddenin mahiyetini ve ruhunu 
mükemmel şekilde izah buyurdular. Hakika
ten dedikleri gibi eğer bir endişe varsa bu 
parlâmentolararası birliklerdeki siyasi temsil 
bakımından, hemen söyleyeyim ki, aynı endi
şe kendilerinin bahis buyurdukları Avrupa 
Parlâmentosu ile Türkiye Parlâmentosu arasın
da Müşterek Pazarla olan ortaklığımız muva
cehesinde kurulmuş olan Karma Komisyon ba
kımından da olmak iktiza eder. Üstelik orada 
bir milletlerarası andlaşma var. Burada mil
letlerarası andlaşma da yok. Bu gibi mesele
ler kendilerinin bahsettikleri şekilde parlâmen
to içi mücameleyle halledilir, objektif hüsnü
niyet îiaideleriyle halledilir. Buyurdukları gi
bi, daha evvel bir partiden istifa eden kimse 
lerin statüsünün yine bu mücamele kaideleriy-
le halledilmesi gerektiğini tercih buyurduğu
muza göre, bunun da aynı şekilde halledilme
sinde fayda vardır. Feyyaz Koksal arkadaşı
mızın sözlerine bu bakımdan aynen iştirak ede
rim. 

İhtiyaçlar ortaya çıkmadığı zaman mesele
ler ortaya atmak biraz nazari oluyor. Parlâ
mentoda bir siyasi münazaa havası içinde deği
liz, bir teknik kanun çıkarıyoruz. Hiçbir pra
tik meseleye tetabuk etmiyen nazarî bâzı mü
talâaları burada kaale alarak birtakım hakika
ten farazi meseleler üzerinde münakaşalar aç
maya hiçbir sebep görmemektedir komisyon 
ve maddenin bu esaslar dairesinde, Koksal ar
kadaşımızın izah ettiği ruhu içerisinde kabulü
nü istirham ediyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Efendim, saat 20.00 ye geli
yor, Anayasa Komisyonu Başkanı Sayın ismail 
Hakkı Yıldırım'm bir önergesi var, arz ediyo
rum: 

«Yüksek Başkanlığa 

Konunun müstaceliyetine binaen kanun 
teklifinin müzakeresi sona erene kadar birle
şime devam edilmesini arz ve teklif ederim.» 
diyorlar. Bu önergeyi oyunuza sumıvnrum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sayın Şefik inan, sizin söz talebiniz grup 
adına mı efendim? 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun, o takdirde söz sı

rası sizin efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA ŞEFİK İNAN 

(Çanakkale) — Sayın Başkan, sayın arkadaş
larım; müzakere ettiğimiz 2 nci madde kanu
nun getirdiği gerçek bir yeniliktir. Tanzim 
edici bir maddedir. Hattâ diyebilirim ki, bu 
kaıiun teklifini hazırlayıp Meclisimize sunan 
Sayın arkadaşlarımızı böyle bir teklif hazırla
maya sevk eden başlıca sebep işte bu 2 nci 
maddenin düzenlemek istediği konudan ibaret
tir, bana öyle geliyor. 

Bu madde pek güzel yazılmıştır, efradını 
camidir. Bu itibarla kabulünü istirham ede
rim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi 

verilmiştir, altı arkadaş da konuşmuş bulunu
yor. 

Komisyon adına ilâve edilecek bir husus 
var mı Sayın Yıldırım? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI İS
MAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — Yok 
efendim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
2 nci madde üzerindeki müzakerelerin ki

fayetini arz ve teklif ederim. 
izmir 

Mustafa Uyar 

BAŞKAN — Yeterliği oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ikinci madde ile ilgili bir tadil önergesi 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddede münderiç 2 nci maddenin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ede
rim: 

Madde 2. — Bir milletlerarası andlaşma ile 
kurulmamış olan ve milletlerarası hukuk tüzel 
kişiliği niteliği taşımıyan parlâmentolararası 
birliklerin toplantılarında T. B. M. M. ni temsil 
edecek heyetler, 1 nci madde hükümleri uya-
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rmca seçilir. Bu heyetler aynı zamanda, görev 
süresi boyunca ilgili parlâmentolararası birli
ğin T. B. M. M. deki idari işlerini yürütürler. 
Heyet üyelerinin kendi aralarında üye tamsa
yısının salt çoğunluğunun oyu ile seçecekleri 
kimse o grupun başkanı sayılır. 

İzmir 
Settar iksel 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu önergeye 
katılıyor mu efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ
CÜSÜ COŞKUN KIRCA (istanbul) — Efen
dim, Komisyon olarak bu bizim yazdığımız 
madde metnineki hükmün aynını ihtiva ©diyor, 
daha da kısa yazılmış. Sadece, «heyet üyeleri
nin kendi aralarında» denmiş, «kendi araların
dan» olarak, yani sonuna (n) harfi eklenerek 
ifade edilirse daha uygun olur, kanaatinde
yiz. 

BAŞKAN — Sayın Settar İksel, siz bu şe
kilde tashih ediyor musunuz, önergenizi? 

SETTAR İKSEL (İzmir) — Evet o şekil
de tashih ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Settar iksel, 
Önergesinin son satırındaki «kendi aralarında» 
ibaresini «kendi aralarından» şeklinde tashih 
ediyor, Komisyon da bu önergeye katılıyor. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Sayın Başkan, bu hususun tavzih edilmesini 
rica ediyorum. Esas madde metninde «Bir 
milletlerarası anlaşma ile kurulmamış olan» 
deniyor, önergede ise «Bir milletlerarası anlaş
ma ile kurulmuş olan» deniyor. Buradaki «Ku
rulmuş olan» ibaresi «kurulmamış olan» şeklin
de olacak her halde. 

SETTAR İKSEL (İzmir) — Bir zühul var, 
«kurulmamış olan» şeklinde olacaktır. 

BAŞKAN — Düzeltilmiş şeklini okuyayım 
da bir yanlışlık olmasın. 

«Madde 2. — Bir milletlerarası andlaşma ile 
kurulmamış olan ve milletlerarası hukuk tüzel 
kişiliği niteliği taşımıyan, parlâmentolararası bir
liklerin toplantılarında Türkiye Büyük Millet 
Meclisini temsil edecek heyetler, 1 nci madde 
hükümleri uyarınca seçilir. Bu heyetler aynı za
manda görev süresi boyunca ilgili parlâmento
lararası birliğin Türkiye Büyük Millet Mecli
sindeki idari işlerini yürütürler, Heyet üyeleri-
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nin kendi aralarından üye tam sayısının salt ço
ğunluğunun oyu ile seçecekleri kimse o grupun 
başkanı sayılır.» 

Efendim, bu önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ

CÜSÜ COŞKUN KRICA (istanbul) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılıyor. 
Bu önergeyi 2 nci madde olarak oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Kırca, sizin teklifinizde madde 2 ola
rak çerçeve madde var, «16 Ocak 1964 tarihli 
ve 378 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.» diye. Kabul buyurulan 
bu önergede bu başlık yazılmamış. 

ANAYASA KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ
CÜSÜ COŞKUN KIRCA (istanbul) — Dikkat 
buyurulursa Sayın Başkanım, önergenin başın
da «2 nci maddede münderiç ikinci madde» de
niyor. Binaenaleyh bu başlık kısmı ve madde 
matlabı aynen kalıyor. 

BAŞKAN — Tamam efendim, çerçeve mad
de kalıyor. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Madde üzerinde verilmiş her hangi bir de
ğişiklik önergesi de yok. Maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin son fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bir Parlâmentolararası birlik için tüzük 
yapılması gerekiyorsa, bu tüzük, Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık livanla-
rınca, Hükümetin görüşü alındıktan sonra, ara
larında anlaşarak ve - varsa - o parlâmento
lararası birliğin anatüzüğüne uygun olarak ya
pılır. 

Dostluk gruplarının tüzükleri kendileri ta
rafından yapılır. Dostluk gruplarının yönetim 
kurullarında ve dış ülkelere gidecek temsilci 
heyetlerinde, değişik siyasi eğilim sahibi üye-
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lerin adaletli bir şekilde yer almasını Bağlıya
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 — Sayın özarda önerge ile söz is
tedi, ondan sonra söz sırası şöyledir: Sayın 
Muslihittin Gürer, Sayın Ali Hıza Uzuner. 

Saym Özarda, buyurun efendim, söz sırası 
sizindir. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Saym Baş
kan, sayın milletvekilleri; milletlerarası dost
luk grupları kurulması ve bu suretle muhtelif 
ülkelerle Parlâmentomuzun temaslar kurması 
elbette faydalı bir husustur. Ancak bunun her 
türlü nizamdan azade olarak başıboş bırakıl
ması zaman zaman sahi dolduğumuz nahoş hâdi
selere meydan vermektedir. Bunun kanun içeri
sinde yer almasında ve bir tüzüğe bağlanmasın
da büyük isabet vardır. Çok defa görüyoruz ki, 
bâzı arkadaşlarımız birçok memleketlerde dost
luk grupları kurmak gayreti içindedirler. Bu 
bir tüzükle bir nizam altına alınırsa elbette 
faydalı olur. 

Sonra, bir dostluk grupu kurmak için müra
caat ediliyor; böyle bir dostluk grupu kurul
madan kendisini bir yabancı büyükelçiliğe, «si
zin memleketinizle kurulmuş olan Türk Parlâ
mentosu Dostluk Grupunun Başkanıyım» diye
rek o ülkeye davet ettirmek yoluna tevessül 
ediliyor. Bunlar asla doğru hareketler değildir. 
Bu bakımdan Parlâmentomuzun bu gibi sorum
suz davranışlara karşı bir tedbir almakta, bun
ları bir nizama bağlamakta ve Türkiye'nin Par
lâmentosunun dostluk kuracağı ülkelerle ger
çekten böyle bir dostluk grupunun kurulması
na lüzum ve zaruret varsa bunun bir usul içe
risinde kurulup yürütülmesinde memleketimiz 
için sayısız faydalar vardır. Bu konunun da ka
nun içerisine alınması isabetlidir. Tasvibinizi 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın, Muslihittin Gürer, bu

yurunuz. 
MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, 20 nci 
asırda devletler artık yalnız başına yaşamamak-
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tadırlar. Binaenaleyh, kendi siyasi, iktisadi 
ve sosyal durumlarını daha iyi geliştirmek ve 
karşılıklı münasebetler kurmak suretiyle ken
di imkânlarını daha iyi durumlara getirmeye 
çalışmaktadırlar. «Yurtta sulh cihanda sulh» 
prensibine sadık kalmak üzere aziz Atatürk'
ün bize göstermiş olduğu izde Türk Milleti de, 
Türk Devleti de aynı şekilde çalışmaktadır. İşte 
Türk Parlâmentosu bu anlam içinde, dış ardaki 
devletlerle temaslarını sıklaştırmak ve dostluk
lar kurmak suretiyle Türk Milletine ve Türk 
Cumhuriyetine bu dostlukların büyük faydaları 
olduğu bir gerçektir. Bu madde ile getirilmiş 
olan dostluk gruplarının tüzüklerinin tedvini, 
•keza bu hususta Parlâmentolararası Birliğinin 
olsun, NATO Birliğinin olsun tüzüklerinin na
sıl yapılacağı şekli gayet yerindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, penceremizi artık 
dünyaya karşı açmalıyız. Hiçbir zaman müna
sebet kurmadan, dostluklar kurmadan bugün 
'bir iş yapmamıza imkân yoktur. Eğer bugün 
Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs mevzuunda bize oy 
çıkmışsa bunun sebebini dostluklarımızı tam 
kuramadığımız ve dâvalarımızı tam. izah edeme
diğimiz noktasında mütalâa etmelidir. Onun 
için dostluğun büyük bir ehemmiyeti vardır. 

İçte bu dostluk gruplarının tüzüklerini ha
sırlarken, bilhassa bu maddede gayet güzel şe-
'dl:-3 tedvin edildiği gibi mutlak olan bir şey 
varsa, Hükümetle teşriki mesai etmek veyahut 
da gidecek heyetlerin temsil vazifelerini gö
rürken, Hükümetin o Devlet hakkında düşünüş
lerine, o devletle olan hukukî ve siyasi durum
larına tamamiyle muttali olmak suretiyle ö 
devlete gidip memleketimizi, Türk Parlâmento
sunu temsil ötmek fırsatını bulmaları için, «Hü
kümetin de bu hususta görüşünü alır.» tâbirini 
maddede gayet yerinde gördüm. Onun için mad
de umumiyet itibariyle iyi bir şekilde tedvin 
edilmiştir. Ama muhterem arkadaşlarım, tatbi
katta şimdiye kadar hakikaten bu işlerle uğraş
mış olan arkadaşları, çok defa bâzı arkadaşla
rın iştirak etmemiş olmaları neticesinde, bir ne
vi alerjik duruma gelmesini, şahsan Parlâmen
tonun seviyesi ve itibarı olarak ve iştirak etme
miş olan arkadaşların da iştirak etmiş olan ar
kadaşlara karşı alerjisi olarak mütalâa ettiğimi 
huzurunuzda arz etmek istiyorum. 

Bugün, münasebet daima iyi bir şey. Bakı
nız, Saym Şefik inan bu kürsüden buyurdular 
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ki, «İktidarımız zamanında ben iki defa Par
lâmentolararası birliği parasını tayyettirdim.» 
Arkadaşlar, tayyettirmiş olmak insanlara şeref 
kazandırmaz bu mevzuda. Sebebine gelince; esas 
olan, Türkiye'de münasebetlerin tesisi ve bu mü
nasebetleri tesis erlerken Türk Devletinin itiba
rını en iyi şekilde sağlamaktır. Binaenaleyh mü
nasebetten kaeamayız. Ama şu şekilde mütalâa 
edebiliriz: Eğer temsil etmiş olan arkadaşların 
durumlarında şüphemiz varsa veyahut da lisan 
bilgileri noksan diye iddia edilmiş oluyorsa, bu 
tayyettirmek için bir sebep değildir. Daha iyi 
bir formül hazırlamak icabederdi. iste Sayın 
Komisyonun ve kanun teklifi sahipleri arkadaş
ların çok değerli bu teklifi, bu durumu ortadan 
kaldırmak için haklı olarak yapılmış bir teklif
tir. Ama bunun neticesinde mesele ne olacaktır? 
Bakınız, tatlı bir hâtıramı huzurunuzda sırf za
bıtlara geçirmek bakımından tescil için arz edi
yorum. 

1963 senesinde Sayın Şefik inan'm böyle 
bir tayyettirmesi ile Parlâmentolararası Birliğin 
parası bütçeden kaldırıldı. Ama o gün hasbel
kader, bugünün Maliye Vekili olan Sayın Cihat 
Bilgehan Parlâmentolararası Birliği âzası, ben
deniz de genel sekreteri bulunmaktaydım, işte 
biz tay keyfiyetinde dahi, Parlâmentolar Birli
ği dâvasına inandığımız için, paralarımızı kendi 
celbimizden vermek suretiyle Türkiye'nin o gün 
Lucerne'de, isviçre'nin bu şehrinde yapılan top
lantısına, iştirakinden büyük fayda gördüğü
müz bu toplantıya iştirak ettik muhterem ar
kadaşlar. 

Binaenaleyh, bu işin tatbik şekli şu veyahut 
da bu şekildedir diye, sayın hocama çok hür
met ederim; ama lütfen kabul buyurunuz, hiç 
olmazsa bundan sonraki bütçelerde Parlâmento
lararası faaliyetlerin paralarını kısmak değil, 
bilâkis cesaretle, gidecek olan arkadaşlara, 
Türk Milletini, Türk Parlâmentosunu temsil 
edecek olan arkadaşlara hattâ onların şerefine 
lâyık olan, dolayısiyle Türk Parlâmentosunun 
şerefine lâyık olan otellerde kalmasını sağla
mak için, bütün delegasyonların yapmış oldu
ğu... 

BAŞKAN — Sayın Gürer, vaktiniz doldu 
efendim. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Devamla) — ... 
yapmış olduğu resepsiyonları, kokteylleri yap-
'tırabilme imkânları kendilerine bütçe imkân!a-

A A 

27 . 3 . 1968 O : 1 

riyle lütfen veriniz. Çünkü bu muayyen şahıs
lara karsı olan alerjinin neticesinde büyük bir 
dâvayı kenara itmenin doğru olmadığını arz et
mek için huzurunuzda bu hâtıramı nakletmek 
üzere tatlı vakitlerinizi aldım, özür diliyerek 
sözlerimi burada kapatır ve maddenin gayet ye
rinde olduğunu arz eder kabulünde faydalar 
görürüm. Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner, buyu
run efendim. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; genel olarak dış 
temaslarda başarılı bir millet olduğumuzu iddia 
etmemiz güç. Bu konular Meclis bütçeleri mü
zakere edilirken, özellikle, Parlâmentolararası 
birlik ve dostluk gruplarının gezileri arkadaşla
rımız tarafından, bendeniz tarafından da tenkid 
konusu yapılmıştır. 

Şimdi, burada 4 ncü maddenin 2 nci fıkra
sında bir ihtiyarilik var. Benim kanaatime gö
re bu işi disipline etmek lâzımdır. Yani tüzük
ler, Parlâmentolararası Birlik için bir tüzük ya
pılması gerekiyorsa, belki genel olarak gerekmi-
yebilir, ama tatbikattan gördük ki, memleketi
miz için bunda zaruret vardır. Şimdi, giden 
heyetlerin çalışma esaslarını disipline etmek, 
kayıt altına almak gerekir. Dış basını takibeder-
siniz, bu grupların zabıtları zaman zaman dağı
tılır, burada bu kürsülerden de okunur. Yerli ve 
yabancı basını izlersiniz, başarılı, temsil gücü 
olan muayyen arkadaşlarımız hariç, diğerlerinin 
sesini duyamazsınız. Bunun için bir önerge tak
dim ediyorum; bu tüzükler zaruri olmalıdır. Bir 
önerge takdim edeceğim için vaktinizi almıya-
yım. 4 ncü maddenin 2 nci fıkrası için bir öner
ge sunacağım, okunduğu zaman mahiyeti anla
şılacaktır. Bir ihtiyarilik olmasın, disipline 
edilsin ve hattâ mümkünse şiddetle bu tüzükle
rin önceden esasları da tesbit edilsin. Yani şu 
müddet içinde bir tüzük çıkarılsın. Yoksa bıra
kıldığı zaman bunlar uzar, tüzüksüz bir tatbikat 
yine devam eder. 

Diğer taraftan, dostluk grupları; esefle ifa
de edeyim ki, Parlâmentomuz tarafından suiis
timal edilmiştir. Faydalı tarafları oldu, olmuş 
olabilir. Ama bu da bir yatırım meselesidir. 
Prodüktif oluyor mu olmuyor mu? Ne kadar pa
ra yatırmışız, karşılığında ne sağlamışızdır? 
Daima millî menfaatlerimize ne ölçüde yararlı 
olduğunu dikkatten uzak tutmamamız gerekir. 
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Şimdi, memleketlerarası dostluk cemiyetleri 
zaten vardır. Yani bunun dışında Parlâmento-
lararası bir dostluğun kurulması elbette arzuya 
şayandır, ama bütçelerimizden de büyük ölçü
de paralar bu işe yatırılmaktadır. Şimdiye ka
dar, ki şahsi intibaımdır, arkadaşları itham et
mek için söylemiyorum; bir gayretin içinde ol
muşlardır, emek sarf etmişlerdir. Ancak bu iş 
için sarf ettikleri para karşılığında bir fayda 
sağladıkları kanaatinde değilim. Dostluk cemi
yeti çeşitli memleketlerle aramızda kuruluyor, 
umumi mahiyettedir. Bunun dışında parlâmen-
tolararası dostluk cemiyeti, efendim, artık mes
leklere ayıralım, çeşitli mesleklere ait dostluk 
cemiyetleri kurmak, bu faaliyetlerin koordine 
şeklinde yürütülmesini aksatacağı gibi müessi-
riyetiîıi de zayıflatır. Madde muhakkak ki, iyi 
getirilmiştir. Ancak başlangıçta da arz ettiğim 
gibi, tüzük zarureti Parlâmentolararası birlik 
için de konulmalıdır ve dostluk cemiyetlerinin 
suiistimal edilmemesi temennisini de bu vesiley
le arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Celâl Nuri Koç, buyurun. 
CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; ben bir teknik konu üze
rinde mütalâada bulunmak üzere kürsüye gel
miş bulunuyorum. 

Bu parlâmentolararası grup ve dostluk grup
ları için yapılacak tüzükte, tüzüklerin hazırla
nışında, bilhassa Senato Başkanlık Divanı ile 
Millet Meclisi Başkanlık Divanının ve aynı za
manda Hükümetin de mütalâası alınmak sure
tiyle. anlaşmak suretiyle, yapılacağı bildiril
mektedir. 

Takdir buyurursunuz ki, demokrasi, bir mü
nakaşa ve münazara rejimidir. Demokraside her 
zaman anlaşma mümkün değildir. Anlaşılmadığı 
takdirde ne olacaktır? Anlaşamadılar. Biraz ev
vel bir arkadaşımız bu dostluk gruplarında da 
tüzük zaruretini ileri sürdüler ve doğrudur. Bu 
tüzükler mutlaka yapılacaktır. Ama anlaşma
dığımız takdirde, o zaman muallel kalacaktır 
ve burada müspet menfi bir durum takmamıya-
cağız. O itibarla, ben şahsan Sayın Kırca'nın bu
nu takdir edeceğini umuyorum; bu anlaşma ol
madığı takdirde ne yapılacağı, şeklinde bir tak
rirle de durumu tavzih ederlerse çok memnun 
olurum ve bu suretle bu madde de teknik bakım
dan uygun olarak çıkmış olur, 

] Hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Kırca 

buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ

CÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu maddenin getiriliş sebebi, 
tamamiyle kanun tekniğine mütaalliktir. İkinci 
maddeyi tadil ettiğimiz için ve parlâmentolar
arası birlikler bakımından yeni esaslar getirdi
ğimiz için, diğer maddelerde de kanun tekniği 
bakımından bâzı tadiller yapmak icabetti, işte 
o tadillerden bir tanesidir bu. 

Bu madde, kanun tekniği bakımından çeliş
meler ve iltibaslar olmasın diye getiriliyor. Fa
kat, kabul edildiği zaman, mevcut tatbikatta 
tek bir değişiklik olacak. Onun da fiilî değeri 
yok. Bu bakımdan Sayın Celâl Nuri Koç'u tat
min etmek isterim. Endişelerine mahal yoktur. 
Sebebi şu : 

Bir tek değişiklik var, o da : Parlâmentolar
arası Birlik Grupu için badema bir tüzük yapıl
mak gerekiyorsa, bu tüzüğü iki Riyaset Divanı 
aralarında anlaşarak yapacaklar. Neye göre ypa-
caklar bunu? Daha evvel, zaten aralarında an
laşarak tesbit etmiş bulundukları esaslara göre. 
Halen bu esaslar tevsik edilmiştir ve yürürlük
tedir. Yani bu kanunla getirdiğimiz hükümle
rin, tesbit edilmiş bulunan yani iki Divanın da
ha önce anlaşarak tespit etmiş bulundukları hü
kümlere inikası yoktur. 

İkinci safha ne olacaktır? Yeni bir parlâmen
tolararası birliğin kurulması söz konusu olacak
tır. Bunun için ne olacak? Senatodan ve Mec
listen ayrı ayrı izin alınacak. Kuruldu dediği 
zaman iki Mecliste, o zaman bir grup tüzüğü 
yapılması söz konusu olacak, yenisi kurulursa. 
Yenisinin kurulması için, milletlerarası plânda, 
aşağı - yukarı dünya çapında veya hiç değilse 
Batı - Avrupa çapında bir teşebbüsün alınması 
lâzım ki, böyle bir konu ortada yok. Olsa dahi, 
yine de müşkilât doğmaz. Çünkü, bu tüzüğün 
hangi esaslara uyularak yapılacağına dair esas
lar, halen zaten iki Divan arasında anlaşılarak 
tesbit edilmiş ve yürürlüğe konulmuş bulunuyor. 
Sadece, isim değişikliğini, nokta nokta olan ye
re ismini koyup bunu tatbik etmek gibi bir du
rum var. Bir de, o parlâmentolararası birliğin 
bir anatüzüğü varsa ve ona uymak mecburiyeti 

| varsa, zaten onlara uyacak. Burada, anlaşıp an-
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laşamamak, diye de bir şey olmıycak. Yani bâ
zı hallerde, Sayın Koç'un da takdir buyuracak
ları gibi, mücamele esasını parlâmentoda kabul 
etmek lâzım. 

Anlaşamazlarsa ne olur? Böyle bir meselede 
anlaşmışlar bugüne kadar. Bundan sonra da 
anlaşmamaları için bir sebebolacağmı tahmin 
etmiyoruz. Bu itibarla, bir müeyyide koymak 
güç, nasıl koyacağız müeyyidesini? Çünkü, di
yeceğiz ki, anlaşamadılarsa ya Millet Meclisi 
Başkanlık Divanının kararı esastır, yahut Se
nato Başkanlık Divanının kararı esastır. Tak
dir buyururlar ki, bunu başka türlü de hallet
mek imkânı yok. Bu kaydı da koysak Senato
dan geri döner. Onun için, eski metinde nasıl 
ise öyle bırakalım tensip buyurulursa, pratikte 
hiçbir müşkülât çıkmaz bundan dolayı efen
dim. 

Bir de, Sayın Uzuner'in beyanına cevaben 
bir hususu arz etmek isterim. Bütçeden finan
se edilen faaliyetler, parlâmentolararası birlik
lerin faaliyetleridir. Dostluk gruplarının faali
yetleri bütçeden finanse edilmez ve şimdiye ka
dar da edilmemiştir. Ayrıca, tabiatiyle temen
niye şayandır M, bu dostluk gruplarının üyesi 
bulunan veya yöneticisi bulunan arkadaşları
mız diğer dostluk gruplariyie temas ederken, 
bu dostluk gruplarının burada tekabül ettikleri 
sefaretlerle temas ederken, hiç şüphesiz, Sayın 
Uzuner'in de söylediği gibi, bu konuda mevcut 
milletlerarası mücamele esaslarına riayet ede
cekleri de tabiidir zannederim, tabiî bir temen
nidir. 

BAŞKAN — Sayın Şefik İnan, buyurunuz. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, saym arkadaşlarım; Muslihittin Gürer ar
kadaşım, biraz önceki mâruzâtımı söz konusu 
yapmamış olsalardı, söz alacak değildim. 

Kanunun tümü üzerinde yaptığım görüşme 
sırasında, Bütçe Karına Komisyonunda şahsan 
bu mesele ile ilgilendiğimi ve parlâmentolara
rası grup için tahsisatın kaldırılmasını teklif 
ettiğimi, iki defa da buna muvaffak olduğumu 
zikretmiştim. Arkadaşın benim bu beyanımı 
milletlerarası münasebetlerin aleyhinde oldu
ğum mânasına almışlar, gibi geldi bendenize. 
Onun için söz aldım. Ben, milletlerarası müna
sebetlerin önemini müdrikim, temas!arm fay
dasını müdrikim. Ancak, Bütçe Komisyonunda

ki görüşmelerimde, bunun da tıpkı andlaşma-
lara dayanan teşekküllere katılmamızın tabiî 
olduğu nizama tabiî olmasını, yani şimdiki mü
zakere etmekte olduğumuz bir kanun gibi, bu
nun da düzenlenmesi gerektiğini, bunun dışın
da bütçeden faydalanılmaması gerektiğini sa
vunmuştum. Çünkü, dernek idi şimdiye kadar, 
üyeleri var, aidat topluyor. Fakat, toplantıya 
iştirak ederken tahsisatını bütçeden alıyor. Doğ
ru değildi, bu, doğru değildi. , 

Şurada ifade edeyim, Bütçe Komisyonunda 
açıklamıştım. Biraz önceki izahlarımda temas et
mek istemedim. Fakat, şimdi açıklamaya mecbu
rum. Bendeniz 1961 den bugüne kadar, Parlâmen
tolararası grupa üye olmuştum ilk defa. Bir tek 
toplantısına gittim. O gün de ne seçim yapıla
bildi, ne konuşulabildi, tehir edildi; bir daha 
da katılmadım. Fakat, uzaktan daima şöyle 
müşahede etmişimdir. Bu grupun toplantıları 
gazetelerin göze batmıyacak sayfalarında ilân 
edilir. Hangi gün, Meclisin hangi salonunda 
toplanacağı, gazetelerde nerede ise görünmiye-
cek yerlerde ufak puntolarla ilân edilir. Ve 
tarihî bir gerçektir, sabahın beşinde bu Meclis
te bu Grupun tonlantısı olmuştur. Bir iki gaze
tenin okunmıyacak ve katiyen göze çarpmıya-
cak sayfalarında toplantı gün ve saati ve salon 
numarası ilân edilmiştir ve sabahın saat beşin
de de toplantı olmuştur. Kim? Bütün Mecliste 
bundan haberdar olabilen ancak bir kaç ldşi 
idi... Bu olayı bu kürsüden söylemek istemez
dim, ama mecbur oldum. Ben bu olaylar karşı
sında Bütçe Komisyonunda buna tahsisat ve
rilmemesini teklif etttim ve arkadaşlarım oyla-
riyle benim bu teklifimi kabul ettiler, iki defa 
bütçeden silindi bunun tahsisatı ama şimdi bu 
iş bu kanunla bir düzene giriyor, katiyen mu
halefet etmem bundan sonra tahsisata. Çünkü, 
milletlerarası münasebetlerin faydasına inan-
mışımdır, gahşî dostlukların faydası vardır, ta
nışmaların faydası vardır ve pekçok büyük mil
letlerarası münasebetlerin, tahlil neticesinde bâ
zı şahsî temaslarla halledilebildiğini görmüşüm-
dür, bilirim bunu. 

BAŞKAN — Sayın inan, beş dakika doldu 
efendim. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Teşekkür ede
rim efendim; mâruzâtım bundan ibarettir. 
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BAŞKAN — 4 neti madde üzerinde ba-;kıı I 
söz iistiyen?.. Yok. 

Tadil önergeleri vardır, okuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
4 ncü maddenin 2 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Trabzon 

Ali Rıza Usuner 

«Parlâmentolar ar ası Birlik için yapılacak 
tüzükler Cumhuriyet Senatosu ve Millet B-îec-
lisi Başkanlık Divanlarınca, Hükümetin görü
şü alındıktan sonra, aralarında anlaşarak ve 
varsa Parlâmentolararası Birliğin Anatüzüğü-
ne uygun olarak yapılır.» 

BAŞKAN — Sayın komisyon bu önergeye | 
katılıyor mu efendim? ı 

ANAYASA KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ
CÜSÜ COŞKUN KIRCA (istanbul) — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, oyunu
za sunuyorum; kabul edenler... Kabul etmiyen
ler.*. Kabul edilmemiştir. 

Komisyonun bir önergesi vardır, ki bâzı 
maddi ve matbaa hatalarının tashihine müteda
ir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

4 ncü maddenin başlangıç kısmının (değiş
tirilmiştir) kelime'sinden sonraki nokta, üstüs-
te iki nokta olacaktır. 

Maddedeki ilk fıkrada ilk satırda yer alan ı 
(tüzük) kelimesi (grup tüzüğü) olarak değiş
tirilecektir. 

Maddedeki (divanlarınca) kelimelerindeki | 
(d) harfi majüskül olarak büyük harfle (D) 
olarak yazılacaktır. 

Arz ve teklif ederim. 
Anayasa Komisyonu j 

bu rapor Sözcüsü ] 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Komisyonun önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen- j 
ler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi kabul buyurduğunuz bu 
önergedeki vâki tashihlerle birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler,.. i 
Kabul edilmiştir. 

I 5 nci maddeyi okutuyorum. 
I Madde 5. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sa

yılı Kanunun 5 nci maddesine aşağıdaki fık
ralar eklenmiştir : 

«Davete uyulacaksa 1 nci madde uyarınca 
seçim yapılır. Ancak, bu takdirde, sadece da
vetin hitabettiği Yasama Meclisindeki siyasi 
parti gruplarının ve siyasi parti grupu mensu
bu olmıyanlarm bu Meclis içindeki yüzde oran
ları dikkate alınır. Bu halde, 1 nci maddenin 

I 2 nci fıkrası gereğince yetkili Başkanlık Diva
nı, ilgili Yasama Meclisinin Başkanlık Divanı
dır. 

1 nci fıkra uyarınca yabancı bir ülkeye gi
decek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi He
yetine, Cumhuriyet Senatosu veya Millet Mec-

I lisi Başkan veya Başkanvekillerinden biri Baş
kanlık eder. Cumhuriyet Senatosu veya Millet 
Meclisi Başkanının şahsan davet olunmadığı 
hallerde, bu görevin kimin tarafından yapıla
cağını, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
Başkanlık divanları aralarında anlaşarak tes-
bit ederler. 

3 ncü fıkra uyarınca yabancı bir ülkeye gi
decek olan Cumhuriyet Senatosu veya Millet 
Meclisi Heyetine, ilgili Yasama Meclisinin Baş
kan veya Başkanvekillerinden biri başkanlık 
eder. ilgili Yasama Meclisi Başkanının şahsan 
davet olunmadığı hallerde, bu görevin kimin ta
rafından yapılacağını, o Yasama Meclisinin Baş
kanlık Divanı tesfo.it eder. 

5 nci ve 6 nci fıkralar gereğince heyet baş
kanlığına getirilen kimsenin mensubolduğu si-

ı yasi parti grupu, kendisine düşen sayıdan bir 
| eksik sayıda aday gösterir; eğer bu kimse hiç-
j bir siyasi parti grupuna mensup değilse, siyasi 
ı parti grupu mensubu olmıyanlara düşen sayı, 

bu kimsenin mensubolduğu Yasama Meclisi ba-
j kımından, bir aded azaltılır.» 

BAŞKAN — Söz alan arkadaşlarımızın sırası 
şöyle oluyor : Sayın Reşit Ülker, Sayın Sarı-
ibrahimoğlu, Sayın Mustafa Uyar, Sayın Ab-

| durrahman Güler. 

Sayın Reşit Ülker, buyurun efendim. 

I EEŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım, kısaca arz edeceğim. 

Bu 5 nci maddede yeni olarak şu getiriliyor: 
İ Yabancı parlâmentolardan Türkiye Büyük Mil

let lVüejlisine yapılan resmî ziyaret davetleri, ya-
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ni yabancı parlâmentonun resmî ziyaret davetle
ri. Şimdi bu birinci fıkrada bundan bahsedili
yor. Eklenen fıkrada ise «1 noi fıkra uyarınca 
yabancı bir ülkeye gidecek olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Heyetine, Cumhuriyet Senatosu 
veya Millet Mecisi Başkan ve Başkanvekillcrin-
den biri Başkanlık eder..,» ve devam ediyor. 
Yani mutlaka bir Parlâmento heyeti gedecekse 
Başkan veya Başkanvekillerinden birisinin Baş
kanlık etmesi gibi bir esas getiriliyor. Bu mâkul 
gelmiyor bana ve bu i-jten anlıyan arkadaşlarla 
da konuştum, saten Parlâmento Başkanlarının 
yüksek bir mevkii vardır, bütün dünyada ayrı, 
mümtaz bir mevkileri vardır, Kendileri şahsan 
davet edilmeleri kabul edilen gelenekler arasın
dadır. 

Şimdi mutlaka bir heyetin başına Parlâmen
tonun Başkanı veya Başkanvekili konulacak di
ye bir kaide koymak ve mutlaka bir Başkan ve
ya Başkanvekilinin gönderilmesi uygun elma? ve 
şimdiye kadarki tatbikat, yabancı memleketler
den bize gelen heyetlerde de işitiyoruz, Baş
kan milîetveldllcrinden birisi oluyor; Dışişleri 
Komisyonunun Başkanı oluyor, o memleketin o 
konuda ünlü milletvekili veya senatörü olabili
yor. Bundan dolayı bu tahdidi hükmün bura
dan çıkarılması lâzımdır. Bir Parlâmento ken
di Başkan ve Başkanvekillerini her zaman dai
ma başının üstünde tutar ve onlara lâyık oldu
ğu muameleyi yapar, yani bunu buraya getirip 
sokmak doğru değildir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Sanibrahimoğlu, buyu
run. 

KEMAL* SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Efendim, bir bakıma Sayın Reşit Ülker haklı, fa
kat aslında mesele karıştırılmıştır; içtüzük ka
nuna, kanun içtüzüğe ve içtüzükte bulunan hük
mün birinci, ikinci fırkaları bir tarafa itilmiş, 
son fıkrası ilâve edilmiş, yani daha doğrusu bir 
aşure meydana gelmiş bir kanun değil... Esas 
mantıksızlık buradan geliyor. 

Bakınız Sayın İsmail Arar arkadaşımız İçtü
züğün 219 nen maddesini çok haklı olarak tah
lil ediyorlar ve bu maddenin birinci fıkrası : 
«Meclisin, Heyeti ümumiyesiyle isbatıvücut 
edemiyeceği merasimde Eiyaset Divanı Mesut; 
namına hasır bulunur.» Gayet doğru, ikinci fık
rası : «Meclis namına bir heyet izamı takdirin

de azanın adedi Meclis tarafından tâyin ve he
yet kur'a ile intihabolunıır. 

ReisvekiIIerinden, Kâtiplerden ve İdare 
Âmirlerinden birer zat behemehal bu heyete 
dâhil olur.» Neden elur? Çünkü kur'a ile tâyin 
edilmiştir o heyet. Kur'a ile tâyin edildiği için 
do, içinde belki de temsil kabiliyetinde arkadaş 
vardır veya yoktur. Bu itibarla da Riyaset Di
vanından bir zat bu heyete dâhil olur ve muhte
melen Başkam olur o heyetin. 

Şimdi, Saym İsmail Arar arkadaşımız mucip 
sebepler lâyihasında tu İçtüzük hükmünün dış 
münasebetlerde de cari olduğunu, olması gerek
tiğini haklı olarak belirtiyor. Zaten ben de ba
şından beri söylüyorum, diyorum ki; bu mese
leler içtüzüklerle halledilir, içtüzük hükümle
riyle halledilmek gerekir, nitekim içtüzüğümüz 
bu meseleyi halletmiş, 

gimdi İçtüzüğün hallettiği bir meseleyi kal
kıyoruz kanunla tadil ediyoruz, içtüzük hükmü 
kanımla tadil veya ilga edilmez. İçtüzüğün ta
dil şekli, ilga şekli maddei mahsusunda belirtil
miştir. Bu itibarla şu yasama meclislerinin dış 
münasebetlerinin tanzimine dair 378 sayılı Ka-
nun a şıkça içtüzüğe de, kanun tekniğine de, 
Anayasanın 85 nci maddesine de aykırıdır. («Ne
reden çıkarıyorsun?» sorusu) Onu da söyiiyeyim 
beyefendi. Nizamnamenin tadili 232 nci ve mü-
taakıp maddesinde bahseder, beyefendi. Bunu 
mütaaddit defalar bu kürsüde ifade ettim, onun 
için tekrar etmeye lüzum görmem. Yani düpe
düz burada aşure yapılmıştır. 

Saym İsmail Arar arkadaşımızın da dediği 
gibi, içtüzük aslında meclislere mevdu olan, 
dışarıya gidecek heyetleri tâyin keyfiyetinin şek
lini ve bunlara riyaset edecek kimsenin kim ol
ması gerektiğini tâyin etmiştir, Hakikaten kur'a 
ile tâyin edilmelidir, itibarlı milletvekilleri, iti
barsız milletvekilleri gibi ayrılmamalıdır, caiz 
değildir. Böyle bir şey de yoktur. Ya milletve
killeri ve Parlâmento itibarlıdır veya değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu maddelerde, bu 
kanun maalesef başından itibaren hatalı bir yö
rüngeye oturtturulduğu için, yanlış neticelere 
varılmaktadır. İçtüzük tanzim etmiştir, hiç ol
mazsa bu noktayı, açıkça tanzim etmiştir. Ha
kikaten kur'a ile tâyin edilmelidir ve Riyaset 
Divanından birisi de bunun başında bulunma
lıdır. Her zaman Parlâmento Heyetlerinde tem
sil kabiliyetinde olan arkadaşlar bulunmıyabilir 
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ve Meclisleri idareye yetkili ve kudretli kabul 
edip, hakikaten şu kanundaki esaslardan çek 
daha demokratik usullerle seçmölrte olduğumuz 
reis veya reisvekillerinin, divan üyelerinin bu 
heyetlere dâhil olmasını da kıskanmıyabm. 
Haklıdır ve olmalıdır. Yani bu madde aslında 
son derece sakat, yanlış, kanun temelinden ha
talı bulunmakla beraber anafikir doğrudur ve 
aslında ben bunun tümüne, esasına, felsefesine, 
mantığına karşıyım; ama madem ki, böyle bir 
•hatalı yol tutulmuştur, hatalarla malûl, Anaya
sa hükmüne mugayir, içtüzük hükmüne açıkça 
aykırı bir tasarruf yapılmaktadır; hiç olmaz
sa maddi hukulk itibariyle, yani tanzim ettiği 
esaslar itibariyle akıl ve mantık dışı olmasın. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Uyar, buyurun. 

MUSTAFA UYAR (izmir) — Sayın arka
daşlarım, tasarının beşinci maddesiyle 378 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesine 4 fıkra eklen
mektedir. Bu eklenen fıkralardan iki ve üçün
cü fıkralar dışarıya gidecek heyetlerde, eğer 
bu heyet T.B.M.M. ni temsilen gidiyorsa bu heye
te başkanlık edecek zatın kim olduğunu tesbit 
etmekte, Senato veya Millet Meclisi Başkanve-
killerinden birisinin veya bunlar re'sen tâyin 
edilmediği halde kimin başkanlık edeceğini; 
üçüncü fıkra Senato veya Millet Meclisi heyet
lerinin dış ziyaretlere gitmesi hallerinde yine 
aynı şekilde başkanvekillerinden hangisinin, 
şahsan davet edilmedikleri takdirde kimin na
sıl seçileceğine dair hükümler getirmekte; 4 ncü 
fıkrada ise Ibu seçimler için usuli hükümler 
getirmektedir. 

Kanaatimizce, bu ilâveler, bu getirilmek is
tenen hükümler başkanvekilleri için âdeta dış 
memleketlere gitmekte veya dış seyahatlere, dış 
münasebetlerde bir imtiyaz husule getirmekte
dir. Madem ki, 378 sayılı Kanun ile daha evvel 
tesbit ettiğimiz gibi yüzde 30 oranında Cum
huriyet Senatosu üyeleri, yüzde 70 nisbetinde 
Millet Meclisi üyeleri ve bu üyelerin de parti
lerin kuvvetleri nisbetinde dağıtılmasını öngör
müşüz ve bunların partiler tarafından ne şekil
de seçileceğini de tesbit etmişiz; binaenaleyh 
seçilecek heyetlerin başkanlarını seçmenlerini 
kendilerine bırakmak en demokratik bir usul 
ve yol olur. Bu itibarla bu ilâve edilmek iste
nen 2 nci, 3 ncü, 4 ncü fıkralar lüzumsuzdur, 
fazladır, maddeden tayyedilmesi lâzımdır. 
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Esasen tatbikatı da vardır. Bir müddet ev
vel ingiltere'ye gitmiş olan Heyetimiz, başka
nını kendi arasından da seçmiştir. Bu 2 nci, 
3 ncü, 4 ncü fıkraların maddeden tayyedilmesi 
hakkında bir teklifim de vardır. Teklifim ka
bul edildiği takdirde başlangıcı şöyle olacak
tır : «16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesine aşağıdaki fıkralar...» ye
rine, «1ar» eki de kalkacak, «Aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.» diye yazılacak ve birinci fıkra ay
nen kaldıktan sonra 2 nci, 3 ncü, 4 ncü fıkra
lar maddeden tayyedilecektir. Bu şekilde gide
cek heyetin başkanını kendisinin seçmesine im
kân vermiş, daha demokratik bir uygulama ge
tirmiş oluruz, inancındayım. Teklifim bundan 
ibarettir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-
tiyen yoktur. Komisyon adına Sayın Kırca, bu
yurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BU RAPOR SÖZ
CÜSÜ COŞKUN KIRCA (istanbul) — Evvelâ 
zabıtlar halamından şu hususu bir kere daha 
arz edeyim. Değerli arkadaşlarımızdan biri iç
tüzük kanunla değişmez buyuruyorlar. Şu an
da bir içtüzük hükmünü bir kanunla değiştir
miyoruz, bir kanunu bir kanunla tadil etmek
teyiz. 

ismail Arar Bey, eğer Sayın Sarıibrahim-
oğlu arkadaşımız bu konuların tabiatiyle ma
hiyeti itibariyle ancak içtüzüklerde tanzim edi
lebileceği ve bu gibi hükümlerin de içtüzükte 
yer aldıktan sonra badema kanunla değiştiril-
ımyeceği kanaatinde ise, tabiatiyle burada ha
len bize riyaset etmekte bulunan Sayın Bal
kanımız bu müzakereye müdahale imkânına 
sahip değil; ama bendeniz o kanaatteyim ki, 
bu kanım tekliflerinden birini veren de Sayın 
ismail Arar olduğuna göre, kendisinin bu mev
zuların kanunla tanzim edilmiyeceği yolunda 
bir görüşü olup olmadığını bendeniz biraz te
reddütle karşılıyorum. Çünkü kanun teklifi 
sahiplerinden biri o. Ne zaman söylemiş, ne za
man söylememiş, kendisiyle bu toplantıdan 
sonra görüşüp bu meseleyi tavzih ederiz; ama 
meselenin aslına gelince: 

Hukuk kaidelerinin bir hiyerarşisi vardır, 
başında Anayasa gelir, ondan sonra kanunlar 
gelir, içtüzükler hukuk kaideleri hiyerarşisin
de kanunlardan üstün değildir. Kanunlardan 
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ıda'ha Idûn IdhiTtuJmİdaldır. Binaenaleyh (bir kamın 
çıktığı zaman hem ilgili kanun tadil edilmiş 
olur; ama bir kanun çıktığı zaman hukuk kai
deleri hiyerarşisinde kanundan daha aşağıdaki 
kademelerde bulunan tüzük gibi, yönetmelik 
gibi bütün mevzuat da tadil edilmiş olur. Bu, 
hukuk kaideleri hiyerarşisinde üst kademede 
yer alan kuralın alt kademedeki kuralı kendi
liğinden tadil etmesi esasımdan doğar, içtü
zükler de sadece belli bir yasama heyeti içinde
ki çalışmaları düzenliyen ve sadece o yasama 
heyeti içindeki çalışmalara iştirak edenleri 
bağlıyan hukuk kurallarıdır. Bu vasıflariyle 
içtüzüklerin hukuk kaideleri hiyerarşisinde 
kanundan önce yer aldığı anlamına gelecek, 
kanunlar içtüzükleri tadil edemez yolundaki 
bir ifade hukuk kaideleri hiyerarşisi ilkesine 
aykırıdır. Kanun Anayasadan sonraki kade
mededir bu hiyerarşide, içtüzük her hal ve 
kârda bundan sonraki bir kademededir. Ma
dem ki böyledir, kanunla içtüzüğü pekâlâ ta
dil etmek mümkündür. 

Nitekim bizim Anayasamızda da, Anayasa 
da bir kanun olduğuna üstelik en yüksek hiye-
rarşik kademede bulunan bir kanun olduğuna 
göre, pekâlâ orada da yasama meclislerinin iç 
çalışmalarına mütaallik hükümler yer almak
tadır. Bu hususu Millet Meclisi, Senato müta-
addit metinlerle kanunlaştırmıştır bugüne ka
dar ve Anayasa Mahkemesinin huzuruna da 
378 sayılı Kanun gittiği zaman Anayasa Mah
kemesi bu noktadan bu kanunu iptal etmiş de
ğildir. 

Şimdi görüşülen şu maddeye gelince; Ko
misyonumuz arkadaşlarımızın umumi temayü
lüne uymak kararındadır. Eğer yabancı bir 
parlâmentodan vâki bir ziyaret daveti olmuşsa 
ve bu davete yine milletlerarası mücamele ve 
protokol kaidelerinin icabı olarak, bu daveti 
yapan parlâmento Millet Meclisi Başkanını ya
hut Cumhuriyet Senatosu Başkanını bizzat şah
san davet etmiş ise, elbette ki, Senato Başka
nı veya Millet Meclisi Başkanı, şayet itizar be
yan etmemişse, bu heyete dâhil olur ve o heye
tin tabiatiyle Başkanı olur ve Başkanı olması 
icabettiğini de yazmakta fayda vardır. Şunun 
için fayda vardır: Bu konu her iki Meclisi de 
bağlıyan bir mevzu olarak karşımıza çıkıyor. 

Başkanvekilleri behemahal bu heyetlere ri
yaset etmeli midirler? Şayet Meclis Başkanla
rından biri böyle bir şahsi davetle karşı karşı
ya kalıp bu daveti kabul etmemiş ise; bu ko
nuda pekçok arkadaşlarımız komisyonumuza 
müracaat ettiler ve biraz evvel burada Reşit 
Ülker, Mustafa Uyar arkadaşlarımızın dile ge
tirdikleri hususlara tercüman oldular; biz de 
bu konuda her hangi bir tahdit koymamanın 
daha uygun olduğu neticesine vardır. Bina
enaleyh Sayın Uyar'ın takririne olduğu gibi 
iştirak edemiyeceğiz, yalnız bu beşinci mad
dede münderiç bulunan birinci fıkra aynen ka
lacak, ikinci ve üçüncü fıkraların çıkarılma
sını biz de teklif ediyoruz. Dördüncü fıkraya 
gelince; onun sadece şöyle tadil edilmesini 
teklif edeceğiz: «Heyet başkanlığı, şahsan da
vet edilmiş olan Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
veya Millet Meclisi Başkanı tarafından deruh-
de edilmişse, onun mensulbolduğu siyasi parti 
grupu kendisine düşen sayıdan bir eksik sayı
da aday gösterir. Eğer heyet başkanlığını de-
ruhde eden Yasama Meclisinin Başkanı hiçbir 
siyasi parti grupuna mensup değilse siyasi par
ti grupu mensubu olmıyanlara düşen sayı, he
yet başkanının mensubolduğu yasama meclisi 
bakımından bir aded azaltılır.» Oranlara riayet 
bakımından zaruri bir hüküm. Zaten aynı hü
küm var; kanun tekniği bakımından, ibareler 
bakımından yukarıdaki iki fıkranın çıkarılma-
isma göre onu da değiştiriyoruz. 

Binaenaleyh, bu temennilere komisyonu
muz iştirak etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Sanibrahimoğlu, bu
yurun. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) 
— Efendim, geç vakit vaktinizi almak istemez
dim, fakat arkadaşım son derece yanlış bir hu
kuk anlayışını burada dile getirdiği için tashih 
maksaJdiyle gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclis içtüzüğü 
bilmem ne cemiyetinin içtüzüğü değildir. Ana
yasanın 85 nci maddesinde; T. B. M. M. ve Mec
lisler kendi yaptıkları içtüzüklerle kendi ken
dilerini idare eder, der. Anayasaya dayanan 
ve hukuk nazariyatında ve tatbikatında da ve 
burada çeşitli tüzük tâdili münasebetiyle -müza
kerelerinde de, hattâ hattâ onbirinci dönemde 
hatırımda kaldığına göre şimdi genel başkan-
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lan olan Turhan Feyzioğlu Beyin o zamanki 
Tüzük tâdili münasebetiyle verdiği mücadele
lerde de binnetice şibih kanun olarak nitelendi
rilmiş ve kendisine özgü bir hukukî hüviyet 
içinde ve içtüzükte mevcut esaslar dairesinde 
tâdil edilebileceği esasa ve karara bağlanmıştır 
ve bu, hukuk nazariyatında da, tatbikatında da 
böyledir. O Tüzük tâdili münasebetiyle vâki 
Meclis müzakere zabıtlarını okurlarsa görürler 
bunları. Bunlar gayet enine, boyuna görüşül
müştür. 

Muhterem arkadaşlarım, aslında içtüzük bir 
usul hükmüdür. Usul hükümleri hukukta âmir 
hükümlerdir ve usule riayet edilmeden yapıl
mış bulunan bir duruşma ve bu duruşmaya müs
tenit verilmiş bulunan karar keenlemyekûndür, 
bâtıldır, huknkan yok hükmündedir ve bu iti
barla bu, hukukî hukuk sahasında böyle olduğu 
gibi, âmme hukukunun zirvesini teşkil eden 
şu Meclis, teşriî organ müzakerelerinde de içtü
zük hükümleri, uyulması zaruri âmir hükümler
dir. Öyle Anayasa, ondan sonra kanunlar, on
dan sonra canım İçtüzük gelir. Hukuk hiyerar
şisinde budur.. Böyle şey yok, böyle şey olamaz 
ve bu Anayasaya dayanan tamamiyle bir şibih 
kanun mahiyetini taşıyan, asla ve kat'a diğer 
kanunların müzakere usulüyle değiştirilmesi, tâ
dili, ilgası mümkün olmıyan hükümler bahis 
mevzuudur ve burada mahiyeten, hukuk man
tığı, hukuk nazariyatı itibariyle İçtüzük mahi
yetindeki hükümlerle halli gereken meselelerde 
de bir kanun hükmü getirmek caiz değildir ve 
getirilen o kanun bâtıldır, ona müstenit yapılan 
bilcümle muameleler de keenlemyekûndür, yok 
hükmündedir. İşte biz Meclisi bu hatalı tasar
ruftan korumaya çalışıyoruz. 

Arkadaşlarım, bizim borçlar hukukunun, me
deni hukukun temelleri tâ Justinyanus'a, Büyük 
Jüstinyen'e dayanır, Roma hukukuna,. O hukuku 
tesis edenleri, ayrı milletler, ayrı bilmem dev
letler, bugün hayırla yâdediyoruz; hukuk fa
kültelerimizde hocalar gürül gürül onlar lehine 
beyanlarda bulunuyor. Bugün okuduğumuz 
kitaplar, hukuk nazariyatı, kanun metinleri esas
larım oradan alıyor. Neden? Sağlam mantığa, 
sağlam esasa, sağlam hukuk düşüncesine dayan
dığı için. Yarın ahfadımız bu Meclisteki konuş
maları okuduğu zaman; «yazıklar olsun, 2000 
sene evvel Romalılar, 1400 sene evvel islâm hu-
kukşinasları bizim Meclislerimizden, ataları

mızdan daha sağlam bir hukuk mantığına isti-
nadediyor.» demesinler. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, vaktiniz 
doldu efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Bitiriyorum efendim, toparlayayım, müsaade 
ederseniz. 

Muhterem arkadaşlarım, ismi lâzım değil, 
Belgrad'a gidiyoruz, saygı değer parlömanter 
arkadaşlarımıza ve bir Reisimize rica ettik, ba
şımızda bulun diye. Hani zannedilir ki kapkaç 
gidenler falan.. Hayır, ehliyetli arkadaşlar da
ima aranmıştır bu Parlâmento heyetlerinde. Ar
kadaş dedi ki, «Ben Meclis Reisiyim, davet vâ
ki olmadı, protokolda yerim var, öbür devletlerin 
temsilcileri, Millet Meclisi Reisleri marifetiyle 
eğer temsil edilmiyorsa olmaz,» dedi. Arkadaş
lar gittik; Rus, İngiliz, Pakistan ve birçok dev
letlerin heyetleri Meclis Reisleri marifetiyle tem
sil edildi. Davet davet deniyor... Zaten davet, 
arkadaşlar yabancı devletlerin meclis reisleri 
marifetiyle yapılıyor, resmen reise hitaben yapı
lıyor. Yok reis davet edilmemiş de, davet edi
lirse gidermiş.. Davet edilirse ne demek arka
daşlar?.. Hususi muamele yapılmıyor ki.. Bir 
devletin meclisi bir devletin meclisinden heyet 
davet ediyor. Yani anlamıyorum ben, geldikten 
sonra.... 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, vakit 
doldu efendim. Lütfen bağlayınız. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Bitiriyorum efendim. 

Geldikten sonra o gitmiyen arkadaşlar da 
pişman oldular, durumu anlattım. Yani demek 
istediğim şu arkadaşlar: Birçoklarımız, çok şe
yi bildiğini zannettiklerimiz dahi pekçok şeyi 
bilmiyoruz, itiraf edelim, kabul edelim ve Mec
lis reisleri hakikaten bu heyetlerin başında bu
lunsun ve bulunmasında da sadece temsil bakı
mından Türkiye için fayda olur. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — Efendim 5 nci madde üzerinde 
başka söz istiyen yok. Tadil önergeleri vardır. 

Şimdi Saym Reşit Ülker ve Kenan Esengin 
5 nci maddenin tüm olarak tasarıdan çıkarılma
sını teklif ediyorsunuz: «378 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin tasandan çıkanlmasını arz ve 
teklif ederim.» diyorsunuz. 

Sayın Mustafa Uyar ise, «5 nci maddede yer 
alan 2 - 3 ve 4 ncü fıkraların çıkarılmasını tek-
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lif ederim.» diyorlar. Sizlerden şunu rica ede
ceğim: Sayın Komisyon sözcüsünü dinledikten 
sonra onların önergeleri var, acaba ona katılır 
ve geri alır mısınız önergelerinizi? Komisyonun 
önergesini okuyayım efendim: 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci maddede münderiç 2 nci ve 3 ncü fık

raların çıkarılmasını ve son fıkranın aşağıdaki 
şekilde tadilini arz ve teklif ederim: 

«Heyet Başkanlığı şahsan davet edilmiş olan 
Cumhuriyet Senatosu Başkam veya Millet Mec
lisi Başkanı tarafından deruhde edilmişse, onun 
mensubolduğu siyasi parti'grupu, kendisine dü
şen sayılan bir eksik sayıda aday gösterir; eğer 
Heyet Başkanlığını deruhde eden yasama mec
lisinin başkanı hiçbir siyasi parti grupuna men
sup değilse, siyasi parti grupu mensubu olmı-
yanlara düşen sayı, heyet başkanının mensubol
duğu yasama meclisi bakımından, bir aded azal
tılır.» : 

Anayasa Komisyonu 
Bu rapor sözcüsü 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

(C. H. P. sıralarından, «katılıyoruz» sesle-
ri) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Uyar, Reşit Ül
ker ve Kenan Esengin önergelerini geri almış
lardır. Şimdi komisyonun önergesini tekrar 
okuyorum: 

(Adalet Komisyonu bu rapor sözcüsü istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm önergesi tek
rar okundu) 

BAŞKAN — Komisyonun bu önergesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi kabul ettiğiniz önerge ile vâ
ki değişiklikle birlikte oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Altıncı maddeyi okutuyorum. 

Madde 6. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 6 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«3 ncü ve 5 nci maddelere göre yapılacak 
seçimler için, yukarıdaki fıkrada yazılı şart 
aranmaz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Komisyonun tadil önergesini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

6 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
medin arz ve teklif ederim. 

Madde 6. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sa
yılı Kanunun 6 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
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 
veyahut gitmeleri bahis konusu olan toplantı
da kullanılacak dillerden birini iyi bilmeleri ge
reklidir. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin 1 nci veya 2 nci madde gereğince isim
lerinin ilgili yasama meclisine duyurulmasiyle 
seçimlerinin tamamlanabilmesi için, bu fıkrada 
yazılı dillerden birini iyi bildiklerini, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Baş
kanlığına yazıyla bildirmeleri gereklidir. Bu ya
zılı bildirinin, iyi lisan bilgisine dair karineleri 
göstermesi lüzumludur. 

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

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

Anayasa Komisyonu 
Bu rapor sözcüsü 

istanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Komisyonun önergesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bu önergeyi 6 nci madde olarak oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Geçici maddeyi okutuyorum. 
Geçici madde — 2 nci maddede söz konusu 

Parlâmentolararası birliklerle ilgili olarak bu 
kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılmış 
seçimler bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
itibaren iki hafta içinde yenilenir. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz is-
tiyen var mı? Yok. Madde ile ilgili olarak öner
ge vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifimin geçici 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim: 

Geçici madde — 2 nci maddede söz konusu 
parlâmentolararası birliklerle ilgili olarak bu 
kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılmış 
seçimler yenilenmez. 

Urfa Çorum 
Necmettin Cevheri Abdurrahman Güler 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BU RAPOR 

SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA (istanbul) — Ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önergeyi geçici ikinci madde 
olarak oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Efendim, maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunu yasama meclisleri 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte veya aleyhte 
söz istiyen var mı? 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
— Aleyhinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu aleyh
te, buyurunuz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, lüzumundan fazla 
kürsüyü işgal ettiğim için sizleri fazla 
yormıyacağım. Zaten parça parça maddeler mü
nasebetiyle de görüşümü arz ettim. Biz bura

da ne şaka yapıyoruz, ne de gelip geçici bir va
zife yapıyoruz. Tarih huzurunda zabıtlara geç
mek suretiyle bilcümle konuşmalarımız ve yap
tığımız tasarruflar tesbit edilmektedir. 

Dış münasebetlerin tanzimine dair 378 sa
yılı Kanunun aceleye getirilmiş, iyi tetkik edil
meden kanunlaştırılmıştır. Aslında Anayasanın 
85 nci maddesi gereğince T. B. M. M. ııin ve 
meclislerin faaliyetleri cümlesinden olan dış 
münasebetlerin tanzimi mevzuu içtüzük hü
kümleri ile halledilmek gerekir idi. Zaten Mec
lisimizin normal ve kendinden beklenen verim
le çalışmamasının ve faaliyetlerinin, aldığı ka
rarların, çıkardığı kanunların Anayasaya aykı
rılığının iddia edilegelmekte oluşunun en bü
yük sebeplerinden birisi içtüzük hükümlerinin 
tam ve kâmil mânada ve vaktiyle çıkarılmamış 
olmasıdır ve bugün de çıkarılmamakta devam 
edilmektedir. Bir teşekkül, bir Meclis ki, bir 
koca Devleti tasarruflariyle ilzam eder, o te
şekkül, o teşriî organ kendi çalışmalarını tan
zim edemez, bunun yarattığı tereddüt havası
nı ve bunun Meclise düşürmekte olduğu göl
geyi telâfi etmek mümkün değildir. Ne, «bu 
Meclis kararıdır, Heyeti Umumiye ittifakla al
mıştır, iktidar, muhalefet bilcümle ı^rti mec
lis grupu reisleri, muhterem zatlar önergeleri 
imzalamışlardır, Başkanlık Divanı tastık et
miştir, Meclis ittifakla bu karara rey vermiş
tir» mazereti, ne de her hançi bir şekilde «efen
dim kanundur, hukuk hiyerarşisinde tüzükten 
önce gelir» gibi birtakım nazarı mütalâalar bu 
gerçeği değiştirmez. 

Muhterem arkadaşlarım; 378 sayılı Kanun 
Anayasanın 85 nci maddesi hükmüne, lâfzına, 
ruhuna külliyen aykırı olduğu gibi, biraz ev
vel görüşülmüş olan tadil teklifi de tamamiyle 
Anayasa hükmüne aykırıdır. İçtüzük hüküm
leriyle tanzimi gerekmekte olan mesaiye taal
lûk eylemektedir, içtüzüğümüzün 232 nci mad
desi İçtüzüğün nasıl tadil edileceğini açık açık 
esaslara bağlamıştır, içtüzüğün tadil şekline, 
prosedürüne uymadan çıkarılacak, Meclisçe 
alınacak hiçbir karar İçtüzük hükmü değildir, 
tadil hükmü değildir, muteber ve mer'i değil
dir, bâtıldır. İçtüzük hükmü U3Uİ hükmüdür. 

Meclis İçtüzüğü şibih kanundur ve bir ka
nun hükmüyle de ilga veya tadil edilemez. 
Usul hükümlerine uyulmadan yapılan bir mu-
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amele de muteber sayılamaz. Hususi hukukta 
da, âmme hukukunda da bu böyledir. Müstak
bel nesillere kötü misaller vermiyelim. Ana
yasa Mahkemesine şu dediğim esbabı mucibe 
ile iptal talebi yapılmamıştır. Eğer şu dediğim 
esbabı mucibelerle Anayasa Mahkemesine gi-
dildiyse, çok büyük ihtimalle bu mucip sebep
ler kabul edilebilir idi. Anayasa Mahkemesi 
yüce bir organdır. Kararlarına hürmetimiz var
dır. Elbette yüce hukukçulardan kuruludur, 
ama Anayasa Mahkemesinin şu veya bu mese
lede, şöyle veya böyle karar vermesi, yarın 
doğru fikirler ortaya atıldığı, hakikatler ken
disine gösterildiği taktirde, bu doğruları ka
bul etmiyeceği ve yanlış verdiği kararlardan 
dönmiyeceği mânasına gelmez arkadaşlar, ic-
maı ümmet kapısını kapadığı için bu millet ve 
İslâm dünyası felâketlere uğramakta devam et
miştir. Elbette Anayasa Mahkememiz de «icmaı 
ümmet» kapısını kapamıyacaktır, «içtihat» ka
pısını kapamıyacaktır ve temenni ederim İd 
yetkili bir heyet Anayasa Mahkemesine bu mu
cip sebeplerle gitsin ve şu kanunu da kaldır
sın ve bu suretle de müstakbel nesillere kötü 
bir emsal vermemiz yükünü, ağırlığını üzeri
mizden kaldırsın. Bu itibarla bu kanun tadili
ne menfi oy vereceğim ve arkadaşlarımın da 
menfi oy vermesini istirham ederim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Teklifin lehinde Sayın Kırca, 
buyurun. 

ANAYASA KOMİSYONU BU RAPOR 
SÖZCÜSÜ COÇKUN KIRCA (istanbul) — Bâ
zı hususları yine komisyon olarak zapta geçir
mekte zaruret görüyoruz. Onun için bu geç 
saatte huzurunuza çıkıyorum ve sizleri rahat-

. sız ediyorum, özür dilerim. 
Geçici maddenin aldığı son şekil bakımın

dan komisyonumuzun görüşleri şudur: Pek 
tabiîdir ki geçici madde bakımından halen 
Parlâmentolararası birliklerin temsilci heyetle
rinin seçimi yenilenmez» dediğimiz zaman bu, 
mevcut seçimlere yapılmış olan itirazların mer'i 
mevzuat gereğince yürümiyeceği anlamına ve 
bu kanunun yürürlüğe girdiği zaman bu kanun 
bakımından yürümiyeceği mânasına gelmez ve 
yenilenmeme hususunun, halen seçilmiş olan 
heyetlerin süresi sonuna kadar kabili tatbik bir 
husus olacağı da esasen aşikârdır. Bunları ev
velemirde zapta geçirtmiş olayım. 
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Sayın Sanibrahimoğlu arkadaşımı teskin 
etmek isterim. Bu kanun hayırlı bir kanundur 
ve bu kanunun çıkmış olmasından ötürü ne 
memleketimizin, ne de Meclisimizin her hangi 
bir şekilde bir felâkete uğraması da söz konu
su değildir. Kendilerinin burada serdettikleri 
hukukî mütalâalar Anayasanın 85 nci maddesi
nin ilk fıkrası ile desteklenecek mahiyette de
ğildir bizim kanaatimizce. Çünkü Anayasanın 
85 nci maddesi, «Türkiye Büyük Millet Mecli
si ve meclisler çalışmalarını kendi yaptıkları 
içtüzüklerin hükümlerine göre yürütürler» di
yor. içtüzüğün tarifi hukuk teorisinde malûm
dur. içtüzük denince, bir yasama meclisinin 
kendi çalışmalarını düzenliyen ve o çalışmalara 
katılan kimseleri bağlıyan ve bunun dışındaki-
leri bağlamıyan bir hukuk kaidesi ve hukuk 
kaideleri heyeti mecmuası anlaşılır. Sayın Fey-
zioğlu vaktiyle Meclis kürsüsünden «içtüzük 
şibih kanun» demiş. Şüphesiz şibih kanun. Ka
nuna benzer bir tarafı var, bağlayıcılığı bakı
mından; ama kanun da dememiş, şibih kanun 
demiş. Nitekim Anayasamızda içtüzüğü kanun
dan mâdut farzetse idi, kanunlar ve içtüzük
ler gibi ayrı ibareler kullanmaz, kanunlar de
mekle yetinirdi veyahut içtüzüklerin de ka
nun mahiyetinde olduğunu söylerdi. Komisyon 
sözcüsü olarak İçtüzüğün hukukî mahiyeti 
hakkında söylediğim sözlerin doktrinde yer 
alan kadîm esaslara ayları olduğunu katiyen 
zannetmiyorum. Bu bakımdan içtüzüklerin, 
hukuk kaideleri hiyerarşisinde kanunlardan 
sonra gelen hukuk kuralları olmakla, yine hu
kuk kaideleri hiyerarşisi nazariyesi muvacehe
sinde daha üst kademedeki hukuk kuralları 
ile, yani kanunlarla pekâlâ tadil edileceği nok-
tai nazarını burada komisyon adına bir kere 
daha ifade etmiş olayım. Şüphesiz Anayasa 
Mahkemesi kanaatlerini-değiştirebilir. Yine de 
hukuk düzeninin istikrarı bakımından şayanı 
temenni olan, şey, kanaatlerini çok sık değiş-
tirmemesidir, kendi itibarı için de elbette ki 
bu böyledir. Fakat değiştirebilir, hiçbir mâni 
yoktur. Eğer değiştirirse bendeniz ve hepimiz 
buna hürmetkar oluruz. 

BAŞKAN — Efendim, görüşmeler bitmiş
tir. Teklifin tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler ... Kabul etmiyenler. Kabul edil
miştir. 
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2. — Erzurum Milletvekili Turhan Bügin'in 
ve Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 2004 sa
yılı İcra ve İflâs Kanununu değişti
ren 3890 sayılı sayılı Kanunun 83 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Adalet Komisyonu raporu. (2/670, 
2/672) (8. Sayısı : 678) (1) 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, önergenizde 
ısrar ediyor musunuz efendim? 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF
TÜOĞLU (Zonguldak) — Israr ediyorum efen
dim. Çünkü bütün grupların da mutabakatı 
vardır. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Müftüoğlu ar
kadaşımızın bir önergesi vardır. Sayın Müftü
oğlu diyorum, diğer sayın imza sahipleri Ha-
cıbaloğlu ile Abbas Ali Çetin'dir. 

Zatıâliniz Komisyon Başkanısınız galiba? 
ABBAS ALİ ÇETİN (Kars) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Tamam.... önergeyi okuyorum 

efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Bugünkü gelen kâğıtların ekinde yer alan 
İcra ve İflâs Kanununun 83 ncü maddesinin 
2 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında Sayın 
Turhan Bügin'in teklifi, 678 sayı ile basılıp 
üyelere dağıtılmıştır. 

Teklifin önemine binaen; 
1. Teklifin dağıtmadan itibaren 48 saat 

geçmeden gündeme alınmasını, 
2. öncelik ve ivedilikle görüşülmesini, 
3. Bugünkü celsenin bu teklifin müzakere

leri bitinceye kadar devamını arz ve teklif ede
rim. Saygılarımla. 

Sözcü Devlet Bakanı 
Tokat Zonguldak 

Osman Hacıbaloğlu Sadık Tekin Müftüoğlu 

Adalet Komisyonu Başkan V. 
Kars 

Abbas Ali Çetin 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
Meclis elbette ki çalışma düzenine ve günde
mine hâkimdir. Bu önerge hakkında da siz 

(1) 678 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir, 

karar vereceksiniz. Ben yalnız, sakıncalı gör
düğüm iki hususu hatırlatmakla iktifa edece
ğim. 

Bugünkü birleşimi biliyorsunuz Meclis arat
tırmalarına, genel görüşmelere ve söslü sorula
ra hasredilmiş iken, Yüce Heyetiniz bir istis
na yaparak müstaceliyetine binaen 378 sayılı 
Kanunun tadilinin müzakeresine karar verdi. 
Binaenaleyh simdi teklif edilen İcra ve İflâs 
Kanunu ile ilgili tadil teklifinin görüşüleceğin
den grupların ve snym milletvekillerinin ma
lûmatı yoktur. Ayrıca Meclis gündeminde de
ğildir, hattâ gelen kâğıtlara dâhil değildir. Bu 
sakıncaları belirtmek suretiyle Sayın Müftü
oğlu ve arkadaşlarının önergesini oyunuza su
nuyorum. 

Bu teklifin önce gündeme alınması hususu
nu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin basılıp dağıtılmasından itibaren 
48 saat geçmemiş olmasına rağmen görüşülme
si hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklif - zannedersem - sayın üyelere dağı
tıldı, ayrıca okutulmasına lüzum görmüyorsu
nuz. öncelikle görüşülmesi hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz istiyen var mı 
efendim? (Yok, sesleri) 

Haddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler,.. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum efendim. 

2004 sayılı icra ve İflâs Kanununu değiştiren 
3890 sayılı Kanunun 83 ncü maddesinin 2 nci 

fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun 

Madde 1. — 2004 sayılı İcra ve İflâs Ka
nununu değiştiren 3890 sayılı Kanunun 83 ncü 
maddssinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte 
birinden fasla olamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmivenler.. Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmivenler... Kabul edil
miştir. 

—>• - 4 9 >H 
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Telılifin tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmivenler... Kabul edil
miştir. 

Vakit gecikmiş olduğu cihetle, 29 Mart 
Cuma günü saat 15,00 te toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 21,15 

— 459 — 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

64 NOÜ BİRLEŞİM 

27 . 3 . 1968 Çarşamba 

Saat : i 

I I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI | 
1. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 

Oilesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu 
illeri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen 
tetkik ve tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi ile İstanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca ve Çorum Milletvekili Hilmi İnce
sulu'nun tefeciliğe kesin olarak son vermek, 
millî üretimi artırmak ve ziraatle geçinen köy
lü ve çiftçilerin emeklerinin karşılığını almala
rını sağlamak için gerekli olan tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair Öner
gesi. (10/16, i0/23) 

2. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ile Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Büyük halk 
kütlelerinin sağlığını tehdideden hile ve ihmal
lere kesin olarak son vermek amacı ile alınması I 
gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasa- I 
nm 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/24) I 

3. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, Ereğli Köımür İşletmelerimde partizanca | 
'hareket edildiği ve yolsuzluk yapıldığı iddia- I 
larını incelemek üzere, Anayasanın 88 nci »mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/25) 

4. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
onman içi köylerinin 'durumunu incelemek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/26) 

5. — Kayseri Milletvekili Turhan Fcy-
zioğlu ve iki arkadaşının, Kıbrıs dâvasında mil
lî siyasetin tesıbiti ve takibi için bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/26) 

6. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Kıibns haklkında uygulanacak millî politika- j 

nm esaslarını tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/27) 

7. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının 
öğretmen ve öğretmen kuruluşlarına karşı tu
tum ve davranışlarını tesbit etmek, öğretmen
ler arasındaki huzursuzluğu gidermek amacı ile 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi. (10/27) 

8. — Konya Milletvekili Nafiz Kurucu'nuıı, 
muhalefete mensup belediye başkanları ile köy 
muhtarlarına yapılan tazyiklerin tesbit edilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi. (10/28) 

i). — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında büyük 
etkisi olacağı anlaşılan boraks madenlerinin 
ulusal çıkarlarımıza en uygun şekilde ne su
retle değerlendirilmesi için Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi. (10/29) 

10. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, 
pamukta yapılan <ailüvıre alış - satış yolu ile 
'köylümün sıayuliinasının nedenlerini yerimde tes
bit etmek ve (bu soygun şeklinin ortadan kal
dırılabilmesi için genelken tedbirleri laıraşltırmak 
üzıere Anayasamın ®8 inci mıadidesi ^gereğince 
Meclis laraşjtırımaısı (yapılmasına dair önergesi 
(10/30) 

11. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Mıillllî Eğoitiım ve ıgeınçlilk ıpolitdlkaımızıın, g»e<r<çek 
ianlaımı ille ımillî (bir (hüviyet ve leğiltime kanıştu-
nulımasımun, Türlk (gemiciliğine meımıleket hizmest-
lerdnde yararlı çalışma iımikâın vıe sıaJhalaırı ha-
zıırılanımasının ne suıneıtile mümlkrüın 'odajbileceğini 
araştırmak tüzeme Anajyasanın 88 mci (maddesi ge
reğince Meclis araştırması yapılımasınıa dair 
önengesi. (10/31) 

12. — İstanbul Milletvekili Ahmet Tahtakı-
lıç'm, rejim buhranı havasının nedenlerini ve 



durdurulması çarelerini araştırmaya yarayacak 
bir Genel Görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/28) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 196.'$ 
Bütçe yılı kcsinhesaplarma ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile 1963 Bütçe yılı Kesinhesap kanun 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/543, 
1/48) (S. Sayısı : 660) [Dağıtma tarihi : 
5 . 3 . 1968] 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-

ner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri 
Başpiskopos Yakovas'ın Şubat ayında yurdu
muza girmesine neden ve nasıl izin verildiğine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306) 

2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-
ku'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
baslıyacağma ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırana Ba» 
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

3. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuoer'-
in, tarım arazisi yeterli olrnıyan Doğu - Kara
deniz Bölgesinde, bu meyanda Trabzon ilinde 
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve 
alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/335) 

4 — Erzurum Milletvekili Adnan Şeoıyurt'-
un, Bakanlık Teşkilât Kanunu tasarısı üzerin
deki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/354) 

5. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon Orman Tekniker Okulunun, mesle
kî öğretimle görevli eleman ihtiyacının ne za
man giderileceğine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/388) 

6. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, 1966 ekim mevsiminde yapılan tohum da
ğıtımında ne gibi esasların nazara alındığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/429) 

7. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun, 
Türkiye'de, merkezi dışarda buluna» ka^ dernek 
olduğuna dair İçişleri Bakanından §6zlü sorusu 
(6/430) 

8. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hrisfciyanlık 

2 — 
propagandası olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

9. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun, 
Konya ilinde sulama ile entansif ziraati hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/434) 

10. — Konya Milletvekilli Nazif Kurueu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

11. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
eedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/438) 

12. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
petrol emareleri bulunduğu anlaşılan Erzurum 
ve dolaylarında petrol aranması konusunda ne 
düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

13. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankaları 
tarafından yaptırılmakıta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelit' yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye ve 
İmar ve İskân bakanlarından sözlü sorusu 
(6/449) 

14. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan admda, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

15. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Ankara'mın Varlık ve Gayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
efcurduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 

16. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
IM, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
sosyali ilimler tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
»özlü «orusu. (6/504) 

17. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suisti-
ma! olup olmadığına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/512) 

İS. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu-



nacağına dair Başjbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/514) 

19. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun memleketimizdeki işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/515) 

20. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, 9 - 10 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da 
vuku bulan hâdiselere ve ortaokul müdürünün 
Erzurum'a nakil sebebine dair İçişleri ve Millî 
Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu. (6/516) 

21. — Trabzon Milletvekili Ali Kıza Uzun-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
yaçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/519) 

22. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızıl-
kaya köyü sâkinlerinin iskânlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/528) 

23. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodanıanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifte-
köy sakinlerinin iskânına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu. (6/529) 

24. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi 
ajansının silo, araç ve bina ihtiyacına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/531) 

25. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/532) 

26. —• Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 

27. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu, (6/535) 

28. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj inşaası-
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/537) 

29. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nm, 
Aydm ili hudutları içinde bulunan Bafa gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/539) 

30. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/540) 

31. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın ilçelerindeki jandarma ve polis teşki
lâtına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/541) 

32. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan
masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına 
dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/542) 

33. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/543) 

34. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtında ça
lışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/544) 

35. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçelerinde spor te
sisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/546) 

36. — Tra.bzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair İmar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/549) 

37. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Boraks madeninin değerine ve bu madenleri
miz için millî bir politikanın tesbit edilip edil
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/551) 

38. — Mardin (Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorueu. (6/552) 

39. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/558) 

40. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/564) 

41. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılması-



ma dair Başbakan ve Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/566) 

42. — Bursa Milletvekili Gadrettin Oaıı-
ga'nm, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta
nelerin Devlete devre'dilip edilmiycceğine da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma ibakan-
larmdan sözlü sorusu. (6/570) 

43. — Kırklareli Milletvekili Hasarı Tah
sin Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/575) 

44. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün Erzurum radyosunun yayma başlatıla-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/576) 

45. — Erzurum Mille'tiveıkiK Adnan Şcn-
yurt'un, işçilerin iş mahallini terk ederken ara
maya tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/577) 

46. — İstan'bull Milletvekili Kesit Ülker'in, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/578) 

47. — istanbul -Milletvekili Nuri Emğan'ın, 
bâzı siyasi parti milfLetvekMıerinıin devamsızlık
larına dair MillLet Meclisi Başkanımdan sözlü 
sorusu (6/580) 

48. — Muş. Milletvekili Kemal Aytae'm, 
21 . 5 . 1967 tarihlinde Buıiaınıık Emniyet Ko-
mıisediiğince bâzı şahıısüarun elerimin aranması, 
dövülüp, hakarete mâruz bıraJkılmallıarı sebebine 
dair İçişleri Bakamından sözlü sorusu. (6/581) 

49. — Trabzon Milletvekili Ali Kıza Uzuner'-
in, Trabzon'daki Fatih Eğitim. Enstitüsü içia 
yeni bir bimıa inşa ediknesine dair MiHî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/582) 

50. — Trabzon Milletvekilli Ali Rnza Uauncr'-
in, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî 
Savunma Bakanından sö'zlü sorusu. (6/583) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. —- Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu şirket 'hisıslerinin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve İPRAŞ ve 
ATAŞ rafinerilerinin genişletilmiesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunida verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince kurulan Millet Meclisi 
Araştırma Komisyonu raporu. (10/6, 10/7, 
10/8) (S. Sayısı : 619) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Dönem : 2 

Toplantı 3 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayti» : 
Kocaeli Milletvekili İsmail Arar ile Tokat Milletvekili İrfan 
Solmazer ve 2 arkadaşının, Yasama Meclislerinin dış münasebet
lerinin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
saydı Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Anayasa 

Komisyonu raporu (2/565* 2/619) 

Kocaeli Milletvekili İsmail Arar'ın, Yasama Meclisleri dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkın
daki 16 Ocak 1964 tarih ve 378 sayılı Kanunun 1 nci ve 5 nci maddelerine birer fıkra ilâvesi 

hakkında kanun teklifi (2/565) 
25 . 7 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarih ve 378 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesi ve 5 nci maddesinin ikinci fıkrasının değiş
tirilmesi hakkında hazırlamış olduğum kanun teklifi gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 
Gereğinin ifasına müsaadelerini rica ederim. 

Saygılarımla. 
ismail Arar 

Yasama Meclisleri dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarih ve 378 sayılı 
Kanunun 1 nci ve 5 nci maddelerine birer fıkra ilâvesi hakkında kanun teklifi 

GEBEKÇB 

I - Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarih ve 378 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi Anayasa Mahkemesinin 11.5.1967 gün ye esas İ964/21,. karar 1967/11 
sayılı karan ile ve (378 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin, Yasama Meolisleriîlin her ikisinin de 
temsil edilmelerini mutlak şekilde sağlamayıp, Türkiya Büyük Millet Meclisini temsil edecek kurulun 
bu Meclislerden yalnız birisinin üyelerinden kurulabilmesine imkân vermesi bakımından Anayasaya 
aykırı bulu/ıduğu) gerekçesiyle iptal edilmiştir. 

Bu itibarla, 9 Kasım 1967 gününde yürürlüğe girecek bu karar muvacehesinde, 378 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra ilâvesi zaruri görülmüştüı\ İlâve edilecek bu fıkra Üe Türkiye Büyük 
Millet Meclisini temsilen seçilecek kurullarda her iki Meclisin de mutlak şeÜdlde temsili temin edümiş 
olacaktır. 

II - öte yandan 378 sayılı Kanun 1 - 4 ncü maddeleri üe Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil 
edecek 'kurulların seçimine getirdiği özel prosedürü 5 nci maddesi ile yabancı parlâmentolardan Tür
kiye Büvük Millet Meclisine yapılan resmî davetler üzerine seçilecek kürttÛarâ da teşmil etmiştir. Hal
buki İçtüzüğün 219 ucu maddesi : 

«Meclisin, Heyeti Umumiyesiyle ispatıvücut edemiyeceği merasimde, Riyaset Divanı Meclis na
mına hazır bulunur. 

Meclis namıma bir heyet izamı takdirinde âzamna adedi Meelis taraflından tâyin Te heyet kur'a 
ile lintihabolunur. 

Re'svek illerinden, kâtiplerden ve idare âmirlerinden birer zat behemehal bu heyete dâhil olur.» 
Hükmünü ihtiva etmektedir. Bu maddenin sön fıkrası hükmünün yani Meclisi temsilen gidecek 

heyete Reisvekillerinden, idare âmirlerinçleu ve kâtiplerden birer zatın behemehal dâhil olacağı hük 
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jnünun sadece memleket içinde izam edilecek heyetlerde nazarı dikkate alınabileceği yurt dışına gi
decek heyetlerde buna riayete lüzum olmadığı yolundaki mütalâaların hiçbir hukukî ve mâkul sebebe 
dayanmadığı ve bu maddenin matufu olan eski bir dipnotunun da gerçekle hiçbir ilgisi bulunmadığı 
teabit edilmiştir. Bunun tam, aksine olarak, 378 sa.yılı Kanunun 1 - 4 ncü maddelerinde sözü edilen 
heyetler dışında, 5 nci maddesinde bahsi geçen bir heyetin yabancı parlâmentolardan birinin dave
tine icabetle yurt dışına gönderilmesi halinde dahi heyete Riyaset Divanından üç zatın ithal edilmesi, 
içtüzüğün çeşitli maddeleri ve ezcümle.219 ncu maddesiyle Riyaset Divanına verilen vazifeler ve 
(bilhassa Meclisi temsil yetki ve görevi ile tamamen bağdaşır ve onun bu temsil görevinin tabiî bir 
icabı olduğu aşikârdır. Bu itibarla 5 nci maddeye eklenen bir fıkra ile, İçtüzükte esasen mevcud-
olduğu halde bugüne kadar ihmal edilmiş olan bir hüküm sarahate ve vuzuha 'kavuşturulmuştur. 

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ İSMAİL ARAR'IN TEKLİFİ 

Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarih ve 378 
sayılı Kanunun 1 nci ve 5 nci maddelerine birer fıkra eklenmesine dair kanun teldifi 

MADDE 1. — 16 Ocak 1964 tarih ve 378 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fık
ra eklenmiştir : 

«Siyasi parti grupları bu madde giereğince gösterecekleri adayları, kendilerine düşen oran 
içinde, her iki meclis üyelerinden seçerler.!» 

MADDE 2. — Aynı kanunun 5 nci maddesinin ifoViici fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
«Davete uyulacaksa, gidecek heyette Başkanlık Divanından' bir başkanvekili, bir idare âmiri 

ve bir kâtip üye behemahal bulunmak şartı ile, birinci madde uyarınca seçim yapılır.» 
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe giner. 
MADDE 4. — Bu kanunu yasama Yasama Meclisleri' yürütür. 

Tokat Milletvekili irfan Solmazer ve 2 arkadaşının, Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin 
düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun 

teldifi (2/619) 
15 Ocak 1968 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yasama Meclislerinin' dış münasebetlerinin1 düzcnltenınıesi hakkındaki' 16 Ocak 1964 tarihli ve 
378 sayılı Kanunun değiştirilmesinle dair kanunî teklifimiz, gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuş
tur. 

Gereğinin yerine getirilmesini derin saygılarımızla rica ederiz. 

Tokat Milletvekili Muğla Milletvekili İstanbul Milletvekili 
îrfan Solmazer Turan ŞaMn Coşkun Kırca 

Yasama meclislerinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifi 

GENEL GEREKÇE 
Anayasa Mahkemesinin, 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Kanunun 1 nci maddesini, Türkiye 

'Büyük Millet Meclisini Milletlerarası anlaşmalarla kurulmuş organ veya kurullarda temsil edon 
heyetlere Cumhuriyet Senatosu üyelerinin de ithalini mecburi saymamasından ötürü iptal ettiği 
malûmdur, 

M. Meclisi (S. Sayısı : 627) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir bütün halinde ve yasama organı vasfiyle temsil edil

diği bu organ ve kurullarda gerek Cumhuriyet Senatosu üyelerinin, gerek milletvekillerinin 
temsilini mecburi kılmanın çift meclis sisteminin Anayasamızda yer alan icapları ve genel ruhu 
ile hiçbir ilgisi ımevcudolmamakla beraber, söz konusu 378 sayılı Kanunun tatbikatında fiilen 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin de, siyasi parti gruplarınca kendi içlerinde iki yasama meclisi
ne mensup üyelerin oranına göre seçildikleri müşahede edilmekle, sırf bu tatbikatı kanunlaştır
mak bakımından, bu yolda kanun hükümleri sevk etmekte bir mahzur olmadığı mütalâa edilmiştir. 

Diğer traaftan, parlâmentolararası birlikler grupları konusunda daha düzenli bir sistemim 
uygulanması gerektiği de şüphesizdir. Bu konuda, söz konusu 378 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinde yazılı seçim prosedürünün uygulanması, bütün Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
bu seçimlerle ilgilenebilmesini sağlıyacaktır. 

Bundan başka, yabancı parlâmentolardan vâki resmî davetlere icabet eden Türkiye Büyük 
Millet Meclisi heyetlerinin başkanlığı konusu da açık bir düzenlemeye ihtiyaç göstermekte olup, 
bu konuda da İçtüzükle rdeki genel tanzim ilkelerinin uygulanması yerinde olacaktır. 

Madde gerekçeleri 

Madde 1. — Bu maddeyle, söz konusu 378 sayılı Kanunun 1 nci maddesi, genel gerekçede 
belirtilen esaslar dairesinde değiştirilmektedir. < 

Madde 2. — Bu maddeyle, aynı kanunun 2 nci maddesinde genel gerekçede belirtilen esasla
ra göre değişiklik yapılmaktadır. 

Madde 3. — Bu maddeyle, söz konusu 378 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin, bu kanun tekli
fiyle aynı kanunun 2 nci maddesinde yapılmasıderpiş edilen değişildik muvacehesinde kaldırıl
ması gereken san fıkrasının ilgası öngörülmektedir. 

Madde 4. — Bu maddede, söz konusu 378 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yapılması derpiş, 
edilen değişikliğin gerektirdiği değişikliklere yer verilmiştir. 

Madde 5. — Bu maddeyle, genel gerekçede yer alan son husus düzenlenmektedir. 
Madde 6. — Bu maddeyle, söz konusu 378 sayılı Kanunun 6 nci maddesindeki bir maddi 

hata düzeltilmektedir. 
Madde 7. — Bu maddeyle, söz konusu 378 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin başlığı, maddenin 

muhtevasını daha iyi aksettirir tarzda değiştirilmektedir. 
Geçici Madde — Bu madde, Parlâmentolararası birliklerle ilgili seçimlerin yenilenmesini ön

görmektedir. 
Madde 8. — Bu madde, yürürlük tarihine dairdir. 

MADDE 9. — Bu madde, yürütmeye dairdir. 

Anayasa Komisyonu raporu 

7 . 2 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuz, Kocaeli Milletvekili îsrmail Arar'ın, Yasama Meclisleri Dış Münasebetlerinin 
düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarih ve 378 sayılı Kanunun 1 nci ve 5 nci maddelerine 
birer fıkra ilâvesi hakkındaki 25 Temmuz 1967 tarihli kanun teklifi ile Tokat Milletvekili irfan 
Solmazer ve 2 arkadaşının, Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki 
16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair 15 Ocak 1968 tarihli kanun tekli1-

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. : 2/5G5, 2/619 
Karar No. : 6 

M. Meclisi (S. Sayısı : '62,7) 
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fini, :bir arada mlütalâa ederek ve yukarda zikredilen ikinci kanun teklifini müzakerelerine esas 
alarak kanun teklifleri sahiplerinin huzurunda incelemiş ve aşağıdaki hususları kararlaştırmıştır : 

1. Komisyonumuz, (müzakerelerine esas aldığı kanun teklifinin gerekçesine aynen katılmıştır. 
2. Komisyonumuz, birinci maddede, aday gösterilebilecek her siyasi parti grupundan Cumhu

riyet Senatosu üyelerimn, değişik organ veya kurullar için de olsa, - kalb'ilse - 'asıl veya yedek üye 
olarak seçilmesine imkân verecek daha elâstiki hükümler sevk edilmesini uygun görmüş ve madde
de bu yolda bâzı değişiklikler yapmıştır. 

3. Komisyonumuz, ikinci maddede aidata mütaallik hükümleri lüzumsuz görerek çıkarmıştır. 
Oerçekten, bu birlik 'gruplarının ihtiyaçları esasen genel bütçeden karşılanmaktadır. 

4. Komisyonumuz, üçüncü maddeyi aynen kabul etmiştir. 
5. Komisyonumuz, dördüncü maddede, sırf kanun tekniğine mütaallik bâzı değişiklikler yap

mıştır. 
6. Komisyonumu'Zi beşinci maddede, meri hükmün son fıkrasının uyguılanmasiyle il'gili bir ek

sikliği dolduran bir ilâve yapmış ve teklifin tedvin şeklini, daha -sarih bir şekle sokmuştur. 
7. Komisyonumuz, 6 nci maddeyi sırf üslûba mütaallik bir değişiklikle kabul etmiştir. 
8. Komisyonumuz, teklifin 7 nci maddesiıni aynen kabul etmiştir. 
9. Komisyonumuz, teklifin geçici maddesini sırf üslûba mütaallik bir değişiklikle kabul etmiş

tir. 
10. Komisyonumuz, teklifin 8 nci ve '9 ncu maddelerim aynen kabul etmiştir. 
öncelik ve ivedilikle Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 

sunulur. 

Anayasa Komisyonu1 

Başkanı Bu Bapor Sözcüsü Kâtip 
Erzurum İstanbul Muş Amasya 

/. Halikı Yıldırım . Coşkun Kırca Nermin Neftçi Nevzat Şener 

Ankara Ankara Aydın Samsun 
Kemal Bağcıoğht Emin Paksüt Nakit Menteşe Osman Şahinoğlu 

Erzurum Konya 
Ahmet Mustafaoğlu M. Ziyaeddin İzerdem 

U» MecM (& Sayısı : 627) 



TOKAT MİLLETVEKİLİ İRFAN SOLMAZER 
VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Yasama meclislerinin di? münasebetlerinin 
Düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli 

vo 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine 
dair Kanun 

MADDE 1. — 10 Ocak 19G4 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine aşağıdaki fık
ralar eklenmiştir : 

«Yukardaki fıkralar hükümlerine göre seçi
lecek olan TüHİdye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin mili etler ar ası andlaşma veya mevzuat ta
rafından tesbit edilen toplam sayısının yüzde 
otuzu Cumhuriyet Senatosu üyeleri, yüzde yet
mişi de milletvekilleri arasından seçilir. Bunlar
dan ne kadarının hangi siyasi partinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi grupu tarafından aday 
gösterilmesi gerektiği, herbir siyasi parti grupu -
nun Cumhuriyet Senatosu üye tamsayısı için
de - boş üyelikler hariç - mevcut yüzde oranla
rının, seçilmesi gereken toplam Cumhuriyet Se
natosu üyesi sayısına uygulanması suretiyle bu
lunur. Bu fıkra gereğince yapılan işlemler için 
ide 2 nci fi'kra hükümleri uygulanır ve bu işlem
ler aleyhindeki itirazların ayni fıkra uyarınca 
yapılabilecek itirazlarla bir arada olması gere
kir. 

Bir Cumhuriyet Senatosu üyesine düsen asıl 
üyelik, için yedek üyeliğe de, yukardaki fıkra 
hükümleri uyarınca bir Cumhuriyet Senatosu 
üyesinin seçilmesi gereklidir., 

Yukardaki fıkralar uyarınca bir siyasi parti 
grupu üyesinin aday seçildikten sonra seçiminin 
tekemmül etenesi amaciylc adının 1 nci fıkra ge
reğince ilgili yasama meclisine sunulabilmesi 
için, aday seçilen Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyesinin, o siyasi parti ile olan üyelik mü-
nasebotinin sona ermesi takdirinde seçilmesi söz 
konusu olan milletler ar ası kurul veya organ 
üyeliğinden istifa ettiğinin Millet Meclisi Baş
kanlığınca yettkili mercilere usulüne göre bildi
rilmesine muvakkat ettiğine dair bir mektup 
vermesi şaıttır. Siyasi parti grupu monsubu ol
mayıp da bir siyasi partinin üyesi olanların 
3 ncü ve 4 ncii fıkralar uyarınca seçimde aday 
olabilmeleri için, ayni muhtevada bir mektu
bu, seçimi yapacak olan yasama meclisinin 
başkanlığına vermeleri gereklidir. Siyasi parti 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN DEÖİŞTİRİŞİ 

| Yasama meclislerinin dr- münasebetlerinin dü-
I şenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli ve 
] 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine aşağıdaki fık
ralar eklenmiştir : 

J «Yukardaki fıkralar hükümlerine göre bir 
. milletlerarası organ veya kurula seçilecek Tür-
I kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yüzde 

otuzu Cumhuriyet Senatosu üyesi, yüzde yet
mişi de milletvekili olur. Bu fıkra 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, Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık 
Divanlarmca aralarında anlaşılarak tesbit edi
lir. Bu fıkranın uygulanmasında, belli bir asıl 
üyelik uçin yedek üyenin de asıl ücyeyle aynı 

I yasama meclisine mensup olması şart değildir; 
ancak, yukardaki fıkranın son cümlesi hükmü 
saklıdır. 

Yukardaki fıkralar uyarınca bir siyasi par
ti grupu üyesinin aday seçildikten sonra seçi-

I minin tamamlanması amaciylc adının 1 nci fık-
I ra gereğince ilgili yasama meclisine duyurula

bilmesi için, aday seçilen Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyesinin, o siyasi parti ile olan üye
lik münasebetinin sona ermesi takdirine seçil
mesi söz konusu olan milletlerarası organ veya 
kurul üyeliğinden istifa ettiğinin Millet Mec
lisi Başkanlığınca yetkili mercilere usulüne 
göre bildirilmesine muvafakat ettiğine dair bir 
mektup vermesi şarttır. Siyasi parti grupu 
mensubu olmayıp da bir siyasi partinin üyesi 
olanların 3 ncü ve 4 ncü fıkralar uyarınca se
çimde aday olabilmeleri için, aynı muhtevada 
bir mektubu, seçimi yapacak olan yasama mec
lisinin başkanlığına vermeleri gereklidir. Siya
si parti grupunu mensubu olmayıp da bağım
sı zlarca kurulmuş bir grupun üyesi olanların 

I 3 ncü ve 4 ncü fıkralar uyarınca seçimde aday 
1 olabilmeleri için, o grup ile olan üyelik müna-
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grupu mensubu olmayıp ta bağımsızlarea ku
rulmuş bir grupun üyesi olanların 3 ncü ve 
4 ncü fıkralar uyarınca secimde aday olabil
meleri için, o grup ile olan üyelik münasebe
tinin sona ermesi takdirinde seçilmesi söz ko
nusu olan milletlerarası 'kurul veya organ üye
liğinden istifa ettiğinin yetkili mercilere usu
lüne göre bildirilmesine muvafakat ettiğine 
•dair bir 'mektubu ilgili yasama meclisi Başkan
lığına vermeleri gereklidir. Hiçbir siyasi par
ti grupuna, siyasi partiye veya grnpa üye ol-
mıyan bir bağımsızın 3 ncü ve 4 ncü fıkralar 
uyarınca seçimde aday olabilmesi için, bir 
siyasi parti grupuna, siyasi partiye veya 
grupa üye olduğu takdirde seçilmesi söz konu
su olan milletlerarası kurul veya organ üyeli
ğinden istifa ettiğinin yetkili mercilere usulüne 
göre bildirilmesine muvafakat ettiğine dair bir 
mektubu ilgili yasama meclisi başkanlığına ver
mesi lâzımdır. 

Aksine hüküm yoksa, bu madde gereğince 
yapılacak seçimler her yıl yenilenir; boşalan 
yerler derhal doldurulur.» 

MADDE 2. — 10 Ocn'k 1064 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

«Milletlerarası andlaşma ile kurulmamış bir
liklerde temsil. 

MADDE 2. — Bir milletlerarası andlaşma ile 
kurulmamış olan ve milletlerarası tüzel kişi ni
teliği taşımıyan parlâmentolararası birliklerin 
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grupları, 
bütün Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerin
den kuruludur. Bu grupların faaliyetleri için 
ödenmesi gerekebilecek aidat miktarı ayda 10 
lirayı aşamaz ve Cumhuriyet Senatosu ile Mil
let Meclisi Başkanlık Divanlarının mutabakatı 
ile tesbit olunup, yasama meclisleri genel kurul
larının bilgisine sunulduktan sonra, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Saymanlığınca, ödenek ve
ya yolluklardan kesilmek suretiyle tahsil edilir. 

Yukardaki fıkrada yazılı parlâmentolararası 
birliklerin genel kurul toplantılarında Türkiye 
Büyük Millet Meclisini temsil edecek heyetler, 
1 nci madde hükümleri uyarınca seçilir. Bu he
yetler, aynı zamanda, görev süresi boyunca, il-

M. Meclisi 

(Anayasa Komisyonunun değiştirici) 

sebetinin sona ermesi takdirinde seçilmesi söz 
konusu olan milletlerarası organ veya kurul 
üyeliğinden istifa ettiklerinin yetkili mercilere 
usulüne göre bildirilmesine muvafakat ettik
lerine dair bir mektubu ilgili yasama meclisi 
başkanlığına vermeleri gereklidir. Hiçbir siya
si parti grupuna, siyasi partiye veya grupa 
üye olmıyan bağımsızların 3 ncü ve 4 ncü fık
ralar uyarınca seçimde aday olabilmeleri için, 
bir siyasi partiye ve siyasi parti grupları dışın
daki bir grupa üye oldukları takdirde seçilme
si söz konusu olan milletlerarası organ veya 
kurul üyeliğinden istifa ettiklerinin yetkili 
mercilere usulüne göre bildirilmesine muvafa
kat ettiklerine dair bir mektubu ilgili yasama 
meclisi başkanlığına vermeleri gereklidir. 

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

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

«Milletlerarası Andlaşma ile kurulmamış 
birliklerde temsil. 

MADDE 2. — Bir milletlerarası andlaşma 
ile kurulmamış olan ve milletlerarası hukuk tü
zel kişiliği niteliği taşımıyan parlâmcntolarra-
sı birliklerin Türkiye Büyük Millet Meclisin
deki grupları, bütün Türkiye Büyük Millet 
Mecliyi üyelerinden kuruludur. 

Yukarda yazılı Parlâmentolararası birlikle
rin toplantılarında Türkiye Büyük Millet Mec
lisini temsil edecek heyetler, Birinci madde 
hükümleri uyarınca seçilir. Bu heyetler, aynı 
zamanda, görev süresi boyunca, ilgili parlâmen
tolararası birliğin Türkiye Büyük Millet Mec
lisindeki grupunun idari dşlerini yürütürler. 
Heyet üyelerinin kendi aralarında üye tamsayı
yım n salt çoğunluğunun oyu ile seçecekleri kim
se, o grupun başkanı sayılır.» 

(S. Sayısı : 627) 
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gili parlâmentolararası birliğin Türkiye Büyük 
Millet Meclisindeki grupunun idari işlerini yü
rütürler. Heyet üyelerinin kendi aralarından üye 
tamsayısının salt çoğunluğu ile seçecekleri kim
se, o grupun başkanı sayılır.» 

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

MADDE 4. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin son fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Bir parlâmentolararası birlik grupıt için 
•tüzük yapılması gerekiyorsa, bu tüzük. Cumhu
riyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık Di-
vanlarınca aralarında anlaşarak ve Hükümetin 
ide görüşü alındıktan sonra, - varsa - o parlâmen
tolararası birliğin anatüzüğüne uygun olarak 
yapılır. Dostluk gruplarının tüzükleri kendileri 
tarafından yapılır. Bu dostluk gruplarının yö
netim kurullarında ve dış ülkelere gidecek tem
silci heyetlerin de, değişik siyasi eğilim sahibi 
üyelerin adaletli bir şekilde yer almasını sağlı-
yacak hükümler tüzüklerine konulur. Parlâmen
tolararası birlik gruplarının ve dostluk grupla
rının tüzüklerinde ve faaliyetlerinde uymaları 
gereken esaslar, Cumhuriyet Senatosu ve Mil
let Meclisi Başkanlık Divanlarının, Hükümetin 
.görüşünü aldı/kıtan sonra, aralarında anlaşarak 
yapacakları bir yönetmelikle tesbit edilir.» 

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

«Böyle bir dâvote uyarak yabancı bir 
ülkeye gidecek olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi heyetine, Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkan ve Başkanvekillerindcn biri baş
kanlık eder. Cumhuriyet Senatosu veya Millet 
Meclisi Başkanının şahsan davet olunmadığı hal
lerde, bu görevin kimin tarafından yapılacağını, 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan
lık Divanları aralarında anlaşarak tesbit eder
ler. Bu şekilde heyet başkanlığına getirilen kim
senin mensubolduğu siyasi parti grupu, kendisi
ne düşen sayıdan bir aded eksik sayıda aday 
gösterir; eğer bu kimse hiçbir siyasi parti gru-
puna mensup değilse, siyasi parti grupu mensu-

(Anayasa Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 3. — Esas alman kanun teklifi
nin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmdştir. 

MADDE 4. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin son fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bir Parlâmentolararası birLik için tüzük 
yapılması gerekiyorsa, bu tüzük, Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık divan-
larmca, Hükümetin görüşü alındıktan sonra, 
aralarında anlaşarak ve - varsa - o parlâmento
lararası birliğin anatüzüğüne uygun olarak ya-
pılnv 

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

Parlâmentolararası birlik gruplarının ve 
dostluk gruplarının tüzüklerinde ve faaliyetle
rinde uymaları gereken esaslar, Cumhuriyet 
Senatoyu ve Millet Meclisi Başkanlık divanla-
rmea, 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: 

«Davete uyulacaksa 1 nci madde uyarınca 
seçim yapılır. Ancak, bu takdirde, sadece da
vetin hitabettiği yasama Meclisindeki siyasi 
parti gruplarının ve siyasi parti grupu mensu
bu olmıynnlarm bu Mecîıis içindeki yüzde oran
ları dikkate alınır. Bu halde, 1 nci maddenin 
2 nci fıkrası gereğince yetkili Başkanlık Diva
nı, ilgili yasama Meclisinin Başkanlık Divanı
dır. 

1 nci fıkra uyarınca yabancı bir ülkeye gi
decek nlan Türkiye Büyük Millet Meclisi He
yetine, Cumhuriyet Senatoca veya Millet Mec
lisi Başkan veya Başkanvekillerindcn biri Baş
kanlık eder. Cumhuriyet Senatosu veya Millet 
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bu olmıyanlara düşen sayı, bu kimsenin menısu-
bolduğu yasama meclisi bakımından, bir aded 
azaltılır.» 

MADDE 6. —- 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«3 ncü ve 5 nci maddelere göre yapılacak 
resmî ziyaretler için, yabancı dil bilme şartı 
aranmaz.» 

MADDE 7. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin başlığı, «Heyet 
•başkanlarının görevleri.» olarak değiştirilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE — 2 nci maddede söz konu
su parlâmentolararası birliklerle ilgili olarak bu 
kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılmış 
seçimler, bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra iki hafta içinde yenilenir. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 9. -— Bu kanunu yasama meclisleri 
yürütür. 

»ı m* 

(Anayasa Komisyonunun değiştirişi) 

Meclisi Başkanının şahsan davet olunmadığı 
hallerde, bu görevin kimin tarafından yapıla
cağını, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
Başkanlık divanları aralarında anlaşarak tes-
bit ederler. 

3 ncü fıkra uyarınca yabanccı bir ülkeye gi
decek olan Cumhuriyet Senatosu veya Millet 
Meclisi Heyetine, ıllgili yaoama Meclisinin Baş
kan veya Başkanvekillerinden biri başkanlık 
eder. İlgili yasama Meclisi Başkanının şahsan 
davet olunmadığı hallerde, bu görevin kimin ta
rafından yapılacağını, o yasama Meclisinin Baş
kanlık Divanı tesbit eder. 

5 nci ve 6 ncı fıkralar gereğince heyet baş
kanlığına getirilen kimsenin mensubolduğu si
yasi parti grupu, kendisine düşen sayıdan bir 
eksik sayıda aday gösterir; eğer bu kimse hiç
bir siyasi parti grupuna mensup değilse, siyasi 
parti grupu mensubu olmıyanlara düşen sayı, 
bu kimsenin mensubolduğu yasama Meclisi bakı
mından, bir aded azaltılır». 

MADDE 6. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«3 ncü ve 5 nci maddelere göre yapılacak se
çimler için, yukarıdaki fıkrada yazılı şart aran

maz». 

MADDE 7. — EOTS alman kanun teklifinin 
7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 2 nci maddede söz ko
nusu Parlâmentolararası birliklerle ilgili ola
rak bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
yapılmış secimler bu kanunun yürürlüğe girme
sinden itibaren iki hafta ininde yenilenir. 

MADDE 8. — Esas alman kanun teklifinin 
8 nci madder/ı aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Esas alınan kanun teklifinin 
9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

* • 
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Erzurum Milletvekili Turhan Bilgin'in ve Aydın Milletvekili Reşat 
özarda'nın 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununu değiştiren 3890 
sayılı Kanunun 83 ncü maddesinin 2nci fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu (2/670, 2 /672) 

Erzurum Milletvekili Turhan Bilgin'in, 2004 sayılı icra ve iflâs Kanununu değiştiren 3890 sayılı 
Kanunun 83 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/672) 

MİLLET IBECIJSÎ BAŞKANLIĞINA 

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununu değiştiren 3890 sayılı Kanunun 83 ncü m akidesinin 2 nci 
fılkrasmın dleğiştirilım'e&ine .dair kanun teklifi ilişik olarak sıuinulmuştur. 

Gıöreğline müsaadelerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

26 . 3 . 1968 
Erzurum Milletvekili 

Turhan Bilgin 

GEREKÇE 

9 . 6 . 1932 tarihli, 2004 numaralı Kanunu tadil eden 3 . 7 . 1940 tarihli, 3890 numaralı 
Kanunun 83 ncü maddesinin birinci fıkrası ile «Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa 
hakları ve hasılatı, ilâma müstenidolmıyan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt 
sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, fborçlu ve ailesinin geçinmeleri liçin icra memnrunca 
lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten ısonra haczolunalbilir.» hükmünü getirdikten 
sonra 2 nci fıkra olarak «Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden aşağı olamaz.» pren
sibini vaz'etmiştir. 

1940 yılından Ibu yana ikinci fıkra hükmünün uygulanmasına imkân bulunamadığı bir vakıa
dır. 28 yıllık uygulamanın tatbik imkânı bulamadığı Ibu prensip, Yargıitay İcra ve İflâs Dairesi
nin 14 . 11 . 1967 tarihli, esas 9027, karar 10086 numaralı Kararı ile tatbikat alanına koymuş 
bulunmaktadır. 

Her devirde olduğu gibi günümüzde de sabit ücret veya maaşla çalışarak hayatını düzenliyen 
kimselerin gelirleri ancak çoluk çocuklarının nafakalarını temin edebilecek güçtedir. 'Bu gibile
rin geliri erinin 1/4 ünü aşan kısmı için 'sözü geçen kanun mucibince tetkik merciine şikâyet et
me hakkı toplum düzenimizin gerçeklerine cevap vermekten tamamen uzak bulunmaktadır. 

Bugün maaş veya ücretlerin 1 - 2 gün geç ödenmesi halinde, memur, işçi ve benzeri kimsele
rin duçar olduğu müşkülât büinirken, bunun yanında gelirinin tamamına icraca el konmuş ve 
tetkik merciinden karar istihsali için çoluk çocuğu ile yokluğa terk edilen kişilerin durumunu ta
savvur etmek mümkündür. 

Borçlar hukukunun tarihi seyri de borçluyu böylesine tazyik altına almaktan men edici nite
liktedir. 

Her nasılsa vâzıı kanunun gözünden kaçan ve 28 yıldan beri tatbik imkânı bulunmıyan «An
cak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden aşağı olamaz.» hükmü tadil edilerek 1/4 nisbeti 
taban olarak değil tavan olarak tesbiti yukarıda arz ve izah olunan sebepler tahtında zaruri bu
lunduğundan ilişikteki kanun teklifi hazırlanmıştır. 
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Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 2004 sayılı îcra ve îflâs Kanununu değiştiren 3890 sayılı 
Kanunun 83 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/670) 

MÎLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

îcra vo iflâs Kanununun 83 ncü maddesinin değiştiril mıesini öngören kanun teklifimle gerek
çesi eklidir. Konunun önemine binaen öncelik ve ivedilikle müzakeresini arz ve teklif ederim. 

26 . 3 . 1968 
Aydın Milletvekili 

Reşat Özarda 

GEREKÇE 

11 . 7 . 1940 (tarihli ve 3890 is ayılı Kanunla değiştirilen 2004 isayılı İcra, ve İflâs Kanununun 
83 ıiucıü (maddesi, 'açıklıktan luzak ve çeşitli yorumlara lelverişli (bulunmaktadır. 'Nitekim bu mad
dede, Ikamu !v-eya lözel ıseiktördc çalışan bir İmemur veya İşçinin. iv oya ısair 'suretlerle .emekli maaşı, 
intifa (halkla ve (hasılatı, ilâma ımüstcnidohmyan nafaka, Isigortalar veya tekaüt ısandıikları (tarafın
dan tahsis edilen iratlar, aylık ve ücret üzerine borçtan Idıolayı (haciz (konduğu Jtakdirde, Iborçlu ve 
aile'sinin [geçimi ficin lüzumlu lalan miktar licra 'me-murnnca (takdir İve tenzil 'edildikten sonra 'geri 
kalan Ikıısımm (haciz (olunacağı ve haciz -olunacak miktarın, aylık veya ücretin Idönt/te (birinden aşa
ğı olamıyacağı (belirtilmiş bulunmaktadır. 

icra (memurları (binlerce dosya içinde (bunalmış durumda, 'ilken, borçlunun aile /ve ıkazanç, duru
munu tetkik (ederek tne (miktar para lilc (geçinebil e e eğini İt ailedir* yoluna, 'gitmeleri 'İmikânsızdır. iS'onra 
bir borçlu 'hakkında ;aynii icra dairesinden değil, değişik İcra dair el erinden (takibat yapılmaktadır. 
Yirmiısekiz yıllık 'taitlbikaltında, 'bu imaddc hükmü, uygulanimak imkânı bulamamıştır. 

Yargıtay İcra ve Üflâis D ati reisinin son. aldığı bir jkarara 'göre, ItevJkifatı yapmaktan 'sorumlu 
sayman, (borçlunun aylığına İkonan her icra (dosyası, için ayrı ayrı (dörtte (bir teıvkifat yapmak zorun
dadır. Her ine (kadar bu İka randa 'borçluya tetkik ime re ün e (şikâyet halkla 'tanınmış lise ide, \bir me-
ımur* veya liLşçinin lay bajşında •eline 'bir ikuraış 'para 'geçmemesi Ihalıinıde İcra 'Tetkik Mercii Hâkimli
ğine» dilekçe ile şikâyette bulunması, hâkimin borçlunun (ailevi ve kazamç (durumunu incoliyerek 
bir [karar vermesi uzun bir 'zamana bağlı olacağından hu ısüre İçinde fmeımur veya (işçi büyük jsı-
kıntılarla karşılaşacaktır. Diğer taraftan yalnız Ankara'da lonibinlerce borçlu, (her 'ay Ibu 'şekilde şi
kâyete imettbur [kalacağından icra İhâkimleri de bu ağır yükün altından Ikalkamıyacaklardır. Bu 
itibarla kanun Imaddeisine açıklık vermeik amacı ile Ibu teklifi (hazırlamış (bulunmaktayıım. 

Maddelerin gerekçesi 

Birinci imaddo —• 'Bu ımaıdde ile İcra ve İflâs Kanununun 183 (ncü 'maddesi (değiştirilmiştir. 
Aylık ive (ücretlerin ine Isuretlc ve ne (miktarda haczedileceği bir esasa, bağlanmıştır. 

Birinci ımaddenin :(a) (bendinde; 'maaş, tahsisat ve ücretlerin net [tutarı (bin 'lirayı igeçmiyen ıborç-
1 uların laylukl arından ancak dörtte birinin haczolımacağı öngörülmüştür. Kötü niyet sahibi borç
lunun gerçek alacaklılara 'karışı ımuvazaa yoluna, (başvurtması da önlenmiş, birinci sıradaki /borç, 
miktarı bir aylılk (kazancını geçtiği takdirde tevkif atın diğer bütün dosyalara da sirayeti {sağlan
mıştır. 

Birinci Imaddenin l('b) 'bendinde lise aylık incit kazançları hin llinayı geçen (borçluların .binden 
fazla, borçtan 'dolayı (kazançlarının lüçte birinin haczi (uygun Igörülımüştür. ((a) 'bendinde olduğu 'gibi 
bunda da ikötü [niyet (korunmamış, birinci ısıradaki 'borç .miktarı bir aylık net kazancı geçtiği tak
dirde tevkif atm 'diğer (bütün dosyalara id a (sirayeti sağlanmıştır. 

Madde 2 ve V3 — (Yürürlük tarihini Ve yürütme 'organını (belirtmektedir. 
26 . 3 . 1968 

Ayidm Mil 1 etvekili 
Reşat Özarda 
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icra ve iflâs Kanununun 83 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — 1 1 . 7 . 1940 tarih ve 3890 sayılı Kanımla değiştirilen 2004 sayılı İcra ve İflâs 
Kanununun 83 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

MADDE 83. — Maaşlar, (tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilâma müste-
nidolmıyan nafakalar, tekaüt 'maaşları, sigorta, veya tekaüt Kandıkları tarafından tahsis edilen irad-
lar, borçtan dolayı aşağıdaki esaslara göre haczoluımr. 

a) Yukarıda belirtilen maaş, tahsisat ve ücretlerin met 'tutarı hin lirayı geçmediği takdirde 
bunların ancak dörtte biri haczolunur. 

Borçlunun ücret veya maaşı üzerine müteaddit hacizler konulmuş ise bunlar geliş Kirasına gö
re infaz olunur. Şu kadar ki, birinci ısıra.daki icra dosyasına lolaıı borç ılıdıktan borçlunun bir aylık 
net kazancından fazla ise, ıbüttin dosyalar için eşit miktarda 'tevkifat yapılır. 

b) Birinci fıkrada yazılı maaş, tahsisat ve ücretlerin net tutarı hin lirayı geçtiği takdirde, 
bir 'tok ıborçtan dolayı 'borçlunun aylık veya ücretinin dörtte biri haczolunur. 

Borçlunun ücret veya. maaşı üzerine müteaddit hacizler konulmuş ise, aylık veya ücretin üçte 
biri haczolunur. Bunun, dörtte biri birinci sıradaki .icra dosyası için, geri kalan kısmı da ikinci 
sıradaki icra dosyası için tevkif olunur. Şu kadar ki birinci sıradaki icra. dosyasına olan borç miktarı 
borçlunun hir aylık net kazancından fazla ise, bütün dosyalar için eşit (miktarda tevkifat yapılır. 

MADDE 2. — Bu kanun hükmü yayımı tarihimde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 27 . 3 . 1968 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 2/670, 2/672 
Karar No. : 37 

Yüksek Başkanlığa 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nım, İcra ve İflâs Kamuınıuınum 83 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kamun teklifi ve Erzurum Milletvekili Turhan ıBilgin'in, 2004 sayılı İcra ve İflâs 
ıKaınıunutnu değiştiren 3890 sayılı Kanunun 83 ıncü maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesine 
dair kaınıuın teklifinin başkanlığınızca komisyonumuza tevdi edilmesi üzerine, komisyon başkanı 
ve sözcüsünün [Ankara'da bulunmadıkları anlaşıldığından İçtüzüğün 26 inci maddesinin son fıkra
sı uyarınca Kars Milletvekili Abbas Ali Çetin Başkaınvekilliğine ittifakla seçilmiş, teklif sahip
leri ve Hükümet temsilcisinin iştirakiyle Komisyonumuzca tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Aynı mahiyette olan tekliflerin birleştirilmesi kabul edilmiş ve Erzurum Milletvekili Turhan 
Bilgiu'in teklifinin görüşmelere esas olarak alınması kararlaştırılmıştır. 

Teklifin gerekçesi komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş Hükümet temsilcisi de teklifi teyi-
deder beyanda bulunmuştur. 

Yapılan müzakereler somumda kanun teklifinin aynen kabul edilmesi ittifakla kararlaştırıl
mıştır. 
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Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere işbu rapor Yük

sek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Adalet Komisyonu 
"Başkan V. 

Kars 
A. Ali Çetin 

Bu rapor sözcüsü 
Tokat 

O. Hacıbaloğlu 
Aydın 

Ti. Özarda 
Erzincan 

Ş. Perinçek 
İmzada bulunamadı. 

Hakkâri 
A. Karakan 

Kars 
O. Yeltekin 

Ordu 
K. Şensoy 

Kayseri 
d. Nayman 

Sivas 
N. Nazif Arslan 

Edirne 
A. Bilgin 

EBZUIUJM MİLLETVEKİLİ TURHAN 
BILGIN'IN TEKLİFİ 

2004 sayılı icra ve iflâs Kanununu değiştiren 
3890 sayılı Kanunun 83 ncü maddesinin 2 nci 

fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 2004 sayılı İcra ve İflâs Ka
nununu değiştiren 3890 saydı Kanunun 83 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

«Ancak haczolıınacak miktar bunların dörtte 
birinden fazla olamaz.» 

MADDİ] 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

MİLLET MECLİSİ 
ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

2004 sayılı icra ve iflâs Kanununu değiştiren 
3890 sayılı Kanunun 83 ncü maddesinin 2 nci 

fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDL 1. — Teklifin 1 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifini 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDL 3. — Teklifin 3 ncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

» e « 
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