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rindeki israfları önliyecek tedbirleri tes- i 
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Maliye, Anayasa, Dışişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (2/243) (S. Sayısı : 
741 ve eki) 476:510 

1. —• GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 
iki arkadaşı ile Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nm, Kıbrıs dâvasında uygulanacak millî po
litikanın tesbit ve takibi için Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir genel görüşme açılmasına 
dair Önergeleri üzerindeki görüşmeler tamam
landı. 

24 . 1 . 1969 Cuma günü saat 15,00 te top

lanılmak üzere Birleşime saat 20,35 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çorum 
Atıf Şohoğlu Abdurrahman Güler 

Kâtip 
Urfa 

Ramazan Tekeli 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TEKLİF 
1. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler ve 4 

arkadaşının, içişleri Bakanlığı, vilâyet ve kay
makamlık teşkilâtında çalışan memurlarla, Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı Tapu 
ve Kadastro teşkilâtında çalışan ve keza içişleri 
Bakanlığı Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü mer
kez ve taşra teşkilâtında çalışan bilûmum me
murlara tazminat verilmesi hakkında kanun 
teklifi. (2/811) (içişleri ve Plân Komisyon
larına) . 

TEZKERE 
2. — Mardin ilinin Ömerli ilçesi Merkez Bu

cağı, Hırba Bellik (Sivritepe) köyü hane 7 cilt 
28/1 ve sayfa 60 numarada nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu, Hamdiye'den doğma 1933 doğumlu Ce
mil Yıldız'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/1073) (Adalet 
Komisyonuna) 

RAPOR 
3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında 28 Aralık 1967 tarihinde Ankara'da im
zalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti arasında hudut olaylarının 
önlenmesi ve halli ile hudut işaretlerinin ba
kımı hakkında Anlaşma» ile bu anlaşmanın ek
leri olan «Türk Bulgar Karma Hudut komis
yonlarındaki heyetlerin faaliyet bölge ve kısım
larının ve bu heyet başkanları daimî ikamet yer
lerinin tesbiti hakkında (1) numaralı Proto
kol» ve «Türk - Bulgar hududu üzerindeki 
hudut işaretlerinin muhafazası, bakımı, onarı
mı ve yenilenmesi ile kontrolü hakkında (2) 
numaralı protokol» ün onaylanmasına dair ka
nun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/484) (S. Sa
yısı : 779) 
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BtRlNCt OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu 
KÂTİPLER : Abdurrahman Güler (Çorum), Ramazan Tekeli (Urfa) 

* 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 36 ncı Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
malarını istirham edeceğim. 

Yeni gelen arkadaşlar lütfen beyaz düğme
lere bassınlar. 

1. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un; 1968 yılı yazının kurak ve 1969 yıh kı
şının çok soğuk geçmesi sebebiyle Trakya halkı ve 
çiftçilerinin çok güç durumda kaldıkları ve ge
rekli tedbirlerin alınması konularında demeci ile 
Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun, gün
dem dışı söz istediniz. Beş dakikayı geçmemek 
kaydı ile buyurun. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Sayn Başkan, sayın milletvekilleri; 

Gündem dışı söz alışım dolayısiyle sizlerin 
zamanınızı alacağımdan üzgünüm. 

Konu. Trakya'da 1968 yılının kuraklığı ve 
1969 yılının solukları neticesinde meydana ge
len zararların Hükümete duyurulması ve acele 
tedbir alınmasivle ilgilidir. 

Savın milletvekilleri. 1968 yılında Trakya 
buprüne kadar görülmemiş kuraklık günlerinden 
birini yaşamıştır. 1968 yılının Mart avından 
1968 yılının Kasım sonlarına kadar Trakya'ya 
yağmur düşmemiştir. Bunun neticesinde Trak
ya'da yasıvan kövlü ve ciftci aileleri, geçimini 
toprao-a baoılaımıs halkımız sayılamıyacakt ka
dar kötü durumlara düşmüştür. Bunların dert
leri o kadar çoktur ki bunu, bu kürsüden Yüce 
Meclise bes dakikalık bir zamanda anlatmaya 
imkân yoktur. Ben kısa ve öz olarak hemseri-
lerimin dertlerini dile getirmeye çalışacağım. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyo
ruz. 

Mevcut A.P. Hükümetinden hemşerilerimin 
dertlerine çare bulmalarını istiyeceğim. 

Sayın milletvekilleri, 1968 yılından zayıf çı
kan Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ illerinde 
yaşıyan halkımız bu yıl nasıl geçineceklerini, 
yiyecek ekmeğini nasıl bulacaklarını, çocukları
nı nasıl okutacaklarını, borçlarını nasıl ödiye-
ceklerini, tefecilere kendilerini nasıl soydurmı-
yacaklarını, hayvanlarına nasıl yem tedarik 
edeceklerini düşünürken karakış bütün şiddetiy
le Trakya'da günlerden beri hüküm sürmekte
dir. Zaten 1968 yılından sıkıntı içinde çıkan 
Trakya'da yasıyan fakir çiftçi ve köylümüzün 
bu kış bastırınca sıkıntıları büsbütün artmış 
bulunmaktadır. Aldığımız mektuplardan ve 
telgraflardan bu durum anlaşılmaktadır. 

Sayın milletvekileri, bilhassa benim seçim 
bölflrem bulunan Kırklareli'nin Demirköy ve 
Kofcaz ilçeleri arasındaki karın kalınlığı bâzı 
yerlerde 80. 100, 125 santim olduğu tesbit edil
miş durumdadır. Kırklareli'nin merkez ilcesine 
bağlı Polos bucak muhtarı. Erikler köyü muh
tarı ve halkından, ayrıca Kofçaz ilçesinin köy
lerinden ve diğer bâzı ilçelerden aldığım mektup 
ve telgraflardan anlaşıldığına göre vatandaşla
rımızın hayvan yemi sıkıntısı çektiği, bunun 
için de ilgili ziraat bankalarından hayvan yemi 
kredisi istediklerini, fakat ilgili ziraat bankaları, 
paraları olmadığından Ziraat Bankası Genel 
Müdürlüğünden para istediklerini, fakat Genel 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Müdürlüğün ne zaman para göndereceği belli ol
madığından fakir köylü vatandaş tefecilerin 
eline düşmekte, tefecilerden yüzde 100, yüzde 
200 faizle hayvanlarına yem tedarikine gitmek
tedirler. Tefeciler de bu kadar faiz almalarına 
rağmen her önüne gelen köylüye yem verme
mekte ve bunun için de ayrıca kefil aramakta
dırlar. Tefecilerden hayvan yemi alamıyan be
nim köylü vatandaşım, çiftçi vatandaşım hay
vanına bu kış bakabilmek için ne yapacağını 
şaşırmış; banka demiş gitmiş, fakat neticede 
banka kapısından ters geri dönmüş, tefeciye 
müracaat etmiş, oradan da istediğini alamayın
ca 1965 te reyini verdiği, iktidara getirdiği A.P. 
Hükümetine başvurmuş. Başbakanlığa, Tarım 
Bakanlığına dilekçe vermiş, dertlerine çare bul
malarını istemişler, fakat ilgili bakanlıklar ne 
cevap vermişler ne de dertlerine çare bulmuş
lardır. Son olarak da, durumlarını Yüce Meclise 
duyurmam için bana mektup yazmışlar. Ben de 
memleketin dertlerine çare bulmak için kurul
muş Yüce Meclise hemşerilerimin dertlerini arz 
ettim. 

Sayın milletvekilleri, size şimdi Kırklareli 
Polos bucak muhtarından gelen mektuptan pa
sajlar okuyorum : 

«1968 vıimdaki kuraklık nazarı itibara alı
narak yemlik ihtiyacı yazıldı. Kırklareli Vete
riner Müdürlümü kanalı vle bu ihtiyacımız Ta
rım Bakanlığına bildirildi. Bize verilen cevapta, 
72 ton istemiştik, ancak yarısı 36 ton verileceği 
bildirildi. Biz ne kadar olursa olsun, çünkü cok 
çok ihtiyacımız olduğundan hemen alma ciheti
ne gittik...» 

BAŞKAN — Sayın Uzun, lütfen toparlayın 
efendim. 

HAS\N TAHSÎN UZUN (Devamla) — To
parlıyorum efendim. 

«... fakat o günden bugüne kadar nereye 
müracaat etti isek bütün kapılar yüzümüze ka
pandı. 

Polos Köyü Hayvan Bakıcıları adına 
Polos Köyü Muhtarı Mustafa Özalp» 

Saym milletvekilleri, ikinci mektup Erikler 
Köyü Muhtarından. Bu arkadaş da Tarım Ba
kanlığına, Ziraat Umum Müdürlüğüne ve ayrı
ca da Başbakanlığa dilekçe verdiğini yazmakta, 
fakat günlerden beri Ziraat Bankasının kam
larını çalmasına rağmen ters geri dönmekte. 

«Bugün artık Trakya'da bu duruma tehammül 
edecek halk kalmamıştır. Her tarafı kış kapla
mış, her taraf buzlarla sarılmıştır. Zaten 1968 
yılından zayıf çıkan Trakya'da Kırklar elin'de 
yaşıyan köylü ve çiftçi vatadaşlarımız sıkıntı 
içerisindedir.» diyor. 

Burada bulunan Hükümet erkânına şunu 
arz ediyorum: Nasıl köyden oy almasını bildi 
ise, benim Trakya'daki köyle vatandaşımın der
dine de biran evvel çare bulunjmasmı rica eder, 
saygılarımı sunarım. 

Hürmetlerimle. 

2. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, Pa
lastan Millet Meclisi Balkanının davetlisi olarak 
Pakistan'a giden Parlâmento Kurulunun izlenim
lerine dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Uyar, Pakistan'a 
giden Parlâmento Heyetinin gezilerine ait inti
halarınızı beş dakikada anlatmak kaydiyle 
gündem dışı söz veriyorum. 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — Saym Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Dört senatör ve altı milletvekili olarak on 
kişilik bir Parlâmento Heyetimiz Ocak ayının 
13 ve 22 nci günleri arasında Pakistan Millet 
Meclisi Başkanının davetlisi olarak Pakistan'ı 
ziyaret etmiştir. 

12 Ocak Pazar günü Ankara'dan münferi
den ayrılan heyet üyelerimiz, akşam, istanbul'
da Yeşilköy'de Çınar Otelinde buluşmuşlar ve 
Pakistan'ın Sayın Büyükelçisi başta olmak üze
re Pak"stan Hava Yolları yetkilileri tarafından 
ağırlanmışlar ve gece 02,50 de Pakistan Hava 
Yolları uçağı ile uğurlanmışlardır. 

Gerek İstanbul'dan hareketimizde, gerekse 
Pakistan Hava Yollarıyla Pakistan dışında ve 
Pakistan içinde yaptığımız gezilerde, Pakistan 
Büyükelçiliği mensuplarının ve başta Sayın Bü
yükelçi olmak üzere ve Pakistan Hava Yollan 
mürettebatının Parlâmento Heyetimize karşı 
göstermiş oldukları çok yakın ve samimî ve 
candan ilgiye huzurunuzda teşekkür etmeyi bir 
borç bilirim. 

13 Ocak Pazartesi günü Pakistan'ın büyük 
şehri olan Karaçi'ye vardık. Karaçi'de Meclis 
Reisvekili ve Pakistan ileri gelenleri tarafın
dan karşılanarak günlük program gereğince Ka
racı 'nin gezilmesi lâzımgelen yerlerini gezdik. 
Pakistan'ın Atatürk'ü olarak isimlendirilen Sa-
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ym Ali Cinnah'm yapılmakta olan kabrini zi
yaret ettik. Bilâhara Pakistan'ın devlet merke
zi Eavalpindi'ye, üniversite merkezi Peşaver'e 
yeni devlet merkezi olacak islâmabad'a, Batı 
Pakistan merkezi Lahor'a, Doğu Pakistan mer
kezi Dakka'ya, Doğu Pakistan'ın büyük şehri 
Çitagong'a ve göl şehri olan Kaptai'ye gittik. 

Bütün gezdiğimiz, gittiğimiz yerlerde Pakis
tan Devlet ricalinin ve Pakistan halkının Türk 
Parlâmento Heyetine karşı göstermiş oldukları 
yakın ilgiyi candan ve samimî alâkayı tekrar 
burada yadetmeyi ikinci bir vazife sayarım. 

Pakistan Milleti hakikaten Türk Milletini 
samimî olarak sevmektedir. Atatürk'ü yalnız 
Türk Milletinin değil, zulme uğramış bütün 
mazluım milüetlJerin kurtarıcısı olarak görmekte 
ve 20 yılı bulan egemenliği içerisinde Pakistan'
ın her gittiğimiz yerinde bir kalkınma hamlesi, 
bir çabalama, ileriye doğru atılma misalleri göze 
çarpmaktadır. 

Yapılmış olan Kâğıt Sanayii Fabrikasını 
gezdik, kendir - kenevir fabrikasını gezdik, is-
lâmabad Şehrini gezdik; bütün her yerde, bil
hassa 10 yıldan beri Pakistan'ın bir ilerleme, 
Batıya doğru bir dönüş ve bir silkiniş havası 
içerisinde olduğunu müşahede ettik. 

Bütün heyet üyelerimiz ittifakla Pakistan'ın 
bu manzarasını müşahede etmiş ve Pakistan'ın 
Türk Milletine karşı olan samimî sevgisini tes-
bit etmiş bulunmaktayız. 

Beş dakikalık kısa süre içerisinde bütün izle
nimlerimizi anlatmaya imkân yoktur. 

Sözümü bitirirken ve esefle şunu söylemek 
isteriz ki; hava muhalefeti yüzünden Beyrut'ta 
1 gün kalmak zaruretiyle karşılaştık, ama bu 
arada Türk Hava Yollarımızın personelinin, 
Türk Hava Yolları teşkilâtının lâubaliliğini, pe
rişanlığını da esefle müşahede ettik. Bu esefimi
zi de buradan belirtmeyi ve ilgililerin Türk 
Hava Yolları personelinin çalışmasıyla yakinen 
ilgilenilmesini ve Türk Hava Yollarına yönel
mekte olan şikâyetlerin giderilmesi için çaba 
göstermelerini bilhassa rica edeceğiz. Bir mi
sal arz edeyim : 

Dün akşam Beyrut'tan Türk Hava Yolları 
uçağımız ile ayrıldık. Bu uçağın içerisinde Ada-
na'da, Ankara'da ve istanbul'da inecek yolcular 
var. Adana'ya geldik gümrük muayenesi için 
transit inişi yaptık. Adana'da inenler indi, yo
luna devam edecek olanlar, Ankara ve istanbul'

da inecek olanlar ikinci defa uçağa binerken; 
Adana'dan İstanbul'a veya Ankara'ya gitmek 
üzere bilet almış olanlar kargaşalıktan veya di
siplinsizlikten, intizamsızlıktan biliistifade uça
ğa çabuk binmek suretiyle, Beyrut'tan istan
bul'a veya Adana'ya gelmek için Beyrut'tan 
uçağa binmiş olan vatandaşlarımız veya yolcu
lar Adana'da bırakılmak mecburiyetinde kal
mışlardır. Uçağa bindik; «Ben Beyrut'tan ge
liyorum, Ankara'ya, İstanbul'a gideceğim» di
yenlerin feryadı arasında havalandık, ayrıldık. 

Uçak içerisinde tesadüfen karşılaştığımız 
Diyarbakırlı bir arkadaşımız, aynı halin bir se
ne evvel kendisinin başına geldiğini üzülerek 
bize anlattı. 

Bu olay hepimizi üzmüştür. Burada bu konu 
ile ilgililerin ciddî bir şekilde ilgilenmelerini ri
ca etmek suretiyle olayı dile getirmek istedim. 

Teşekkür ederim, saygılarımla. 

3. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun, Türkiye'de sosyalizm perdesi altında gü
dülen komünist faaliyetlere dair gündem dtşı de
meci ve, İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay bar 
ile Reşit Ülker'in partilerine sataşma olduğu ge
rekçesiyle cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Zeki Efeoğlu, beş daki
kayı geçmemek üzere buyurun. 

OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (izmir) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; ben burada, 
bugün Türkiye'de sosyalizm perdesi altında 
faaliyet gösteren komünistlerin ve Türkiye ko
münist partisinin Türkiye 'deki faaliyetleri hak
kında kısaca malûmat vermek işitiyorum. 

Bilindiği gibi bugün Türkiye'deki komünist
ler iki grupa ayrılmış bulunmaktadırlar. Birinci 
grup Moskova'ya bağlı, ikinci grup Pekin'e bağ
lıdır. T. i. P. nin içindeki kaynaşma da budur. 
Biri hemen bü' komünizm ihtilâlini benimseme, 
diğeri yavaş yavaş Parlâmentodan geçmek su
retiyle. 

Bilindiği gibi T. i. P. in bir organı var; 
«ANT» dergisi. ANT Moskova'ya bağlı olan bir 
dergidir. Son T. i. P. içinde meydana gelen çat
laklıklardan sonra da Çetin Altan «Tüm» adlı 
ikinci bir dergiyi çıkarmış ve kendi cephesi için
de ayrı bir grup arz etmiştir. 

Bugün Türkiye'de bir Amerikan düşmanlığı 
vardır. Amerikan düşmanlığının anagayesi şu 
veya bu mesele değildir; yalnız Rus hayranlığı 
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vardır. T. i. P. organı Ant «Go Home» deyip 
Amerikalıları Amerika'ya kovarken, Amerika'
nın «01 A» teşkilâtının karşısında olurken, bu
nun yanında Alman Başbakanı geldiği zaman da 
Türkiye'nin Almanya'ya satıldığından bahsetmiş 
arkasından De Gaulle gelince Türkiye Fransa'
ya mı «atılıyor diye neşriyatını yapmıştır. Mese
le; Türkiye'de bir komünizmin varlığını, Tür
kiye'yi Moskova'ya peşkeş çekmenin şeklinin 
içerisindedirler. 

Nasıl faaliyet gösteriyorlar? 

Biliyorsunuz, bundan bir müddet önce 
Londra'da dünya komünistleri Russel'in başkan
lığında Jöhnson'u yargılamak üzere bir mahke
me kurdular. Türkiyetöen de T. i. P. Genel Baş
kanı Mehmet Ali Aybar bu mahkemeye katıldı 
ve Kuzey Vietnam'a müfettiş olarak gönderil
di. Bugün Türkiye'deki gruplaşmanın neticesin
de Pekin'e bağlı grup «Türk Solu» nu teşkil et
mektedir; Türk Solu dergisi. Bu Türk Solu der
gisi Pekin'e bağlıdır. Pekin'çilerin başında Cum
huriyet Gazetesi yazarı ilhan Selçuk bulun
maktadır. Türk Solu, Kuzey Vietnam Cumhur
başkanı Ho-Şi-Minh vasıtasiyle Maoche Tung'-
tan para almaktalar ve Maoche Tung adına 
Türkiye'de kitaplar neşretmektedirler, şu; Ku
zey Vietnam Cumhurbaşkanı Ho-Şi-Minh'in ki
tabıdır. 

Yalnız bu kadarla kalınmamış, Ho-ŞiJMinh'-
ten para alınmak için Pekin'e bağlı komünistler 
«Ho» tiyatrosunu kurmuşlardır ve bugün «Ho» 
tiyatrosu, şu afişlerini gördüğünüz «Ho» Ho -
Şi - Minh'in baş harflerinden alınmak suretiyle, 
Kuzey Vietnam Cumhurbaşkanı vasıtasiyle Pe
kinden alınan paraların daha geniş imkânlar 
sağlaması için hazırlanan bir tiyatrodur. «Ho» 
Tiyatrosu; Ho - Şi - Minh'in baş harfleri alın
mak suretiyle.. 
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Türkiye'de, İtalya'da, Fransa'da Türkiye'nin 
beş bölgeye bölünmüş şekilde haritaları da da
ğıtılıyor. Bu, şu veya bu parti meselesi değil, 
bir anadâvadır. 10 bin yılık Türk tarihini ko
ruma mecburiyetindeyiz. 

16 tane avize var yukarınızda ve onun dı
şında Cumhurbaşkanlığı forsunda onaltı tane 
yıldız var. Atatürk, Türkler geçmiş tarihlerden 
bu yana onaltı büyük Türk imparatorluğu kur
muşlardır, her bir Türk imparatorluğuna bir 
yıldız sembol olarak Cumhurbaşkanı forsunu 
vermiştir. 

BAŞKAN — Saym Efeoğlu, lütfen bağla
yınız efendim. 

OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Bağ
lıyorum efendim. 

Bu onaltı avize de bundan konulmuştur. 
Onun için aziz arkadaşlarım; şunu belirt

mek istiyorum; Türkiyede bugün adı Türkiye 
İşçi Partisi, ash komünist partisi olan bu parti 
üzerinde bütün partili arkadaşlarımın hassasi
yetle durması ve Türk Milletini Moskova'ya 
peşkeş çekmesi karşısında göz yummaması ge
rekmektedir. 

Ben, kısaca bunları malûmat olarak arz et
mek için buradaki olayları anlatmak istiyorum. 
Sözlerimi sununla bağlıyacağım: 

Türk Solu dergisine son Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesinde, T. i. P. in organıdır, işte Pe-
kinciler her hafta, Küba diktatörü Komünist 
Fidel Castro Türk Solu Dergisine her hafta 
veya onbeş günde bir yazı göndermektedir. Tür
kiye'de geniş bir şekilde komünizm propogan-
dası başlamıştır. Bu yalnız Hükümetin meselesi 
değildir. Hükümetin teklif ettiği yerlerde diğer 
partili arkadaşlarımız karşısına çıkıyor. Millî 
bir bütünlük, millî bir dâva meselesidir. Şu veya 
bu partiyi ilzam değil; gerçekleri, hakikatleri 
söylüyorum. Onun için bütün arkadaşlarımın 
aynı dâva üzerinde birleşmelerini isterim. 

Benim maruzatım bu kadar, hepinizi hür
metle, muhabbetle selâmlarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Buyurun Saym Tarım Bakanı. 
MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ne sözü efendim? 
MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Din

lediniz zatıâliniz, konuşmasının tümü Türkiye 
işçi Partisine sataşma mahiyetindedir. 

Türkiye'de yalnız bu kadar değildir. Ne ha
zindir ki anamuhaJlefet olarak karşımızda bu
lunan Halk Partisinin Ulus Gazetesi de Ho - Şi -
Minh'in hatıralarını büyük manşetlerle ve bü
yük yazılarla vermektedir. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler) Ho - Şi - Minh için «Büyük 
adam, büyük vatanperver, büyük kahraman» 
diyen Ulus Gazetesi her gün gözümüzün önünde. 
Ben bunu şu veya bu itham için söylemiyorum, 
Türkiye'deki komünizmle mücadele yalnız ikti
darın meselesi değildir. 
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BAŞKAN — Gündem dışı konuşmadır efen
dim. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Ne 
konuşması olursa olsun, bu çatı altında yapıl
mıştır, Türkiye İşçi Partisine açıkça sataşma 
vardır. Haksız bir ithamdır, Türkiye İşçi Par
tisi kanunlarla yasaklanmış bir nitelikle tavsif 
edilmiştir. Söz istiyorum. Lütfen söz veriniz. 

BAŞKAN — Sayın Bakana söz verdim, ko
nuşsun efendim. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
gündem dışı konuşan Sayın Kırklareli Millet
vekili Hasan Tahsin Bey, Kırklareli'nde ve 
Tra<kyada hayvan yemi sıkıntısından bahsetti 
ve dedi ki: «Rey almaya giderken gidiyorsu
nuz ama açlığa, susuzluğa terk edilmiş bir mâ-
naJda, köylünün yüzünü hiç görmüyorsunuz, bu 
nasıl anlayış şekli?» Yani, bizim iktidarımızı 
bir nevi, bu hayvan yemi kıtlığı dolayısiyle oy 
avcılığı ile karşıkarşıya getirmiş bir tutum 
içinde seçim bölgesinin bir meselesini buraya 
getirdi. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, bir şeyi, bir 
meseleyi bu kürsüye getirdiğimiz zaman politi-
tika yapmadan, getirmemiz mümkün değil mi
dir? Bu bir meseledir; olabilir, doğrudur, yan
lıştır, doğru veya yanlış intikal etmiş olabilir, 
ama bunu siyasi bir polemik yapmaya lüzum 
var mı? Olmadığına göre, cevap verildiği za
man da rica ederim siyasi polemik halinde tef
sir etmeyin. 

Şimdi arz ediyorum : 

Biz, 1968 yılında Edirne vilâyetine orta va
deli 674 500, kısa vadeli 7 470 000 hayvancı
lık kredisi verdik. Kırklareli vilâyetine 1100 000 
orta ve uzun vadeli, 6 646 000 kısa vadeli kre
di vermişiz. Tekirdağ vilâyetine 100 000 orta 
veya kısa vadeli, 7 800 000 uzun vadeli hay
vancılık (kredisi vermişiz. 1968 yılında. 

Yine 1968 in içinde verdiğimiz hayvancılık 
ve tüm ziraat kredilerinin de yekûnunu arz et
mek istiyorum : 

Edirne vilâyetine, kooperatifler kanaliyle 
24 300 000, banka vasıtasiyle 48 140 000, 
Kırklareli vilâyetine 21 463 000 kooperatifler 
eliyle, banka eliyle 37 640 000, Tekirdağ Vilâ
yetine 29 516 000 kooperatifler eliyle, 
53 >332 000 da bankalar eliyle, yekûn kredi hac

mi, 212 691 000 lira. Ayrıca, 1967 yılında, (ka
lan bütün borçlar da tescil edilmiştir. 

Şimdi, son on gün içindeki biraz kar yağı
şından dolayı bâzı köylülerin duyduğu endişe
nin üzerine eğilmemiz konusuna geliyorum; 
arz edeyim, hiç de Hasan Tahsin beyin iddia et
tiği gibi değildir. 

Bize meseleler intikal eder etmez el koymu
şuz; Keşan vilâyetine 250 000 lira, Kırkla
reli Vilâyet Merkezine 150 000 lira, Vize'ye 
70 000 lira, Pmarhisar'a 70 000 lira olmak üze
re derhal âcil hayvan yemi kredisini göndermi
şiz. 

Yine Babaeski kazasından gelen yem tah
sisi hususunda 475 tonluk bir yem talebi olmuş
tur, hemen akabinde icra etmişiz, teşekkür mek
tuplarını da almışızdır. 

Ayrıca, yine Banka Umum Müdüriyle konu
şup bu üç vilâyetimiz için, ilerde muhtemel her 
hangi bir zuhurattan dolayı 3 000 000 liralık 
bir kredi plasmanını da hazır vaziyette tuttuk, 
peyderpey göndermeye başladık. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, her halde 
ben bunların hiçbirisini, Hasan Tahsin Bey bu 
kürsüye çıkıp böyle bir şey soracak, o zaman 
ben ne cevap vereyim şeklinde düşünerek hazır
lamadım, Hükümet olarak böyle bir şey düşün
medik. Bu bir ihtiyaçtı. Vatandaşın elini tut
mak icabediyordu. Sene kurak gitmiştir, bir va
kıadır, fakat Hükümet, kredi, olarak, teknik 
yardım olarak, tohum olarak, gübre olarak her 
hususta vatandaşın yanında olmuştur ve bu öl
çüler içinde yanında olmuştur. 

Şimdi, ben de dönüp bunları geçmişle mu
kayese edecek olursam, o zaman adına kahve 
sohbeti diyorlar. Rakamlar bunlar. Bu durum
larda o vilâyetlerde neler olduğunu ben tekrar-
lamıyacağım, ama icabederse, tekrar söz alır
larsa tekrarlarım. Memleketin şu veya bu ye
rinde bir sel olabilir, bir don hâdisesi olabilir, 
bir kuraklık hâdisesi olabilir. Doğrudur, buna 
karşı bugüne kadar hiç kimsenin gücü yetme
miştir. Mühim olan, onu duyup ve bu ölçüler 
içinde vatandaşa el uzatmaktır. Vazifemizi Hü
kümet olarak yaptığımız kanaatindeyim. Hür
metlerimle. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aybar, sataşmanın han
gi cümle ile olduğunu lütfen evvelâ bana söyle
yiniz. 



M. Meclisi B : 36 24 . 1 . 1969 O : 1 

MEHMET ALÎ AYBAR (İstanbul) — Ko
nuşmanın tümü sataşmadır. 

BAŞKAN — Şu noktada sataştılar deyin 
de, ben takdirimi kullanayım efendim. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Tür
kiye İşçi Partisini itham edici mahiyette ko
nuştular. Bu ithamlar haksızdır. Kanunların 
yasakladığı bir teşekkül olarak Türkiye İşçi 
Partisini vasıflandırmalardır. Müsaade buyu
runuz cevap vereyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, sataşmayı 
Riyaset de kabul ediyor. Yalnız satışma gün
dem dışında konuşma ile olmuştur, beş dakika
lık bir kayıtla lütfen siz de izah etmeye çalı
şın. Yeni bir sataşmaya da meydan vermeyin 
lütfen. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye İşçi Par
tisi Meclise intısabettiği günden beri, maalesef 
aynı mahiyette ithamlar, sataşmalarla karşı 
karşıyadır. Bir şeye alışacağız : Türkiye İşçi 
Partisi sosyalist bir partidir, Anayasamızın sı
nırları içinde faaliyet göstermektedir. Binaena
leyh her hangi bir parti gibi meşrudur ve Tür
kiye'de 1965 yılında üçyüz bin vatandaşımızın 
oyunu alarak buraya gelmiştir. Binaenaleyh, 
biz nasıl başka partilere saygılı isek, başka par
tilerin de bize aynı ölçüde saygılı olmalarını 
istemek kanuni hakkımızdır. Aksi varidolsaydı 
yani, Türkiye İşçi Partisi yasak edilen bir par
ti mahiyetinde olsaydı, sekiz seneden heri faa
liyet gösteren bu partinin şimdiye kadar ne
den kapatılmadığını, Anayasa Mahkemesine ne
den başvurulmadığını sormak hakkımız olurdu 
ve gene de soruyoruz. 

Maalesef, şunu kaydedeyim (ki; komünizm 
ittihamı memleketimizde bir istismar vesilesi 
olmaktadır. Bununla memleketimizde birtakım 
şahıslar, burada konuşan zatı kasdetmiyorum, 
birtakım şahıslar kendilerine menfaat sağlama 
yolu bulmuşlardır. Bu kürsüden Türkiye İşçi 
Partisinin organı olarak adlan verilen dergile
rin hiçbiriyle partimizin bir ilişkisi yoktur. Ne 
maddî ilişkisi vardır ne de o gazeteleri çıkaran
lar arasında, mesul müdürleri arasında Türki
ye İşçi Partili vardır. Kaldı ki, olsa neyi bağ
lar? O kadar kışkırtıcı mahiyette ve her hangi 
bir ciddî mesnede dayanmıyan isnatlar yapıl
mıştır ki, şu kürsüden biraz evvel konuşan zat 

bilmem hangi tiyatronun reklâmını Ho - Şi -
Minh'in baş harfi diye göstermiştir. Burada cid
dî şeyler görüşelim, «ho» harbi Ho - Şi- Minh'-
de varmış, bu da o tiyatroya matlapmış. Gü
lünçtür arkadaşlar, gülünç bu iddia. «Ho» Halk 
oyuncuları, benim bildiğim kadar, iyi bilmiyo
rum ama galiba Halk Oyuncularının ilk harf
leri... 

Şimdi, dikkatli olalım, ikide bir bu ve bu 
gibi ithamları buradan dile getirmekle ne gibi 
bir maksat elde edilmek istendiği açıktır. Tür
kiye İşçi Partisi sosyalist bir partidir, tekrar 
ediyorum ve yalnız Devletin bağımsızlığını de
ğil sosyalist akım içinde parti olarak bağımsız
lığını gözbebeği gibi savunan bir partidir. 

Türkiye İşçi Partisinin dışarda hangi bir 
teşekkülle alâkası yoktur. Burada konuşan zat, 
Savaş Suçları Mahkemesi münasebetiyle benim 
de adımı karıştırdı, Bertrand Ruscel'i bir ko
münist aleti olarak gösterdi. Bertrarnd Russel 
herkesin bildiği gibi, komünizmle hiçbir iliş
kisi olmıyan ve dünya çapında şöhreti bulunan 
yaşlı bir İngiliz Filozofudur ve kendisi felsefe 
mektepleri içinde Septik Felsefe Mektebine 
mensuptur. Binaenaleyh komünizmle filân alâ
kası olan adam değildir. Sosyalisttir, elbette ki. 
Bu mahkemede benim vazife görmüş olmamı da 
sözde Rus komünizmine bir intisabolarak gös
termeye yeltenilmiştir, bunlar ayıp şeylerdir, 
ayıp... 

«Para alındı» filân gibi sözler de var. Bu 
para yukardan zenbille gelmez. Nasıl gelmiş
se bu para, gerek dergilere, gerek partimiz 
hakkında söyleniyorsa, bunun da burada is
patlanması lâzımdır. 

Para bahsi edilirken hemen şurasını söyli-
yeyim ki, burada konuşan zat, yine, gazete
sinde bu tezvir dolu neşriyatından dolayı bun
dan birkaç sene evvel mahkemede mahkûm 
edilmiştir, Türkiye İşçi Partisinin kendisin
den, zannediyorum, 20 bin lira kadar bir ala
cağı vardır. Bu alacağı halen de tahsil etmek 
mümkün olmamıştır. Binaenaleyh, bu gibi söz
lerin bu kürsüden bir daha tekrar edilmemesi
ni çok rica ediyorum, ciddiyetiyle kabili telif 
değildir. Ciddî meselelerle uğraşalım, komü
nizm ticaretiyle uğraşmıyalım. Eğer bu parti
nin, temsil ettiğim partinin komünist bir parti 
olduğu hakkında ellerde bir delil varsa, hiç 



M. Meclisi B : 36 24 . 1 . 1969 0 : 1 

durulmasın mahkemeye verilsin ve bu parti 
kapatılsın, fakat söylüyorum; Türkiye işçi 
Partisi sosyalist bir partidir. 

Bir demokraside sosyalist parti olacaktır. 
Anayasamız demokratik sosyalizme açıktır. 
Bunun böyle olduğu bizzat Anayasa Mahke
mesince tescil edilmiştir, karara bağlanmıştır. 
(A. P. sıralarından «öyle değil» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — öy

ledir. Ceza Kanununun 141 ve 142 nci madde
leri hakkında açtığımız dâvada Anayasa Mah
kemesinin verdiği karar aynen böyledir, son 
hüküm fıkrasında «Anayasanın müsaade ettiği 
ölçüde Anayasamız demokratik sosyalizme 
açıktır.» denmektedir. Türkiye işçi Partisi 
böyle bir partidir. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, lütfen bağlayınız 
efendim. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Bu 
itibarla, seçim sathı mailine girdiğimiz şu gün
lerde halkın zihnini bulandıracak konuşmalar 
yapılmamalıdır. Esasen, yapılsa da buradan, 
Meclisin ciddiyetiyle kabili telif olmuyor bu 
konuşmalar. Yoksa halk, ak koyunla kara ko
yunu tefrik etmeye başlamıştır. 

Hepinizi sevgi ve saygıyla selâmlarım. 
OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (izmir) — Sayın 

Başkan sataşma var. 
BAŞKAN — Oturun efendim, nedir sataş

ma efendim? 
OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Bana 

bir suç izafe ediliyor. Mahkemece mahkûm ol
duğumu söylediler, fakat sebebinin ne olduğu
nu söylemediler. Bana söz veriniz Türkiye İş
çi Partisinin Türkiye Komünist Partisi olduğu
nu beş dakikada ispat edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu, sataşmadan 
bahsediyorsunuz. Ben, Reis olarak bir sataş
ma olduğu kanısında değilim. «Beş dakikada 
şunu ispat edeceğim» diyorsunuz. Böyle bir 
iddianız varsa, demin zaten söylediniz, Yüce 
Hükümetin üyeleri, başta Başvekil olmak üze
re buradalar. Delillerinizi oraya verin. 

OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (izmir) — Dire
niyorum. 

BAŞKAN — Sataşma olduğunda direniyor
sunuz. 

Arkadaşlar, Sayın Efeoğlu sataşma oldu
ğu iddiasındadır. Bir sataşmaya cevap mahiye

tinde yapılan konuşmayı hepiniz dinlediniz. Bu 
konuşmada bir sataşma olup olmadığını tasvi
binizle halledeceğim. 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Daha evvel söz 
istedik. 

BAŞKAN — Biliyorum efendim, onu da 
hesaba katacağım. 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Aynı mevzu 
hakkında, Reşit Ülker söz istedi. 

BAŞKAN — Onu yarıda bırakalım da baş
kasına mı geçelim? 

Ne hakkında söz istendiğini henüz daha öğ
renmedim. 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Sormadınız ki. 
BAŞKAN — Konuşan hatibin sözünü kesip 

de soramazdım. 
Sözün akabinde, sataşma var diye söz iste

diler, onu halletmeye uğraşıyorum. Ondan 
sonra soracağım ve «buyurun Sayın Reşit Ül
ker» diyeceğim, sabrediniz lütfen. 

Arkadaşlar, Sayın Efeoğlu'na bir Sataşma 
olduğunu kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (izmir) — Ka
bul edildi, iyi saymadınız. 

BAŞKAN — Rica ederim, görünüyor, biz 
buradan daha tepeden bakıyoruz, nâzım du
rumdayız, kabul edilmedi. 

Sayın Reşit Ülker, buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Cumhuriyet 

Halk Partisine Ulus Gazetesi dolayısiyle 
Ho - Şi - Minh'in yazıları çıkıyor diye sataşma
da bulunmuşlardır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Böyle bir yazı çıkmıyor mu 
efendim? 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Çıkıyor ama 
cevap vereceğim. (A. P. sıralarından gülüşme
ler) 

BAŞKAN — Ne cevap vereceksiniz? 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Cumhuriyet 

Halk Partisini komünistlikle itham etmiştir, 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bir hususu evve
lâ halledelim. Benim hatırımda kalabildiği ka
dar, eğer aksi varsa siz de lütfen söyleyiniz, 
konuşan hatip; sol propaganda veya yazılar 
yalnız şu söylediğim dergilerde değil Ulus Ga
zetesinde de çıkıyor, işte filâna aidolan kahra-
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marndır şudur, budur gibi yazılar çıkıyor dedi
ler. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — «Halk Parti
sinin gazetesi» dediler. 

BAŞKAN — Efendim, öyle demeseler de 
resmî organınız değil mi? Böyle bir yazı yazıl
madığı halde yazıldı diye, bu yazıdan dolayı 
bir sataşma var diyorsanız... 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Bu yazıdan 
dolayı bir sataşma değil, C. H. P. nin gazetesin
de böyle bir yazı çıktı demek suretiyle komü
nizm propagandası yapılıyormuş anlamına ge
tiriyor. Ona cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Efendim, gazete dolayısiyle_ 
endirekt bir sataşmadan bahsediyorsunuz. An
lıyorum bunu. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Direkt söyle
di. «C. H. P. gazetesi» dedi. 

BAŞKAN — Efendim, «Ulus Gazetesi» de
yince Cumhuriyet Halk Partisi mi olur? 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Resmî orga-
mmızdır. 

BAŞKAN — Tamam efendim, resmî organı
nız diyorum. 

Komünist propagandası yapıyor, yapmıyor 
lâfı edilmedi. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — O mâ
nada söyledi. 

(C. H. P. sıralarından «sataşma var» sesle
ri) 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, sataş
ma yoktur kanaatini söylemedim efendim. Ben 
bunu tesbit etmek mecburiyetindeyim, söz ve
rip vermiyeceğim zaman, müsaade edin. 

Sataşma nedir? Ulus Gazetesinde ne yazılı
yor dediler de bunu sataşma telâkki ediyorsu
nuz? 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Ho - Şi - Minh'-
in kahraman olduğu söyleniyormuş. Aynı gaze
tede Hütler'le ilgili yazı da çıkıyor. 

BAŞKAN — Şimdi Hitler lâfı edilmedi. 
Bu yazı Ulus'ta çıkıyor, fakat çıkmasının 

»ebebini bir sataşma olarak telâkki ediyorsu
nuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sataşma te
lâkki ediyoruz. 

BAŞKAN — Buyurunuz, beş dakikayı geç
memek üzere size söz veriyorum. (A. P. sıra
larından gürültüler, «Ne sataşması var?» Soru
su) * 
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ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Ben 
de Milliyet Gazetesinden bahsedeceğim. Nedir? 

BAŞKAN — Milliyet Gazetesi sözü edilme
di Sayın Akdoğan. 

O. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(İstanbul) — Değerli arkadaşlarım, C. H. P. 
olarak Osman Zeki Efeoğlu'nun burada tam 
bir seçim yatırımı mahiyetini taşıyan konuş
malarına cevap vermek istiyorum. (A. P. sıra
larından «Kendisi de sataşıyor» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Ülker, sataşmaya cevap 
verin lütfen. 

O. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(Devamla) — Sataşmaya cevap veriyorum. 
Hangi maksatla söylediklerini anlatmak istiyo
rum. 

OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (izmir) — Ben 
o mânada söylemedim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
rica ediyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(Devamla) — Burada konuşacaklar, sonra ga
zetede yazacaklar, ben bunu kürsüde söyledim 
diye, kürsü masuniyetinden itsifade edecekler. 
Onu söylemek istiyorum, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Siz lütfen sataşmaya cevap ve
riniz. 

0. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(Devamla) — Cumhuriyet Halk Partisinin 
Ulus Gazetesinde Ho - Şi - Minh'in yazısı çık
maktadır. Aynı gazetede* Hitler'in Hücum Kı
taları'm da anlatan yazılar vardır ve bütün 
bunlar yalnız Ulus Gazetesi'nde değil, Türki
ye'de çıkan bütün gazetelerde çıkmaktadır. 
Ho - Şi - Minh'e ait haberler de vardır, yazılar 
da vardır, vardır... Hepsinde vardır. Türkiye, 
basını hür olan bir memlekettir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin hiç kimseden 
çekingesi ve korkusu yoktur. Yarım asırlık ta
rihi ile, memleketin kaderindeki yerini almış
tır ve almaya devam etmektedir. 

Osman Zeki Efeoğlu'nun bu çirkin isnadı
nı, nefretle Cumhuriyet Halk Partisi kendisine 
iade eder. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri» ve alkışlar) 

OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (izmir) — Sayın 
Başkan, bir sataşma var. Halk Partisine sataş
ma yaptığım iddia edildi. 

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu, müsaade edin 
efendim. 
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OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Sa
taşmaya cevap için Halk Partisine söz verildi. 
Söz verirseniz izah edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Oraya çatılıp çatılmadığı hu
susunu, Riyaset takdirini kullanarak söz ver
di. 

OSMAN ZEKİ EPEOĞLU (izmir) — Şah
sıma sataşma var, direniyorum. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, bitme
di konuşmam efendim. 

Siz diyorsunuz ki: «Ben sataşmadım...» 
OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Söz 

verirseniz izah edeceğim. 
BAŞKAN — Efendim, sözümü bitireyim. 

«Ben sataşmadım» diyorsunuz. Ben, kendilerine 
sordum. Takdirimi kullanarak, bir sataşmanın 
mevcudolduğu kanaatiyle kendilerine söz ver
dim, konuştular. «Bu konuşmada bana bir sa
taşma var» mı, diyorsunuz, yoksa oraya, «Ko
nuşmamda sataşma yoktu» mu diyorsunuz? 

OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Bana, 
bu konuşmasında sataşma olmuştur, adice bir 
sataşma olmuştur. Bir seçim yatınmı yaptığım 
ifade edilmiştir, çirkefçe bir suç isnadolunmuş-
tur. Dolayısiyle sataşma vardır, izah edece
ğim. 

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu, bir sataşmayı 
nefretle reddettiklerini beyan ettiler. 

OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Efen
dim, ben bunu izah edeceğim, arkadaşlarım 
töhmet altında kalmasınlar diye. 

BAŞKAN — Ben bir sataşma olduğu kanı
sında değilim, efendim. 

OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Ben 
de sataşma olduğu hususunda direniyorum, 
efendim. 

BAŞKAN — Sataşma olduğunu kabul eden-
len lütfen işaret buyursun arkadaşlar... Kabul 
etmiyenler... Sataşma olduğu Yüce Meclisçe 
kabul edilmiştir. 

İstirham ediyorum, yeni bir sataşmaya mey
dan vermeyin. Şu Mecliste kanun geçireceğiz. 
Bunu karşılıklı devam ettirmiyelim. 

OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Ben buraya bir yatırım yapmak için çık
madım, yatırıma ihtiyacım yok benim. (0. H. P. 
sıralarından «Söyledin» sesleri) Ben demedim, 
Ulus Gazetesinde Ho - Şi - Minh'in yazısı var, 

I dedim. Başka bir şey söyledim mi? Arkadaş
larımız sataşma diye çıkmasınlar. Sadun Tan
ju, daha evvel Ulus Gazetesinden komünizm 

I propagandası yapmaktan dolayı kovuldu, gene 
alındı. Ben birşey söyledim mi? Nerde sa
taşma yaptım. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, gülüşmeler) 

Gelelim Mehmet Ali Aybar'a; 
Aybar, Bursa nutkunda 1964 senesinde, 

«Kıbrıs diye bir politikamız yoktur» dedi. 
BAŞKAN — Sayın Efeoğlu, ben Aybar'ın 

sataşması için size söz vermedim, istirham edi
yorum, mevzuu dağıtmıyalım. 

OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — 
Peki efendim, sözlerimi bağhyayım. 

Arkadaşlarım alınmasınlar, ben şu veya bu 
şahsı itham altında bırakmak istemedim. Son
ra, buraya bir seçim yatırımı içinde de çıkma
dım. Ben, Ho - Şi - Minh'in, Kuzey - "Vietnam'
ın ve dünyanın 1 numaralı komünist adamının 
yazısının çıktığını söyledim. 

Sonra dedim ki, bu arada, demin de sataş
ma olup olmadığını söyledim. Başka sataşma 
yoktur, dedi. 

Aybar'ın Aybarof olduğunu, vatan satıcısı 
olduğunu ispat etmeye hazırım. (T. 1. P. sıra-

1 larından gürültüler, A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Ya
lancı... 

OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — 
Vatan haini olduğunu ispat etmeye hazırım. 
(T. 1. P. sıralarından şiddetli gürültüler, «Ayıp 

I sana» sesleri) 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Kür-

I sü masuniyetini ihlâl ediyorsun. 
BAŞKAN — Sayın Efeoğlu, ben size niçin 

söz verdim? Sözünüzü kesiyorum. 
OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — 

Efendim bağhyayım. 
BAŞKAN — Rica ederim, bağlamanıza lü-

I zum yok efendim. 
OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — 

Efendim, sözümü bağhyayım. 
BAŞKAN — Nesini bağlıyacaksınız efen

dim? 
OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — 

Allahısmarladık diyeyim arkadaşlara. 
BAŞKAN — Buradasınız, nesine «Allahıs-

I marladık» diyeceksiniz? 
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OSMAN ZEKİ EFEÖĞLU (Devamla) — 
Olur mu efendim? Bunu söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen rica ediyorum efen
dim, Sayın Efeoğlu, çok istirham ediyorum, 
hangi mevzuda konuşmanıza söz vermişsem o 
konuda konuşunuz. 

OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — 
Sözlerimi ıburada bitiriyorum. Ben, arkadaşla
rıma bir sataşma içinde bulunmadım. Sözlerimi 
bitiriyor ve hepinize teşekkür ediyorum. 

4. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi (3/1076) 

BAŞKAN — Efendim, Riyaset Divanının 
tezkeresini okutuyorum: 

ıG-enel Kurula 

AşağDda adları yazılı sayın üyelerin, hizala
rında gösterilen müddet ve sebeplerle vâki izin 
taleplileri, Başkanlık Divanının 23 . 1 . 1969 ta
rihli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Ferruh Bozbeyli 

İçel Milletvekili Burhan Bozdoğan, 4 ay has
talığıma binaen, 9 . 1 . 1969 tarihinden itiba
ren. 

İstanbul Milletvekili Aydın Yalçın, 45 gün 
hastalığıma binaen, 7 . 1 , 1969 tarihinden iti
baren. 

Hatay Milletvekili Sabahattin Adalı, 10 gün 
hastalığına binaen, 17 ". 1 . 1969 tarihinden 
itibaren. 

Balıkesir Milletvekili A. İhsan Kırımlı, 15 
gün mazeretine binaen 1 . 2 . 1969 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Şimdi birer birer bu izin talep
lerini okutacağım ve oyunuza sunacağım, arka
daşlar. 

içel Milletvekili Burhan Bozdoğan, 4 ay has
talığına binaen, 9 . 1 . 1969 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

istanbul Milletvekili Aydın Yalçın, 45 gün 
hastalığına binaen, 7 . 1 . 1969 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Hatay Milletvekili Sabahattin Adalı, 10 gün 
hastalığına binaen, 17 . 1 . 1969 tarihinden 
itlibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Balıkesir Milletvekili A. ihsan Kırımlı, 15 
gün mazeretime binaen 1 . 2 . 1969 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etîmüyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

5. — Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan İçel Milletvekili Burhan Bozdoğan'ın, öde
neğine dair Başkanlık tezkeresi (3/1077) 

BAŞKAN — Yine Riyaset Divanının tezke
resini okutuyorum : 

Genefl. Kurula 

Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 
aydan fazla izin alan İçel Milletvekilli Burhan 
Bozdoğan'a ödemeğinin verilebilmesi, içtüzüğün 
197 nci maddesi gereğince, Genel Kurulun ka
rarına bağlı olduğundan keyfiyet Yüce tasvip
lerine arz olunur. 

Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli 

BAŞKAN — Bunu da tasvibinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı 
hükümlerinin ertelenmesine ve bu kanuna geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifinin ha
vale olunduğu Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilecek 5 er üyeden kurulu bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi (2/344, 4/375) 

BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda'nm öner
gesini okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5 . 7 . 1966 tarihinde yüksek makamınıza 
takdim etmiş olduğum 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun bâzı hükümlerimin ertelen
mesine ve bu kanuna geçici maddeler eklenmesi
ne dair kanun teklifim havale buyurulduğu 
Maliye Komisyonunda çok uzun bir süre bekle
dikten sonra Yüksek Başkanlığınıza takdim et
tiğim 18 . 3 . 1968 günlü dilekçemle İçtüzüğün 
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36 ncı maddesi gereğince teklifin Meclis günde
mine alınmasını talebetmiş ve oylanan takririm 
Yüce Meclisçe kabul edilerek teklif 22 . 3 . 1968 
tarihinde gündeme alınmıştı. 

Ancak Mecliste görüşülmesi mümkün olma
dığından ve Kasım 1968 de çalışma yılı sona 
erdiğinden tekabbül edilmek üzere kanun tek
lifi 18 . 11 . 1968 tarihinde tekrar Maliye Komis
yonuna gönderilmiştir. Bugüne kadar kanun 
teklifi Maliye Komisyonunca hapsedilip işleme 
tâbi tutulmadığından sözü geçen kanun teklifi
nin havale edilmiş olduğu Maliye ve Plân ko-
misyonlarnıdan seçilecek beşer kişiden on kişi
lik bir Geçici Komisyona havalesini arz ve teklif 
ederim. 

Aydın Milletvekili 
Reşat Özarda 

BAŞKAN — Bunu da tasvibinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

7. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, Gümü-
şane Milletvekili Sabahattin Savacı ve Trabzon 
Milletvekili Ahmet İhsan Birinci o ğiu'nun, 4753 
sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun ka
mulaştırmaya ilişkin maddelerinin değiştirilmesi 
ve zirai gelişmeye yararlı bâzı madde ve fıkra
ların ilâvesine dair kanun teklifinin görüşülme
sinin, aynı konuda Hükümetten gelecek kanun 
tasarısı ile birlikte görüşülmesi için, ertelendiğine 
dair tezkeresi (2/752, 3/1074) 

BAŞKAN — Tarım Komisyonu Başkanlığının 
müzekkeresini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gümüşane Milletvekili Sabahattin Savacı ve 
Trabzon Milletvekili Ahmet İhsan Birincioğlu'-
nun 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nunun kamulaştırmaya ilişkin maddelerinin de
ğiştirilmesi ve zirai gelişmeye yararlı bâzı mad
de ve fıkraların ilâvesine dair kanun teklifinin 
Komisyonumuzda müzakeresi sırasında bu tek
lifle ilgili olarak Hükümetçe bir tasarı hazırlan
makta olduğu ilgili Bakanlık temsilcileri tara
fından ifade olunmuştur. 

Bu itibarla, adı geçen kanun teklifinin gele
cek tasarı ile birlikte görüşülmesini temin mak-
sadiyle içtüzüğün 36 ncı maddesine istinaden 
ertelenmesine Komisyonumuzun 22 . 1 . 1969 ta

rihli toplantısında karar verilmiş olduğunu say
gılarımla arz ederim. 

Tarım Koimsyonu Başkanı 
Yozgat 

Turgut Nizamoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

8. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar ile 
Çorum Milletvekili Hilmi İncesulunun, Devlet 
"6 İktisadi Devlet Teşekküllerindeki israfları ön-. 
liyecek tedbirleri tesbit etmek amaciyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı yapılmasına dair önergesi (10/48) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İncesulu ve Sayın 
Hayri Başar arkadaşlarımızın Meclis araştır
ması teklifini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
özü : Devlet ve İktisadi Devlet 
Teşekküllerindeki çeşitli israf
ları önlemek için araştırma ya
pılması Hk. 

Türkiye'mizde Devlet ve İktisadi Devlet Te
şekküllerinde uzun senelerden beri kamu oyunu 
işgal eden ve şikâyet edilen çeşitli israflar var
dır. 

Kalkınmaya muhtaç memleketimizde mühim 
bir faktör olan zaman tam olarak değerlendirile-
miyerek israf edilmekte; işe adam değil, daima 
adama iş bulma kaygısı ile istihdam gücü israf 
edilmektedir. 

Resmî araba israfı kamu oyunu işgal ettiği, 
çeşitli dedikodulara sebebolduğu gibi, zaman 
zaman Parlâmentoya da getirilen aktüel bir 
konu olarak devam etmektedir. 

Devlet ve İktisadi Devlet Teşekküllerindeki 
makina ve malzemelerden tam ve lâyıkı veçhile 
istifade edilmediği veya mevcut makina ve mal
zemelerle yapılandan çok fazla iş yaptırılabile
ceği, bilenlerce daima tenkid konusu olan mev-
zulardandır. 

Sosyal hizmetler namı altında çeşitli lokaller, 
eğlence yerleri, dinlenme yerleri, plaj v. s. gibi 
bâzı tesisler, memleket gerçeklerini aşan lüks 
inşaat şeklinde, müesseseler arasında âdeta bir 
rekabet mevzuu olmakta; Devlet daireleri ara
sında adaletsiz bir durum yaratmaktadır. 

Kırtasiye", basılı evrak, çeşitli matbaa, de
mirbaş yenilemeleri israfı büyük harcamalara 
sebebolmaktadır. 
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Malî yıl sonlarına doğru ödeneklerin, iptal 
edilmemesi gerekçesiyle, israfla harcanması müz
min bir gelenek halinde devam edegelmektedir. 

Yüksek kademedeki memurları çeşitli sebep
lerle işlerinden ayırmak için teamül haline geti
rilen müşavirlik ve benzeri kuruluşlarda, tecrü
beli ve bilgili memur ve kalifiye işgücü israfı 
vardır. 

Çeşitli dış ve iç gezilerin masrafları imkân
larımıza uydurulmalıdır. 

Bütün bu gibi israfların nedenlerini araştır
mak ve bunları önliyecek tedbirler manzumesini 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevat Açıka-
lın ve 11 arkadaşının, Milletlerarası münasebetle
rin yürütülmesi ve koordinasyonu hakkında ka
nun teklifi ve Ticaret, Maliye, Anayasa, Dışişleri 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (2/243) (S. Sayısı : 
741 ve eki) (1) 

BAŞKAN — Komisyon yerinde. 

Efendim, raporda öncelikle görüşülmesi tek
lifi vardır, bu hususu oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sıra sayısı 741 olan kanun teklifi ve gerek
çesini ihtiva eden basmayazı daha evvel dolap
larınıza" atılmak suretiyle dağıtıldı. Fakat bir
çok hataların olduğu tesbit edildi; 741 e birinci 
ek oîarak yeni bir nüsha ile hatalar düzeltildi, 
keza bu da sayın milletvekillerine dağıtılmış ise 
de bu ekte dahi bâzı basılış hataları olduğu tes
bit edilmiştir. Bununla ilgili bir önerge var. 
Bu birinci ekteki hataları tashih babındaki bu 
önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

741 e birinci ek Sıra sayılı belgenin üçün
cü sayfasının 16 ncı satırındaki maddenin ve 
7 nci kelimeleri arasında «ikinci bendinin» keli
meleri girecektir. Aynı belgenin aynı sayfası
nın 21 nci satırının sonundaki «ikinci» kelimesi 
«onikinci» olacaktır. Aynı belgenin aynı sayfa-

(1) 741 ve eki S. Sayılı basmayazı tutanağın 
sonuna bağlıdır. 

ortaya çıkarmak, cari harcamalarda, bütçede 
tasarruf sağlıyacağı gibi, âtıl kapasitenin yeni 
sahalarda yararlı hale getirilmesine de faydalı 
olacaktır. 

İsrafın önlenmesi için Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına karar verilmesine arz ve teklif ederiz. 

Hayri Başar Hilmi İncesulu 
Eskişehir Milletvekili Çorum Milletvekili 

BAŞKAN — Bu önerge de gündemdeki yeri
ni alacak ve sırası gelince konuşulacaktır. 

Şimdi bir saatlik işlerimize başlıyoruz. 

sının 28 nci satırındaki metninin ve ikinci keli
meleri arasına «içindeki dördüncü maddenin» 
kelimeleri girecektir. Maddeler okunurken yu
karıdaki baskı hatalarının düzeltilmiş şekli ile 
zikredilmesini saygılarımla rica ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Bu tashih şekli bilgilerinize su
nulur. Biz maddeleri okuturken tashihli şekliyle 
okutacağız. 

Şimdi, bu kanun teklifinin tümü üzerinde söz 
alan arkadaşlarımın ismini okuyorum: Sadi Bi-
nay, Nuri Kodamanoğlu, Sabahattin Savacı. 

Sayın Sadi Binay, buyurunuz efendim. 
ŞADI BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; Sayın Cevat Açıkalm ve 
11 arkadaşının, milletlerarası münasebetlerin yü
rütülmesi ve koordinasyonu konusundaki kanun 
teklifinin tümü üzerinde görüşmek üzere yük
sek huzurlarınıza çıkmış bulunmaktayım. Bu tek
lif, bir geçici komisyondan geçmiştir. Ticaret, 
Maliye, Anayasaya, Dışişleri ve Plân Komisyon
larından seçilen üçer üyeden kurulan Keçici Ko
misyon, dış politikamızda Hükümet ve Hüküme
tin tesbit ettiği esaslarla tamamiyle mutabık ol
duğunu gerekçesinde belirtmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; dış münasebetler, ge
rekçeye ve edindiğimiz intihalara göre, halen 
toplu bir şekilde tanzim edilmiş değildir. Şüphe
siz ki, dış politikanın gayesi millî menfaatleri
mizin korunmasıdır. Her Devlet, millî menfaat
lerini en iyi şekilde koruyacak bir dış politika 
tesbit etmek gayesini tabiatiyle güder. Diplo-

5, _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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masi, dış politikanın sadece bir vasıtasıdır, diğer 
vasıtaları askerî güc ve iktisadi potansiyeldir. 

Bugün, dış politika, vahdet istiyen, uzun tec
rübeler gerektiren bir sanattır. Görüyoruz ki, 
ingiltere imparatorluğu, dünya üzerindeki lider
liğini kaybettikten sonra dünyanın en güçlü dev
letlerinden birisi olan Amerika bu sandalyeye 
oturmak istemiş ve zaman zaman dış politika
daki tecrübesizliğinden ötürü başarısızlıklara da 
uğramıştır. 

Dış politikanın en iyi bir şekilde koordine 
edilmesi gerekmektedir. Dışişleri Bakanlığı, 
dünyadaki dış olaylardan zamanında haberdar 
olmalı, Hükümetin Başkanına ve kabine üyele
rine bunu zamanında iletmelidir. 

Bunun başlıca sebebi, her diplomatik temasın 
ve dünyadaki her diplomatik ve siyasi olayın 
içeride inikasları olmasından ileri gelmektedir. 

Bir Devlet, dışarıya karşı tek bir bütündür. 
Esasen Hükümet programlarında, muhalefet 
partilerinin belki üzerinde en çok birleştikleri 
nokta, dış politikada beraber oldukları noktasın
da toplanmaktadır. 

Dışişleri Bakanlığı, şüphesiz ki, tek başına ha
reket edemez. Çünkü, Dışişleri Bakanlığı bir 
koodinasyon dairesi, bir merkezi koordinatör 
durumundadır. 

Muhterem arkadaşlar, 6 Temmuz 1966 tari
hinde 13 sayılı bir Kanun kabul edilmiştir. Fa
kat bu kanun maalesef dış münasebetlerimizin 
yürütülmesindeki vahdeti bozmuştur. 

Şöyle ki, bâzı milletlerarası andlaşmalar Dış
işleri Bakanlığının bilgisi dışında yapılmıştır. 
Ve dış yardım için temaslar en yüksek seviyede 
yapılmamış, zaman zaman Dışişleri Bakanlığının 
malûmatı dışında kalmış ve bu sebeple bâzı ak
samalar olmuştur. Ve nihayet bu çalışmalar 
içerisinde koordinasyonsuzluk olmuştur. 

İşte bu teklif, bu vahdeti temin edecek ve 
bu aksaklıkları giderecek mahiyettedir. Ancak, 
ileride maddelerde görüşlerimizle de belirtece
ğimiz üzere muhterem arkadaşlar, bu maddeler 
içerisinde Dışişleri Bakanlığı ile Maliye Bakan
lığı personeli veyahut da salâhiyetleri arasında 
anlaşmazlıklar meydana getirecek hükümler de 
mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlar, bu teklif 9 madde ve 
2 geçici maddeyi ihtiva etmektedir. Ve bu tek
lif muhterem arkadaşlar, tatbikatta milletler-
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arası temas ve müzakerelerde, bakanlıklararası 
dış iktisadi münasebetlerde ve Dışişleri Bakan
ağının dışarıdaki memurlarının diplomatik tem
silcilik şefliklerine atanmalarında, Hazine Ge
nel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirli
ği Teşkilâtı Genel Sekreterliği görevlerinin ta
dadında ve Dışişleri Bakanlığı için lüzumlu kad
rolarda ve nihayet Ticaret Bakanlığı ile ilgili 
olmak üzere yeniden yürürlüğe konan hükümler 
ve kadrolarda yenilikler getirmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, dışarı ile temas eden 
ve dışarıda teşkilâtı bulunan, sadece Maliye Ba
kanlığı ve Dışişleri Bakanlığı değildir. Fakat, dış 
liplomatik misyonlarımızda şimdiye kadar Maliye 
Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı temsil edilmektey
diler. Bunun dışında Millî Savunma Bakanlığı, 
Millî Eğitim, Turizm ve Tanıtma, Sanayi, Güm-
'ük ve Tekel, Tarım, Çalışma, Ulaştırma, Sağlık 
ve Bayındırlık bakanlıkları, OCDE, CEE, GATT, 
FAO gibi milletlerarası kurul ve kuruluşlarda 
mevcut delegelerimizle, yeni alınacak kadrolar
la temsil edilecekler ve netice olarak bu teklif 
dış politikada vahdeti sağlıyacak ve dışarıdaki 
temsilciliklerimizin tek elden, daha iyi bir şe
kilde idare edilmesini temin edecek, memleket 
hayrına, dış siyasetimize faydalı olacak bir tek
liftir. 

Teşekkürlerimi arz ederim, 
BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, görüşmekte oldu
ğumuz teklif, gerçekten çok önemli bir kamu 
hizmetini yeniden tanzim etmek amacını güt
mektedir. 

Gerçekten, iktisadi kalkınmamızda dış borç
larımız ve dış sermaye önemli bir ağırlık teşkil 
ettiğinden bu yana, bu konularda yapılacak dış 
ilişkiler, kurulacak dış ilişkiler ve yapılacak te
maslar son derece hayati bir önem kazanmıştır. 

Bu tip temas ve ilişkilerin kim tarafından ya
pılmasının daha uygun olacağı meselesi, Türki
ye'de özellikle büyük tartışmalara sebebolan ko
nulardan birisidir. 

1960 tan evvel, genel teamüle uyularak bu 
temaslar Dışişleri Bakanlığı yolu ile yapılıyor 
idi. Fakat o tarihlerde Dışişleri Bakanlığının 
başında bulunanlar, şahsiyetlerinin ve anlayışla
rının da etkisiyle dış temasları yabancı sermaye 
konusunda olsun, dış yardımlar konusunda olsun, 
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şahsi takdirlerine geniş ölçüde uyarak yürütmüş
ler Maliye Bakanlığının icap ve ihtiyaçlarına sırt 
çevirmişler ve bu yüzden Türk dış iktisadi iliş
kilerinde son derece rahatsız edici patalojik ge
lişmeler vukua gelmiş ve hattâ memleketimiz bu 
davranışlar yüzünden altından kalkılması zor 
birtakım yanlış adımlar atmaya mecbur kalmış
tır. 

İşte, aslında iktisadi ve malî politikanın yurt 
içinde sahip ve hâkimi olması lâzımgelen Mali
ye Bakanlığının böylesine bertaraf edilmesi yü
zünden hâsıl olan bu zararlı darvanışlar tesiriy-
ledir ki, buna tam bir tepki olmak üzere bu de
fa da 1960 yılında 13 numaralı kanun çıkarıla
rak, konu tamamiyle Maliye Bakanlığının inhi
sarına tevdi edilmiştir. Bir ölçüde de Ticaret 
Bakanlığına bu görevler verilmiştir. Bu defa 
da Maliye Bakanlığı yeni birtakım organlar, 
dış görev organları yaratmaya mecbur olmuş ve 
tabiî tamamen yetkiyi eline almış olmasından 
ötürü de aksi bir ifrata itibar ederek bu defa da 
Dışişleri Bakanlığımızın yardım ve malûmatına 
sırt çevirmiştir. Böylece bir ifrattan öbür ifrada 
geçilmiş bulunmaktadır. 

Hiç şüphesiz malî ve iktisadi ilişkilerimizde 
yurdun dış politikasının diğer ilkelerinin ve 
ihtiyaçlarının gerçekten tesiri olabilir ve olmak
tadır. Bunun içindir ki, bu tip münasebetleri, 
dış politikamızın sahip ve yürütücüsü olan, bü
yük ölçüde sorumlusu olan Dışişleri Bakanlığı
mızın bilgisi ve etkisi dışında yürütmeye çalış
mak zararlı idi. Gerçi, birtakım özel idari ted
birlerle bu mahzuru gidermek için bâzı teşeb
büslerde bulunulmuştur, fakat hiç şüphesiz, ka
nunla yaratılmış olan bir anormal tutum ve du
rumu birtakım daha dûn seviyeden tedvir ve 
yetkilerle telâfi etmek imkânı olmadığı için par
timize mensup pekçok arkadaşımızın da katıl
dığı bir grup sayın milletvekili ve senatörler bu 
teklifi hazırlamak zorunda kaldılar. 

Aziz arkadaşlarım, bütün mesele bu iki ihti
yacı en mutlu şekilde koordine etmek ve en ve
rimli şekilde yürütebilmenin çaresini bulmakta 
toplanmaktadır, önümüze gelen teklifin böyle 
bir amaca ne derece hizmet ettiğini biraz sonra 
müzakerelerde daha iyi anlıyacağız. 

Bendeniz hemen söylemek isterim ki, genel
likle bu vadide yapılabilecek birtakım faydalı 
tedbirler derpiş edilmiştir. Gerçi maddelerde 

daha sonra arz edeceğim zannıma göre 
bâzı eksik veya yanlışlar varsa da, bun
lar bilâhara müzakerelerle de düzeltilebilir. 

Aziz arkadaşlarım, bu koordinasyonun iki 
esas istikamette tedbirlerle yapılması mümkün
dür. Bunlardan birisi: Mevzu ile vazifeli organ
ların kime bağlı olacağının tâyini, birbirleriyle 
olan ilişkilerine ait birtakım mecburi kaideler 
konması yoludur. 

Bir diğer imkân da: Bu vazifeli organlarda, 
başka ihtisas vekâletlerinin. sorumlu ve yetkili 
insanlarından bu vazife kadrolarına tâyinler 
yapma imkânlarını açarak, artırarak böylece 
koordinasyonu sağlamak düşünülebilir. 

Elimizdeki teklifte genellikle bağlanmalar, 
yetkiler ve yazışmalarla ilgili tedbirler alınarak, 
daha çok birinci istikamette, birtakım çare
ler araştırılmaya çalışılmıştır. Kanaatimce ta
sarının en büyük eksiği Dışişleri Bakanlığımızın 
bu işlerde görevli olacak kesimlerinde başka 
Bakanlık memurlarının, ilgili ve yetkili memur
larının, ilgi ve yetkilerini de muhafaza etmek 
üzere tayinlerine daha geniş imkân aramak ol
malı idi. Teklif bu yönden biraz daha takviye 
edilmeye muhtaç görünmektedir. 

Genellikle tasvibinize lâyık olduğunu san
dığım bu tasarının tümü üzerindeki mâruzâtım 
bundan ibarettir. Maddeler üzerinde bir iki âci
zane görüşümü ayrıca arz edeceğim. Beni din
lediğiniz için teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Hükümet adına buyurunuz 
Sayın Bakan,. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eski
şehir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım, kanun teklifi hakkında Hükümetimizin nok-
tai nazarını arz etmek ihtiyacı içinde huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. 

Yurt dışında hangi konuda olursa olsun, 
memlektimiz temsilde bir vahdetin bulunması 
hususu, iktidara geldiğimiz günden beri, Hü
kümet olarak üzerinde hassasiyetle durduğu
muz bir husus olmuştur. Netekim, bu görüş Hü
kümet Programında da yerini almıştır. Bugün
kü şartlar politik konularla, dış iktisadi ilişki
ler, münasebetler konusunu bir birinden ayrıl
ması güf) hale getirmiştir. Gerek bu yönden, ge
rekse ihtisasa gereken önemin verilmesi ve koor
dinasyonun sağlanması yönünden vahdetin bi-
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ram evvel sağlanması lüzumu aşikâr bulunmak- I 
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Devletin çok bağlı 
hab gelmesi, işlerin dağınıklık içindo görülmedi j 
sayısız maihzurlar tevlidetmektedir. Bunun biran 
evvel önlenmesi zarureti de aşikârdır. Bu mucip 
sebeplerle Hükümet olarak 13 sayılı Kanunun 
kaldırılmasını zaruri, lüzumlu ve faydalı gör
mekteyiz. Ancak, teknik hususlarda birçok ta
lepler vardır. Bunları ayrı ayrı eleştirecek du
rumda değilim. Geçici komisyon, teknik konu
larda maddeler üzerinde arz ettiğimiz bu espri 
içinde, gerekli tadilâtı yapacaktır. Takdir Yü
ce Heyetindir. Hükümetin görüşünü arz edi
yorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, buyurunuz 

efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
teklif metninin mütalâasından da malûm olacağı 
veçhile, bu kanun teklifi muhtelif siyasi parti 
gruplarına mensup arkadaşlarımızın müşterek 
bir teklifidir. Ve güttüğü tek gaye; diploma
tik temsil vahdetinin temini suretiyle dış mü
nasebetlerin birbirinden ayrılmasına imkân ol-
mıyan bütün veçhelerinin, bu bağlantılar dik
kate alınarak, en verimli şekilde yürütülmesi
ni sağlamaya matuftur. 

Teklifin maddelerinin yazılış tarzı üzerin
de, özellikle Sayın Muammer Baykan arkada
şımızın, kendisine teşekkür borçlu olduğumuz 
ikazları ve talepleri olmuştur. Bu takrirlerini 
komisyonumuza vermiş bulunmaktadırlar. Ko
misyonumuzun da bâzı takrirleri olacaktır. Bu 
hususta kendileriyle tamamiyle mutabakat ha
linde bulunuyoruz. 

Muhterem Hükümet temsilcisi Sayın Dev
let Bakanı da burada, bu teklifin matuf oldu
ğu temel gaye ile Hükümetin mutabık olduğu
nu sarahatle ifade buyurdular, kendilerine ve 
daha evvel burada konuşan Sayın Sadi Binay 
ve Kodamanoğlu arkadaşlarıma komisyon adı
na teşekkürlerimi sunarım. 

Muhterem Riyaset ve komisyona intikal et
tirilmiş olan bir önergede, bâzı sayın arkadaş
larımız Geçici Komisyonda Hükümetin müta
lâasının alınması gerekçesiyle bu teklifin ko
misyona iadesini teklif etmiş bulunduklarını 
öğrendik, öyle sanıyorum ki, biran önce halle- | 
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dilmesi gereken bu konuda, Hükümet temsil
cisinin biraz evvelki sarih beyanları kendileri
ni tatmin etmiş olsa gerektir. Geçici Komisyo
numuz, sırası geldiği zaman kendi takrirleri
ni sunacak, Sayın Baykan'ın, içtüzük gereğin
ce daha önce komisyonumuza tevdi ettiği tak
rirlere iltehak edecek ve eğer muhterem arka
daşlarımızdan bize ışık tutacak takrirler ve
renler olursa onları da elbette tam bir açık zi
hinle mütalâa edecektir. Bu itibarla komisyon 
adına, bu kanun teklifinin komisyona iadesinin, 
sadece lüzumsuz bir gecikmeye sebebiyet vermek
ten başka bir işe yaramıyacağmı ve bu takri
rin gerekçesi olarak Hükümetin görüşünün bi
linmesi arzu edildiğine göre, Hükümetin görü
şünün de burada sarahaten tekrarlanmış olma
sı muvacehesinde takririn gerekçesinin kalma
dığını ve bu itibarla geri alınacağını ümidet-
tiğimizi saygılarımla arz etmek isterim, efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı bu
yurunuz. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem Başkan, bu teklif hattızatmda belki 
bir ihtiyaca cevap vermek maksadiyle getiril
miş bulunmaktadır. Fakat bu teklifin daha 
üzerinde durulması lâzımgelirdi. 

Sayın Komisyon Başkanı burada maddeler 
hakkında verilecek takrirlerin hemen burada 
görüşülüp karara bağlanacağını beyan ettiler. 
Ben, böyle bir saat içerisinde bu takrirlerin 
görüşülüp, sağlam bir karara bağlanacağına 
pek inanamıyorum. 

O sebeple, muhterem arkadaşlarım, benim 
de imzamın bulunduğu takdirde, evvelemirde 
Hükümetin mütalâasının şart olduğunu, Hükü
met mütalâasından kasdımızın da Maliye Ba
kanlığının, Ticaret Bakanlığının noktai naza
rının alınmış olması idi. O sebeple gelen tek
lif Ticaret Bakanlığını ilgilendirmekte, Maliye 
Bakanlığını geniş- surette ilgilendirmekte ve bir 
teşkilât ve yetki kanunu karakterini göster
mektedir. Bir teklif halinde getirilmesi, bilmi
yorum bir sakınca teşkil etmez mi? 

Muhterem arkadaşlarım, bu yalnız Maliye 
Bakanlığını ve Ticaret Bakanlığını değil, Güm
rük Bakanlığını da ilgilendirmektedir. Bu tek
lifte bir yığın yeni kadrolar tesis edilmekte, bu 
kadroların hakikaten isabetli olup olmadığını, 
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yerinde olup olmadığını Hükümetin komisyon
da mütalâası alındıktan sonra getirmekte fay
da mülâhaza ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu teklif diplo
maside vahdeti sağlıyor, deniyor ve diplomasi 
sanatının burada hâkim olması ileri sürülüyor. 
Bugün diplomasi artık Taleyran devrindeki 
klâsik diplomasiyi çok gerilerde bırakmıştır. 
Diplomasi ağırlığını ekonomik, sosyal, ticari 
sahalara aktarmış bulunmaktadır. O sebeple 
Dışişleri Bakanlığına bu hizmetleri, bu yetki
leri verirken, bu bakanlıkların mutlak olarak 
kanaatlerinin, kadrolar üzerinde, maddeler 
üzerindeki görüşlerinin alınmasını faydalı gör
düğümüz için bu takriri vermiştik. 

Arkadaşlarım, burada tâyinlere taallûk 
eden bir maddede Hükümet istediği kimseyi 
büyükelçi olarak tâyin edemiyecek. («Niçin?» 
sesleri) Var burada, arz edeyim. 3 ncü mad
de : «Dışişleri Bakanlığı memurları dışındaki 
memurların, büyükelçilik, elçilik veya daimî 
temsilcilik görevine Bakanlar Kurulu kararna
mesiyle atanmaları, Dışişleri Bakanlığı meslek 
memurlarının bu görevlere atanmaları için ge
rekli derecelere erişmiş olmalarına bağlıdır.» 

Şimdi, şöyle düşünüyorum ben; 20 sene, 
30 sene burada Plân Komisyonu üyeliği yap
mış, Plân Komisyonu Başkanlığı yapmış, Tica
ret, Maliye Komisyonu Başkanlığı yapmış kim
seyi, münasebetlerimizin kesafeti itibariyle, malî 
formasyonu, ekonomik formasyonu ağır basan 
bir kimseyi bir yere büyükelçi olarak tâyin ede-
miyecektir. Buradaki şartların yerine getirilme
si lâzım, her hangi bir kimseyi tâyin edemiye-
cektir. Bu kadroları iktisabettikten sonra yeri
ne getirecektir. 

Şimdi denilecek ki, efendim bu değiştirilir, 
biz bunu hemen değiştiririrz. Ben de diyorum 
ki, biraz daha üzerinde durulsun, belki daha iyi 
bir formüle varılır ve Türkiye'nin temsilinde 
ve bu hizmetlerimizin daha iyi görülmesinde, 
daha iyi yürütülmesinde bir formüle, bir karara 
bağlanır, bu yol tercih edilsin, demek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, teşkilâtta epeyce 
değişiklik yapılmaktadır. GATT Teşkilâtı, İk
tisadi İşbirliği Geliştirme Teşkilâtı, Maliye Ba
kanlığından ayrılmakta, Dışişleri Bakanlığına 
bağlanmaktadır. Belki isabetli olmaktadır bu 
değişiklik, ama bunun üzerinde durmak lâzım-

I gelir. Bir teklif ile bunu hemen oradan alıp di-
j ğer bir bakanlığa bağlamayı bendeniz isabetli 
! göremiyorum. 
i O sebeple, takririmizde belirttiğimiz gibi, 

Komisyona bu teklifin iadesiyle, Hükümetin gö
rüşünün alındıktan sonra bu maddelerin for
müle edilmesini, ondan sonra Yüce Heyetinize 
getirilmesini arz ve teklif ediyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Başbakan buyurun. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs

parta) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri, 13 sayılı Kanun diye bir numara ve isimle 
kanunlarımız arasında yer almış bulunan ve as
lında Devletin temsilindeki vahdeti bozan ve çı
karıldığı zamanki esbabı mucibesi herkesçe bi
linen bir kanun tasarısı üzerinde, daha doğrusu, 
bu kanunun kaldırılması ile ilgili bir tasarı üze
rinde kürsüye gelişimin sebebi şudur; Devlet 
Bakanı arkadaşım Sayın öztürk, Hükümet gö
rüşünü muhterem Heyetinize arz etmiştir. Hü
kümet görüşü budur. Hükümetin görüşü, esa
sen Hükümetin programına da uygundur. Bu
nun dışında Komisyondan ayrı bir görüş kim
den istenecektir? Hükümet adına çıkmıştır bu
raya, Hükümetin görüşünü serdetmiştir. 

13 sayılı Kanun Devleti çok başlı yapmıştır, 
dedi arkadaşım, doğrudur. Devletin çok başlı 
olarak devamını istiyor isek, 13 sayılı Kanun 
devam eder. 

Arkadaşlar, biz Devleti müessir hale getir
meye çalışıyoruz. Bir devleti bir sefir temsil 
eder dışarıda, İktisadi işler için ayrı, siyasi iş
ler için ayrı, turizm için ayrı, ticaret için ay-
rı, aralarında hiçbir koordinasyon yok, ondan 
sonra bunun hesabını gelip Hükümetten sora
caksınız, bu hesabı nasıl vereceğiz? 

Dışarıdaki sefir Türkiye Cumhuriyetinin se
firidir, vaıli Türkiye Cumhuriyetinin valisidir. 
Vali İçişleri Bakanlığının valisi değildir, Sağlık 
Bakanlığının da valisi değildir. Sefir, Hariciye 
Vekâletinin sefiri değildir, Türkiye Cumhuriye
tinin sefiridir. Devlet başkanları arasında agre
man alınmak suretiyle tâyin edilir, Devleti tem
sil eder, Devletin her işinden sorumlu olmalıdır, 
her işini bilmelidir. Bugün çeşitli kanunlarla 
Türkiye'de valileri yetkisiz hale getirmişiz. 13 
sayılı Kanunla da sefirleri yetkisiz hale getir
mişizdir, 
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Arkadaşlar, bir devletin Maliye Vekâletinin 
mümessilinin tesiri başkadır, bir devletin sefi
rinin tesiri başkadır. Herkes nereden bilecektir 
ki, sefirin malî meseleler üzerindeki fonksiyonu, 
Türkiye Cumhuriyetinde, Maliye Vekâletinin 
temsilcisine verilmiştir. Bunu herkes nereden bi
lecek? Güçlük çekiyoruz arkadaşlar, gayet açık 
söylüyorum; Devletin işlerini dışarıda yürüt
mekte güçlük çekiyoruz, koordinasyon zorluk
ları içindeyiz. Müessiriyetimizi düzeltmeye çalı
şıyoruz, daha tesirli olmaya çalışıyoruz. Onun 
içindir ki, Devleti çok başlı olmaktan kurtar
manızı rica ediyorum. 

Tafsilâtı nasıl olacaktır? Kanunun maddeleri 
geldiği zaman değerli milletvekillerinin bir 
itirazları varsa, telkinleri, talepleri varsa bun
lar üzerinde münakaşasını yapar, en iyi şekli 
veririsiniz. 

Meselenin prensibine gelince: Meselenin pren
sibi, Devletlin temsilimde vahdetim sağlanması
dır. Devletlin temsilinde vahdetin sağlanmasına 
hiçbir itirazın olmaması lâzimıgelir. Çünkü bun
da fayda vardır, memleketin f aydaJsı vardır. İçe
rideki koordinasyon sıkıntılarından, hadi diye
lim, kendi iç meselelerimiz, aımıa dinardaki koor
dinasyon sıkıntılarının Devletin itibarı ile ilgisi 
olduğunu huzurunuzda ifıade ötmeye mecburum. 
Koordinasyon sıkıntıları meydana gelecek, ay
yuka çıkacak, ondan sonra el konacak.. Arka
daşlar, devletilmizi bunlardan kurtaralım. Tür
kiye Cumhuriyetinin sefiri, Türkiye Cumhuri
yetini her mevzuda temsil etmekte yetkili ol
sun. Doğrusu budur, meselenin. Ama, malî mev
zularda malî miüşiavir maliyeden yetişmiş, mali
ye bilgisini haiz kimseler lazımmış. Turizmi mev
zuunda turizm dalından yetişmiş, turizmi bi
lenler lazımmış. Ticaret mevzuunda, o işi bilen
ler lazımmış. Bunlara hiçbir itiraz yok. 

Düşününüz arkadaşlar, Türkiye Cumhuriye
tinin sefiri bir memleketin hariciye vekilini zi
yaret eder; daha evvel allt kademelerimde Maliye 
temsilcisi veyahut Ticaret Bakanlığı temsilcisi 
veyahut turizm temsilcisi tarafından ziyaret 
edilmiştir, aynı vekâlet. Başka başka görüşler 
burada yer almıştır. Bu, doğrusunu isterseniz, 
gayet kötü bir manızara teşkil ediyor. Bunlardan 
kurtarınız, diyoruz. 

Eğer bu mesele bir kanun meselesi olmasay
dı, şimdiye kadar biz bunu yüz defa düzeltir

dik, arkadaşlar. Bir kanun meselesidir, kanunla 
bu yola gidilmiştir, kanunla bu yoldan çıkılma
sı lâzımdır. 

Bu, bir siyasi mesele de değildir. Doğrudan 
doğruya bir administrasyon meselesidir. 
Bir idare meselesidir. Şevki idarenin 
kaidelerine göre de vahdete irca, tem
silde vahdeti temin etme zarureti vardır. Mali
ye Vekâleti, Türkiye Cumhuriyetinin Maliye 
Vekâleti, Hariciye Vekâleti, Türkiye Cumhuri
yetinin Hariciye Vekâleti, Ticaret Vekâleti, 
Türkiye Cumhuriyetinin -Ticaret Vekâleti, Bun
ların hepsinin işini Türkiye Cumhuriyetinin se
firi mükemmelen görebilir. Gördüğü iş, vekâ
letin işi değildir, Devletin işidir, Hükümetin 
işidir, memleketin işidir. 

Bu itibarla muhterem Heyetinizden, Devletin 
temsiline verdiğimiz önemi belirterek, bu husus
taki müzaheretinizi rica ©diyorum. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. sırala-
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Kırca, 
buyurun. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — Sa
yın Başkan, Hükümetlin görüşü belli olduğu için 
takririmizi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Bütün imza salhipleri alıyor 
mu, acaba? («Alıyoruz») sesleri 

BAŞKAN — Bütün imza salhipleri geri ve
rilmesini taletoetltiğine göre, bu önergeyi geri 
yeriyoruz, önerge geri verilmiştir. 

Buyurun Sayın Kırca. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — bir hususu kısaca, Komis
yon adına belirtmekliğime Yüce 'Meclisin mü
saade etmesini rica ederim. 

Bu kanun teklifi ve Geçici Komisyonun met
ni evvelâ şu esalsa dayanmaktadır: Diplomatik 
temsil vahdeti. Bu vahdet içerisinde hangi ele
manlar Devletin dış münasebetlerini yürütecek
lerdir? Elbetıteki koordinatör vazifesini görecek 
Hariciye Vekâletime bağlı sefirler, konsıolöislar 
olacaktır bunların yanında her vekâletin kendi 
yetkilerine giren işleri görecek müşavirler, ata
şeler, sair memurlar builumae'aktr. 

Bir noktayı, Sayın Savacı'nın temas ettiği 
madde ile ilgili olarak, belirtmek isterim. Sayın 
Savacı bu maddeyi tamalmiyle yanlış anlamış
lardır. Belki bâzı yanlış anlamalar olur, diye 
Sayın Baykan'ın hazırladıkları ve bu madde 
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metnini çok daha vuzuha erişjtiren bir takrire 
Komisyonumuz iltihak edecektir. Maksat şudur: 
Türkiye'nin dış münasebetlerinin çeşitli veçhe
lerinde' hangi vekâletten nerede en iyi elemanı 
bulursak, orada kullanalım, Her hangi bir klik 
klan şu veya bu vekâlete bu görevleri inhisar et
tirmek zihniyeti Komisyonun metninin zihniyeti 
değil. 

Şimdi ne diyoruz burada : Dışişleri Ba
kanlığı kadroları dışında bulunan her hangi bir 
memur eğer üçüncü, ikinci veya birinci derece
de ise, aynı derecedeki Dışişleri Bakanlığı 
meslek memurları gibi, büyükelçi olsun, elçi ol
sun daimî delege olsun, ama zannediyorum ki, 
Sayın Savacı da bize insafla teslim edecekler
dir ki, henüz üçüncü dereceye dahi erişmemiş, 
altıncı derecedeki her hangi bir bakanlığın 
memurunu elçilik, büyükelçilik vazifesiyle tav
zif etmeyi Komisyondan istemesinler. Zaten bu 
kaide halen uygulanan kaidedir. Üçüncü dere
ceye erişmişse hariciye memuru ela olsa, di
ğer bir bakanlığın memuru da olsa usulüne 
göre, büyükelçi olsun, elçi-olsun, daimî delege 
olsun, bunu söylüyor, ama üçüncü dereceye dahi 
erişmemiş, beşinci, altıncı, yedinci derecede bir 
insanı, çok kabiliyetli ise mümtazen terfi etti
ririz. Yeni plânı uygulama kanunu bu husus
ta yeni imkânlar getiriyor. Ondan istifade et
tiririz, üçüncü derece olur, ikinci derece olur, 
birinci derece olur, bu imkândan faydalanır. 
Şu halde zannediyorum bu bakımdan da mev
zuatımıza ve ananelerimize ve ciddî bir Devle
tin takibetmesi gereken hattı harekete uygun 
b:r esas burada yer alıyor. 

Ayrıca bu memurların merkeze alındıktan 
sonra tekrar vekâletlerine iadesi takdirinde 
kıdemlerini mahfuz tutan bir hükmü ayrıca 
buraya koyuyor. Bu da Komisyonun, aslın
da bu maddeye atfedilen görüşlerin tam zıd
dına niyetlerin burada formülleştirdiğini gös
termeye yeter. 

Muhterem arkadaşlarımdan, komisyona iade 
takririni geri almayı lütfettikleri için kendile
rine teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Saym Çelikbas, buyurun. 

FETHİ ÇELİKBAS (Burdur) — Saym 
Başkan, değerli milletvekilleri; konuşulan ka
nun teklifi gerçekten Türkiye'nin dış arda tem
sili ve bilhassa çeşitli konularda müzakereleri
nin müessiriyetin i artırmak maksadını gözeten 

ve noksanı her vesile ile duyulan bir ihtiyacı 
karşılamak maksadını gözetiyor. Bu itibarla 
son derece yerindedir. 

Bunun tatbikatında Dışişleri Bakanlığının, 
yönetimde müessiriyeti temin etmek için 
birliğin sağlanması maksadının Hükümet işle
rinde sorumluluk ve ihtisaslaşma konusunda 
diğer vekâletlerin de bir özel durumu olduğunu 
unutturmamasını gerektiren bir konudur. 

Filhakika, Türkiye'de geçmiş yıllarda görü
len olaydır; bir politikanın sorumluluğunu ta
şıyan bir bakanlığın, meselâ Ticaret Bakanlığı
nın bir yabancı memleketle Türkiye arasındaki 
b".r anlaşmayı, bir takas anlaşmasını feshetmek 
lüzumunu belirtirken, Dışişleri Bakanlığının bir 
genel müdürlük imzası ile reddetmesi keyfi
yetidir ki, zaman zaman Bakanlar Kurulunda 
bu çeşit frodmanlara bir çare bulunması lüzu
munu ortaya çıkartmıştır. 

Türkiye'nin dış ticaret politikasının sorum
lusu, Türkiye'nin malî yardımlar sağlama konu
sunda bakanlık olarak sorumlusu mevzuat ola
rak Dışişleri Bakanlığının dışındaki bakanlıkla
ra verilmiş olsa dahi, bu sorumluluk dolayısiy-
le müzakerelerin yürütülmesinde ilgili bakan
lıklardan talimat alınmak lâzımgelir. iki ba
kanlık çatıştığı takdirde bunun Bakanlar Ku
ruluna götürülerek Hükümetin talimatını al
mak iktiza eder. Geçmiş zamanda bu tarz tat
bikat zaman zaman olmadığı içindir ki, bu
gün mevzuu'bahsedilen baJkanlıklarda sorumlu
luk taşıyan bakanları ve onlarla beraber çalışan 
memurları hakikaten müteessir etmiştir. Ama, 
o bakanlıklar biraz da kendi sorumlulukları ica
bı buna bir çıkar netice bulamamışlardı. Böyle 
bir durumda kalan bakanın vazifesi, konuyu He
yeti Vekileye götürerek bir prensip kararı ile 
halletmektir. Bu yolda tatbikat da Türkiye'de 
olmuştur. Bu bakımdan bütün bunlara meydan 
vermemenin de Dışişleri Bakanlığına aidolduğu-
nu belirtmeyi son derece zaruri görmekteyim. 
Çünkü dışta Devleti temsil etme vahdeti ne 
kadar mühim ise, bu temsil vallı.ieOİ ile birlik
te Türkiye için istihsal edilebilecek menfaatle
rin âzamisini istihsal edebilmek bakımından 
teknik yönlerden mücehhez olmak ve bu teçhi
zat ile Dışişleri Bakanlığının müesseriyeiıini 
müzakerelere sokmajkîja milletin daha büyük 
faydası olacağını kabul etmek lâzımgelir, 
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Demin sayın sözcünün ifade ettiği de; bu
güne kadar tatbikatta esiri devirlerde görülen, 
fakat son zamanlarda görülmiyen bir noksana 
cevap vermek bakımından fevkalâde ehemmi
yetlidir. Bugün bakanlıklarımızda üst kademe
lerde, 1 nci derecelerde öyle iyi yetişmiş me
murlar vardır ki, bunlar Türkiye'nin üyesi bu
lunduğu her hangi bir enternasyonal teşekkülde 
büyük elçi unvanı ile son derece faydalı hizmet
ler yapmak kudratindedir. Bunların kariyerden 
gelmediği düşüncesi ile, büyük elçi unvanı ile 
bu çeşit mevkilere getirilmemesi yolundaki tat
bikat, eğer kanunen böyle oluyorsa, bertaraf 
edilmeli, yok böyle değil de idari yoldan yürü
tülüyorsa bu da behemahal önlenmelidir. Çün
kü, bir başka hatip arkadaşın ifade ettiği veç
hile, bugün dış münasebetlerde diplomatik me
seleler kadar ve dış politika meseleleri kadar 
beynelmilel malî meseleler, ekonomik mesele
ler de hakikaten önplândadır. Ve yabancı mem
leketlerin mütahassıısları ile, büyük elçi unvanı 
ile gelen mütehassısları ile vâki temaslarda, bun
lar o konuda en yetkili bir kişi kadar meselenin 
nazari ve tatbiki yönlerini de bilmektedir. Bu 
bakımdan Dışişleri Bakanlığımızda zaman za
man bu çeşit müesseselerin başına geleceklerin 
son derece iyi yetişmiş umum müdür veya müs
teşarlardan seçilmesi, o hizmetin görülmesi ba
kımından, çok daha müessir neticeler elde et
mek imkânını verebilmektedir. 

Bugün Türkiye'de; memleketimizin üyesi 
bulunduğu ve evvelce de Türkiyenin en büyük 
iktisadi münasebetleri bulunan bir yabancı Dev
lette, müzakereleri temsil kudretini fevkalâde 
liyakatle yürüten bir büyük elçimiz Dışişleri 
Bakanlığından yetişmiş değildir. Bir başka ba
kanlıktan yetişmiştir. Bu bakımdan kanun son 
derece büyük bir ihtiyaca cevap vermektedir, 
fevkalâde yerindedir. Ama arz ettiğim gibi, 
her kanun, kanun olmakla istihdaf edilen mak
sadın elde edilmesine hizmet etmez bu, biraz da 
tatbikat meselesidir. Bu kanunun tatbikatında 
birinci sorumluluk, kanun teklifi kanuniyet ka
zandıktan sonra, Dışişleri Bakanlığına aidola-
caktır. 

Dışişleri Bakanlığı halihazırda diğer bakan
lıkların uhdesinde olan ve aslında son derece 
sakat bulunan, enternasyonal üyesi bulunduğu
muz teşekküllerde birinci plânda temsilcilik 
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ararken, zaman zaman kendi teşkilâtının da 
dışına çıkarak bu temsilciliği diğer vekâletler
den bulmak yolana da gider. Ve Türkiye'de 
bu tatbikata alışırsak, şahsi görüşüm ve ka
naatim odur ki, bugüne kadar dış temaslardan 
elde ettiğimiz neticelerden çok daha ileride, 
Türkiye'nin lehine neticeler istihsal etmek ka
bil ve mümkün olacaktır. 

Bu tatbikatın yürütülebilmesinde bu zihni
yetin, bu anlayışın hâkim olması, memleketi
mizin yakından menfaatini ilgilendirdiği için, 
bunu cidden temenniye şayan görmekteyim. 
Çiirkü son yılların çeşitli sorumluluk mev
kilerinde bulunmuş bir arkadaşınız sıfatiyle ve 
Eiiman zaman yabancı memleketlere vâki zi-
yeretlerimde temas ettiğim teşekküllerimizde 
bunun ıstırabını görmüşünıdür. Enternasyonal 
O O DE Teşkilâtında bütün temsilciler büyükel
çi unvanmdadır. Türkiye'nin, bu teşkilâtın 
babına her yönü ile büyükelçi unvanı ile çalı
şabilecek kudretli, komisyon çalışmalarında 
raportörlük yapan şahsiyetler geldiği zaman
larda dahi, sırf unvanının büyükelçi olmaması 
nobcbiyle protokol içerisinde ikinci, üçüncü 
planda muamelelere mâruz kaldığını üzülerek 
görmüşümdür. 

BIT balamdan memleketin son derece mü
him bir ihtiyacına cevap verdiğini söylediğim bu 
kanunun tatbikatında beklenen neticenin is
tihsal edilebilmesi, Dışişleri Bakanlığımızın arz 
ediğim esaslar içerisinde bir zihniyetle tatbi
kine koyulmasına imkân vermesi ile kabil ola
bilecektir, ve bu tatbikat arz ettiğim şekilde 
yürümeye başladığı andan itibaren de diğer 
bakanlıkların bünyesinde bâzı milletvekili ve 
senatör arkadaşlarımıza intikal etmesi müm
kün olan endişeler tamamen silinip gidebilecek
ti..'. 

Bu itibarla ben memleketin büyük bir ihti
yacına cevap veren bu kanun teklifinin, ka
nuniyet kazanmasından sonra, tatbikatından 
beklenen neticeler vermesini, her kanunda aşağı 
- yukarı olduğu gibi, fakat ondan daha büyük 
ölçüde Dışişleri Bakanlığının buna vereceği ma
rj a ia ve değerde görmekteyiz. Bunu arz etti
ğim şekilde yürütebilirse memleketin, dış mü
zakerelerde son derece müspet neticeler istihsal 
etmesi imkânı hazırlanmış olacaktır. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, ko
nuştuğumuz kanun teklifi bir saatlik işler ıme-
yamndadır. Bir saat bitmek üzeredir, bununla 
iligi'li bir önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının bitimi
ne kadar müzakerelerin devamını arz ve teklif 
ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Ahmet Mustafaoğlu 

BAŞKAN — Bu önergeyi tasvibinize sunu-_ 
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Devam ediyoruz efendim. 
Söz Sayın Ahmet Tahtakılıç'mdır, buyurun 

efendim. 
AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekilli arkadaşlarım, 
13 sayılı Kanunun kaldırılması isabetli bir ka
rardır. devletlerarası münasebette, milletlerara
sı münasebette konu ne olursa olsun; ekonomik 
olsun, diplomatik olsun, hattâ askerî konular 
da mevzuubahsolsun, eğer bir milletin diğer 
milletler nezdindeki münasebeti sefirlik mües
sesesinin şahsiyetinde temsil edilmiyor, top
lanmıyorsa dış âlem bunun mânasını anlamaz. 
Evvelâ bunu açıkça bilmek lâzım. Demek ki, 
biz bu kanunu lâğvederken, milletlerarası tea
müllerde, devletler arasındaki münasebetlerde 
siyasi temsilcisi olan, devlet temsilcisi olan, 
sefirle temsil edilemiyen bir işin devlet itiba
rı ve otoritesi kazanamıyacağını bilerek baş
lamak mecburiyetindeyiz. Demek ki, 13 sayılı 
kanunun kaldırılması isabetlidir. 

Bu kanunun teferruatı ise tetkike şayan
dır. Arkadaşlar, hâlâ devlet olamamanın, ken
di içimizde koordine çalışmanın yolunu bula
mamamın ıstırabı içindeyiz. Milletlerarası bir 
münasebette malî ihtisasa taallûk eden bir ko
nu varsa, alâkadar eder mi sizin devletinizin 
hususi kanunlarının şu veya bu şekilde oluşu, 
biz bunu kendi aramızda halletmedik, maliye 
müşaviri lâzımdır... Hayır arkadaşlar, bu, Hü
kümetin basireti ile alâkalıdır ve Hükümetin be
raber çalışması zihniyetile alâkadar bir iştir. 
Binaenaleyh, bu kanun şöyle olmalıydı: 

13 sayılı Kanun lâğvedilmeliydi, ondan son
ra Hariciye Vekâleti teşkilât Kanunu yeni baş

tan ele alınmalı, bu teşkilât kanunu tamamlan
malı. idi. 

Muhterem arkadaşlarım, dikkat ederseniz 
Başvekil konuşurken demişlerdi ki, 13 sayılı 
Kanun olmasaydı biz bu işi çok iyi hallederdik 
demek ki, 13 sayılı Kanunun mevcudiyeti Hü
kümete, dış âlemle ekonomik, malî, diğer ko
nulardaki çalışmada serbest çalışmak, her ih
tisastan istifade ederek konuya lâzım olan mü
şaviri, lâzım olan mevzuda derhal kullanarak, 
inisiyatifini kullanarak halletmek, yürümek 
imkânını vermiyor. O halde 13 sayılı Kanunun 
kaldıralmasiyle bu iş halledilmiş olacak. 

Fakat bu kanunun getirdiği teferruat, arka
daşlar; yeniden kadrolar ihdası, yeniden daire
ler ihdası, Hariciye Vekâleti Teşkilât Kanu
nu ile alâkadar olan hükümler bir ahenk teş
kil etmemektedir. Komisyon bu mevzuu müta
lâa ederek, meseleyi Hükümetle yeniden gö
rüşmelidir. Kaldı ki, Devlet içerisinde yeni
den Devletin plânlaması ile alâkalı, hattâ plâ
nın yürütülmesi ile alâkalı bir plânlama teşki
lâtı yapılmıştır. Bu teşkilâtın da malî iktisa
di konularda mütalâası alınmak suretiyle yü
rütülmesinde de faydalar vardır. Demek ki, ka
naatim; 13 sayılı Kanun kaldırılmalıdır. 13 sa
yılı Kanun kaldırılırken, Devletin, Hükümetin 
devletlerle alâkalı malî ve iktisadi meseleleri 
nasıl tanzim edeceğine dair yeniden hususi 
kanuna ihtiyacolup olmadığını da derpiş ede
rek meseleyi yeniden müzakere etmelidir. Ko
misyon, bence bu suretle geri almalıdır, bu za
viyeden ele almalıdır. 

Bu kanun «Ya 13 sayılı Kanunu başka tür
lü kaldırmak mümkün değilse» zihniyetiyle, 
illâ o kanunun yerine bir kanun koymak zihni
yetiyle yapılmıştır. Bu yanlış bir harekettir ar
kadaşlar. 

Mevzuu ikiye ayıralım. Sayın Başbakanın 
buradaki mütalâasına da dikkat edelim: «13 
sayılı Kanun olmasaydı Hükümet, temsil işini 
elçiliklerle, elçiliklerin şahsiyetinde, kadrosun
da meydana getirir, ihtisasları da yerinde kul
lanırdı» diyor. İşte bu zaviyeden bu mesele
nin yeniden müzakeresinde fayda vardır. Bu 
mütalâamı komisyonun nazarı dikkate almasını 
rica eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi gelmiştir. 
okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Konu aydınlığa kavuşmuştur. Kifayetin oya 
konulmasını arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Osman Saraç 

BAŞKAN — Bu önergeyi tasvibinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini tasvibinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

RaJporda ivedilik talebi vardır. Bu hususu 
tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Milletlerarası münasebetlerin yürütülmesi ve 
koordinasyonu hakkında Kanun 

Milletlerarası temas, müzakere Akıt yetkisi 

Madde 1. — 1. Türkiye Cumhuriyetinin ya
bancı devletlerle, bunların temsilcilikleri ve 
(temsilcileriyle, milletlerarası kurullarla, bunla
rın temsilcilikleri ve temsilcileri ile temas ve 
müzakereleri, Dışişleri Bakanlığı eliyle yürü
tülür, yabancı devletler ve milletlerarası kurul
larla Anayasanın 65 nci maddesi anlamındaki 
milletlerarası andlaşmaları da aynı bakanlık 
eliyle yapılır. 

2. Bakanlar Kurulu bir kararnameyle, ya
bancı devletler nezdinde büyükelçilik veya el
çilik açmaya veya akredite etmeye, bir yabancı 
devlet büyükelçilik veya elçiliğini milletler
arası hukuk kurallarına göre Türkiye Cumhu
riyetinin hak ve menfaatlerini korumakla gö
revlendirmeye ve milletlerarası kurullar nezdin
de büyükelçilik veya elçilik seviyesinde daimî 
temsilcilik kurmaya veya bir büyükelçilik veya 
elçiliği daimî temsilcilikle görevlendirmeye 
yetkilidir. Bu fıkrada yazılı temsilciliklere 
«Diplomatik temsilcilikler» denilir. Diplomatik 
temsilcilikler Dışişleri Bakanlığına bağlıdırlar. 
Bunlar, bütün yazışmalarını bu Bakanlıkla ya
parlar. 

3. Dışişleri Bakanlığı, yabancı devletler ül
kelerinde başkonsolosluk, konsolosluk, fahrî 
başkonsolosluk ve fahrî konsolosluklar açmaya 
ve büyükelçilik ve elçiliklere konsolosluk görev

leri vermeye yetkilidir. Bu fıkrada yazılı tem
silciliklere «konsolosluk heyetleri» denilir. Kon
solosluk heyetleri, ülkesinde bulundukları dev
let nezdinde Türkiye Cumhuriyetini temsil eden 
büyükelçilik veya elçiliğe bağlıdırlar. Bunlar, 
yazışmalarını, Dışişleri Bakanlığı ile ve bu Ba
kanlıkça tesbit edilecek hallerde, sözü geçen 
Bakanlığa bilgi vermek şartiyle diğer bakanlık
larla yaparlar. Konsolosluk heyetleri, bağlı bu
lundukları büyükelçilik veya elçiliğe, faaliyet
leri ve yazışmaları, hakkında bilgi verirler ve 
büyükelçilik veya elçiliğin gözetimi altında bu
lunurlar. 

4. Büyükelçilik ve elçilikler ile başkonsolos
luk ve konsolosluklar nezdinde özel kanunlar
da belirtilen bakanlıkların ihtisas alanına gi
ren konularda görev yapmak üzere, müşavir
lik, ataşelik, öğrenci müfettişliği, turizm ve ta
nıtma bürosu kurulması, Dışişleri Bakanlığının 
yazılı mütalâası alındıktan sonra, bu özel kanun
larda belirtilen şekilde olur. 

Kanunda veya daimî temsilciliği kuran ka
rarnamede belirtilmesi halinde, milletlerarası 
kurullar nezdindeki daimî temsilciliklerde Dışiş
leri Bakanlığı dışındaki bakanlıkların ihtisas 
alanlarını da ilgilendiren görevleri yerine getir
mek üzere, daimî temsilci yardımcısı, müşavir 
ve ataşeler ve bunların yardımcıları, kendi 
bakanlıklarına ait dış teşkilât kadrolarından 
atanırlar. Daimî temsilci yardımcılığına yapı
lacak atamalar, Bakanlar Kurulu kararname
siyle ; bu fıkrada söz konusu diğer atamalar ise, 
özel kanununda gösterilen şekilde olur. Bu 
fıkrada yazılı daimî temsilci yardımcıları ikin
ci derecedeyseler kendilerine birinci sınıf orta
elçi, üçüncü derecedeyseler ikinci sınıf orta
elçi unvanı, bu görevlerinin devamı süresince ve
rilebilir. 

Yukardaki fıkralarda yazılı daimî temsilci 
yardımcısı, müşavir1, ataşe, öğrenci müfettişi, 
turizm, ve tanıtma bürosu müdürleri, bağlı bu
lundukları diplomatik temsilcilik veya konsolos
luk heyeti şefinin emri altında görev yaparlar ve 
onun bilgisi altında aidoldukları bakanlıklarla 
teknik ve idari işlerle ilgili olarak yazışma yetki
sine sahiptirler. 

13 Haziran 1952 tarihli ve 5952 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesiyle 14 Kânunusâni 1938 
^tarihli ve 3312 sayılı Hariciye Vekâleti Teşki-
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lâtı Kanununa eklenen 1 nci ek maddenin son 
fıkrası hükmü saklıdır. 

5. Yabancı bir devlet veya milletlerarası ku
rul nezdinde veyahut bir milletlerarası konfe
rans veya toplantıda Türkiye Cumhuriyetini 
temsil yetkisine sahibolarak Bakanlar Kurulu 
kararnamesiyle geçici olarak belli bir görevle gö
revlendirilen temsilciler ve temsilci heyetleri 
başkanları, Türkiye Cumhuriyetini bağlıyacak 
hususlarda Hükümetin emir ve talimatını, Dışiş
leri Bakanlığı kanaliyle alır ve bütün yazışmala
rını bu bakanlık vasıtasiyle yaparlar. Bu bendde 
bahis konusu temsilci heyeti başkanı Dışişleri 
Bakanı veya Dışişleri Bakanlığı memurlarından 
biri değilse, bu heyette Dışişleri Bakanlığı her 
halde temsil edilir. Bu bendde bahis konusu 
temsilci heyeti ticari nitelikte bir müzakere 
için görevlendirilmişse, bu heyetin Başkanlı
ğının Ticaret Bakanı veya Ticaret Bakanlığı 
memurlarından biri tarafından deruhde edilme
miş olması takdirinde, zikri geçen bakanlık bu 
heyette her halde temsil edilir. Bu bendde ba
his konusu bir temsilci heyetinin malî konularla 
da görevli olması halinde, bu heyetin başkanlı
ğının Maliye Bakanı veya Maliye Bakanlığı me
murlarından biri tarafından deruhde edilmemiş 
olması, takdirinde, zikri geçen Bakanlık bu he
yette her halde temsil edilir. 

6. Genel ve katma bütçeli bakanlık, daire 
ve kuruluşların, mahallî idarelerin, Kamu ikti
sadi Teşebbüslerinin, özel kanunla kurulmuş 
olan bankaların kamu kurumu niteliğindeki mes
lek kuruluşlarının ve kamu yararına çalışan 
derneklerden özel gelir kaynakları ve özel im
kânları kanunla sağlanmış olanların yabancı 
Devlet büyükelçilik, elçilik, başkonsolosluk, 
konsolosluk, fahrî başkansolosluk ve fahrî kon
soloslukları ve sair misyonları ile ve milletler
arası kurullar temsilcilikleri ve misyonları ile 
ve bunlara bağlı müşavirlik, ataşelik, büro ve 
sair mercilerle temasları, milletlerarası hukuk 
kurallarına ve usullerine uygun olarak Dışişleri 
Bakanlığının bilgisi altında yapılır. 

YukardaM fıkrada yazılı bakanlık, daire, ku
ruluş, idare, teşebbüs, banka ve derneklerin 
dış temaslar için Türkiye Cumhuriyetini temsil 
yetkisine sahibolmaksızm resmî görevle Tür
kiye dışına çıkacak mensupları, Türkiye dışına 
çıkmadan önce Dışişleri Bakanlığı ile temas 

ederler; dışardaki görevleri süresince en yakın 
Türk diplomatik temsilciliği veya konsolosluk 
heyeti ile irtibatlarını muhafaza ederler; ve bu 
gibi dış temasların cereyan ve sonucu hakkında 
Dışişleri Bakanlığına bilgi verilir. 

7. İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilâtı 
(O.C.D.E.) nezdindeki Türkiye daimî dele
geliği ile ticaret ve gümrük tarifeleri Genel 
Anlaşmasına (GATT) ilişkin temas ve münase
betleri yürüten Türk heyeti, Dışişleri Bakan
lığına bağlanmışlardır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 

Başkan, tezkere ile çok evvel söz talebetmiştim, 
madde hakkında. 

BAŞKAN — Yok efendim, bana intikal etme
di. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sek-
reterya iyi çalışsın lütfen. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Usta, Sayın Nuri 
Kodamanoğlu sıra ile söz almışlar. Sayın Bay
kan'ı da şimdi not ettim. 

Buyurun, Sayın Ömer Usta. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 

Başkan, maddenin müzakeresi fıkra, fıkra mı 
yapılacak? 

BAŞKAN — Hayır efedim, birinci madde
yi okuttuk. 

ÖMER USTA (Trabzon) — Sayın Bakan, Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmek
te olan Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Cevat 
Açıkalın ve 11 arkadaşının, milletlerarası mü
nasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu 
hakkındaki kanun teklifini tetkik ettim. Bura
da 1 nci maddenin 4 ncü fıkrasına bir hüküm 
konulması hususundaki fikirlerimi belirtmek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Dışişleri Bakanlığın
da olduğu gibi, bâzı bakanlıkların dış ülkelerde 
konulariyle ilgili görevlerini yapmak üzere bü
roları vardır. Buna rağmen Hazineye 7 milya
rın üzerinde gelir getiren Gümrük ve Tekel 
Bakanlığının dış devletlerin önemli şehirlerin
de dahi satış ve reklâm şubeleri yoktur. He
nüz depolarımızda milyonların üzerinde satışa 
amade ve fakat satılamıyan altın gibi tütün
lerimiz vardır. Bizim tütünümüzün kalitesin
den pek çok düşük kalitedeki tütün stokları
nı yabancı milletler, memleket hudutları dışın-
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daki milletlerin şehirlerinde reklâmlarını iyi 
yaparak kurdukları büroları ve elemanları sa
yesinde her yıl eritmektedirler. Bizim tekelin 
dış ülkelerde malını reklâm edecek ve satacak 
büro ve elemanları yoktur. Dünyaca ünlü tütü
nümüzü reklâm edecek, satacak tekeli eleman 
ve bürolarına dış ülkelerde katî zaruret var
dır. Bu itibarla birinci maddenin 4 ncü fıkra
sının «Turizm ve tanıtma bürosu kurulması» 
ibaresinden sonra «Tekel maddeleri ve mamul
leri tanıtma satış ve reklâm bürosu kurulma
sı» ibaresini de bu kanunun 1 nci maddesinin 
4 ncü fıkrasına konulmak üzere teklif et
tim. Bu büronun kurulması ile daha çok dış
ta alıcı arayabileceğiz, daha çok dışta alıcı 
bulabileceğiz, malımızı daha çok satabileceğiz, 
kanaatindeyim. 

Teklifimi müspet oylarınıza arz eder, kanu
nun Dışişleri Bakanlığı ve diğer bakanlık me
murlarına ve Büyük Türk Milletine hayırlı ve 
uğurlu olmasını Cenabı Allahtan diler, hepini
zi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, buyurun. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarımı; bu uzun mad
de de bir noktada redaksiyon düzeltmesi tek
lif etmek istiyorum. Bir, iki noktada da hü
küm düzeltmesi teklifinde bulunacağım. 

Redaksiyon düzeltmesi, 1 nci maddenin 4 ncü 
fıkrası ile ilgilidir. Mütalâam, bilmiyorum sa
yın komisyonun muhabbetine lâyık olur mu? 
4 ncü fıkrada deniyor ki, «Büyükelçilik ve el
çilikler ile başkonsoluklar ve konsolosluklar 
nezdinde özel kanunlarda belirtilen bakanlık
ların ihtisas alanına giren konularda görev 
yapmak üzere müşavirlik, ataşelik, öğrenci mü
fettişliği, turizm ve tanıtma bürosu kurulma
sı» uzuyor. Buna lüzum yok. Kurulmasında 
Dışişleri Bakanlığının mütalâası alınır.» iba
resi cümleyi hem rahatlatıyor, hem maksadı 
sarih olarak belirtiyor. Redaksiyon düzeltme
si olarak teklifim bu. 

İkinci arzım, 4 ncü fıkranın 3 ncü bendin
de önemli bir değişiklik teklifini tazammun 
ediyor. 

Aziz arkadaşlarım; bu bendde deniyor ki, 
«Yukardaki fıkralarda yazılı daimi temsilci 
yardımcısı, (müşavir, ataşe, öğrenci müfettişi, 
turizm ve tanıtma bürosu müdürleri bağlı 
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bulundukları diplomatik temsilcilik veya kon
solosluk heyeti şefinin emri altında görev ya
parlar ve onun bilgisi altında aidolduğu ba
kanlıklara teknik ve idari işlerle ilgili olarak 
yazışma yetkisine sahiptirler.» 

Demek ki, yazışma yetkisini teknik ve ida
ri işlere inhisar ettirmek istiyor bu fıkra. As
lında buna ihtiyaç yoktur. Çünkü, esasen bu 
zevat temsilcinin emri altında çalışacak; sa
rih. Onun murakabesi altında iş görecek; sa
rih. Onun bilgisi altında yazışacak; o da sa
rih. Artık, onun bilgisi altında yazışacak ol
duktan sonra, bu yazışmanın da münhasıran 
«Teknik ve idari» işlere aidolması sakıncalı
dır. Sebebini arz edeyim:. 

Arkadaşlar, kanunlar bugünü düşünerek 
yapılmamalıdır. Her mizaçta âmirin veya baka
nın işbaşında olacağı hesaba katılmalıdır. Şim
di biz nasıl Maliye Bakanlığının inhisarında 
bu işlerin cereyan etmesinde birtakum mahzur
lar görmüş, Dışişleri Bakanlığına birtakım im
kânlar ve yetkiler vermek istiyorsak, yarın bu 
•Vnkân ve yetkilerin tek taraflı takdirlerle bir 
hizmet bakanlığının bütün mülâhazalarını ber
taraf etmesine de cevaz vermiyelim. Binaen
aleyh, mümkündür ki bu temsilci teknik ve ida
ri işlerde değil, düpedüz meselenin mahiyeti 
üzerinde, politikası üzerinde, ilkeleri üzerinde 
son derece önemli ve değerli birtakım müta
lâalar olabilir ve bu mütalâa ve kanaatleri, il
gili bakanlığın mütalâa ve kanaatlerinin de bir 
nevi mümessili olabilir ve fakat dışta görevli 
olduğu için başında bulunan âmirin emri al
tında bu mütalâaların hilâfına iş görüldüğü
nü kendi bakanlığına yazamıyacaktır. Bu ol
maz arkadaşlarım. Bu son derece mahzurlu
dur. 1960 tan evvel Dışişleri Bakanlığının bu 
meseleleri Maliye Bakanlığına rağmen perişan 
etmesinin sebeplerinden birisi bu hükümde sak
lıdır. Onun için ne yapacak bu memur? Ya Dış
işleri Bakanlığından yürütülmekte olan politi
kaya itaadedecek. Çoğu kere zaten böyle olur. 
Emsali maaşları falan bırakıp, dış temsil im
kânlarını tepip, «Gidiş doğru değildir» diye 
birtakım hâdiseler çıkarıp yurda dönme teh
likesini göze alan memur zaten az bulunur. Ama 
bunu göze alan da olsa, kanuna aykırı hare
ket durumunda kalacaktır. Bunu ancak özel 
mektupla yazmak durumunda olacaktır. 
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Bendeniz, bir nebze kamu sektörünün bu 
tip münasebetlerinin içinde bulundum. Böyle 
mahzurları hatırlıyorum. Özel mektupla yaz
maya mecbur olmuştur. Özel mektuplar mua
meleye konsa bir türlü, kononasa bir türlü. Bi
naenaleyh, devlet hizmetlerinde birtakım sıkın
tılar doğabilir. Bu nâdir ahvalde vukua ge
lir. Hiç şüphesiz çoğu kere böyle olmaz. Onun 
için, meseleyi büyütüyor değilim, ama bu ola
bilir. Nâdir ahvalde olabilir. Fakat, o işte o en
der hal, derpiş edilmediği için devlet, millet 
son derece büyük zararlara duçar edilmiş ola
bilir. Onun için bu fıkradan «Teknik ve idari 
işlerle ilgili olarak» ibaresi çıkarılmalı, «Konso
losluk heyeti şefinin emri altında görev ya
parlar ve onun bilgisi altında aidoldukları ba
kanlıklarla yazışırlar», denmeli. Zaten bilgisi 
altında olacağı için, âmiri olan dışişleri men
subu, elçi veya konsolos veya başka kimse, var
sa mukabil mütalâası, bu teknik memurun 
mütalâasının karşısına kor, fakat herhalde bu 
kanaat ayrılığı en yüksek merci olan Dışişleri 
Bakanlığımızda ve memurun mensubolduğu Ba
kanlıkta bir defa değerlendirilme şansı bu
lunur. Bir defa ihtilâfı en yüksek ilgili mer
ci görmüş olur. Ondan sonra takdirini kulla
nır, sonunda ya memura hak vererek Dışişle
ri Bakanlığı temsilcilerinin kanaatlerine bir 
direktif vasıtasiyle değişme getirilir, istikâmet 
verilir veya memurun mütalâası benimsenmez, 
mesele yok, âmirin mütalâası ise işler, devam 
eder. 

Onun için bu noktadaki ısrarımı sayın ko
misyonun dikkatine hususiyle sunmak istiyo
rum. Böyle tecrübeler oldu, hâtıramda bir iki 
misal de var, fakat bu misali burada teşhir et
mekte mahzur görürüm. Çünkü birtakım özel 
hususları da anlatmaya mecbur olacağım misa
limi söylersem. Buna lüzum yoktur. 

Zannediyorum demek istediklerimi söyleye-
bildim. Bu noktada önerge de vereceğim, itiba
rınızı rica ederim. 

İkinci arzım, beşinci fıkrada, temsilci he
yetlerin, Türkiye Cumhuriyetini bağlıyacak hu
suslarda Dışişleri Bakanlığından talimat al
ması öngörülüyor. Kanaatimce bir hususta ta
limatını Dışişleri Bakanlığından alması uy
gundur. Gerçi sayın komisyon Başkanımız ben

denize biraz evvel lütfedip dediler ki; «Pek 
basit meselelerde birtakım talimat bahis mev
zuu olabilir, bunun için de ta oralardan getir
mek lüzumu olmıyabilir». Fakat genellikle bir 
yazışma disiplininde birtakım gedikler açıl
dı mı, o gediklerden ne çeşit konuların, kanu
na rağmen kaçabileceğini tahmin etmek ko
laydır. Bu itibarla kanaatimce yazışma disipli
ni esas olmalı. Bunun teknik imkânları da var, 
birkaç nüsha olur bu. Daima ilgili yerlerde ya
zılar birer kopya olarak sunulur. Herkes ken
disi ile alâkalı hususların ne yolda cereyan et
tiğine muttali olabilir. Ama fazla ısrar etmi
yorum. Eğer bu tecrübeli dışişleri mensupları
mızla daha hizmete uygun görülüyorsa me
sele yok. 

Yine bir başka arzım, bumaddenin beşinci 
fıkrasının son bendi ile alâkalıdır. Burada de
niyor ki; özel temsil yetkisiyle kurulan heyet
lere, meselâ Ticaret Bakanlığı ile ilgili iş için 
kurulmuşsa, o bakanlığa mensup birisi riyaset 
etmiyorsa, o bakanlık temsil edilsin. Aynı mü
talâa Maliye Bakanlığı için de derpiş olunmuş. 
Meselâ Maliye ile ilgili bir özel temsil heyeti 
teşekkül etmiş ve bunun reisi Maliye Bakanlığı 
mensubu değilse, o bakanlık da temsil edilsin, 
deniyor ve bununla iktifa ediliyor. 

Şimdi, ben yine Sayın Komisyonun dikkatine 
arz ötmek istiyorum. Talbiî itibar edJiP etmemek 
kendilerinin bileceği işitir. Bunu umumi yazalım. 
Nedenini iarz ©deiyim. 

Şimdi, milletlerarası ilişkiler sön zamanlarda 
çc1: göiıiıledi. Alışılan modellerim dışına taşı
yor. Meselâ gün olmuştur, bir komşu ülkeye eği
timcilerim de katıldığı, pâriömanterlerin bulun
duğu bir karıma temsil heyeti giderilmiştir. 
Fakat faaliyetin mlilhver&ni kültür ilişkileri teş
kil edecektir, Veya bunu meselâ Ulaştırma Ba
kanlığı için de söylemek mümkündür. Ulaştır
ma Bakanlığınım bir hizmetli ile alâkalı fevkalâ
de blir temsil heyeti teşkil ©dilmesi mıevzuubalhis 
olabilir. Genellikle arkadaşlar, böyle bir heyete 
riyaset edecıek tecrübe ve vasıflarda insanlar, 
çoğu kere bu bakanlıklarımızda bulunmıyabilir 
veya bulunsalar da gönderilmelerinde bâzı se
beplerle imkân bulunJmıyabiliir. Genellikle bu 
tip heyetlere tecrübeli Dışişleri mensupları ri
yaset ederler. O halde, meselâ bu heyetin vazi
fesi Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili iae, lûtfetsiim-
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ler bu heyette Ulaştırma Bakanlığı bir memur 
ile temsil olunsun. Çünkü yapılacak hizmet o 
Bakanlığa ait olup bitenlerin içyüzünü ancak 
bu memur vâsitasiyle öğrenmek mümkün ola
caktır. Binaenaleyh bu maddenin umumi yazıl
masında fayda görürüm. Eğer reis o vekâlete 
lait değil ise, o vekâletin en as bir kişi ile temsil 
olunmasının sadece Ticaret ve Maliye vekâlet
lerine inhisar ettirilmesini öngörmemenizi rica 
ederim. Bir dileğim de budur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Muammer Baykan, bu

yurun efendim. 
MUAMMER BAYKAN (Çanakkale) — Sa

yın Başkan, muhterem milletvekilleri. 

Dış münasebetlerde tevhit, temsilde vahdet, 
muhalefet ve muvafakate mensup bütün arka
daşlarımız tarafından kabul edilen bir esas olu
şu, hakikatten hepimize kıvanç verecek bir olay
dır. Bu, Hükümetlimizin programında da esasen 
bu şekilde belirtilmiştir ve bu yolda Geçici Ko
misyonun ve kanunu teklif eden arkadaşların 
mesailerini takdirle ve minnetle anmamak müm
kün değildir. 

Kamunun maddeleri üzerinde ve bilhassa şu 
anda müzakere etmekte olduğumuz madde üze
rinde, Sayın Coşkun Kırca arkadaşımızın da az 
evvel ifade ettikleri gibi, maddenin ifade edi
liş şekli bakımından birçok itirazlarım vardı. 
Komisyon Sözcüsü büyük lûtufta bulundular, 
bu sabah 2,5 saat gibi uzun bir zamanlarını ver
diler ve bu husustaki önergelerime iltihak öt
mek lûtfunda bulundular. Bu bilhassa 1 nci mad
denin 4 ncü bendinin 1 nci cümlesinde, 2 nci 
cümlesinde ve 3 ncü paragrafımda vâki önerge
lerdir. Bundan sonra 6 nci fıkrada da bir öner
gemiz olacaktır. Bu önergelere iltifadedilmesini 
bilhassa istirham ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Türklüğü yurt dışında temsil etmek büyiiık 
bir şereftir. Bu kanunla görevlendirmek istedi
ğimiz vazifelilerimizin memleket gerçeklerine 
uygun yurit dışındaki etüdlerini, tetkikaltlarını 
noksansız oüıaraik, ama faydalı olanlarını, mille
timize maletmesi lâzımdır. 

1 nci maddenin 4 ncü fıkrasında, biraz ev
vel arz ettiğim mâruzâtıma dayanarak, bir hu

susun noksan olduğunu gördüm, onun için söz 
aldım. 

Muhterem milletvekilleri; Türkiye'nin tam 
mânası ile bir tanm memleketi olduğunu bilimi-
yen yoktur. Biz yakın yıllara kadar dedelerimiz
den, babalarımızdan görenekler halinde devral
dığımız iptidai usullerle, ampirik usullerle zira
at yapmaktaydık. 

Avrupa devletlerinin kısa zamanda gelişme
si, tamamen tarım yönünden inkişaf etmesi ora
yı, görenlerin, orada çalışanların yurda getir
dikleri bilgi yenilikleriyle, âlet, ekipman yeni
likleriyle memleketimizde bir gelişme olmuş ve 
Türkiye bugün teknik tarımla haşır neşir olan 
bir ülke haline gelmiş, ama değerli arkadaşla
rım, bu da kâfi değil. Yurt dışına gidenler gör
düler, biliyorlar; dünya milletlerinin her sahada 
olduğu gibi bilhassa tarım yönünden, tarım tek
niği yönünden inkişaf ettiğini kimse inkâr ede
mez. Onun için muhterem arkadaşlarım, bu ka
nunun 1 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının 5 nci 
satırına, arz edeceğim küçücük bir cümleyi ek-
liyecek olursak bu cümlenin memleketimize 
hayrının çok büyük olacağına ittifak etmiş olu
ruz. O da şudur : 

Aziz arkadaşlarım, bugün yurt dışındaki 
büyükelçiliklerimizde, konsolosluklarımızda ve
ya benzeri temsilciliklerimizde basın ataşeliği 
var, ticaret ataşeliği var, ataşemiliterlikler var, 
kültür ataşeliği var, ama dikkat edin, tamamen 
tarım memleketi olan bu memleketimiz için ta
rım ataşeliği, ziraat ataşeliği yok. 

Değerli arkadaşlarım, ziraat ataşeliklerinin 
ihdası ve ihyası Türk tarımının kalkınmasında 
çok büyük rol oynıyacaktır. Çünkü, bugün Türk 
köylüsü, Türk tarım müstahsili istihsal ettiği 
tarım ürünlerini değerlendirmekte güçlük çeki
yor. 

Biraz evvel bir arkadaşım sadece tütün prob
leminin muhtevasından bahisle; tekel bürosu 
açılmasını uygun gördü. 

Değerli arkadaşlarım, sadece tütünde değil, 
bütün tarım ürünlerimizin yurt dışına ihracın
da ve Türk mahsullerinin yurt dışında değer
lendirilmesinde rol oynıyacak olan ziraat ata
şelikleri, buna muvazi olarak; teknik makinalar-
rın, alet ve edevatın, kimyevi gübrelerin, zirai 
mücadele ilâçlarının, her türlü zirai neşriyatın 
faydalı olanlarının Ve teknolojik yeniliklerin 
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Türk ziraatçılarına aktarılmasını da sağlıya-
caktır. 

Onun için muhterem arkadaşlarım, bu hu-
ısusta bir cümlelik bir önerge takdim ediyo
rum Sayın Başkanlığa, önergeme iltifat buyur
duğunuz takdirde mâruzâtımın tahakkuku sağ
lanacak ve Türk tarımının yurt dışındaki tem
silcileri vasıltasiyle, fiilî görevleri vasıtasiyle 
Türk köylüsü, Türk çiftçisi büyük faydalar gö
recektir. 

Takdir Yüce Heyetinizindir, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca, komisyon 
adına buyurun. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım. 
benden evvel konuşan sayın arkadaşlarımın mü
talâalarına arzı cevabetmek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Sayın Ömer Usta arkadaşımız, Gümrük ve 
TekeH Bakanlığının hariçte satış büroları kur
ması hususunun bu kanuna dercedilmesini iste
di. Şunu belirteyim ki, bu kanunun mevzuu Te
kel Umum Müdürlüğünün meşgul olduğu mah
sullerin dışarıya satılmasının sağlanmadı için 
teşkilât kurulması hakkında değildir. Kendileri
ne su hususu hatırlatmak isterim ki; 4991 sa
yılı Kanun buna imkân veren, satış memurları 
gönderilmesine imkân veren hükümler taşımak
tadır. Esasen bu husus Türkiye Cumhuriyetini 
milletlerarası hukuk plânında ilgilendiren bir 
konu da değildir. Esasen Tekel Umum Müdür
lüğünün ticari muamelâtında yabancı firmalar
la yapmak istediği temaslar bu kanunun kap-
smı içinde değildir. Bu temalıları yapmak isiti-
yen Tekel Umum Müdürlüğü memurları harice 
giderler, sadece bu kanunun 1 nci maddesinin 
7 nci bendi gereğince, Dışişleri Bakanlığına, git
meden evvel uğurlar, müdavelei efkârda bulu
nurlar, fakat ayrıca bunun için her hangi bir 
hüküm şevkine burada lüzum yoktur. 

Sayın Kodamanoğlu önemli bir hususa te
mas ettiler, 1 nci maddenin 4 ncü bendinin 
3 ncü fırasındaki; teknik ve idari işlerle ilgili 
olarak yazışma yetkisine sahibolsunlar, daimî 
temsilci yardımcısı, müşavir, ataşe, öğrenci mü
fettiş, turizm ve tanıtma bürosu müdürleri, de
mişiz. Buna sair memurları da ilâve eden bir 
takririmiz var. 

Şimdi burada zaten teknik ve idari işlerle 
ilgili olarak yazışmadan maksadımız; o bakan
lığın, yani daimî temsilci yardımcısının, müşa
virin, ataşenin, öğrenci müfettişinin, turizm ve 
tanıtma bürosu müdürünün veya sair bakanlık 
mensuplarının mensuiboldukları bakanlığın gö
rev ve yetkileri alanına giren işlerdir; bunu 
böylece tashih eden Sayın Baykan'ın bir önergesi 
vardır, o önerge komisyonumuza daha önce in
tikâl etmiştir ve komisyonumuz buna iltihak 
edecektir. Yalnız, bu yazışma yetkisini, diplo
matik temsilcilik şefinin nasıl olsa bilgisi altın
da yapılıyor, diye her hususa kadar genişletme
ye komisyonumuz taraftar olamıyacaktır. Sa
yın Kodamanoğlu'nun da bu noktada bize iş
tirak edeceğinden eminim. Bir tek misal vere
yim; faraza bir ticaret müşaviri orada bulunan 
savunma ataşesinin görevleriyle ilgili olarak, 
kabul buyururlar ki, her hangi bir yazışma yet
kisine sahibolmasınlar, bu kimseleri bu yetkiye 
sahip kılarsak o zaman kendi görev ve alanları 
içinde çalışmaktan vazgeçerler ve bazan çok 
cazip gelebilecek diğer ataşe ve müşavirlerin 
hattâ doğrudan doğruya diplomatik temsilcilik 
şefinin yetkisi içine giren işlerle uğraşmaya yö
nelirler. Binaenaleyh asıl hizmetlerini yapabil
meleri için zannediyorum böyle bir tashihle ik
tifa ötmek yetecektir. 

Kendileri 1 nci maddenin 4 ncü bendinin 
1 nci fıkrası için bir metin tashihi teklifinde 
bulundular. Bu metinde de Sayın Baykan'ın 
bir takririne komisyonumuz iştirak edecektir, 
o zaman bu cümle zaten kısalmış oluyor. Bura
da, Dışişleri Bakanlığının yazılı mütalâası alın
dıktan sonra bu 'müşavirlik, ataşelik ve sair me
murluklar kurulsun, demişiz. Bu husus zaten 
Özel kanunlarının çoğunda mevcudolan bir ka
yıttır. Esasen tatbikatta da yerleşmiştir. O iti
barla bunu buradan kaldırmak yerinde olur, 
diyoruz ve lüzumsuzdur, o zaman zaten cümle 
ağırlığını kaybedecektir. 

Sayın Kodamanoğlu yine 5 nci maddede 
«Türkiye Cumhuriyetini bağlıyacak hususlarda 
Hükümetin emir ve talimatını, geçici temsilci 
heyetleri Dışişleri Bakanlığı kanaliyle alır.» 
hükmündeki, «Türkiye Cumhuriyetini bağlıya
cak hususlarda Hükümetin emir ve talimatını 
kaydını kaldıralım, bütün talimatı bunlar Dışiş-

I leri Bakanlığı kanaliyle alsınlar.» der. Bu çok 
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ağır bir hüküm olur, tatbikatta da böyle bir şey I 
yoktur. Esasen bu heyetler dışarıya gittikleri 
zaman ister istemez bütün yazışmalarını Dışiş
leri Bakanlığının şifre ve kurye hizmetleri va-
sıtasiyle yapmak durumundadırlar. Kaldı ki 
burada da bütün yazışmaların Dışişleri Bakan
lığı vasıtasîyle yapılacağı söylenmektedir. Bu 
suretle Dışişleri Bakanlığı zaten bu yazışmala
ra muttali olacaktır. Fakat bu yazışmalarda, 
hakikaten tıpkı bir müşavirin görev alanı için
de olduğu birtakım, Hükümetin ayırıca emir 
ve talimatını müstelzim olmıyacak talimat veri
lebilir ki, bu yetki genişliğini de ihtisas bakan- I 
Hıklarına bırakmakta fayda vardır. Nasıl olsa 
Dışişleri Bakanlığı bu yazışmaları da görecek
tir, fakat Hükümetin emir ve talimatı söz ko
nusu olursa belli başlı tercihler yapılması söz 
konusu, oldukta, anlaşmayı parafe edip 
etmemek, imzalayıp imzalamamak söz konusu 
oldukta, o zaman elbetteki talimat Dışişleri ka- I 
nalivle verilecektir. Bu hususta da bize iltihak 
edeceklerini umuyorum. 

Kendileri yine, bu temsilci heyetleri için 
umumi bir hüküm sevk edelim, dediler. Bir nok
tada yanılıyorlar. Dediler ki; «Bu heyetlere I 
umumiyetle Dışişleri Bakanlığından bir memur I 
riyaset eder.» Bu kanunun sistemi bu değil, bu I 
kanunun sistemi, bu temsilci heyetlerinin Dışiş- I 
leri Bakanlığı kanaliyle Hükümet talimatını al- I 
m^mı. yazışmaları da bu bakanlık kanaliyle I 
yapmasını sadece hükme bağlamıştır. Yoksa, I 
bu arecici temsilci heyetlerine Dışişleri Bakanlı- I 
"•ı/nıdan da olduğu gibi her hangi diğer bir ba- I 
kanlıktan da hizmetin icabı gerekiyorsa bir 
memur baskanflık edebilir; bunu bilhassa zabıt
lara geçirmek isterim. Umumiyetle yanlış an- I 
lasılmış ve bâzı ahvalde de yanlış anlatılmıştır I 
sanıyorum. I 

Sadece biz burada şu hükmü koyuyoruz:: I 
«Dışişleri Bakanlığı her halde bu heyetlerde I 
temsil edilir.» Bu demek değildir ki Dışişleri 
Bakanlığı her defasında merkezdeki bir memu- I 
runu harcırah verip dışarıya gönderecektir; ha
yır. Çoğu kere bu iş zaten mahallinde bulunan I 
bir sefaret memurunun tavzih edilmesi suretiy
le halledilir. Bir başka hüküm koymuşuz; Ti
cari ise Ticaret Bakanlığı behemehal temsil 
olunur, ya başkan alarak veyahut üye olarak. I 
Malî bir işse Maliye Bakanlığı behemehal tem- | 
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sil olunur, ya başkan olarak ya üye olarak, de
mişiz. Sayın Kodamanoğlu diyorlar ki, «Bunu 
genişletelim. Diğer bir bakanlığı ilgilendiren bir 
müzakere yapılacaksa o bakanlığın da orada 
üye bulundurması mecburiyetini her halükârda 
koyalım.» 

Bunun bâzı mahzurları olabileceğini kendile
rine arz etmek isterim. Bu takdirde zannediyo
rum dışarıya çok memur göndermek mecburi
yetinde kalırız. Böyle bir mecburiyeti Bakanlar 
Kuruluna yüklersek, o zaman her bakanlıktan 
birisinin gitmesi ioabeder. Halbuki umumiyetle 
iktisadi işlerde iki süzgeç vardır dış münase
betler söz konusu oldukta. Bir kere umumi ik
tisadi işler olarak plânlamanın ve maliyenin 
süzgeci vardır ve bu işler dış münasebetleri 
ilgilendirdiği zaman Dışjişleri Bakanlığının süz
geci vardır, bu kanuna göre ve bu kanun tat
bik edilirken yerleşecek olan sisteme göre. 

Şimdi, bu durumda bâzı ahvalde hakikaten 
bizzat ilgili bakanlık dahi kendi üyelerinden, 
kendi memurlarından birini göndermeyi arzu 
etmez. Eğer o heyette Dışişleri Bakanlığı tem
silcisi bu işi yapabilecekse ona bırakır, Maliye 
Bakanlığı temsilcisi yapabilecekse ona bırakır, 
Ticaret Bakanlığı temsilcilsi yapabilecekse ona 
bırakır. Fakat şu hususu kendilerine temin et
mek isterim; bu metinde bu üç bakanlığın dı
şındaki bakanlıklar memurlarının da hizmetin 
icabı gerektirdiği takdirde bu geçici temsil he
yetlerine Bakanlar Kurulu kararnamesinin it
hal edilmesini önliyen hiçbir hüküm de mev
cut değildir, ithal edilebilirler. Ama mecburi 
kılarsak zannediyorum o zaman devlet en aşa
ğısından harcırah ödemek bakımından büyük 
müşküllerle karşılaşır ve nimetin icaJbettirme-
ıdiği ölçüde dışarıya çok geçici temsilci heyet
leri göndermek glibi bir mahzur doğar. O iti
barla bunu kabul edemiyeceğiz. 

Sayın Baykam'a teşekkür ederim. Daha ev
vel ifade etmiş olduğum hususları teyidetmiş 
oldular, tekrar teşekkür ederim. 

Sayın Süleyman Onan, Tarım Ataşelikleri
nin burada mecburi kılınmasını istediler. Tek
rar arz ediyorum; kanunumuzun mevzuu bu 
değil, özel kanunları bakanlıkların hangi mü
şavir ve ataşeliklerin kurulmasını mecburi kıl-
mışsa veya'bu yetkiyi o bakanlıklara vermişse 
zaten o sahalarda bu müşavirlikler ve ataşelik-
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ler kurulacaktır. Ama tekrar ediyorum; dün
yada hiçbir devletin her diplomatik temsilci
likte tarım ataşesi yoktur arkadaşlar, hiçbir 
devletin yoktur. Böyle bir mecburiyeti bura
ya koymak ne hizmetin gereğidir, ne de Tür
kiye Cumhuriyetinin malî imkânlarının iltihak 
edebileceği bir husustur, bu mümkün olmaz. 
Yalnız, kendilerini tatmin için şu kadarını söy-
liyeyim ki, daha önce Milletlerarası İktisadi 
İşbirliği Teşkilâtı Genel Sekreterliği Hazine 
Genel Müdürlüğünün dış kadroları içinde bu
lunan ve dışarda bu sair bakanlıklar diyebile
ceğimiz bakanlıkların memurlarına hasredilen 
kadrolar, burada aynen muhafaza edilmiştir, 
bu kadrolar Dışişleri Bakanlığına bağlanmış
tır, fakat bu kadrolardan Dışişleri Bakanlığı 
memurları tâyin edilmiyecektıir, Dışişleri, Ma
liye ve Ticaret bakanlıkları memurlarının dı
şındaki, ezcümle Tarım Bakanlığı memurları 
hizmetin icabettiği görevlere bu kadrolardan 
tâyin edilecektir. Hizmet bazen tarım ataşele
rinin de muhtelif yerlerde bulunmasını haki
katen faydalı ve hattâ zaruri kılar. Bunlar za
ten vardır ve muhafaza olunmaktadır, ama bü
tün diplomatik temsilciliklere mecburiyet ifa
de eder bir tarzda genişletilmesi hususundaki 
mahzurlar hakkındaki ifadelerimize, ümidede-
rim ki, sevgili Onan arkadaşımız da iştirak ede
ceklerdir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Fethi Çelikbaş, buyurun efen
dim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, sayın sözcünün izahatından da açık
ça belli olmuştur ki, bu madde daha çok uygu
lama ile ilgili teferruat hükümlerini ihtiva et
mektedir. 

Daha evvelki kanuşmamda da arz ettim; ka
nunların bu çeşit mecburi hüküm sevk etmediği 
ahvalde de Hükümet içerisinde ilgili bakanlık
lar hizmetlerin müessiriyetini artırmak için bu 
çeşit tatbikata girebilirler ve bu mümkündür. 
Bir misal olsun diye arz edeyim; Hükümetçe 
imza edilmiş anlaşmalar gereğince çeşitli hük
mi şahsiyeti haiz müesseselere tanınan kredi
lerin kullanılmasındaki gecikmeleri görerek 
umumi bir müzakereci mahiyetinde teknisyen 
vaktiyle Vaşington'a gönderildiğinde Maliye 
Bakanlığının orada yetkili memurları böyle bir 

kimsenin hizmetinden faydalanmanın mümkün 
olduğunu ve son derece verimli olduğunu göre
rek bakanlığa yazarlar ve Maliye Bakanı Sa
yın Ferid Melen böyle bir arkadaş varsa baş
kaca Paris'teki iktisadi işbirliği ve Gelişme 
Teşkilâtında da bu çeşit meselelerimiz oluyor, 
kadrosu Maliye Bakanlığından olmak üzere 
böyle bir kimseyi, bir veya iki, tâyin etmek 
mümkündür, dedi ve tâyin etti, gönderdi. Bu 
bakımdan ben bu maddenin umumi sevk edilişi 
tarzını son derece teferruatlı addetmekle bera
ber ne kadar teferruatlı maddeler getirirseniz 
getiriniz, bunun Hükümet içerisinde bir anla
yışla yakından ilgili olduğu kanaatini taşırım. 

Şimdi, bu hususu böylece tesbit ettikten 
sonra, yine tatbikatta ilgili bakanlıklar ve da
irelerin işlerinin müessiriyetini sağlıyalım der
ken, gecikmesine sebebiyet vermemek için altın
cı 'bendin tatbikatında Maliye Bakanlığının 
kendisini çok hazır durumda tutmasını temen
niye şayan görürüm. Filhakika o bend şöyle
dir : 

«Genel ve katma bütçeli bakanlık, daire ve 
kuruluşların, mahallî idarelerin, Kamu iktisa
di Teşebbüslerin, özel kanunla kurulmuş olan 
bankaların kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının ve kamu yararına çalışan der
neklerden özel gelir kaynakları ve özel imkân
ları kanunla sağlanmış olanların yabancı dev
let büyükelçilik, başkonsolosluk, konsolosluk, 
fahrî başkonsolosluk ve fahrî konsoloslukları 
ve sair misyonları ile milletlerarası kurullar 
temsilcilikleri de misyonları ile ve bunlara bağ
lı müşavirlik, ataşelik, büro ve sair mercilerle 
temasları, milletlerarası hukuk kurallarına ve 
usullerine uygun olarak Dışişleri Bakanlığının 
bilgisi altında yapılır.» ve devam ediyor. Vak
tinizi almıyayım. 

E, şimdi bu kanunun tatbikatında eğer iş 
bir bürokrasiye müncer olursa, devamlı olarak 
Dışişleri Bakanlığı ile ve onun bilgisi içerisin
de muamelâtını yürütme durumunda olan çe
şitli daireler büyük sıkıntılara uğramak tehli
kesine maruz kalabilirler. Etibank'ın bir işi var
dır, müstaceliyeti vardır, bunun görülmesi lâ
zımdır. E, şimdi uçakla gidilir, gelinir, Dışişleri 
Bakanlığı ile vâki temasında iki gün sonra 
bunu görüşelim diye bir cevap alınırsa bunun 
getireceği zarar büyük olur. 
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Bu itibarla başından itibaren söylüyorum 
ve aynı kanaati muhafaza ediyorum; Hükü
met içerisinde ilgili bakanlıkların dış müzake
relerimde Dışişleri Bakanlığının başından sonu
na kadar haberdar olmasına tamamen katılı
rım. Bu zorunludur ve bendeniz; dışa vazifeli 
gönderdiğimde, gittiği memlekette «büyükelçi
lik, elçilk veya bir başka temsilciliğe giderek 
vazifesinin ne olduğunu evvelâ ona anlatması 
ve ibu vazifenin görülmesinde kendisin© yar
dımcı olabileceklerse bu yardımı yapmaları 
hususunda tamim etmişimdir. 

Bu bakımdan tatbikatta yürütülebilecek bâ
zı mevzuları son derece kati bir anlayış içeri
sinde yürütmek zarureti ortaya çıkar ise, bu, 
arz ettiğim gibi, Dışişleri Bakanlığının davra
nışı ile çok yakından ilgilidir. Birtakım kamu 
teşebbüslerimizin, mahallî idarelerin, hattâ 
özel kanunlarla bütçeden yardım gören mese
lâ Kızılay ıgibi bir teşekkülün çalışmalarında 
bâzı zorluklara raslaması mümkün hale gelebi
lir. 

Bu bakımdan prensiple beraber olmakla be
raber, tatbikatının bir zihniyet işi, bir davra
nış işi olduğunu da yakından bildiğim için bu
nun zabıtlara aynen geçirilmesinde zaruret gör
düm. 

Her hangi bir şekilde değişiklik noktai na
zarını savunuyorum. Hakikaten Dışişleri Ba
kanlığının bütün dış temaslarımızdan haberdar 
olması, bu temasların neticelerini süratle istih
sal etmek ve neticelerinde müessiriyeti sağla
mak, daha birtakım menfaatler bakımından 
faydalıdır. Bunu kabul ediyorum. Ama arz et
tiğim gibi,, bunun yanında diğer dairelerin za
ruri olan işleri yönünden de onları hareket ser
bestisinden alıkoyacaktır. Vekil umum müdü
rünü çağırdığında; «nedir hâlâ bu mevzuu hal
ledemediniz» dediğinde; «e ne yapalım efen
dim, halâ Dışişleri Bakanlığından bir imkân 
bulup derdimizi anlatamadık» cevabı, vekili o 
memuru mesul etmekten alıkoymamalıdır. 

Bunu son derece ehemmiyetli telâkki ediyo
rum. Şimdi bir not aldım, daha da ferahladım. 
Esasen ona gelecektim; öyle haller olabilir ki, 
müstacel bir temastır, bunu ilgili daire yapar, 
sonunda Dışişleri Bakanlığına verir. Bakın bu 
zaruridir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Komisyon bu hususu ka
bul edecek efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Mükem
mel.... Bunun da zapta geçmesinde fayda görü
rüm. Komisyon deminden beri arz ettiğim mü
talâaları değerlendirerek müstacel hallerde ön
ceden müzakere ederek gitmektense, derhal gi
dip netice almanın daha faydalı olacağım ilgi
li dairenin takdir etmesi halinde gider müzake
re eder, konuşur, gelir ve sonunda Dışişleri Ba
kanlığına; «şu neticeyi istihsal etmişiz» diye 
bilgi verir. Bu muamele tekemmül etmiştir, 
doğrudur. 

Komisyon buna katıldığına göre, bilhassa 
ilgili dairelerin duyması için arz ediyorum;; 
bu maddeler Türkiye'nin dış müzakerelerinde 
müessiriyetini artırmak maksadına matuf 
maddeler olup, dairelerin daha verimli, daha 
süratli çalışmalarına engel olan maddeler de
ğildir ve bu her hangi bir şekilde bir mazeret 
olarak ileri sürülmemelidir. Komisyon bunu ka
bul ettiğine göre, ilgili bakanlık, daire teşek
kül ve saireler bunun ışığında çalışmaya de
vam edebilecekler demektir ve bu onların vazi
fesidir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde kifayet 
önergesi vardır, okutuyorum, 

Sayın Başkanlığa 

Madde üzerindeki müzakerelerin kifayetini 
arz ederim. 

Erzurum 
Ahmet Mustafaoğlu 

BAŞKAN — Tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler.... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bu madde ile ilgili önergeleri birer birer 
okutup komisyonun kanaatini aldıktan sonra 
Yüce Meclisin tasvibine sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 

1 nci maddenin dördüncü bendinin ilk fık
rasındaki: «Dışişleri Bakanlığının yazılı mü
talâası alındıktan sonra» ibaresinin çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

Çanakkale 
Muammer Baykan 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim komisyon, Sayın 
Muammer Baykan'ın şimdiki okunan önergesi
ne katılıyor. 

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

Diğer bir önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1 nci maddenin dördüncü bendinin ilk fık
rasındaki; «bürosu» ve «kurulması» kelimele
ri arasında «ve diğer bir unvanla memurluk» 
ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Geçici Komisyon Geçici Komisyon 
Başkanı Sözcüsü 

izmir istanbul 
®ettar İksel Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Bu önerge komisyonundur. 
Bu önergeyi tasvibinize sunuyorum. Kabul 

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

Üçüncü önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan milletlerarası münasebet
lerin yürütülmesi ve koordinasyonu hakkında
ki kanun teklifinin 1 nci maddesinin dördün
cü fıkrasının: «Turizm ve tanıtma bürosu ku
rulması» yazılı ibaresinden sonra, «Tekel mad
deleri ve mamulleri satış ve reklâm bürosu 
kurulması» ibaresinin de ilâvesi için gereğini 
saygı ile arz ederim. 

Trabzon 
Ömer Usta 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanibul) — Şifahen arz ettiğim se
beplerle katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl
mıyor. 

Tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Ka<bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Dördüncü önergeyi okutuyorum, 

Yüksek Başkanlığa 

1 nci maddenin dördüncü bendinin ikinci 
fıkrasının ilk cümlesindeki «da» kelimesinin 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Çanakkale 
Muammer Baykan 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon bu önergeye de ka

tılıyor. 
Tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğıer bir önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1 nci maddenin dördüncü bendinin ikinci 
fıkrasındaki «Ataşeler ile ve» kelimelerinin ara
sına «diğer memurlar» kelimelerinin eklenme
sini arz ve teklif ederiz. 
Geçici Komisyon Bşk. Geçici Komisyon Sözcüsü 

İzmir İstanbul 
Settar İksel Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Önerge komisyonundur. 
Bunu tasvibinize sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci nîaclıleniıı 4 ncü bendinin ,3 ncü fi).re

cinin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif 
3 derim. 

«Yukarıdaki fıkralarda yazılı daimî temsilci 
yardımcısı, müşavir, ataşe, öğrenci müfettişi, 
turizm ve tanıtma bürosu müdürleri ve diğer 
memurlar nezdinde bulundukları diplomatik 
temsilcilik veya - ösel kanunun öngördüğü hal
lerde - konsolosluk heyeti şefine bağlıdırlar ve 
onun bilgisi altında aidoldukları bakanlıklar
la, 'kendi yti'ü ve görev alanlarına giren işlerle 
"Igili olarak yazışma yetkisine sahiptirler.» 

Çanakkale 
Muammer Baykan 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Aynen katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye aynan 
katılıyor. 
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Yüce Meclisin tasvibine sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan teklifin dördüncü fıkra

sının üçüncü bendindeki son satırdan, «teknik 
ve idari işlerle ilgili olarak» ibaresinin çıkarıl
masını teklif ederim. 

Yozgat 
Nuri Kodamanoğiu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Biraz evvel kabul edilen 
Sayın Muammer Baykan'ın önergesi muvacehe
sinde artık bu önergenin maksadı yerine gel
miştir. Şayet önergelerini geri alırlarsa kendi
lerine teşekkür ederiz. Almazlarsa o zaman ka
tılmıyoruz. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) Geri 
alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
Geri verilmiştir efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülen teklifin 1 nci maddesinin besinci 

fıkrasının üç ve dört cümlelerinin aşağıdaki 
şclkilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Nuri Kodamanoğiu 

«Bu bentte bahis konusu temsilci heyete, gö
revli olduğu konu ile ilgili bakanlığa mensup 
bir sorumlu tarafından başkanlık edilmiyorsa 
heyette o bakanlık mutlaka temsil olunur. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Şifahen arz ettiğim se
beplerle heyetler çok genişletiliyor, lüzumsuz 
yere genişletiliyor. Bu itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl
mıyor. 

Meclisin tasvibine sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 

Birinci maddenin altıncı bendinin ilk fıkra
sındaki «milletlerarası hukuk kurallarına ve 
usullerine uygun olarak Dış İşleri Bakanlığının 
bilgisi altında yapılır» ibaresinin «Milletlera
rası hukuk kurallanna ve usullerine uygun ola

rak yapılır, bu temaslardan Dış İşleri Bakanlı
ğına bilgi verilir» tarzında tadilini arz ve tek
lif ederim. 

Çanakkale 
Muammer Baykan 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Aynen katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye aynen 
katılıyor. 

Yüce Meclisin tasvibine sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Birinci maddenin, altıncı bendinin, ikinci 

fıkrasındaki «görevle» ve «Türkiye» kelimeleri 
arasına «veya birinci bentte yazılı anlatmalar 
dışında kalan sözleşmeleri Türk Devleti adına 
yapmak üzere» kelimelerinin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Geçici Komisyon Geçici Komisyon 
Başkanı Sözcüsü 
İzmir istanbul 

Settar İksel Coşlkun Kırca 

BAŞKAN — önerge Komisyonundur. 
Yüce Meclisin tasvibine sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Ben de bir 

önerge hazırlıyorum Sayın Başkan. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Biraz evvel Sayın Muam
mer Baykan'ın kabul edilmiş bulunan önergesi 
muvacehesinde Sayın Çelikbaş'm konuşmaların
da talebettiMeri husus yerine getirilmiş oldu 
efendim. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi Yüce Meclisin 
değiştirdiği şekilde tasvibinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Katbul etmiyenler... Kaibul edilmiş
tir. 

ikinci maddeyi okutuyorum. 

BaJkanlıklararası Dış İktisadi Münasebetler 
Komitesi 

Madde 2. — Genel olarak Türkiye Cum
huriyetinin milletlerarası iktisadi münasebetle
rinde ve özellikle, dış yardımların sağlanması 
ile ilgili temas ve müzakerelerde takibedilmesi 
gerekli hedeflerin tesbiti konusunda bakanlık-
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lararası Duş İktisadi Münasebetler Komitesi ku
rulmuştur. Bu komite, dış iktisadi münasebetle
rin değişik veçhelerinin koordinasyonunda faa
liyet gösterir ve bu alanda Hükümetçe verile
cek görevleri de yerine getirir. 

Komite, Başbakanlık Devlet Plânlama Teş
kilâtı, Dışişleri, Maliye ve Ticaret bakanlıkları 
ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel 
Müdürlüğü temsilcilerinden kuruludur. Komi
te, gerekli gördüğünde, diğer Bakanlık ve kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşların
dan temsilci davet edebilir. 

Komitenin Dışişleri Bakanlığına bağlı bir 
daimî sekreterliği vardır. Daimî sekreter, Dışiş
leri Bakanlığı meslek memurları arasından Dı
şişleri Bakanınca, Maliye ve Ticaret Bakanla-
riyle mutabık kalınmak suretiyle atanır. Daimî 
sekreter komitenin üyesidir. 

Komiteye, Başbakan veya onun göstereceği 
Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısı veya 
Devlet Bakanı veyahut Dışişleri Bakanı başkan
lık eder. Başkanın bulunmadığı zaman Başkan
lık görevini, Başkanın uygun göreceği Komite 
üyelerinden biri yapar. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Sayın Nuri 
Kodanranoğlu söz istemiştir. 

NURÎ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Vaz 
geçtim efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun komisyon sözcüsü Sa
yın Coşkun Kırca. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
bu madde özellikle dış iktisadi münasebetlerde 
ilgili bakanlıklar arasındaki koordinasyonu te
minata bağlıyan ve daha önce yapılmış bâzı 
tatbikatla ilgili haklı şikâyetler ortadan kal
dırmaya matuf olan bir maddedir. Yalnız bu 
maddede bilâhara bâzı değişiklikler yapmak za
rureti hâsıl olmuştur. Bu da şundan doğmuştur: 
Plânın yılık programlariyle ilgili kararnameler
de bu görevi yerine getirecek Bakanlıklararası 
muhtelif komiteler kurulmuştur. Burada hal
buki bir tek komiteden bahsedilmiştir ve bunun 
üyeleri belli bakanlıklara ve Merkez Bankasına 
hasredilmiştir. Bir de daimî sekreterlik kurul
muştur. Bu daimî sekreterliğin de bünyesi bu
rada dondurulmuştur. Yaptığımız temaslar neti-
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cesinde bu konuda daha elâstiki hükümlerin ge
tirilmesinin uygun olacağı neticesine vardık. 
Evvelemirde bu gibi hususlardaki koodinasyon 
için bir tek komite yerine muhtelif komiteler 
kurulalbilmelidir. 

İkincisi; bu komitelerin sekreteryaısmı şu 
veya bu bakanlığa hasretmeye lüzum da yoktur. 
Bunu da Bakanlar Kurulu istediği gibi yapar. 
Başkanlığını da muhakkak surette şu veya bu 
baJkanlığa hasretmeye de mahal yoktur. Bu da 
Bakanlar Kurulunun yetkisi dâhilinde kalmalı
dır. Buna benzer heyetler esasen meselâ, AID 
için, Ortak Pazar için kurulmuş bulunmaktadır. 
Bunlar tek bir heyet halinde de kurulabilir. Bir 
kaç ayrı heyet halinde de kurulabilir, ihtiyaç
lara göre Bakanlar Kurulu bir kararname ile 
bunları taksim edebilmelidir. 

Komisyonun bir takrirle getirdiği yeni mad
de şudur: Matlalbı şöyle oluyor: «Dış iktisadi 
Münasebetlerin yürütülmesinde ahenk ve işbir
liği. 

«Madde 2. — Türkiye Cumhuriyetinin mil
letlerarası iktisadi münasebetiyle veya bu mü
nasebetlerin belli alanlariyle, ilgili dış temas ve 
müzakerelerde Hükümetin dış politikası ve yü
rürlükteki kalkınma plânına uygun olarak ta
kibi gerekli hedeflerin tesbiti konuşunda, ba
kanlıklararası koordinasyon komite veya komi
teleri, Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle kuru
labilir. 

«Bu komite veya komiteler Bakanlar Kurulu 
Kararnamesiyle verilebilecek diğer koordinas
yon görevlerini de yerine getirirler. 

Bu komitede veya komitelerde Başbakan
lık, Devlet Plânlama Teşkilâtı, Dışişleri, Maliye 
ve Ticaret bakanlıkları ve Bakanlar Kurulu Ka
rarnamesinde gösterilebilecek diğer bakanlıkla
rın temsilcileri bulunurlar. Komite veya komi
teler, gerekli ise, diğer bakanlıklardan, Tür
kiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından ve ka
mu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşların
dan temsilci davet edebilirler.» 

Bu, gereken elastikiyeti sağladığı gibi, aynı 
zamanda koordinasyonun yapılmasına mecburi
yet getiren teminatı da ihtiva etmektedir. Hâ
len mevcut durum bakımından bu metin, diğe
rine şayanı tercihtir. Bu itibarla bunun kabu
lünü istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Adnan Şenyurt, 
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ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Müzakere konusu olan kanun teklifi, mil
letlerarası münasebetlerde temin edeceği vahdet 
sonucu, iktisadi münasebetlerimiz de dâhil ol
duğu halde, dış münasebetlerimizde daha müs
pet ve daha müessir icraatı temin edici mahi
yetteki hükümleri taşımaktadır. Kanaatimiz 
budur dış münasebetlerimizde iktisadi konu
larda yarın Türkiye'ye ve menfaatlerine daha 
çok faydalı olacağı şeklinde ümidimiz vardır, 
temennimiz de budur. 

ikinci maddede, esasen esprisi içersinde ve 
bu vahdeti temin edici düşünce altında tanzim 
edilmiş bir maddedir. 

Bu vesile ile bir temennimizi Muhterem 
Heyetinize, sayın Bakanlık mensuplarına ars 
etmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 

Yıllardan beri, bugün de aynı şey devam 
etmektedir, devam eden bu dış ticaret açığımı
zın cesim bir şekilde olması bütün Türk va
tandaşlarını düşüdürmektedir. Arz ettiğim gibi 
dış ticaret açığımız bütün cesametiyle ve bü
tün arzulara rağmen devam etmekte ve mem
leket bütçesini aksatıcı ve yetkileri düşürücü 
bir mahiyettedir. 

Muhterem arkadaşlar ; 

Bunun muhtelif sebepleri yanında, şüp'hesis 
daha çok sorumlusu Ticaret Bakanlığı olsa 
dâhi, şimdiye kadar böyle bir kanım olmama
sına rağmen bunda Dışişleri Bakanlığı ve men
suplarının hissesi de büyüktür, işte bu kanun 
iktisadi mevzularda Dışişleri Bakanlığına birta
kım salâhiyetler ve aynı zamanda bu salâhi
yetler yanında birtakım vazifeler de vermekte
dir. Gönlümüz arzu eder ki, Dışişleri Bakanlı
ğı bu vahdet ve bu espisi içersinde biraz daha 
vazifelerini ve salâhiyetlerini kullanırken dik
katlerini bu noktaya tevcih etsinler. 

Şunu hülâsa olarak arz etmek isterim; Dış
işleri Bakanlığının ve mensuplarının bundan 
böyle klâsik diplomasi usullerine bağlı kalmak
sızın iktisadi alanda da kendisine düşen vazi
feleri ehemmiyetle takibetmeleri icabetmekte-
dir. 

Muhterem arkadaşlarım mâruzâtım, umumi 
ha/tlariyle, bundan ibaret. Yalnız demin bir 
takrir takdim etmek suretiyle bir tadil teklif 

ileri sürmüş olan muhterem arkadaşlarımıza ce
vap verirken sayın Komisyon sözcüsü, «Güm
rük ve Tekel Bakanlığına mevdu vazifelerinin 
içersinde yer almış bir husustur. Binaenaleyh 
bu kanunla getirilmiş olan maksat bu değildir.» 
dediler. 

Bizim kanaatimizce bu kanunla asıl derpiş 
edilen husus ve maksat, bütün işlerin koordine 
ve organize edilmesi, bir elden daha müsmir 
ve verimli bir şekilde yürütülmesidir. Bina
enaleyh kanun, muhtelif teşkilât kanunlariyle 
şu veya bu bakanlığa, şu veya bu müesseseye 
verilmiş olan vazifeleri tanzim edici bir rol 
içerisinde Dışişleri Bakanlığının bulunmasını 
âmirdir. Organize bu kanunun ruhunda ve esa
sında mündemiçtir. O itibarla Dışişleri Bakan
lığı teşkilâtı içerisinde yer almış bulunan va
zifelilerle bütün bu işleri yürütürken icabeden 
bakanlıklarla tam bir işbirliği içerisinde bu
lunmalı ve arz ettiğim gibi memleket için dü
şündürücü bu hale bir çare aramalıdır. Ka
nunun asıl maksatlarından birisi de budur. 
Bunu böyle anlıyoruz ve böylece arz etmiş olu
yoruz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Tahtakılıç, bu
yurunuz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Muh
terem arkadaşlar; 

Bu kanunun genel müzakeresi yapılırken de 
söylediğim gibi, 13 numaralı kanunu ortadan 
kaldırması yönüyle yüzde yüz beraberim. Fa
kat bu kanunda iki özellik var; birisi tüzüğe, 
yönetmeliğe hiç ihtiyaç kalmaması için her 
türlü teferruatın kanunda yazılması gibi, sayın 
sözcünün ve sayın komisyon başkanının da 
kanun tekniğini benden iyi bildiklerine kaani 
olduğum halde kanuna başka şekilde bir 
prensip koymak yerine her türlü teferruatı 
kanun maddesine sığdırmak gibi bir gayret 
görüyorum. Bu, arkadaşlar, bağlar. Nitekim, 
bakınız, komisyon okuyup yazdığında kelime 
kelime vazıh insanlar olduğu halde, kendi 
metinlerini bırakıyorlar, yeni teklifler getiri
yorlar. Bu nevi bir Parlâmento çalışmasından 
nasıl bir netice çıkacağını bilemiyorum. 

Şimdi, bir koordinatör aranıyor. Dikkat 
ederseniz bu, kanunun özelliklerinden birisi. 
Bu işlerde bir koordinatör olsun, o da Dışişleri 
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Bakanlığı olsun. Komisyonun şimdi yazdığı 
metinde genel sekreter kim olacak; Bakanlar 
Kurulu tâyin edecek. Komisyona kimler gire
cek ; Bakanlar Kurulu tâyin edecek. Zaten ar
kadaşlar, Hükümetin müşterek mesuliyetleri 
içerisinde, bakanlıkların kendi fonksiyonları 
içerisinde bu salâhiyetler vardır. Eski deyi
miyle, mündemiçtir. Bu nevi kanunlar, getir
diklerini söyledikleri esnekliği tahdideder. Ben, 
zannediyorum ki, bu kanunun çıkmasında, Sa
yın Başvekilin de burada bulunup işaret etti
ği gibi, hususi bir acelecilik gayreti var. Ben 
bunun mânasını anlamadım. 

Arkadaşlar, birinci madde hakkındaki fik
rimi kanunun tümü müzakere edilirken söyle
dim. 

Şimdi, ikinci maddeyi konuştuk, Sayın Coş
kun Kırca tabiî komisyon sözcüsü olarak şim
di izah edecek. Ben şahsan, komisyonun bi
rinci yazdığı madde ile ikinci yazdığı madde 
arasında komisyon âzalariyle ne zaman muta
bık kalınıp bir ahenk temin edilip de madde
nin mihverini değiştirip esneklik temin etmek 
maksadiyle yeni bir madde tedvin edilmek şek
lini Parlömanter teamüllerle, kanunların çok 
sağlam çıkması, teferruatı ihtiva etmemesi, 
prensip koyarak geçmesi gibi, 20 nci Yüz
yılın zihniyetiyle bağdaştıramadım. Bu nok
tada beni aydınlatırlarsa memnun olurum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Coşkun 
Kırca, buyurunuz. 

GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Şu hususu bilhassa be
lirtmek isterim : 

Bu kanunla diplomatik temsil vahdeti ku
rulmaktadır. Bu demek değildir ki, diğer ba
kanlıklar kendilerine ait salâhiyetlerden, ez
cümle kendilerine ait koordinasyon salâhiyet
lerinden mahrum kılınmşılardır. Tamamiyle 
aksine. Yine diplomatik temsil vahdetinin ku
rulması için Dışişleri Bakanlığına bu kanunla 
verilen yetkilerin mânası, Dışişleri Bakanlığının, 
meselâ bir İktisadi Devlet Teşekkülünün veya 
Tekel Umum Müdürlüğünün mubayaaları husu
sunda dahi, karar yetkisine sahibolduğu mâna
sına da gelmez, gelemez. 

Size cevap vermiyorum Beyefendi. Bu hu
susta daha evvel başkaları konuştular. Onlara 
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da cevap vermek hakkımı ve onların da tatmin 
olmak hakkını zannederim insafla kabul buyu
rursunuz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Dik
katinize güvenim var, Beyefendi. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Eksik olmayınız efen
dim. Bu iltifatlarınıza ve teveccühlerinize ale
nen teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı ko
nuşmayınız. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Biz sadece, bu bakımdan 
şu hükmü getirdik. Sayın Çelikbaş'ın çok haklı 
olarak söyledikleri gibi; Tekel Genel Müdürlü
ğünden dışarıya tütün satınalmak için birisi 
gidecek... Etibanktan, dışardan falanca malze
meyi mubayaa etmek için birisi gidecek... Gitme
den evvel - zaten çoğu kere, her zaman değil 
ama çoğu kere - hizmet pasaportu almak için 
Dışişleri Bakanlığına uğnyacaklar. ilgili daire
sine uğrasınlar, durumu anlatsınlar. Durup du
rurken bir sefirin karşısına çıkmasınlar ve ondan 
sonra, «Bu iş böyle olur, böyle olmaz» diye 
Merkezle muhaberat lüzumu olmasın. Bürokrasi 
ve yazışma lüzumu azalsm. Oraya gittikleri za
man da, ilgili sefaretle veya konsoloslukla temas 
halinde bıüunsular. Kendi işleri bakımından 
o sefaret, o konsolosluk onlara yardımcı olabi
lecek ise olsun. Burada koyduğumuz hüküm 
bundan ileriye gitmiyor. Yoksa, Dışişleri Ba
kanlığına, ezcümle, iktisadi Devlet Teşekkülle
rinin veyahut - bilmem - Tekel Genel Müdür
lüğünün firmalarla teması bakımından dahi yet
kilerini kontrol etmek salâhiyetini burada vermi
yoruz ve veremeyiz, mümkün değildir. 

Bunda sadece, haberi olsun ve mümkün olan 
yardımı yapsın, bunu söylüyoruz. Ama, haberi 
olsun. 

Bütün bunları biz uydurmadık. Mevcut ders
lerden çıkardık. Meselâ, aynı problem Fransa'
da çıkmıştır. Ama,, Fransa bu işi 1801 de 1 nci 
Napoleon'un bir imparatorluk emirnamesi ile 
halletmiştir ve o 1 nci Napoleon'un imparator
luk Emirnamesinde, işte şurada yer alan bütün 
hususlar tanzim edilmiştir. Bizde de, geçirdi
ğimiz dersler, bunların açık açık tanzimini ge
rektirmektedir ve bu tanzim, Devletler Hukuku 
kurallariyle muvazi olmalıdır. Biz, hem o mu-
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vaziliği kuruyoruz, hem de başka devletlerin 
ananesi olan, medeni devletlerin çok daha evvel i 
yaptıkları şeyi burada kanuna yerleştiriyoruz. 
Bunlar aslında teferruat değil, tamamiyle me
deni devletlerin hem idari gelenekleri, hem Dev
letler Hukukunun yerleşmiş kuralları ve tatbi
katıdır. 

Bir hususu, Sayın Tahtakılıç'ı tatmin etmek 
için belirtmek isterim : 

2 nci madde için getirdiğimiz tadil teklifini, 
sadece Komisyonun üyesi arkadaşlarla değil, 
hattâ Komisyon üyesi olmıyan arkadaşlarla, me
selâ Sayın Baykan ile de görüştük ve ondan 
sonra bu neticeye vardık, Hükümet ile de görüş
tük, Komisyonun görüşüdür. 

Koordinasyon bakımından esneklik şu bakım
dan var : 

Bakanlar Kurulunun lüzum gördüğü bütün 
bakanlıklar ve teşekküller, bu koordinasyon 
komitelerine dâhil edilebilirler. Yalnız bir yer
de teminat getirmek istedik ve kendileri de ümi-
dederim ki bendenize iltihak edeceklerdir, bu da 
geçirdiğimiz derslerden dolayı... Doğrudur, bir 
zamanlar Dışişleri Bakanlığının başka bakanlık
larla yeteri derecede koodinasyonda bulunma
dığı... Doğrudur, başka bakanlıkların da bilâ-
hara Dışişleri Bakanlığı ile yeteri derecede koor
dinasyonda bulunmadığı. 

Mevcut bürokrasilerde - hepsini birden kas
tediyorum, hiçbirini tenzih etmiyorum, hiçbirini 
diğerinden daha fazla tutmuyorum, gerçeği söy
lüyorum - mevcut bütün bürokrasilerde, halen 
mevcut hassasiyetler yüzünden «koordinasyon 
yapmama» geleneği vardır. Dışişleri, Maliye ve 
Ticaret bakanlıkları bu komitelerde bulunmaya 
mecbur tutulmakla Bakanlar Kurulu, onlar bu 
koordinasyonu - medeni devletlerin bürokrasile
rine yakışır şekilde, kendi yetkilerini tam ola
rak bilerek, ama başkalarının yetkilerine ve 
Devlet idaresinin icaplarına hürmet ederek 
yapmaya mecbur edilmek istemiştir. Bu, mec
bur etmek isteyiş, belki de Avam Kamarasında 
konuşan bir Hükümetin yahut bir milletvekili
nin akla gelmez. Ama, bizde maalesef akla gel
mektedir. 

Temennimiz, bu kaideler, yeterli, sağlam, me
deni alâmetleri yaratıp ve birgün bunlara ihti
yaç olmasın, ama şimdi ihtiyaç vardır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu mad
denin üzerinde başka söz istiyen yoktur. 
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SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Madde üzerinde söz istiyorum efendim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Oyla
maya geçildikten sonra söz alınmaz, sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Oylamaya geçilmedi efendim, 
henüz takriri okutmadım. 

Buyurunuz Sayın Savacı. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — Muh
terem arkadaşlarım, çok vaktinizi almryacağım, 
hemen arz edip ineceğim. 

Buradaki, «sekreterya» tamamiyle Dışişleri 
Bakanlığı patronajında kurulmakta, fakat işin 
mahiyeti, başlığından da anlaşıldığı gibi, «Ba-
kanlıklararası dış iktisadi münasebetler» dir. 

Dış iktisadi münasebetlerde, Türkiye'nin 
plânlı kalkınması, Türkiye'nin iç malî iktisadi, 
ticari bütün meselelerinin de bunun temelini teş
kil ettiğine göre, şüphesiz o sebeple buradaki 
«Dışişleri Bakanlığı memurları arasından sekre
terin tâyin edilmes?» ibaresinin yerine, - bilmi
yorum acaba Komisyona sempatik gelir mi? -
Maliye Bakanlığından bir sekreterin tâyin edil
mesi bu koordnasyonu sağlamak bakımından çok 
isabetli olur, kanaatindeyim. Şimdiye kadar da 
Maliye Bakanlığınca yürütülen bu hususun, göze 
batar bir sakınca meydana getirmediği ifade 
edilmektedir. O sebeple, işin mahiyeti icabı, iç 
ve dış iktisadi ilişkilerimizin topyekûn birbiriy
le münasebeti nazarı itibara alınmak suretiyle, 
buradaki «sekreterya» hizmetinin Maliye Bakan
lığından getirilecek bir zata yaptırılmasında fev
kalâde fayda mülâhaza ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca, buyurunuz 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım; 
biraz evvel Komisyonun bu maddeyi değiştirmek 
için getirdiği teklifi huzurunda okudum. 

Hepinizin manzuru olduğunu zannediyorum 
ki, Komisyon, bu komitelerde «sekreterya» nın 
şöyle veya böyle kurulmasına mütaallik mevcut 
hükmü çıkarmıştır. Bakanlar Kurulu, hizme
tin icabı olarak lüzumlu görür, sekreteri Mali
ye Bakanlığından kurar; lüzumlu görür Dışiş
leri Bakanlığından kurar; ama lüzumlu görür 
Ulaştırma Bakanlığından kurar. Bunu Bakan-
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lar Kuruluna bırakmayı Komisyon uygun gör
mektedir. Getirdiği yeni teklif bu mahiyettedir, 
efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, Komisyonun 2 nci mad
deyi değiştirmek istemini kapsayan önergesini 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
2 nci maddenin, aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz 

«Dış iktisadi münasebetlerin yürütülmesinde 
ahenk ve işbirliği 

Madde 2. — Türkiye Cumhuriyetinin millet
lerarası iktisadi ınünasebetbriyle veya bu mü
nasebetleri belli alanlariyle ilgili dış temas ve 
müzakerelerde Hükümetin dış politikası ve yü
rürlükteki kalkınma plâmna uygun olarak ta
kibi gerekli hedeflerin tesbiti konusunda, ba-
kanlıklararası koordinasyon komite veya komi
teleri, Bakanlar Kurulu kararnamesiyle kurula
bilir. Bu komite veya komiteler, Bakanlar Ku
rulu kararnamesiyle verilebilecek diğer koordi
nasyon görevlerini de yerine getirirler. 

Bu komitede veya komitelerde Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı, Dışişleri, Maliye ve 
Ticaret bakanlıkları ve Bakanlar Kurulu karar
namesinde gösterilebilecek diğer bakanlıkların 
temsilcileri bulunurlar. Komite veya komiteler, 
gerekliyse, diğer bakanlıklardan, Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasından ve kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarından temsilci 
davet edebilirler. 

Geçici Komisyon Geçici Komisyon 
Sözcüsü Başkanı 
İstanbul izmir 

Coşkun Kırca Settar iksel 

BAŞKAN — Bu önergeyi Yüce Meclisin 
tasvibine sunuyorum. Kabul edenler lütfen işa
ret buyursun... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi şimdi kabul ettiğiniz şekilde 
değiştirilmiş olarak tasvibinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Dışişleri Bakanlığı memurları dışındaki memur
ların diplomatik temsilcilik şefliğine atanmaları 

Madde 3. — Dışişleri Bakanlığı memurla
rı dışındaki memurların büyükelçilik, elçilik 

veya daimî temsilcilik görevine Bakanlar Ku
rulu kararnamesiyle atanmaları, Dışişleri, Ba
kanlığı meslek memurlarının bu görevlere atan
maları için gerekli derecelere erişmiş olmaları
na bağlıdır. 

Yukardaki fıkrada söz konusu atamalar, 
Dışişleri Bakanlığı meslek memurları kadrola
rından yapılır. Ancak, bu memurlar, mensubol-
duklan Bakanlık, daire, idare, teşebbüs »kuru
luş ve kurumdaki bütün müktesep haklarını 
muhafaza ederler; sadece, aylık ve kıdem taz
minatlarını ve ayılklarma bağlı diğer istihkak
larını yeni geçtikleri Dışişleri Bakanlığı kadro
larından alırlar. Bu memurların atandıkları dış 
görevin sona ermesiyle birlikte, bunlar, mensu-
boldukları Bakanlık, daire, idare, teşebbüs, ku
ruluş veya kurumdaki kadrolarına, dış görev sı
rasında kazandıkları haklarla dönerler. 

25 Mayıs 1955 tarihli ve 6577 sayılı Ka
nunla değiştirilmiş olan 19 Mayıs 1928 tarihli 
ve 1218 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Kodamanoğlu, bu
yurun, 

NUHİ KODAMANOĞLU (Yazgat) — Sayın 
üyeler; bu madde, birinci fıkrasındaki bir hü
küm müstesna, son derece faydalı ve güzeldir. 

Birinci maddenin birinci fıkrasında kanaa
timce mahzurlu olan hüküm şudur: Elimizdeki 
metne nazaran; Dışişleri Bakanlığı memurları 
dışındaki memurların büyükelçilik, elçilik veya 
daimi temsilcilik görevine Bakanlar Kurulu ka
rarnamesiyle atanabilmeleri için, Dışişleri Ba
kanlığı meslek memurlarının bu görevlere atan
maları için gerekli derecelere erişmiş olmaları 
şart koşulmuştur. 

Zannıma göre, bu son derece mahzurlu bir 
hükümdür. Sebebi şudur, aziz arkadaşlarım : 
Bugün artık toplumlarda ve eğitim sistemle
rinde birtakım genç adamlar çok kısa süreler 
içerisinde son derece olgun seviyelere varabil
mektedirler. ilimde de, idarede de bunun pek 
çok örneği vardır. Meselâ bir devir olmuştur, 
memleketimizde doktor asistan bir genç insan, 
tahmin ediyorum 30 yaşını dahi bulmamıştı o 
zaman, Devlet Plânlama Teşkilâtının İktisadi 
Plânlama Dairesi Başkanlığına atanmıştır ve 
Türkiye'de Birinci Beş Yıllık Plânın hazırlanma
sında son derece değerli hizmeti geçmiştir. 

500 — 
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Şimdi, bu genç adam milletlerarası bir malî 
teşekkülün çok itibar ettiği uzmanlardan biri
dir. Şimdi, böyle değerde bir insanı biz, Dışiş
leri Bakanlığımızın bu neviden bir hizmetine ata
mak istersek maaşı, derecesi küçük olduğu için 
yapamıyacağız. Böyle insanla hamdolsun bir ta
ne de değildir. Mümkündür ki, üniversiteleri
mizde veya bizzat Dışişleri Bakanlığımızın için
de, dışında birçok değerler henüz yüksek maaş 
derecelerini elde edecek seneleri yaşıyamamış 
olmakla beraber kemale ermiştirler. Bundan 
istifadeleri önliyecek, Hükümetin birtakım de
ğerleri kolayca kullanmasını sağıyacak bir im
kânı bu hükümle kaldırmayalım. 

Nitekim, Yetkiler Kanununda, bütün gön
lümle desteklemişimdir, Hükümete bu hükmü, 
birtakım bakanlıkların müsteşarlığını dahi ser
bestçe atama yetkisini tanımışındır. Meselâ 40 
lira asli maaşla bir genç doçent veya bir idare 
adamı veya bir ilim adamı veya politikada ye
tişmiş çok değerli bir genç insan, pekâlâ müm
kündür Yetkiler Kanununa göre, Maliye Bakan
lığı Müsteşarlığına atanabilecektir. Hatırladı
ğıma göre, Dışişleri Bakanlığı dahi o Yetkiler 
Kanunundaki bakanlıklardan biridir. Ama, bu
rada, bir dış temsilcilik işine atayamıyacağız. Bi
naenaleyh, bu neviden meselelerde genç istidat
lara imkân evrilmesi gerektiğine inanırım. 

Efendim, «Dış temsilcilik Devleti temsil yet
kisini taşımak gibi ağır bir mesuliyeti gerekti
rir, elbette bunda yaşlı olmayı, tecrübeli olmayı 
arıyalım» demek mümkündür ve bu mütalâanın 
bir ağırlığı olduğuna da kaaniim. Fakat dış 
temsil işlerinde tecrübenin ve kemalin mutlaka 
yıllarla elde edileceği kanısında da değilim. 
Çünkü birinci, ikinci, üçüncü derece memur
luklara varabilmek için en az yirmi sene hiz
met görmek lâzımdır. 

Arkadaşlar, bir insanın bazan Devlet içinde 
son derece değerli tecrübeleri kazanması için 
illâ yirmi sene eskimesi gerekmez. On sene ye
tebilir, onbeş sene yetebilir. Ama sizin barem 
kanunlarınızın ölçüsü onbeş sene hizmet etmiş 
bir memuru 800 lira maaşa, yani 60 lira aslî 
maaşa zor getirir. Binaenaleyh, on sene, onbeş 
sene; bu tabiî istidada ve tesadüflere de bağlı
dır; bazan sekiz sene bir insanı, gerçekten 
temsil yetkisine ulaştıracak tercübeyi kazandı
rabilir ve etrafınıza baktığınız zaman kısa sü

reler içerisinde yetişmiş birtakım genç değer
ler görebileceksiniz. Onun için, bendeniz tabiî 
âcizane kanaatimi arz ediyorum; bu kayıttan 
Hükümeti kurtarmak yerindedir, bu hususla 
ilgili bir de önerge takdim ediyorum; itibar 
görürse müsterih olacağım, memnun olacağım. 

Teşekkür ederim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım; 
halen mer'i mevzuatımıza göre, bir Dışişleri 
meslek memurunun büyükelçi unvanı ile mis
yon şefi olabilmesi için üçüncü dereceye eriş
miş olması kâfidir. Üçüncü dereceye erişmiş 
olup ikinci sınıf orta elçi unvanını ihraz etmiş 
olan her hangi bir Dışişleri meslek memuru 
müktesep hak teşkil etmemek şa.rtiyle bir üst 
göreve büyükelçi unvanı ile de tâyin edilebil
mektedir ve halen büyükelçilerimizin büyük 
ekseriyeti de bu durumdadır. 

Şimdi, şu hususu da belirtmek isterim : Ha
len mer'i mevzuatımıza göre, 22 yaşında Dışiş
leri meslek memurluğu imtihanını kazanıp Dış
işleri meslek memuru odayı olan bir kimse 37 
yasında büyükelçilik görevi yapmak için terfi 
imkânlarına sahiptir ve son derecede kabiliyetli 
bâzı memurlar için bu imkânları da Devlet kul
lanmıştır. 22 yaşında girersiniz, kanuni imkân
lar sizin 37 yaşında büyükelçi unvanını taşıma
nıza imkân verir. Aynı kanuni imkânlar, hattâ 
daha fazlası, daha fazlası, diyorum çünkü Kal
kınma Plânının uygulanması esaslarına dair 
933 sayıjı Kanunun 7 nci maddesi Dışişleri Ba
kanlığım bertaraf ederek, bence yerinde olarak 
bertaraf ederek, Maliye, Ticaret, Sanayi, Ulaş
tırma, Bayındırlık ve Tarım bakanlıklarında, 
hattâ genel hükümlerde derpiş edilmiş olan ter
fi süreleri dahi dikkate alınmaksızın, müktesep 
hak teşkil etmemek kaydiyle, daha seri terfiler 
yapmak imkânını vermiştir. 

Şu halde, Maliye Bakanlığı, Ticaret, Sanayi, 
Ulaştırana, Bayındırlık, Tarım bakanlıklarında 
her hangi bir memur 933 sayılı Kanunun, ge
nel hüfeüimıleri dıe aşan, seri terfi etme imfcân-
larınıdan faydalanarak üçüncü dereceye pekâlâ 
erişebilir. Bu balkımdan bu bakanlıklar metmur-
lamnın üçjüııcü dereceye erüşme iankâmları, bir 
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dışişleri .meslek memuru bunun için asgari 15 
seneyi bakanlıkta hizmetle geçirmeye mecbur 
olduğu halde, bu saydığım bakanlıklarda bu 
15 seneden çok daha kısa bir süre içinde de 
üçüncü derece ihraz edilebilir. 

Şimdi, bu imkânlara rağmen dahi çok kabi
liyetlidir, fevkalâde diraetlidir ve muhtelif ba
kanlıklarımızda carî olmuş bir kelimecikle ifa
de edildiği gibi bir dehadır. Kendisini üçüncü 
dereceye erişmeden, 37 yaşına gelmeden hattâ 
fou Maliye, Ticaret, Sanayi, Ulaştırma, Bayın
dırlık ve Tarım bakanlıklarında 37 yaşından 
önce dahi belki 30 yaşına 'bile gelmeden bir gen
ci tahsilinin yüksekliği, çok fevkalâde esaslı 
makaleler yazmış olması ve kendisini şu veya 
bu çevrede çok beğendirmiş olması gibi sebep
lerle henüz beşinci derecede, altıncı derecede, 
yedinci derecede iken, «buyurunuz sizi elçi ve
ya büyükelçi unvanı ile misyon şefi yaptıik, dai
mî delege yaptık» demenin doğru olmadığı inan
cındayım. Halen mer'i mevzuatımız kabiliyetli 
memurlar için son derecede seri terfi imkânları 
getirmektedir. 933 sayılı Kanunun getirdiği ola
ğanüstü seri terfi imkânlarının mevoudollmadığı 
Dışişleri Bakanlığında dahi bir kabiliyetli genç 
asgari 15 sene sonra büyükelçi olabilir; 22 ya
şında girmişse 37 yaşında. 

Ben, çok kere bu Meclisin muhtelif kanallıla
rına menısubolan arkadaşlarımız tarafından, nü
fus kâğıdında yazılı yaşı değil, yüzünün görü
nüşündeki yaşı kendisinin yüzüne çok vurulmuş 
"bir arkadaşınız olarak dahi olsa, yine de genç
liğin verdiği çalışkanlık, bilginin verdiği kabi
liyetin yanı sıra hele diplomatik temsilcilik iş
lerinde tecrübemin ve hizmette zaman geçirmiş 
olmanın da önemli bir rolü olduğuna kaaniim. 
Müsaade etsin arkadaşlarımız; asgari 37 yaşın
da ve hattâ bâzı bakanlık memurları için daiha 
genç bir yaşta büyükelçi unvanı ile, elçi unvanı 
ile dışarıda vazife görme imkânımı kolaylaştıran 
bu hüküm var. Ama bunu her türlü ölçünün dı
şına çıkarak genişletmiyelim. Daha evvelce bir 
fırsatla bu hususu arz etmiştim; Devlet memu
riyeti sadece kabiliyette ve çalışkanlığa da da
yanmaz. Devlet memuriyeti aynı zamanda biraz 
da asgari sabır göstererek muayyen dereceler
de tecrübe edinmeye dayanır. Bir genç kendisin
de çok büyük kalbiliyet görebilir, hepimiz gör
dük bu kabiliyetleri kendimizde; ama başta 
ben pek ,çok insan anlamıştır ki, yine de belki 

de müktesebat bakımından kendisinden daha 
dûn durumda olan bir ağabeysi tecrübe sayesin
de ondan daha çok şey verir. Bâzı noktalarda 

< onun bilmediğini o ağabey bilir. Onun için çok 
seri imkânlar zaten mevzuatımız tanıyor, bun
ları artık sınırsız bir hale getirmekte fayda 
yoktur, zarar vardır. 

Bu kanun hükmü ile şu kolaylık doğuyor, 
şu açıklık mevzuatımııza giriyor: Bir diğer ba
kanlığa mensup memur büyükelçi, elçi, daimî 
delege oldu, kendi bakanlığına giderken Dışiş
leri Bakanlığında gördüğü vazifede kazandığı 
müktesep haklar her halde onun olacaktır, dö
nüşte böyle bir kadroya tâyin edilecektir. O ba
kanlıktan çıkıp Dışişleri Bakanlığına gelirken 
eski bakanlığındaki kadrosuna değil, tarzında 
önemli bir teşvik imkânı açılmaktadır. İşte bü
tün bunları söylüyorum; asgari 37 yaşında el
de etmek imkânı vardır. 933 sayılı Kanunun 
7 nci maddesinin saydığı bakanlıklar bakımın
dan daha da genç. Onun için bunu daha fazla 
genişletmeye Komisyonumuz taraftar değildir. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sa
yın Başkanım müsaade ederseniz bir soru sormlak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendini. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Ko
misyon Sözcüsünün bahsettiği bu imkânlar üni
versite kadrosunda çalışanlar için var mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Üçüncü dereceye eriştik
leri zaman vardır. Kaildi ki, mevzuatımızda şu 
imkân da vardır: Üçüncü dereceye erişmemiş 
bir Devlet memuru bunun rizikosunu herkes gibi 
göze alarak memuriyetten istifa eder, o zaman 
mer'i mevzuatımız imkân vermektedir: Devlet 
memuriyeti ile hiçbir ilgisi olmıyan bir Türk va
tandaşı da elçi, büyükelçi sıfatiyle dışarda va
zife görebilir. O zamain o kimse de işte Harici
ye Vekâleti Teşkilât Kanununun bu mahsus 
hükmüne dayanılarak dışarıya pekâlâ tâyin edi
lebilir. Bu imkânın da mevcudolduğunu zabıt
lara geçiriyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, ikinci 
sualinizi sorunuz. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Bu 
hükmün Devlet memurları dışından baremi ara
maksızın büyükelçi tâyin etme yetkisini kaldı-
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np kaldırmadığı konusunda mütereddittim. 
Açıklamaları bana vuzuh getirdi, zapta böylece 
tescil edilmesini dilemekteyim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Bu şekilde zapta dercede-
cek yeterli ifadelerde bulunduğumu sanıyorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Sayın Gürer buyurunuz. 
MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; müza
keresini yapmış olduğumuz üçüncü madde haki
katen Dışişleri memurları dışındaki diğer vekâ
letlerin memurlarının misyon şefliklerine tâyin 
edilmesini tedvin eden gayet yerinde ve güzel 
bir maddedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu madde ile, ilgili 
vekâlet memurlarına büyük fırsatlar tanınmak
tadır. Binaenaleyh, esas olan bu maddede Dev
leti temsil vasfıdır. Devleti temsil etmek ise 
kolay bir iş değildir. Kabiliyetli olmak, fevka
lâde bilgilerle mücehhez olmak Devleti temsil 
etmeye kâfi değildir. Çünkü, Devleti temsil et
menin başlıca şartlarından birisi, ilk evvelâ Dev
let memuriyetinde lâzımolduğu kadar hizmet 
vermiş olmak ve bu hizmet içinde kendisini ha
kiki temıgil formasyonuna alıştırmış olmak ve 
ondan sonra da kendisinden Devlet olarak hiz
met etmesi beklenen kimseler bu madde ile ken
dilerinde hak görmelidirler. 

Şimdi, değerli arkadaşımız genç bir plânla
ma uzmanından bahsetmek suretiyle böyle kabi
liyetlerin bu madde içinde yer almalarını ve 
dolayısiyle kendilerinden istifade edilmesi hu
suslarını dercettiler. 

Muhterem arkadaşlarım; fevkalâde bir uz
man olmak belki bir Maliye Bakanlığı bün
yesi içinde gayet cazip ve güzel bir iştir. Eğer 
para olarak mütalâa edecek olursak, her za
man kendisini tatmin etmek de mümkündür ve 
bütün hizmetlerinden istifade etmek de müm
kündür. Ama, 30 yaşını idrak etmiş bir gencin, 
fevkalâde bilgilerle mücehhez olsa dahi, bir 
Devleti temsil etmek vasfı henüz daha tam ke
male ermemiştir. Bu madde içinde öyle bir kim
seye Devleti temsil etmek vasfını, büyükelçi ol
mak, orta elçi olmak, veyahuttia bir daimi dele
geliğin başı olmak vasfını veremezsiniz. Çünkü 
bu dahi tatbikatta muayyen prosedüre tabidir 
ve bunu yalnız vermeniz de kâfi değildir. Di

ğer devletlerin de bunu kabul etmelerine bağlı 
bir mevzudur. Onun için lütfetsinler, bu madde 
içinde organize edilen husus, bu madde içinde 
gösterilen ve Dışişleri Bakanlığı, dışındaki ba
kanlık mensuplarına tanınmış olan büyük özlük 
hakları gayet yerindedir. 

Yalnız burada benim Komisyondan öğren
mek isteğim bir husus var. Şimdi, «Hariciye 
memurlarının sahilbolduğu şekilde atanırlar» 
dendikten sonra, «dönüşte kuruluş veya kurum
daki kadrolarına dış görev sırasında kazandık
ları haklarla dönerler». Cümle olarak gayet gü
zel, hakikaten tedvin olarak gayet güzel; ama 
ben sayın Komisyondan bu hakların neler oldu
ğunu öğrenmek istiyorum. Bu sualimi cevap
larlarsa memnun olacağım. Hürmetler ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Her çeşit özlük hakları, 

BAŞKAN — Sayın Çelilkbaış, buyurunuz. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar; Sayın Komisyon sözcüsü arkadaşı
mız da etrafiyle izah ettiler. Plânın tatbikaüyle 
ilgili olan ve kısaca Yetki Kanunu dediğimiz 
kanunda bir 7 nci madde var ki, bu, fevkalâ
de genç arkadaşların dahi en üst kademelerde 
vazife görmelerine imkân veriyor. Maddeyi 
okuyorum : «Kalkınma Plânının uygulanma
sında özel ihtisas ve kaabiliyet gerektiren Ma
liye, Ticaret, Sanayi, Ulaştırma, Bayındır
lık ve Tarım bakanlıkları müsteşar, müsteşar 
muavini, daire başkanı, daire başkan muavini, 
genel müdür ve genel müdür muavini görev
lerine, meslek ve kıdemi ile müktesep maaş 
derecesi hakkında aranılan şartlar dikkate alın
maksızın atanmalar yapılabilir. Bu atanmada 
görevliye tâyin edildiği kadronun maaşı mük
tesep hak teşkil etmeksizin ödenir.» 

Memleketimizin mevzuatında bu kadar açık 
bir hüküm olduğuna göre, Türkiye'de artık 
yaş mevzuubahsolmaksızın Devlet idaresinin 
en üst kademesinin ulaşılabilecek bir merhale 
olduğu sarahaten yer almış bulunmaktadır. 

Şimdi konuşulan konu ise, bu mahiyette bir 
konu değildir. Şunu teslim etmek kerekir ki, 
dış temsilcilik konusu son derece güç ve poliva-
lan vasfı olan, çeşitli yönlerden vasıflan ol
mak lâzımgelen mühim bir fonksiyondur. Lâa-
lettayin bir fonksiyonla kıyas edilemez. En kü
çük bir hatasından memlekete büyük ölçüde za
rarlar gelebilir. 
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Bu bir ihtisas konusu da değildir. Son de
rece büyük bir mütehassıs dış temsilcilikte 
zerrece muvaffakiyet göstermiyebilir. Ama, 
dairesinde bir umum müdür olarak, mütehas
sıs olarak işini yürütebilir. 

Polivalan bir meslek olduğu içindir ki, baş
ka memleketlerde de bunun üzerinde durulur 
ve tecrübeye ehemmiyet verilir. Hattâ, ahval 
ve şerait öylesine olabilir ki, bakanlıktan da 
son derece güç şartlar, o anda dış misyon şefi
ni içinde bulundurabilir. Bunlar çok olmuştur. 

Zaman zaman bu kadar müşkülât arz et
mesi mümkün ve muhtemel olan bir vazifede 
lütuf buyurun da 35 yaşı, 40 yaşı, yaşlı bir in
sanın yaşı olarak telâkki etmeyin ve hakika
ten bu derecede bir idare tecrübesi, bir insan 
idaresi tecrübesi, bir Devlet temsil etme tec
rübesi, Türkiye'nin müttefiki olan Devletle 
şöyle, müttefiki olmıyan fakat iyi komşuluk 
münasebetleri içinde bulunmak durumunda 
olan bir Devletle şu ölçüde temsil edilmesi ko
nusunda azıcık, biraz evisin interleure yönün
den, iç mutfağından bâzı müktesebata sahibol-
ması hususuna dikkat edilsin. Aksi takdirde 
bunun çok büyük mahzurları olabilir. Bu ba
kımdan metin son derece isabetlidir ve tatbi
katta hakikaten son derece genç arkadaşlar, 
eski devirlerimizle kıyas edilemiyecek ölçüde 
bugün Dışişleri Bakanlığımız teşkilâtında so
rumlu, misyon şefliklerinde dirayetle, muvaf
fakiyetle vazife görmektedir. Bugün Türki
ye'nin tatbikatı budur. 

Bu, öylesine muvaffaktır ki, ama demin de
diğim bir cuisin interieureden geçtikten sonra. 
Ben çok dinlemişimdir; «Muayyen bir konuda 
şu zat müzakerelerde bulunmuştu, acaba onun 
gelmesi mümkün müdür?» diye. O dışarda 
imiş, bir başkası gelecek diye müzakereye giril
diğinde, müzakereye katılan memur Washing
ton'da, Amerika Birleşik Devletlerinde, isviçre'
de, isveç'te Dışişleri Bakanlığında aynı ayar
daki omologları olan vazifelilerin ayarında va
zife görecek çapta insanlardır diye şahsan 
dinlemiş ve bunu duymuşumdur. 

Bunun, biraz müsaadenizle içerden yetiş
miş olmanın ve bu konuda bâzı şeyleri öğrenmiş 
olmanın rolü olacağını kabul etmek lâzımgelir. 

Bu yönden, maddenin gelen şekliyle kabul 
edilmesinde fayda vardır ve gençlerimizin mu

ayyen ölçüler içerisinde burada da gelişmele
rine imkân sağlıyan bir hükümdür. Endişe
ye mahal yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Aytaç, «Bu ko
nunun müzakeresi bitinceye kadar görüşmelere 
aralıksız devamı saygıyla arz ederim.» diyorsu
nuz. Halbuki bir saatlik işlerimiz bitmek üze
reyken Sayın Ahmet Mustafaoğlu imzasiyle ve
rilen önerge Yüce Meclisçe oylandı, o da aynı 
mealde idi. «Görüşülmekte olan kanun tasarı
sının bitimine kadar müzakerelerin devamını 
arz ve teklif ederim.» şeklinde Meclisçe kabul 
edildi. Ben onu yalnız bir saatin dışında da 
devam etsin mânasında almadım. Yüce Meclis
te bu bitinceye kadar mânasında aldım. Onun 
için muameleye koymuyorum. 

Devam ediyoruz efendim. Sayın Savacı, bu
yurun. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlar, bu maddede bir ufak de
ğişiklik yapmak lâzımgeliyor, zannediyorum. 
Komisyon da bunu nazarı itibara alacak, öyle 
ümidediyorum. Çünkü meslek memurları için 
yazılmış olan bu metni şöyle beraber tetkik etti
ğimiz zaman yukarda, 3 ncü maddenin 1 nci fık
rasında meslek memurları için kayıt koyuyor, şu 
dereceleri idrak etme kaydını koyuyor. Arkasın
dan da diyor ki, bu atamalara müstahak kimse
ler, Dışişleri Bakanlığı kadrolarından atanırlar, 
diyor. 

Şimdi, dışardan kimselerin de büyükelçi ol
ması arzu edildiğine göre, genç kimselerin, ka
biliyetli kimselerin de büyükelçi onmaları arzu 
edildiğine göre, şimdi bu muahhar bir kanun, 
bilmiyorum oradaki tatbikatı bu müteessir etmi-
yecek mi? Çünkü, burada anlaşılan bir mâna, 
muhakkak surette şu derecelerde bulunma kay
dı, tâyinin mevzuata uygun olması için arana
caktır. Böyle kayıtlar aranınca dışardan tâyin 
keyfiyeti serbesttir, Sayın Komisyon Başkanı 
açıklamışlardı. Halbuki bu maddenin tesiri al
tında kalacak tâyinîe yetkili makamlar bunun 
tefsiri cihetine gidecekler kendi aralarında ve 
belki de tâyini realize edemiyeceklerdir. O se
beple bir ufak değişiklik yapmakta fayda var
dır. Bunu Komisyon nazarı itibara alıyor ise çok 
isabetli olacak. 

Muhterem rakadaşlarım, Türkiye'de genç 
kimseler, hususiyle Dışişleri Bakanlığı meslek 
kadrolarında gayet değerli meslek memurları 
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vardır. Bunların istikbalde büyükelçi olmak, 
elçi olmak haklarıdır. Lâkin Türkiye'nin de millî 
politikasının, dış münasebetlerinin gerektirdiği 
bâzı temsilciliklere, bâzı büyükelçiliklere Türki
ye'de şu veya bu tarzda popüler olmuş, millet
lerarası politikamızda lehimize tesiri muhtemel 
kimselerin de büyükelçi olarak tâyinleri elbette 
mümkün olmalıdır. Bizim, gerilere doğru baktı
ğımız zaman büyük Atatürk zamanında tâyin 
edilen büyükelçilerin çok önemli vazifeler yap
tığını, bugün bu memleketlerde, Türkiye rakam
lar itibariyle çok büyük mesafe almış olmasına 
rağmen, o Atatürk'ün büyükelçilerinin yapmış 
olduğu temsili yapamamanın ıstırabını duyuyo
ruz. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, bu madde üzerinde 
başka söz alan olmadığı için bu madde ile ilgili 
önergeler var, sırasiyle okutup tasvibinize suna
cağım. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 3 te gösterilen «Dışişleri Bakanlığı 

meslek memurlannın, bu görevlere atanmaları 
için gerekli derecelere erişmiş olması» kaydının 
kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 

Gümüşane 
Sabahattin Savacı 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — Ge
ri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
Sayın Savacı'nm önergesi geriverilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan teklifin 3 ncü maddesinin 

1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Nuri Kodamanoğlu 
Yozgat 

«Dışişleri Bakanlığı memurları dışından; bü
yükelçilik, elçilik veya daimî temsilcilik görevi
ne tâyinler Bakanlar Kurulu Karariyle olur.» 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — İzah ettiğimiz sebeplerle 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon şimdi oku
nan Sayın Kodamanoğlu'nun önergesine katıl
mıyor. Tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Baykan'ın bir değiştirge önergesi var
dır onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin ilk fıkrası ile, 2 nci fıkrası

nın ilk cümlesinin birleştirilerek tek fıkra halin
de aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ede
rim. 

«Dışişleri Bakanlığı memurları dışındaki 
memurlardan büyükelçilik, elçilik veya daimî 
temsilcilik görevine atamalar, Dışişleri Bakan
lığı meslek memurları kadrolarından yapılır.» 

Muammer Baykan 
Çanakkale 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Baykan'ın öner
gesine Komisyon katılmaktadır. Tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi şimdi kabul ettiğiniz değişiklikle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 

Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve 
Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı Genel 

Sekreterliğinin görevleri 

Madde 4. — 1. Maliye Bakanlığının Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki 29 Mayıs 1936 
tarihli ve 2996 sayılı Kanunun 29 Mayıs 1946 
tarihli ve 4910 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiy
le değiştirilmiş 11 nci maddesinin 6 Temmuz 1960 
tarihli ve 13 sayılı Kanunla değiştirilmeden önce 
yürürlükte olan metni yeniden yürrülüğe konul
muştur. Ancak, 6 Temmuz 1960 tarihli ve 13 sa
yılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yü
rürlüğe girmiş olan kanunlarla yapılmış yürür
lükteki sair değişiklikler saklıdır. 

2. Maliye Bakanlığının Kuruluş ve Görev
leri hakkındaki 29 Mayıs 1936 tarihli ve 2996 sa
yılı Kanunun 11 nci maddesinin yukardaki bend 
gereğince yeniden yürürlüğe konulan metnine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası 
iktisadi İşbirliği Teşkilâtı Genel Sekreterliği, 
diğer daire ve bakanlıklarla işbirliği halinde, 
milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği iç iş
lemlerden ticari nitelikte olanların dışında 
kalan iktisadi alandaki işlemler ve - kültürel 
yardımlar hariç - teknik yardımla ilgili millet
lerarası münasebetlerin gerektirdiği iç işlemleri 
yerine getirmekle de görevlidir. 
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3. 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Bakan
lığına ait kısmında yazılı «Dış temsilcilikler» 
kadroları kaldırılmış ve yerlerine ek (1) sayılı 
cetvelde yazılı yurt dışı görev kadroları eklen
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Komisyondan gelmiş olan bir tadil önergesi 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü maddenin 3 ncü bendine ek (1) say ıh 

cetvelin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Coşkun Kırca 

İstanbul 

EK (1) SAYILI CETVEL 

Maliye Bakanlığı yurt dışı görev kadroları 

D. Görevin adı Aded Aylık 

2 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
8 
9 

11 

Daimî Temsilci Yardımcısı 
Daimî Temsilci Yardımcısı 
Maliye ve İktisat Başmuşaviri 
Maliye Müşaviri 
İktisat Müşaviri 
Maliye Müşaviri 
İktisat Müşaviri 
Maliye Müşaviri 
İktisat Müşaviri 
Maliye Ataşesi 
Maliye Ataşesi 
Maliye Ataşesi Yardımcısı 
İdari Memur 

2 
2 
3 
3 
3 
8 
8 
3 
3 

14 
7 
7 
2 

1 750 
1 500 
1 500 
1 250 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
950 
800 
700 
600 
450 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Sayın Başkan müsaade 
ederseniz yerimden bir hususu izah edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Efendim, bu değişiklik, 
komisyonumuzun Maliye Bakanlığına bu kadro
lar bakımından bahsettiğimiz lüzum üzerine ve 
Hükümet temsilcisi Sayın Devlet Bakanı tara
fından kabulü üzerine benimsenmiş ve öyle tek
lif edilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, komisyonun ek 1 sa
yılı cetveli değiştirmesi hakkındaki önergeyi 

tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Maddeyi şimdi değiştirdiğiniz 1 numaralı cet
vel ile birlikte tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 

Dışişleri Bakanlığı için eklenen kadrolar 
Madde 5. — 30 Haziran 1939 tarihli ve 

3656 sayılı Kanuna ek (1) sayılı cetvelin Dışiş
leri Bakanlığı kısmına, ek (2) sayılı cetveldeki 
kadrolar eklenmiştir. 

özel kanunu gereğince diplomatik temsil
cilikler ve konsolosluk heyetleri nezdinde 1 nci 
maddenin 4 ncü bendinde yazılı müşavir, ataşe 
ve sair memurları bulundurmak yetkisine sahi-
bolmıyan bakanlıkların memurları, gerekli gö
rüldüğü takdirde, Dışişleri Bakanlığı kadroları
na nakil suretiyle diplomatik temsilcilikler ve 
konsolosluk heyetleri nezdine atanabilirler. Bu 
takdirde çıkarılması gereken kararname bir or
tak kararname ise, bu kararname Dışişleri Ba
kanınca da imzalanır. Bu atanmaların yapılabile
ceği kadrolar ek (3) sayılı cetvelde gösterilmiş 
olup, bunlar 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Kanuna ek (1) sayılı cetvelin Dışişleri Ba
kanlığı kısmına eklenmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Muslihittin Gürer buyu
runuz efendim. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; bugün 
dünyada diplomasi münasebetleri çok gelişmiş 
bulunmaktadır. Bilhassa memleketimiz iktisadi 
alanda olsun, siyasi alanda olsun büyük geliş
meler kaydeden ve dünyada gün geçtikçe pres
tijini artıran bir durum arz etmektedir. Şim
di burada, Dışişleri Vekâletine kadrolar veriyo
ruz, bunu vermemizin sebebi; başka vekâletler
de buluüup da kendi vekâletlerinden atanma 
imkânı bulamıyan memurların Dışişleri Vekâ
leti kadrolarına atanmak suretiyle dışarıya tâ
yinlerini gerekli kılıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, ben kadroyu tet
kik ettim. Şimdi Dışişleri Bakanlığı meslek me
murları kadrolarına eklenen kadrolar tetkik 
edildiği zaman görülecektir ki, bu kadar ikti
sadi münasebetler ve diğer alanda diplomasi 
münasebetleri artarken, bunun, Yüksek Meclisin 
biraz daha sahavetli bulunmak suretiyle ve Dış-
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işleri Vekâletine de büyük elastikiyet vermek 
suretiyle, (her zaman sık sık kanun çıkarmak 
ve dolayısiyle yeni kadrolar istemek durumunda 
bırakmamak üzere daha geniş tutulmasını rica 
ediyorum. Sayın komisyonun bu mevzuda yeni 
bir teklifi nasıl karşılıyacağını şahsan bilme
mekteyim; ama ben tetkik ettiğim bu kadroları 
biraz az gördüm. Eğer biraz daha genişletmek 
imkânı varsa daha faaliyeti! çalışmalar yönün
den faydalı olacağı kanaatini taşıdığım için söz 
almış bulunuyorum. 

Hürmetle arz ederim. 
BAŞKAN — Başka söz alan yok. 
Komisyonun verdiği bir önerge var, okutu

yorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki «sair» ke
limesinin, «diğer» olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Geçici Komisyon Geçici Komisyon 
Başkanı Sözcüsü' 
İzmir istanbul 

Settar îksel Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Bu önergeyi tasvibinize sunuyo
rum. KaJbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi bu tashihle tasvibinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Cetvel 
okunmadı. 

BAŞKAN — Okuduk efendim, biraz evvel. 
Altıncı maddeyi okutuyorum. 

Ticaret Bakanhğıyle ilgili olarak yeniden yürür
lüğe konulan Hükümler; kadrolar 

Madde 6. — 1. Ticaret Bakanlığının teşki
lât ve vazifelerine dair 27 Mayıs 1939 tarihli ve 
3614 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 Tem
muz 1960 tarihli ve 13 sayılı Kanunla değiştiril
meden önce yürürlükte olan metni yeniden yü
rürlüğe konulmuştur. Ancak, 6 Temmuz 1960 
tarihli ve 13 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesin-
dan sonra yürürlüğe girmiş olan kanunlarla ya
pılmış yürürlükteki sair değişiklikler saklı
dır. 

2. 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı eetvelin Ticaret Bakan

lığına ait kısmına, ek (4) sayılı cetvelde yazıl* 
kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

Her hangi bir önerge de yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Cetvelleri 
okundu mu? 

BAŞKAN — Sayın Solmazer, cetveller ekli... 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Okunması 

lâzım. 
BAŞKAN — Bunların ayrıca okunması diye 

bir şey yok, bir cetvel okuduk, değiştirdikleri 
için okuduk. Bir mecburiyet yok, elinde teklif 
olmıyan arkadaş da yok, bir itiraz da yok. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Ne ma
lûm olmıyacağı? 

BAŞKAN — Edin efendim, kabul edelim kim 
neye itiraz ediyorsa. 

İtiraz ettiniz kabul etmedik mi? 
Okuyun efendim. 

Dış aylıklar 

Madde 7. — Ek (1), (2), (3) ve (4) sayılı 
cetvellerdeki kadrolardan dış görevlere atanart 
memurların aylıkları, 21 Şubat 1963 tarihli ve 
212 sayılı Kanunla değiştirilmiş 28 Temmuz 
1946 tarihli ve 4991 sayılı Kanuna göre öde
nir. 

BAŞKAN — Elinde mevcut tasarı olmıyan 
milletvekili arkadaşımız var mı? (Yok sesleri) 

Buna rağmen Solmazer'in, deminki itirazına 
binaen, Ek 2, 3 ve 4 ncü cetvelleri okutuyotum 
efendim. 

EK (2) SAYILI CETVEL 

Dışişleri Bakanlığı meslek memurları 
kadrolarına eklenen kadrolar 

1 Büyükelçi 2 2 000 
2 Birinci Sınıf Ortaelçi 12 1 750 

EK (3) SAYILI CETVEL 

Dışişleri Bakanlığı kadrolarına eklenen 
müşavirlik ve ataşelik kadroları 

5 Teknik Müşavir 6 1 100 
7 Teknik Ataşe 6 950 
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EK (4) SAYILI CETVEL 

Ticaret Bakanlığı yurt dışı görev 
kadrolarına eklenen kadrolar 

2 Daimî Temsilci Yardımcısı 1 1 750 
3 Daimî Temsilci Yardımcısı 1 1 500 
4 Ticaret Müşaviri 1 1 250 
5 » « 3 I 100 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı arkadaşlar? Yok. 

Her hangi bir önerge yok. Maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 

Değiştirilen hüküm 
Madde 8. — 31 Mayıs 1963 tarihli ve 244 

sayılı Kanunun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

«Andlaşmalarla ilgili belgelerin hazırlanması 
Madde 4. — 1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddeler 

gereğince kanun tasarılarını ve kararname tasa
rılarını ve 2 nci maddenin 2 nci fıkrası gere
ğince Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisi
nin bilgisine sunulacak olan andlaşmaların bu 
Meclislerin Başkanlıklarına sunma yazılarını ha
zırlamak görevi, Dışişleri Bakanlığınca yerine 
getirilir. 

Yetki belgesi, onaylama belgesi, onaylama 
belgesinin alınıp verilmesi veya sadece verilme
si tutanağı ve değişik şekillerindeki andlaşma
ların metinleri gibi milletlerarası hukukun veya 
tatbikatın gerektirdiği her türlü belgelerin asıl 
veya örneklerini hazırlamak, Türkiye Cumhuri
yeti adına yapılan andlaşmalan milletlerarası 
kurullarda tescil ettirmek ve Türkiye Cumhuri
yeti adına yapılmış veya yapılacak andlaşmala
rın resmî sicilini tutmak, Dışişleri Bakanlığının 
görevidir.» 

BAŞKAN — 8 nci madde hakkında söz is
tiyen? Yok. 

Her hangi bir önerge de yok. Oyunuza sunu
yorum. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

Madde 9 . - 8 Temmuz 1948 tarihli ve 
5250 sayılı Kanunun 6 nci maddesi, 31 Mayıs 
1949 tarihli ve 5412 sayılı Milletlerarası iktisa

di İşbirliği Teşkilâtı hakkındaki Kanun, bu ka
nunu değiştiren 27 Şubat 1951 tarihli ve 5743 
sayılı Kanun, 4 Haziran 1952 tarihli ve 5945 
sayılı Kanun, 6 Temmuz 1960 tarihli ve 13 sa
yılı Kanun ile yukardaki maddeler hükümlerine 
aykın bütün genel ve özel hükümler yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 9 ncu madde hakkında söz isti
yen? Yok. 

Önergede yok. 
9 ncu maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde biri okutuyorum. 

Geçici hükümler 

Geçici madde 1. — 30 Ocak 1963 tarihli 
ve 395 sayılı Kanunla 30 Haziran 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanunun Maliye Bakanlığı kısmı
na eklenmiş olup işbu kanunun 4 ncü maddesi
nin 3 ncü bendiyle kaldırılmış olan kadroları 
işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte işgal et
mekte bulunanlar, işbu kanuna ekli (1), (3) ve 
(4) sayılı cetvellerdeki kadrolara yeni unvan
ları ile nakledilirler. 

2. İşbu kanunun yürülüğe girmesinden 
önce Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile 
bu bakanlıklara bağlı temsilcilik ve misyonlar 
tarafından yürütülen dış temaslara, milletler
arası andlaşma müzakerelerine ve akdine dair 
bütün evrak ve belgeler, Dışişleri Bakanlığına 
veya bu bakanlıkça gösterilecek diplomatik 
temsilciliklere devrolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Bu madeyle ilgili komisyonun bir önerge
si. var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Geçici maddenin 1 nci bendinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz: 

«Geçici madde 1. — 30 Ocak 1963 tarihli ve 
395 sayılı Kanunla 30 Haziran 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun Maliye Bakanlığı kısmı
na eklenmiş olup işbu kanunun 4 ncü maddesi
nin 3 ncü bendi hükmüyle kaldırılan dış görev 
kadrolarını işbu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte işgal etmekte bulunan Maliye Bakanlı
ğı memurları işbu kanunun 4 ncü maddesinin 
3 ncü bendi hükmiyle verilen yeni kadrolara, 
Ticaret Bakanlığı memurları işbu kanunun 6 nci 
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maddesinin 2 nci bendiyle verilen yeni kadro
lara ve Dışişleri, Maliye ve Ticaret Bakanlık
ları dışındaki Bakanlıkların memurları da iş
bu kanunun 5 nci maddesinin 2 nci fıkrasiyle 
verilen yeni kadrolara, bulundukları kadro
lar ve almakta oldukları aylıklariyle ve yeni 
unvanlariyle nakledilmiş sayılarak yeniden 
atanmalarına lüzum olmadan; ve bunlardan iş
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçici 
(görev, hastalık, idari veya nizami mezuniyet 
gibi kanuni sebeplerle görevleri başında bu-
lunmıyanlar için işe başlama kaydı aranmak
sızın, kendilerinin istihdamlarına ve almakta 
oldukları aylıklarının verilmesine devam olu
nur.» 

Geçici Komisyon Geçici Komisyon 
Başkam Sözcüsü 

Settar tksel Coşkun Kırca 
izmir İstanbul 

BAŞKAN — Geçici maddenin şimdi okunan 
önergeye göre değiştirilmesi hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

MİTHAT DÜLGE (Manisa) — Efendim, bu 
önergede altı tane «işbu kanun» deyimi ge
çiyor. Bunu değiştirmek mümkün değil mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Arz edeyim efendim. 

Maddede başka kanunlardan da bahsedili
yor. Binaenaleyh bu kanun dendikçe hangi ka
nuna atıf yapıldığı" hususunda tereddüt geçi
rilmemesi için «işbu kanun» demek suretiyle 
şimdi çıkarılmakta olan kanunu kastediyoruz. 
Sayın Dülge'nin hakları vardır, bazan hukukî 
sarahat zarureti edebî zerafetten komisyon
ları ayırmak mecburiyetinde bırakıyor. Bunu 
bize bağışlamalarını istirham ederim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdiki değiştirge 
önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 1 nci maddeyi kabul edilen önerge 
muvacehesinde oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük 
Madde 10. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürütülme 

Madde 11. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, Sayın Muslihittin Gü-
rer söz istemişsiniz, buyurun. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım.; Yüksek 
Meclisimizin kabul etmiş olduğu «Milletlerara-
PJ}. münasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyo
nu hakkındaki işbu kanun» hakikaten çok 
isabetli ve yerindedir. Bu mevzuda; Türkiye'
de malûmunuzdur ki, duş münasebetler halen 
toplu bir şekilde yürütülmemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, işte bu kanunla 
Türkiye'nin dış münasebetleri tevhid edil
mekte ve memleketimizin menfaatlerine en 
uygun şekilde yürütülmesi gaye ve kasdmı 
taşımaktadır. Çünkü 13 sayılı Kanunla Tür
kiye'de âdeta dış münasebetler birçok başlı 
rlev misali olmuş, bütün vekâletler kendilerini 
dısarda temsil etmek salâhiyetini bulmak için 
türlü türlü kanunlardan istifade etmişlerdir. 
Ama simdi çıkarmış olduğunuz, kabul etmiş 
olduğunuz bu kanunla Türkiye'nin dış mü
nasebetleri artık tevhidedilmektedir. Bütün hu
kukumuz, diplomasimiz iktisadi yönden olsun, 
malî yönden olsun, askerî yönden olsun tevhide-
dilmekte ve memlekete hayırlı neticeler ve ge
rekler sağlıyacak bir kanun çıkmaktadır. Onun 
Vin bu kanunun kabulünde büyük fayda var
dır. Saygılarımı sunarım, Allah milletimize mü
barek etsin. Hürmet ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kanun teklifinin tümünü oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kanun teklifi Millet Meclisince kabul edilmiş
tir. Hayırlı, uğurlu olsun. 

iki önerge vardır, müsaadenizle okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 

Bir saatlik sürenin, 705 ve 760 sayılı Kanun 
tekliflerinin konuşulabilmesi için, uzatılmasını 
saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Mustafa Ok 

— 509 — 
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Yüksek Başkanlığa 
Evvelce kararlaştırılmış olan bir saatlik 

süre içinde görüşülmesi öngörülen teklif ve ta
sarılardan Sayın Doğan Sungun'un 760 sıra sa
yılı teklifi ile Sayın ismail Sarıgöz'ün 705 Sıra 
Sayılı kanun teklifleri kısa kanun teklifleri ol
duğundan, bunların bitimine kadar bir saatlik 
sürenin uzatılmasını arz ve teklif ederim. 

Samsun 
llyas Kılıç 

BAŞKAN — Efendim, bu önergeleri veren 
arkadaşlarım kendileri dahi burada yoklar. 
Her iki önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Vaktin gecikmiş olması dolayısiyile 27 Ocak 
1969 Pazartesi günü saat 15,00 te yapılacak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısından sonra toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati - 19,30 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

36 NCT BİRLEŞİM 

24 . 1 . 1969 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GBNEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GöRttŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X 1. — Arsa Ofisi kanun tasarısı ve Ada

let, Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve iskân ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/157) (S. 'Sayısı : 440 
ve 440 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15.2.1968] 

2. — Avukatlık kanunu tasarısı iJe Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahiımoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 21 
arkadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet An-
gı ve 2 arkadaşınım Avukatlık kanunu, tek
lifleri ile Çalışma ve Adalet komisyonlarından 
7 şer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/313, 2/1, 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324 ve 
324 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 21 . 12 . 1967] 

X 3. — Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı ile Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Tütün ziraatı kanunu teklifi ve Manisa Millet
vekili Sami Binicioğlu ile Sinop Milletvekili 
Hilmi İşgüzar'm, Tütün ve tütün tekeli kanunu 
teklifi ve Tarım, Ticaret, İçişleri, Adalet, Güm
rük V6 Tekel ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/205, 2/198, 2/362) (S. Sayısı : 674) [Dağıt
ma tarihi : 19 . 3 . 1968] 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın

da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/757) (S. Sayısı : 699) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Tica
ret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/365) (S. Sayısı : 651) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

3. — Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu şirket hisselerinin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve İPRAŞ ve 
AT AŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunda verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince kurulan Millet Mec
lisi Araştırma Komisyonu raporu (10/6,10/7, 
10/8) (S. Sayısı : 619) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1968] 

4. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâ
vesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı, Millî 
Eğitim ve Millî Savunma komisyonları raporla
rı (1/295) (S. Sayısı : 759) [Dağıtma tarihi : 
19 . 12 . 1968] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Adalet komisyonları raporları 
(2/140) (ıS. Sayısı : 90 a 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

6. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu
nun 28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet komisyonları raporları (2/131) (S. 



Sayısı : 170 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 . 12 . 1968] 

7. — Hendek kazası Kemaliye mahalleli 
nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. (Sayısı : 172 ye 2 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 e 
2 nci ok) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nei maddesinin kal
dırılması ve 114 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyo
nu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 2 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

10. — Siverek kazasının Dağtbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Ha
lil'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(özmodanlı) nın cezalarının affı hakkında ka
nım tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ye 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

11. — İzmir Milletvekili Ali Abdülsettar Ik-
sel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/106) (S. Sayısı : 687 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

12. — Aydın Milletvekili Sinan Bosna'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/423) (S. Sayısı : 688 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

13. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/769) (S. Sayısı : 690 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

14. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/450) (S. Sayısı : 692 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 
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J 15. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
I yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak

kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon rapora (3/549) (S. Sayısı : 689 a 
2 nci ek) [Dağitma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

16. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon rapora. (3/568) (S. Sayısı : 693 e 
1 nei ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

17. — ISiirt jEski (Milletvekili Süreyya Öner, 
Amasya Milletvekili 'Kesat Arpacıoğlu 'Diyarba
kır (Milletvekili (HİM IGüldoğan ve îsltianbuıl Mil
letvekili llıhamii ISancar'ıin, (Dilekçe Karıma Ko
misyonu (Genel CECuruluınıun 12 . 3 .1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergeleri 
(Millet Meclisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66) 
(S. Sayısı : 20 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihli : 
13 . 1 . 1969] 

18. — (Amasya ıMilleıtvelkili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/68) (S. Sayısı : 21 e 2 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 

19. — Mardin (Eski (Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhu
riyet Senatosu 4/69) (S. Sayısı : 19 a 2 nei ek) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 

'20. — (tamir Milletvekili İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhu
riyet Senatosu 4/76) (S. Sayısı : 240 a 2 nei 
ek [Dağıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 

;21. — lOumhuriyet İSenatosu Tabiî Üyesi 
Vıehbi Ersü ve 3 arlkadaşınm, Dilekçe Karma 

I Komisyonu 'Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1965 ta, 
j rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı 



Kararın Genıeİ Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Kanma Komisyonu raporu 
(Millet 'Meclisi 5/44; Cumhuriyet Senatosu 
4/74) .(S. Sayısı : 776) (Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1969) 

22. — (Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları (hakkındaki 5239 ısayılı (Kanuna ek Adana 
Ziraat 'Fakültesi (kuruluş kadroları kanunu ta
sarısının Cumhuriyet ISenatosunca değiştirilen 
ve (Millet Meclisince 'benimseaıımiyen maddeleri 
hakkında Karma Komisyon raporu (ile [Millet 
Meclisi 'Cumhuriyet iSenatosu ve Karma Ko
misyon (metinleri (Millet Meclisi 1/398; Cum
huriyet İSenatosu 1/873) (ıS. (Sayısı;: 441 <e 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 1 . 1969) 

23. — (Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav 
Federatif Halk Cumlhuriyetince millîleştirilıniş 
bulunan mal, hak ve (menfaatlerin tasfiyesi hak
kında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Sena
tosu 'Başkanlığı tezkeresi ve (Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi 'Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/386; Cumhuriyet İSenatosu 1/904) (ıS. Sa
yısı : (701 *e \1 nci (ek) '(Dağıtma (tarihi : 
21 . 1 . 1969) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Tütün, Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri 
Genel Birliği kanun tasarısı ile İzmir Milletve
kili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Ta
rım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle 
Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı : 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 2. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanım tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman' Saim 
Sarıgöllü ve 11 arkadaşınan, Devlet Operası ku
ruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, İçim
leri, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından se
çilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra-

3 — 
poru (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 273 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 3. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmemne, 1 maddenin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bârı maddelerin ıeklenme*ine dair 
kanun tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sa
yısı : 274 ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1968] 

4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 ve 275 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

5. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 6. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üye«i Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1968] 

7. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi ; 
1 . 2 . 1968] 

X 8. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 9. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyedem kurulu Geçici Komisyon 
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raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 10. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi - . 7 . 2 . 1968] 

11. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet gören bölge ziraat okulları me
zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım ve Plân 
komisyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 12. — Konut kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 13. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Kok
sal ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve 
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 
sayılı kanunların yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Tarım, Bayındırlık, Adalet ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon rapora (2/413) (S. Sayısı : 448 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

14. — Devlet İhale kanunu tasarısı, An
kara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal ve 13 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
eski Üyesi M. Ali Demir ve 9 arkadaşının, 
Devlet İhale kanunu teklifi ve Nevşehir 
Milletvekili Ali Baran Num-anoğlu'nun, 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 
66 nci maddesinin değiştirilımesin'e dair kanun 
teklifi ve Sayıştay, Ticaret, içişleri, Gümrük 
ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/150, 2/31, 2/267) (S. Sayısı : 683) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1968] 

X 15. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek 
kanun tasarısı ve İçişleri, Ticaret, Maliye, Köy 
İşleri ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. 
Sayısı : 70O) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

16. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 

64 ncü maddesine (ç) fıkrasından sonra 6306 
sayılı Kanunla eklenen (d) fıkrası ve geçici 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye, Millî Savunma ve Plân ko
misyonlarından seçilen 5 er üyedcın kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/237), (S. Sayısı : 
704) [Dağıtma tarihi : 10 . 6 . .1968] 

17. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevat 
Açıkalm ve 11 arkadaşının, Milletlerarası mü
nasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu hak
kında kanun teklifi ve Ticaret, Maliye, Anaya
sa, Dışişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(2/243) ('S. Sayısı : 741 ve eki) (Dağıtma tari
hi : 20 . 11 . 1968) 

18. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
38 sayılı Anayasa Nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkımdaki Kanunun 
yürürlükten kalıdırılması hakkında kanun tek-
lifi (2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tari^ 
hi : 20 . 2 . 1968] 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili İlyas Seçkin'in, 15 Tem
muz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 35 nci 
maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/629) (S. Sayısı : 623 ve eki) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 11 . 1968] 

20. — Cumhuriyet 'Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Ucuzal'ın, 931 sayılı İş Kanununun 
79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu raporu 
(2/714) (S. Sayısı : 737 ve eki) [Dağıtma tari
hi : 25 . 11 . 1968] 

X 21. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri kanun tasarısı ile Cumhuriyet Se
natosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'ııin, Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademileri hak
kında kanun teklifi, Trabzon Milletvekili Selâ-
hattin Güven, Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 
okulları kanunu teklifleri ve Millî Eğitim ve 
Plân Komisyonlarından 9 ar üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/533, 2/117, 2/204, 
2/361) (S. Sayısı : 742) (Dağıtma tarihi : 
25 . 11 . 1968) 

22. — lUmuımi Hıfzısıhha Kaımınunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım komisyonları raporları (1/180) (S. Sayı-
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sı : 467 ve 467 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1968) 

X 23. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 . 11 . 1968) 

X 24. — Kanun ve 'kararnameler icabı olanak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/270) 
(S. Sayısı : 279 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1968) 

X 25. — Toprak ve su Kaynaklarını Geliştir
me Birlikleri kanun tasarım ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29.11.1968) 

26. — Trabzon -Milletvielkili Ekrem Dikmen ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/176) (S. Sayısı : 300 e 2 nci 
ok) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 1 . 1968) 

27. — (Emekli ısanidılklariyle ımâlûliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortalan kanunlarına hizmetle 
rinin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/56) (S. Sayısı : 429 a 2 nci ek) (Dağıtma ta

rihi : 29 . 11 . 1968) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ege Elektrik 
Türk Anonim Şirketi arasında Demirköprü Hid-
ro - Elektrik tesislerinin devrine mütaallik ola
rak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla tasdik edi
len mukavelenin feshi hakkında kanun tasarısı 
ve Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonları raporları (1/392) (S. Sayısı : 681e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11.1968) 

X 29. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 
G-elir Vergim Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları. (1/203) (S. 
sayısı : 703 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1968) 

X 30. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 ısayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı hükümlerinin değişti-
rilmeaöne ve 'bâzı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/204) (<S. Sayısı : 712 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1968) 

31. — Rize Milletvekili İsmail Sarııgöz'ün, 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
ve geçici 18 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/631) (S. Sayısı : 705 ve 
705 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 12 . 1968) 

X 32. — Bursa Milletvekili İbrahim Öktem 
ve 9 arkadaşının, Ankara'da Politekmik Fakül
tesi kurulması hakkında kanun teklifi. (2/22) 
(S. Sayısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 12 . 1968) 

33. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları (2/259) (S. 
Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 7 . 12 . 1968] 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka
sındaki Hazine bonolarının tahkimi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (ıS. Sayısı : 748) [Dağıtma tari
hi : 9 12 . 1968] 

X 35. — 'Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve iki arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 
sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerinin kaldırılmasına ve adı geçen kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair karnın teklifi 
(2/585) (S. Sayısı: 754) [Dağıtma tarihi : 
10 . 12 . 1968] 

36. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli eski Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddelerin 
eklenmesane ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/75) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 132 ve eki) [Dağıtma tarihi : 
11 . 12 . 1968] 

X37. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci 
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maddesinin değiştirilmesine dair ve Aydın Mil- I 
letvekili Reşat özarda'nın, 2834 sayılı Tarım 
Satış Kooperatifleri ve birlikleri hakkındaki 
Kanunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar ek
lenmesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 
2/177) (Mıillet Meclisi S. Sayısı : 290 ve eki) 
(Dağıtma tarihi : 11 .12 .1968) 

38. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
.Senatosu memur ve iç hizmetler teşkilâtı kanu
nu teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 296 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11.12 .1968) 

39. — -3530 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa 
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması, 6 ncı maddesinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İçişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/153; 1/321) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 308 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 1 1 . 12 . 1968) | 

40. — Adana Milletvekili Turhan DilligvT-
in, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve 
Plân komisyonları raporları (2/351) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 621 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11.12 .1968) 

41. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz AkçaT-
m, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (2/456) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 714 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11.12 .1968) 

42. — Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanunla 
değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/523) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 755) [Dağıtma tarihi: 
11 . 12 . 1968] 

43. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 97 sayılı Kanunla J 

değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
756) [Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1968] 

44. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
Oğuz Bakırburç'un affı hakkında karnın tek
lifi (2/656) (S. Sayısı : 738) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1968] 

45. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci mad
desinin yeniden düzenlenmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı v Ada
let Komisyonu raporu. (1/540) (S. Sayısı : 
758) [Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1968] 

46. — Devlet Güzel Sanatlar akademileri 
kanunu tasarısı ile îstanlbul Milletvekili Mu-
hiddin Güven ve 10 arkadaşının, Güzel Sa
natlar Akademisi kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları (1/480, 2/84) 
(S. Sayısı : 757) [Dağıtma tarihi : 19.12.1968] 

47. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya 
Eski Ekrek köyü Öğretmeni Ziya Tan kızı 
Mübeccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanu
nun (ıE) bendi gereğince meslekten ihracı hak
kında Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disip
lin cezasının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. 
Sayısı : 282 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 . 12 . 1968] 

48. — Zonguldak Milletvekili Kemal Do
ğan Sungun ve 34 arkadaşının, Silâhlı Kuvvet
lerde görevli muvazzaf yüksek mühendis ve 
mühendis subaylara tazminat verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plân 
komisyonları raporları (2/496) (ıS. Sayısı : 760) 
[Dağıtma tarihi : 25 .12 .1968] 

X 49. — Tarımda asgari ücret tesbiti usul
leri hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Tarım ve 
Çalışma komisyonları raporları (1/412) (S. 
Sayısı : 761) [Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1968] 

X 50. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay 
ve 3 arkadaşının, İşçi Yardımlaşma Kurumu 
(1YAK) kanunu teklifi ve Ticaret, înıar ve İs
kân, Maliye, Çalışma, Adalet ve Plân komis
yonlarından seçilen 3 er üyeden müteşekkil 
Geçici Komisyon raporu. (2/614) (S. Sayısı : 
762) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1969] 



'51. — Van Milletvekili Mehmet Emin Erdinç 
ve 3 ar'kadaşmın, Yüksek öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu hakkındaki 22 Ağustos 1961 
tarihli ve 351 sayılı Kanunun 27 nci -maddesinin 
ilk fıkrası ile 28 nci maddesinin (a) 'bendinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından 10 ar üyeden 
'kurulu Geçici Komisyon raporu ('2/711) (S. Sa
yısı : 777) (Dağıtma tarihi : 21 . 1 . 1969) 

52. — Türk Silâhlı Ku'vivetleri Personel Kanu
nunun 172 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 4 er üye seçilerek 
kurulan Geçici Komisyon raporu (1/502) (S. Sa
yısı : 778) (Dağıtma tarihi : 23 . 1 . 1969) 
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I 53. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Haşimî Ürdün Krallığı arasında imzalanmış olan 
Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/531) (S. 
Sayısı : 780) (Dağıtma tarihi: 23 . 1 . 1969) 

54. — 20 Nisan 19'68 tarihinde Ankara'da im
zalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Se
negal Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür 
Anlaşması» mn onaylanmasının uygun bulundu-

I ğuııa dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/544) (S. Sa-

I yısı : 781) (Dağıtma tarihi : 23 . 1 . 1969) 





Dönem : 2 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Gev at Açıkalın ve 11 arkadaşının, 
milletlerarası münasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu hak
kında kanun teklifi ve Ticaret, Maliye, Anayasa, Dışişleri ve 

Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2 /243) 

22 Şubat 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 

«Milletlerarası münasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu hakkında kanun teklifi» miz, ge
rekçesiyle birlikte, ilişikte takdim kılınmıştır. 

Gereğinin yerine getirilmesine yüksek müsaadelerini derin saygılarımızla rica ederiz. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kocaelli Milletvekili İstanbul Milletvekili C. S. Afyon Üyesi 
C. Açıkalın N. Erim, 8. Sarper C. T. Karasapan 

Ordu Milletvekili İstanbul Milletvekili Manisa Mil'letVefcilli tzımir Milletvekili 
F. C. Erkin C. Kırca E. Akça S. İksel 

Çanakkale Milletvekili Ankara Milletvekili Bursa Milletvekili Elâzığ Milletvekili 
C. Baban 1. Seçkin t. Öktenı N. Ardıçoğlu 

Milletlerarası münasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu hakkında kanun teklifi gerekçesi 

GENEL GEREKÇE 

I - Dış politika ve diplomasi : 

Türkiye Cumhuriyetinin dış münasebetleri halen toplu bir şekilde yürütülmemektedir. Bu duru
mun yarattığı mahzurları gidermek için hazırlanan bu kanun teklifinin genel gerekçesine, «dış poli
tika» ve «diplomasi» mefhumlarının izahı suretiyle girmek zarureti mevcuttur. 

Dış politika, bir devletin dış münasebetlerinde takibedeceği yolun ve yapacağı tercihlerin ana-
hatlarını tesbit etmek demek olup gayesi millî menfaatin korunmasıdır; bu anlam ficinde, dış politi
ka, zaman içerisinde özü itibariyle değişikliğe uğramış bir mefhum değildir. 

Buna mukabil, diplomasi, bir devletin veya milletlerarası kurulun, kısaca, milletlerarası hukuk 
süjelerinin, diğer milletlerarası hukuk süjeleriyle yaptıkları bilcümle temas ve tasarruflar ve bu te
mas ve tasarrufların yapılması sanatı anlamına gelir. Diplomatik işlemler arasında, bir devletin 
dış politikasiyle ilgisi pek uzak olan cari ve günlük tasarruflar yer aldığı gibi, dış politikanın uygu
lanması dolayısiyle diğer milletlerarası hukuk süjeleriyle yapılan temasların ve bu temasların ge
rektirdiği işlemlerin de diplomasi mefhumuna dâhil olduğu şüphesizdir. Bu temas ve işlemler ve 
bunların yapılması sanatı zaman ve hattâ mekân içerisinde geniş tahavvüller arz eder. 

Her devlet millî menfaatlerini en iyi şekilde koruyacak bir dış politika tesbit etmek zorundadır. 
Bu anlamda dış politikanın vasıtaları arasında diplomasi sadece bir tanesidir. Gerçekten, askerî gü
cün geliştirilmesi, iktisadi potansiyelin artırılması gibi vasıtalar da diplomasinin yanısıra dış poli
tikanın önemi vasıtalarmdandır. Diplomatik faaliyetler, bu anlamdaki dış politikanın çerçevesinde, 
müşahhas hâdiselerin, ortaya çıktıkça halledilmesine dair kısa vadeli tasarruflardır; buna karşılık, 
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dış politika, devlet var oldukça devam edecek ve günün şartlarına uygun olarak millî menfaatleri 
gözetmek üzere istikamet değiştirebilecek bir tasarruflar teselsülüdür. 

İşte, dış politika ve diplomasi mefhumları arasındaki bu farklar ve bu irtibat noktaları, dış poli
tikayı tesbit eden ve uygulayan merci ve makamlar arasındaki farklılıkları da izah eder. Gerçek-' 
ten, dış politikanın tespitindeki ve uygulanmasındaki diplomatik, askerî, iktisadi, kültürel ve sos
yal unsurlar, dış politikanın modern devlette en yüksek Hükümet organı olan Bakanlar Kurulunca 
teshit edilmesini gerektirir. Bunun gibi dış politikanın uygulanmasında da, Bakanlar Kurulu ve 
muhtelif bakanlardan kurulu veya muhtelif bakanların da katıldığı kurul ve komiteler, koordina
tör rolünü oynamaktadırlar. Başbakanın, Bakanlar Kurulu ile diğer söz konusu kurul ve komitele
rin koordinasyon vaizfesini görmelerini sağlamakta Anayasadan doğan özel görevlerinin mevcudol-
duğu da bu vesile ile haıtırlaıiıma'ııdır. Bu acıdan bakılınca, bütün bakanlıkların, kendi faaliyet 
sahalarının sorunları bakımından, dış politikanın tesbitinde ve bir kere tesbit edilmiş olan dış po
litikanın içerdeki ve dışardalki icaplarının yerine getirilmesinde rolü olduğu şüphesizdir. 

Dipılo<matik görevim yürütülmesi ise, yukarda i:-;ah olunan tarzda tesbit edilen dış politikanın çer
çevesi içerisinde, milletlerarası hukuka nazaran Devlet Başkanına aittir. Devletin milletlerarası hu
kuk alanındaki işlemleri kaideten Devlet Başkanı tarafından veya onun adına yapılır. Milletlerara
sı hukukun gelişmeleri sonucunda, çok uzun bir süreden beri dışişleri bakanlarının ve daha son
ra da başbakanların, Devlet Başkanı adına diplomatik temas ve işlemleri ipso jure yürütebilecek
leri kabul edilmiştir. Gerçekten, bir şahsın Devlet Başkanlığı makamın a gelmesi veya Başbakan 
veya Dışişleri Bakanı tâyin edildiğinin usulüne göre yabancı devletlere ve milletlerarası kurulla
ra tebliğ edilmesi, bu kimselerin devleti ilzam edici temas, beyan ve tasarruflarda bulunmaları için 
kâfi sayılır. Görülüyor ki, diplomatik faaliyet, bu açıdan iki veçhe arz eder: Bunlardan birincisi, 
Devletin dış münasebetler alanındaki görüşlerinin diğer milletlerarası hukuk süjeleri muvacehesin
de açıklanması; ikincisi ise, bu şekilde dışarıya karşı resmen beliren dış politikanın dış alanda yürü
tülmesidir. Milletlerarası hukukun icapları, bu iki nevi diplomatik faaliyetin birbirinden ayıkla
mamasını ve aynı şahıslarda temerküz etmesini gerektirir. 

Devletin diplomatik fonksiyonunu ifa etmek'e görevli bu şahıslardan yani devlet başkanı ile 
ona izafeten ipso jure hareket edebilecekleri kabul edilen Başbakan ve Dışişleri Bakanından gay
ri, diplomatik alanda devlet adma görüş ve irad v beyanında bulunan diğer şahıslara diplomatik 
ajan denilir. (Aynı neviden görüş ve irade beyanlarını daha dar bir alanda yapan ve konsüler 
ajan denilen şahıslardan burada ayrıca bahsedil .aiyecek ve bunlar da geniş anlamıyla diplomatik 
ajan kategorisi içersinde mütalâa edileceklerdir.) Aynı zamanda diplomatik statüyü haiz olan bu 
diplomatik ajanları da diplomatik misyon şefleri ve diplomatik misyon şeflerinin maiyeti olarak 
ikiye ayırmak gerekir. Dipknoatik misyon şefleri, bu sıfatla devleti temsilen hareket edebilmek 
için, sefir ısıfatmı taşıyorlarsa, kendilerini gönderen devletin başkanı tarafından imzalanan ve ay
rıca dışişleri bakanının da imzasını (consre - sehıg) taşıyan itimatnameyi haiz olmak ve bu iti
matnameyi nezdinde akredite oldukları devletin başkanına tevdi etmek zorundadırlar; bunların 
atanması da daha önce nezdinde akredite edilecekleri devletin muvafakatinin (agrement) alın-
masiyle mümkündür. Sadece ad hoc maslahatgüzar unvanının taşıyan diplomatik ımisyon şefleri, 
dışişleri bakanı tarafından imzalanan ve nezdinde akredite olunan devletin dışişleri bakanına 
tevdi edilen bir kabine mektubunu vermek sorumladırlar. Bu şekilde gönderilen ve göreve başlı-
yan diplomatik misyon şefinin görevi başından g içici olarak ayrılması halinde ona vekâlet ede
cek olan şahsın ad interim maslahatgüzar olarak atanması ise bizzat diplomatik misyon şefi tara
fından nezdinde akredite olduğu devletin dışişleri bakanına tevdi edilecek bir mektupla olmak
tadır; ad interim maslahatgüzarların sadece bel!i. alanlarda temas yetkisine sahip uzıman müşa
vir ve ataşelerden olamıyacağı ve genel temsil yetkisine sahip diplomasi mesleki mensupların
dan olması da milletlerarası hukukun icaplarmd.ındır. Görülüyor ki diplomatik ımisyon şefi, dev-
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let başkanına veya dışişleri bakanına veyahut bizzat diplomatik misyon şefine izafeten ve özel 
usul ve merasim dairesinde tanzim ve tevdi edilen bir resmî diplomatik belge sayesinde temsilci 
sıfatını kazanabilmektedir. 

Diplomatik misyon şefinin maiyetinde çalışan ımemurlar ise, rütbe ve dereceleri ne olursa olsun 
ona izafeten görev yapan ajanlardır; bu sebepledir ki bunların tâyininde, sefirlerin: tâyininin ak
sine, nezdinde akredite olunan devletin peşin muvafakatini istihsâl etmeğe - bâzı .memleketlerde 
askerî ataşeler için bâzı istisnalar mevcut olmakla beraber - lüzum görülmemektedir. 

Yabancı diplomatik misyon şefinin haiz olduğu itimatname veya kabine mektubu, hâmilinin 
«devlet başkanı ve hükümet namına her türlü b-jyanı yapmağa yetkili kılındığını» tasrih eder. 
Türkiye Cumhurbaşkanı adına tanzim edilen itimatnameler ile Türkiye Dışişleri Bakanı adına 
tanzim edilen kabine mektupları da, Milletlerarası hukuk ve tatbikata uygun olarak bu kaydı ih
tiva eder. Bundan çıkan netice şudur ki, diplomatik (misyon şefinin görevlendirdiği maiyetindeki 
diplomatik ajanlar da ona izafeten aynı yetkiyi haizdirler. Bununla beraber, bunlardan, diploma
tik misyon şefinin akredite olduğu devletin dışişleri bakanlığına sadece belli işlerle uğraşacağı 
resımen tebliğ edilen ajanlar, ezcümle, ımügavir ve ataşe unvanının taşıyan ajanlar, sadece - ve 
diplomatik misjyon şefine izafeten - söz konusu alanda beyanda bulunmak yetkisine sahiptirler. 
Pek tabiîdir ki bir sefarette bir askerî ataşenin mevcudiyeti sefiri askerî alanda beyanda bulun
maktan alıkoyamaz; bunun gibi, bir sefarette bi? malî müşavirin ve bir ticaret ataşesinin bulun
ması da, sefiri bu alanlarda beyanda bulunmaktan ve nezdinde akredite olduğu devletin dışiş
leri bakanı, başbakanı, devlet başkanı veya bunların yetkilendirdiği diğer diplomatik ajanların 
o devlet adına yapacakları beyanları bu alanlarda dahi tebellüğ etmekten alıkoyamaz. 

Diplomatik misyon şefleri ve maiyetleri daimî diplomatik ajan vasfını taşıdıkları halde, bun
ların yanısıra, belli konular için yetkilendirilen geçici diplomatik ajanlar da mevcuttur. Bu geçici 
diplomatik ajanlar da kendilerini tâyin eden devlet başkanının dışişleri bakanınca da imzalanan 
bir salâhiyetnamesini veya sadece dışişleri bakanının bir kabine mektubunu haiz olmak gerekir. 
Geçici diplomatik ajanların maiyetindeki a|ynı vasıftaki diplomatik ajanlar da, onun maiyetindeki 
heyete dâhil oldukları karşı tarafa resımen bildirilmekle, söz konusu resmî belgeyi haiz olan aja
na izafeten temsil yetkisine sahibolurlar; bunla v* dahi, yapılan tebligatla, genel temsil yetkisine 
veya sadece belli alanlarda temsil yetkisine sahip kılmabilirler. 

Bir milletlerarası andlaşmanm parafe edilmesi, imza edilmesi, tevdi veiya teati edilmesi söz ko
nusu ise, milletlerarası hukuka göre, bu andlaşraa ile ilgili devlet nezdinde akredite sefir dahi ol
sa, bu işle görevlendirilecek olan kimselere ayrı bir salâhiyetnamecnm yukarda belirtilen şekilde ve
rilmesi gerekmektedir. 

Buraya kadarki izahlarımızı özetlemek icabederse, bundan çıkan sonuçlar şunlardır : 
1. Devlet Başkanı, - ve ona izafeten - Başbakan ve Dışişleri Bakanı, ayrıca yetkilendirilme-

lerine lüzum olmaksızın her konuda Devlet adına diplomatik beyanlarda bulunmak ve bu gibi beyan
lara muhatabolmak yetkisine sahiptirler; Dışişleri Bakanlığı memurları da Dışişleri Bakanına 
izafeten aynı yetkiye sahiptirler. 

2. Diplomatik misyon şefleri, bu sıfatı taşıdıklarına dair resmî belgeyi tevdi etmiş olmak şartiyle, 
her konuda Devlet adına diplomatik beyanlarda bulunmak ve bu gibi beyanlara muhtacolmak yetkisine 
sahiptirler. 

3. Diplomatik misyon şeflerinin maiyetinde bulunan ve görevinin niteliği genellik arz eden dip
lomatik ajanlar da diplomatik misyon şefine izafeten her konuda Devlet adına diplomatik beyan
larda bulunmak ve bu gibi beyanlara muhatabolmak yetkisine sahiptirler. 

4. Diplomatik misyon şeflerinin maiyetinde bulunan ve görevi sadece belli bir sahaya inhisar 
ettiği bildirilmiş olan diplomatik ajanlar ise diplomatik misyon şefine izafeten sadece o sahada dip
lomatik beyanlarda bulunmak ve bu gibi beyanlara muhatabolmak yetkisine sahiptirler. 

5. Geçici diplomatik ajanlar, sadece kendilerine verilen görevi gösteren resmî belgenin sınırları 
içinde Devlet adına diplomatik beyanlarda bulunmak ve bu gibi beyanlara muhatabolmak yetkisine 
sahiptirler. 
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6. Geçici diplomatik ajanların maiyetleri arasında da, onları yetkilendiren resmî belgenin sı
nırları içinde ona izafeten genel temsil yetkisine sahibolanlar ile sadece bâzı konularda temsil yet
kisine sahibolanlar vardır. 

7. Milletlerarası andlaşmalarla ilgili tasarrufların yapılması hususunda Devlet Başkanı ayrıca 
bir salâhiyetname ile yetkilendirilmesine lüzum olmaksızın milletlerarası hukuk plânında .genel 
yetki sahibidir. 

Bu tasarrufların yapılması ile ilgili olarak Devlet Başkanının dışında herkesin - Başbakan ile 
Dışişleri Bakanı dâhil - Dışişleri Bakanının da her halde imzasını taşıyan resmî belge ile özel 
surette yetfcilendirilmesi gerekir. 

II - Diplomatik temsil vahdeti : 

Yukarda verilen izahat, bir milletlerarası hukuk süjesinin, ezcümle, bir Devletin milletlerarası 
hukuk alanında ve diğer milletlerarası hukuk süj eleri muvacehesinde temsil edilirken bu temsil 
keyfiyetinde mevcudolan vahdeti de ifade etmektedir. 

Bu vahdet, hukuk nazariyesi bakımından, bir milletlerarası hukuk süjesi olarak yaptığı bü
tün tasarrufların Devlet Başkanına izafe edilmesi ile sağlanmaktadır. 

Dışişleri Bakanlığj ise, Devlet Başkanı ile Başbakanın milletlerarası bir hukuk süjesi olarak 
Devleti temsil ederken yaptıkları tasarruflarda onların kitabeti, kançılaryası olması ve bu kitabet 
vazifesini genel olarak haiz bulunması suretiyle, idari bakımdan aynı vahdeti gerçekleştiren te
mel vasıta olmaktadır. Dışişleri Bakanlığı, bu vasfiyle, aynı zamanda yurt dışındaki temsil 
vahdetinin de idari vasıtası olmaktadır. Gerçekten, yabancı devletler ve milletlerarası kurullar 
nezdindeki diplomatik ve konsül er misyonların Dışişleri Bakanlığına bağlı bulunması ve belli 
konularda temas ile görevlendirilen geçici temsilcilerin veya heyetlerin salâhiyetnamelerinin de 
Dışişleri Bakanlığınca tanzim edilmesi ve bütün bu misyon, temsilci ve heyetlerin Hükümetin 
emir ve talimatını Dışişleri Bakanlığından almaları sayesinde, dış münasebetlerin, yurt içinde 
cereyan etsin veya yurt dışında cereyan etsin, bütününü belli bir Bakanlığın ve Bakanın göz 
altında bulundurması sağlanmış bulunmaktadır. 

Bununla beraber, bir memlekette aıkredite yabancı diplomatik misyonların bütün temaslarını 
Dışişleri Bakanlığı ile yaptıklarını ve mütekabilen yurt dışındaki diplomatik misyonların da bütün 
temaslarını sadece oradaki Dışişleri Bakanlığı ile yaptıklarını sanmamak lâzımdır. Gerçekten, yabancı 
diplomatik misyonlar bâzı temaslarını Dışişleri Bakanlığının peşin olarak verilen açık ve zımnî 
müsaadesi ile diğer bakanlık ve kuruluşlarla da yapabilirler. Ancak, böyle bir temasın yapılabil
mesi için her halde Dışişleri Bakanlığının peşin müsaadesine ihtiyacolduğundan, bu bakanlığın 
yabancı bir diplomatik misyonun diğer bir bakanlık veya kuruluşla yaptığı temastan zamanında 
haberdar olması imkânı da sağlanmış olur. Dışişleri Bakanlığının bu konuda açık müsaadesi ya
bancı diplomatik misyonun müracaatı üzerine verilebilir. Bâzı şıklarda Dışişleri Bakanlığının mü
dahalesi müsaade şeklinde değil; fakat, sadece temasın yapılabilmesi için gerekli aracılığın yapıl
ması şeklinde olur; yabancı diplomatik misyon şeflerinin Başbakanla görüşmeleri ve - büyükelçi
ler hariç - diğer yabancı diplomatik misyon şeflerinin Devlet Başkanının huzuruna kabul edilme
leri, ancak Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi vasıtasiyle randevu almalariyle mümkündür. An
cak fbüyükelçiler Devlet Başkanından doğrudan doğruya huzura kabul edilmelerini talebedebilir-
ler; bu takdirde de, Parlömanter rejimlerde Devlet Başkanının büyükelçiyi huzuruna kabulü dai
ma Dışişleri Bakanının veya yüksek dereceli bir Dışişleri Bakanlığı memurunun da bulunduğu 
bir görüşme sırasında olur. 

Dışişleri Bakanlığının yabancı diplomatik misyonların diğer bakanlık ve kuruluşlarla temas et 
melerine müsaade etmesinin zımnî şekli, askerî ataşelik, malî müşavirlik veya ataşelik, ticaret, 
basın, kültür, tarım, sanayi, çalışma, enerji ve saire gibi belli alanlarda müşavirlik veya ataşelik 
kurulmasına müsaade etmesiyle mümkündür. Bu takdirde, bu gibi müşavir ve ataşeler teknik bo-
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nularda veya andUaşımıalarun uygulanmasında Dışişleri Bakanlığının dışındaki bakanlıklarla temas 
edebilirler. Yabancı diplomatik misyonların bu gibi müşavir ve ataşeler vasıtasiyle yurt içinde 
yaptıkları temaslardan Dışişleri Bakanlığı diğer bakanlık ve kuruluşlar tarafından daima malû-
mattar tutulur ve bu temasların konusuna giren konularda Dışişleri Bakanlığı, diplomatik misyon 
şefi veya maiyetinde genel temsil yetkisine sahip diplomatik ajanlarla daima gereken temasları 
yapabilir. Bir Devletin yabancı memleketlerdeki kendi diplomatik misyonlarmdaki bu gibi müşa
vir ve ataşelerin temaslarından Dışişleri Bakanlığının bilgi sahibi olması ise, bütün bu müşavir ve 
ataşelerin diplomatik misyon şefinin emri altında olması ve bağlı oldukları bakanlıklarla yapacak
ları yazışmaların sadece teknik veya idari hususlara - ve diplomatik misyon şefinin malûmatı tah
tında - munlhasır kjalmıasiyle temin edilir. Bu gibi müşavir ve ataşelerin yaptıkları temaslar so
nucunda iki Devlet arasında resmî bir andlaşma yapılması bahis konusu ise, bu andlaşmanın 
resmen tahassülü de Dışişleri Bakanlığının vereceği salâhiyetname üzerine imkân dâhiline girer. 
Bunun gibi, Dışişleri Bakanlığı dışındaki bakanlıklara mensup memurların belli konularda te
mas yapabilmeleri de, bu temasların daha önce Dışişleri Bakanlığı kanaliyle veya diplomatik mis
yonlar kanaliyle tertiplenmesiyle mümkündür. 

Bütün bu esaslar bilhassa XVIII nci Asrın sonundan beri milletlerarası hukukta ve tatbikatta 
sıkı sıkıya yerleşmiştir. Nitekim, 16 Nisan 1961 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 
bir kararı üzerine akdedilen bir konferansta hazırlanmış olup memleketimizin de Taraflar arasın
da bulunduğu «Diplomatik münasebetlere dair Viyana Konvansiyonu» nda bu kurallar aynen yer 
almıştır. Gerçekten, söz konusu Konvansiyonun 41 nci maddesinin 2 nci fıkrası aynen şöyledir : 
«Akredite eden Devletin misyonuna mevdu olup akredite edilen Devletle intacedilecek her türlü 
resmî işler, akredite edilen Devletin Dışişleri Bakanlığı veya onun kanalı ile yahut mutabık kalına
cak muayyen bir bakanlıkla halledilir.» Bundan başka, yabancı bir Devlet nezdinde akredite se
fire bağlı olmıyan bir misyon tesisi milletlerarası hukukta asla bahis konusu değildir; o kadar 
ki, elçilik bürolarının tek bir binaya sığmayıp muhtelif binalara yerleşmesi zarureti halinde dahi, 
akredite olunan Devletin peşin müsaadesinin alınması gerektiği, mezkûr Konvansiyonun 12 nci 
maddesinde ifade edilmiştir. 

Klâsik diplomasinin müessesesi olan büyükelçilik ve elçiliklerin yanısıra, ilk defa Milletler Ce
miyeti ille birilikte ortaya çıkan «Parlâmanter diplomasinin» müesseseleri olan daimî temsilcilikler 
için de, temsil vahdeti aynı derecede varittir. Bu daimî temsilcilikler milletlerarası hukuk süje-
si olan milletlerarası kurullar nezdinde kurulmaktadırlar. Bu daimî temsilciliklerin şefleri bâzı hal
lerde ilgili milletlerarası kuruldan agreman alınması suretiyle atanmakta; bâzı hallerde ise bu 
formaliteye lüzum görülmemektedir. Bunların mensuplarının diplomatik muafiyet ve imtiyazları 
ise, bu kurulun, arazisi üzerinde yerleştiği Devletle yaptığı bir andlaşmadan doğmaktadır. Da
imî temsilciliklerin başında bulunan şefler, milletlerarası kurumun en yüksek dereceli memuruna 
hitaben Dışişleri Bakanınca yazılan kabine mektuplariyle atamrler. Bu milletlerarası kurumlar 
nezdinde daimî temsilcilik açılması, bunların statülerinin buna müsaidolmasma bağlıdır. Bâzı 
milletlerarası teşekküllerin idare kurullarında belli bakanlar ipso jure üye olduklarından bunlar 
nezdinde daimî temsilcilik açılmaz ve bu kurallarla Devletin yazışmaları o kurulun merkezinin bu
lunduğu yerdeki sefaret kanaliyle yürütülür. 

Statüleri gereğince belli (bakanlıklarla münasebette bulunacağı açıkça 'belirtilen milletlerarası 
kurullar dışında kalan kurullar nezdinde açılan daimî temsilcilikler, ileri diplomatik servislere 
sahip bütün memleketlerde Dışişleri Bakanlığına bağlıdırlar ve Hükümetin emir ve talimatını bir 
bakanlık kanaliyle alırlar. Bu gibi daimî temsilcilikler nezdinde muhtelif bakanlıkların memur
ları müşavir veya ataşe sıfatiyle baılunaJbilir ve bunlar tıpkı sefaretlere bağlı müşavir ve ataşeler 
gibi daimî temsilcilik şefine bağlı olarak çalışırlar; bunların teknik ve idari konularda kendi ba-
kanlıklariyle daimî temsilcilik şefinim bilgisi altında yazışma yetkileri 'bulunabilir. 
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Bütün dış diplomatik teşkilâtın böylelikle Dışişleri Bakanlığına bağlı olması sayesinde, bu ba
kanlık, son derecede değişik ve geniş sahalara yayılmış olan diplomatik tasarrufları, birbirleriyle 
münasebetleri bakımından ayarlamak imkânına kavuşur. Milletlerarası hayatta, belli bir alanda 
bir diplomatik tasarrufun yapılması veya yapılmaması, çok kere diğer bir alanda bir diplomatik 
tasarrufun yapılması veya yapılmamasiyle yakından ilgilidir. Bunları, yani Ibu ilgileri, bu tasar 
rufların iç veçheleriyle ilgili bakanlıkların tek başlarına görebilmeleri mümkün olamaz. Bu konu
da Hükümete gereken tavsiyeleri yapmak, diplomatik münasebetlere bütün veçheleriyle bakan 
Dışişleri Bakanlığına ait bir görevdir. Yine bu sayede, Dışişleri Bakanlığı, bir yandan, Devlet 
merkezinde bulunan diplomatik misyonlarla temaslarını; diğer yandan da, dış diplomatik misyon
larımızın yabancı devletler vte milletlerarası kurullarla tem aslarını ayarlamak imkânını bulur. İkti
sadi işbirliği ve Gelişme Teşkilâtı nezdinde belli bir konuda yapılan bir teşebbüsten NATO nez-
dindeki Daimî Delegeliğimizin, Avrupa İktisadi Topluluğu nezdindeki Daimî Delegeliğimizin, Av
rupa Konseyi nezdindeki Daimî Delegeliğimizin, Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimî Delegeliği
mizin, Birleşmiş Milletler Avrupa Ofisi nezdindeki Daimî Delegeliğimizin ve bu milletlerarası ku
rullarda üye olan yabancı devletler nezdinde akredite sefaretlerimizin bilgi sahibi olmaları ve her 
derecedeki teşebbüslerini aynı istikamette ayarlamaları lüzumu aşikârdır. 

Pek tabiîdir ki, Dışişleri Bakanlığının bu vazifeleri görebilmesi, milletlerarası münasebetleri a 
iç inikaslarının ancak belli veçheleriyle ilgili olan Bakanlık ve diğer kuruluşlarla dâhilde geniş 
bir işbirliğinde bulunmasını gerektirir. Bu işbirliğini ve ahengi sağlamak ve murakabe etmek, 
pek talbiîdir ki, Başbakana düşen bir vazifedir. Bu işbirliğin esasları dairesinde muhtelif bakan
lıklar arasında çıkacak adıtilâflar, Bakanlıklararası Kurul ve komitelerde ve nihayet, Bakanlar Ku
rulunda çözülür. Böylelikle, hem dış münasebetlerin iç inikâslariyle ilgili bakanlıkların yetkileri 
mahfuz tutulmuş olup; hem de dış münasebetlerimizin bütün veçhelerine bir açıdan bakmak ve 
bunları değişik milletlerarası hukuk süjeleriyle ilgili olarak ve mahiyetleri arasında mevcut fark
lılıkları tartmak suretiyle dış münasebetlerimizden hâsıl olacak millî menfaati azamî verimliliğin
de tutacak surette ölçmek ve ayarlamak imkânı hâsıl olur. 

Dış temsil vahdetinin hukukî esaslarını cerh için milletlerarası tatbikatta ileri sürülelbileoek 
birkaç misal, hakikatte, milletlerarası Uıukuk kurallarının ihlâli veya hiç değilse, ihmali mahiyeti
ni taşıyan olaylardan ibarettir. Dış temsil vahdetinin idari sebeplerini, aynı şekilde anlamıyan 
devletler ise, pek azdır ve her halde diplomasi tecrübesi bakımından misal olarak alınamazlar. 

III - Memleketimizdeki tatbikat : 

Memleketimizde dış ımünaselbetleriımizin idaresinde Dışişleri teşkilâtının kuruluşundan beri yu* 
karda izah edilen beynelmilel tatbikata tamamiyle uygun hareket edilmiştir. 31 Mayıs 1949 da 
Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtının kurulmasına kadar devam eden bu devrede, Dışişleri 
Bakanlığının dış alanda temas, müzakere ve andlaşma. akdi yetkileri tam idi. Bu durum, pek ta
biîdir ki, dış münasebetlerin muhtelif iç veçheleriyle ilgili bakanlıklarla gerekli koordinasyonun 
yapılmasını önlemiyordu. Ancak, bu devre zarfında hukukî ve idari bakımlardan dış temsil 
vaJhdeti konusunda iç mevzuat ve tatbikatımızla milletlerarası hukuk ve tatbikat arasında tam. 
bir muvazilik mevcuttu. 

31 Mayıs 1949 da 'bir kanunla Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı kuruldu. Bu teşkilât. 
Marslhall Plânının tatbikatiyle iştigal etmek üzere vücude getirilmişti. Bu maksatla, Avrupa İk
tisadi İşbirliği Teşkilâtı işleriyle 'bu teşkilât uğraşıyor ve Ibu millerlerarası kurum nezdindeki Del e 
gasyonumuz da bu teşkilâta bağlı (bulunuyordu. Ayrıca, bu teşkilât, Ankara'daki Amerika Birleşik 
Devletleri Büyükelçiliğine bağlı İktisadi Yardım Teşkilâtiyle teknik temasları yürütmek ve bu 
Yardım Teşkilâtının diğer Türk daireleriyle temaslarında kanal vazifesini görmekle görevliydi. 
Milletlerarası iktisadi İşbirliği Teşkilâtı, 4 Haziran 1952 günü kabul edilen bir kanunun yürür
lüğe girmesine kadar bir Devlet Bakanlığına bağlı idiyse de, Teşkilât Genel Sekreterinin aynı 
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zamanda Dışişleri Bakanlığı Genel iSekreter iktisadi işler Yardımcısı olması sebebiyle, gerek bu 
teşkilât, gerek ona bağlı olan delegasyonun Dışişleri Bakanlığı ile irtibatı çok yakından muhafaza 
edilmiş oluyordu. 

Ancak, Teşkilâtın başında bir Devlet Bakanının bulunuşu bâzı gecikmelere ve ihtilâflara sebe
biyet verdiğinden, 4 Haziran 1952 tarihli Kanunla Teşkilât sadece Dışişleri Bakanlığı Genel 
Sekreter iktisadi işler Yardımcısına değil; fakat, aynı zamanda, Dışişleri Bakanına bağlandı. 
Böylelikle, 31 Mayıs 1949 dan önceki durum tam olarak avdet etmiş oluyordu. 

Bilhassa 1954 ten itibaren, Milletlerarası iktisadi işbirliği Teşkilâtının Dışişleri Bakanlığına 
bağlanmasının bâzı mahzurları görülmeye başlandı. Gerçekten, Milletlerarası iktisadi işbirliği 
Teşkilâtı, sadece dış temas ve müzakereleri belli bir alanda yürütmekle kalmıyor; aynı zamanda, 
bu dış temas ve müzakerelerin ve Amerikan iktisadi yardımı konusunda akdedilen andlaşmaların 
bir kısım iç tatbikatını da bizzat yapıyordu. Bu durum, bâzı siyasi sebeplerin de yardımiyle, 
iktisadi münasebetlerin iç veçheleriyle yakından ilgili ve Devletin iktisat politikasının hazırlan
masında temel payı olması gereken Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının ve hattâ zaman 
zaman diğer bâzı bakanlıkların yetki ve görev alanlarına yersiz müdahalelerin yapılması sonu
cunu doğurdu. Aslında yanlış olan husus, Milletlerarası iktisadi işbirliği Teşkilâtı kurulur
ken, bu Teşkilâta belli bir alanda dış temas ve müzakereleri yürütmek görevinin yanında bâzı 
dahilî muameleleri yapmak yetkisinin de verilmiş olmasıydı. Hakikatte yapılması gereken şey, 
dış temas ve müzakere yetkilerini Dışişleri Bakanlığında bırakırken, bir koordinatör teşkilât 
tarzında, bir Devlet Bakanlığına ve tercihan Maliye Bakanlığına bağlı olarak bu daireyi kur
maktan ve böylelikle dahilî muamelelerin bir kısmını yapma yetkisinin de Dışişleri Bakanlığına 
intikalini önlemekten ibaretti. 

Bu yersiz müdahalelerin bir reaksiyonu olarak çıkarılan 6 Temmuz 1960 tarihli ve 13 sayılı 
Kanun ise, bir ifratın bir tefrite çevrilmesini ifade ediyordu. Bu kanuna göre, Dışişleri Bakanlığı. 
iktisadi alanda bütün temas, müzakere ve andlaşma akdi yetkilerinden mahrum bırakılıyor ve bu 
yetkiler - Milletlerarası iktisadi işbirliği Teşkilâtının kendisine bağlandığı - Maliye Bakanlığı ile 
Ticaret Bakanlığı arasında paylaşılıyordu. Mezkûr 13 sayılı Kanun, daha da ileriye giderek, 
büyükelçilik ve elçilikler nezdinde o zamana kadar mevcut ticaret müşavir ve ataşeleriyle malî 
müşavirleri iktisaidi misyonlar halinde teşkilâtlandırıyor ve bu misyonları, kanunun sarih ve 
özel bir hükmiyle, diplomatik misyon şeflerine bağlı olmaktan çıkarıyor ve Maliye Bakanlığınca 
tâyin olunan bir memurun emrine veriyordu. 

Bu kanun, pek çok bakımlardan sakat. esaslar getirmiştir. 
Evvelâ, bu kanun sonucunda, milletlerarası hukuk ile iç hukuk arasında muhafazası zaruri 

mwazilik ortadan kalkmıştır. Milletlerarası hukuk gereğince Dışişleri Bakanı ve Dışişleri Ba
kanlığı ile iktisadi konular dâhil her konuda temas etmeye kendilerini milletlerarası hukuk ge
reğince yetkili sayan Ankara'daki diplomatik misyonlar, Dışişleri Bakanlığını bâzı iktisadi ko
nularda kendileriyle temas edemez veya temas etmesine imkân bırakmıyacak bir bilgisizlik 
içinde bulmuşlardır. Bunun gibi, yabancı memleketlerdeki Türk sefaretleriyle milletlerarası hu
kuk gereğince her konuyu konuşabilecek olan yabancı Dışişleri bakanlıkları, sefaretlerimizi bu 
konularda tamamiyle bilgisiz bulmuşlardır. 

Saniyen, bu durum, pek büyük idari mahzurlar yaratmıştır. 
Bir kere, söz konusu iktisadi misyonların, milletlerarası hukuk bakımından diplomatik misyon

lardan ayrı sayılmasını, yabancı memleketler kabul etmediklerinden, bu iktisadi misyonlar o 
memleketlere karşı sefaret bünyesi içindeymiş gibi gösterilmişler; ancak, çok kere, iktisadi misyon 
şefleri ile diplomatik misyon şefleri arasında nezdinde bulunulan Devlet ile olan ve bir kül 
teşkil eden münasebetlerimizin yürütülmesinde türlü ihtilâflara raslanmıştır. Bâzı hallerde, Ma
liye Bakanlığınca tâyin eıdilen memurlar, beynelmilel muahedeler gereğince bağlı olmaları ge
reken Türk diplomatik misyonuna bağlı olmadıklarından (meselâ, Cenevre'de GATT nezdindeki 
Maliye Bakanlığı memurları gibi); bunların, diplomatik imtiyaz ve muafiyetlerden istifade etti
rilmeleri mümkün olamamıştır. 
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Ancak, en büyük mahzur, dış iktisadi münasebetlerimizin yürütülmesinde doğan koordinasyon 

yokluğu olmuştur. Çok kere, iktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilâtı nezdinde Maliye Bakanlığınca 
idare edilen delegasyonumuzun oradaki diğer Devletler delegasyonlariyle veya teşkilâtın genel 
sekreterliği ile yaptığı temaslardan, bu temasların konulariyle ilgili devletler ve milletlerarası 
kuruluş nezdinde akredite diplomatik misyonlarımızın haberi dahi olmamış ve böylelikle, esa
sen Dışişleri Bakanlığı kadar dış misyona sahibolamıyacak olan Maliye Bakanlığı her yere ikti
sadi misyon yetiştiremediğinden, Dışişleri Bakanlığının dış teşkilâtının iktisada menfaatlerimizin 
korunmasında tam kapasitesiyle çalıştırılması mümkün olamamıştır. Halbuki, diplomatik münase
betlerin idaresinde başarı, muhtelif kançılaryaların, içerde ve dışarda, kendilerini ilgilendirebile
cek en ufak teferruat konularından dahd zamanında haberdar olmalarını gerektirir. 

Bundan da önemli olarak, sefaretlerimizin akredite olduğu devletler nezdinde, büyükelçi ve 
elçilerimizin yapabilecekleri ve ancak onlara tanınan bâzı yüksek seviyedeki temas imkânların
dan mahrum olan müşavir ve ataşeler eliyle, görüşlerimiz, gereken tesirlilikle savunulamamış-
tır. 

Kaldı ki söz konusu 13 sayılı Kanun bütün icaplariyle tatbik de edilememiştir. Bunun neticesi 
olarak, dış iktisadi münasebetlerimizin idaresinde tam bir dağınıklık hâkim olmuştur. Gerçekten, 
ticari alandaki temas ve müzakere yetkisi Ticaret Bakanlığı, kredi ve yardımlarla ilgili temas 
ve müzakere yetkisi Maliye Bakanlığına aidolduğu halde, Türkiye'ye yardım konsorsiyumunun 
kurulmasının yüksek siyasi önemi ve bu konudaki temasların çok yüksek seviyede ve zaman zaman Ku
zey Anlantik Konseyinde yapılması zarureti karşısında bu konsorsiyumun kurulması hakkındaki 
temas ve müzakereler Dışişleri Bakanlığınca yürütülmüştür. Bunun gibi, Türkiye'nin Avrupa 
İktisadi 'Topluluğu ile bir ortaklık Andlaşması akdetmesi sonucunu doğuran bütün müzakereler, 
mezkûr 13 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ve sonra Dışişleri Bakanlığı eliyle yürütül
müştür. NATO ve ÖENTO içindeki bilcümle iktisadi konular da Dışişleri Bakanlığı kanaliyle ida
re edilmeye devam olunmuştur. Bunun gibi Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ve bu teşkilâtın ihtisas 
kuruluşlariyle - GATT hariç - bütün iktisadi temas ve müzakereler yine Dışişleri Bakanlığı 
kanaliyle yürütülmüş ve Avrupa Konseyi içindeki iktisadi münasebetlerimiz için de aynı husus varit 
olmuştur. Dünya ticaret konferansiyle ilgili işler de Dışişleri Bakanlığınca yürütülmüştür, iktisa
di ve teknik yardımla ilgili temas ve müzakerelerden sadece İktisadi işbirliği ve Gelişme Teşki
lâtı, dünya para fonu, Dünya Kalkınma Bankası ve Amerikan yardımiyle ilgili olanlar Maliye 
Bakanlığınca yürütüldüğü halde, diğer milletlerarası kurumlar ve yabancı devletlerle ilgili yar
dımların Dışişleri Bakanlığı kanaliyle idare edilmesine devam edilmiştir. Nihayet, 1963 te yürür
lüğe giren bir kanunla Avrupa İktisadi Topluluğu nezdinde kurulan daimî temsilcilik de Dışişleri 
Bakanlığına bağlı olarak teşkil edilmiştir. Bundan başka, bâzı önemli ticari müzakereler de Dış
işleri Bakanlığının nezareti altında yürütülmüştür. 

Bu dağınıklığı önlemek amaciyle, 1962 yılı başında bir Bakanlıklararası Dış İktisadi.Münase
betler Komitesi, bir Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle kurulmuş ve bu komitede bir Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısının riyasetinde veya onun yokluğunda Başbakanlık Devlet Plânlama Teş
kilâtı müsteşarının riyasetinde Dışişleri, Maliye ve Ticaret bakanlıkları temsilcileriyle Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası temsilcisinin bir araya gelmeleri ve dış iktisadi münasebetlerle il
gili konuların bu komitede bir dereceye kadar koordone edilmesi imkân dâhiline girmiştir. Bu 
komitenin daimî sekreterinin, kararnamenin mahsus bir hüküm icabı, komitenin üyesi sıfatını da 
taşıyan bir Dışişleri Bakanlığı memuru olması, Dışişleri Bakanlığının bu alandaki fiilî yetkileri
nin, kısmen dahi olsa, iadesi neticesini doğurmuştur.. Aynı zamanda, tatbikattaki, aksaklıklar ne
ticesinde, dış memleketlerde açılan iktisadi misyonlar, hukukan yine de diplomatik temcilciden 
müstakil görünmekle beraber, - söz konusu 13 sayılı Kanuna aykırı olarak Maliye Bakanlığınca 
yapılan bir yönetmelikle - diplomatik misyon şefiyle daha sıkı bir işbirliğine sevk edilmişlerdir. 
Nihayet, dış krediler ve yardımlar için yüksek seviyede temas yapılmasına ihtiyaç hâsıl olan hal
lerde, Dışişleri Bakanlığının ve hariçteki büyükelçi ve elçilerimizin görevlendirilmesi de sık sık 
vukua gelmeye başlamıştır. 
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Nihayet, 31 Mayıs 1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunla, Dışişleri Bakanlığı dışındaki bakanlıkla
rın bizzat yapageldikleri andlaşmalarm, milletlerarası hukuk ve tatbikat ve Anayasa tatbikatı ba
kımından Dışişleri Bakanlığının hukukî süzgecinden geçmesi sağlanmıştır. 

IV - Kanun teklifinin amacı : 

Bu kanun teklifinin amacı, milletlerarası hukuk ve tatbikatın ve milletlerarası münasebet
lerin mahiyet ve bünyesinin icabı olarak, esasen gitgide fiilen tatbik mevkiiden kalkmakta olan 
söz konusu 13 sayılı Kanunun ilgasıdır. Bu suretle, Dışişleri Bakanlığına, beliibaşlı memleket
lerde, ezcümle, Birleşik Amerika, İngitere, Fransa, İtalya, İsveç, Batı Almanya, Belçika, Holânda 
ve diğerlerinde olduğu 'gibi, genel müzakere ve etemas yetkisini iade ederken; Dışişleri Ba
kanlığından gayri bakanlıkların yetkilerinin her hangi bir müdahale ihtimalinin dışında mah
fuz tutulması bilhassa gösetrilmiş ve bu maksatla, iç iktisadi işlemleri yerine getirmesi itiba
riyle Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı yine Maliye Bakanlığında bırakılmıştır. Ayrıca, dış 
iktisadi münasebetlerimizin muhtelif iç veçheleriyle ilgili Bakanlıkların dış diplomatik misyon
larda temsil vahdeti esasını bozmadan temsil edilmeleri imkânının yanı sıra; dâhilde mevcut 
Bakanlıklararası Komite kanuni bir statüye kavuşturulmak suretiyle, Bakanlıklar servisleri ara
sında bu alanda son derecede zaruri olan koordinasyon sağlamış olmaktadır. Böylelikle, hem dış 
münasebetlerimizin bütününe belli bir bakanlığın yani Dışişleri Bakanlığının aynı açıdan bak
ması kabil olacak; hem de bakanlıklararası gerekli koordinasyon hiçbir yetki tedahülüne imkân 
bırakılmadan sağlanmış olacaktır. Bunun neticesinde, Ankara'daki diplomatik temsiloiliklerine 
bağlı olarak yardım misyonları ve malî ve ticari ataşelikler ve çalışma ataşelikleri gibi ataşe
likler bulunduran diplnmatik misyonların, yukarıda i«ah edildiği şekilde, teknik bakanlıklarla tek
nik alandaki temasları da pek tabiî olarak devam edecektir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Genel gerekçede arz edilen esas^ra uygun olarak bu maddede, Dişişlerti Bakan
lığının genel temas ve müzakere yetkisine uymıyan durumlar ortadan kaldırılarak, Türk millî hu
kukiyle milletlerarası hukuk arasındaki muvazi ik kurulmaktadır. 

Esasen, bu maddede yer alan hususlar Merkezi Hükümet Teşkilâtı Araştırma Proje Yönetim 
Kurulu raporunda da tavsiye edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 2. — Bu maddede, mevcut Bakanlıklararası Komite kanuni bir statüye kavuşturulmakta
dır. 

Madde 3. — Bu madde, diplomatik ve konsüler misyonların nasıl kurulacağını göstermekte ve 
bunları, yine milletlerarası tatbikata uygun olarak Dışişleri Bakanlığına bağlamaktadır. 

Madde 4. — Bu madde ile, Dışişleri Bakanlığı memurları dışındaki sivil memurların diploma
tik misyon şefliklerine atanmalarında şimdiye kadar haiz olmadıkları bâzı kolaylıklar getirilmek
tedir. 

Madde 5. — Bu madde ile, diplomatik misyonlarımız nezdinde Dışişleri Bakanlığı dışında mev-
cudolan memurların statüsü, mületlerarası hukuk ve tatbikata ve mezkûr 13 sayılı Kanunun çıkma
sından önce mer'i iç mevzuatımıza uygun bir şekilde tanzim edilmektedir. 

Madde 6. — Bu madde ile, de, geçici temsücilerin ve geçici temsilci heyetlerinin durumu, mil
letlerarası tatbikata uygun olarak düzenlenmektedir. Bu heyetlerde heyet başkanlığı belli bir baş
kanlığa hasredilmiş olup, ilgili bakanlıkların herhalde bu heyetlerde temsil edilmesi de kanuni 
esasa bağlanmış olmaktadır. Sadece, Dışişleri Bakanlığının durumdan zamanında haberdar olması 
bakımından, bu heyetlerin ve temsilcilerin de devleti bağlıyacak hususlarda emir ve talimatı Dışiş
leri Bakanlğı kanaliyle alacakları belirtilmiştir. 
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Madde 7. — Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı, Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlü
ğüne bağlı olarak bırakılmıştır. 

Madde 8. — Bu madde ile, Dışişleri Bakanlığı kadrolarına eklenmesi gerekli kadrolar gösteril 
mistir. 

Madde 9. — Bu madde ile, dış misyonlarımızda çalışan memurların maaşı konusu ele alınmış
tır. 

Madde 10. — (Bu ımadde ile, Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğünün yetkileri yeni du
ruma göre tanzim edilmiştir. 

Madde 11. — Bu madde ile, Ticaret (Bakanlığı Dış Ticaret Dairesinin yetkileri yeni duruma 
uydurulmuştur. 

Maddel2. — Bu madde ile, 31 Mayıs 1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi, işbu 
kamım teklifindeki esaslara göre değiştirilmektedir. 

Madde 13. — Yürürlükten kaldırılan hükümleri göstermektedir. 
Geçici madde — (Bu madde ile, halen Dışişleri Bakanlığı dışındaki bakanlıklara bağlı olarak 

hariçte vazife gören memurların durumu mahfuz tutulmuştur. 

Madde 14. — Bu madde, yürürlüğe giriş tarihini göstermektedir. 

Madde 15. — Yürütmeye dairdir. 

Bu kanunla alman kadrolar sayesinde, bir yandan Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 
dış diplomatik misyonlarımızda; özellikle, şimdiye kadar temsil edilmedikleri milletlerarası ku
rumlar nezdindeki daimî temsilciliklerimizde daha geniş ölçüde temsil edilmeleri sağlandıktan 
başka; aynı imkân, - bu imkâna esasen sahibolan Millî iSavunma, Millî Eğitim ve Turizm ve Ta
nıtma bakanlıklarından gayrı - Sanayi, Gümrük, ve Tekel, Tarım, Çalışma, Ulaştırma, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Bayındırlık bakanlıklarına da, bilhassa OCDE, lOEE, OATT ve FAO gibi Millet
lerarası kurul ve kuruluşlarda mevcut delegeliklerimizde temsil edilmeleri zarureti mevcudoldu-
ğundan, tanınmış bulunmaktadır. 
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Geçici Komisyonun raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 30 . 10 . 1968 
Esas No. : 2/243 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu eski Üyesi Cevat Acıkalım ile 12 arkadaşının, 22 Şubat 1966 tarihli «Millet
lerarası münasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu hakkındaki kanun teklifi» ni incelemek üzere, 
Genel Kurulun 22 . 3 . 1968 günkü 62 nci Birleşiminde kurulan Geçici Komisyonumuz, 14 Hazi
ran 1968 günü toplanarak aşağıdaki hususları kararlaştırmıştır : 

1. Geçici Komisyonumuz, kanun teklifinin gerekçesinde yer alan mütalâalara aynen katılmakta
dır. 

2. Geçici Komisyonumuz, ayrıca, iktidardaki Bakanlar Kurulunun programında da, dış müna
sebetlerimizde vahdet ihtiyacının, gerçekleştirilmesi lüzumlu bir husus olarak kabul edildiğini tesbit 
etmiştir. 

Gerçekten, Hükümet programında, «dış politikanın ayrılmaz bir cüz'ü olarak telâkki ettiğimiz 
dış iktisadi münasebetler» cümlesi ile dış münasebetlerde idare vahdeti ilkesi ifade edilmiş ve ayrıca, 
«Dış münasebetlerde çeşitli Devlet resmî organlarının faaliyetlerinin en verimli bir şekilde ve 
yeknesak bir sistem dairesinde yürütülmesini sağlamak» ihtiyacımdan bahsedilmiştir. 

Geçici Komisyonumuz, Hükümet programında yer alan bu esaslarla tamamiyle mutabakat ha
linde olup, incelemekle görevlendirildiği kanun teklifini, söz konusu esasların gerçekleştirilmesi bakı
mından da uygun mütalâa eylemiştir. 

3. Geçici Komisyonumuz, dış politikamızın muhtelif veçhelerinin en iyi şekilde koordone edilmesi 
ve böylelikle, dış diplomatik tasarruflarımız sayesinde dış politika hedeflerimize ulaşmak açısından 
en verimli sonuçların -elde edilebilmesi için, her ileri ve medenî ülkede olduğu gibi, Dışişleri Bakan
lığının bütün bu münasebetlerden zamanında haberdar olmasını ve dış münasebetlerimizin bütünü için
de bunların değişik veçhelerinin ayarlanması hususunda Başbakana ve Bakanlar Kuruluna zama
nımda gerekli tavsiyelerde bulunabilmesini, kesin bir zaruret olarak görmektedir. 

Çağdaş Devlet idaresinin, bâzı bakanlıkların kendi alanlarına giren bütün konulardan zamanın
da bilgi sahibi olmalarını, gereken işlemleri zamanında yapabilmeleri ve Hükümete zamanında bilgi 
verip tavsiyede bulunabilmeleri bakımından zaruri kıldığı meydandadır. Meselâ, Maliye Bakanlığı
nın Devletin bütün malî faaliyetlerinden haberdar olması ve bunların tümünü birden kapsıyabileeek 
bir bakış açışınım imkânlarına kavuşturulması şarttır. Kanun koyucu, bu bakımdan, bu Bakanlığa 
çeşitli yetkiler vermiştir. Her bakanlığın bünyesinde Maliye Bakanlığıma bağlı bir Saymanlık Mü
dürlüğünün mevcudoluşu, bu Bakanlığa mahallî idare ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin, durumunu 
takip ve tanzim için verilmiş olan yetkiler, bütçenin,- Hazine ve kambiyo muamelelerinin yürütülmesin
de aynı Bakanlığa tanıman nâzım mevki, Maliye Bakanlığının Devletin ve kamunun malî işlemle
rini kapsayıcı bir tarzda gözetim altında bulundurmasını sağlamaktadır. Bu olmadığı takdirde, Ma
liye- Bakanlığının malî alanda Hükümet siyasetini uygulamak için kereken işlemleri zamanında yap
ması, Hükümete zamanında doğru ve tam bilgi verip gerekli tavsiyelerde bulunması mümkün olmaz. 

Bunun gibi, her bakanlıkta bulundurulan, ancak İçişleri Bakanlığına bağlı olan Sivil Savunma 
müdürlükleri, İçişleri Bakanlığının sivil savunma işlerinin tümüne birden kapsayıcı tarzda bakabil
mesini ve bu konudaki işlemlerin zamanında yerine getirilmesini sağlamaktadır. Asayişi sağlamak 
için de, bu Bakanlık toplum hayatının her safhasını yalandan takibetmek zorundadır. 

Nihayet, Millî Savunma Bakanlığı, memleket güvenliğini sağlamakta başlıca rolü oynıyan Silâhlı 
Kuvvetlerimizin gücü ve bu gücün destekçisi olan unsurlar bakımından Devlet ve kamu hayatının 
her veçhesiyle yalandan ilgilenmek durumundadır. 
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İstihdam politikası bakımından Çalışma (Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı toplum haya
tının 'hemen her alanıyla ilgilenmek sorundadırlar. Çalışma Bakanlığının istihdam açısından il-
gilenmiyeceği iktisadi ve (sosyal faaliyet tasavvur edilemez. Eğitim ve kültür açısından Millî 
Eğitim Bakanlığının durumu da budur. 

Yukarda 'saydığımız bütün bakanlıkların ihtisas lalanı 'bakış açışı ıbakımından farkla1 olduğu 
halde, 'bütün kamu ve toplum faaliyetlerini kapsar. Buna mukabil, bâzı Bakanlıkların ihtisas alan
ları, sadece bakış açısı olarak değil, aynı zamanda, belirli faaliyetlerle de sınırlıdır. 

'İhtisas 'alanları ister kamu faaliyetlerinin tamamını değişik bakış açılarından kapsamakta ol
sun, ister aynı zamanda belirli faaliyet alanlarına inhisar etsin, 'bütün bu 'bakanlıklar arasında, 
Devletin resmî siyasetinin hedeflerine uygun bir işbirliğini sağlamak görevi, Bakanlar Kuruluna 
ve onun başı olan Başbakana aittir. Başbakana bağlı Devlet Plânlama Teşkilâtı ve İstatistik Ens
titüsü gibi daireler, Başbakana Millî Savunma alanında tanınan özel yetkiler ve Millî Güvenlik 
Kurulu ile bu Kurulun Genel Sekreterliği gibi kuruluşlar, 'Başbakana kamu faaliyetlerininde be
raberlik ve koordinasyon sağlama 'görevinde yardımcı olurlar ve icracı bakanlıkların işlemlerine 
bu açıdan nezaret ederler. 

Anayasanın bakanlık]ararası koordinasyonu sağlama açısından Başbakana verdiği yetki, pek ta
biîdir ki, bu bakanlıkların Devlet ve kamu faaliyetlerinin aksaksız yürütülmesi için lüzumlu iş
birliğini bizzat sağlamak için 'gerekeni yapmalarını engellemez; bilâkis gerektirir. Nitekim, Baş
bakan, işte bu koordinasyon zaruretinin değişik bakanlıklarca yerine getirilmesinin baş denet-
cisidir. 

Kaldı ki, ihtisas alanları değişik bakış açılarından Devlet ve kamu faaliyetlerinin tümünü 
kapsıyan bakanlıkların herbiri, kendilerine has bakış açısından bizzat 'koordinasyon dairesi ol
mak durumundadır. 

İşlte, Dışişleri Bakanlığının durumu da budur. İstisnasız her diploımatâk işlemin, dâhilde inika
sı vardır. Bunun 'gibi, pekçok liç işlemler ve faaliyetler d.'e dışarda diplomatik işlemleri gerektirir. 
Dışişleri Bakanlığınım görevi, diplomatik işlemlerden Devletin - genel hedeflerine uygun olarak 
tesbit edilen - dış politika hedefleri için en verimli sonuçları almaktır. Bir Devlet, dışarıya karşı 
tek bir bütündür, içerde değişik Balkanlııklarm ihtisas alanlarını ilgilendiren pek çok konu dış mü
nasebetlere inikas elttikleri zaman, Devlet tüzel kişiliğinin ve ımillî bütünlüğün vahdeti içinde 
bir hukukî ve idari bütün manzarası arz eder. Bu sebepten 'ötürüdür ki, sırf iç ımuameleler olarak 
görüldüğü vakit 'aralarındaki ilgi derecesi ızayıf olabilecek pök değişik muameleler, dış münase
bet konusu olunca, birbirleriyle ilgili hale ıgelirler. 

Bunun bariz misali, milletlerarası para tartışmaları sırasında 'görülmüştür. Fransa'nın dış te
diyelerde altına daha fazla önem verilmesi yolundaki tezi, alslmıda, Batı âlemi içinde Birleşik Ame
rika karşısında daha nüfuzlu hale gelme çabaları dairesinde yer alır. Bunun ıgibi, yine Fransa'nın 
İngiltere'nin Avrupa Müşterek Pazarına 'girmesini •engelleyişi, Batı âleminin genel dış politikası 
ile savunma politikasında daha fazla ısöz salhibi olabilmek için tâvliz elde etime amaciyle ıgirisıtiği 
bir baskı hareketi mahiyetini taşır. Gelişimle halindeki ülkelerin çıkarlarına uygun şekilde dünya 
dış ticaretinin ve malî ve teknik yardımların düzenlenmesi konusu, bu memleketlerin güvenlik po
litikaların] n, dış siyasetlerinin başlıca hedeflerinden biri olduğu kadar, dış âleme karşı ıcgeımen-
lik 'haklarının korunması dâvasiyle çok yakından ilgilidir. 

Dış .münasebetlerin çok daha teknik ve önemsiz görünen konulanında da durum aynıdır. Mil
letlerarası kuruluşlarda, traktör yedek parçalarının ıstandardizasyonu ile uğraşan bir komitede 
belli bir Devlet temsilcisinin diğer bir Devlete karşı çıkardığı güçlükler, aslında bu .konuda ara
larında bir anlaşmazlık olduğundan ileri gelmeyip, sırf bir başka alanda o Devletten taviz kopar
mak, ya da ıgenel dış politika bakımımdan ona zorluk 'göstermek için lüzumlu oilmuş bulunabilir. 
Bazan bir Devletle bir ticaret anlaşması akde/tıme'k ısırf iktisadi açıdan çok yararlı olabileceği hal
de, diğer 'bâzı Devletlerin meselâ Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bir başka meselede oyla
rını sağlamak için böyle bir ticaret anlaşmasından vazgeçmek veya kapsamını ıdaralltrnak gerekebi-

M. Meclisi (S. Sayısı : 741) 



— ıs — 
lir. Bazan Ibir Devletle kültür anlaşması yapılsa bile, /o Devletle kültürel mübadelelerin fiilen ge-
nişliyemiyeceğinin bilinmesine rağmen, o Devlete bu suretle bir prestij imkânı vermek, bunu ya
pan devlete diğer alanlarda menfaatler sağlıyabilir. Bazan bir Devletin (kendi vatandaşı bir mah
kûmun affedilmesi yolundaki ricasının kabulü, onun bir siyasi konuda reyimi sağlamak, ondan 
gümrük tarif el erinde bir tâviz elde etmek veya vereceği dış yardımın miktarı, vâdesi, faizi ko
nusunda 'kolaylıklar temin etmek balkumından faydalı olabilir. (Sporla ilgili milletlerarası Itoplantı-
landa 'bile, yabancı devlet veya hükümetlerin bu gibi toplantılara siyasi sebeplerle katılması veya 
'katılmaması hususunda hararetli görüşmelerin yapıldığını, Birleşmiş Milletler İnsan Halkları Kon
feransının bile aynı manzarayı gösterdiğini bu vesileyle hatırlamalıyız. 

Bu misalleri 'çok daha 'genişletmek mümkündür. Aslında, iç inikasları ne kadar farklı olursa 
olsun, dış münasebetlerin değişik veçhelerinin birbiriyle yakından dlıgdli bir bütün teşkil ettiği ve 
bunlar arasındaki 'bu ilgilenin gözden kaçırılmaması için bütün dış münasebetlere bir .arada ba
kabilecek 'bir daireye ihtiyaoolduğu, XVIII nci Asından 'beri anlaşılmış bir -gerçdktir. 

Bu demek değildir ki, kendi ihtisas alanlarındaki balkış açısı dış 'münasebetlere de uzanaın di
ğer Bakanlılklar yoktur. Böyle Balkanlıklarm mevcudolduğumu 'yukarda belirttik. Meselâ, Millî Eği
tim Bakanlığı eğitim ve kültür faaliyetleri açısından kültür anlaşmalarının ıgenel eğitim siyaseti 
bakımından değerlendirilmesini yapacaktır. Çalışma Balkanlığı, hiç şüphesiz, istihdam alanımda dı-
şarda olup bitenleri takibedecek, dışardaJki Türk işçilerinin haMarmı korumaya ve onların dışar-
daki hakları arasındaki ahengi tesis etmeye çalışacaktır. Maliye Balkanlığı, muhakkak ki, dış te
diye dengemiz açısından dış yardımlarla ve ticaret anlaşmalariyle ilgilenecek, dış yardımlarla 
sağlanan hususlarda iç finansman ve vergileme bakımından ve sair baikıımlardan gereken husus
ları dalkkate alacaktır. Millî Savunma Bakanlığı (ve Genelkurmay Başkanlığı), hiç şüphesiz, millî 
güvenlik ve savunma açısından dış âlemde olup - (bitenleri takibe devam edecektir. 

Bu, sadece ihtiyaç alanları ıbir bakış açısına dayandığı için 'bütün kamu faaliyetlerini kapsı-
yan ba/kanılıklar için değil, ihtisas alanları aynı zamanda belirli ıbir faaliyet alanına inhisar eden 
bakanlıklar için de varittir. Meselâ Adalet Bakanlığı, dış âlemdeki genel mevzuat birleştirmeleri 
ile ilgilenımelsi tabiî olduğu Ikadar, bir başka alanda bir yabancı devletten tâviz koparmak söz 
konusu olduğunda bir yabancı mahkûmun affedilip affedilmemesi Ifeomusunda kendi açısından 
gereken tavsiyede bulunması da o kadar tabiîdir. Komşu bir devletle iyi komşuluk münasebetleri
mizin artırılmasında dış politikamızın diğer hedefleri ve bu arada millî ıgüvenlik açısından menfaat 
varsa, sınırdaki bir nehir üzerinden köprü geçirmek veya demiryolu inşa etmek gerekince, elbette 
Bayındırlık Bakanlığının bu konuda sözü olacaktır. 

Bu misalleri daha da artırmaik mümkündür. 
Şu halde, Dışişleri Bakanlığı, dış münasebetlerimizi ilgilendiren pek ejolk konuda, kendi başı

na hareket etmek mevkiinde değildir. Bu bakumdan, Dışişleri Balkanlığı, yukarda da belirtildiği 
gibi, bir koordinasyon dairesi olarak da çalışmak zorundadır. Dış münasebetlerimizde belli bir iş
lemde bulunmadan önce bu Bakanlık, diğer bakanlıklarla temas etme/k lonların görüşlerini kendi 
görüşleriyle ahenkleştirmenin 'çarelerini araştırmak ve neticede, 'Başbakana ve Balkanlar Kuruluna 
gerekli olabilecek tavsiyeleri dış münasebetler açısından yapmak: mevkiindedir. 

Bunun gibi, diğer Bakanlıklar da, dış münasebetlerde sırf ıkcndi ihtisas alanlarına ait konuları 
takibetmek mevkiindedirler. Bunu yapmazlarsa, kendi ihtisas ^alanlarına (giren faaliyetleri bir bü
tün halinde göremezler ve bu sebepten ötürü bu faaliyetlerde aksamalar olur. 

îşte, bir yandan, dış münasebetlerin bütününe nezaret etmek durumruıda bir dairenin mevcud-
olmasmdaki zaruret; diğer yandan, dış münasebetlerin dâhili inikaslarının çok çeşitli Bakanlık
ların ihtisas alanlarını ilgilendirmesi, dış münasebetlerin idaresinde kurulması gereken teşkilâtın 
bünyesinin de bu ihtiyaçlara göre ayarlanmasını gerektirmiştir. Kanun teklifinin gerekçesinde 
bahsi geçen milletlerarası hukuk kuralları da bu zaruretlerden doğmuş kurallardır. 

Kanun teklifinin gerekçesinde de belirtilen milletlerarası hukuk kurallarının ışığı altında bu 
alanda gelişen teşkilâtlanma prensiplerini şu şekilde özetlemek kabildir : 
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a) Dış politikanın ve dış münasebetlerin idaresinde, diplomatik ve konsiiler tasarrufların 
yapılmasında (Dışişleri Bakanlığı merkezi koordinatör daire durumundadır. Dış temas ve müzake-
ler konusunda her alanı kapsıyan genel yetki Dışişleri Bakanlığına aittir. 

Bu temel prensibin bir sonucu olarak, Devletin bütün milletlerarası andlaşmaları Dışişleri 
Bakanlığı eliyle yapılır. 

Yine bu temel prensibin bir sonucu olarak, Dışişleri Bakanlığı ve ona bağlı diplomatik tem
silcilikler, her alanda diplomatik irade beyanlarında bulunmak ve yabancı Devletlerin veya temsil
ciliklerinin diplomatik irade beyanlarına muhatabolmak mevkiindedirlcr. 

b) Dış politikanın son derecede nâzik meseleleri ihtiva edişi ve milletlerarası münasebet
lerin şu veya bu konuda ani ihtilât]arııı çıkmasına müsaidoluşu sebebiyle dış meselelerin de
ğişik veçheleriyle ilgilenmek mevkiinde olan du;er (Bakanlıkların dış temsilciliklere doğrudan 
doğruya - meselâ Valiliklere olduğu gibi - kendi alanlarında Devleti ve Hükümeti bağlayıcı tali
mat göndermeleri mümkün değildir. 

Buna karşılık, bu bakanlıkların, kendi ihtilas alanlarına giren dış münasebetleri takibet-
mek ve bu konuda dış temsilciliklere yardımcı olmak için, dış temsilciliklerde müşavir ve ataşe 
gibi unvanlarla kendi memurlarını bulundurması da, genel bir prensibolarak kalbul edilir. Bu me
murlar, mensuboldukları (Bakanlıklarla Devleti ve Hükümeti bağlayıcı niteliği olmıyan sırf tek
nik ve idari konularda temsilcilik şefinin bilgisi altında karşılıklı yazışma yetkisine, işlerin ça
buk yürütülmesi için, sahip kılınırlar. Bu yazışmaların temsilcilik şefinin bilgisi altında yapılması 
sayesinde, bu yazışmalar ile mensuboldukları Bakanlıktan aldıkları talimatı gerçekten sırf tek
nik ve idari hususları aşıp aşmadığı ve Devleti ve Hükümeti bağlayıcı veya dış politikanın diğer 
veçhelerini ve bütününü etkileyici olup olmadığı denetlenmiş ölür. 

Bunun gibi, aynı Bakanlıklar kendi memleketlerindeki dış temsilciliklerle belirli konularda 
temaslarda bulunabilirler. Ancak, bunlar da Dışişleri Bakanlığının bilgisi altında cereyan eder. 
Bu gibi temasların yapılması, ya Dışişleri Bakanlığı kanalı ile Hükümetin buna cevaz vermesi ile, 
ya da 'bu alanlarda yabancı temsilcilikler nezdinde müşavirlik veya ataşelik gibi mercilerin veya 
konsoloslukların kurulmasına izin verilmesi suretiyle olur. Ancak, bu takdirde de, bu gibi temas
lar teknik ve idari hususların dışına çıkamaz, konu Devleti veya Hükümeti bağlayıcı veya dış 
münasebetlerin diğer veçhelerini ve dış politikanın bütününü etkiliyecek bir nitelik kazanınca, 
temaslar, Dışişleri Bakanlığının bilâvasıta kontrolü altına girer; ve her halde, bu gibi temaslarda 
Dışişleri Bakanlığı zamanında haberdar edilir. 

c) Belli bir konuda müzakerede bulunmak veya milletlerarası andlaşma yapmak için Devleti 
temsil yetkisi ile hareket etmek üzere gönderilen temsilcilerin ve temsilci heyetleri başkanlarının 
muhakkak surette Dışişleri Bakanlığına mensubolmaları da gerekmez. <Fakat, bunların müzakere 
ve akit yetkisi, Dışişleri (Bakanlığının sağladığı belgeler sayesinde mevcut olur. Gerek bu yoldan, 
gerek bunların yazışmalarını Dışişleri Bakanlığı kanalı ile yapmaları ve - temsilci bir tek kişiden 
ibaret olmayıp, genellikle olduğu gibi bir heyetse - ibu temsilci heyetinde Dışişleri Bakanlığının -
Başkanlığı deruhde etmesi bile - her halde temsil clifknesıi sayesinde, lüzumlu koordinasyon,, dış poli
tikanın bütünlüğünü ahengi içinde sağlanır. 

d) Dış münasebetlerin değişik veçheleri ile ilgilenen diğer bâzı bakanlıkların mevcut oluşu 
ve Dışişleri Bakanlığının dış münasebetlerin ve dış politikanın tümüne nezaret etmesi gereken 
merci oluşu, merkezli koordinasyon ihtiyacını -bilhassa çağımızda - çok artmmışitır. Bu husus, en 
yüksek seviyesinde Bakanlar Kurulunda ve Başbakanın şahsında ve bakanlıklar veya hizmetler 
arasımda kurulan karma Ikomiteler yolu ile gerçe ki eştirilir. 

Yukanda belirtilen temel prensipler, diplomatik ve ikonsülıer teşkilâta daıir ilkelerin, Millet
lerarası hukuk kuralları ille muvazi olması bakımınldan da zaruridir. Nitekim, kanun tekifinin 
gerekçesinde de beirtildiği gibi, Milletlerarası Hukuk Kurallar*, Dışişleri Bakanlığının ve dış dip
lomatik temsilcilik şeflerinin yabancı devletlerin her alandaki diplomatik irade beyanlarına mu-
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hatap olabilmelerini gerektirir. Bunun gibi, Türkiye'deki yabancı diplomatik temsilcilikler ide, 
Dışişleri Bakanlığı ile her çeşit dış münasebet konusunu görüşüp ondan gelecek diplomatik iraıde 
beyanlarım muteber saymaya, Milletlerarası Hukuk Kuraliarnnca yükümlüdürler. Bu Milletler
arası Hukuk Kuralları, yabancı devletlerin çeşitli idari sızma yolları ile Devletin içişlerine mü
dahale etmemesi dış münasebetlerin ve dış politikanın bütününe nezaret mevkiinde olmıyan 
servislerden Devletin dış politika hedeflerine ve hattâ millî güvenliğine ve egemenliğine uygun 
düşmiyecek tavizleri elde edememeleri ficin vaz'edilmiştilr. Bu kurallar, aymca, Devletin vahdeti 
denilen ve egemenlik kavramından doğrudan doğruya doğan temel ilkenin de icabıdır. 

Halen üzerinde durulan «İkili Anlaşmalar», tâbir ıedillen anlaşmaların bir kısmının,, dış münase
betle rimizde merkezî nezaret görevinin yeterince yerine getirilmemesi ve Dışişleri Bakanlığı CİID-
şındaki Bakanlık ve dairelerin Dışişleri Bakanlığının bilgisi dışında yabancı! resmî mercilerle 
temas ve müzakerede bulunmaları sonucunda yapıldığı da, burada önemle zikredilmesi gereken 
bir husustur. Bu gibiiı hususların tashihi ve tekerrürünün önlen/mıesi bakılmandan da bu kanun tek
lifi büyüik bir ihtiyacı karşılamaktadır. 

Bu temel ilkelerin lüzumunu belirtirken, Fransız Danıştaymın her çeşit Milletlerarası anlaşma
yı yorumlama yetkisinin sadece Dışişleri Bakanlığına aidolduğunu ortaya koyan 3 Temmuz 1931 
tarihli bir mütalâasında şu parçayı zikretmekte fayda vardır. 

«Bir Milletlerarası' andlaşmaya dayanan bir icrai ve idari meselede başka bir bakanın üstünlüğü 
ne merkezde olursa olsun, bu üstünlük, onun Milletlerarası andlaşmayı yorumlamak bakamından 
yetkili olmasını doğru göstermez. Dış politika alanında değişik görüş açıları arasında vazgeçilmez 
nitelik taşıyan vahdet, görünüşte birbirinden farklı sanılan dış meselelerin gerçekte fiilen çok 
sıkı şekilde birbirine bağlılığı, biir andlaşmanm değişik kısıımları içinde dağılmış maddeler ara
sında mevcut iç ahenk, (Milletlerarası andlaşmalann yorumlanmasında sadece Dışişleri Baka
nının yetkili olması yolundaki) hal tarzını zururi kıllar.» 

Bunun gibi, Franlsız Bakanlar Kurulunun 14 Mart 1953 tarihli biir kararnamesi de, Milletlerarası 
amdlaşmalarm her çeşidinin onaylanması ve yayınlanmasında sadece Dışişleri Baknınm yetkili ol
duğunu belirtmektedir. 

Yine Fransa'da Dışişleri Bakanlığının temel ve 'genel dış temas ve miüzakere yetkisine sahi-
bolduğu ve diğer bütün bakanlıkların bu konudaki temaslarından derhal Dışişleri! Bakanlığına 
bilgi vermeleri gerektiği, Birinci Napoleon'un hâlâ yiürürlükte olan bir emirnamesinden doğan 
bir yükümdür. 25 Aralık 1810 tarihli bu imparatorluk emirnamesi, bu temel kurallarım temelini 
ve menşeini teşkil eder. 

Diğer bütün medeni ve ileri devletlerde de durum budur, Bağlı »olduğu hallerde bile,, tekıleşti-
rilmiştir. 

Memleketimizde de, 6 Temmuz 1960 tarihli ve 13 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesine ka
dar, .aynı esaslar uygulanmıştı. Kanun teklifinin gerekçesinde de belirtildiği gibi, bu kanonun 
yürürlüğe girmesiyle dış (münasebetlerimizin yürütülmesinde vahdet bozulmuş, bundan çeşitli 
zararlar doğmuş ve üstelik, bu sistemim tam olarak uygulanması fiilen mümkün "olmamıştır. 

Bu zararları şu şekilde özetlemek mümkündür : 
a) Bâzı hallerde, iktisadi alanda Devletin dış politika hedeflerine uygum düşmiyem mil

letlerarası andlaşmalar, Dışişleri Bakanlığının bilgisi dışımda yapılmıştır. 
b) Dış yardımların sağlanması için gerekli teşebbüsler, yabancı devlet merkezlerinde em yük

sek seviyede yapılmamış; bu konudaki temas ve müzakereler karşılıklı olarak teknik memurlar 
arasımda on verimli şekilde yürütülememiş; bu alanda belli bir konuya Türkiye'min atfettiği si
yasi önem, teknik memurlarım diplomatik temsilcilik şeflerinim sahib oldukları temas imkânlarıma 
malik olmamaları sebebiyle zaomamımda yabancı devletin siyasi makamlarına duyurulmamış ve 
yüksek seviyede temas yapılması lüzumu duyulunca, dış diplomatik temsilcilik şefleri ve Dışiş
leri Bakanlığı konumum evveliyatımı ve irtibatlarımı yeteıri kadar bilmedikleri içm bu temaslarda 
aksaklıklar olmuştur. 
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c) Gelişme halindeki 'memleketlerin dış ticaret ve dış yardım dâvası gibi dış politikamızın 
temel konulanından biri olaın bir meselenin idaresinde gereken koordinasyon sağlanamamış, bu 
meseleyle ilgili bâzı temas ve müzakereler Dışişleri Bakanlığınca, bazlıları ise diğer bakantoklar-
oa yürütülmüş, yapılan temas ve müzakerelerde bilgi edinme, bilgi aktarma ve davranma ça
bukluğu merkezî bir yürütmenin mevcudolmayışından ötürü gerçekleştirilememiş, gerekli ahenk 
sağlanamamıştır. 

Genellikle, dış yardım sağlalma talanında da durum bu olmuştur. 
d) 'Türkiye'min bellibaşlı ımillî dâvasiyle ilgili devletlerle münasebetlerimizde, bu devletler 

karşısında baskı imkânlammız, değişik milletlerarası kurullardaki değişik faaliyetlerde ahenkli 
ve çabuk bir şekilde kullanılamamıştır. Böyle bir buhranlı meselede, iktisadi işbirliği ve gelişme 
teşkilâtlında ve 'Ticaret ve Gümrük Tarifeleri genel anlaşması konferanslarında Türkiye'nin haiz 
olduğu imkanlar zamanında yeterince kullanılamamıştır. 

e) Mezkûr 13 sayılı Kanun gereğince Büyükelçilik ve elçiliklerimizden bağımsız olarak dışar-
da açılması gereken iktisadi misyonların açılması yolundaki taleplerimiz, yerleşmiş ve sarih mil
letlerarası hukuk kuralları muvacehesinde muhatap yabancı devletlerce ıreddedilmiş ve kanunun 
bu hükmü uygulanamamıştır. 

'Bunun üzerine, Maliye Bakanlığı, kanuna aykırı bir yönetmelik hükmüyle bu misyonları bü
yükelçilik ve elçiliklerimizin bünyesi içinde göstermek durumunda kalmış; iancak, kanun, dış 
diplomatik temsilciliklerimizin şefleri ile iktisadi misyonlar arasında yine uygulanmış ve asgari 
bir ahengin sağlanabilmesi, idari ilkeler sayesinde değil, fakat, vâki olduğu zaman, şahsi dost
luklar sayesinde mümkün olabilmiştir. 

f. Askerî ataşeler, kültür ataşeleri ve öğrenci müfettişleri, basın müşavir ve ataşeleri ile Tu
rizm ve Tanıtma Bürosu müdürleri, kanun gereğince, dış diplomatik temsilcilik şefine bağlı kal
makta devam ederken, Maliye müşavir ve ataşeleri ile ticaret müşavir ve ataşeleri ayrı bir sta
tüye tabi tutulmuşlardır. İzahı kabîl olımıyan bu durum, diplomatik temsilciliğin değişik faali
yetlerinde irtibatsızlığı daha da arttırmıştır. 

Üstelik, diğer bakanlıkların müşavir ve (ataşelerinin aksine, ticaret müşavir ve ataşeleri, dip
lomatik ıtemsilcilik şefine değil Maliye Bakanlığına bağlı iktisadi misyon şefine bağlanmışlar ve 
dûn bir ıstıatüye tabi tutulmuşlardır. 

g) Ticaret ve gümrük tarifeleri, genel anlaşması inezdinde milletlerarası hukuk kuralları müs
takil bir temsilcilik açılmasına imkân vermediğinden, loradaki temsilciliğimize resmî bir millet
lerarası statü ile diplomatik muafiyet ve imtiyazları tanıtmak mümkün olamamıştır. 

Bu durumda, mezkûr 13 sayılı Kanunun yarattığı mahzurlu hali ortadan kaldırarak ve dış 
temsil vahdedini yeniden 'kurmak kesin bir zaruret halimi almış bulunmaktadır. 

5. Geçici Komisyonumuz, kanun teklifinin 1 nci maddesinin yukarda yer alan temel ilkele
rin hepsini bir (arada ihtiva etmesi gerektiği ımülâhazasiyle, teklifin 1 nci, 3 noü, 5 nci ve 6 ncı 
maddelerini 1 nci madde içinde birleştirmiştir. 

Bu konuda teklifin esasları bâzı önemsiz değişikliklerle kabul olunmuş ve ayrıca, Dışişleri Ba
kanlığı dışındaki mercilerin memleketimizdeki yabancı diplomatik temsilciliklerde mûtat te
maslarını ve Türkiye (Cumhuriyetini temsil yetkisine sahibolmaksızın dış ülkelerde yaptıkları te
masları düzenliyen bir bend bu maddeye eklenmiştir. 

Geçici Kolmisyonuımuzun düzenlediği madde metni, 'Bakanlar Kurulunun 13 (Şubat 1962 tarih
li ve 6/209 sayılı karaıriyle kurulan Merkezî Hükümet Teşkilâtı Araştırma (Projesi Yönetim Ku
rulunun raporundaki tavsiyelere tamamiyle uygundur. 

6. (Geçici Komisyonumuz, 2 nci maddede derpiş edilen Bakanhklararası komiteye kanuni 
bir mevcudiyet verilmesinde fayda mütalâa etmiş ve bu konuda ıbâzı tasrihler yaparak madder 
yi kabul etmiştir. 

M. Meclisi (iS. Sayısı : 741) 



— 17 — 

7. 'Geçici Komisyonumuz, dış diplomatik temsilcilik şefi olarak hizmet görmenin sadece [Dışişle
ri Bakanlığı meslek mamurlarıma ait bir hak olmaması gerektiğini, bu alanda yetişmiş her ele
mandan istifadesinin esas olması ieabetıtiğini ve esasen bu gerekçelerle iDışişleri Bakanlığı mes
lek memurları dışımda - istisnai ahvalde de olsa - Büyükelçi Elçi ve daimi temsilci tâyininin mev-
zuatımızca kabul edildiğini dikkate alarak Dışişleri (Bakanlığı meslek memurları dışından hu ma
kamlara 'tâyin edilenler esasen memur iseler, bunların müktesep haklarıınıın korunmasını sağlıyan 
ve böylelikle, bu gibi tâyinlerin yapılmasını kolaylaştıran 'teklifin 4 neü maddesini, tahrir tarzı
na mütaallik bâzı tadillerle 3 ncü madde olarak kabul etmiştir. 

8. Geçici Komisyonumuz, teklifin 7 nci maddesinde olduğu gibi ve Merkezî Hükümet Teşkilâtı 
Araştırma Projesi Yönetim Kurulu raporunda da tavsiye edildiği üzere, iktisadi ve malî konular
da dış münasebetlerin gerektirdiği iç işlemleri yerine getirmenin Dışişleri Bakanlığına ait bir gö
rev olmaması gerektiğine kaani olarak, Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtını Maliye Bakan
lığı Hazine Genel Müdürlüğü bünyesi içinde muhafaza etmiştir. 

Geçici Komisyonumuz, Maliye Bakanlığı İla/ine Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerini, bu 
esası da dikkate alarak, mezkûr 13 sayılı Ka.Tunun yürürlüğe girmesinden önceki şekline getiren 
teklifin 10 ncu maddesini de teklifin 7 nci maddesi ile bir arada mütalâa eylemiş ve bu konuda sırf 
tahrir tarzına mütaallik değişiklikler yapmıştır. Bu arada, 1960 tan sonraki tadiller de mahfuz tu
tulmuştur. 

Geçici Komisyonumuz, Maliye Bakanlığına ait yurt dışı görev kadrolarını yeni icaplara göre 
düzenlerken, her derecede kadro adedi olarak, Maliye Bakanlığının yurt dışına kendi memurlarını 
gönderme imkânlarında hiçbir azaltma yapmamış ve bu imkânları aynen muhafaza eylemiştir. 

9. Geçici Komisyonumuz, teklifin 8 nci maddesini 5 nci madde olarak ele almış ve bu madde
yi de yeni ihtiyaçlara göre tanzim etmiştir. Mezkûr 13 sayılı Kanun mer'iyken Maliye Bakanlığı 
Hazine Genel Müdürlüğü ve Miletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı bünyesinde yer alıp, dış gö
rev kadroları olmıyan Bakanlıklara aidolan kadrolarda Dışişleri Bakanlığı bünyesine okluğu gibi 
nakledilmiştir. 

10. Geçici Komisyonumuz, teklifin 11 nci maddesini 6 nci madde olarak ele almış ve Ticaret 
Bakanlığı Dış Ticaret Dairesi Reisliğinin görev ve yetkilerini mezkûr 13 sayılı Kanunun yürürlü
ğe girmesinden önceki şekline - 1960 tan sonraki tadilâtı mahfuz tutarak - irca eden bu metni tah
rir tarzı bakımından değiştirerek kabul etmiştir. 

Ayrıca, daha önce Maliye Bakanlığına bağlı İktisadi Misyonlar emrinde bulunan Ticaret Mü
şavir ve Ataşeleri, bundan böyle teknik ve idari yazışmalarda kendi bakanlıklarına doğrudan 
doğruya bağlı olarak diplomatik temsilcilik şefinin emrinde bulunacaklarından, bun
lara aidolup Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşki
lâtı bünyesinde yer alan kadrolar da olduğu gibi Ticaret Bakanlığı bünyesine aktarılmışlardır. 

11. Geçici Komisyonumuz, teklifin 9 ncu maddesini 7 nci madde olarak ele almış ve tahrir tar
zına mütaallik bâzı tadillerle kabul etmiştir. 

12. Geçici Komisyonumuz, teklifin 12 nci maddesini de tahrir tarzına mütaallik bâzı tadiller
le benimsemiştir. 

13. Geçici Komisyonumuz, teklifin 13 ncü maddesini 9 ncu madde olarak ele almış ve yürür
lükten kaldırılması gereken hükümler arasına diğer Bakanlıklara mensup olup da hariçte göreve 
tâyin edilenlerin Dış Diplomatik Temsilcilik Şefine bağlı olacaklarına dair 8 Temmuz 1948 tarih
li ve 5250 sayılı Kanunun 6 nci maddesini, aynı hükmün işbu teklifin Komisyonumuzca kabul 
edilen ilk maddesinde yer alması muvacehesinde, yürürlükten kaldırılması gerekli hükümler arası
na ithal eylemiştir. 
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14. Geçici Komisyonumuz, teklifin geçici maddesini, geçici maddenin ilk bendi olarak kabul 
etmiş ve geçici maddeye evrak ve belgelerin Dışişleri Bakanlığına devrolunacağına dair bir geçici 
hükmü 2 nci bend olarak eklemiştir. 

15. Geçici Komisyonumuz, teklifin yürürlük ve yürütülmeye dair 14 ncü ve 15 nci maddeleri
ni, 10 ncu ve 11 nci maddeler olarak bâzı redaksiyon değişiklikleriyle kabul etmiştir. 

16. Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi ricasiyle arz olunur. 

Geçici Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip 
İzmir İstanbul Konya Aydın 

Settar İksel Coşkun Kırca Selçuk Ay tan Sinan Bosna 

Aydın Konya Manisa Rize 
Yüksel Menderes S. Faruk Önder Mithat Bülge E. Yılmaz Akçal 
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CUMHURİYET SENATOSU ÜYESÎ CE'VAT 
AÇIKALIN VE 11 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Milletlerarası münasebetlerin yürütülmesi ve 
koordinasyon hakkında Kanun 

OCDE ve GATT nezdindeki delegeliklerin Dik
leri Bakanlığın a -bağlan ması. 

MADDE 1. — İktisadi İşbirliği ve gelişme 
teşkilâtı nezdindeki Türkiye Daimi delegeliği 
ile Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaş
masına ilişkin temas ve münasebetleri yürüten 
Türk heyeti, Dışişleri Bakanlığına bağlanmış
tır. 

Bakanlıklararası Dış İktisadi Münasebetler 
Komitesi. 

GEÇİCÎ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Milletlerarası münasebetlerin yürütülmesi ve 
koordinasyonu hakkında Kanun 

Milletlerarası temas, müzakere Akıt yetkisi 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyetinin ya
bancı devletlerle, bunların temsilcilikleri ve 
'temsilcileriyle, milletlerarası kurullarla, bun
ların temsilcilikleri ve temsilcileri ile temas 
ve müzakereleri, Dışişleri Bakanlığı elliyle yü
rütülür yabancı devletler ve milletlerarası 
•kurullarla Anayasanın 65 nci maddesi anlamın
daki milletlerarası andiaşmaları da aynı Ba
kanlık: eliyle yapılır. 

2. Bakanlar Kurulu, bir kararnameyle, ya
bancı devletler nezdinde büyükelçilik veya el
çilik açmaya veya akredite etmeye, bir yabancı 
devlet büyükelçilik veya elçiliğini millet
lerarası 'hukuk kurullarına göre Türkiye Cum
huriyetinin halk ve menfaatlerini koru'makla görev
lendirmeye ve milletlerarası kurullar nezdinlde bü
yükelçilik veya elçilik seviyesinde daimî temsilci
lik kurmaya veya bir büyükelçilik veya ç'leiliği 
daimî temsilcilikle görevlendirmeye görevlidir. 
Bu fıkrada ya'zılı temsilciliklere «diplomatik 
temsilcilikler» denilir. Diplomatik temsilcilikler 
Dışişleri (Bakanlığına bağlıdılar. Bunlar, bütün 
yazışmalarını bu Bakanlıkla yaparlar. 

3. Dışişleri Bakanlığı, yabancı devletler 'ül
kelerinde başkonsolosluk, konsolosluk, fahrî 
başkonsolosluk ve fahrî konsolosluklar açmaya 
ve büyükelçilik ve 'elçiliklere konsolosluk görev
leri vermeye yetkilidir. Bu fıkrada yazılı tem
silciliklere «konsolosluk heyetleri» denilir. Kon
solosluk heyetleri, ülkesinde bulundukları dev
let nezdinde Türkiye Cumhuriyetini temsil eden 
büyükelçilik veya elçiliğe bağlıdırlar. Bunlar, 
yazışmalarını, Dışişleri Bakanlığı ile bu Bakan
lıkça tesbit edilecek hallerde, sözü geçen bakan
lığa bilgi vermek şarfciyle diğer bakanlıklarla 
yaparlar. Konsolosluk heyetleri, bağlı bulun
dukları büyükelçilik veya 'elçiliğe, faaliyetleri 
ve yazışmaları ha'kkında bilgi verirler ve bü
yükelçilik veya (elçiliğin gözetimi altında bulu
nurlar. 

4. Büyükelçilik ve elçilikler ile başjkonsolos-
lulk ve ıkonisdloslulklar nezidinde özel kanunlarda 
belirtilen balkanhlkların 'ihtisas alanına giren ko-
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ıralarda görev yapmak üzere, müşavirlik, ataşelik, 
öğrenci müfettişliği, turizm ve tanıtma bürosu 
Ikurulimjaısı, Dışişleri Bakanlığının yazılı tm/ütalâası 
alındıktan ısonra, bu özel kanunlarda belirtilen 
şekilde olur. 

iKanunda veya daimî temsilciliği kuran ka
rarnamede belirtilmesi halinde, milletlerarası 'ku
rullar nezdindeki daimî temisildiliklerde Dışişleri 
Bakanlığı dışındaki bakanlıkların ihtisas alanla
rını da iligilendireıı görevleri yerine getirmek 
üzere, daimi /temsilci yardımcısı, müşavir ve ata
şeler ve bunların yardımcıları, kendi bakan
lıklarına .aJilt duş teşkilât kadrolarından atanırlar. 
Daimî temsilci yardımcılığına yapılacak atamalar, 
Bakanlar Kurulu kararnamesiyle; bu fıkrada 
söz konusu diğer atamalar (ise, -özel kanununda 
'gösterilen şekilde loüur. Bu fıkrada yaralı daitnî 
İtemsilci yardiimciları ikinci derecedeyseler ken
dilerine Ibirlinci sınıf lorltaelçi, üçüncü derecedey-
ısdler likinoi ısrnıf ortaelçi unvanı, bu görevlerinin 
devamı isüresinoe verilebilir. 

Yulkardalki fıkralarda yazılı daimî 'temsilci 
yardımcısı, müşavir, ataşe, öğrenci müfettişi, 
turizm ve tanıtma bürosu müdürleri, bağlı bu
lundukları diplomatik ıtemısilcililk veya konsolos
luk: heyeti şefinin emri altında görev yaparlar ve 
onun bilgisi aflltında aidolduklan bakanlıklarla 
teknik ve idari işlerle ilgili olarak yazışma yetk'i-
ıshne sahiptirler. 

13 Haziran 1952 tarihli ve 5952 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesiyle 14 Kânunusani 1938 
tarihli ve 3312 sayılı Hariciye Vekâleti Teşki
lâtı Kanununa 'eklenen 1 noi ek maddenin son 
fıkrası hükmü (saklıdır. 

ı5. Yabancı bir devlet veya ımıiflletİerarası ku
rul nezdinde veyahut bir milletlerarası konfe
rans veya toplantıda Türkiye Cumhuriyetini 
ltöm$il yetkisine sıahiholarak Bakanlar Kurulu ka
rarnamesiyle ıgeçici olarak belli bir görevle gö
revlendirilen (temsilciler ve temis'ilci heyetleri 
başkanları, Türkiye Cumhuriyetini bağlıyacak 
hususlarda Hükümettin emir ve talimatını, Dışiş
leri Bakanlığı (kana'liyle alır vo bütün yazışmala
rını bu bakanlık vaısıtasiyle yaparlar. Bu bende 
bahis konusu temsilci heyeti başkanı Dışişleri 
Bakanı veya Dışişleri Bakanlığı ıne'ımrıianıvdan1 

biri değilse, bu heyette Dışişleri Bakanlığı her 
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halde temsil1 edilir. Bu bendde bahis konusu 
temsilci heyeti ticari nitelikte: bir müzakere için/ 
görevlenıdirilmişse, bu heyetin Başkanlığını Ti
caret Bakanı veya Ticaret Bakanlığı memurla-
nnidan; biri tarafından deruhde edilmemiş olL 

ması takdirinde, zikri geçen bakanlık bu heyet
te her halde temsil edilir. Bu bemddıe bahis ko
nusu bir te'msilci heyetini malî kontlarla da gö
revli olması halinde, bu heyetin başkanlığını 
Maliye1 Bakana veya1 Mailiye Bakanlığı memur
larından biri tarafından deruhde edilmemiş ol
ması takdirinde, zikri geçen Bakanlık bu he
yette her halde temsil edilir. 

6. Genel1 ve katma bütçeli bakanlık, daire 
ve kuruluşların, mahallî idarelerim, Kamu İkti
sadi Teş'ehbüsl'erin, özel kanunlla kurulmuş ol'an-
bankaların kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarınıın ve kamu yararına çalışanı dermek
lerden özel gelir kaynakları ve özel1 imkânları 
kanunla sağlanlmış ojanlann yabancı Devl'et 
büyükelçilik', başkonsolosluk, konsolosluk, fahrî 
başkonsolosluk ve fahrî konsoloslukları ve sair 
misyonları ile ve milletlerarası kurullar temsil
cilikleri de misyonları ile ve bunlara bağll mü
şavirlik, ataşelik, büro ve sair mercilerle temas
ları, milletlerarası huku'k kurallarına1 ve usulle'-
rine uygun olarak Dışişleri Bakanlığının bilgisi 
altında yapılır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı bakanlık, daire, ku
ruluş, idare, teşebbüs, banka ve derneklerin 
dış temaslar için Türkiye Cu'nıhuriyetini temsil 
yetkisine sahibol'maksızın resmî görevle1 Türkiye! 
dışına çıkacak mensupları Türkiye dışınla çık
madan önce Dışişleri Bakanlığı ile temas eder
ler ; dışardaki görevleri süresince en yakın/ Türk 
diplomatik temsilciliği veya konsolosluk heyeti 
ile irtibatlarını muhafaza ederler; ve bu gibi 
dış temasların ce'reyanı ve sonîucu hakkında 
Dışişleri Bakanlığına bil'gi vörilir. 

7. İktisadi İşbirliği ve Gcilişme Teşkilâtı 
(O.C.D.E.) nezdindeki Türlüye daimî dele
geliği ile ticaret ve gümrük tarifeleri Genel An> 
l'aş'masıma (GATT) ilişkin temas ve münıasebet-
l'eri yürüten Türk heyeti, Dışişleri Bakanlığınla 
bağlanmışlardır. 
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MADDE 2. — Genel olarak Türkiyemin' mil
letlerarası iktisadi münasebetlerinde ve özel
likle, dış yardımların sağlaınması ile ilgili te
mas ve müzakerelerde takibedilmesi gerekli he
deflerin tesbiti konusunda Bakanlıklararası Dış 
İktisadi Münasebetler Komitesi kaırulmoıştTir. 
Dış iktisadi münasebetlerin değişik veçheleri
nin koordinasyonu bu komite eliyle sağlanır. 

Komite, [Başbakanlıkça Devlet Plânlama 
Teşkilâtı, Dışişleri, ıMaliye ve Ticaret bakanlık
ları ile Türkiye C'umhuriyet Merkez Bankası 
Genel Müdürlüğü temsilcilerinden kuruludur. 
Komite, gerekli gördüğünde, diğer bakanlık ve 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşla
rından temsilci davet edebilir. 

Komitenin (Dışişleri 'Bakanlığına bağlı bir 
damû sekreterliği vardır. DaimÂ sekreter, Dış
işleri Bakanlığı meslek ımemaırları arasından 
Dışişleri Bakanınca, Maliye ve Ticaret bakanla-
riyle mutabık kalınmak suretiyle atanır. Daimi 
sekreter komitenin üyesidir. 

Komiteye, Başbakan veya onun göstereceği 
Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısı ^eya 
Devlet Bakanı veyahut Dışişleri Bakanı baş
kanlık eder. Başkanın bulunmadığı zaman baş
kanlık görevini komite üyesi olan en kıdemli 
memur yapar. 

Diplomatik ve konsüler temsilciliklerin açıl
ması ve bağlantısı. 

MADDE 3. — Bakanlar Kurulu, bir karar
name ile, yabancı devletler nezdinde (Büyükelçi
lik veya elçilik açmaya veya akredite etmeye, bir 
yabancı devlet büyükelçilik veya elçiliğini Türki
ye Cumhuriyetinin hak ve menfaatlerini koru
makla görevlendirmeye ve milletlerarası kurum
lar nezdinde daimî temsilcilik kurmaya yetkili
dir. Daimî temsilcilik, büyükelçilik veya elçilik 
seviyesinde olur. Bu fıkrada yazılı temsilcilik
lere diplomatik temsilcilikler denir; bunlar 
Dışişleri Bakanlığına bağlıdırlar. 

Dışişleri Bakanlığı, yabancı devletler ülke
si üzerinde başkonsolosluk, konsolosluk, fahrî 
başkonsolosluk ve fahrî konsolosluklar kurma
ya ve yabancı devletler nezdinde akredite bü
yükelçilik ve elçiliklere konsolosluk görevleri 

(Geiçiidi Komliisyıonun değiştiırişi) 

Bakanlıklararası Dış İktisadi Münasebetler 
Komitesi 

MADDE 2, — Genel olarak Türkiye Cum
huriyetinin milletlerarası iktisadi münasebetle'-
rinide ve özellikle', dış yardımların sağlanması 
ile ilgili temas ve) müzakerölerdie takibedilmesi 
gerekli he'detfİterin tesbiti konîusunda' bakamlık-
lararaısı Dış İktisadi Münasebetler Komitesi ku-

. rullrnuştu'r. Bu komite, dış1 iktisadi münasebetle'-
rinı değişik vecibelerinin! koordimasyoniunda faa
liyet gösterir ve bu alanida Hükümetçe veritle1-
cek görevleri de yterine' getirir. 

Komite, Başbakanlık De'vle't Plânâ!amla Teşj-
kilâtı, Dışişleri, Maliye' ve Ticaret baikanİ'ıkTarı 
ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Banıkası Genel. 
Müdürlüğü temsilcilerinden kuruludur. Komi
te, gerekli gördüğünde, diğer vBakanlık ve ka
mu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşların
dan temsilci davet edebilir. 

Komitenin Dışişleri iBakanlığma bağlı bir 
daimî sekreterliği vardır. 'Daimî sekreter, Dışiş
leri Bakanlığı meslek memurları arasından Dı
şişleri Bakanınca, Maliye ve Ticaret Bakanla-
riyle mutabık kalınmak suretiyle atanır. Daimî 
sekreter komitenin üyesidir. 

Komiteye, Başbakan veya onun göstereceği 
Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısı veya 
Devlet Bakanı veyahut (Dışişleri Bakanı başkan
lık eder. İBaşkanm ıbulunmadığı zaman Başkan
lık görevini, Başkanın uygun göreceği Komite 
üyelerinden biri yapar. 
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vermeye yetkilidir. Başkonsolosluk, konsolos
luk, fahrî başkonsolosluk ve fahrî konsolos
luklar, ülkesi üzerinde bulundukları devlet nez-
dinde Türkiye (Cumhuriyetini temsil eden bü
yükelçilik veya elçiliğe bağlıdırlar. Bunlar 
yazışmalarını doğrudan doğruya Dışişleri (Ba
kanlığı ile ve bu bakanlıkça tesbit 'edilecek hal
lerde, sözü geçen bakanlığa bilgi vermek şar-
tiyle, diğer bakanlıklarla yaparlar. 

Dışişleri Bakanlığı memurları dışındaki 
memurların diplomatik temsilcilik şefliğine 
atanması. 

MADDE 4. — Dışişleri Bakanlığı memur
ları dışundaki kamu hizmeti görevlilerinin bü
yükelçilik, elçilik veya daimi temsilcilik göre
vine Bakanlar Kurulu kararnamesiyle atanma
ları, Dışişleri Bakanlığı meslek memurlarının 
bu görevlere atanmaları için gerekli derecele
re erişmiş olmalarına bağlıdır. 

1 nci fıkra gereğince 'Silâhlı Kuvvetler ve 
jandarma mensuplarının bu görevlere atanma
larında 25 Mayıs 1955 tarihli ve 6577 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş 19 Mayıs 1928 tarihli ve 
1218 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 

Silâhlı Kuvvetler ve jandarma mensupları 
dışındaki kamu hizmeti görevlilerinin 1 nci 
fıkra gereğince atanmaları, Dışişleri Bakanlı
ğı meslek memurları kadrolarından yapılır. 
Ancak, bu memurlar, mensuboldukları bakan
lık, daire, idare, kurul, teşebbüs, kurum veya 
kuruluştaki kadrolarını bütün müktesep hak-
lariyle birlikte muhafaza ederler; sadece ay
lık ve kıdem tazminatlarını ve aylıklarına bağ
lı diğer istihkaklarını yeni geçtikleri Dışişleri 
Bakanlığı kadrolarından alırlar. 

Bu memurların atandıkları dış görevin so
na ermesiyLe birlikte, bunlar menısuboldukları 
bakanlık, daire, idare, kurul, teşebbüs, kurum 
veya kuruluştaki kadrolarına kazandıkları 
haklarla dönerler. 

Diplomatik temsilciliklerde uzman memur
lar : 

MADDE 5. — 'Türkiye Cumhuriyeti Büyük
elçilik ve elçilikleri nezdinde özel kanunlar-

M. Meclisi 
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Dışişleri Bakanlığı memurları dışındaki memur
lardı diplomatik temsilcilik şefliğine atanmaları 

MADDE 3. — Dışişleri Bakanlığı memurla
rı dışındaki memurların büyükelçilik, elçilik 
veya daimî temjsilcilik görevine Bakanlar Ku
rulu kararnamesiyle atanmaları, Dışişleri Ba
kanlığı meslek memurlarının bu görevlere atan
maları için gerekli derecelere erişmiş olmala
rına bağlıdır. 

Yukardaki fıkrada söz konusu atamalar, 
Dışişleri Bakanlığı meslek memurları kadrola
rından yapılır. Ancak, bu memurlar, mensubol-
dukları (Bakanlık, daire, idare, teşebbüs, kuru
luş ve kurumdaki bütün müktesep haklarım 
muhafaza ederler; sadece, aylık ve kıdem taz
minatlarını ve aylıklarına bağlı diğer istihkak
larını yeni geçtikleri Dışişleri Bakanlığı kadro
larından alırlar. Bu memurların atandıkları 
dış görevin sona ermesiyle birlikte, bunlar, 
mensub oldukları Bakanlık, daire, idare, teşeb
büs, kuruluş veya kurumdaki kadrolarına, dış 
görev sırasında kazandıkları haklarla döner
ler. 

25 Mayıs 1955 tarihli ve 6577 sayılı Ka
nunla değiştirilmiş olan 19 Mayıs 1928 tarihli 
ve 1218 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 
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la belirtilen bakanlıkların uzmanlık alanına 
giren konularda ve büyükelçilik veya elçilik 
makamının emrinde olarak görev yapmak üze
re, müşavirlik, ataşelik, öğrenci müfettişliği 
ile turizm ve tanıtma bürosu müdürlüğü kurul
ması, 'Bakanlar Kuralu kararnamesiyle olur. 

Dışişleri »Bakanlığı dışında kalan Bakan
lıklar, kanunda veya daimî temsilciliği kuran 
kararnamede belirtilmesi halinde, milletlerara
sı kurul ve kurumlar mezdindeki daimi tem
silciliklerde, daimi temsilcilik makamının em
rinde olmak üzere, daimi temsilci yardımcısı 
müşavir ve ataşeleri ve bunların yardımcıları
mı, kendi bakanlıklarına ait dış teşkilât kad
rolarından atamaya yetkilidirler. Daimi temsil
ci yardımcılığına yapılacak atamalar Bakan
lar Kurulu kararnamesiyle; bu fıkrada söz ko
nusu diğer atamalar ise müşterek kararna
me ile olur. 

1 nci ve 2 mci fıkralarda yazılı daimi tem
silci yardımcısı, müşavir, ataşe, öğrenci mü
fettişi ve turizm ve tanıtma bürosu müdürleri, 
bağlı bulundukları diplomatik temsilcilik şefi
nin bilgisi altında, aidoldukları bakanlıklarla 
teknik ve idari işlerle ilgili olarak yazışma 
yetkisine sahiptirler. 

Geçici temsilciler ve temsilci heyetleri. 

MADDE 6. — Yabancı bir Devlet veya 
milletlerarası kurul mezdinde veyahut millet
lerarası bir konferans veya toplantıda Türki
ye 'Cumhuriyetini temsil yetkisine sahibola-
rak Bakanlar Kurulu kararnamesiyle geçici 
olarak belli bir görevle görevlendirilen tem
silciler veya temsilci heyetleri başkanları, Dev
leti bağlıyacak hususlarda emir ve talimatı, 
Dışişleri Bakanlığı kanaliyle alır ve yazışma
larını bu bakanlık vasıtasiyle yaparlar. 

1 nci fıkrada söz konusu temsilci heyeti baş
kanı, Dışişleri Bakanı veya Dışişleri Bakanlığı 
ın.emurlarından bini değilse, bu heyette Dışişleri 
Bakanlığı her halde temsil edilir. 

1 nci fıkrada söz konusu temsilci heyeti, ti
cari nitelikte bir müzakere için görevlendiril mis
se, bu heyetin başkanlığının Ticaret Bakanı veya 
Ticaret Bakanlığı memurlarından biri tarafın
dan deruhte edilmemiş olması takdirinde, zikri 
geçen Bakanlık bu heyette her halde temsil edi-

(Greçlic'i Komiiisyonun değiştirişi) 
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lir. Bunun gibi, böyle bir temsilci heyetinin ti
cari konuların dışında kalan iktisadi konularla 
da görevli olması halinde, bu heyetin başkanlığı
nın Maliye Bakanı veya Maliye Bakanlığı me
murlarından biri tarafından deruhde edilmemiş 
olması halinde, zikri geçen Bakanlık bu heyette 
her halde temsil edilir. 

ili. / . /'. T. Genel Sekreterliği 

MADDE 7. — Maliye Bakanlığında Hazine 
Genel Müdürlüğüne bağlı olarak bir Milletler
arası iktisadi İşbirliği Teşkilâtı Genel Sekreter
liği kurulmuştur. 

Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürü, ay
nı zamanda, Milletlerarası iktisadi İşbirliği Teş
kilâtı Genel Sekreteridir. 

1 nci fıkrada söz konusu Teşkilâtın merkez 
kadroları ile yurt dışındaki diplomatik temsilci
liklerde kullanabileceği kadrolar, ilişik (1) sa
yılı cetvelde gösterilmiş olup, bunlar, 30 Haziran 
1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin ilgili Bakanlığa ait kısmına eklen
miştir. 

Dı§işleri Bakanlığına eklenen kadrolar 

MADDE 8. — 3.0 Haziran 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanuna ek (1) sayılı cetvelin Dışişleri Ba
kanlığı kısmına, ilişik (2) sayılı cetveldeki kad
rolar eklenmiştir. 

Özel kanunu gereğince diplomatik temsilci
likler nezrinde müşavir veya ataşe veya benzeri 
memurlar bulundurmak yetkisine sahibolmıyan 
bakanlıkların memurları, gerekli görüldüğü tak
dirde, Dışişleri Bakanlığı kadrolarına nakil su
retiyle atanabilirler. Bu takdirde çıkarılması ge
reken kararname bir müşterek kararname ise, 
bu kararname Dışişleri Bakanınca da imzalanır. 
Bu atanmaların yapılabileceği kadrolar ilişik (3) 
sayılı cetvelde gösterilmiş olup, bunlar 30 Hazi
ran 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanuna ek (1) sa
yılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmına eklen
miştir. 

Dt§ Maaşlar 

MADDE 9. — ilişik (1), (2) ve (3) sayılı cet
vellerdeki kadrolardan dış görevlere atanan me
murların maaşları, 21 Şubat 1963 tarihli ve 212 

(Geçici Komfeyonun değiştirişi) 
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sayılı Kanunla değiştirilmiş 28 Temmuz 1946 ta
rihli ve 4991 sayılı Kanuna göre ödenir. 

Maliye Bakanlığı ile ilgili olarak yeniden yürür
lüğe konulan hükümler 

MADDE 10. — Maliye Bakanlığının Kuru
luş ve Görevleri hakkındaki 29 Mayıs 1936 tarih
li ve 2996 sayılı Kanunun 29 Mayıs 1946 tarihli 
ve 4910 sayılı Kanunla değiştirilmiş 11 nei mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Madde 11. — Hazine Genel Müdürlüğü ve 
Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı, Hazi
ne muamelelerini yapmak, Hazine mevcutlarını 
nemalandırımak, Hazinenin doğrudan doğruya iş
tiraki bulunan müessese ve teşekküllerde hisse
darlık sıfatının icabettirdiği muameleleri yap
mak, Hazine esham ve tahvilât cüzdanını ve Ha
zinece muhafazası ieabeden kıymetli aymları 
muhafaza ve idare etm'ek, her türlü âmme istik
razları ile ilgili ihraç, tediye, itfa ve kayıt işle
rini yapmak, Devletçe verilen kefalet, tâviz ve 
yapılan ikrazata mütaallik muameleleri ifa et
mek. Devletin yabancı memleketlerdeki bütçe ile 
ilgili ödemelerini yapmak, Darphane, Amortis
man ve Kredi Sandığı; menkul kıymetler ve 
kambiyo borsası ile Hazinemin münasebetlerini 
tanzim ve idare etmek, bunların muamelelerini 
murakabe etmek, kambiyo kontrolüne ait esasla
rı hazırlamak ve Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası ve tâyin veya teşkil edeceği diğer mer
ciler vasıtasiyle tatbikatını tanzim ve idare et
mek, Ya'bancı Sermayeyi Teşvik Kanununun tat
bikatını takip ve bu kanunun malî hükümlerine 
ait tatbikatı tanzim ve murakabe etmek, Petrol 
Kanununun vergi mevzuları dışında Maliye Ba
kanlığına' verdiği vazifeleri ifa etmek, tediye mu
vazenesinin hazırlanmasında tatbik olunacak 
esasları tesbit, bu esaslara göre Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası ile müştereken tediye mu
vazenesini ihzar eylemek, kısa, orta ve uzun va
deli kredilerle faiz hadlerini memleket ekonomi
sinin icaplarına göre tanzim ve mevduatın ko
runması için lüzumlu esasları tesbit ve bu husus
ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile bir
likte gerekli tedbirleri ittihaz etmek, Bankalar 
Kanununun tatbikatını tanzim ve idarte etmek, 
bankaları murakabe eylemek, İktisadi Devlet 

M. Meclisi 
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(Geçici Konıfeyonun değiştirişi) 

Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve 
Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı Genel 

Sekreterliğinin görevleri 

MADDE 4. — 1. Maliye Bakanlığının ku
ruluş ve görevleri hakkındaki 29 Mayıs 1936 
tarihli ve 2996 sayılı Kanunun 29 Mayıs 1946 
tarihli ve 4910 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiy
le değiştirilmiş 11 nci maddesinin 6 Temmuz 1960 
tarihli ve 13 sayılı Kanunla değiştirilmeden önce 
yürürlükte olan metni yeniden yürürlüğe konul
muştur. Ancak, 6 Temmuz 1960 tarihli ve 13 sa
yılı Kânunun yürürlüğe girmesinden sonra yü
rürlüğe girmiş olan kanunlarla yapılmış yürür
lükteki sair değişiklikler saklıdır. 

2. Maliye Bakanlığının kuruluş ve görev
leri hakkındaki 29 Mayıs 1936 tarihli ve 2996 sa
yılı Kanunum 11 nci maddesinin yakardaki bend 
gereğince yeniden yürürlüğe konulan metnine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası 
İktisadi İşbirliği halinde, milletlerarası münase
betlerin gerektirdiği içişlemlerden tiöari nitelikte 
olanların dışında kalan iktisadi alandaki işlemler 
ve - kültürel yardımlar hariç - teknik yardımla 
ilgili milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği 
içişlemlteri yerine getirmekle de görevlidir.» 

3. 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanıma bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Bakan
lığına ait kısmında yazılı «Dış temsilcilikler» 
kadroları kaldırılmış ve yerlerine ek (1) sayılı 
cetvelde yazılı yurt dışı görev kadroları eklen
miştir. 

(iS. Sayısı : 741) 
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Teşekküllerinin ve diğer kamu iktisadi teşebbüs
lerinin yetkili organları tarafından tasdik edil
miş bütçelerini ve iş programlarını umumi, malî 
ve iktisadi muvazene bakımından kıymetlendir
mek, hususi bütçelerin umumi muvazene ile nak
dî durumu ve para politikası bakımından ahen
gini sağlamak, Maliye Bakanlığının diğer yetkili 
daireleriyle işbirliği halinde, milletlerarası mü
nasebetlerin gerektirdiği iç tasarruf ve işlemler
deki ticari nitelikte olanların dışında kalan ikti
sadi alandaki işlemler ve teknik yardımla ilgili 
milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği iç iş
lemleri yerine getirmek görevleriyle ödevlidir.» 

Ticaret Bakanlığı ile ilgili olarak yeniden yürür
lüğe konulan hükümler 

MADDE 11. — Ticaret Bakanlığının Teşkilât 
ve Vazifelerine dair 27 Mayıs 1939 tarihli ve 
3614 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

«Dış Ticaret Dairesi Reisliği 

Madde 7. — Dış Ticaret Dairesi Reisliği, dış 
ticaret münasebetlerinin tanzimine ve ticaret 
mukavele ve anlaşmaları akdine ait esasları tes-
bit ve bu mukavele ve anlaşmaların tatbikini ve 
dış ticaret 'münasebetlerinin (inkişafımı itenime ya-

(G-cçici Komisyonun değiştlrişi) 

Dışişleri Bakanlığı için eklenen kadrolar 

MADDE 5. — 30 Haziran 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanuna ek (1) sayılı cetvelin Dışişleri 
Bakanlığı kısmına., ek (2) sayılı cetveldeki kadro
lar eklenmiştir. 

özel kanunu gereğince diplomatik temsil
cilikler ve konsolosluk heyetleri nezdinde 1 nci 
maddenin 4 ncü (bendinde yazılı müşavir, Ataşe 
ve sair memurları (bulundurmak yetkisine sahi-
bolımıyan 'bakanlıkların memurları, 'gerekli gö
rüldüğü takdirde, Dışişleri Bakanlığı kadroları
na 'nakil suretiyle atanabilirler. Bu takdirde çı
karılması 'gereken kararname îbir ortak karar
name ise, Ibu 'kararname Dışişleri Bakanınca dıa 
imzalanır. Bu atanmaların yapılabileceği kadro
lar ek (3) sayıılı cetvelde gösterilmiş, olup, bun
lar 30 Haziran 1939 'tarihli ve 3656 sayılı Kanu
na ek (1) sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kıs
mına eklenmiştir. 

Ticaret Bakanlığıyle ilgili olarak yeniden yü
rürlüğe konulan hükümler; kadrolar 

MADDE 6. — 1. Ticaret Btakaınlığınm teşki
lât ve vazifelerine dair 27 Mayıs 1939 tarihli ve 
3614 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 Tem-
'muz 1960 tarihli ve 13 sayılı Kanunla d'eğiştirll-
nıeden önce yürürlükte olan metni yeniden yü
rürlüğe konulmuştur. Anoak, 6 Temamız 1960 
tarihli ve 13 sayılı Kanunun yürürlüğe sinmesin
den sonra yürürlüğe girmiş olan kanunlarla ya
pılmış yürürlükteki sair değişiklikler saklı
dır. 

M. Meclisi (8. Sayısı : 741) 
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rıyacak tedbirleri ihzar ve tatbik eylemek, itha
lât ve ihracat programları hazırlamak ve tatbik 
etmek, ticaret bilançosu ile ilgili tedbirleri al
mak, dış ticaret mübadelelerini ihlâl eder mahi
yetteki hareketleri takip ve tesbit ve icabında 
alınacak tedbirleri ve vazifeleri diğer mercilerle 
birlikte tâyin etmek, iç ve dış ticari ve iktisadi 
hareketleri takip ve bu faaliyetlerle ilgil mües
seselere gerekli müzaherette bulunmak, umumi
yetle sergi ve fuarları teşvik, himaye ve bunlara 
iştirak efcm'ek ve bu mahiyetteki tanıtıma ve pro
paganda faaliyetlerinde bulunmak, yabancı 
memleketlerdeki müşterek ticaret odaları faali-
yötlerini 'takip ve bunlarla yardımcı olmak, yaban
cı memleketlerdeki ticaret müşavir ve ataşelikle
rinin çalışmalarını takip ve tanzim etmekle gö
revlidir.» 

Değiştirilen hüküm 

MADDE 12. — 31 Mayıs 1963 tarihli ve 244 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

«Andlaşmalarla ilgili belgelerin hazırlanması 

Madde 4. — 1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddeler 
gereğince kanun tasarılarını ve kararname ta
sarılarını ve 2 nci maddenin 2 nci fıkrası gere
ğince Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosunun 
'bilgisine sunulacak olan andlaşmal&rm bu Mec
lislerin Başkanlıklarına arz yazılarını hazırla
mak görevi, Dışişleri Bakanlığınca yerine geti
rilir. 

Yetki belgesi, onaylama belgesi, onaylama 
belgesinin alınıp verilmesi veya sadece verilmesi 
tutanağı ve değişik: şekillerdeki andlaşmaların 
metinleri gibi milletlerarası hukukun veya tatbi
katın gerektirdiği her türlü belgelerin asıl veya 
örneklerini hazırlamak, Türkiye Cumhuriyeti 

M. Meclisi 

(Greejici Komjfcyonıın değîştirişi) 

2. 30 Haziran 19139 tarihli ve 3656 stayı'lı 
Kanuna ibağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakana 
lığına 'ait kısmına ek (4) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar eklenmiştir. 

Dış aylıklar 

MADDE 7. — Ek (1), (2), (3) ve (4) sayılı 
cetvellerdeki kadrolardan dış görevlere atanan 
memurların 'aylıkları, 21 Şubat 1'9'63 tarihli ve 

I '212 sayılı Kanun'la değiştirilmiş 28 'Temmuz 
1946 tarihıli ve 4991 sayılı Kanuna giöre öde
nir. 

Değiştirilen hüküm 

MADDE 8. — 3il Mayıs 1963 'tarihli ve 244 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesi aşağıdaki ışekil-

' do değiştirilmiştir: 

«Andlaşmalarla ilgili belgelerin hazırlanması 

Madde 4. — 1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddeler 
gereğince kanunu tasarılarını ve kararnamıe tasa
rılarını ve 2 nei maddemin 2 nci fıkrası gere
ğince Cumhuriyet ıSeınatosu ile Millet Meclisi
nin bilgisine sunulacak olan andaşmalann ibu 
Meclislerin Başkanlıklarıma sunma yazlılarını ha
zırlamak görevi, Dışişleri Bakanlığıoıca yerine 
getirilir. 

Yetki bedg'esi, onaylama 'belgesi, onaylama 
:bel!gesinin alınıp verilmesi veya sadece verilme
si tutanağı ve değişik şekillerdeki andlaşmala
rın metinleri gibi milletlerarası 'hukukun veya 
'tatbikatın gerektirdiği her türlü 'belgelerin asıl 
veya örneklerini hazırlamak, Türkiye Cumhuri-

(S. Sayısı : 741) 
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adına yapılan andlaşrnaları milletlerarası kurul
larda tescil ettirmek ve Türkiye Cumhuriyeti 
adına yapılmış veya yapılacak andlaşmalarm 
resmî cisilini tutmak Dışişleri Bakanlığının gö
revidir.» 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 13. — 31 Mayıs 1949 tarihli ve 5412 
sayılı Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı 
hakkındaki Kanun, bu kanunu değiştiren 27 Şu
bat 1951 tarihli ve 5743 sayılı Kanun, 4 Hazi
ran 1952 tarihli ve 5945 sayılı Kanun ve 6 Tem
muz 1960 tarihli ve 13 sayılı Kanun ile yukarı
daki maddeler hükümlerine aykırı bütün hü
kümler yürürlükten kaldırılmıştır. 

Mevcut memurların nakli 

GEÇİCİ MADDE — 6 Temmuz 1960 tarihli 
ve 13 sayılı Kanuna ilişik ve işbu kanunun 
13 ncü maddesiyle kaldırılmış olan (2) sayılı cet
veldeki kadroları halen işgal etmekte bulunan
lar, işbu kanuna ekli (1) sayılı cetveldeki kad
rolara yeni unvanları ile nakledilirler. 

Yürürlüğe giriş 

MADDE 14. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

M. 'Meclisi 

(Geçici Komiisyonuıiı değiştirişi) 

yeti adına yapılan amil aşmaları (milletlerarası 
kurullarda tescil ettirmek ve Türkiye 'Cumhuri
yeti adına yapılmış veya yapılacak andaşıma'la-
rın resmî sicilini tutmak, Dışişleri Bakanlığının 
görevidir.» 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 9 . - 8 Temmuz 1948 tarihli ve 
5250 sayılı Kanunun 6 ncı ımaddesi, 31 Mayıs 
1949 tarihli ve 5412 sayılı Milletlerarası İktisa
di İşbirliği Teşkilâtı hakkındaki Kamun, Ibu ka
nunu değiştiren 27 Şulbat 1951 tarihli ve 5743 
sayılı Kanun, 4 Haziran 1952 tarihli ve 5945 
sayılı Kanun, 6 Temmuz 1960 tarihli ve 13 sa
yılı Kanun ile yukardaki maddeler hükümlerine 
aykırı bütün 'genel ve özel hükümler yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — 30 Oeak 1963 tarihli 
ve 395 sayılı Kanunla 30 Haziran 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanunun Maliye Bakanlığı kısmı
na eklenmiş olup işlbu 'kanunun 4 ncü maddesi
nin 3 ncü bendiyle kaldırılmış olan kadroları 
işlbu kanunun yürürlüğe .girdiği tarihte işigal et-
ımekte bulunanlar, işlbu kanuna ekli (!l), (3) ve 
(4) ısayılı cetvellerdeki kadrolara yeni unvanları 
ile nakledilirler. 

2. İşbu kanuınlm yürürlüğe girmesinden 
öınce Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı il'e 
bu bakanlıklara bağlı temsilcilik ve misyonlar 
tarafından yürütül'e'n dış temaslara, milletler
arası anıdlaşma müzakerelerime ve akdime dair 
bütün evrak ve belgeler, Dışişleri Bakanılığııla 
veya bu bakanlıkça gösterilecek diplomatik 
temsilciliklere devrolunur. 

Yürürlük 

MADDE 10. — Bu kantin yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Yürütülme 

MADDE 11. — Bu kanaımn Bakanlar Ku
ruttu yürütür. 

(S. Sayısı : 741) 
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Teklife bağlı cetveller 

[1]! SAYILI CETVEL 

Maliyie Bakanlığı Haizine Genel M'üıdiürllüğü 

Milletlerarası İktiısaldi İşlbirliği Teşkilâtı 

Görevin aJdı 
Aylık 

Aded Tl. 

A - Merkez kadroları 

2 
6 
4 
5 

6 

2 

Genel 'Sekreter 
Özel Kaletm MMüırü 
Daire Başkanı 
Uzman (Bari Ticaret Bakan
lığına ait) 
Başraportör (Biri Ticaret 
Bakanlığına ait) 

B - Yurt dışı kadrolar 

Daimî Temsilci Yardımcısı 

1 
1 
2 

3 

3 

2 

1 750 
950 

1 250 

1 100 

950 

1 750 

D. Görevin aldı 

Daimî Temsilci Yardımcısı, 
Müşavir 
Müşavir (İMsi Ticaret Ba
kanlığına ait) 
Müşavir (Üçü Ticaret Ba
kanlığına ait) 
Müşavir (Biri Ticaret Ba
kanlığına ait) 
Ataşe (Biri Ticaret Bakan
lığına ait) 
Ataşe Yardımcısı (Biri Ti
caret Bakanlığına ait) 

Aded 

4 

5 

9 

6 

6 

6 

[2] «SAYILI CETVEL 

Aylık 
D. Görevin aldı Aded Tl. 

Dışîşleti Bakanlığı Meslek memurları kadrolarına 
eklenen kadrolar 

1 Daimî Temsilci 3 2 000 
2 Daimî Temsilci Yardımcısı 3 1 750 
3 Daimî Temsilci Yardımcısı 3 1 500 

[3] SAYILI CETVEL 

Dışişleri Bakanlığı kadrolarına eklenen 
Müşavirlik kadroları 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

Bayındırlık Müşaviri 
Sağlık Müşaviri 
Gümrük Müşaviri 
Tarım Müşaviri 
Ulaştırma Müşaviri 
Çalışma Müşaviri 

1 
1 
2 
3 
2 
4 

1 100 
1 100 
1 100 
1 100 
1 100 
1 100 

5 Sanayi Müşaviri (Biri Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğına aittir) 

7 Gümrük Ataşesi 
7 Tarım Ataşesi 
7 Çalışma Ataşesi 
7 'Sanayi Ataşesi (İkisi Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığıma aittir) 

M. Meclisi (S. Sayısı : 741) 
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(Geçici Komisyonun deği§tirişi?ıe bağlı 
cetveller) 

EK (1) SAYILI CETVEL 

'Maliye (Balkanlığı yurt dışı görev kadroları 

D. Gıörevin adı Aded Aylık 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 

.Daimî Temsilci Yardımcısı 
Daimî 'Temsildi Yardımcısı 
ıMaliyo Müşaviri 

» » 
» !» 

Maliye Ataşesi 
» !» 
» ,» Yardımcısı 

İdari Memur 

2 
4 
5 

16 
6 

14 
7 
7 
2 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
450 

EK (2) SAYILI CETVEL 

Dışişleri Bakanlığı meslek memurları 
kadrolarına eklenen kadrolar 

1 .Büyükelçi 
2 Birinei Sınıf Ortaelçi 

2 
12 

2 000 
1 750 

EK (3) SAYILI CETVEL 

Dışişleri Bakanlığı kadrolarına eklenen 
müşavirlik ve ataşelik kadroları 

5 Teknik Müşavir 
7 Teknik Ataşe 

1 100 
950 

EK (4) SAYILI CETVEL 

Ticaret Bakanlığı yurt dışı görev kadrolarına 
eklenen kadrolar 

2 Daimî Temsilci Yardımcısı. 1 1 750 
3 Daimî Temsilci Yardımcısı 1 1 500 
4 (Ticaret Müşaviri 1 1 250 
5 » ,» 3 1 100 

«•e» 

M. Meclisi (S. Sayısı : 741) 





Toplantı 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 741 e I nci ek 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevat Açıkalın ve 12 arkadaşının, 
milletlerarası münasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu hak
kında kanun teklifi ve Ticaret, Maliye, Anayasa, Dışişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon 

raporu (2 /243) 

Yüksek Başkanlığa 

M. M. S. Sayısı 741 ile görülen tashih hataları aşağıdadır: 
S. Sayısı : 741 e 1 nci ek 

DÜZELTME 

— Kanun teklifinin imzacıları arasına «Aydın Milletvekili Yüksel Menderes» eklenecektir. 
— 2 nci sayfada sondan 12 nci satırdaki (consre - seing) ibaresi (contre - seing) olacaktır. 
— 3 ncü sayfanın 15 nci satırındaki «unvanının» kelimesi «unvanını» olacaktır. 
— 4 ncü sayfanın sondan 18 nci satırındaki «ve» kelimesi «veya» olacaktır. 
— 5 nci sayfanın sondan 13 ncü satırındaki «Kurumun» kelimesi «kurulun» olacaktır. 
— 5 nci sayfanın sondan 11 nci satırındaki «Bâzı» kelimesi ile yine sondan 8 nci, 9 ncu ve 

10 ılcu satırları çıkarılacaktır. Çıkarılan bu satırların yerine şu cümle girecektir: «Statüleri uygun 
değilse, bu kurullarla olan münasebetler, en yakın diplomatik temsilcilik kanalıyla yürütülür.» 

— 5 nci sayfanın sondan 7 nci satırı ile sondan 6 nci satırındaki «kurullar dışında kalan kurul
lar» ibaresi çıkarılacak ve yerine «Milletlerarası kurullar» ibaresi girecektir. 

— 5 nci sayfanın 18 nci satırındaki «Taraflar» kelimesi «Tarafları» olacaktır. 
— 6 nci sayfanın 29 ncu satırındaki «sebeplerini» ve «ayni» kelimeleri arasındaki virgül çıkarı

lacaktır. 
— 6 nci sayfanın sondan 6 nci satırındaki «milletlerarası kurum» ibaresi «milletlerarası kurul» 

olacaktır. 
— 7 nci sayfanın 12 nci satırı aşağıdaki şekilde olacaktır: «bir kısım iç tatbikatını da bizzat 

yapıyordu. Bu durum,». 
— 7 nci sayfanın 15 nci satırı şu şekilde olacaktır : «zaman diğer bâzı bakanlıkların yetki 

ve görev alanlariyle bâzı tedahüllerin doğmasını intaç etti.» 
— 7 nci sayfanın 16 nci satırının başındaki «cunu doğurdu.» ibaresi çıkarılacaktır. 
—• 7 nci sayfanın 17 nci satırı şöyle olacaktır: «Bu tedahüllerin bir tepkisi olarak, 6 Temmuz 1960 

tarihli ve 13 sayılı». 
— 7 nci sayfanın 18 nci satırı şöyl'e olacaktır: «Kanun çıkarıldı. Bu kanuna göre, Dışişleri Ba

kanlığı,». 
— 8 nci sayfanın sondan 20 nci satırındaki «ve» ile «yabancı» kelimeleri arasına «bâzı» ke

limesi eklenecektir. 
— 8 nci sayfanın 20 nci satırındaki «kurumlar» kelimesi «kurullar» olacaktır. 
— 9 ncu sayfanın 9 ncu satırındaki «etemas» ibaresi «temas» olacaktır. 
— 9 ncu sayfanın 11 nci satırındaki «gösterilmiş» ibaresi «gözetilmiş» olacaktır. 
— 9 ncu sayfanın «Madde Gerekçeleri» kısmında 1 nci maddeye ait paragrafın 4 ncü satırın

daki «Proje» kelimesi «Projesi» olacaktır. 
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— 9 ncu sayfanın sondan 5 nci satırının sonuyla ayni sayfanın sondan 4 ncü satırınım başındaki 

«Başkanlığa hasredilmiş» ibaresi «Bakanlığa hasredilmemiş» olacaktır. 
— 10 ncu sayfanın sondan 4 neü satırındaki «Gümrük» ile «ve» kelimeleri arasındaki virgül' 

kaldırılacaktır. 
— 11 aıci sayfanın sondan 9 ncu satırındaki «kercken» ibaresi «gereken» olacaktır. 
— 12 nci sayfanın 13 ncü satırındaki «faaliyetlerininde» ibaresi «faaliyetlerinde» olacaktır. 
— 12 nci sayfanın 18 nci satırındaki «için» kelimesi «amaciyla» olacaktır. 
— 12 nci sayfanın 35 nci satırının sonuna bir virgül eklenecektir. 
— 13 ncü sayfanın 18 nci satırındaki «onların» ve «dışar-» kelimeleri arasına «içerdeki ve» 

kelimeleri girecektir. 
—• 13 ncü sayfanın 24 ncü satırındaki «ihtiyaç» kelimesi «ihtisas» olacaktır. 
— 13 ncü sayfanın 26 nci satırındaki «Bakanlığı» kelimesi «Bakanlığının,» olacaktır. 
— 13 ncü sayfanın 28 nci satırındaki «konusunda» kelimesi «hususunda» olacaktır. 
— 13 ncü sayfanın 36 nci satırındaki «etmek» ve «onların» kelimeleri arasına bir virgül konu

lacaktır. 
— 14 ncü sayfanın 10 ncu satırındaki «sebebiyle» ve «dış» kelimelerinin arasına bir virgül 

eklenecektir. 
— 14 ncü sayfanın 20 nci satırındaki «talimatı» kelimesi «talimatın» olacaktır. 
— 14 ncü sayfanın 30 ncu satırındaki «temaslarda» kelimesi «temaslardan» olacaktır. 
— 14 ncü sayfanın 38 nci satırındaki «etmesi» kelimesi «etmese» olacaktır. 
— 14 ncü sayfanın 39 ncu satırındaki «bütünlüğünü» kelimesi «bütünlüğünün» olacaktır. 
— 14 ncü sayfanın 46 nci satırındaki «tekifinin» ibaresi «teklifinin» olacaktır. 
— 15 nci sayfanın 5 nci satırındaki «etmemesi» ve «dış» kelim elleri arasına bir virgül konula

caktır. 
— 15 nci sayfanın' 17 nci satırındaki «mütalâasında» kelimesi «mütalâasından» olacaktır. 
— 15 nci sayfanın 33 ncü satırının sonundaki «Bağlı olduğu hâllerde bile, tekleşti-» ibaresi ile 

34 ncü satırı çıkarılacaktır. 
—• 16 nci sayfanın 28 nci satırındaki «değil» ve «Maliye» kelimeleri arasına bir virgül konu

lacaktır. 
—• 16 nci sayfanın 33 ncü satırındaki «kaldırarak» kelimesi «kaldırmak» olacaktır. 
— 16 nci sayfanın 38 nci satırındaki «temsilciliklerde» kelimesi «temsilciliklerle» olacaktır. 
— 17 nci maddenin 3 ncü satırındaki «istifadesinin» kelimesi «istifadenin» olacaktır. 
— 17 nci sayfanın 4 ncü satırındaki «Büyükelçi» ve «Elçi» kelimeleri arasına bir virgül konu

lacaktır. 
— 17 nci sayfanın 25 nci satırındaki «kadrolarda» kelimesi «kadrolar da» olacaktır. 
—• 19 ncu sayfada Geçici Komisyonun değiştirişi sütununda 1 nci maddenin başlığındaki «müza

kere» ve «akit» kelimeleri arasına bir virgül konulacaktır. 
— 19 ıncu sayfada Geçici Komisyonun değiştirişi sütunundaki 1 nci maddenin ilk fıkrasının ba

şına «1.» rakamı konulacaktır. 
— 19 ncu sayfanın Geçici Komisyonun değiştirişi ısütunundaki 1 nci madde mtetninin 6 nci satı

rındaki nokta, noktalıvirgül olacaktır. 
— 19 ncu sayfadaki Geçici Komisyon değiştiricine ait 'sütunda 1 nci maddenin 2 n d (bendinin 5 nci. 

satırındaki «kurullarına» kelimesi «kurallarına» olacaktır. 
— 19 ncu sayfadaki Oeçioi Komisyon değiştiricine laJiıt 'sütundaki 1 nci madden'in 2 nei (bendinin; 

10 ncu satırındaki '«görevlidir.» kelimesi «yetkilidir.» olacaktır. 
— 19 ncu sayfanın Geçici Kamilsyion değiştirişine ait sütunundaki 1 nci maddenin 3 neü bendinim 

10 ncu satırındaki «ile» ve «bu» kelimeleri arasına «ve» kelimesi girecektir. 
— 20 nci sayfanın sondan 4 ncü satırındaki «bende» kelimesi «îbendde» olacaktır. 
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•— 21 nci sayfanın 3 ncü satırındaki «başkanlığını» kelimesi «başkanlığının» olacaktır. 
— 21 nci sayfanın 8 nci satırındaki «heyetini» kelimesi «heyetinin» olacaktır. 
— 21 nci sayfanın 9 ncu satırındaki «başkanlığını» kelimesi «başkanlığının» olacaktır. 
— 21 nci sayfanın 16 nci satırındaki «(teşebbüslerin» kelimesi «teşebbüslerinin,» olacaktır. 
— 21 nci sayfanın 17 nci satırındaki «bankaların» ve «kamu» kelimeleri araşma bir virgül konula-

•caktır. 
— 21 noi sayfanın 24 ncü satırındaki ilk «ile» kelimesi «ve» olacaktır. 
— 21 nci sayfanın 33 ncü satırındaki «mensupları» ve «Türkiye» kelimeleri arasına bir virgül ko

nulacaktır. 
— (22 nci sayfanın teklif metnine 'ait sütunundaki 3 ncü madde 'metninin <6 nci satırındaki «ku

rum-» kelimesi «kurul-» olacaktır. 
— 22 nci sayfada Geçici Komisyon değiştirişine ait sütunda 2 noi madde metninin 8 nci satırın

daki «vecibelerinin» kelimesi «veçhelerinin» olacaktır. 
— 23 ncü sayfada Geçici Komisyon değiştirişine 'ait sütundaki 3 ncü maddenin 2 nci fıkrasının 

5 nci satırındaki «ve» kelimesi «veya» olacaktır. 
— 26 nci sayfada Geçici Komisyon değiştirişine ait sütundaki 4 ncü maddenin 7 nci satırındaki 

«işbirliği» kelimesi ile «hâlinde» kelimesinin arasına «Teşkilâtı Genel Sekreterliği, diğer daire ve 
bakanlıklarla işbirliği» kelimeleri 'girecektir. 

— 26 nci sayfada Geçici Komisyon değiştirişine ait sütunda 4 ncü maddenin 2 nci bendinin 
8 nci satırındaki «içişlemlerden» ibaresi «iç işlemlerden» tarzında yazılacaktır. 

— 26 nci sayfada Geçici Komisyon değiştirişine 'ait 'sütunda 4 ncü maddenin 2 nci bendinin 2 nci 
satırındaki «içişiemleri» ibaresi «iç işlemleri» olarak yazılacaktır. 

— 27 nci sayfada 'Geçici Komisyon değiştirişine ait sütunda 5 nci maddenin 2 nci fıkrasının 7 nci 
satırındaki «suretiyle» ve «altanabilirler.» kelimelerinin arasına «diplomatik temsilcilikler ve konso
losluk heyetleri ııezdine» kelimeleri girecektir. 

— 28 nci sayfada Geçici Komisyon değiştirişine ait sütunda 3 ncü satırdaki «kısmına» ve «ek» 
kelimelerinin ara'sma bir virgül konulacaktır. 

— 28 nci sayfada Geçici Komisyon değiştirişine 'ait sütundaki 8 nci madde metninin 2 nci satı
rındaki «kanunu» kelimesi «kanun» olacaktır. 

— 29 ncu sayfanın «teklif metnine ait 'sütununun 4 ncü satırındaki «cisilini» ibaresi «sicilini» Ola
caktır. 

13 . 1 . 1969 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

İstanbul 
C. Kırca 
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