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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kars Üyesi Sırrı Atalay geçen birleşimde 
Cumhuriyet Senatosu ısaltçoğunluğu ile ilgili 
Başkanlık Divanı kararma temasla, bu ko
nunun Genel Kurulda görüşülerek karara bağ
lanması gerektiğini belirtti. 

7188 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin ip
taline ve iptal kararının 25 . 6 . 1967 gü
nlünde yürürlüğe girmesine dair Anayasa Mah
kemesi Başkanlığı kararı okundu, bilgi edi
nildi. 

Sayıştay kanunu teklifinin, havale edildi
ği komisyonlardan üçer üye alınmak sure
tiyle kurulacak bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesi halkkındaki Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonu Başkanlığı yazısı okundu, kajbul 
edildi. 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması, 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması ve 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı (A/ l ) ve (B) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması halkkmdalki kanun tasarıları 
gündemde mevcut bütün işlere takdimen önce
likle görüşülerek kaibul olundu. 

Tüzük gereğince bir defa görüşülecek işlerden 
771 e ek S. Sayılı Maliye Bakanı İhsan Gürcan'
ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapo
ru üzerinde bir süre görüşüldü, gündemin aynı 
konudaki mütaakıp iki maddesi ile birlikte ko
misyona geliverildi. 

İstek üzerine yapılan yoklama sonucunda salt-
çoğunluk kalmadığı anlaşıldığından 17 . 1 . 1967 
Salı günü saat 15 te toplanılmak üzere birleşime 
saat 15,45 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Gaziantep 

Mehmet (İnaldı Nizamettin özgül 
Kâtip 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Den'izli Üyesi Hü

seyin Atmaca'nın, öğretmenlerin usulsüz olarak 

nakline dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim 
(Bakanlığına gönderilmiştir. (6/420) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

RAPOR 

1. —• Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai 
Etütler Merkezinin kurulması hakkındaki And-
laşma ile eki protokollarrn onaylanmasının uygun 
(bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet Mec

lisince kaibul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Tarım, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Ana
yasa ve Adalet, ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/115), Cumhuriyet Se
natosu 1/687) (S. Sayısı : 878) 

»>•-« 
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B Î R Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili S i m Ataiay 

KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Selahattin Özgür (Tabiî Üye) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 21 nci JBirleşimini açıyorum. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in, hayat 
pahalılığının arttığını ve önlenmesinin zaruri ve 
mümkün olduğunu belirten demeci 

BAŞKAN — Gündem dışı iki konuşma is
teği vardır. Sayın Özden ve Sayın Kılıç tara
fından. 

iSaym Özden; «Bugünkü oturumda fiyat 
artışları konusuna dair gündem dışı söz veril-
.ınesini istiyorum» demektedirler. 

Sayın Özden, buyurun. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, bugün Türkiye'
de her türlü emtianın, her türlü yiyecek ve 
içeceğin fiyatları durmadan artmaktadır. Aile 
reisleri geçim sıkıntıları içinde mecalsiz hale 
düşmüşlerdir. Ne yapacaklarını, pahalılığa ne 
çare hu-lacaklarını şaşırmış durumdadırlar. Bil
hassa dar gelirli aileler büyük hir ıstırap çek
mektedirler. Bir kere düşünelim; bir mübaşir, 
ıbir tebliğ memuru, hir küçük kâtip, hattâ va
zifeye yeni haşlamış bir memur, küçük rüt
bede bir sulbay, hakikaten eline geçen 400 lira, 
500 lira ile bir aileyi geçindirmek imkânını bu
lamamaktadır. Bir memur, 2 - 3 -çocuğu, bir söı*le değil, jetlerle çıkıyor. Binaenaleyh, muh-
karısı, kayınvalidesi, kendisi ve ailesini haki- { terem arkadaşlar, kısaca bu meseleyi kürsü-
katen bu para ile geçindiremiyecek durumda- ; m ü z e getirdim. Tahmin ederim, Sayın Başba

kan ve Sayın Hükümet bu mesele üzerine ciddî 
olarak eğilir ve bâzı tedbirler alır. Bu tedbir
leri alacağı hususunda bizim kalbimizde bir 
işaret var. Ama büyük ımeseleler galiba bu 
konu üzerine eğilmeye mâni oluyor. Nihayet 
bu meseleleri 'bir tarafa koyarak asıl Türkiye'
nin meselesi «lan, siyasi meselelerin de üstün
de olan iktisadi meselelere ciddî olarak her 
parti eğilirse ve Hükümet de ciddî tedbirler 
alırsa bunun çaresi (bulunur kanaatindeyim. 
Sizleri rahatsız ettim, özür dilerim, hürmetleri
mi sunarım. (Soldan alkışlar) 

pıştırılması, alış fiyatı ile satış fiyatının gös
terilmesi gibi meseleler mevcuttur, yazılıdır. 
Ama, hiçbir suretle esnaf, tüccar, sanayici 
buna itibar etmemekte ve böyle hareket etme-1 

inektedir. Her hangi ıbir ufak ceza ile geçiş
tirilen bu 'meseleler, hâttâ bugün ceza bile 
tatbik edilmiyor ya, ortadadır ve bunların üze
rine ıgitmeye de imkân yoktur. 

Benim kanaatımea muhterem arkadaşlar, 
Hükümet bu pahalılığa çare bulabilir, elinde 
imkânlar vardır, oturur konuşur. Fakat bu 
meselenin üzerinde eğilindiğine dair Hükü
metten, iktidar partisinden gelen hiçbir işa
rete tesadüf etmiyoruz. Hepimiz bu ıstırabın 
içindeyiz, hepimiz pahalılıktan şikâyet ediyoruz. 
Memur maaşlarına Martta zam yapılacak de
nildi, verilen söıze rağmen, imzalanan senede 
rağmen, bu verilmedi. Buna mukabil fiyatlar 
artmaya başladı. Daha ele hiçbir şey igeçmeden, 
canım, ilerde maaşlara zam yapılacak ya, den-̂  
di ve fiyatlar artmaya başladı. 

Muhterem arkadaşlar, iktisatta bir kaide 
vardır: «Ücretler merdivenden çıkar, fiyatlar da 
asansörle çıkar» derler. Şimdi fiyatlar asan

dır. 
Muhterem arkadaşlar, bu pahalılık hiçbir 

seibe'be istinadetmiyor. Durup dururken ve baş
ka hir faktör yok iken Hükümet her hanıgi bir 
sebeple bir iç meseleyi ortaya atmasıyla hemen 
fiyatlar olduğu gibi yerinden yukarıya doğru 
yükselmekte, ıstıraplar artmaktadır. Niçin 
fiyatları artırıyorsunuz, neden fiyatları muay
yen seviyede tutmuyorsunuz, diyen yoktur. 
Belediye mevzuatında ıbâzı fiyat meseleleri hak
kında az, ufak müeyyideli bâzı maddeler var
dır. Meselâ her emtianın üzerine hir etiket ya-
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2. — Konya Üyesi Muhittin Kılıç'in, eski 
Emniyet Genel Müdürü Ahmet Demir ve Yar
gıtay hakkındaki neşriyata dair demeci. 

BAŞKAN — Eski Emniyet Genel Müdürü 
Ahmet Demir ile ilgili olduğu iddia edilen 
mektup meselesi ve ona dair neşriyat üzerinde 
gündem dışı Sayın Muhattin Kılıç söz istemiş
tir. Buyurunuz Sayın Kılıç. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, işin önemi icahettirdiği için ufak 
tefek bir hata yapmamak maksadiyle yazılı bir 
(konuşma yapacağım. Dinlenmesini arz ve rica 
ederim. 

Hürriyet Gazetesi tarafından iki gün önce 
eski Emniyet Genel Müdürü ile ilgili olarak ya
pılan neşriyat ve bu sebeple Yargıtay Birinci 
Başkanı Sayın İmran öktem'in açıklamam i]e 
ilgili bir konuşma yapmak üzere huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

Dünkü gazetelerin bir kısmının «Temyizde1 

skandal» bugünkü gaztelerin bir kısmının 
«Temyizdeki rüşvet olayı» diye niteledikleri ve 
günlük makale ve haber konusu yaptıkları ola
yın içyüzü nedir? Bu hususta Türk umumi ef
kârının ve Meclislerinin aydınlanması için gün
dem dışı olarak bu konuşmayı yapmak mecbu
riyetinde kaldım. 

Anayasanın 112 nci maddesinin 3 neü fıkrası 
gereğince (görülmekte olan bir dâva hakkında 
yasama meclislerinde yargı yetkisinin kullanıl
ması ile ilgili soru sorulmaz, görüşme yapıla
maz veya her hangi bir beyanda bulunulamaz...) 

Ancak, dikkat edilince hemen görüleceği 
üzere bu yasak, görülmekte olan bir dâva hak
kındadır. Görülmekte olmıyan bir dâva hakkın
da görüşme yapılabileceği gibi, neticelenmiş 
bir dâva hakkında da görüşme yapılabilir. Bun
dan başka maddede asıl önemli unsur (yargı 
yetkisinin kullanılması ile ilgili) konuşma yapı
lamaz. Bendeniz bu maddeyi göz önünde bu
lundurarak yargı yetkisinin kullanılması ile il
gili bir konuşma yapmıyaeağım. Sadece eğer 
iddia doğru ise eski bir Emniyet Genel Müdürü
nün yazdığı bir mektubun ele geçirilmesi ve 
dâva konusu yapılması vesile edilerek en yük
sek yargı mercii olan Yargı tayın bilerek veya 
bilmiyerek, mânevi şahsiyetinin zedelenmesini 
menetmek için hepimizin hiçbir parti farkı gö

zetmeksizin çalışmamızı bir kere daha temin et
meyi istemek gayesi iledir. 

Yukarda özeti alman yazılardan başka (rüş
vet onlara kadar almış yürümüşse o zaman bi
zim adalete güvenimiz ne olur) tarzında büyük 
bir kısmı hüsnüniyetle yazdan yazıların vatan
dasın. adalet cihazına olan itimadını sarsmaması 
için bu konuda Adalet Bakanının geniş bir açık
lama yapmasını temin etmektir. 

45 saydı Hâkimler Kanununa göre, madde 
4,') ve 44, «Hâkimlere, temyiz azaları dâhil, 
görevlerinden dolayı veya görevleri Kirasında 
işledikleri suçlarından dolayı soruşturma yapıl
masına lüzum olup olmadığını Yüksek Hâkimler 
Kurulu takdir eder». İkinci bölümün görevle
rini gösteren 30 ucu maddenin 2, 3 ve 4 ııcü fık
raları bu hususu daha sarih olarak gösterir. Bu 
bakımdan pek muhterem Yargıtay Birinci Baş
kanının vazifesi icabı yaptığı açıklama belki 
zaruri ve fakat asla kâfi değildir. Bundan baş
ka gene Adalet Hakanının aynı kanunun 47 nci 
maddesi «gerekli gördüğü hallerde bir hâkim 
hakkında disiplin işlemi yapılması için Yüksek 
Hâkimler Kuruluna başvurabilir». Yüksek Hâ
kimler Kurulu aynı kanunun 52 nci maddesine 
göre «Hâkim hakkındaki şikâyet üzerine duru
mun takdirinde hâkimlik meslekinin şeref ve 
itibarını kuvvetle korumak ve kamu yararını 
her türlü düşüncenin üstünde tutmak ilkelerini 
ve leh ve aleyhteki delilleri serbestçe edinilen 
vicdan kanısına esas alır.» Bu maddeye göre 
varılan sonuç umumi e firara duyurulamaz mı? 

Kurulun, bağımsızlığını gösteren 3 ncü madde 
gereğince bu müessesenin hiçbir makam, merci 
ve şahısta.n emir almadığı tamamen bağımsız ol
duğu etraflıca izah edilerek, yalnız Temyiz 
Mahkemesi Birinci Başkanının açıklaması ile 
yetinilmiyorek Yüksek Hâkimler Kurulundan 
<(a bir açıklama beklemeyi istemek hakkımız ol
duğu inancındayım. 

Her hali ile Temyiz Mahkemesinin ve adale
tin bağımsızlığının Türkiye'de söz götürmez 
olup, her türlü tesirden uzak adalet cihazının 
fedakâr halcim ve mensuplarının bugün için hiç
birisi hakkında hemen hiçbir delil yok iken 
adalet makanizmasmm üstüne en küçük bir leke 
düşmemesine gayret etmeniz hepimiz için bir 
vatan ve Anayasa borcu olduğunu hatırlatmak 
istedim. 

Hepinize saygılar' sunarım. (Alkışlar) 
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4. — BAŞKANLîli DİVANININ 

1. —• Vazife ile yurt dışına giden Ticaret i 
Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'na, dönüşüne 
kadar, Maliye Bakanı Cihat Bilgchan'm ve
killik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/539) 

BAŞKAN — Bir tezkere vardır, okutuyo
rum. I 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı 
Sadık Tekin Müftüoğlu'nun dönüşüne kadar 
kendisine, Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Suııay 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulur. 

2. — Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın; Rıh
tım Resmi kanun tasarısını görüşmek üzere, ta- j 
sarının havale edildiği komisyonlardan üçer üye- I 
nin iştirakiyle bir Geçici Komisyon kuruhnası-
na dair önerge. \ 

5. — GÖRÜŞÜ 

1. — Milletler ar ası Alideniz Yüksek Zirai [ 
Etütler Merkezinin kurulması hakkındaki And-
laşma ile eki pr ot okulların onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Tarım. Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma, Anayasa ve Adalet, ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/115, Cumhuriyet Senatosu 1/687) (S. Sa
yısı : 878) (1) 

BAŞKAN — Gündem ile ilgili bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Aşağıya ismi çıkarılan (878) Sıra Sayılı Ka
nun tasarısı takibedilip sayın üyelere dağıtılmış 
bulunmaktadır. Görüşme süresi bitmek üzere 
bulunduğundan gelen kâğıtlardan gündeme alı-

(1) 878 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

GENEL KURULA SüNÜŞLAEI 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki 4841 sayılı Kanuna G ncı maddesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısının 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Malî ve İktisadi 
İşler, Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân komisyon
larından ikişer üyenin iştiraki ile kurulacak bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Suad Ilayri Ürgüplü 
BAŞKAN — Önergede adı geçen komisyon

lardan seçilecek ikişer kişiden ibaret bir Geçici 
Komisyon kurulması hakkındaki önergeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Gündeme geçmeden evvel Perşembe günü sa
at 14.00 te Cumhuriyet Senatosu ile Millet Mec
lisinin Birleşik Toplantısı bulunduğunu Yüksek 
Heyete arz ederim. 

LEH İŞLER 

narak bütün işlere takdimen öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ali Şakir Ağanoğlu 

Kanunun ismi : 

Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler 
Merkezinin kurulması hakkındaki Andlaşma ile 
eki protokollarmm onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanım tasarısı. 

BAŞKAN — Kanun tasarısının müddeti 
Perşembe günü bitmektedir. Gelen kâğıtlara 
geçmiştir, ancak basılıp dağıtılmış bulunan işhu 
kanun tasarısının üzerinden henüz 48 saat geç
miş değildir. Bu sebeple gündeme alınması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Gündeme alın
masını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Gündemde bulunan bütün işlerden önce gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Tasarının, son görüşmesini yapan Bütçe ve 
Plân Komisyonunun sayın üyeleri hemen hepsi 
bu kanun tasarısına, Sayın Ağanoğlu siz hariç, 
ibir de Sayın Dr. Üner hariç diğer üyeler ya mu
halif ya da müstenkif kalmışlardır, içtüzüğün 
35 nei maddesine göre bir tasarının veya tekli
fin 'birçok komisyonlarda görüşülmüş ise ilgili 
bulunan komisyonlar da bu hususta kendileriyle 
ilgili konularda söz alabilirler. Şimdi aslında 
tasarı Dışişleri ve Tarım komisyonlarını ilgilen
dirmektedir. Fakat bizde kurulmuş bir gelene
ğe göre son komisyonun raporu okunur. Halbu
ki son komisyon raporu olan Bütçe ve Plân Ko
misyonunun Balkanı, söz hakkım malhfuz, Kâtip 
Tabiî Üye muhalif, Sayın Ragıp Üner hariç, 
Sayın özgüneş söz hakkını malhfuz, Sayın Vu
ral ; söz hakkım malhfuz, Sayın Okyayuz; söz 
hakkım mahfuz, Sayın Yeşilyurt; mz hakkım 
mahfuz, sadece Sayın Ağanoğlu ve Sayın Ragıp 
Üner bu rapor hakkında, müspet ve olumlu oy 
kullanmış üyelerdir. Böylelikle garip bir rapor
la karşı karşıya bulunmaktayız. Aslında Dışiş
leri Komisyonunu da ilgilendirdiği için Başkan
lık Perşembe günü müddeti bitecek olan bu ta
sarının Dışişleri Komisyonunun raporunu oku
tup, bu rapora göre görüşme açılması kanısında 
bulunmaktadır. Bu hususu yüksek oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
ıbul edilmiştir. 

Dışişleri Komisyonunun raporunu okutuyo
rum. 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

16 . 11 . 1966 
Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etüt
ler Merkezinin kurulması hakkındaki Andlaışma 
ile Eki protokollerinin onaylanın asının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı, ilgili Bakan
lık temsilcileri de hazır bulundukları halde in
celendi ve görüşüldü. 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar uygun 
mütalâa edilerek, tasarı Komisyonumuzca da 
Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyo
nuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlı
ğa saygı ile sunulur. 

Başkan Söz'cü 
Cum!hurba§kanınca 'S. Ü. Tabiî Üye 

S. H. Ürgüplü A. Yıldız 

Kâtip 
Tekirdağ 
C. Tarlan 

Manisa 
F. Alpiskender 

'Sinop 
ıS. B-atur 
Konya 

M. Obuz 

Balıkesir 
E. Aka 

İstanbul 
T. Arıburun 

Elâzığ 
C. Ertuğ 
Samsun 

F. Tevetoğlu 
Corum 

S. Yalçuk 

BAŞKAN — Hariciye Vekâleti adına Da
hiliye Vekili burada, Hariciye Komisyonu bu
rada, rapor okunmuş bulunuyor, tümü üzerinde 
söz istiyeıı sayın üye? Sayın Vural söz hak
kınız mahfuzdur, buyurun. 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Sevgili 
ve değerli arkadaşlarım, Bütçe Komisyonunda 
bu tasarının müzakeresi yapılırken bendeniz 
bir takrir vermek suretiyle bu andlaşınanm 
Anayasaya ve, hukuk düzenimize aykırı olması 
hasebiyle Anayasa Komisyonunda tetkikini is
temiştim. Anayasa Komisyonu ise bunun nor
mal bir andlaşma okluğu ve Anayasa düze
nimize aykırı olmadığı hususunda rapor ver
miştir. Halbuki, bu gibi andla.smalar bundan 
önce de olduğu gibi Meclislerden tasdik edilir
ken gereği gibi tetkik edil m ediğinden yıllar 
sonrası tasdik edilmiş ve verilmiş birçok hak 
ve yetkilerin bilâhara hükümranlık haklarını 
dahi tahdidettlği, bugün de günün konusu ola
rak münakaşa mevzuu okluğu aşikârdır. Met
nin, merkezin yeterlik, imtiyaz ve muafiyetleri 
kısmını tetkik edecek olursak şu hususları gö
rürüz: «Madde J. — Merkezin hukukî şahsi
yeti vardır. Akit yapabilir ve menkul ve gayri
menkul mallar iktisap ve temlik edebilir ve 
hukukî yoldan takibedebilir.» Normal görün
mekte ama ımütaakıp maddelerdeki gelen hü
kümler Türkiye Cum'huriycti Hüküm etinin ve 
onu temsil eden kimselerin, bu hususlar kabul 
edildikten sonra bir daha kontrol etmek, denet
lemek imkânlarının mevcut olmadığını sarih 
olarak göstermektedir. 

Meselâ 5 ne i madde «Hiçbir malî kontrol, 
nizam ve mevzuata tabi olmaksızın: 

a) «Merkez», her çeşit dövizi elinde tuta
bilir ve her türlü parayla hesap açabilir. 
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b) «Merkez», fonlarını bir memleketten di
ğerine veya her hangi bir memleket içinde ser
bestçe transfer eddbilir ve elindeki dövizleri 
diğer paralara tahvil edebilir.» 

Madde G. — a) «Merkez» mevcudu, ge
lirleri ve diğer mülkleri hor çeşit vasıtasız ver
giden muaftır. Bununla beraiber muafiyet, gö
rülen bir hizmet geliri üzerinden tahakkuk et
miş vergilere teşmil edilemez. 

'b) '«Merkez», iştigal sahası ile ilgili itha
lâtı için; ithalâtı yaptığı memlekette, o mem
leketin gümrük kanununda öngörülmüş olan 
kolaylıklardan ve bilhassa; 22 Kasım 1950 ta
rihli eğitici, ilrhî ve kültürel karakterdeki eş
yaların ithali hakkındaki Andlaşma ile kabul 
edilen, söz konusu eşyaların vergisiz ithalin
den faydalanabilir.» gibi buna benzer diğer 
maddelerde öyle hükümler gelmektedir ki, bu 
husus kanunlaştığı takdirde bundan böyle ne 
Maliye Bakanlığı, ne gümrükler hattâ; hukukî 
niteliğinden dolayı bundan sonra Hükümet 
dahi, bunu her hangi bir şekilde kontrol etmek, 
müdahale etmek imkânını kaybetmektedir. As
lında bu kuruluş garip bir kuruluştur. 
Bir taraftan Avrupa Konseyi üyelerinin 
iştirakine, diğer taraftan OECD Teşkilâtı 
üyelerinin iştirakine imkân vermektedir. İki 
başlıdır. OECD Teşkilâtı ayrı bir teşkilâttır. 
Halbuki Avrupa Konseyi ise ayrı bir statü ile 
kurulmuş bir teşkilâttır. Bir taraftan Avrupa 
Birliği fikri, diğer tarafa İktisadi İşbirliği fik
ri vardır. Üye olan devletlerin bir kısmı Avru
pa Konseyine kabul edilmemiştir: Avrupa Kon
seyinin dışında olan memleketlerdir. Portekiz 
İspanyLi gibi diğer bir kısmı OECD nin üyele
ridir. Bir tarafta bunu yönetme yetkisi OECD 
ile müştereken Avrupa Konseyi genel sekrete
rine verilmekte diğer tarafta bâzı hususlarda 
OECD ye bırakılmaktadır. Garip bir andlaşma-
nm daha doğrusu Yüksek Ziraî Etütler Merke-
•nin kurulması başlığı adı altında zirai husus
taki eğitime yer veren bu enstitünün kurulu
şunda üye olmıyan Devletler de aynı şekilde 
heran için buraya iştirak edebilir, mütahassıs 
gönderebilir, talebe gönderebilir, gibi husus
lar vazedilmektedir. Üye olan Devletlerin kül
feti ise de aidatı yıllık olarak vermekte ve. 
Pariste'ki merkeze bu hususta T ürk iyeden bâzı 
zamanlar, hâlâ kanun metni çıkmadan, metin 
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kanunlaşmadan, bir seneden beri, öğrendiğime 
göre, mütehassıs elemanlar adı altında bâzı 
kimseler de gönderilmiştir. Nasıl maaş veril
miş, kadrolar nasıl ihdas edilmiştir! Bu husus da 
meşkûktür. Bu hususu Yüce Senatonun önce 
tetkik etmesi memleketin hükümranlık hakları 
bakımından memleketin müesses nizamı bakı
mından lüzumludur. Bundan önce bu Meclisler
den geçmiş bulunan veyahut da çift Meclis sis
teminden önceki tek Meclis sistemi devresinde 
Meclislerin tasdikinden geçmiş, binaenaleyh 
o gün konuşulmamış kabul edilmiştir de bugün 
niçin itiraz ediliyor, fikrini önleme bakımın
dan, hiç olmazsa ikili anlaşmaların hassasiyet
le tetkik edildiği, Hükümetin de hassasiyetle 
üzerinde durduğu bir devrede bu hususun gayet 
güzel şekilde teemmül edilmesi gerekir. Ka
naatimce bu hüküm hukuk düzenimize aykırı
dır, bir yüksek: zirai etütler merkezinin ku
rulması için gayrimütecanis idare tarzının, mer
kezinin yöneticisinin katî şekilde tâyini imkânı 
elimizde olmayan, merkezi Paris'deki bir teşek
küle memleket için vergi muafiyeti, memleket 
içinde dilediği gibi para transferi, memleket 
içinde dilediği gibi mülkiyet hak iktisabı ve 
hukukî niteliklerinden istifade yetkisinin ve
rilmemesi şart ve lüzumludur. Bu bakımdan 
bu hususun teemmülü ile reddini bilhassa rica 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan,* muhterem arkadaşlar; Milletlerarası Ak
deniz Yüksek Zirai Etütler Merkezi kurulması 
hakkındaki Andlaşma bidayoten Bütçe ve Plân 
Komisyonunda müzakere edildiği sırada Sayın 
Vural'ın izah buyurdukları gibi 2 numaralı 
protokolün 1 nci bölümünün 3 ncü madde
sinde bir Anayasa ihtilâfı bahse konu olmuş 
ve bu maddenin Anayasaya uygun olup olma
dığı hakkında Anayasa Komisyonundan bir 
mütalâa sorulmuş idi. Anayasa Komisyonu bu 
mütalâayı bildirebilmesi için çok geniş, iki 
celsede tetkikler yaptı, Sayın Aıtus'un bize 
verdiği izahat ve yaptığı tercümeye $?öre proto
kolün üçüncü maddesindeki ibareler ve kelime
ler ve onların umumi istihracından çıkan mâ
na esas metne uygun olmadığı kanaatine va
rıldı, mütalâamızı da böylece yazdık. Bendeniz 
de yalnız bir noktaya muhalif kaldım. O nokta 
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da şu : Maddeyi okursak biraz daha esaslı an
lamış olacağız. «Bölüm - I. Merkezin yeterlik, 
imtiyaz ve muafiyetleri» başlığı altında madde 
3 te; «Merkez» e ait yerler masuniyeti haizdir 
deniyor. Bir kere bir masuniyet tanınmaktadır. 
Sonra «Mülk ve mevcudu nerede olursa olsun ve 
vazıulyed'i kim olursa olsun araştırma, istimlâk, 
gasp, kamulaştırma veya diğer bütün icraî, 
idari, hukukî ve teşriî tesirden masundur.» 

Şimdi, vehlei ulâda bu maddenin böyle keli
meleri üzerinde durulursa hakikaten insana çok 
garip bir madde olarak karşımıza dikiliyor. 
Müstakil bir Devlet olan Türkiye Devleti bu 
maddenin teşriî kelimesi ile izah ettiği şekilde 
hakkı hüküm ranisinden bu bapta bir fedakârlık 
yapmış oluyor. Fedakârlık değil, hattâ en kü
çük bir tâvize bile bir Türk olarak yüreğim 
razı değildir. Bakınız kelimelerde de bir yan
lışlık var. İstimlâk deniyor, kamulaştırma de
niyor. İstimlâk nedir, kamulaştırma nedir? 
İkisi de aynı. Burada geçen sefer de mevzuu-
bahsoldu. Gazetelerde okuduk hariciyeye bir
çok mütercimler alınmış, onların da lisan bil
mediği anlaşılmış idare de buna vâkıf olunca 
hepsine sepet havası çalmış. Ama, şimdi bu
nun güzel bir misali gözümüzün önüne gelmiş 
bulunuyor, kamulaştırma ile istimlâki birbirin
den tefrik cdemiyecek olan mütercimlerin 
hariciyemizde bulunduğu anlaşılıyor. Ne ise 
ben o kadar kelime üzerinde duruyorum, bu 
müteradif kelime gibi geliyor bana, bu ke
lime üzerinde duruyorum. Fakat teşriî keli
mesinin üzerinde hassasiyet ve ısrarla duruyo
rum. Arkadaşlarım, nedir mesele? Mesele şu
dur, Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai 
Etütler Merkezi kurulacak. Bu merkezin içi
ne de biz burada iyi derece almış ziraat me
zunu arkadaşlarımızı oraya göndereceğiz ve 
orada yüksek ihtisas yapacaklar. Dâva bu ka
dar basit gibi gözüküyor ama haddizatında 
önemli. Fakat bunun üstünde de önemli olan, 
teşriî haklarımızdan feragat geliyor. Bu yolu 
açmıyalım arkadaşlar. Bu yol açılmıştır, de
vam ettirmiyelim. Bu noktada kalalım. Tekrar 
teşriî fedakârlık, tekrar teşriî fedakârlık... Ar
kadaşlar bunun sonu gelmez. Bunun sonu 
gelmesi için çalıştığımız bu sırada Yüksek Se
natodan böyle bir kanunu çıkarmasına el kal
dırmak hakikaten tezatlar içine düşmek olur. 

Bu itibarla ben malûmuâliniz olduğu veçhile 
Komisyonun ekseriyetle verdiği karar altına, 
Mucip Ataklı arkadaşımla birlikte imza koy
duk ve muhalefetimizi bildirdik. Ona itibar 
göstermenizi hassaten istirham ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Birand. 
İZZET BİRAND (İzmir) — Saym Balkan, 

«sayın arkadaşlarım, bir nolktayı işaret ötmek 
isterim. Milletlerarası her andlaşıma karşılıkllı 
hükümranlık haklarımdan bâzı kısıntıları kabul 
etmek mânâsıma gelir ve dünyanın bugünkü gi
dişinde milletler üsltü bir oluş bariz şekilde şe
killenmiş olarak göklerimizin önündedir. Bütün 
madenî dünyada bu antik yürürlükte olan bir 
şeydir. Bununla beraber elbette M, millî hüvi
yetimiz ve hükümranlığımızda hassasız. Bunun 
gaycıt imce ölçülerle hududunu çok büyük isa
betle ve hassasiyetle çizmeye ımeciburuz. Burada 
balhsediMiği için ifade etmek isterim, ikili an.-
laşimallar başka şeydir. Bir nevi milletler üsitü 
ve bütün insanlığı kucaklamak iddiası, hepsine 
faydalı ve yardımcı ol'ma iddiası yülks'dk baışika 

. ibir düşünüştür. Duruım, tutum, bu da başka 
bir şeydir. Bu yeni bir akınıdır. Bahse konu 
olan şey, zannetmiyorum yalnız ihtisas için de
ğil, bütün dünyada olduğu giıbi bizde de şu zi-
raaitin, insan ve toprak münasebetinin geniş an
lamda durumunu tetkik etme, düzen kurma is
tik amıe'tler gösterime gibi bir sınırsız araşjtırmıa-
yi ihata eden mâna taşır. Bundaki muafiyetler 
tıpkı akademik muafiyetler mahiyetindedir. Öy
le olmak lâzımgelMr. Binaenaleyh, meseleyi aşı
rı hassasiyetle değil, kendi ıtabiatı, realitesi içe
risinde mütalâa etmenizi rica edeceğlim. Ve ko
nunun bir zaruret olduğunu, eğ'eır medenî dün
ya ahengi içerisinde iselk, kervana bizim de 
(katılmış olmamız hasebiyle onun disiplinleri 
içenisin'e intibak etmek zarunetinde bulunduğu
muzu işaret etmek isterim. Binaenaleyh mese
lenin eğer imkân varışa Özeli bir komisyonda 
dar bir kadno içinde süratle tetlkik etımefete fay
da vardır. 

Mâruzâtım bu kadarıdır, IteşeıMkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Öızgüneş. 
Sayın Artus şahsınız adına mı, yoksıa Ana

yasa Komisyonunu ilgilendiren kısım ıhıalkikmda 
mı söz istiyorsunuz ? 

ÂMİL ARTUS (Cumhunbaşkanınjea S. Ü.) — 
Komisyon sözcüsü olarak. 
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ıMEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayıü 
Başkan, sayın senatörler; Bütçe ve Plân Ko
misyonunda da sormuş okluğum bir suale ce
vap alamadığımı, tatminkâr bir cevap alamadı
ğım, iki sorumu burada huzurunuzda tdkrar et-
meık için söz almış bulunuyorum. 

Birisi, ^evvelâ bu bizden ne götürüyor buna 
karışılık ne getiriyor. Gtaye, 5 - 6 kişinin Paris'© 
gidip kısmen kurs kısmen turist olarak bu iş-
(ten fay dal anması mıdır? Yoksa bunun dışında 
bize temin ettiği bâzı hususlar var mıdır? De
diler ki bize, «Tarım Bakanlığı bu hususta müs
pet fikirdedir, faydalıdır diyor.» Ama ben Ta
nım Balkanından ve Tarım Komisyonundan, ne
de başlka bir yerden bunun izahını alamadım. 
Zaten, komisyonda da gayet süratli bir şekilde 
ıbu mevzu münakaşa edildi ve benim sorum ce-
vaplaındırılaımadı. Şimdi, mümkünse burada Hü
kümet mi cıevap verir, komisyon mu cevap ve
rir, evvelâ bu bizden ne götürecek ve buna mu
kabil bizıe temin ettiği faydalar nedir? Bunun 
izah edilmesinde büyük fayda vardır, zannede
rim. 

İkincisi, 11 noi sayfada arkadaşlarını da te
mas ettiler. Bolüm 1 in 3 ncü maddesi, bizim 
ıkoımisyona değişik kelimelerle getirildi. Orada 
Ogasp) yerine (müsadere) teşriî yerine de (ka
nuni) lâfları getirilmişiti. Ben sordum; dedim 
İki, «ıbu kanuni mi, teşriî mi?» İtiraf edeyim 
İki, buna tam bir cevap alamadım. Bunun da 
mutlaka tam bir metni ortaya çıkarılmalıdır. 
Yani Türkiye Büyük Millet M<eclisi de salahi
yetli değil midir? Bunu mu kasdediyoruz. Yok-
ısa bâzı kanunların tatbikatında muafiyet mi iş
itiyoruz. Bu da açıklanarak ortaya çıkmalıdır. 

Sonra, vakıa arada büyük bir fark yok ama 
gasp mı, müsadere mi? Bir metne bakıyoruz 
«ıgaısp» dıiye çıkıyor, aman gasp ne demek diye 
figan edildiği zaman, e fendim gasp değil de 
gelin müsadere diye değiştirelim deniyor. Aca
ba müsadere mi, gasp mı? Teşriî mi, Kanuni 
mi? Yani ımetnin kelimeleri açık olarak, doğru 
olarak ortaya çıkarılmalıdır. Eğer Dışişleri Ba-
tkanlığı tercümede güçlük çekiyorsa mutlaka 
anaım elindeki kelimıe burada zikredilmelidir ki, 
ne olduğunu bilelim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Arıtıra. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYON SÖZ

CÜSÜ ÂMİL APvTÜS (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Muhterem arkadaşlar, söz konusu Anıd-
laşmanm tereddüt uyandıran maddesi hakkın
da Bütçe Komisyonu, Anayasa ve Adalet Komis
yonumuzun görüşünü istemişti. Anayasa ve Ada
let Komisyonu meseleyi iki celse tezekkür ettik
ten ve Hükümet sözcülerini dinledikten sonra 
yüksek huzurunuzda bulunan 3 ncü sayfada yer 
almış olan raporu düzenledi ve iki arkadaşımızın 
muhalefetine karşılık diğer arkadaşların iştiraki 
ile bu tereddüt uyandıran protokolün, iki numa
ralı protokolün 3 ncü maddesinin, Anayasaya ay
kırı olmadığı sonucuna vardı. Şimdi şu ana ka
dar takibettiğim görüşmelerde arkadaşlarımız 
aııdlaşmamn Anayasa ve Adalet Komisyonundan 
mütalâası sorulan bu üçüncü maddesi üzerinde 
mütalâa serd ediyorlar. Ve tereddütlerini ifade 
buyuruyorlar. Demek ki, ancllaşmada asıl tered
düt uyandıran nokta bizden mütalâası sorulan 
üç numaralı maddedir. Bu nokta üzerinde Ana
yasa ve Adalet Komisyonu adına görüşlerimizi 
ifade etmek için yüksek huzurunuza çıkmış bu
lunuyorum. 

Bu Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etüt
ler Merkezinin kurulması hakkındaki Andlaşma 
ile eki olan protokoller evvelâ bunlar İspanya, 
Fransa, İtalya, Yugoslavya, Yunanistan ve Tür
kiye arasında bu şekilde bir Yüksek Zirai Etüt
ler Teşkilâtı veya kurumu ihdas eden bir And
laşma yüksek huzurunuza gelmiş bulunuyor. Tür
kiye, aklanmıyorsam 1961 den beri bu teşekküle 
katılmış bulunmaktadır. Fakat bâzı sebeplerden 
dolayı Aııdlaşmamn yüksek huzurunuza gelip 
onaylanması gecikmiş bulunuyor. Bugüne kadar 
evvelâ bu Andlaşma ile neler istihdaf ediliyor 
kısaca bunu arz edeyim. 

Bu tamamen bilimsel mahiyette. Akdeniz ta
rımı ile ilgili bilimsel mahiyette bir teşekküldür. 
Bu teşekkül halen Fransa'da faaliyette bulun
maktadır. Bu Kurumun gayrimenkulu veya la
hora tu varları, enstitüleri halen Fransa'da bulun
maktadır. Bugüne kadar bize verilen bilgilere 
göre 55 kadar tarım mütehassısımız Fransa'ya 
giderek bu enstitünün lâbora tu varlarında ve ens
titünün içinde oradaki tarım mütehassıslariyle 
Akdeniz bölgesi tarımı ile ilgili tetkikler yapmış
lar ve bilgiler edinmişlerdir. Buna karşılık Tür
kiye bu teşekküle bu milletlerarası Kuruma bir 
nakdî edada bulunmak icabetmektedir. Fakat he
nüz Andlaşma Yüksek Meclislerden geçmediği 

— 45 — 



O. Senatosu B : 21 17 . 1 . 1967 O : 1 

için bugüne kadar hiçbir edada bulunulamamış
tır. Yine bizim öğrendiğimize göre bugüne kadar 
bu teşekkülden sağlanan fayda Türkiye bakımın
dan, 150 bin dolar civarındadır. Fakat 1961 yı
lından bu yana Türkiye'nin borcu bu Kuruma 
50 bin dolar civarındadır. Demek ki, ödememiz 
icabeden şeyin üç misline yakın bir menfaat sağ
lamış vaziyetteyiz. Bu teşekkül diğer bugün ayak
ta olan diğer teşekküller gibi faaliyette bulunur
ken, kendisinin bâzı muafiyetlere mazhar olma
sını arzu etmektedir, daha doğrusu bu teşekkülü 
kuran devletler, bu milletlerarası teşekkülün bir
takım muafiyetlerden faydalanmasını arzu etmiş
lerdir ve yüksek huzurunuza gelen bu andlaşma 
buna göre hazırlanmış bulunmaktadır. Bu mua
fiyetler tereddüt uyandıran üçüncü maddede ifa
de edilmiştir. Bunlar nedir? Bu teşekküle ait 
binaların, lâboratuvarların, enstitülerin bulun
dukları memlekette evvelâ her hangi bir surette 
kanunlaştırmadan masum kalması, kamulaştırıl-
maması, sonra burada birtakım icrai takiplere he
def olmaması, araştırma filân yapılmaması tar
zındaki muafiyetlerdir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, böyle özel bir 
andlaşmada yer almadığı halde, pek iyi takdir 
buyurursunuz ki, milletlerarası hukukun kabul 
etmiş olduğu buna benzeyen muafiyetler mevcut
tur ve bugün fiilen bunlar yürürlüktedir. Ezcüm
le, her memlekette yabancı devlet elçilikleri araş
tırmalardan, icra takiplerinden ve el koymalar
dan muaftır. Hattâ yine milletlerarasında tees
süs etmiş olan ananeye göre bu elçiliklerin kamu
laştırılmasına da gidilmez. Bunlar devletler ara
sında yapılan görüşmelerle, icabettiği zaman on
lara muadili olan bir yer sağlamak suretiyle, pek 
zaruri hallerde, o devletin kendi rızasiyle mahal
len o devlet elçilik binasının veya bir kısmının 
terk edilmesi söz konusu olur. Fakat hiçbir za
man bir vatandaşa tatbik edildiği gibi kamulaş
tırma işlemi, tebligat ve saireler yapmak suretiy
le zora dayanan bir işlem elçilik binaları için uy
gulanamaz. Bunlar milletlerarasında, Devletler 
Hukukunun kabul ettiği ve teamüle dayanan, 
karşılıklı muameleye dayanan bir gelenektir. Bu 
gelenek hiçbir zaman o devletin hükümranlık 
hakkını ihlâl eden bir mâna ile yorumlanamaz. 

Keza yabancı devlet elçiliklerinin, bâzı diplo
matik şahsiyetlerin muafiyetleri vardır; tevkif 
edilemezler, mahkemeye celbedilemezler, sorgula-
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rı yapılamaz, ve saire. Hattâ bu muafiyetler ma
lî alelade borçlara şümulü olmadığı halde, yine 
teessüs eden gelenek icabı borçlardan dolayı bun
lar hakkında icra takibi yapılmaması bir örf 
olarak, Devletler Hukukunun bir örfü olarak yer
leşmiştir. Bu gibi hallerde alâkalı Devletin hari
ciyesi diğer bir devletin borçlu diplomatın hari
ciyesi ile temas eder ve müzakere yolu ile mesele 
halledilir, borç. ödenir, mesele biter. Fakat icra 
takibi yapılmaz. Görülüyor ki, devletler arasın
da birlikte yaşamak mecburiyeti birtakım karşı
lıklı müsaadelere ve müsamahalara yer vermiş
tir. Ve bunlar hiçbir zaman bir milletin hüküm
ranlık haklarının ihlâli olarak yorumlanmam ak
ta ve telâkki edilmemektedir. Biz komisyon ola
rak kıymetli arkadaşlarımızın içinde bulunduk
ları hassasiyeti tamamen duymaktayız ve o has
sasiyetle meseleyi mütalâa ettik. Bilhassa, şu sı
ralarda bütün memleket aydınlarının ve yasama 
meclislerinin bu şekildeki bâzı tavizlere karşı ne 
kadar hassas olduğunu biliyoruz ve bu açıdan me
seleyi ciddiyetle tetkik ettik ve gördük ki, mese
lede böyle icra organının kendi kendisine bir 
devlete bâzı müsaadeler vermek gibi, Türkiye 
Cumhuriyetinin hükümranlık haklarını rencide 
edecek ve bizi âdeta ileride müşkül durumlara 
sokacak bir tasarruf söz konusu değildir. Tama
men diğer, bu teşekküle dâhil bulunan, 7 dev
letle birlikte Türkiye'nin de onlar gibi aynı şe
kilde, onlardan en ufak, bir santim daha fazla 
değil, onlar ne kadar kabul ediyorlarsa, onlar ne 
kadar vazgeçiyorlarsa biz de o kadar, aynı ölçü
de ve katiyen siyasi bir hüviyeti haiz olmıyan bu 
teşekkülün, tamamen bilimsel bir mahiyeti haiz 
olan bu teşekkülün, Türkiye'de rahatça, serbestçe, 
günün birinde Türkiye'ye gelir de Türkiye'de 
etüt binası, lâboratuvar ve saire açarsa burada 
serbestçe faaliyette bulunmasını temin etmek için 
kabul edilmiş olan bir müsaadckârlıktan başka 
bir şey değildir. Tekrar ediyorum; siyasi hüvi
yeti haiz olmıyan, tamamen bilimsel bir teşekkül 
söz konusudur ve bu teşekkülün halen Türkiye'
de hiçbir malı, hiçbir lâboratuvarı veya bir ens
titüsü yoktur. Bugün enstitü ve lâboratuvarla-
rı Fransa'dadır. Fakat günün birinde Türkiye'
de bir küçük rasat merkezi, buna benzer bir şey 
tesis ettiği zaman onun, şimdiden müsadere ile 
elkonulamıyacağını ve bilhassa istimlâk edilenii-
yeceğini kabul eden bir hüküm anlaşmada yer al
mış bulunmaktadır. 
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Muhterem arkadaşlarım, bunu kabul edecek 
olan Yüksek Meclisiniz yani Yasama Meclisidir. 
Yasama Meclisi, Anayasanın kendisine vermiş ol
duğu- bir hakkı, kamulaştırma hakkını belli bir 
teşekkül için ve belli bir vaziyette kullanmıyaca-
ğını kabul edebilir. Bunda hükümranlık hakkı
nın sınırlanması kayıtlanması gibi bir şey söz 
konusu olamaz. Eğer, yalnız Türkiye böyle bir 
taahhüt altına girmiş olsaydı, diğer taraf olan 
devletler böyle bir taahhüt altına girmeselerdi, 
o zaman hiç şüphe yok, Anayasa ve Adalet Ko
misyonunuz böyle bir hükmün Anayasaya aykırı 
olduğunu ifade ederdi. Fakat bir defa altı dev
let, Milletlerarası Kurumda taraf olan bu altı 
devletin altısı da bu hükmü kabul etmiş bulun
maktadır. Türkiye en sonraya kalmıştır. Sani
yen, bu şekilde bir vazgeçme, Yasama Meclisin
den geçecek olan bir tasarrufla olmaktadır. Ya
sama Meclisi serbestçe ve hükümran olarak bunu 
yapabilir. Bir misal arz edeyim, müsaade buyu
rursanız; Anayasamızın bilinen maddesine gö
re, Devletler Hukukunun haklı gördüğü haller
de Türkiye Cumhuriyeti bir başka Devlete harb 
ilân edebilir. Bu Yüksek Meclisin bir hakkıdır. 
Fakat yine Yüksek Meclisin birçok devletlerle 
yaptığı ademi tecavüz anlaşmaları vardır, bu an
laşmalara göre belli bir süre içinde meselâ, 10 
sene, 20 sene gibi bir süre içinde, her ne şekilde 
olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devletler Hu
kukunun tecviz ettiği hallerde bile harb denen 
vasıtaya başvurmıyacağmı o anlaşmalarda kabul 
etmektedir. İşte görülüyor ki, Anayasanın Tür
kiye Cumhuriyeti Yasama Meclislerine tanıdığı 
bir hakkı bir ademi tecavüz paktı ile, ama Mec
lislerden geçen ademi tecavüz paktı ile Türkiye 
Cumhuriyeti belli bir devlete karşı, belli bir süre 
içinde bunu kullanmıyacağını kabul etmektedir. 
Bu hiçbir zaman Anayasaya aykırı bir tasarruf 
olmuyor ve bunun Anayasaya aykırı olduğuna 
dair hiçbir arkadaşın zihninde bir tereddüt uyan
mıyor. Bunun gibi söz konusu anlaşmada da 
üçüncü maddede sayılan tasarrufları icrai veya 
idari veya teşriî yoldan yapmıyacağımıza dair 
bir hüküm kabul ediyoruz. Nasıl kabul ediyoruz? 
Teşriî Meclis kanaliyle ve Yasama Meclisi kana-
liyle kabul ediyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin 
Yasama Meclisinin kabul edemiyeceği, benim ha
tırladığıma göre bir tek tasarruf vardır: O da 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhuriyet ol
duğunu değiştirmektir. Türkiye Cumhuriyeti

nin Cumhuriyet olduğunu değiştirmenin dışın
da, bu Meclisin yapamıyacağı hiçbir tasarruf yok
tur. Burada bakılacak olan mesele, millî menfaat
lere aykırı mıdır, değil midir! Bir... İkincisi, Tür
kiye böyle bir şeyi kabul ederken, Yasama Mec
lisiyle kabul ederken dahi, acaba Türkiye'nin mil
lî şeref ve haysiyetini kırıcı bir vaziyet var mı
dır, Türkiye'nin millî şeref ve haysiyetini kırıcı 
olması için bu tasarrufun tek taraflı bir tâviz ol
ması gerekir. Böyle bir şey bahis konusu değil
dir. Karşımızdaki altı devlet aynı şey için imza 
koymuştur. Onların da Meclisinden bu tasarruf 
geçmiş, kanunlaşmıştır. 

Sonra millî menfaatler açısından bakacağız. 
Yani böyle bir kayıtlama altına girmeye değer 
mi?..!! Sözümün başında arz ettim, bu teşekkül
den biz bugüne kadar geniş ölçüde yararlan
mışız, tamamen bilimsel acıdan. Fakat buna 
mukabil borcumuz çok azdır, ki bu Yüksek 
meclislerden geçer geçmez ödenecektir, çok az
dır. Demek ki daılıa ziyade Akdeniz memleket
lerini alâkadar eden ve Akdeniz tarımı ile il
gili bulunan bir meseledir, Türkiye gibi geliş
me halinde olan bir memleketin mütehassısla
rının yetiştirilmesi ve daha ileri bir hale geti
rilmesi hedef tutulmaktadır. Böyle bir vaziye
tin de Türkiye'nin millî menfaatlerine çok uy
gun olduğunu bir an için dâhi tereddüt konusu 
etmemek lâzımgelir kanaatindeyiz. Binaenal
eyh, bu iki kıstası ele aldığımız zaman, yani 
gerek millî menfaatler açısından ve gerek Tür
kiye'ye münhasır tek taraflı bir sınırlama söz 
konusu olmaması bakımından tereddüt uyan
dıran üçüncü madde tamamen Anayasaya uy
gundur ve Anayasa Komisyonumuzun çoğun
luğu bu kanıdadır. Bu sebeple tercümede bir 
yanlışlık vardır, üçüncü sayfada yer alan, bi
zim raporun içinde tercümeyi düzeltmiş bulu
nuyoruz. Tercümedeki bu nokta önemi haiz de
ğildir. Biz istediğimiz kadar değişik tercüme 
yapalım, muteber olan metinler Fransızca ve 
İngilizce metinlerdir. Biz bunu inceledik. Her 
iki metin de doğru tercümesi böyle olması lâ
zımdır. Böyle olunca da tercüme, Hükümetin 
•getirdiği tercümedeki ufak bir hata bakımın
dan bir endişe uyandıracak bir vaziyet yok
tur. Zannediyorumki, meselenin arkadaşlarca 
tereddüdedilen noktalarına cevap arz etmiş 
bulunuyorum. Eğer buna rağmen aydınlatama-
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dığım bir cihet varsa, kıymetli arkadaşlarımın 
komisyon sözcüsü olarak sorularına intizar edi
yorum.Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Baysoy. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlar; ben evvelâ usul i bir 
mevzu üzerinde duracağım. Malûmuâliniz Se
natomuzda görüşülecek mevzulara, gündemi 
daha evvel, bir - iki gün evvel dolaplarımıza 
konuyor ve biz orada muttali oluyoruz. Her 
arkadaş kendisini ilgilendiren kısımlar üzerin
de bâzı hazırlıklar yapıp öyle geliyor. Ama, 
gelen kâğıtlar umumiyetle burada dağıtılıyor. 
Binaenaleyh; gelen kâğıtlardan her hangi bir 
şeyi gündeme aldığınız zaman biz hazırlıksız 
•oluyoruz. Yani üzerinde görüşümüzü belirtme
miz gereken şeylerde hazırlıksız geldiğimiz için 
meşgul olamıyoruz. Bu bakımdan buna bir ça
re bulunmasını bilhassa arz edeceğim. Nitekim, 
bu tasarı Senato Tarım Encümeninde de gö
rüşüldü. Görüşülme tarihi 4 . 8 . 19G6. Aradan 
şu kadar zaman geçti, gayet tabiî bugün gö
rüşülenlerin veya aldığımız notların hepsinin 
burada hatırlanmasına imkân yoktur. Ama da
ha evvel bunun geleceğini bilseydik daha ha
zırlıklı (gelirdik. 

Şimdi hukukçu arkadaşlarım uzun uzun gö
rüştüler belki daha fazla da görüşecekler. Burs 
verilen elemanların bir seçilişi bir de oraya gi
dişleri var. Benim edindiğim bilgiye göre ve
ya aldığımı malûmata göre, inşallah dediğim 
doğru değildir, meselâ giden arkadaşların bir 
kısmı muvaffak olamadı diye geri çevrilmiş. 
Demekki ya bunun seçiminde bir hata vardır, 
ya da bu işin işleyişinde bir hata vardır. Aca-
ha bu ne dereceye kadar doğrudur? Bu husus ! 
ta bizi tenvir edecek bir arkadaşımız var mı
dır? Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Birand. Sayın Bingöl 
söz mü efendim?. i 

İSA HİSAN BİNGÖL (Muş) — Mevzuu 
Tarım Komisyonu adına izah. etmek isterik, 
Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
İZZET BİEAND (İzmir) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım, tekrar huzurunuzu alma
mın se'bdbi Sayın ö'zgüncş'in konuşmasında, 
bir hususa dikkati çekmiş olmasıdır' ve kanaa
timce fevkalâde mühimdir. Dediler ki, eğer ifa

desi bizce mümkün olmıyan birtakım kavram
lar mevcutsa, bunları asılları gibi olduğu şe
kilde kabul edelim. 

Sayın arkadaşlarım; ini fevkalade önemli 
bir konudur, katma!imce. Gerçi Sayın Arîms 
tercüme hatalarımı! pek mühimsenmemesi ge
rektiği gibi bir ifadede bulundular. Ama, fi
kirlerin vuzuhla, kesin smırıariyle ifadesi im
kânı olmadıkça bir nizam ve sistem tesisine im
kân yoktur. Almanların ve Fransızların dille
rinin ne kadar gelişmiş olduğunu biliyoruz ve 
benimi gençliğim çağında Almanya'da olduğum 
sırada, nasıl bir lisan taassubu içinde oldukla
rını hattâ, yabancı literatürü dâhi takibetmek 
istemediklerini de biliyorum. Fakat şimdi gör
düğüm raporlarda, ilmî tebliğlerde yeni çık
mış kavramları ifade etme'k için kullanılmış 
olan İngilizce terimleri aynen alıyorlar. Onun 
izahını yapıyorlar. Sayın arkadaşlarım, fikir 
muhtevalarına gereken kıymeti vermeli ve 
mutlaka düşündüğünüzü karşınızdakine vu
zuhla anlatabilmenin imkânını aramalıyız. Bu, 
hususu bir defa daha ifade etmek için sizi ra
hatsız ettim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — .Sayın Vural, 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlarım, benden önce konuşan Komisyon 
Sözcüsü Sayın Âmil Artus arkadaşımız zan
nederim ki, biraz da kendi görüşü istikametin
de komisyon adına beyanda bulunurken bü
yük hatalar yapmıştır, benim şahsi (kanaatime 
göre. Şöyle ki : Arkadaşımız evvelâ bu Millet
lerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler Merke
zinin kurulması hususunun bilimsel açıdan ele 

| alınması tezini ele almış, incelemiş, ondan son
ra da, bu bir eğitim ve öğretim müessesesidir 
tarzındaki kuruluşun, milletler arasındaki Dev
letler Hukuku çerçevesinde diplomatik müna-

I söbetlerini ve milletler arasındaki hariciye ka
nalıyla milletlerin yapmış .bulunduğu anlaşma
ların, diplomatik muafiyetlerin Zirai Etütler 
Merkezinin kurulması gibi eğitim müessesesine 
tamnmaısım tabiî karşılamıştır. Bu Devletler 
Hukuku prensibine, anlayışına tamamiyle ay
kırı bir görüştür. Hariciye Komisyonu sözcü-

I sü arkadaşımızın bu hususu bilhassa birbirin-
j den ayırması icabederdi. Bugün Türkiye'de Ibu-
j na benzer birçok eğitim merkezlerinin kuruluş-
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lan vardır. Dış memleketlere Türkiye eğitim 
maksadiyle, bilgi ve görgülerini artırmak mak
sadiyle profesör, doneçt, talebe v. s. gönder
mektedir. Bunların hepsi bilgi ve ilim kapasite
lerini yükseltebilmek için gittikleri yerlerde 
muayyen sürelerde verilen bursları kullanmak
ta ve sürelerini doldurduktan sonra memlekete 
dönmektedirler. Türkiye'ye de aynı şekilde 
gelmiş yabancı eğitim, öğretim üyeleri halen 
üniversitelerimizde mevcuttur. Bunları bilim
sel açıdan aldığımız takdirde tamamiyle ko
misyonun görüşünün yerinde olmadığı ve bir 
eğitim merkezinin kuruluşu çerçevesi dâhilin
de Devletler Hukuku çerçevesindeki diploma
tik muafiyetin en son hadlerinin bir zirai ens
titüye tanıdığımızı ve 'bunun öğretim müesse
sesi olmaktan ziyade, şubenin burada açılma
sından ziyade, yine milletlerarası bir andlaşma, 
bir diplomatik muafiyet ve 'bu muafiyetin ge
niş çerçeveleri dâhilinde tâyin edilen kimseler 
sanki elçi ve elçiliklere mensup diplomatik 
şahıslar gibi muafiyetlerden istifade ettiril
mektedir. Bizim şahsi görüşümüz bilhassa, 
meselâ, Protokol 2 nin 8 nci maddesi : Merkez 
Sekreteryası mensuplarının ilgili ülkede ilk 
görev alışları dolayısiyle getirecekleri ev ve 
zati eşyaları Gümrük Vergisinden muaf ola
caktır, diyor. Muafiyet tanıyoruz kendilerine, 
ayrıca vergi muafiyeti tanıyoruz. Ayrıca bir 
merkezin yeterlik imtiyaz ve muafiyetleri baş
lığını taşıyan 2 numaralı Protokolün 1, 2, 3, 
4 ve 5 nci maddeleri, arkadaşlarımızın biraz 
önce izalh ettikleri gibi, diplomatik muafiyetin 
ötesinde, geniş şekilde memleketin içinde âdeta 
kendi basma hareket edecek bir ,o'kulun kurul
masına, bir okul adı altında yeni bir müesse
senin kurulmasına imkân bahşetmekteyiz. Hal
buki bunun aslı -böyle değildir. Aslı, İspan
ya, Yunanistan, İtalya, Portekiz, Türkiye ara
sında beşerî, iklimsel, coğrafî, jeolojik te
meller üzerine dayanan bu bölgenin ülkeleri 
arasında sıkı bir işbirliği tesisinin temenniye 
şayan olduğunu müşahede ederek, zirai hu
susta eğitim başlığı adı altında ikinci bölüm
de sekizinci maddenin bir ve ikinci fıkraların
da zikredildiği gibi bilgi ve görgüyü artırma
ya ve iranu kendi memleketlerinde işbirliği 
şeklinde tatbik etmeye dayanan bir eğitim 
yardımlaşmasından ibarettir. Eğitim yardım
laşması diye vasıflandırdığım bu sekizinci mad

denin birinci fıkrasında «Merkez bir etüt 
bürosundan istifade edecek olup da adaylığı 
yönetim kurulunca kaibul edilmiş bulunanlara 
açıktır.» diyor. İkinci fıkrasında «Burslar üye 
devletler, üçüncü devletler, milletlerarası teş
kilâtlar kamu teşekkülleri ve kurum veyalhut 
da tesisler tarafından sağlanabilir.» diyor. 
Bunları kabul edip üye devletlerin, diğer Ak
deniz memleketlerinin ve imkân nislbetinde 
üçüncü devletlerin adayları arasında tercih et
me yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yani bu 
altı Devletin kurmuş bulunduğu bu enstitü
ye bunun dışındaki, üye devletlerin dışındaki, 
kimseler de aynı şekilde burslu taldbe gönde
rebileceklerdir ve yönetim kurulu ıbunu ka
bul edecektir. Biz buraya üye olmasak dahi, 
aynı şekilde eğitim hususunda, öğretim üyesi 
ve bu burslar dâhilinde de talebe ve saire gön
derme imkânını da elimizde tutacağız. Biz 
buraya iştirak etmekle, evvelâ bu katılma pa
yının taahhüdü altına5 girmekteyiz. 

Ben komisyondan ve yetkili Hükümet üye
sinden evvelâ bizim buraya katılma payımızın 
ne olacağı hususunu belirtmesini rica edeceğim. 
Bizim katılma payımız nedir? Ne derecede ka
tılacağız? 

Arkadaşlar, mühim olan diğer bir husus da 
bu andlaşmanın yürürlük tarihidir. Andlaşma, 
21 . 5 . 19G2 tarihinde Paris'te imzalanmıştır. 
Ancak, Andl aşmanın 14 ncü maddesinin 1, 2 ve 
3 ncü fıkralarına göre, «Andlasmalarm taraf
ların Anayasalarına göre kabul veya tasdik edil
mesinden ve tasdik belgelerinin ilgili mercilere 
verilmesinden sonra yürürlüğe girecektir» der. 
Halbuki Komisyon üyesi arkadaşlarımız vermiş 
bulundukları izahatında biz daha bunu tasdik 
etmeden Hükümet temsieisi, veyahut da Türki
ye'den gidecek zatların 3 - 5 seneden beri bu
raya gittiklerini ve burada bizim halen temsil 
edildiğimizi itiraf ettiler. Böyle bir şey olamaz. 

Arkadaşlar, anlaşma memleketimiz bakımın
dan yürürlüğe girmesi tekemmül etmeden, bizim 
bu şekilde tâyin yapmamız ve oraya temsilci 
göndermemiz mümkün değildir. Gönderümişse 
bunlar maaşlarını, hangi kadrodan ve ne şekilde 
almışlardır ve hangi yetki ile biz orada temsil 
edilmekteyiz. Bu hususun da hukukî bakımdan 
münakaşasını yapmak lâzım. Meselâ sayın söz
cü arakdaşımız, Fransızca ve İngilizce metnin 
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esas olduğunu, yapılan tercüme hatalarının pek I 
mühim olmadığı hususunda durdu. Bu nasıl I 
olur arkadaşlar. Senatoda yapılan bir müza
kerede metnin esasını teşkil eden kelimenin mâ- I 
naşı bizim için değer ifade ederken ve Fransızca, I 
İngilizce bilmiyen bir arkadaşın, bilenlerin dahi I 
metni asla tetkik etmek imkânı mevcudolmadığı I 
bir sırada ve sadece Türkçe metni okumak sure- I 
tiyle oyumu kullanacakken ve Türk Milleti adı- I 
na oy verirken vicdanen müsterih olacakken, I 
bunun ehemmiyeti yoktur, her ne kadar Fran
sızca, İngilizce aslı şöyle ise de, bu yanlış ola
rak şöyle tercüme edilmiştir, demek mazeret de- I 
ğildir. Bence, bizler için büyük bir ayıp olur I 
arkadaşlar. Bu pek mühim bir noktadır. Sayın 
Hariciye Komisyonunun, bu metnin bütün say- I 
falarının yahut maddelerinin bütün metinlerini, I 
okumadığı kanaatindeyim. Eğer Devlet idare- I 
sinde şu veya bu şahsı sadece getirdiği, arz et- I 
tiği bir kâğıdı okumak ve ona imza atmak şek- I 
linde bir presibi kabul etmişsek veyahut bu 
zihniyet içerisinde gidiyorsak, bugüne kadar ya
pılmış olan hatalarda yabancı devletlere tanı
dığımız ikili anlaşmalarda ki birçok imtiyazla
rın da aynı şekilde gitmekte olduğumu kabul et
mek gibi bir durum kendiliğinden meydana çı- I 
kar. 

Arkadaşımız mukayeseyi yaparken belli bir 
teşekkül dedi. Benim şahsi kanaatimce henüz 
ortada bir teşekkül de yoktur. Zaten kuruluşu 
enteresan bir kuruluştur. Bu enteresan kuru
luş sadece bilim bakımından ele alındığı zaman 
değer ifade eder. Yoksa, Avrupa Konseyinin 
üyesi olmıyan bir kimsenin, Avrupa Konseyine 
üye olmak için müracaat etmiş bir Portekiz'in 
bir İspanya'nın mütaaddit defalar üye olma ta
lepleri reddedilmişken, Avrupa Konseyi Genel 
Sekreterinin bu andlaşmaları almaları Yönetim 
Kurulunun da kararları tetkik etmesi veya ka
rara iştirak etmesi gibi hususlar benim şahsi 
kanaatimce kabili telif değil iki ayrı teşkilât 
birisi Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı diğeri 
de Avrupa Konseyi. İkisi de birbirinden tama
men ayrı tarzda işliyen teşekküller. 

Arakdaşımız diyor ki, biz şimdiye kadar bu
radan 150 bin dolarlık bir fayda sağlamışız. Yet
kili arkadaşlar bunu Senato huzurunda açıkla
sınlar. Bu 150 bin dolarlık fayda nedir? Nasıl 
sağlanmıştır? Henüz andlaşma ile tekemmül | 
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edip de, üyesi olamadığımız ve sadece bilim 
maksadiyle kurulmuş bir eğitim müessesesinin 
memlekete sağladığı 150 bin dolarlık bir kazanç 
nedir? Arkadaşlar 150 bin dolar değil, 150 mil
yonluk bir kâr sağlasak dahi, bizim bu andlaş
maları mutlak surette esaslı tetkik etmemiz lâ
zım. Bu andlaşma! ar ek ikinci protokol 
maddeleri zaten iddialarnmıza esas teşkil et
mektedir. Asıl andlaşmanın metninin 13 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrası, «Merkez» Âkı d Ta
rafların ülkesinde, bu Andlaşmaya Efk 2 numa
ra!! Protokolün 1 nci bölümünde öngörülmüş 
olan hukulkî yeterlik, imt'iya!z ve muafiyetler
den faydalanır.» kaydını koyduktan sonra, 
bunları açıklıyor. Bir eğitim müessesesi Tür
kiye'de şube açacalk, merkezi Paris'te olduğu 
halıde Türkiye'de şube açacak. Fakat bu şube 
açıldıktan sonra gayrim'enkıü temliki yapacak, 
hukukî yoldan istediği takibatı yapacak vazıul-
yedi bulunduğu yer neresi olursa olsun merke
zin mülkü ve mevcutları, merkez özel bir hal
de bundan vazgeçe'medİkçe hukulkî muafiyet
ten faydalanacak. Merkeze ait yerler masuni
yeti haiz olacak, mülk ve mevcudu nerede 
olursa olsun ve vazmlyedi kim olursa olsun 
araştırma, istimlâk, gasp kamulaştırma veya di
ğer bütün icrai, idari, hukukî ve teşriî tesirden 
'masun olacaJk. Merkezin arşivlerine ve kendi
sine aidolan veya kendisinde makfuz tutulan 
bütün belgelere nerede bulunursa bulunsun do
kunul amıyacak. «Hiç'bir malî kontrol nizamı
na tabi olmıyacak»' gibi akla hayale gehrıiyen 
hususları protokolle bize getiriyor ve bize di
yor ki, milletlerarası bir andl aşımadır. Herkese 
bunu karşılıklı tanımıştır, dip!ofmatik muafi
yet çerçevesi içinde bu normaldir, mütekabili
yet prensibine dayanır, v. s... 

Arkadaşlar, bu hususun diplomasi ile sureti 
katiyede hiç/bir alâkası yoktur. Mademki, bir 
eğitim müessesesidir, eğitim müesseseleri Tür
kiye'de şube açacak. O takdirde Devletin Hü
kümettin kontrtolundan, hükümranlık hakkını 
kul 1 anması nidam kaçmmıyacak. B,u gibi muafi
yetleri tada'detmek suretiyle bize bunları ka
bul cttireımiyeceklerdir. Benim şa/hsı kanaati
me göre, eğer biz bu hususlarda gerekli hassa
siyeti gösterm'ezsek bunda'n önce de hüsnüni
yetle yapılmıştır, diyorum ; çünkü iştirak eden 
arkadaşlarımızın birçokları belki hüsnüniyetle1 
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davranmışlardır. İngilizce metninde başka şey 
kaydedilmiştir. Türkçe'ye tercüme edilirken 
başjka" mânada tercüme edilmiştir. Ama, İn
gilizce metin veya Fransızca metin asıl olduğu 
için ona da uymak mecburiyetinde kalıyoruz. 
'Tasdikten sonra birçok müşkülâtlarla karşı 
karşıyayrz. Bir eğitim müessesesine bu kadar 
geniş milletlerarası münasebetleri düzenliyen 
Devletler Hukuku çerçevesi dâhilinde son mua
fiyet hadlerinin de en sonunu, âdeta Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin ve Milletinin hü
kümranlık haklarını zedeler şekilde verm'iye-
lim, mütekabiliyet prensibi zaten burada yok 
olamaz da arkadaşlar. Burada, düpedüz bir 
tarafta Yugoslavya, bir tarafta Portekiz bir 
tarafta Fransa ve diğer tarafta İspanya ve Tür
kiye gibi rejim bakımından Devlet yönetmeliği 
bakımımdan, hukukî statüleri bakımından bir
birinden ayrı devletler sadece bir eğitim mak
sat ve gayesiyle birleşmiş olabilirler. Eğitim 
gayesi, bilimsel gayede esas olduğu takdirde, 
bu kadar diplomatik muafiyetlere benzer mu
afiyetler tanımak doğru olmaz. Ben komis
yondan bilhassa rica edeceğim, 150 b'in do
larlık fayda nasıl sağlanmıştır? Andlaşma he
nüz yürürlüğe girmeden, tekemmül etmeden 
tâyinler hangi yetkiye dayanarak ne şekilde 
yapılmıştır? Gidenlerin ücretleri ne şekilde 
ödenmiştir? Bizim buraya katılma payımız 
nedir, oranı nedir ve biz buraya katılmasak 
dahi 8 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkralarına gö
re 3 ncü devletler mensubu olarak her zaman 
için burs temin etme imkânımız mevcut mu
dur? Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bingöl. Tarım 
Komisyonu Sözcüsü olarak yalnız Tarım Ko
misyonunu ilgilendiren hususlar haikkmda... 

TARIM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İSA IIÎ-
SAN BİNOÖL (MUŞ) — • Muhterem Başkan, sa
yın senatörler, sözlerime başlarken kısa bir ta
rihçe yapmama izninizi istirham ederim. 

Akdeniz memleketleri kurak bir iklimin hu
susiyetlerini karakterize ederler. FAO Gıda 
Yardım Teşkilâtı dünyanın açlığa doğru gir
mesi karşısında yeni bir teşebbüsü düşünmüş. 
Dünyada gıda maddelerinin çeşitli ülkelerde. 
daha iyi yetişmesi ve daha bol yetişmesi im
kânlarını etüdetmek imkânlarını aramış ve bu 
inanış ve fikriyat içinde merkezi Pariste bir 

enstitü kurmuştur. Hemen hemen yüz senelik 
bir maziye sahibolan bu müessesenin Bari 
(İtalya), Montpellier (Fransa) de iki enstitü 
halinde, bu fikriyat ile Akdeniz memleketleri 
içine giren milletlerin bu enstitüye iştirak et
melerini ve kendilerinin ilim adamlarını, ken
dilerinin mütehassıs elemanlarını bu enstitüle
re, 80 - 90 seneden beri yapılmış bulunan ilmî 
etütlerin hazırlanmış bulunduğu kütüpanesinin, 
'burada mevcut vesikalarının, eserlerinin, tec
rübelerinin ve lâboratuvarlarmm bulunduğu 
bu enstitülerde istedikleri gibi ilmî bir etüt ya
pabilmek imkânlarını hazırlayabilmek maksa-
diyle bu teşekkül kurulmuştur. Gaye ve mak
sat budur. Mevzu 1962 senesinde Akdeniz 
memleketlerinin bu konuya iştirakini sağlıya-
billmek kastiyle yapılmıştır ve 1962 senesinde 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de bu anlaş
mayı inanış ve fikriyat yönünden imza etmiş
tir. Şimdi 1962 senesinden 1967 senesine kadar 
devam eden bu süre içinde Meclislerimizde, 
Yüksek Meclislerimizde cereyan eden formali
teler bakımından anlaşmanın kanuniyet kesbet-
mesi konusu bugüne kadar devam etmiştir. 
Bu arada beş senelik müddet içinde Türkiye'de 
yılda takriben on tane ziraatçi mütehassıs veya 
ziraat mühendisleri bu konuda tetkik yapmak 
üzere Montpıcllier ve Bari'ye gitmişlerdir. 
Ama tatbikat olarak acı neticeler de olabilmiş
tir. Bunun arasında muvaffak olamıyan arka
daşlar da olmuştur. Bu Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin kendi gönderdiği mütehassıslarla 
kendisinin anlaşma mevzuudur. Ben soru so
ran arkadaşların üzerinde hassasiyet gösterdik
leri konuları kısaca izah etmeme yine mıisaa-
delerinizi istirham edeceğim. 

Muhterem Özgoineş Beyefendi «biz ne ver
dik, karşılığında ne alıyoruz?» buyuruyorlar. 

Muhtercim senatörler, ilmî bir konunun neti
cesini alahilmek için bazen bir ömür yetmez. 
Yıllar yılı uğraşılır, birçok konularda birçok 
çeşitli iklim faktörlerinin cari bulunduğu yer
lerde çalışma mecburiyeti hâsıl olur. Bu ina
nış içerisinde enstitülerin de böylece bir çalış
ma arzusu içinde iştiraki vâki olmuştur. Ben 
bir misalini arz edeyim. 1963 yılında Fransa'da 
idim, daha evvel Devlet Su İşlerinde çalışı
yordum, Sulama İşletme Bakim Başmühendisi 
olarak çalışmıştım. Bir bitkinin su ihtiyacı 
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problemini Türkiye'de sarih ve açık olarak be
yanda bulunacak olan bir müessese ve bir mer
ci bulamadığımı esefle beyan etmek isterim. 
Ben bunu İstanbul'da şu müessesenin merkezi 
olan Pariste bulunan bu müesseseden rica ve 
istirham ettim. Bana Fransızca metnini, hem 
de Cezayir gibi kurak bir iklimde yapılmış olan 
bir etüdün .muhasalasını 1963 de verdiler. Bn 
neticeyi biz şu anda dahi Türkiye'de temin ede
bilmiş değiliz. Benim şahsi kanaatime göre 
bu ilmî cephesi. İkinci konu da maddi cep
hesidir. Biz tatbikata girmek mecburiyetinde
yiz. Tarımın ilmî yönünü, çok çeşitli yönleriy
le tetkik ederek meriyette koymak zorundayız. 
Tatbikatçı elemanlarımızın yalnız Türkiye'nin 
şartlarına göre değil, Akidjoniz memleketlerinin 
şartlarına göre de kâfi miktarda etüdederek 
hazırlamaları, tatbikatçı olarak neticede mu
vaffak olmaları bakımından da bizce büyük 
bir avantajdır. Zira kendilerine temin edilmiş 

olan milyonlarca teşebbüsün, milyonlarca lira
ya baliğ olan yekûnu, milyonlara varan tatbi
katın menşei bir neticeye varmaması için daha 
-evvelden teklif edilmelerinde de maddi bir fay
da mütalâa etmekteyim. Ki, bunların yekû
nunu milyonlarla ifade ede/bilmek biraz güe 
olur. Bizim kendilerine, bu müesseseye şimdi
ye kadar anlaşmamız kanuniyet kesbetenemis 
olduğu için beş senelik tahsisat! arımızı öd em e -
m iş bulunduğumuzdan, yolum birikmiştir. B'i-
zim kendilerine ödemek mecburiyetinde bu
lunduğumuz yeikûn 380 000 Nouveau - Frankhr. 
Bunun TürJk parası karşılığı takriben GOO 000 
Türk: Lirası veya 60 bin dolardır. Bu 5 sene
lik karşılığını ifade etmektedir. Binaen aleyh 
bizim kendilerine, yani bu müesseseye bu yıl 
öidemek. mecburiyetinde bulunduğumuz global 
olarak, taikribî ve vasati olarak nihayet 120 000 
liraya veya maksimum 150 000 liradır. 

Yine Sayın Özden ve Vural arkadaşlarına 
şunu izah etmek isterim. Andl aşmanın 2 ne i 
bölümünün 3 ncü maddesi üzerinde hassasiyet
le durdular. 

Muhterem senatörler, ilim, Türkiye'deki 
üniversitelerin de durumları nazarı itibara alın
dığı ta'kidinde rahatlıkla ifade edildbilir ki, bu 
bir emniyet ister, bir güven ister. İleride Pa
tent Kanunu da bunu zaten teminat altına bağ
lamıştır. Ben Fransa'da tetkik ettim. Bu ko

nuyu Fransa'da tetkik ettiğim için Fransa Hü
kümetinin gashetmeslne .müsaade etmemem lâ
zımdı. Hakikaten hatdızatmda bu maddeler 
Fransız Hükümetinin, İtalyan Hüküm etinin, 
yani iki enstitünün bulunduğu hükümeti enin 
imza eden devletlere karşı bir teminatıdır. On
ların bir kefaletidir, onlar bunu beyan eder
ler, burada yapılan etüdleri istiyen istediği gi
bi gasbedemez. Bir masuniyet istemiştir. Bize 
karşı bunu tekeffül etmişlerdir. Haddizatında 
bu madde, bizim teşriî haklarımıza, bizim icra
atlarımıza, bizim kamulaştırma haklarımıza en 
ufak bir müdahaleyi istilzam etmez ve hattâ bu 
konu mevzuubatıSolamaz. Merkezi Pariste'dir, 
Paris'teki çalışmalar içindir bunlar, Paris'te
ki çalışmalardan bizim de istifade etmemiz, bi
zim de menPaattar olmamız için imza eden dev
letlerin anlaşma metni olarak kabul edilmiştir. 

Yine Vural arkadaşımızın bir (arzusunu tat
min etmek için ifade edeyim. Âiod Devletler
den gayrı, üçüncü devletler veya geri kalmış 
memleketler üyelerinden de bursiyerler buraya 
gelebilir. Bize yönetim kurulu bunları kabul 
edebilir der. Pe'k haklı bir müessese kurulmuş
tur, bu müessesenin gayesi zaten dünyanın 
gıdaya karşı açlığını bertaraf edebiimtk kas-
dine matuftur. İster Endenozya'dan gelsin, is
ter Orta - Şank'tan gelsin, ister AMİeniz mem
leketlerinden gelsin, gayesi ve maksadı zaten 
dünyanın hissettiği açlığa mâni olabilmektir. 
Â'kıd Devletler 'kendi elemanlarını gönderiyor
lar. Â'kıid Devletlerin gönderdiği elemanlardan 
artan olursa, kadr'oda noksan] ilk olabilirse 3 ncü 
devletlerden ve bu arakla, da diğer devletler
den tetlcik etmek istiyen, etüt yapmak istiyen 
talebelerin veya mütehassısların da buraya gel
meleri mümkün olabilir. Ve bu faydalı da 
mütalâa edilebilir. 

Efendim, sorulan /suallere bilebildiklerimi 
arz ettim. Tatmin edebildi isem kendimi bah
tiyar a'ddede rirn. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın İsmen. 
HİKMET İSMEN (Sakarya) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler, bu konu üzerinde konu
şan arkadaşları gayet 'dikkatle dinledim,. Ko
misyon sözcüsü dışındaki arkadaşlara iştirak 
ediyorum ve onların bütün detayları ile anlat
tıklarına ve sorduklarına iştirak ediyorum. 
Çok uzun konuşmamıak için bunları muhtasa-
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ran söyledikten sonra bir iki noktaya değine
ceğim. 

İki fondan istifade ederek Av rap ay a, gön
derilen veya Paris'e gönderilen, Yugoslavya'ya 
gönderilen bu ziraatçilerlu ihtisas yapmaları üze
rinde duruyorum. Benim İrildiğime göre bir 
meselede ihtisas sahibi olabilmek için.... 

BAŞKAN — Sayın İsmen lehinde mi konu
şuyorsunuz1? 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Aleyhinde 
konuşuyorum, bütün komisyon sözcüsü •arkadaş
ların dışındaki arkadaşlara iştirak ediyorum. 
Onların hepsi de aleyhinde konuşmuşlardır. 
Bâzı arkadaşlar idari bakımdan fikirlerini arz 
etmişler, ben de ilmî bakımdan olan cephesi 
üzerindeki muhalefetimi beyan etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN —• Sayın İsmen komisyon sözcüle
rinin hepsi müdafaa ettiler. 

HİKMET İSMEN (Devamla) — Komisyon 
sözcülerinin dışındaki arkadaşlar dedim. 

BAŞKAN — Onlara İltihak ediyorsunuz. 
HİKMET İSMEN (Devamla) Evet. 
BAŞKAN — O hakle aleyhindcsinlz. 
HİKMET İSMEN (Devamla) — Evet aley-

lıindeylm. Esasen Tarım Komisyonunda da gö 
rüşüldiiğli zaman, «Muhalifim» diye yazmışım 
dır. Zannedersem cümlelerimde bir yanlışlık 
oluyor. Komisyon 'sözcülerimi dışında görüş er. 
arkadaşlarıma iştirak ediyorum ve onları tek 
rarlamak istemiyorum. Ben burada sadece ihti
sas hususundaki görüşmelere değinmek istiyo
rum. İhtisas sahibi olmak için üç aylık, beş ay
lık, sekiz aylık çalışmalar kâfi değildir. Bu i'on 
dan istifade ederek gönderilen arkadaşlar ga
yet kısa süreli, bu surenin âzami bir sene oldu 
ğunu öğrendim. Tarım Komisyonunda görü 
şül ürken. Bir sene içerisinde hiçbir meseieuiı 
ihtisası yapılamaz, kanaatimce. Bu bir. 

İki : Bu gönderilen arkadaşlar hakikaten 1)1.; 
ihtisas yapmak üzere seçilip seçilmedikleri İm 
susunda Tarım Komisyonunda yaptığımız ko
nuşmalarda böyle bir şeyin olmadığını da an 
ladım. Yani burada her hangi bir konuda çalı 
san bir arkadaş, hor hangi bir suretle seçili• • 
gönderilmektedir. İki ve üç ay şurada burada 
bir tatbikat maldyetin.de veyahut da altı a> 
belirli bir yerde kalarak sözde bilgi ve görgü 
s ünü artırmak durumundadır, Oysaki bizim 

memlekette hakikaten, cidden ihtisas sahibi ele
manlara ihtiyaç vardır. Çalışacak eleman çok
tur. Bir mütehassıs etrafında bir çok eleman
ları çalıştırabiliriz. Onun için ben o zaman da 
Tarım Komisyonunda söylemiştim, eğer biz mu
hakkak iştirak etmek mecburiyetindeysek, o 
zaman bu !> - 5 aylık, 8 - 10 'aylık sürelerle gön
derileceği yerine bu süreleri birleştirip bir ar
kadaşı o - 5 sene gönderip hakikaten bir uzman 
yetiştirecek şekilde hazırlanmalarına imkânlar 
sağlanmalıdır. Bilmiyorum buna ive derece im
kân vardır. Bu bizim Devlet kasasından, - bunu 
Varım Komisyonunda konuşurken hatırlıyorum, 
konuşulmuştu, bizim Türk milleti olarak orada 
iğretim üyeleri ücretleri fonuna bir miktar 
•şfirak ediyor muşuz, diğerine iştirak etmiyor-
muşuz. Oysa ki, buraya giden ziraatçı arkadaş
larımız yine de - Devlet kasasından çıkan 
lövizlerl'o, yolluklarını almaktadırlar. Demek ki, 

yine biz Türk Hükümeti olarak bir miktar para 
.lareamaktayız. Geriye döndükleri zaman edin
dikleri hiçbir işe yaramıyacak olan bu arkadaş
lar ki, ben yaramıyacak olduklarını zannediyo
rum. Günkü bir.de buna ilâveten geldikleri za
man gittikleri konu üzerinde, hangi konu üze
rinde glttilerse, memlekete döndükleri zaman 
aynı konu üzerinde çalışmadıkları hususu da 
görülmüştü ve gidecekler iyi seçilmedikleri için, 
gerektiği gibi seçilmedikleri için - madem ih-
ksas sahibi olacaklarmış, gerektiği gibi seçil
mesi lâzımdır - Bunlardan bir çokları da orada 
bâzı falsolar yaparak bizim haysiyetimizi, şe
refimizi kırıcı şekilde geriye gönderilmiş bulu
nuyorlar. O halde demek ki, biz memleketimiz
de. hem bunları iyi seçemiyoruz, hem esasen 
bir ihksasa doğru yönelt emiyoruz ve hem de 
birçok paralar sarf 'etmiş bulunuyoruz. Ben bu 
bakımdan bunun karşısındayım. Burada da, 
biz 19G2 senesinden beri söz vermiştik, gibi bir 
'akım bugünkü vaziyeti korumalara, bilmem 
nelere gelip de, hele bu yanlış yola devam et
memize ben çok acırım. Buraya giden arka
daşlar ihtisas için gitmiyorlar, kısa sürelerle 
kalıyorlar. Geldikleri zaman da, gittikleri ko
nular üzerinde görüş birliğinde olmuyorlar. 
-latıâ bâzılarına da Tarım Bakanlığının tem-
ülcisi diyorlar. Çünkü bir miktar dil. öğreniyor
du1 da, başka yerden daha fazla para buluyor-
'ar, alıyorlar. Eğer burada 1062 yılından beri 
anlaşma yapılmışsa, yani sureta bir anlaşma ya-
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pıimışsa, kesinleşmemiş olmasına rağmen buna 
dayanarak 55 kadar zira a>t çinin oraya gönde
rilmiş olduğunu 'göz önünde tutarak, bir mec
buriyet var ise buna bağlı olarak o zaman hiç 
değilse bâzı şartlarla bunu kabul etmek lâzım
dır. Gönderilecek olan arkadaşların, biraz ev
vel de belirtmek istediğim gibi iyi bir şekilde 
seçime tâbi tutulmasını ve bu seçimlerde iki, üç 
arkadaşın gideceği süre bir araya getirilerek 
bir arkadaşı gönderip onu uzman olarak geriye 
gelmesini veya iyi bir ihtisas kürsüsünü elin
de tutarak, hiç değilse bu çalışmaların hakika
ten memlekete faydalı bir şekilde ayarlanması
nı rica edeceğim. Bir arkadaşımız bir takım 
sorular sordular, ben de aynı sorulara iştirak 
ediyorum 150 bin dolar harcanmıştır nereden 
çıkmıştır, ve saire bunlara aynen iştirak ediyo
rum. Daha fazla vaktinizi almamak istediğim
den bu 'kadarla yetiniyorum, hepinize teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tuna şahsınız adına mı 
konuşacaksınız ? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı sıfatı 
ile. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI AHMET NUSRET TUNA (Kastamo
nu) — Muhterem arkadaşlar, içerisinde bulun
duğumuz aylarda dış memleketlerle yaptığımız 
andlaşmalarm bâzı mahzurlarını müşahede et
tik. Bu müşahededen dolayı bütün arkadaşları
mız bu dış andlaşmalara karşı bir hassasiyet 
gösterdik. Hakikaten bu hassasiyette de Yüksek 
Heyetiniz yerden göğe kadar haklıdır. Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna da bu mevzu geldiği 
zaman biz de mevzuu derinliğine ve genişliğine 
tetkik ettik. İlk oturumumuzda da pek tuhaf 
gelen bu andlaşmanm tetkikatmı yapıp, derin
liğine indiğimiz zaman müspet kaibul etmek za
ruretini hissettik. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, keyfiyet şu : 
Akdeniz milletleri bir araya gelmişler kend' 
mmtakal arında, coğrafi mmtakalarında yetiş er 
mahsulleri etüdetmek ve şu etütlerden kend' 
memleketleri için bir fayda sağlamak üzere ilmî 
bir müessese kurmuşlar. İlmî bir müessese kur
mak üzere bir anlaşmaya da varıyorlar. Bizim 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu ilmî teşek

küle bigânemi kalsın. Allah, 1960 daki Hükü
metten bin kere razı olsun ki, o zaman böyle bir 
ilmî etüde, ilmî bir müesseseye sırtını çevirme
miş, şu Akdeniz mıntakasında zirai mahsulleri 
ekecek andlaşmanm içine girmiştir. Akdeniz 
mıntakasında yetişen mahsuller için, bir ensti
tü kuruluyor, ilmî cepheden tetkikat yapacak
tır. Bu ilmin ışığından Türkiye Cumhuriyeti is
tifade etmelidir, demiş, imzalamış girmiş. 

Şimdi bu birinci kısmı biz gayet isabetli gör
mekteyiz. İlmî bir etüt yapılacak, ilmî etüt yap
mak üzere bir teşekkül kurulmuştur. Bu itibar
la, burada memnun olduğumuz bir faaliyeti bi-
dayeten kaibul ediyoruz. Şimdi bunun aksi, gir-
miyeydik, bize pek cazip gelmedi, girdik. Şimdi 
bu andlaşmanm tekâmül safhasındayız. 

Muhterem arkadaşlar, yaptığımız andlaşma 
ilmî sahada milletlerarası bir andlaşmadır. Mil
letlerin bunda bâzı mesuliyetleri vardır, kabul 
ettiği külfetleri vardır, buna karşılık almayı 
ümidettiği menfaatler var. Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin kabul ettiği masraf yüzde 2,5 tür. 
arkadaşlar. Biz şu ilmî teşekkülün masrafının 
yüzde 2,5 unu kabul ediyoruz. Buna mukrMl 
sekiz Devletten, sekiz müstakil devletten biri 
olarak 1/8 hak iddia ediyoruz. Fakir oluşumuz, 
az gelişmiş bulunuşumuz nazara alınarak yüz
de 2,5 hık bir nisbetle masrafa iştirak ediyoruz. 
Şimdi bir ilmî teşekküle girme bakımından ve
rilen kararda isa'bet var ve şu şartları itibariyle 
de bir menfaatimiz olduğu meydanda. Hüküm
ler bakımından, arkadaşlar bu andlaşma yapı
lan ilk andlaşma değildir. Raporda da belirtil
diği veçhile bu bir tip mukavele şeklidir. Bunun 
cümleleri dahi, UNESCO andlaşmasmda satır
ları dahi aynıdır. UNESCO Andlaşmasmda cüm
leler dahi aynıdır. Yani ilk defa yapılmış bir 
andlaşmanm metni değildir. Daha evvel Hükü
metin karşılıklı olarak, demokratik nizamı ka
bul eden devletlerin imza ettikleri metin aynı 
olan bir metnidir. Elıbet devletlerarasında böyle 
bir teşekkül kurulurken, buna iştirak eden dev
letlerin temin ettiği menfaat karşılığında bâzı 
feragatlerde bulunmakta zaruridir. Diğer Mil
letler para veriyorlar, masrafa iştirak ediyorlar. 
Bunun karşılığında meydana gelen mamelekin 
müsaade edilmemesini istemek kadar tabiî bir 
şey olamaz ki, bunu bize kefalet öden Fransa Hü
kümetidir. Halihazırda bu merkezin mameleki 
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ve binaları Fransa'dadır. Bunu istimlâk etmiye-
ceğini, müsadere ctmiyeceğini ilmî hüviyetine 
her hangi bir müdahalede bulunmıyacağmı açık
ça kabul etmektedir. Burada masuniyetten isti
fade eden merkezin mânevi şahsiyetidir. Açık
ça 3 neü maddede merkeze ait yerler masuni
yete haiz, yoksa yeni bir diplomatik kariyer 
meydana getirir, diplomatlara tanıdığımız hak
lar gibi bir masuniyete sahip kimseler zümresi, 
sahası yarattığımız mevzuubahis değildir. Şimdi 
buraya gelen kimselerden merkezle ilgili ilk gö
revleri alışları dolayısiyle getirdikleri ev ve zati, 
eşyaları Gümrük Vergisinden muaf olacaktır 
Bu Fransa ile bizim Hükümetimiz arasında hali 
hazırda ilgisi olan bir husus bahis konusu de
ğil. Mütekabiliyet esasına göre hazırlanmıştır. 
Tip bir projedir. İlmî esaslara göre bir ilmî etüt 
yapılmak üzere kurulmuş bir teşekküldür. Ne
tice itibariyle Anayasaya muhalif olan, hüküm
ranlık hakkımızdan, feragatimizi icabettiren bir 
hal mevcudolmadığı gibi, ilerde doğması melhuz 
siyasi bir sakınca da halihazırda mevcut değil
dir. Andlaşmaya iştirak etmekte memleketimizin 
faydası vardır. Kabul ettiğimiz külfet, temin 
edeceğimiz menfaate nazaran çok azdır. Bâzı 
arkadaşlarımız, «Efendim, Türkiye'den orayn 
gönderilecek kimselerin iyi seçilmediğini» ifad:ı 

ederek serzenişte bulundular. Arkadaşlar, bun
da andlaşmanm kabahati ne? Oraya bu ilmî 
mevzularda tetkikat yapmak üzere kursiyer gön
derileceğini kabul ediyor, burs veriliyor, gönde 
rilecektir. tyi arkadaşlardan seçilmemişse, iv' 
kimseler gönderilmemişse bunda şu andlaşmanm 
alâkası yoktur. Bu andlaşma tatbikatı ile ilgili 
dir. İlerde her zaman tashih edilmesi mümkün 
olan hususlardır. Yoksa bunun andlaşma ile bh 
ilgisi mevzuubahis değildir. Netice itibariyle 
andlaşma millî menfaatimize uygundur, Anaya 
saya muhalif bir tarafı yoktur, aynen kabulünü 
istirham etmekteyiz. 

BAŞKAN — Altıdan fazla sayın üye söz al
mış, konuşmuş, iki sayın üye de söz almış bulun
maktadır. Bu arada bir yeterlik önergesi gelmiş 
tir. Yeterlik önergesi kabul edilse dahi Dışişleri 
Komisyonu Sözcüsü ile sırada bulunan sayın 
üye konuşacaktır. Bu sebeple yeterlik önergesi 
ni okutup oylarınıza arz edeceğim. («Kaç kişi 
var» sesleri) İki sayın üye söz istemiştir. 
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Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, müzakerelerin kifaye 

tini arz ederim. 
Samsun 

Rafet Rendeci 
(«İki kişi de konuşsun» sesleri) 

BAŞKAN —• İki kişidir zaten. Biri konuşa
caktır, bir kişi kalıyor. 

Ama, tekrar söz alma ihtimali mevcuttur. 
Önergenizi geri alıyor musunuz Sayın Ren
deci? 

REFET RENDECİ (Samsun) — Almıyo
rum, oylaymız. 

BAŞKAN — 0}danmasmı istiyorlar, yeter
lik önergesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Ürgüp
lü, buyurun. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KO
MİSYONU BAŞKANI SUAD IIAYRİ ÜRGÜP
LÜ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Saym Başkan, 
.^aym arkadaşlar, Akdeniz bölgesine mahsus ol
mak üzere kurulması derpiş edilen etütler mer
kezine Tüılkiye'nln katılması, bundan evvel yi
ne Akdeniz için kurulmuş olan Balıkçılık Mer
kezi gibidir. Dünya nüfusu mütemadi bir artış 
kaydederken memleketimizde dahi beliren endi
şe, miiıtemaıd'iycıı artan bu topluluğu doyurma 
meselelerinde zirai kaynakların en verâmli halo 
'«cıtirilıme'Sİ ncıkıtasında tekasüf etmektedir. Bu
gün dünyanın başlıca meşgul olduğu millî sa
vunma yanında, dünya toplumunu doyurma me
selesidir. Türkiye'de Türk zirai kaynaklarının 
hakikaten en verimli ve en ileri bir şekilde 
işletildiği iddia edilir bir safhada değildir. Ka
tıldığımız bölge meml ceketleri ise bu zıirai alan
da tetikikleriyle, etütleriylc, çalışmalariyle ve 
verimleriyle bize örnek olacak, hâlâ istifade et
tiğimiz sahadadır. Binaenaleyh, 1960 senelerin
den hemen başlanan, hükümetlerin, geçmiş hü
kümetlerin yakın alâıkasiyle kurulması derpiş 
edilen bu etüt merkezine Türkiye, girmekte bü
yük bir millî menfaat görmüştür. Ekseriyetle, 
davet edilmediğimizden dolayı şikâyet ederiz, 
bu gibi toplulükla.rda Tünkiye'nin aranmama
sından veyahut çek geç aranmasımdan yakını
rız ve nitekim hatırlıyacaksmız, NATO'ya sonra
dan iştirak -edilmiştir. Evvelâ NATO memle-
katieri kendi aralarında anlaşmayı kurmuşlar, 
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Türkiye 'büyük emek sarf ederek buraya gir
meyi temin etmiştir. Diğer birçok teşekküller 
de böyledir. Bu gibi teşekküllerin başına geç
mektir temenni edilen budur. Ama iyi örnekle
rimiz da vardır. Nitekim arkadaşlar hatırlarlar 
bugün UNESCO'nun başında bir Türlk evlâdı 
vazife 'görmektedir ve birç'cık malî teşekküllerin 
içinde de maliyeden yetişmiş insanlar Dünya 
Bankası gibi para fonu gibi müesseselerde çek 
kıymetli insanlar olarak vazife görmektedirler. 
Bu artıyor arkadaşlar. Bunu bugünden yarma 
hemen tatbikatın en iyi netice vereceğini iddia 
etmek 'güçtür, geri kalmışızdır, ifade etmek lâ
zım, teslim etmek lâzımı bunu. Lisan bakımın
dan, kültür bakımından, vesika bakımından, 
dosya tutma bakımından, açııkça, demin bir ar
kadaşımızın da dediği gibi, Sayın Birand'm, 
vesika bulamayız. Size bu vesile ile 'kanaatle
rinizi, yaptığınız çek kıymetli tenkidlcrinizi ga
yet yerinde buluyorum. Bir meselenin aydınlan
ması için bu tenkidlerin yalnız ve yalnız fayda
sı vardır. Fakat üzüntülü bir şey arz edeyim, 
Kıbrıs dâvasının Üçlü Konferansı Londra'da 
1955 senesinde toplandığı zaman Sevr muahe
desinin müzakere zabıtlarını ibraz edememişiz-
dir ve bunu başka bir devletten almışız. Daha 
bu misalleri artırmak ve üzüntünüzü de artır
mak isitcımem. Biz evraik bakımımdan vesika ba
kımından, dosya bakımından zayıfızdır. Bir 
•toplantı yapılır, toplantıdan sonra zabıt tutul
maz, pnoseverbal 'tutulmaz. Halbuki o memle
ketlerden istediğiniz zaman, bundan 70 sene, 80 
sene evvel yapılmış bir toplantıda Tür<k delege
sinin konuşmasını beş dakika sonra ibraz eder
ler. Çıimdi bu anlaşmaya bizim katılmamız yal
nız ve yalnız bizim menfaatknizedir. Akdeniz 
bölgesinin tarım etüdü bakımından istifade ede
ceğimiz çcık şey vardır, o kadar iddialı olacak 
durumda değiliz arkadaşlar. Bu anlaşmalar pro
totip diyebileceğim anlaşmalardır ve dünya kü
çüldükçe milletlerarası teşekküller aded itiba
riyle ve nevi itibariyle arttıkça, her andlaşıma 
için yeniden cıturup maddeleri kaleme almak
tan ziyade, geçirilmiş tecrübelerden isıtifade 
ederek • diğer anlaşmalarda ne gibi iyi madde
ler, ne gibi iyi hükümler konmuşsa, onlar diğer 
andlaamalarda da istifade edilen kaynaklar ha
line gol'mirıtir. Bu sakilde hazırlanmaktadır, 
tedvin sisıtcaıi bugün budur. Milletlerarası and-
laşmalarda tedvin sistemi bu, karşılıklı birtakım 
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verip almak. Bâzı şeyler vereceksinıiz, bâzı şey
ler alacaksınız. Bunları biz kabul ediyor mu
yuz? Kabul etmiyeccıksek, bunun tek yolu işti
rak etmcunektir. Bizim iddiamızla bu prototip 
anlaşmalar değişmez. Ya böyle beynelmilel an
laşmalara gireceğiz ve o müesseselerle teşriki 
mesai edeceğiz veyahut da tamamen izole yaşı-
yacağız, ginmiyeceğiz bu gibi anlaşmalara. Di
yeceğiz ki, benim filân kanunun filân hüküm
leri benim işime gelmiyor, bunlardan gocunu
yorum, ilerisi başka türlü inkişaf ediyor, kötü 
netice veriyor. Bunun da yolunu milletler gene 
bulmuş, biz icadetmlyoruz, arkadaşlar, yeni bir 
şey koyacak değiliz. Anlaşmaya girmemek var, 
bir. Anlarıma tatbike başladıktan sonra tatbikte 
görülen hatalı ve millî menfaatlerimizle aykırı 
birtakım tedbirlere karşı çeşitli yollardan mü
racaat etmek çalışmak ve tâdillerini uğraşmak, 
o da temin edilemezse ondan ayrılmak lâzım
dır. Bunlar var. Yolları bu. Bu gibi müessese
lerde çalışıp iyi temsile gelince: Bu maalesef 
uzun senelerden beri memleketimizin büyük bir 
memnuniyetle ifade edeceği mevzu değildir. 

Çünkü birçok beynelmilel müesseselerde işte 
demin arz ettiğim gibi, şimdiye kadar yalnız 
)ir tek Türk arkadaş başkanlık derecesini, en 
yüksek mevkii almıştır. Onun yanında birçok 
mücscosclerin başında hâlâ her hangi bir Türk 
mütclıasnıs birinci rol oynıyacak bir derece
ye daha bemüz irtikabedemomirıtir. Temenni 
ederiz ki, o da olsun onu göndereceğiz, evvelâ 
on iyisini seçmeye mecburuz. En iyisini seçtik
ten sonra onları takip de lâzımdır. Bazan çok 
"yi bir insan diye seçiyorsunuz, birtakım esas
lar bunda da koyulmuştur, Tarım Bakanlığı ve 
alâkalı idareler, Sular İdaresi, Orman Oencl 
Müdürlüğü, bunlar oturup seçecekler, iyi seç
imler. Başlarındaki vekiller alfjkadar olurlar 
taıkibcdcrlerse, bu müosseşeler iyi bursiyer ve
rirlerse, yarm öbür gün meselâ bu andlaşma 
mucibince bir genel sekreterlik, yönetim kuru
lu üyesi olacağız. Henüz bu hüviyetti göster
miş değiliz. Ama, öyle bir üye seçelim ki, ge
nel sekro terliği alsın, yahut onlar toplandığı 
zaman, bir Tüıtk'Tı genel sekreter seçsin. Bun
dan sadece övünme payı bize düşer. 

Anlaşmanın tatbikatında her hangi bir mil
lî menfaatlere aykırı hareketler olursa, henüz 
o safhada değiliz, olursa onun yolları var. Bu-
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nun milletlerarası hukukta da yolu vardır. 
Diplomatik yollarda da hukukî yolu vardır. 
Nihayet oradaki üyemiz de Hükümetten aklığı 
direktifle o yolları zorlıyabilir. Bu yolları aça
bilir. Komisyonun diğer sözcü ve başkan arka
daşlarımı iştirak payı hakkında söylediler. Eğer 
tam üye olursak o zaman iştirak payı ödiyece-
ğiz, fakat şimdiki halde gayet tabiî bütün an
latmalarda olduğu gibi hesap tutuluyor. Türki
ye'nin hissesine ne düşecek? Yapılan hesaba gö
re 178 bin yeni Fransız Frangı hesaplanmıştır, 
bu. 

Giden arkadaşlar nasıl gönderildi ve niçin 
gönderildi! Efendim, anlaşmayı 1962 senesin
de Hükümet imza etmiş, istifadeye de başlamış 
bir taraflı olarak. Evvolâ kendi lehine olan bü
tün bükümlerdem istifade ediyor. Tarım Bakan
lığı dünya kadar mütehassıs arkadaşları gön
dermiş. Acaba tekıer teiker bilıiyor muyuz bu ar
kadaşlar kimlerdir ve orada hakikaten çalışma
mış mıdır, yahut yüzde nisbeti nedir? Bizim aldı
ğımız malûmat, tabiî bize verilen-malûmatın sıh
hat ve samimiyet den ecesinden ölçülüdür, aslo-
lan beraeti zimmettir. Binaenaleyh, bize, giden 
ziraauçdlerin iyi netice verdiği, bu ileri mornle-
Ikctlerin zirai etütler inden faydalandıkları mer
kezindedir ; biz de bu yokla kabul ediyoruz. Se
çimlerde daha başka bir itina gösterilirse ga
yet tabiî nctticıe daha iyi olacaktır. 

Akdemiz bölgesindeki! bu memleketlerle bi
zim tarımsal mıaddelerimiz bakımından büyük 
bir benzerlik vardır. Meyvacılık, sebzecilik, ba
lıkçılık bakımından büyük benzerlik vardır. Bu 
kakımdan bunlardan ayrı olarak bir zirai etüt 
vaziyetine girmeyi, bilmiyorum ne şekilde gir-
mıemeyi tavsiye etmenin esası nedir, bunu an-
lıyamadım. W aksine bir müdafaa yapabilmek 
için diğer beynelmilel bütün teşekküllerde ol
duğu gibi düşünmek lâzımdır, arkadaşlar. Da
ha birçok, yarın öbürgim ihtisas, o kadar şube-
leşiyor ve o kadar daralıyor ki, mütemadiyen 
yeni yeni teşakküller kurulacağına intizar et
mek lızıımgeliyor. 

Şu var ki, malî iştirak payı Türkiye'nin ga
yet taıbdı olarak yavaş yavaş artmaktadır. Ama 
biz bunlara en az iştirak payı ile iştirak, mas
rafı olarcık daha az masrafa katlanımak yolları
ma gidiyoruz. Bu gibi milletlerarası teşekküllere 
arkadaşlarımın nazarı dikkatini celbedeccğim 

htirak edildiği zomaın, bazan bir hava esiyor 
yani Türkiye çok kalabalık iştirak ediyor, di
ye. Eğ'er beynelmilel konferanslarım ve toplan
tıların iştirak listeleri tetkik buyurulursa göre
ceksiniz ki, Türkiye heyetleri daima en zayıfı
dır, en az şekilde iştirak etmiş olanıdır. O iti
barla encümenlerde tamamen temsil edilenle
yiz. Bu anlaşmalar birçok ihtisas şubeleri kuru
yor, bunlara da girilecektir, bunlara da Türk 
•gençlerini, Türk mütehassıslarını göndermeye 
mecburuz. 

Tatbikatla andlaşmanm vasfını ayırmak 
mecburiycıtindeyiz arkadaşlar. İyi bir anlaşmıa 
kötü bir tatbikatla gayet kötü bir netice vere
bilir. Binaenaleyh oraya gönderilen bunsıiyer 
evvolâ Tarımı Bakanlığı tarafından her halde 
iştirak ettiği mevzuda biraz mütehassıs olması 
lâzımgcllr, şartlar konmuştur, lisan bilmesi lâ
zımıdır. Ama mütehassıs değil, lisan da bilinili
yor, andlaşmıaya gönderice aksiniz, tabiî o zaman 
oradan maksut hâsıl olmaz ve o gibi toplantı
lardan da tarımsal toplantılardan da umduğu
muz faydayı temin ödemeyiz. 

Sözcü arkadaşımızın kıymetli beyanatına 
ilâve odecak salâhiyeti de kendimde görmem. 
Yalnız bir meseleye takınılmıştır. O da anlaş-
madakl birinci bölümün 3 ncü maddesi. Bu 
3 ncü madde 'meselesi halledilmiştir. Şöyle 
halledilmiştir: Hükümet 'mütehassısları davet 
edilmiş ve orada bu maddenin asıl metni imza 
edilen anlaşma metni, ile, bize Hükümet tara
fından intikal ettirilen anlaşma metni arasında 
karşılattırma yapılmış ve hakılkatcn en sahih 
şefe ilde Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonunun 1/G87 Esas 113 karar numa
ralı raporunun birinci sayfasındaki 3 ncü mad
de en sahih madde olarak kabul edilebilir, bu 
şekilde tercüme edilmiştir. 

Bu tercüme amdlaşmıanm esas metnime mu
kabildir. Anıdlaşmayı kabul edip etmem ak Yü
ce Heyetinizin salâhiyetleri dahilindedir. Biz 
onoümenler olarak, görüşümüz, bu etüt merke
zinde, enstitülerinde çalışmak ve istifade et
mekle Türkiye Cumhuriyetinin ve Tüıfk Mille
tinin çek faydalanacağıdır. 

Son zamanlarda ki, ikili andlaşmalar sebe
biyle hâsıl olan allerji yerindedir. Diğer anlaş
malar üzerinde de bu hassasiyetin gösterilmesi 
bence tamamen yerinde olmuştur. Hiç olmazsa 
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bütün arkadaşlar lobinde ve aleyhinde konuş-
ıma ve görüşme imkânım bulmaktadırlar. Tak
dir Yüce Heyotinizindir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç buyurunuz. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, kıymetli arkadaşlarımızı dinledim, 
bilhassa Sayın eski Barbakanımız ve Senato es
ki Balkanımız Suat Ilayri Ürgüplü beyefendi
yi çok dikkatle dinledim. Diğer arkadaşlar da 
Sayın Artus'u, Sayın Sözcü Tuna aıkadşımızı 
da dikkatle dinledim, beni maalesef tatmin ede
mediler. Belki ben onların seviyesinde anlıya-
nıadmı, belki de onlar daha iyi tetkik etmişler
dir. Mâruzâtımı şöylece toparlayıp fikirlerimi 
arz etmek isterim: 

Muhterem arkadaşlar, her şeyden ziyade 
Türk Milleti olarak şunu bilmeye ve belirtme
ye mecbur olduğumuz inancındayım. Bir za
manlar Padişahın eliyle değil, bolü ayağının ucu 
ile iıfcip do imtiyaz verdiği anlaşmalar, kapitü
lâsyonlar bu milletin başına belâ olduğu için 
bu allerji hepim iade vardır. Bunu Atatürk sil
miştir, millî mücadele silmiştir. İnşallah hiçbir 
devirde Türk Milleti böyle bir felâketi gör
mez. 

Şimdi, ben bu mukaddcmc/i yaptıktan oonr;; 
muhterem eski Başkanımız şimdi Komisyon 
Başkanımızın sözlerine cevap vermek isterim 
«Bundan evvel kurulan diğer teşekküllere ben
zer prototip bir mukaveledir, bunu imzalama
ya mecburuz» buyuruyorlar. 

Bundan evvel bir mukavele imzalanı: 
UNESCO şöyle olur, NATO böyle olur ikil' 
anlaşma şöyle olur. Bu da işte böyle dikkat' 
çeker. Bu dikkati çekmek ki, Sayın Ürgüplü 
Beyefendinin buyurduğu gibi ikili andlaşmala-
rın allerjisi hepimizin üzerinde bulunur. Ga
yet tabiîdir. Bir misal verdiler, dediler ki 
«1055 tc Londra'da yapılan toplantıda, Sevi 
Muahedesinin müzakere zabıtlarını bulamadık 
Başka bir devletten aldık verdiüo dediler. Bı 
'her halde bizler için üzücü, şeref kırıcı değil
dir. Bu hata zabıtları saklamakla mükello! 
olan, milletin kesesinden çok paralar alan ve 
bunlarla hariciyecilik yapanlar, hariciye me
murluğu, arşiv memurluğu, şu bu yapanlara 
aittir. Ve hakikaten derin bir ıstırap içind 
dinledim bu ifadeleri arkadaşlar. Böyle bir hu

susun burada mevzuubalısolmasmı ben şah
sen arzu etmezdim. Fakat bu şekilde düzensiz
lik, bu şekilde tertipsizlik, bu şekilde vesika 
yo,ksunlıığu bize şimdi başka dcvle:e imtiyaz 
vermek mecburiyetini his3etirm.cz. Şöyle ki, oku
yorum birinci maddeden: 

Muhterem arkadaşlar, «Bölüm - 1, merke
zin yeterlik, imtiyaz ve muafiyetleri» faslın
da muhterem Başkanımız diyorlar ki, «merke
ze ait yerler sadece masuniyetten istifade eder. 
Bu itibarla endişeyi mucip bir şey yoktur» 
diyorlar. 

Karışık olarak arz ediyorum, Sayın Nusret 
Tuna arkadaşımız, Sayın Âmil Artus arkadaşı
nız da böyle söylüyorlar. «Merkezi Fransada-
lır, endişeyi mucip ne var?» diyorlar. 

Endişeyi mucip çok şey vardır, arkadaşlar. 
o neü maddede «Merkeze ait yerler masuni
yeti haizdir. Mülk ve mevcuda nerede olursa 
olsun ve vazıülyed kim olursa olsun araştırma, 
istimlâk gasp j hattâ eşkıya gelse, Ko-çero bu
nun yerini alsa, Koçero'ya Sayın İçişleri Baka
rımız topuyla tüfeği ile gidip, onu da cdva''a-
cak gasbı da iade edecektir. Bu kadar önemli 
a usu1 darı ihtiva ediyor. Bir de, madde bir 
norkezi söylüyor. Merkezin ne olduğunu an-

lıyalım. «Merkezin hukukî şahsiyeti vardır, 
.ıkit yapabilir. Menkul ve gayrimenkul malları 
ktisap ve temlik edebilir.» Ve hukukî yjldan 

'.akibedcbilir de, temlikle de olsa «mahkemede 
lâva açar» diyor, «takibeder» diyor. Şuna ba
kınız, bundan daha iyi imtiyaz naıal olsun? 
Bundan sonra 2 nci maddede ne diyor. «Vazı-
ilyedi ve bulunduğu yer ne olursa olsun, mer
kezin mülk ve mevcutları, merkezin her yerde 
mülk edineceği söyleniyor, yazılıyor çiziliyor -
merkez özel bir hakle, bundan varrıjeçme dikçe, 
ümdilik Paris vazgeçmedikçe, yarın Tito vaz
geçin edikçe, öbürkügün bizim canciğerimiz muh
terem Yunan Başbakanı vazgeçmedikçe huku
kî muafiyetten faydalanır» Ben belki anlayamı
yorum. Benim anlayış açım belki biraz . dar. 
Hakikaten belki biraz tesir altında kalıyorum. 
Bu maddelerden ileride bize çok müşkülât 
akacağına inanan arkadaşlarımzdanını. Şöyle 
ki, farzımuhal şimdi bu teşkilâtımız gelse Har
an Ovasına, Muş O/asma gelse, «Buralarda 
;te ben etüt yapıyorum» dese, işte bu arz et

liğim maddelerle hiobir evrakı kontrol edilc-
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mez, masuniyeti vardır. Başbakanın çarJtası 
gibi açamazsınız. Aman Ali ahım; böyle şey ta
savvur edemiyorum. Arkadaşlar Harran Ova
sına gitse, petrol araştırmaları yapsa, ne güzel 
plânlar çizse, biz de böyle... Böyledir beyefen
di, böyledir. İşte burada yazıyor. Diyor ki, «hiç
bir evrakı, hiçbir şeyi kontrol edilemez» diyor. 
Şimdi arz ettiğim gibidir. Şimdi plânları yap
sa, Harran Ovasına gelse o adam, ziraatçi mi, 
iktisatçı mı ne olduğu meçhul bir adam. Plânları 
kursa. Türk Devleti böyle eli kolu bağlı «Aman ya-
rabbim, bu belâyı nasıl defedeyim.» diyecektir.. 
Böyle bir şeyi ben imza edemiyeceğim muhte-
terem arkadaşlar ve kabul oyu veremiyeceğim. 
Beni mazur görsünler. Bu hususta beni temin 
etsinler. Böyle bir vaziyette Türk Devleti, Türk 
Hükümeti ne yapacaktır1? Bunu anlatsınlar, 
Pek muhterem Başkanımız diplomatik nezaket 
kaidelerinden, diplomatik yollardan bahsetti
ler. Bu yollar nasıl olacak? Bu 6 Devlete biz 
yalvaracak mıyız? Aman bizim topraklarımız
dan lütfen çıkın, aman buralarda araştırma 
yapmayınız mı diyeceğiz? Bâzı arkadaşlar 
sordular dediler ki, sarih olarak 150 bin dolar 
alındı, diyorsunuz. Bu nasıl alındı, nereye git
ti? Kim sarf etti?, ne oldu? Bunun bir sarih ce
vabını alamadım. Onun için de endişelerim da
ğılmadı. Alâmeti farika anlaşması hususunda 
bir yetkili arkadaşımız bahsetti. Alâmeti farika 
nerede arkadaşlar, bu anlaşma nerede? Gelecek, 
toprağı alacak, pulunu da istediği paradan is
tediği bankaya yatıracak. Üstü aranmıyacak, evra
kı aranmıyacaik, mülküne girilmiyecek. mülkü 
almmıyacak, belki istimlâk edilemiyecek. Bir teşriî 
müdahale ile dahi bizler hepimiz ayaklansak, bü
tün Senato bütün Meclis, bizim şimdi buradaki ek
seriyetimizle verdiğimiz haklar bir daha geri 
gelemiyecek. Ben anhyamadım arkadaşlar. Bu
nun için ben asla ve kat'a kabul oyu veremiye-
ceğim. Sizleri sayg'.yle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Sükan siz de sö,z istemiş 
bulunuyorsunuz. Ancak yeterlik önergesi okun
du. Başkanlık bir Hükümet üyesi söz istediği 
takdirde güç durumda kalıyor. Size Sayın Kı-
lıç'm nazik bir sataşması mı oldu? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya MilkntvckTı) — Efendim bir sataşma oldu 
diye değil. Fakat çok nazik bir mevzu var. 
Millî mevzular üzerinde hassas bir şekilde du-
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rulması icabetmektedir. Bunun için söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan size şimdi söz 
vermeme imkân yoktur. Çünkü, yeterlik öner
gesini Umumi Heyet kabul etti. Ancak, 1 nci 
maddenin müzakeresi sırasında söz istersiniz. 
Bu söyliyeceklerinizi o zaman ifade ederseniz. 

Tümü üzerinde yeterlik önergesi sebebiyle 
görüşmeler bitmiştir. Bir önerge vardır okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Müzakeresi yapılmakta olan Milletlerarası 
Akdeniz Yüksek Zirai Etütler merkezinin ku
rulması hakkında Andlaşma ve ona bağlı pro
tokoller hakkındaki görüşümü Yüksek Heyete 
arz ve izah ottim. 

Bu andlaşmaya bağlı protokol hükümleri; 
bilimsel bir maksada dayanan kuruluş bakı
mından Anayasa ve Hukuk düzenimize ve mü
esses devletler hukuku teamül ve andlaşma-
larma da aykırıdır. 

Ba sebeple reddini arz ve teklif ederim. 
Ankara 

Mahmut Vural 
BAŞKAN — Sayın Vural Komisyon rapo

runun ve tasarının reddini istemektedir. Ko
misyon raporu ise bunun kabulünü ve madde
lere geçilmesini istemektedir. Birisi olumlu, 
diğeri menfi bakımlardan aynı neticeleri ver
mektedirler. Ancak aykırı olan Sayın Vural'ın 
teklifidir. Reddini istemektedir. Reddedildiği 
takdirde, tasarı reddedilmiş olacaktır. Bu se
beple Sayın Vural'ın önergesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Lütfen indiriniz. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilik hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul eder» er... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Birinci maddeyi okutuyorum. 

Milletelrarası. Akdeniz Yüksek Zirai Etütler 
Merkezinin kurulması hakkındaki Andlaşma 
ile eki protokollerin onaylanmasının uygun bu

lunduğuna dair Kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile İspanya, Fransa Cumhuriyeti, Yunanistan 
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Kırallığı, İ ta lya Cumhuriyeti , Porttckiz Cum
huriyet i ve Yugoslavya Federat if Halk Cumhu
riyeti hükümetleri arasında 21 Mayıs 19fi2 ta
rihinde Paris ' te imzalanan ilişik «Milletlerarası 
Akdeniz Yüksek Zirai E tü t l e r Merkezinin ku
rulmasına dair Andla.sma» ile eki protokollerin 
onaylanması uygun bulunmuştur . 

B A Ş K A N — Ancak, bu şekilde bir kanun ta
sarısı, şimdiye kadar, gelmiş değildir. Madde 
içerisinde geçici madde, kanun tekniği bakımın
dan çok hatalı . Bu bakımdan gerek Hüküme
tin gerek komisyonların, bilhassa Hüküm e t ir 
bu şekilde maddeler getirmemesi yerinde olur. 

Savın Dış'şleri Bakan vekili buvurun . 
H A Y D A R T U N Ç K A N A T (Tabiî t iye) — 

Daha evvelden yazılı olarak söz istemiştim. 

B A Ş K A N — Sizin söz baldanız mnlıfuzdnr 
r>TStST."P.J?,î B A K A N I V E K İ L İ ÎOÎST/RRl 

B A K A N I F A R U K S Ü K A N (Konya Milletve
kili) — Savın Basl'an, değerli senatörler: Mille' 
lerarası Akdeniz Yüksek Zirai E tü t l e r Merkez1 

n m kurulmasına da ; r olan An di asm anın onav," 
sunulması müna^be t iv l c cerevan eden müzakere 
ler sırasında bilhassa bâzı senatör arkndaşbnn 
mız mevcut andbasmalarda derpiş obman bâ" 
a.hkâmuı millî mevzuatımız vo hüküm ranb1 

habl^^uTiız yönünden tereddütler izharında bu 
lun dul ar. 

Kıymetli arkadaşlarım, milletlerarası kuru 
lnsbarm iyi işlemesi ve bükümetlerarası teşek
kül7 ler in arzn edilen şekilde faaliyet göstere])'! 
meleri ic'n, bu teşekküller için bâzı muaf : 

yeti er tanınması, l)âzı hususlarda diplomat1'! 
muafiyetler tanınması ş 'md've kadar meven' 
teamüller iccr.'sirde ve cari olan usuller arasm 
da mütalâa edilmesi iktiza eder. Esasen n ü 
zake^esi yapılan a^dlasmada da derp ' s cd'b'^ 
hükün le r i venî ^etir ' lmiş hî'diımler p-ibi muta 
bin etmemek iktiza eder . Şimdice kadar ge^e1 

n'ii- 'ümn t!er 'miz taraf ından Tüi'kb'c'de d e -
letle^a^ası ve bölgesel andkasmabarda. İm kah*' 
bu h"WimleT,i ih+'^n. eden b'rcok ardasmala" 
bulnnbıp-u .o-ilv, İribaştı . B H - s m : s M ili et1 OT t* 
r o h - d ^ n kahnl edilen 13 Sn^at "1940 ta r ib 'nd-
Bb-i^smis Mületler 'u A ^ r ^ b k ve Muafivetleri-
•pn d ı i r Sö^o-rme Tı'İT'k HüM'u^eti taraf ında^ 
21 Ma^t lOfiO ta r ih ind i knhnl e d ' l n ; s ve bu söz 
losmo lıü^ün d i n v a m1'!et1 eri parlâmentoları ta
raf ından da tasdik edilmiştir. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul 
cdlen, Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafi
yetlerine dair sözleşmenin ikinci maddesinin 
3 neü bendini okumak suretiyle şimdi müza
keresi yapı lan andlaşma ahkâmına konulan 
hususa tm suret i kat iyede millî mevzuatımız ve 
hükümran l ık haklar ımıza bir tecavüz mahiye
tinde te lâkki edilmiyeceği anlaşı lacaktır . Bu
nu arz ediyorum. 3 neü bendde, (Kuru lun bi
nalar ı masuniyet i haizdir . Alacak ve malları 
bulunduklar ı yer neresi ve elinde tu t an kim 
olursa olsun arama, her hangi bir maksat la 
el koyma, zorlama, zoralım ve kamulaş t ı rma 
ile_ diğer her tü r lü icrai, idari, adlî ve teşriî 
tedbirlerden muaft ı r . ) Böylece Birleşmiş Mil
letler Andlaşması esasında da bü tün milletler 
taraf ından kabul edilen bu hüküm, hakika ten 
Suad Hayr i Ürgüplü Beyefendinin de işaret 
buyurdukla r ı gibi, bir protot ip andlaşma ma
hiyetinde bir h ü k ü m d ü r ki, bu Türle Devletinin 
:ıc hükümran l ık haklar ına tecavüzdür, ne de 
Sayın Muhi t t in Kıl ıç 'm hak ika ten çok drama
tik bir şekilde ifade buyurduklar ı ta rzda bir 
kapi tü lâsyon ahkâmının getirilmesini derpiş 
eden ve buna müsaade eden bir hüküm ve and
laşma mahiyet inde bu lunmamaktad ı r . And
laşma doğrudan doğruya Türkiye 'n in millet
lerarası plânda, keza Avrupa plânında ve Ak
deniz bölgesinde ikt isadi ve zirai kalkınmasına 
imkân verecek ve zirai mahsullerini ilmî yön
den a raş t ı racak bir eğitim müessesesinin ku-
•ulmasına imkân veren bir andlaşmadır , ki 

21 Mar t 1902 tar ih inde esasen altı Akdeniz 
Devleti İm gibi bir müessesenin kurulmasını 
karar laş t ı rmış lar ve 19G3 senesinde de zamanın 
Hükümet i bu anlaşmaya girmeye ve imza koy
mayı kabul etmiş bu lunmaktad ı r . Ve 19(53 se
nesinde OECD ta ra f ından onun bünyesinde ve 
onun nezareti a l t ında ve onun yardımı ile 
keza Avrupa Koseyinin himayesi a l t ında teşek
kül etmesi düşünülen bu anlaşma 1003 sene-
i'nde zamanın Hükümet i taraf ından gerekli 
formaliteleri t amamlanmak üzere Türk iye Bü
yük Millet Meclisine sevk edilmiş ve bâzı se
beplerle bu formalite yerine getir i lmemiştir . 
Şimdi bu anlaşmanın Türkiye Büyük Millet 
Meclisi t a ra f ından onaylanması arzu edilmekte
dir. Bu i t ibarla mesele yeni bir anlaşma de
ğildir. Yeni hükümler i getiren bir anlaşma ol
madığı gibi, sure t i ka t iyede Türk Devlet inin 
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hükümranlık haklarına tecavüz eden ve millî 
mevzuat ve Anayasamıza da aykırı olan hiçbir 
hükmü mevcut bulunmamaktadır. 

Âmil Artus Beyefendinin de gayet vukufla 
beyan buyurdukları üzere, Devletler Hukuku 
abkımmdan milletleraraisı anlaşmaların bünye
sinde mündemiç ve milletlerarası kuruluşların 
iyi işlemesi için, rahat çalışması için, kabul 
edilen ahkâmı getiren bir anlaşma hüviyetin
dedir. Diğer taraftan bu kabîl ilmî kuruluşla
rın Türkiye'de lüzumlu gördüğü hususat eks
perler tarafından tetkik edilmesi lâzımgelirs'e 
bu eksperlerin Türkiye'de hangi sahada ne 
tarzda tetkikat yapacağı hususu da gayet tabiî 
Hükümetin müsaadesine tabidir. Hükümet mü
saade etmeden hiçbir kimsenin, hiçbir eksperin 
Türkiye'ye gelip kendiliğinden en mahrem, 
en hayati ve hükümranlık haklarımıza tecavüz 
ederek mahiyette bir çalışmaya ve davranışa 
girmesi her halde düşünülemez. Zaten bu and-
laşmada da böyle bir ahkâm mevcut değildir. 
Bu itibarla Sayın Muhittin Kılıç'm sureti ka
fiyede bu andlaşma hükümlerinden bu kabîl 
kapitülâsyon ve millî menfaatlerimizi haleldar 
edici mahiyette hükümler getiren bir andlaş
ma olarak telâkki etmemelerini hassaten istir
ham ediyorum. 

Ben, bir hususu daha belirtmek istiyorum. 
150 000 dolarlık bir masraf yapılmış, nereye 
gitmiş, diye buyurdular. Bu merkezde ilmî 
araştırma yapmaık maksadiyle 1963 senesinden 
beri G0 talebemiz gönderilmiştir. Muhtemel
dir ki, bu G0 takibenin içerisinde şartları uy
gun olmıynn kimseler de gönderilmiş olaıbilir. 
Ama, bu G0 kıymetli elemanın içerisinde bü
yük bir kısmı ilmî araştırma yapmıştır. Tür
kiye iktisadiyatı ve tarımı için büyük fayda
lar sağlanmıştır. Bütün bunlara rağmen, son 
birka.ç sene içerisinde gidecek kimselerin ilmî 
hüviyeti haiz ve yeterli kimseler olması husu
su da Tarım Bakanlığı tarafından hususi bir 
statüye tabi tutulmakta ve seçim işi de esaslı 
bir surette tanzim edilmektedir. Binaenaleyh, 
bu 150 bin dolarlık masraf merkez tarafından 
yapılmıştır ve bugüne kadar da, beş kuruş öde
memiş ve hissemizi tevdi etmemiş durumdayız 
ve kurul heyeti umumiyesinin yaptığı son top
lantı ile bütün bunlar affedilmiş, ancak 1965 
senesine ait hissemiz, ki 50 bin dolarlık, yani 

500 bin Türk liralık, bir hissedir. Bu anlaşma 
burada tasdik edilirse ancak bu miktar ödens-
coktir. 

Arkadaşlar, bu anlaşmanın kabulü Türk ik
tisadi hayatı bakımından, Türk tarımının inki

şafı bakımından, ilmî araştırmalar bakımından fev
kalâde faydalı olacaktır ve sureti katiyede de millî 
mevzuatımız Anayasamız ve hükümranlık hakla
rımıza da en küçük bir şekilde, bizi müşkül du
ruma Kokacak bir hüküm getirmiyecektir. Bu 
hususu Hükümet adına arz etmeyi vazife sayıyo
rum. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is-
tiyen sayın üyelere söz vermeden önce Başkanlık 
Divanı olarak birinci maddenin teknik ve Ana
yasa bakımından Yüksek Heyetten ve bilhassa -
komisyon tarafından bu arada söz istiyenler söz
lerini söylerken tetkik etmelerini rica edeceğim. 
Anayasanın 65 nci madden sarahaten anlaşma
ların onaylanması bir kanun ile düzenlenir ve bu 
gelir der. Bütçeden şöyle yapılacak, böyle yapı
lacak şeklinde geçmiş yıllara ait hükümlerin gel
memesi lâzımgelir. Esasen Hükümet de getirme
miş. Millet Meclisinde Bütçe ve Plân Komisyonu 
bunu eklcnrş, geçm'ş yıllara taahhüdatı şöyle 
ödenecektir diyor. Burada yapılacak iş 65 nci 
maddeye göre bunun münhasıran onaylanması
dır. Şu veya bu tatbik şekli, bir kanun veya bu 
statü içerisinde gelmez. Bu hususta komisyon ne 
düşünmektedir? Eğer komisyon bunların ilâvesi
ni zaruri görüyorsa, birinci madde içeririne ka
rışmış geçici madde şekliyle tanzimi kanun tek
niğine tamamen avkırı bulı mm aKtacı ir. Millet 
Meclisi Plân ve Bütçe Konrsyonu ancak 1965 
yılmn, ait iştirak payımızın ödenebilmesi için ge
çici bir madde eklenmesine karar vermiştir. Ve 
bu şekliyle geçmiştir. O halde komisyon bunu 
geçici birinci madde, birinci maddeden sonra, 
geçici birinci madde olarak mı ayırıp kanun tek
niğine uyduracaktır! Yoksa, Anayasanın 65 nci 
maddesine uygun olarak bunu metinden çıkarıp 
tamamen bir onaylama haline mi getirecektir! 
Bu hususlar düşünüldüğü sırada, birinci madde 
üzerinde sayın üyelere söz vereyim. Sayın Tunç-
kanat buyurun. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın senatörler, bu madde ile bu anlaşma ve 
protokol ekleri kabul edilmektedir. Bu bakımdan 
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bu madde üzerinde görüş ve mütalâalarımı arz 
etmek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, fikir çok ca
zip ve güzel. Akdeniz'de yaşıyan milletler artan 
dünya nüfusunun ilerde açlıkla karşılaşacağı 
için, bu problemi çözmek üzere aralarında birle
şecekler, aynı iklim şartları altında acaba zirai 
maddelerini, ürünlerini nasıl geliştirecekler? 
Bu hususta bir araya gelmek ve ilmî araştırma
lar yapmak üzere bu anlaşma akdedilmiş. Fikir 
çok güzel. Fakat ekseriya bu fikir tek taraflı 
olarak, böyle güzel fikirlerin arkasında asıl o 
milletlerin kendi millî çıkarları başta gelmekte
dir ve kendi millî çıkarlaıiyle diğer milletlerin 
millî çıkarları çarpıştığı zaman da böyle bir an
laşma ile onları tesirsiz hale getirmek yolu en 
kestirme ve kalıp haline gelmiş bir usuldür. Arz 
edeyim, Akdeniz'de ispanya'dan Türkiye'ye ka
dar bulunan memleketler, bizim de dâhil bulun
duğumuz müşterek mahsulleri yetiştirirler ve 
bunun da kıyasıya bir rekabeti cereyan eder. 
Faraza, fındık,, ispanya ile Türkiye arasında 
fındık meselesi yüzünden kuvvetli bir rekabet 
vardır. Nasıl oluyor devamlı şekilde bu yapılan 
şeyde İspanyollar bizi sabote etmek isterler. Ge
lelim zeytine. Zeytin ve zeytinyağında da aynı 
mücadele cereyan etmektedir. Yunanistan, îs-
panva, İtalya ile aramızda muazzam bir zeytin
yağı rekabeti vardır. Nasıl? Yani, bizim ürünle
rimiz gelişse onların pazarları zarara uğrıyacak-
tır. Zaten bunun pazarları da malûmdur. Herke? 
zeytinvağı yemez. Zeytinyağı yiyen yerler Av
rupa'dır veya birkaç yerdir, Geçen sone bu ihti
yaç fazlası gıda maddeleri için Amerikalılarla 
yapmış olduğumuz ikili anlaşma yüzünden, bili
yorsunuz, zeytinyağlınızın muayyen bir tona
jından fazlasını dışarıya satma yetkisine sahip 
değildik. Satamıyorduk, Zeytinvağı mahsulümü
zün fazla olan kısmım ne yaptık? Demirperde 
gerisi memleketlerine satabilmek için dünyanın 
gayretini sarf ettik. 

B'naenaleyh, aramızda devamlı bir rekabet 
var. Şimdi, Türkiye bu gibi teşkilâtlara üye ol
makla ne kazanıyor ve ne kaybediyor? Bunları 
Sayın özgüneş arkadaşımız çok güzel belirtti
ler, fakat bir cevap alma imkânı olmadı. Bun
larda arkadaşlar kazancımız yok, kaybımız bü
yüktür. İzah edeyim, biz bu gibi teşekküllerde 
daima iştirakçi üyeyiz. Yani yükü çekeriz yö-
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netici onlar olduğu için daima onların plân
ladığı ve önceden tasarladıkları kararları taş
lık eder ve bunların uygulamasında da her
kesten ileri gider, evvelâ uygularız ve bu da 
bizim zararımıza işler arkadaşlarım., Bunun 
"azc bir örneğini vereceğim size. O da şudur: 
İkili anlatmalarla, tahmin ediyorum Amerika
lılar, Türkiye'deki pamuk mahsûlünü da stra
tejik bir madde olduğunu kabul ettirmişler. 
Türkiye'de pamuk istihsal ediyor, Amerika'da 
pamuk istihsal ediyor. Türkiye'de son zaman
larda pamuk istihsali öyle gelinmektedir ki, 
Amerika için kuvvetli bir rakip olmaktadır. 
Peki bunu nasıl ö.ııliyeceklcr? Pamuk stratejik 
bir maddedir. Anlaşmalar ile bu kabul edilmiş
tir. Bu stratejik maddeyi demirperde gerisi 
memleketlerine satamazsınız. Satamayınca ne 
yapacaktır? Piyasada fiyatlar dinecektir, piyasa 
fiyatı düştüğü için ekim azalacaktır? Ve en ola-
'tır? Amerikan'nm vatandaşlarından pamuk ziraati 
ile iştigal edenleri yine ferahlatmış ve arzu et
tikleri fiyatı bulmuş olacaklardır. Arkadaşlar 
biz bunları nedense bilemiyoruz veya gönder
diğimiz arkadaşlar, yani Türkiye'yi temsil eden
ler, bu şekilde bir menfaatimiz ve karşı tara
fın menfaati karşısında bizimkinin ezildiğinin 
farkında dahi değiller. Bir örnek daha vermek 
istiyorum: İzmir'de geçen sene bir zeytin y.ığı 
kongresi toplandı. Bu zeytin yağı kongresine 
İspanya'dan profesörler bu işi plânlayan adam
lar, İtalya'dan yüksek seviyeli ilim adamları 
da iştirak etti. Ve bu işin yöneticileri, koope
ratifler halinde iştirak ettiler. Türkiye'den 
kimler iştirak etti arkadaşlarım? 

Ook üzücü olan olay şöyle Türkiye'den zey
tin üreticilerden zeytin yağcılardan kimse yok. 
Tariş'ten var. Ondan sonra zevûin yağının kar
şısında olan İzmir'deki Turyağ'ın Müdürü aynı 
jekilde iştirak ediyor ve üreticilerden hemen 
hemen hiç kimse yok. Ne oldu? Toplantılar ya
pıldı, yemekler, ziyafetler verildi, nutuklar çe
kildi, birtakım kararlar alındı. Bu kararlar 
Türkiye'nin menfaatine midir, değil midir? 
Hiç kimse bunun üzerinde bir kelime konuşma
dı. Yani biz daima iştirakçiyiz. Yönetici kad
rolar onlarda, halbuki bunlar millî menfaat
lerini uzak hedeflere göre plânlamışlar, ter
tiplemişler, öyle karşımıza çıkıyorlar. Bizim
kiler sadeee eh., gününü gün etmek için, ve
yahut da vazife aldık nasıl olsa Avrupa'ya bir 



O. Senatosu B : 21 17 . 1 . 1967 O : 1 

seyahat deyip katılıyorlar. Ama orada ne der
ler, ne ederler Onu kimse bilmez. Hakikaten 
biraz evvel Sayın Üngüplü'nün beyan ettiği 
gibi ne zabıtlarından haberi vardır, ne da bir 
şeyden. Halbuki bugün dünyada bir şeyi giz
lemeye imkân yoktur. Her toplantının bir 
zaptı tutulur ve o zabıtları tetkik ettiğiniz 
zaman bizim delegelerin neler dediğini, onların 
karşısında, gördüğümüz zaman da kahrolursu
nuz. Üzülmekten başka elinizden bir şey gel
mez. Çünkü onlar daima plânlı her şeyi bilir 
bir şekilde çıkarlar, empoze ederler. Bizimki
ler bir tadil teklifi dahi yapmadan bu işler 
kabul edilir, Bu arkadaşlar diğer anlaşmalar
da da böyledir. NATO' da böyledir, arkadaş
lar. NATO'da kim vardır? NATO'nun en yük
sek teşkilâtının başında Amerikalı general var
dır. İtalya'da ona bağlı olan NATO'nun başın
da yine Amerikalı general vardır. Türkiye'de
ki Türk ordularını idare edecek iki Amerikalı 
general; birisi havada, birisi karada oturur. 
Ve bunların emrinde de Türk orgenerallerinin 
kumandası altında bulunacak olan Türk orduları 
vardır. Arkadaşlar, yani maalesef Ibiz menfaitleri
mizi kendimiz koruyamıyoruz. Bu, böyledir. 
Hangi anlaşmaya girsek maalesef bizim aleyhi-
mizdedir. Binaenaleyh bu anlaşmalarla verilen 
hu imtiyazları da çok dikkatli düşünmek, bize 

ne getiriyor ve buna karşılık ne alıyor1? Mu
hittin Kılıç arkadaşım çok enteresan noktalara 
dokundu. Hakikaten öyledir. Bugün memleke
timize giren, bu şartlar altında giren yaban
cıların kontrolü yapılmamaktadır arkadaşlar. 
Fransa muafiyet tanıyor ama hepsinin kontro
lünü yapar. Meselâ size bir misâl daha vere
yim : Gidersiniz eşyanız muaftır, Fransa'ya 
girmek için diplomatik muafiyetten, çıkarken 
de kontrol ederler. Acaba o eşyaları sattınız 
mı Fransa'da, yoksa aynı verdiğiniz listeyle 
dışarı çfbyor musunuz diye. Ben bir generalin 
o zaman yarbayken, Fransa'dan çıkarken Tür
kiye'den beraberinde Fransa'ya götürdüğü ha
lısını unubtuğu için, beraberinde geriye getirme
si gereken eşya listesinde görülmediğinden ta 
Türkiye'ye kadar arkasından yazıp aradıkları
nı bilirim. Ama bizim memleketimizde gelen 
giden nereden gelir nereden çıkar, ne getirir, 
ne götürür, kimsenin haberi bile olmaz, ta-
kibedilmcz. Daha büyük şeyler dahi. Bu ba
kımdan bu anlaşmalarda bizim çok hassas ol

mamız lâzımdır. Binacneleylı bu anlaşmada bil
hassa protokolün, birtakım arkadaşlarım be
lirtti, tekrar zamanınızı almak istemiyorum, 
3 neti maddesinde birtakım imtiyazlar da ta
nınmıştır. Bu imtiyazlar ilerde aleyhimize çok 
gelişmektedir. Ve kendimizi kontrol edemedi
ğimiz için, hattâ bu anlaşmaların zabıtları da 
olmadığı için bunlar bir zaman sonra unutul
makta ve kimin hangi haklarla, hangi madde
lerle bu hakları kullandıklarını biz dahi bile
memekteyiz. Kontrol edememekteyiz. Bu yüz
den de millî menfaatlerimiz, millî çıkarları
mız, hükümranlık haklarımız her gün zedelen
mektedir. Bunların geçmişten bugüne kadar eli
mize gelenleri pek çoktur. Bunların acısını hâlâ 
çekmekteyiz. Bir yenisini daha bunların üstüne 
ilâve etmiyelim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü. 
SAİM. SARIGÖLLÜ (Aydın) — Muhterem 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri; bu anlaşmanın tasdiki hakkında sevk edi
len kanunun müzakeresinde iktidar partisinden 
biri olarak söz almak istemezdim. Fakat bu 
iktidarımızın sevk ettiği bir kanun değil. Bu 
Türk Hükümetlerinin icrayı hükümetleri za
manında katıldıkları bir anlaşmanın tasdiki
dir. Tesadüfen bugünkü Hükümete intikal et
miştir. Bir defa Muhterem Başkanlığın serd et
tiği itiraz, kanaatimce, yerindedir, sureti sevk 
olarak Anayasaya aykırıdır, bu bir. İkincisi, 
bu 3 ncü madde hakikaten Anayasaya aykı
rıdır. Birleşmiş Milletlere katılan devletler, 
hükümranlık haklarından zımnen ve kısmen 
feragat etmişlerdir. Bunu da, reddetmeye im
kân yok. Ama bu haklarını muhafaza eden
ler ta Roma'dan, Osmanlı İmparatorluğundan, 
zamanında büyük, kudretli imparatorluk kur
muş devletlerde olduğu gibi istedikleri zaman 
zımnen feragat ettikleri bu hükümranlıkları
nı daima kullanmışlardır. Bergama'nın Ro
ma'ya yaptığı fedakârlık gibi. Şimdi ilmî bir 
müessese kuruluyor. Buna iştirak etmek doğ
ru mudur? Evet kurulan ilmî bir müesseseye 
veh^iûlâda iştirak etmek doğrudur. Ama bu 
knrulan müessese bize ne getirir? Hakikaten bu 
ilmî çalışma Türkiye'de faydalı olur mu? Bun
lar üzerinde durmak zorunluğundayiz. Türki
ye fındık bakımından İspanya, İtalya hattâ 
İran'ın rekabeti altındadır. Ve biz zamanın
da bunları satamıyalım diye, bizdeki satıcı-
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lara tesir ederler, ta ki, bizden evvel mallarını 
piyasaya kabul ettirsinler diye. Bunun gibi, 
bu anlaşmaya katılan devletler de Akdeniz mah
sûlleri üzerinde bizimle daimi rekabet halin
dedirler. Ama gayet tabiî bir hariciyeci, bir 
devlet adamı bu rekabetlerin belki nicelikle
rine inmeyi beynelmilel bir anlaşmanın neza
keti bakımından pek de mühimseyip üzerinde 
durmamış olabilirler. En yakın tarihte gör
düğüm Almanya'da Türkiye "yo ait bir tek yi
yecek ve içecek maddesinin Alman pazarların
da satıldığını maalesef müşahede edemedim. 
Daha bunun gibi birçok misaller var ve bu reka
betin derecesi fbksera hastalığının bizim sa
hillerimize rakip devletler tarafından geti
rildiğini atıldığını da ispat etmektedir. Bina
enaleyh, evvelâ lüzumu üzerinde duralım, yani 
lüzumlu neticeye varılabilirmiyiz varmaz mı
yız? Kanaatimce bu rekabetler, bu mücadele
ler devam ettiği müddetçe bu çalışma kısmen 
ilmî, kısmen de zararlı sabotaj maliyetinde 
birtakım neticelere varabilir. Ama bunlar söy
lenebilir mi kürsüden? Böyle içinde gasp mad 
desi, gasp kelimesinin dahi bulunduğu, bina
enaleyh teknik elemanlar tarafından hiç tet
kik edilmeden Meclise sevk edilen bir tasarı 
üzerinde insan durmak zorurduğunu hissedi
yor. Evet, Sayın İçişleri Bakanımızın zaman
larından çok evvel akdedilmiş Birleşmiş M 1-
lctlcr Andlaşması gibi, UNESCO, NATO And-
laşınaları hakikaten istisnai birtakım hüküm
leri ihtiva etmekte ve bunlar da cari, politik 
kaideler olarak devam etmekte. Fakat bütün 
Türk Parlâmentosu ikili andlaşmalar karşı
sında sinir kesilmiş. Bunların verdiği bu hak
lar nasıl verilir? Mahkemeler dahi işe el koya
mıyor? Bunların mahiyetleri redir, müessese-
midir, değil midir? Münakaşaları gazetelerde, 
Meclis salonlarından ve komisyonlarda cere
yan etmektedir. Biz umumi hizmetlerle uğra
şan cemiyetlerin kanunlarını burada tetkik 
ederken yine ierai tesirden muaf kelimesi üze
rinde durduk ve şöyle tasrih etmiştik hatırladı
ğıma göre eğer, o malın iştirasından neşet etme
miş ise icrai takipten masundur, diye. Binaen
aleyh, istisnai maddeler sevk edilirken efradı
nı hem cami hem neticelerini, sirayet derece
lerini göz önünde bulundurmaları iktiza eder. 
Arkadaşlarım, temas ettiler, Snym İçişleri Ba
kanı mukni cevaplar verdi. Fakat 3 ncü rnad-
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denin sevk. etmiş olduğu hükümlere evet deme
nin kanaatimce mümkün olmadığı sonucuna 
vardım. Niçin istimlâk edilemez? î naynsnyu 
aykırı mıdır? Değildir, (jilnkü Hükümet veya 
âmme müesseseleri kullanacakları bir hakla 
kullanmaktan vazgeçmi/'er. /una Medeni Hu
kukta dahi bir haktan pc şiııcn vazgeçmenin 
caiz olmadığı, sevk edilmekte. Ya yarın lüzum 
hâsıl olursa,, eğer bu bir nezaket kaidesi ine 
bunu hükümetler, ioabettiği zaman bir nezaket 
kaideni olarak kullanabilmeyi ellerinde tuta
bilirler. Bunlardan da vazgeçiyorum, d'ynr İd, 
idari, icrai, hukukî ve teşriî tesirden ma/nın-
dur. İşte Anayasaya aykırı olan nokta. Hiçbir 
parlâmento peşinen kendi haki arındın ne di-
r,cr bir kuvvet adına, Hükümet veya mahke
meler adına, kaza adına, ne de başka bir dev
let adına feragatte bulunamaz. İster p litik 
nezaket, isterse cari âdet elsr.n kanaatim şu
dur ki, bir insan nasıl ki, peşinen hürriyetin
den feragat edemez, o ise, etse kabul edilmezse, 
parlâment larda kendi h.:kkı karar ve tasar
ruflarından rejinen feragat edemezler. N içiz 
kanaatim bu. Belki mâkul ve makbul b'r hu
kukî netice olmıyabiiir. Hukukî ve teşriî, yani 
biz öyle bir mukavele akdediyoruz ki, merke
zi dışarıdadır, fakat idare heyetinin kara'.n ile 
bu merkezin yeri değişebilir. Ya- i muhakkak 
Paris'te kalamaz. Menkul ve gayrimenkul mal 
iktisabedebilir. Biz kaimi ediyoruz, Türkiye'de 
böyle bir mal iktisabodorkeo kendis'ne hem 
Hükümetin, hem de Türk Pa lâmentouuun. tanı
dığı bir hakkı istimal ederken, ayrıycten bir de 
soracak mı? «Ben falan yerde mal iktisabede-
ceğim» diye. Hayır di"ediği yerde mal alacak
tır. Mâni hiçbir hüküm yoktur. Buna ne İçiş
leri Bnkanlığı, ne Tapu Kadastro, ne Tarım 
Bakanlığı hiç kimse müdahale edemez. İste o 
zaman politik, işte o zaman beynelmilel akaide 
muhali!" b'r hareket doğmuş olur. Mülk aldı, 
yine aynı maddedeki istisna karşısında muafi
yet karşısında bu mülke dâhil oları mallar ve 
vesa:k ve o hudntl ir içindeki yer aranamaz. 
Araııamıyan nedir? Bir ziraat custi'üşünün ça
lışmaları. Atom değil, bir devlet, bir memle
ket sırrı değil. O memlekete hizmet etmek için 
şu veya bu memleketten veya kendi memleke
timizden gelmiş elan kinlerin a:'aştırma'arı, 
bir millî emniyet veyı bir millî menfaat zım
ni m d a dahi tetkik edilemiyecek. Niçin? Çünkü 
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ınunf.'yet tanıyoruz? Özür dilcrcm; eğer bu I 
anlaşmalar ki, buldan evvel de yapıla gelmiş 
UNESCO'ya dahi tanımışlar. Binaenaleyh, bir şe
yin evvelâ gayesi aranır. Yani nişin aranmaz? 
Çünkü burada bâzı sırlar saklıdır, yani bulla
rın ifşaı zararlıdır. Onda öyle bir şey yok. 
Bunda bir etüt var ve bu etüdün de gayet tabi' 
nesri lâzım. Nereye lâzım? Bütün Akdcnizc 
lâzım. Nedir yapılacak iş? Dünya aç kalacak
mış ; yani Akdeniz bölge inde1 i G Devlet bir-
N'ş^cckler, 'kendilerim doyurmaktan âciz, dün-
y vı doyuracaklar zirai kalkınma olacak.. Kim- I 
lor gidecek buraya? 40 - 50 tane ziraat mü I 
hendisi gidecek. Yani asıl mesele burada. Kc - I 
di ir emi eke tinin şartlarına uyırnyan, hâlâ 10C I 
küsur biri dönümlük Devlet çiftliklerinin ih 
yası ile meşgul Ziraat Bakanlığından, gide 
cek mütehassıslar diyecekler, öyle tahmin edi I 
yorum ki, yine bu büyük Devlet ciltliklerin' 
biraz daha genişletecekler ve kaçınmaya ca 
hş';ığ-mız devletçilik cOrtanm solundan» daha 
ilerde bir sosyalist anlayış iç/ne doğru gide I 
cek. Bu, gayet tabiî, çünkü dünyada çiftlik
ler 10 dönüme, 50 dör.ümc indirilmiş. Yalnız 
Türkiye'de var bu. 400 bin dönümlük, 500 bir 
dönümlük bir çiftlik 50 dönüme, 33 dönüme 
indirilmiş ve bunlar modern, ilmî bir şekilde 
yapıl mı;. Hattâ hususi ormanlar yapılmış, ya I 
r.i orman artık adamı dağa götürmeye mec I 
bur etmemiş, hususi ormanlar yapılmış. SayT 
Akif Bey de dolaştığı zaman görmüşlerdir 
bunlar . B'ylc 40 - 50 d "nündük hususi orman
lar, hususi mülk içinde amennjman plânları 
yapdmış. hem şahıslar kazanmakta ve hem de 
memleketin ihtiyacı görülmektedir. 

Ama bizdeki orman diye, böyle hepimizin I 
orman diye bahsettiğimiz o korkunç hikâve I 
kalkmış. Binaenaleyh, öyle yüz bin dönümlük I 
iklyliz bin dönümlük, besyilz bin dönümlük I 
çiftlikler yok. Peki neyi öğrenecek bizimki
ler bu ilmî müesseseden? İlim herkese karşr 
açık, he-' yerde acık, her üniversitede acıktır. 
Ama biz muhakkak katılmalıyız ve bizden 
40 - 50 kişi muhakkak büroya gitmeli, bir
kaç sene dc;aşmalıdır. Çok faydalı olacaktır 
bu. Görsün, dış memleketlerde sevahat et- I 
sin. Ama Hükümet bir taraftan da Dış Har
cama1 ar Vergisi Kanunu getirir, dışarıya 
çıkana 500 lira veereceksin der. Niye? Çık
ma arkadaş, dışarıya, içerde kal. Ee... Bırak | 
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da herkes çıksın. Şimdi neticeyi şöyle bağ
lamak isterim. 

1. Usul bakımından; Anayasaya aykırı
dır. 

2. Terimler bakımından, gasp gibi daha 
buna benzer terimler kullanılamaz. Yalnız 
Anayasaya değil, Devletin haysiyetine de ay
kırıdır. Bir Devlet, ben gaspta bulunmıya-
cağım fa1 an gibi böyle terimler akitlerde yer 
almamalıdır. 

3. 3 ncü maddede musarrah olduğu gibi 
bir Devlet, peşinen Parlamentosuyla kendi 
haklarından sarfı nazar edemez. Ve o malın 
lışmda ancak icrai bir muafiyet tanınabilir. 
Yoksa, buraya gelecek, burada, toprak çift
lik satmalacak ve bedelini ödemiyecek. Böyle 
muafiyet olmaz. O malın iştirasının dışında 
evet, brlr nezaket icabı bir muafiyet tanı
nabilir. Ama hukukî ve teşriî tesirden ma
sun bir sistem, bir tak bayrağı eksik kalır. 
Ona da kapitülâsyon derler. Yani ben de şah
lan müspet oy kullanamayacağım arz ve be-
mn ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Vural. 
MAHMUT VURAL (Ankara) — Sevgili 

arkadaşlarım; bugün sık sık söz almakla bel
ki sizi sıktım, özür dilerim. Benden biraz 
önce konuşan Sayın Sarıgöllü arkadaşımın 
daha önce yaptığım konuşmaları teyidetmesi 
üdden bana daha büyük bir kuvvet ver
di. Onun söylediği hususlara değinmeden, 
onun yarattığı havayı bozmadan Sayın Ba
kanın temas ettir,! bir iki noktaya dair, 
ben de fikirlerimi belirtmek isterim. Arka
larlar bu doğrudan doğruya araştırmaya, 
atüele ve bilim sahasına taallûk eden bir 
enstitünün kuruluşudur. Bizde buna berzi-
ven kuruluşlar mevcuttur halen. Bizim Zi
raat Fakültesinde yetişen arkadaşlarımız 
gerek kendi üniversitelerimizde gerekse buna 
benzer dış üniversitelerde burs almak su
retiyle gerekli ihtisaslarını, görgülerin,' ta
mamlayabilmektedirler. Buna mâni bir husus 
voktur. Ama buna benzer 6 tane Dev1 etin 
bir arava srelmek suretiyle kurdumu enstitü
nün müPetlerarasuıdaki münasebetler; ve Bir
leşmiş Milletlerin elö'"rudan doğruya teşkilâtı 
kurulurken kabul edilen yasasındaki pro-
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tokollere ve anlaşmalara gidilmek suretiyle 
müdafaa edilmesini ben garipsedim. Bu biı 
okuldur ve buna benzer yabancı okullar Tür
kiye'de de var; R-obert Kolej de var, Georgc1 

Tow Üniversitesinin Türkiye'de lisan şubesi 
de açılmıştır; davanı eder halen. Tarsus'ta 
kolej vardır. Belki lüzum görülür yarır 
yabancı okullar da açılır. Biz yarın buna 
benzer bir yabancı okulun açılışında aynı şe
kilde muafiyet hakları, diplomatik muafiyet 
haklarını tanıyabilecek miyiz? Buna imkân 
yok. Ama bu kuruluş sadece merkezi Pa
ris'te olduğu için ve dipl'omatik olma vas
fından da uzakta olduğu aşikâr olduğu halde. 
millet1 erarası bir anlaşma ?r'İdinde tefsir edi
lir ve o yola dökülmek suretiyle müdafaa edi
lirse bence, doğru bir yo1 a gitmemiş •oluruz. 
Şöyle ki; bir kere bu C! devletin maalesef hep 
si Avrupa Konseyinin üyesi değildir. Avrupa 
Konseyi bunları üyeliğe müracaat ettikleri 
halde kabul etmemiştir. Son 4 sene içinde de 
bizzat oy kullandım, iki defa ispanya'nın mü
racaatı yine reddedildi. Bu (1 devletten bir 
kısmı zannedersem İktisadi İşbirliğine de üye 
değildir. 

Hattâ Sayın Bakanın temas ettiği Birleş
miş Milletler anlaşmasındaki muafiyet sahası 
ve hududuna ait imza ettiğimiz anlaşmayı bura
da benimsememize de imkân yoktur Çünkü. 
o milletlerarası siyasi bir düzeni kuran anlaşma
dır. Siyasi yl'mi'ı vardır onun. Yoksa bilim ve 
araştırma ile ilgili hususlarda da siz bu siyası 
yönden hareket etmek suretiyle kabul edeceksi
niz diye bir külfet getirmemiştir. Hâkimiyet 
haklarını tahdideden,bir düzen getirmemiştir. 
Kaldıki, bu altılardan bâzı devletler meselâ, 
İspanya zannederini, Birleşmiş Milletlerin as
lında üyesi de değildir. Bu bakımdan sayın ar
kadaşımın üye olmıyan bir devlete siyasi yön 
bu şekilde galip (dunca, değerli Bakan arkada
şımın, sevdiğim Bakan arkadaşımın tâbiri ile 
milletlerarası bu kuruluşun iktisadi kalkınma
mızda oynıyacağı rolü belirtmek suretiyle mü
dafaa etmesini do garipsedim. Bu enstitünün 
bizim kalkınmamızda, Milletlerarası Andlaşma 
şeklinde.kalkınmamızda bir rolü olamaz, olmı-
yacaktır. Bu doğrudan doğruya asıl metninde 
de zikredildiği gibi, 8 nci maddede ve kuruluş 
niteliğinde, bir bilim müessesedir. Burs ala
cak kimselerin gideceği bir yer, bilgi ve gör-

I gülerini artıracakları bir yerdir. Başka bir 
gaye ve maksadı yoktur. O kadar geniş de tu-

I dılmuştur ki, bu kuruluşa iştirak etmiyecek 
•i neti devletler dahi, burslardan istifade ede
bilecekler, müracaat edebilecekler ve onların 
bıırsiycrlcri de kabul edilebilecektir. Andlaşma-
yı, daha doğrusu bu enstitünün ilim yönünden 

I kuruluşunu ve Türkiye'nin de buna iştirakini ar-
I kadaşlarmnz tasvibcdcbilirlcr.^ Ben de bu nok

tada onlara iştirak ederim, fayda mülâhaza edi
lebilir. Ama bunun milletlerarası bir anlaş
manın çerçevesinde görülmesi, milletlerarası bir 
andlaşmanın hükümlerine tabi tutulması, millet
lerarası bir anlaşma statüsünün diplomatik mu
afiyetlerinin hudutlarım en geniş mânada kul
lanmayı icabcttirccek hiçbir vasfı yoktur ve 
olamaz. Bir bilim müessesesine, daha doğrusu 
bir okula - böyle bir tâbirle - böyle bir imkân 
tanımak doğru olmaz. Arkadaşlarımızın dolayı-
siylc iştirak ettikleri gibi, izah ettikleri gibi, 
yarın Türkiye'de zirai alanda gerekli etüt ve 
araştırmayı yaptırmak için bir sahanın bu 
hususa tahsisi icabederse. Üç beş bin dönüm
lük yerde, bu kadar geniş diplomatik muafiyet
ler içinde şimdi Hariciye Vekili olan değerli 
arkadaşımın aslında, Dahiliye Vekili olarak 
o hudutlar dâhiline girecek Tilki Selimi yakala
ması bile mümkün olmaz. Onun için bunu bir 
okul olarak kabul edelim. Ne derece yararlana-
bilirsek. Bir okul çerçevesi, bir okul felsefe;] 

. ve psikolojisi dâhilinde mütalâa edelim. A •;'. 
milletlerarası bir andlaşma olarak altı devlet 
arasında imza edilmiş bir nevi andlaşmanın mil
letlerarası siyasi yönü, şekli tedvini olan bir 

j anlaşma olarak kabulüne hiçbir suretle imkân 
yoktur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Söz alanların isimlerini sırasiyle 
okuyorum. Sayın Artukmaç, Sayın Ucuza!, Sa
yın Ağanoğlu, Sayın Aydmer ve Sayın Kalpaklı-
oğlu dur. Buyurun Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Vazgeç
tim. 

Savın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarını; 196:2 senesinde yapı
lan anlaşmanın bugün tasdik'ni emreden kanun 
tasarısı üzerinde görüşülmekledir. Arkadaşlarım, 
meseleyi iki yönden ele almak mecburiyetindeyiz. 

I Biri, bu anlaşmanın memleketimize ve milletimi-
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ze sağlıyacağı ilmî yönü, değeri ise hukukî yönü
dür. Türikye bir ziraat memleketi olmakla öğü-
nür. Fakat realite şudur ki, bugün Türkiye'de 
zirai meselelerimiz ilmî yönden tamamiyle halle
dilmiş bir durumda değildir. Tasarı Akdeniz 
memleketleri Yüksek Zirai Etütler Merkezinin ku
rulmasını âmirdir. Bu anlaşma biraz evvel ko
nt ran Tunçkanat arkadaşımızın da tebarüz ettir
diği gibi, mahsûlleri bizimle rekabet eden memle
ketler tarafından kurulmuştur. Meseleyi bu yön
den inceliyecek olursak değerli arkadaşlarım, ha
kikaten aynı mahsulü başka pazarlara intikal et
tirdiğimiz zaman, bu anlaşmaya imza koyan mil
letlerin yetiştirdiği mahsullerden daha vasıflı ol
ması şartı ile ancak Türkiye'nin mallarını o pa
zarlarda satabiliriz. O halde bu pazarlar da bi
ze rekabet edecek milletlerle beraber biz böyle 
bir etüt merkezinde bir araya gelerek, mütehas
sıslarımızı yetiştirmek imkânını bulursak bizimle 
aynı pazarda rekabet yapacak milletlerle aynı il
mî yönde inkişafımızı sağlamış böylece mahsûl
lerimizi de değerlendirme imkânına kavuşmuş 
oluruz. Sayın Sarıgöllü arkadaşım bizimle bu 
mahsuller üzerinde rekabet yapan milletlerin sa 
İllilerimize birtakım hastalıkları gelip, döküp git
tiklerinden bahsettiler. Ben de bir hususu arz 
etmek mecburiyetindeyim. Bizim Akdeniz mm 

takasında yetiştirdiğimiz narenciyemizi, bilhassa 
limonlarımızı sabote etmek için o mıntakada söy
lenen bir hâdiseyi intikal ettirmek isterim size 
Kötü vasıflı bir limonun Türkiye'de ça
bucak inkişafını sağlamak için İtal yanla 
tarafından getirilip memleketimize fidan" 
ve aşısının yerleştirildiğini Mersin ve hava
lisinde narenciye yetiştirenler bahsederler 
Ve nitekim bugün 20 - 30 yaşma gelmi 
böyle limon ağaçları vardır. Pazara intikal eltiğ 
zaman diğer limonların yanında fiyatı yarıyc 
düşer. Mahsul verişi de, mevcut bizim vasıflı li
monlara nazaran, yarı yarıya her sene düdüktür. 
Bununla şunu arz etmek istiyorum. Hakikaten 
zirai yönden ilmî etüt yapmaya Türkiye mecbur
dur arkadaşlar. Bugün Türkiye'de henüz top 
raklarımızm ne durumda olduğunu, atılan gübre
lerin hangi topraklara yaradığını, hangi cine 
mahsulün nerede yetiştiğini dahi daha doğru 
dürüst tesbit etmiş değiliz. Muhterem arkadaşım 
İsa Bingöl asırlardan beri elde edilen zirai yön
den bilgilerin Paris'te ve İtalya'da toplandığın: 
bu yerlerde enstitülerin kurulduğunu, bizim bı I 
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anlaşmaya girdiğimiz takdirde, gidecek elemanla
rımızın böyle külliyata sahibolan, geniş lâboratu-
varları bulunan bir yerde etüt yapıp memlekete 
dönmelerini sağlalıklarına ben şahsan çok mem
nun oldum. Bugün Türk köylüsü, Türk çiftçisi 
her bakımdan ışık tutulmaya muhtaç bir durum
dadır. Gerçi yıllardan beri ziraat fakültesinden 
yetişen değerli arkadaşlarımız çırpınmakta ise 
de, koca Türkiye'de, yetişmiş olan bu arkadaşla
rımız Türk köylüsünün ve müstahsilinin imkân
larına yetişememektedirler. Bir taraftan da bu 
gibi ilmî etütlerden, araştırmalardan da Türkiye 
mahrumdur. Şimdi anlaşmayı tetkik ettiğimiz 
aman da, arkadaşlarımız gayet mühim noktalar 
üzerinde hukukî yönden durdukları da, bir rea
litedir. Arkadaşlar, bu Etüt Merkezi Türkiye'ye 
gelecek beşyüzbln dönümlük çiftlik alacak, evve
lâ Türk Milleti buna seyirci kalacaktır. Sonra, 
dokunulmazlığı vardır diye biz bu çiftliğe gire-
miyeceğiz. Burası Ortadoks merkezi midir Balat'-
lıaki bilmiyorum? Bir etüt merkezinin ilim için 
;ıktığı bu yolda birtakım oyunlara, yollara gire
ceğini nasıl kabul ederiz? Sonra anlaşmadır. 

Türk Milletini veya anlatmayı ta&tik eden 
Yüce Meclisleri bağlıyan ağır bir tazminatla 
karşı karşıya mıyız? İstediğimiz zaman çekili-
•iz. Onun için benim şahsi kanaatim. Türk 
Millethı'm muhtacolduğu bu etütleri biran ev
vel göndereceğimiz değerli arkadaşlarımız ta
yfından bu memlekete getireceklerinden emin 
.larak bu teşekkülden istifade edelim. Bil-
ıassa naranciye sahasında Türk Milleti ile 
Avrupa pazarlarında rekabet yapan İspanyay
ım ve İtalya'nın nelerden istifade ettiğini biz 
le öğrenelim. Arkadaşlarım, Çukurova'ya inin, 
narenciye sahasında bugün müstahsil ç>ok güç 
lurumdadır. Hastalık alabildiğine almış yürü
müştür. Ellaıizdeki movcut mücadele ilâçları 
'câfi gelmiyor. Milyonlarca dönüm arazi, mil
yonlarca ağaç hastalık içindedir. Biz mutlak 
;urette bu ilmî etüdü yapan teşekkülün içine 
^ircibilirsek çok şoy kazanacağız kanaatindeyim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym Ağanoğlu buyurunuz. 
ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa

zın Başkan, saym senatörler, .medeniyet cami-
\?ma dâhil bir .milletiz. Batı medeniyeti insan-
'^ğı biraz daha rahata, huzura kavuşturmak 
için çok çeşitli sahalarda devamlı çalışmalar 
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yapmaktadır. Millet olarak biz de bu çalışma
ların hep;*ine katılmaya mecburuz. Bu çalışma
lara bir şey katmak ve bu çalışmalardan mem
leketimize bi;'takını faydalar getirmek, sağla
mak mecburiyetindeyiz. Askerî ve siyasi and-
laşmalar muayyen görünür menfaatleri sağla
mak üzere yapılır. Bunların dışında uzun va
deli menfaat sağlıyaeak ilmî çalışmalar, tek
nik çalışmalar, sağlık konusuda anlaşmalar ve 
çalışmalar yapılır. Spor anlaşmaları vardır. Gü
zel Sanat anlaşmaları vardır. Daha hatırımıza 
gelebilecek turizm anlaşmaları vardır, Tale
be mübadelesine dair anlaşmalar vardır. Bü
tün bu anlaşmalara medeni bir millet olarak 
katılmaya mecburuz. Bir Sivil Havacılık Aııd-
laşması vardır. Göklerimizden hergün yabancı 
uçaklar gelir geçer. Hatırımıza gelmez, millî 
varlığımıza tecavüz var, hükümranlığımıza te
cavüz var diye bir şey düşünmüyoruz. Bizim 
uçaklarımız da İhı anlaşmalar gereğince baş
ka memleketler üzerinden uçuyorlar. Bir Sağ
lığı Koruma Andlaşması var. Bulaşıcı bir has
talık hudutlarımıza yaklaştığı zaman derhal 
bize dünyanın bu hastalığın çaktığı yerlerden 
birtakım talimatlar gelir, tedbir alın diye. Bu 
tedbirleri derhal almaya tevessül ederiz. Hü
kümranlığımıza bir tecavüz var diye hatırımıza 
•bir şey gelmez. Bir spor anlaşmasına uyacak 
eğer gençlerimizi bu yerlere gönderiyorsak o 
anlaşmanın gerektirdiği birtakım tedbirleri 
ölçüleri almaya mecburuz. Bunları alırken hü
kümranlığımıza dokunuluyor diye bir şey hatı
rımıza gelmez.. 

Muhterem arkadaşlarım, bu ilmî çalışmalara 
katılırken elbette ki, birtakım. vecibeleri de 
peşinen kabul edeceğiz. Milletlerarası anlaşma
ların vücut verdiği bu kabil tüzel kişilerin 
vecibeleri ve hakları vardır. Şahısların veci
beleri ve hakları olduğu gibi. Medenî bir şe
hirde otururuz. Fakat birtakım vecibelere 
riayete mecburuz. Trafik kaidelerine uyarak 
yolun sağından gideceğiz, Hiç. kimse diyemez 
ki, benim yjlda gitme hürriyetime dokunulu
yor, insanlık hakkıma dokunuluyor. Medeni 
insanın birtakım vecibeleri peşinen kabul et
mesi gerekir. Bunun en basiti, bir sinema ka
pısında bilet almak için kuyruğa giriyoruz. Fa
kat natırımızdan germiyor ki, benim burada 
bilet alma hakkıma dokunuluyor, yarım saat 
bekliyorum. Ya bilet almaktan vaz geçeriz, 
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yahut da nizamlara uymaya ve o nizamların ge
tirdiği birtakım vecibelere katlanmaya mec
buruz. Milletlerarası çalışmaların da -getirdiği 
'bu birtakım vecibelere katlanmaya me ıbııruz. 
Ya medeni düı^ada yaşıyoruz, yahut her şey
den toeerrüdederiz. Binaenaleyh anla ana, e/et 
'birtakım vecibeler getiriyor, şurada müzakere
siyle kabul edeceğimiz bir anla muinin vücut 
vereceği bir tüzel kişi, birtakım haklar kazana
caktır. Bu haklar bizim millî hükümranlığımı
za dokunmaz. Hiçbir zaman dokr/ımıya-aktır. 
Bu arı 1 ayışla anlaşmanın kabul edilmesi gerek
tiği kanısııi'dayım. Birinci madden m mü:pet 
oylanmasını rica ediyorum. Ben de müspet oy 
kul! anacığım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Aydmer. . 
HİDAYET AYDIN DR (Gumhurhaşkamnea 

S. Ü ) — Muhterem arkadadar; mecelle ilga ol
du ama, akıl mantık il gri edilmedi. Mecellenin 
mantıkî bir kaidesi vardı, «tevehhümc itibar 
olunmaz.» Şimdi biz, sütten ağzımız yanmış, 
yoğurdu üfleyerek içmiyoruz. İçsek iyi ama, 
üfüyerek içmiyoruz. Ne imiş1? İkili anlaşmalarda 
ıbâzı ifratlar olmuş. Bunlar zamanında tashdı 
edilir olur gider. O zaman icabı, şaıtlara !>;•-
mı bu şekilde getirmiş. Şimdi sütten ağzımız 
yandı diye, yoğurdu üfleyerek olsun içmeme1.-:. 
hiç oımazsa, tereddüdümüz varsa üfliyerek 
içeriz. Şimdi efendim, biz kendimizi iyi bil
eniyoruz za.nned.iy >rum. Muhterem arkadaşla
rını, size canlı bir misal göstereceğim. Benim 
bir akrabam 'liî.b'o senesinde Robert Kdlej'dcn 
mezun olmuştur. Yüksek tahsilini yapmak için 
A m eri kaya gitti. O zaman harp parladı, o ço
cuk orada büyük tahsil gördü, Amerikalılar 
bunun ihtisasına hayran olarak bunu bizden 
çaldılar beyefendiler, İrıdiana'da Lafayet Üni
versitesinde İktisat Profesörüdür. Bu zat, an
nesini ziyaret etmek üzere, İstanbul'a geldiği 
zaman Amerika hakkında halledemediği/u ak-
hmdaki bir ukdeyi hallettirmek istedim. Dedim 
ki, hu Amerikanın sanayi terakkisine hayra
nım,. esbabını anlıyorum, ama şu zirai terakki 
ne şekilde olmuştur orada? Tutuyor Pak-istana 
bir milyon ton hibe ediyor. Falan yere şu İca
da" nvlyon t mı hibe ediy.vnm diyor. IV1 ivdir? 
Arkadaşlar yüzde yctaıiü çiftçi ol m Türkiye
lini, yszde yetmı; nzveizn.ıesı halici ke.j.ı ssıi 
ve yüzde 30 u doyurmuyor ve hariçten gıda. 

68 — 

http://za.nned.iy


0. Senatosu B : 21 17 . 1 . 1967 O : 1 

yardımı alıyoruz. Yüzde yedisi çiftçi olan Ame
rika kendisini doyurur, ve dünyayı da doyuru
yor. Bunun esrarı nedir? Bunu o öğretti. Ar
kadaşlar dedi ki, ben 1938 senesinde Amerikaya 
gittiğim zaman bir Amerikan dönümünden 25 
Amerikan ölçeği Mısır istihsal ediliyordu. Şim
di ne oluyor? Şimdi bugün Amerika'da dönüm 
(başına 75 Amerikan ölçeği istihsal yapılır. Ya
ni üç msili artmıştır aradaki senelerde. Bunu 
kim yapar biliyor musunuz dedi? Bizim üniver
sitelerimiz, bizim üniversitelerimiz. Bizim La-
fayet üniversitesi, bunu yapar. 1 500 dönüm 
tecrübe arazisi vardır. Onda çalışmıştır. Dün
yada rekor teşkil edecek istihsali, bu bizim üni
versitelerimiz yapmıştır. Şimdi arkadaşlarım, 
biz karşımıza bir evham levhaları dikmişiz, 
aman müşterek zirai mahsullerimiz var, fın
dık mahsulümüze rekabet yapacak mı, narenci
ye mahsulümüze rekabet yapacak mı, aman 
istihsal. Bunlar bizim karşımızda rakip, bizi 
öldürecekler. Arkadaşlar, biz öldürmek için 
mi, anlaşmak için mi daha iyi usulü istihsali 
öğrenmek için mi gidiyoruz oraya? Eğer onlar 
bu kasıtlarını ters yüz çevirip bizim zeytinle
rimizi çürüt ec eki erse, bizim portakallarımızı 
dejenere edeceklerse, bizian fındıklarımızı mah-
vedeceklerse oradan döner geliriz arkadaşlar. 
Böyle bir tevehhüme itibar yok. Bu mevzuu 
siyasi iktisadi sahadaki bir rekabet varmış gibi 
bir hava içinde ortaya atıyoruz. Bunlar reka
bet mucsseesi değildir, bunlar ilim müessesele
ridir, fazla istihsali temine matuftur, iyi istih
sali temine matuftur. Binaenaleyh tutup da, 
birtakım aykırı fikirlerle evhama kapılıp da 
millî menfaatimizi, ilim karşısında ters yöne 
çevirmemizi, tasvibetmiyeceğiz. Onun için müs
pet rey vereceğiz. Rica ederim tevehhüme iti
bar etmeyiniz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — İki tane yeterlik önergesi var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci madde üzerinde yapılan görüşmenin 

kifayetini arz ve teklif ederiz. 
Ankara Ankara 

Turgut Cebe Yiğit Kökcr 
Yüksek Başkanlığa 

Mevzuu aydınlanmıştır, müzakeernin kifa
yetini arz ve teklif ederim. 

Sivas 
Ziya Önder 

BAŞKAN — 7 sayın üye söz almış bulun
maktadır. Yeterlik önergelerini oylarınıza su
nuyorum.. Kabul edenler... Etrniyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nei maddenin yazılış tarzında 1 nci mad
de, bir de geçici madde vardır, Başkanlık bu 
hususta tereddüde düşmüştür. Komisyon bu-
hususta bir önerge vermiş ve 1 nci maddenin 
ayrı, geçici maddenin de ayrı, bu sebeple taad-
düdetmediği için numara konulmadığını ifade 
etmektedir. Her ne kadar bütün geçici madde
lerin geçici 1 nci madde, geçici 2 nci madde 
şeklinde numara alması icabeder. Geçici mad
de bir tane dâhi olsa yine numara alacak
tır. Ancak burada bu tashih yapıldığı takdir
de tasarı yeniden Meclise gideceğinden ve ta
sarının kanuniyet kazanması uzayacağından, 
bir daha tekerrür etmemek şartiyle Başkanlık 
da Komisyonun görüşünü benimsemiş bulun
maktadır. 1 nci maddeyi yeniden okutup oyla
rınıza arz edeceğim. 

Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler 
Merkezinin kurulması hakkındaki Andla^ıma ile 
eki protokollerin onaylanmasının uygun bulun

duğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile İspanya, Fransa Cumhuriyeti, Yunanis
tan Kırallığı, İtalya Cumhuriyeti, Portekiz Cum
huriyeti ve Yugoslavya Federatif Halk Cum
huriyeti hükümetleri arasında 21 Mayıs 1982 
tarihinde Paris'te imzalanan ilişik «Milletler
arası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler Merkezi
nin kurulmasına dair Andlaşma» ile eki pro
tokollerin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etrniyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanun yürürlüğe 
girmeden önce tahakkuk etmiş bulunan iştirak 
hissemiz de cari yıl bütçesinin ilgili tertibinden 
öd enir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyeu? 
Yok. Madeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etrniyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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Yok. 'Haddeyi oy!avını 
bul edenler... 1 

M ADİDE 3. — ı;a 
kanlav Kurulu yürüt 

umk 
V> 

eeimla süz ist yan? 

Kabul edilmiştir. 
:ıı;ı hükürsderinl Ba-

•:îtıyo:ı: BAŞKAN — Madde üzerinde s 
Yok. Maddeyi eylsruuza arz cd'yumuı. Kabul 
edenler... Etmiyeıılor... Kabul edilmiştir. Tümü 
üzerimle lakta aleyhte söz iıtlyen. 

OSMAN SAİM SABTCdüLLÜ (Aydın) — 
Alaylımda süz istiyorum. 

•BAŞKAN — Aleyhte, buyurun, 
Evvelâ, lakta sez vereceğim Sayın Sarıgöllüye 

sonra aleyhte siz konuşursunuz. Buyurun, Sayın 
Bingöl. 

Açık oya arz edilecektir, sayın üyeler lütfen 
yerlerini terk etmesinler. 

ISA BÎNGÖL (alna) — Karlamamı iki bö
lüme ayırmakta fayda mütalâa etmekteyim. Bi
rinci bölümü buraya niçin iştirak edelim. İkinci 
bölüm ise iştirakimizde hükümranlık hakları
mızın ihlâli mevzuubahls midir ve biza bir zarar 
ika eder mi? 

İlimde muhtelif safahatlar movznubablstir. 
En evvelinden bir doküman toplanmaca mevzuu-
bahsolur. İkincisi toplanan bu dokümana göre 
bir etüt yapılır. Müta.akYcn de bunun plânlama
sına geçilir, icrasına geçilir, en Donunda da iş
letmesi yapılır. 

Muhterem senatörler, bizim buraya iştirak 
etmemizin sebebi, doküman toplanmış, bulunan 
yerlere, hazır dokümanlasın tetkik edilebilmesi 
imkânına bizim T ark mühendisi erinin de iştirak 
ettirilmesidir. Türkiye'de ciddî mânada ziraat 
'etüdü 10o3 senesinde başlamış ve Alman kültürü 
hâkim olmuştur. Şimalî - Avrupalını tatbikatı 
hâkim olmuştur. Bütan ilim otoritelerimiz orayı 
etüde t misler, Almanya'ya gidip gelmişlerdir. 
Neden, sonra bugün Türkiye'nin bir Akdeniz 
memleketi olduğu anlaşılmıştır. Akdeniz iklim
lerinin hususiyet ve şartlarının Türk mühendis
leri, Türk elemanları ve Türk ilim adamları ta
rafından da bilinmesinin ciddî bir zaruret oldu
ğu anlaşılmıştır. İştirakimizde, bu bakımdan bi^ 
zaruret mütalâa etmekteyiz. Etütler yapılabil
mektedir. 

Muhterem senatörler, ziraat! bir tek safhada 
mütalâa etmememiz iktiza eder. Haşarat, zararlı 

canlılar, zararlı elemanlar ve sai-'e. Ban Sayın 
Kdıç'ı şahit göstererek bir noktaya temas ede
ceğim. Çumra sulaması bugün T.'1 ıh:iye için fev
kalâde ağır problemlerin m aydan a g id ediği bir 
vasat içindedir. Tuzlanmıştır, çorak'aıamıştır. 
Sebebi? Fazla su vermişizdir. Bitkinin naraya 
kadar suya ihtiyacı oYhığmm bilebilen bir mü
tehassısımız henüz yoktar, bu hususta bir etüt 
bir arbelt yapmamıştır. Ve bu kararda bir eser 
neşredil mam istir. MontpeliJendlehi enstitü bunu 
yapmıştır. Paris'te 12i) seneye varan bir haşere 
toplama enstitüsü vardır. Dünyadaki bunu etüt 
etmek istiyenler oraya gitmektedirler. Bağan 
kir Marakon, bir Suriye çekirgesinin geddiğini, 
şahsan tanımaz :anız, onun ı.v-g ener acyonla, fazla 
tahassürle, fazla artmayla ilerde önlenmesi müm
kün olmadığını, bir âfet İndine gelebileceğini 
daha evvelden öğrenmek i akanı yoktur. Tehli
ke birden bire karşımıza, çıkacaktır. Çekirge âfe-
t'ni görmüş olanların hâ'sruiarmı canlandırmak 
isterin. Bulut gibi gelecek ve mahsulü bir sene
de yetiştirilen mahsulü bir anda silip götürecek
tir. Bununla mücadele etmek imkânı var. Fakat 
bu. pahalı ve sou derecede zor olacaktır. Önce
den kızını dövecek, ondan sonra dizini dövmek 
durumuna düşm"geçektia. 

Biz bu maksatla bu kanunun, bu anlaşmanın 
lehinde olmak istiyoruz. B:ı nakaratla oraya iş
tirak ettirmek, eYamıılarimmı ziraat mühendiai 
sı at ve unvanını kazanana hava t ta tecrübe P'ör
müş bu tesrübe'erini kıymetlendiren elemanla-
rırrzua oaajm gitmelerin! iat'yoruz ve vaka da 
budur. Biz Aklenlz nıomh'ketYrlmle, diğer mem-
lalmtlsrle rakip hakleyiz. Tunduk, z-ytln ve pa
muk mahsulü. irin İrade ctSYr. Bug'ln biz yaşa
maya da, mecburim, buğday yemeye do mecbu
ruz, bugün biz hayvan yemleuni de temin etme
ye mecburuz, proteini bununla, temin etmeye da 
mecburuz. Bugün Türkiye'de fevkalâde güzel 
mantarlar meveudolmauua rağmen zararlı mı
dır, değil midir? Bu yalnız köylüler biliyor, zi
raat elamanları bilmiyorlar. Biz bunları kıymet
len diremiyoruz. Fransa bunu yapmaktadır ve 
Msntpcbicu bu mevzuda bir etüt, bir arbeit için
dedir. Hususi tohumlarını Türkiye'ye getirmek
te, Türkiye'de mantar yatlştirmektradirlor. Fev
kalâde et, protein. Bunlar etüdediîmeli, tanın
mak, bilinmelidir. Şahsan ben de, böyle bir se
yahat yapıp böyle bir etüdü yapmadan manta
rın hususi olarak yetiştirildiği hakkında bir bil-
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gim. maalesef mevcut değildi. Orada gördüm ve 
ben şahsan benden istiyenlere oradan hususi to
humlar gönderdim ve bugün Trakya mmtaka-
smda bunun çoğaltılması yapılmaktadır. 

Muhterem senatörler, Akdeniz memleketleri
nin tatbikatı, tutumu ve oluşu hakkında kendi
lerinin arasına girmekle ancak hâdiselerini, ni
yetlerini ve fikirlerini daha iyi öğrenebiliriz. 
Kendilerinden kaçmakla infiratla değil, ilim 
adamı... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Mantarı ne 
yapacağız? 

İSA I-IlHAN BİNGÖL (Do-amla) — Mantarı 
yiyeceğiz c indim, -Afiv^o. lezzeti o. i-.taha n c 

yiyeceğiz. Koyun eti yerinde onu yiyeceğiz. Ben 
bilgimi arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın Sayın 
Özden. 

İSA HİS AN BİNGÖL (Devamla) — Muhte
rem stmatö"der, daha evvel de arz ettim. Blzdski 
il'm mi'ıe '̂̂ mle""!. ven/kür. Tecrübe lâzımdır, hoca
sının tecrübesi, milletinin* tecrübe görmesi lâzım
dır. Tecrübe edilrv.s. gev^ etütler sapılmış bu. mü
esseselerde, % 1, % 2 % 3 te clsa, ziraat ele
manlarımızın bu.rava girmelerinde ve bulada 
etüt yapma1 -um d a, ve bu kombinaya işt'rak et
melerinde birdik faydalar varebr. Tecrübeden 
de İR '̂fade c+pdo"i hak-rundan büyük faydalar 
mülahaza etmektoy'z. Bu bir. 

İkinci konu Timk've'de Evatransnras'ym 
konusu henüz e"ddî mıVada c'iit cd'lrv'ş da-
ğdd'r. Sıruı v e ^ ' ^ r m ı z îr'r tebeddülat vardr\ 
Bu teba^-ü^atrı ("veirü ned'r, nereve kadar c1-
muştur? Ne^e-e krdar tehahhürat vanebr. Ne 
kada" su T-O-YV-P? B-n-"--n rr,-,„~, n^d'r? P'omi'ız bu 
konuda ckldi bir cüit ^üvk'yo'do ^"^dm.ami'^'i'^. 
Bu konuda Devlet Su liMri çalışmaktadır, fakat 
tecrübeni daha. e ok yo^id:r? <T"'nef!r. Kırk sere-
lik Monpel^o'de yapımı" et":iJ"ler bizim ie'n ha
zır kıvmott~°r. 0'ava. rrd :n otüt c+mekto, f kir al
makta, a1 ot! e:" m i tatbikatını görmekte büyük 
fayda, muta1 A a od;vo~Tiz. 

İkinci eafhad°ki kanaatimi a^z otmnk isfer'm. 
Bizim buraya iştirakimizin rüHimrankk hakkı
na müdahale gibi tefsir ve telâkki cddd'^i ka
naatini muhterem sou atö7dc'",de ver etmiş bıdil
miyor. Mc-zuu Ir'r defa el aha tetirle edelim. Bil
hassa ısdarla üze^mde durulan madde, birinci 
bölüm, iki numaralı protokolün üçüncü rnadde-
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sidir. Okuyalım lütfen, «Merkeze ait yerler ma
suniyeti haizdir,» ';Tr t!îe!;Tn!e"-\ merkez bugün 
Fransa'dadır ve bir âkit yapmaktayız. Karşılıklı 
anlaşma yapmaktayız. Bu karşılıklı anlaşmamız
da mükellefiyetlere sahibelan enstitüsünü arz 
etmiş, ilmi dağıtmak istiyen insan, ben diyor 
merkezde sizin hakkınızı koruyorum. Burası 
masundur. Paris'teki enstitünün bulunduğu 
yer, Monpelyc'dcki enstitünün bulunduğu yer, 
İtalya'nın Bari şehrindeki enstitünün bulundu
ğu yer masundur diyor. Kimin için? Türki
ye için. Ama lütfedin beyler, Türkiye iç:n 
hö-r'c en ufak bir mevzu var mıdır? Türkiye'ye 
gelip g'tmemck. gibi hususlar nereden çıkıyor, 
anhvamadım. İstimlâk, rasn, bütün icrai, 
'deri, tosru mevzular Par's'tcki rlo^p el ve'de
ki, Bari'deki tesisler iç'rd'r. Bunun dışında 
Tüvk'ye, b'r tes's kurmak istiyen merkeze bu 
e^sAitüTre Türkiye'de ver verip ve~nemek*o, yer 
röster'p göstermemekte tamamen muhtardır. 
Bu an1 asma hüldimdrme giremez. Ancak, bi
rinci bölüm, nra^cHcsmemn 2 nei maddesi, 
merkezin mah°rri Paris'tir, yön. ~tlm kumlunun 
kararı ile başka b'r yere rakl^d'leb^ir maddesi 
vardır. Bu ens^tüve verilen bir vetk:fikir. Tür-
k.'ve'ye ben geVee""m, merkez kuracağım der 
i-e, Türkçe Hükümeti hükünma-dık hakkını 
^ıdla^ır. Morkczm Türkiye'ye gelir) gelmeme
sini kabul cd!u etmamekte tam^men muhtardır. 
py -ün n"-\ metnin io""cd°. birde bir mevzu, böy
le bu1 büküm TTer rbnamıstır. Bu bakımdan 
h"%ümz,?rbk "^"-v^-Tn her kni '7 ' bir şekilde 

merkez ie'ıı kvn'mdmak'""dır, ve bvairı fiilî 
d'^^ımda- d a. merkez y^u-z Pr^s'^edir. Bir 
â .-di asmayı, Ray-n / " snağlu'nr.n ifade ettikleri 
o'i.bi sn e^da yeTİmş elan b'r ardla^mavı, 
r,o->'-1r1-!»ı^vr"ii y o r»."^ı-fj";1/3^"T~>"''(\ y p 1">ıi" ^•"-l^'-rrı v(\ 

muhalif ^ı^--,^-, an, ir)ted'ğ:m'r ""İd tutun ata-
b'i.mek imkânca, her an r1,;1,:.n; ki, brnda 
bö'de bir mo~fi, böyle Hv müdabe1e mevzun da 
mmzuubah selam az. Günkü bu husus valnız 
r-^o^keze a'ttlr ve bumin merkez Paı-Vtedir. 
llrri.de de^'ştbrlmesi m.evzuubai^o1du"u tak-
drsdo strti'de yönetim kurulunun Akıd Devdet-
1 erden her hangi birisiyle yo-^d'm bir and-
lasma yapması bahis l'onu.sn" ckalıidir. O ba
lcımdan bir ü-üntü ve tereddüde mahal olma
dığı kanaatimde bulunduğumu arz ederim. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü buyurunuz. I 
OSMAN S A M SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri, bütün konuşan arkadaşlar hiç 
kimse ilmin karşısında olduğunu ileri sürmedi
ler. İlim kimde ise arayıp bulma gayreti 
içindeyiz. Ancak, muhterem arkadaşımın da 
beyan buyurdukları gibi, değerli Alman hoca
larının tedrisinde yetişmiş kıymetli mühendis
lerimiz kendi memleketlerinin dâvalarını o de
ğerli yabancı mühendislerden, profesörlerden 
maalesef öğrenememişler. Demek ki, ilim ha
kiki mânasiyle kendi içinde bir etüt, bir araş
tırma zorunluğu ile geliyor. Kendi köyümde-
ki köylüm mantarın yenilebilir olduğunu öğ
renir de, benim mühendisim onu bilmediğini 
iddia ederse, o zaman üniversiteye de ta'n et
miş oluruz. Bu bir hakikattir. Biz ilk mektep
te okurken coğrafya kitaplarımızda Türkiye'
de demir yoktur diye okuturlardı. Benim ya
şımda olanlar, hafızalarını yoklasmlar, Tür
kiye'de demir yok diye okuyorduk. Şimdi, Sa
yın Akif Beyefendiye arzı cevaibedeyim, 
ben de okuduğum bir kitapta Türkiye'de de
mir vardır, Mısır Seferine giderken Yavuz 
Sultan Selim ısdar ettiği bir fermanda, ava
danlıkların Dülkadiroğulları memleketinden, 
demir madenlerinden ikmal olunacağını beyan 
etti diye söylediğim için, ortamektepte ikma
le bırakıldım. Çünkü hoca, «demir yoktur» di
yordu. Memlekette şerbötçi otu diye bizim 
zirai sanayiimizde kullanılan bir ot vardır, bu
nu ithal ederdik. Ne Akdeniz Etütler Enstitü
sü, ne de hariçten gelmiş profesörler Türki
ye'de bunun yetişip yetişemiyeceği üzerinde 
bir araştırma zahmetine girmemişlerdir. Ama, 
bizim yerli profesörümüz Turgut Yazıcıoğlu 
yaptığı bir etütle Bilecik'te bu otun yetişebi
leceğini tetkik etmiş, memleketin ihtiyacına ce
vap verebilen bu nesneyi getirmiştir. Demek 
ki muhakkak Monpeliyö Enstitüsüne gidip, ora
da bursla muayyen bir müddet yabancı bir 
müessesede etüt yapmak zorunluğunda değiliz. 
İlmi, istiyorsak, bu, ne bileyim, yani tahsis edi
lecek bin dolar bir genci, yetişmek istiyen 
bir arkadaşı mahiye yüz dolarla mükemmelen 
90 dolarla Avrupa'nın istediği yerinde etüt 
yapma imkânına sahip kılar. Yani illâ böyle 
bir anlaşmaya gitmek zorunluğu yok. Harb 
içinde İsviçre'de görmüştüm, Japon talebeler j 
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yüksek tahsillerini ikmal ediyorlardı, fakat 
doktora tözlerine gelindiği zaman memleketle
rinden gelen bir listeden seçmek zorunluğunda 
idiler. Yoksa benim de fakültemden mezun 
olup, doktora yapmak istiyen bula bula Tiri-
lopit Abdullahiyi bulmuş. Bir keşif hakikaten. 
Böyle bir müstahase bulunmuş ve ismine de 
Tirilopi'fc Abdııllahi, demişler. Trilopitlerden 
bir tanesi. Bugün benim ziraatime faydası var 
mı? Veya benim bilmem, her hangi bir ilim 
koluna lâftan ileriye gitmiyen bir buluş. Ya
ni biz ilmin karşısında değiliz ve maalesef 1963 
senesinde bu muahedeyi akdedenlerin asıl dü
şünmeleri iktiza ederdi, hangi lüzum ve zaru
retin altında, hattâ Ziraat Bakanlığının müta
lâası alınmadan Maliye Bakanlığı böyle bir 
ak d o girmiş. Tetkik ettiğimiz zaman görüyo
ruz ki, bu bir zaruretten değil, belki bir fan-
taziden ileri gelmiş. Peki, niçin? Ziraat Bakan
lığından bir mütehassıs çağıralım, dedik ko
misyonda. Dediler ki, hayır, bunu Maliye Ba
kanlığı yaptı. Sonra da aramızda paylaştık, 
dediler, iler müdürlüğe bir kontenjan tanı
dık, gitsinler, baksınlar. Monpelie'dc rutubet 
nasıldır? Tirilopit Abdııllahi nasıl bulunur? 
Ama, Türkiye'de şerbetçi otu nasıl bulunur? 
Bunun' etüdünün yapılması çabası içerisinde 
değiliz. İşte bizim iddia ettiğimz mevzu bu. 
Yani eğer bir ilmî araştırma varsa, bunun 
yolları çoktur, yapılabilir. Yok, eğer zorla 
muayyen bir topluluğun içine girip bir etüt 
yapacaksak, mümkün olsaydı da »orsaydık, 
şu üç senedir gidenler hangi etütleri yapıp 
getirmiş bulunuyorlar? Görecektik ki, bizim 
memleketimize yarıyan hiçbir etütle gelme
mişlerdir. Çünkü kendi memleketlerinin dertle
rini bilmezler. Hepimiz böyleyiz, hepimiz böy
le gittik. Binaenaleyh, mevzu bu. Bu işin il
mî cephesinin karşısında değiliz. İlim için 
Çin'e dahi gönderelim. Ama böyle bir enstitü 
kurulsun, arkadaşımızın bahsettiği gibi, yal
nız üçüncü madde değil, birinci maddenin de 
fasılları var ve orada diyor ki, bu merkez, bir
çok yerlerde enstitüler, şubeler kurabilir. Şim
di politik nezaket geliyor. Bu muahedeleri 
akdettikten, bütün haklardan feragat ettik
ten, icrai, idari, teşriî, bunun kurulmasında ne 
mahzur vardır, diye sorarlarsa ne cevap veri
lir? Gayet tabiî, lütfen kurun, hattâ biz size 
kendi Devlet çiftliklerimizden bir tanesini ve-
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relim, tuzlanmış araziyi ıslah edersiniz, son
ra bize bırakırsınız, yolunda bir neticeye va
rılabilir. Kanaatimce bu anlaşmalar ve bu gibi 
şeyler üzerinde hassasiyetle durunuz. Ama oy
lamaya geldiğimiz zamanda netice değişmez. 
Onun için bu mevzu hakkında yalnız fikirleri
mizin izharı bizleri şahsan tatmin etti, hepi
nizin vaktini aldım, yine de oyumu menfi kul
lanacağım, saygılarımla. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde leh ve aleyhte 
birer kişi konuşmuştur. Tasarının tümü açık 
•oylarınıza arz edilecektir. Küreler dolaştırıla
cak... 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GEN 

2. — Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın; Rıh
tım Resmi kanun tasarısını görüşmek üzere, 
tasarının havale edildiği komisyonlardan üçer 
üyenin iştirakiyle bir Geçici Komisyon kurulma
sına dair önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosuna gelen kâğıtlar ara

sında bulunan ve Malî İktisadi İşler ve Ba
yındırlık, Ulaştırma, İmar İskân, Bütçe ve 
Plân komisyonlarına havale edilen Rıhtım Res
mi kanun tasarısının ehemmiyet ve müstaceli
yeti sebebiyle bu komisyonlardan seçilecek 
üçer üyeli bir Geçici Komisyonda görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

Ancak, yine maddenin ifade ettiği gibi şayet 
üyelerden itiraz eden olursa dediğiniz şekilde 
yapılır. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Böyle gele
nek olamaz. İçtüzüğün 107 nci maddesinin 
3 neü fıkrası sarihtir. Usulü tatbika mecbur
sunuz. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, şimdiye kadar ve 
sizin de Başkanlığınız sırasında küreler dolaş-
tırılmıştır. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Benim baş
kanlığım mevzuubahsolamaz. 

BAŞKAN — Sözü geçen kanun tasarısını 
görüşmek üzere önergede okunan komisyon
lardan seçilecek üyelerden mürekkep bir Ge
çici Komisyon kurulması Maliye Bakanı tara
fından talebedilmektedir. önerge okunmuştu, 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum, kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
oylamıya geçeceğiz, sözü ge'çen kanun tasarısı
nı kabul edenler beyaz oy kullanacaklar, red
dini istiyenler kırmızı -oy kullanacaklardır. 

(İsimler okunmak suretiyle oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 
üye var m i l . Oylama işlemi bitmiştir. 

Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etüt
ler Merkezinin kurulması hakkındaki Andlaş-
ma ile eki protokollerin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının açık oyla-

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Oylamanın 
usulü hakkında konuşmak istiyorum. Bulun
duğunuz oylama usulü hakkında söz istiyo
rum. Yaptığınız oylama şekli yanlıştır, böyle 
oylama olmaz. Çünkü, İçtüzüğün 107 nci mad
desinin 3 neü fıkrası sarihtir. Bir andlaşma-
nın tasdiki mahiyetindedir. 107 nci maddenin 
emrettiği şekilde açık oylama yapmaya mec
bursunuz. Açık oylama böyle yapılmaz, küre
lerin sıralar arasında dolaştırılarak yapılması 
değil. 

BAŞKAN — Bu şekilde bir itiraz olursa 
dediğiniz şekliyle olur. Açık oylamalar şim
diye kadar andlasmaların onaylanması için de 
gelenek olarak daima küreler dolaştırılmıştır. 

BAŞKAN — Bir dakika beyefendi Sayın 
Kılıç biz de, itiraz olduğu takdirde dediğiniz 
şekilde olabileceğini söyledik. Sinirlenmenize 

\ lüzum yok. İtiraz olmadığı müddetçe kurul-
: muş bir gelenek vardır, küreler dolaştırıla

rak yapılır. Ancak itiraz olduğu takdirde, bu
nun dediğiniz şekilde olacağını Başkanlık 
ifade etti. İtiraz olduğu için 'oylama İçtüzü
ğün 107 nci maddesi gereğince yapılacaktır. 
Sayın özdolay'dan başlıyacağız. (Ekseriyet 

ı yok sesleri) Müddet Perşembe günü dolaca
ğı için gereği o zaman yapılacaktır. Bu bir 
yoklama mahiyetinde olacaktır. Okunur, eğer 
ekseriyet yoksa zaten kendiliğinden gerekli 
işlem yapılır. 

3L KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

— 73 — 



0. Senatosu B : 21 17 . 1 . 1967 O : 1 

masına 69 sayın üye katılmış, 38 kabul, 27 reci, 
4 çekinser oy kullanılmıştır. Yeter sayı yani 
üyelerin salt çoğunluğu bulunmadığı için ikin
ci oylaması önümüzdeki birleşim, yapılacaktır. 

Ekseriyetimiz yoktur, 19 Ocak 1007 Per
şembe gıınü saat 15.C0 te toplanmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,55 

6. — DÜSELTÎB 
Cilt Birleşim 

38 2.1. Tutanağın sonuna ekli 878 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapıla
caktır .: 

Yanlı.';; Doğru 

1. 4 ncü sayfada : Tabiî Üye 
Muhalifim 
M. Ataklı 

Taibiî Üye 
Muhalifim 

Şerhim eklidir 
M. Ataklı 

2. 5 ıı ci sayfada : C. Bşk. Soç. Üye 
Söz hakkım mahfuzdur 

Ii. Üncr 

C. Bşk. Seç. Üye 
E. Üncr 

3. 5 ıı ci sayfada Tabiî Üye 
M. Özffünes 

Tabiî Üye 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. öz^üııC'S 

4. 5 nci sayfada Bu Raporda Sözcü 
Trabzon 

Söz hakkım mahfuzdur 
A. S. Affanoğlu 

Bu raporda 
sözcü 

Trabzon 
A. Ş. Ağaıi'oğiu 

l). 7 nci sayfada Birinci sütun ile ikinci sütun yer değiştirecek 
son rapor Bütçe ve Plân Komisyonu raporu ola
caktır. 

» • « 
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Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler Merkezinin kurulması hakkındaki Andlaşma ile eki 
protokolleri onaylanmasının uygun bulunduğun a dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

üye sayısı : 183 
Oy verenler : 69 

Kabul edenler : 38 
Reddedenler : 27 

Çekinserler : 4 
Oya katılmıyanlar : 114 

Açık üyelikler : 0 -

[Kabul edenler] 

AFYON KARAHİSAR 
Y. Kemal Şenoeak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Yiğit Kökcr 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

BALIKESİR 
Enver. Aka 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Sırrı Uzu:ıhasaııoğkı 

ÇANAKKALE 
Nakit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

TABİÎ ÜYELER 

Beıet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneşi 
Selâhattin Özgür 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Okurer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KONYA 
Muammer Obuz 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
llyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

SAMSUN 
Beıet Rendeci 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mukadder öztekin 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Mahmut Vural 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

[Reddedenler] 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikecligü 

[Çekinserler] 

Ahmet Tevilik Paksu 
TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğiu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Enver Kök 
Suad Hayri Ürgüplü 

Sami Turan 
KOCAELİ 

Hikmet İsmen 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 

URFA 
î. Etem Karakapıeı 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Ay diner 
N. Zerin Tüzün 

7 5 -
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[Oya İtatılmıyanlar] 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Fahri Özdilek 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAIIÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

AMASYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ur al 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu (B.) 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 

GAZİx\NTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Delivcli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Qzdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksolcy 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arı burun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğhı 

Fikret Gündoğan 
Rifat üztürkçiııo 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurralımau Bayar 
Abdülkcrim Saraçoğlu 

MUÖLA 
Haldun Mcntoşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salilıoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetöğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
I îasan Oral 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadh 
Âmil Artua 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü (İ. Ü.) 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

21 NOİ BİRLEŞİM 

17 . 1 . 1967 Salı 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Anayasa Mahkemesine bir asıl üye se
çimi. 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl 
üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. —- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nm, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı için dinlenme evlerinin yapılıp yapılmadığı
na dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/373) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si Selâhattin Cizrelioğlu'nun, Diyarbakır'da ku
rulacak olan Üniversiteye dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/391) 

3. —• Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üyesi 
Selâhattin Cizrelioğlu'nun, Dicle nehrinde ba
raj yapılıp yapılmayacağına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/392) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Ay diner'in, İstanbul'un çöp ve çöpçülerine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/403) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
AyJıner'in, İstanbul Belediyesindeki kırtasiye
cilik hakkında İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/404) 

6. —• Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, Doğu bögesinde uygulanan sağ
lık sosyalizasyonuna dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/406) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Salim Hazerdağlı'nm, Elâzığ'da kurulmakta 
olan Teknik Okula dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/407) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, şoförlerin Devlet ilgisine 
kavuşturulmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/408) 

9. —• Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal T arlan'm, Trakya bölgesindeki ayçiçeği 
istihsal ve satış fiyatlarına dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/409) 

10. — - Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Ekrem Özden'in, İstanbul'da inşaatı uzun 
senelerden beri devam eden ceza ve tevkif 
evine dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
6/410) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Ekrem özden'in, Avukatlık kanun tasarısı 
hakkındaki çalışmalara dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/411) 

• 12. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Rusya'dan ithal edilip Hopa 
iskelesine indirilen çimentolara dair Sanayi Ba
kanından sözlü siotrusu ('6/412) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fobim Alpaslan'ın, Murgul Bakır Fabrikasının 
bacaisından intişar eden gazların zararlarına 
dair Enerji ve Taıbiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/413) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Haıvri Mumculoğlu'nuıı; piyasadaki margarin 
darlığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/41.5) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'm, İstanbul'da yapılan yeraltı 
ve yerüstü geçitlerinin inşaatındaki yolsuzluk 

iddialarına dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/416) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, Saray kazası linyit kömür sa
halarına dair Enerji ve Ta.biî Kaynaklar Baka 
nından sözlü sorusu (6/417) 



17. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Fehmi Baysoy'un, 3908 sayılı Kanuna dair İmar 
ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/418) 

I I I 
ÖNDELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Dönem : 1 | 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1 

Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler Merkezinin kurulması 
hakkındaki Andlaşma ile eki protokollerin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Tarım, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, 
Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Mil 

Meclisi 1/115 5 Cumhuriyet Senatosu 1/687) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 133) 

Mîllet Meclisi 
Genel Sekreterliği 28 . 7 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1108 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 26 . 7 . 1966 tarihli 119 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler Merkezinin kurulması hak-
kındaki Andlaşma ile eki protokollerin onaylanmalının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkam Y. 

Nurettin Ok 

Not : Bu tasarı 28 . 1 . 1966 tarihinde Başkanlıkça îlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 22, 25 ve 26 . 7 . 1966 tarihli 117, 118 ve 119 ncu birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 133) 

Tarım Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Tarım Komisyonu 5.8. 1966 
Esas No : 1/687 

Karar No : 4 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler Merkezinin 'kurulması hakkındaki Andlaşma ile 
eki protokollerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, komisyonumuzda il
gili Bakanlık temsilcilerinin huzuru ile tetkik vo müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve temsilcilerin verdikleri izahat komisyonumuzca 
da uygun mütalâa edildi, 
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Ancak, tarım sektörünün memleket ekonomisindeki yeri ve bu adanda vasıflı iş gücüne olan 

ihtiyaç göz önünde ibulundurularak, tasarı kanunlaştığı takdirde kanundan faydalanacak ele
manların gönderilme ve istihdam şartlara hakkında düzenlenecek kayıt ve nizamlara riayetin 
sağlanması temcnnisiiıyle anez'kûr kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca 'kabul edilen 
şekli ile aynen ka.bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna tevdi 
edilmek üzero Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Ankara 
/. Yetiş 

Sözcü 
Muş 

/. Bingöl 

Gümüşane 
A. Cilâra 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
0. Koksal 

Trabzon 
Ö. L. Hocaoğlu 

İmzada bulunamadı 

Kocaeli 
Muhalifim 

Söz hakkını mahfuzdur 
II. İsmen 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Söz hakkım mahfuzdur 

E. Kök 

Erzincan 
Söz hakkım saklıdır 

F. Baysoy 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Seîiatosu 
Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : 13 
Karar No. : 1/687 

16. .11 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası- Akdeniz Yüksek Ziraıi Etütler Merkezînin kurulması hakkındaki Andlaşma ile 
Eki pratokolleriniaı onaylanın-asıının uygnn (bulunduğuna dair kanun tasarısı, iılıgıili Bakanlık tenı-
sdlcilcrd de hazır ibulundukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Gerekçede ıarz ve izah 'edilen hususlar uygun mütalâa 'edilerek, tasarı Komisyonfumuzm da 
Millet Meclisinden ıgelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi ıgereğinoe Bütçje ve Pılân Komisyonuna tevdii buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
saygı' âle Sfuınuluır. 

Başkan 
Cumhurbaşkanınca S. 

8. H. ÜÜrgüplü 

Manisa 
F. Alpiskender 

, Ü. 

Konya 
M. Obuz 

Sözcü 
Tabiî Üye 
A. Yıldız 

İstanbul 
T. Artburun 

Samsun 
F. Tevetoğlu 

Kâtip 
Tekirdağ 

C. Tarlan 

Sinop 
S. Batur 

Çorum 
S. Yolcuk 

Balıkesir 
E. Aka 

Elâzığ 
C. Ertuğ 

C. Senatosu (S. Sayısı : 878) 



Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 22. 12 • 1966 

Esas No. : 1/687 
Karar No. : 113 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığına 

Milletlerarası Akdeniz Yüksek Z'irai Etütler Merkezinin kurulması hakkındaki Andlaşmıa ile eki 
protokollerinin ôn aylanmasının uygun 'bulunduğunu dair kanun tasarısına esas Andlaşınanm 13 ncü 
maddesinde atıfta 'bulunulan Andlaşmaya ek 2 numaralı Protokolün 1 nci bölümünde öngörülen hu
kukî yeteı-lâk, imıtiya<z ve muafiyetler hakkında ve Ardl aşmanın 14 ncü .maddesindeki hükme dair 
23 Kasım 1966 'tarihli ve 44 karar sayılı mütalâa isteminiz, Komisyonumuzun 7 -ve 22 Aralık 1966 
tariıhli birleşimlerinde Dışişleri, Maliye v«e Tarım Bakanlıkları temsilcileri de hazır bulundukları 
halde tetkik ve mütalâa olundu. 

/ - Andlaşma metninin 14 ncü maddesi : 

Andlaşmtanın 14 ncü maddesinin hii'inci fıkrası «Bu Andlaşma, tarafların kendi anayasalarına 
göre kaibul veya tasdik »edilecektir.» hükmünü ihtiva etmektedir. Bu hüküm, andlaşmanın taraf 
devletlerce hangi esas v-c usuller dairesinde kabul ve tasdik edileceğini belirtımektedir. Gerçekten, 
aındlaşanalar her Devletin anayasasında gösterilen usul ve esaslar dairesinde kaibul veya tasdik edi
lir. Nitekim, milletlerarası bir andlaşraanın onaylanmasının uygun bulunması, Anayasamıızm 65 nci 
maddesinde emredilen <csas dâhilinde olacaktır. 

II - Andlaşmamn 13 ncü maddesinde atıfta bulumdan Ek 2 numaralı Protokolün 3 ncü maddesi : 

föomisyonu'muzöa, Maliye Bakanlığından celbedilen Andlaşmamn, imzalı ve înıgûilizce ve Fransız
ca olarak kaleme alınmış, esas metnin 3 ncü maddesi ile tasarıya 'ekli basılmış metindeki 3 ncü mad
de karşılaştırılmış, tarafları 'bağlayıcı olan esas metne nazaran bu basılı metinde -bir tercüme hata-
sının mevcu dolduğu ani aşılmıştır. 

Komisyonumuzca tercüme edilen ve Hükümet temsilcileri tarafından da daha doğru bir çeviri 
olarak benimsenen metne göre söz konusu üçüncü madde Andlaşmanın Fransızca 'metninde şöyle
dir. 

«Merkeze ait yerler dokunulmazlığı haizdir. Merkezin malları ve varlığı nerede -olursa olsun 
ve ;kimin elinde (bulunursa ıbuluusun araştırıma, elkoyma, müsadere, kamulaştırma veya diğer her 
hangi bir icrai, idari, adlî veya kanuni zorlamadan muaftır.» 

Tarafları bağlayıcı metnin ingilizce ve Fransızca kaleme alman imzalı ımetin ve tercüme hata
sının da bir maddi hatıa olması selbobiyle müzakerelere bu yeni metin esas alınmıştır. 

Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin söz konusu hükme mütenazır hükümler taşıdığı için masal ola
rak gösterdiği Birleşmiş Milletler, UNESCO ve nihayet Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etüt
ler Merkezinin, bünyesinde faaliyette bulunduğu OEÜD Andlaşnualarmda aynı ımahiyette hüküm
ler bulunduğu görülmüştür. 

Bu hükümler, ve süz konusu Andlaşma hükümleri bütün âkıd devletler için de mer'i ve bağlayı
cıdır. Hükümet temsilcileri tarafından belirtildiği üzere ile söz konusu aııdl'aşmja sadece Türkiye 

C. Senatosu (S. Sayısı : 878) 
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ve katkısı mülâhazaiLarından ö'türü de Yugoslavya tarafından 'onayının uygun bulunması gecik
miştir.. 

Bahsi geçen hükümler komisyonumuzca Anayasaya 'aykırı görülmemiştir. 
Mütalâa olarak sunulur. 

Bu Raporda Başkan (Bu Raporda Sözcü) 
Sözcü öumhurbaşkanmca S. Ü. 

Kastamonu Â. Artus 
A. N. Tuna 

Bursa 
Çekinserim 
Ş. Kayalar 

Diyarbakır 
8. Cizrelioğlu 

Kâtip 
Yozgat 

8, Artukmaç 

istanbul 
Muhalifim 

Muhalefetim eklidir 
E. özden 

Tabiî Üye 
Muhalifim 
M. Ataklı 

Niğde 
Kudret Baykan 

Muhalefet şerhi 

Milldtleraraısı Akdeniz Yüksek Ziraü Etütler Merkezinin kurulması hakkındaki Andlaşmaya ek 
2 numaralı Pnotokolün 3 ncü maddesi hükümran iık haklarımıza ve yürürlükteki Anayasamıza ay
kırı /olduğundan Komisyon kararma muhalifim. 

Mucip Ataklı 

Muhalefet şerhi 

2 numaralı Protokolün 1 nci bölümünün 3 ncü maddesinde yazılı (teşriî) kelimesiyle 'Türkiye'nin 
hükümranlık hakkına müdahale mahiyetinde gördüğümden bu yönden muhalif olduğumu arz ede
rim. 

Ekrem özden 
İstanbul 

Bütçe ve Plân Komisyonu Baporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/687 
Karar No. : 

11 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 26 Temmuz 1966 tarihli 119 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görü
şülerek açık oy ile kaibul edilen, Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler Merkezinin ku
rulması hakkındaki andlaıma ile Eki protokollerinin onaylanmasının uygun 'bulunduğuna dair ka
nun tasarısı, Millet Meclisi 'Başkanlığının 28 Temmuz 1966 tarihli ve 1108 sayılı yazıları ile Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Kcmisyonumuzun 17 Kasım 19-66 ve 10 Ocak 1967 
tarihli Birleşimlerinde, ilgili Bakanlıklar temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve mü
zakere 'ulundu. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 878; 
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I - Tasarı, OEOD Teşkilâtı ve Avrupa Kon s oy i himayesi altında ve merkezi Paris'te olmak 

üzere, «Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler Merkezi» adı ile yüksek dereceli bir Enstitü 
kurulmasını öngören andlaşmamn onaylanmasının uygun bulunması maksadiyle hazırlanmıştır. 

Kanun metninin Komisyonumuızdaki .müzakeresi sırasında, tasarıya esas andlaşma ve Eki 
protokollerin metinleri de tetkik olunmuş; bu arada, bâzı maddelerin ve özellikle 2 numaralı 
protokolün, merkezin yeterlik, imtiyaz ve muafiyetlerini ihtiva eden 1 nci 'bölümündeki 3 ncü 
maddenin, Anayasaya aykırı olduğu iddia edildiğinden, Anayasa ve Adalet Komisyonundan mü
talâa alınması kararlaştırılmıştır. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu tarafından verilen 22 Aralık 1%6 tarihli ve 113 karar numa
ralı mütalâada, sözü edilen hükümlerin Anayasaya aykırı bulunmadığı ifade edilmiştir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonunun mütalâa muvacehesinde ve Merkezin gayeleri arasında, 
ilâve bir öğretim sayesinde Akdeniz bölgesi ziraatının ihtiyacı olan vasıflı insangüeünü artırmak 
ve bu insangücünir teşkil eden elemanları eğiterek müşterek 'bir faaliyet sonucunda, bu memle
ketler arasında iktisadi olduğu kadar teknik bakımdan da tamamlayıcı bilgiler vermek ve tarım 
alanında milletlerarası işbirliği fikrini geliştirerek zirai kalkınmanın teessüsünü sağlamak 'gibi 
teşebbüslerin bulunduğu da dikkate alınarak, 21 Mayıs 19G2 tarihinde Hükümetimizin de taraf 
olduğu andlaşmamn onaylanmasının uygun bulunması hakkındaki tasarı, Komisyonumuzca da 
uygun mütalâa olunmuştur. 

II - Milet Meel ıs'incc Ra bul edilen maddeler, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu raporda Başkan 
Sözcü Kâtip C. Bşk. Seç.. Üye Tabiî Üye 

İstanbul TaJbiî Üye Söz hakkım mahfuzdur M. Özgüneş 
Söz hakkım mahfuzdur Muhalifim R. tiner 

O. Gümüş oğlu S. Küçük 

Ankara İçel Bu raporda sözcü 
Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkım mahfuzdur Trabzon Yozgat 

M. Vural C. T. Okyayuz Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkım mahfuzdur. 
A. Ş. Ağanoğhı 1. Yeşilyurt 

0. Senatosu (S. Sayısı : 878) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler 
Merkezinin kurulması hakkındaki Andlaşma ile 
eki protokollerin onaylanmasının uygun bulun

duğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile İspanya, Fransa Cumhuriyeti, Yunanis
tan Kıralhğı, İtalya Cumhuriyeti, Portekiz Cum
huriyeti ve Yugoslavya Federatif Halk Cumhu
riyeti hükümetleri arasında 21 Mayıs 19G2 tari
hinde Paris'te imzalanan ilişik «Milletlerarası 
Akdeniz Yüksek Zirai Etütler Merkezinin kurul
masına dair Andlaşma» ile eki protokollerin 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanun yürürlüğe 
girmeden ön ne tahakkuk etmiş bulunan iştirak 
hissemiz de cari yıl bütçesinin ilgili tertibinden 
ödenir. 

MADDE 2. —- Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

.MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

CUMHURİYET SENATOSU TARIM KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler 
Merkezinin kurulması hakkındaki Andlaşma ile 
eki protokollerin onaylanmasının uygun bulun

duğuna dair kanun tasarısı 

MADDK 1. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 1 nei madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDK — Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul edilen geçici madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet. Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 2 nei madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 878) 
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BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler 
Merkezinin kurulması hakkındaki Andlaşma ile 
eki protokollerin onaylanmasının uygun bulun

duğuna dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde eynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisince kabul 
edilen geçici madde eynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANİTMA KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler 
Merkezinin kurulması hakkındaki Andlaşma ile 
eki protokollerin onaylanmasının uygun bulun

duğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisince ka
bul edilen geçici madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2. nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 878) 



— 8 — 
Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler Merkezinin kurulması hakkında Andlaşma 

İspanya, Fransa Cumhuriyeti, Yunanistan Kır allığı, italya Cumhuriyeti, Portekiz Cumhuriyeti, 
Türkiye Cumhuriyeti ve Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti hükümetleri; 

Ziraatin, Akdeniz havzasının temel faaliyeti olduğunu ve yüksek zirai öğretim sahasında bir
liği beşerî, iklimsel, coğrafi ve jeolojik temeller üzerine dayanan bu bölgenin ülkeleri arasında 
sıkı bir işbirliği tesisinin temenniye şayan olduğunu müşahede ederek; 

Milletlerarası bir şöhrete sahip profesörler tarafından ilâve bir yüksek öğretim sayesinde Ak
deniz Havzası ziraatinin ihtiyacı olan kadroları meydana getirmek ve' bu kadroları geliştirmek 
ihtiyacını müşahadc ederek; 

Zirai kalkınmanın Akdeniz ülkeleri arasında en sıkı işbirliğini icabettirdıği'nc inanarak; 
Bu amaçları diğer milletlerarası teşekküllere üye olmaları dolayısivie yüklendikleri mükel

lefiyetlerle uygun bir şekilde gerçekleştirmeye kararlı olarak; 
Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır : 

BÖLÜM I 

Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler Merkezinin bünye ve konusu 
MADDE 1. — Akdeniz memleketleri arasında, iktisadi olduğu kadar teknik' bakımdan da ta

mamlayıcı bilgiler vermek ve zirai alanda milletlerarası işbirliği fikrini geliştirmek üzere İktisa
di İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı ve Avrupa Konseyi himayesi altında Milletlerarası Akdeniz 
Yüksek Zirai Etütler Merkezi (Aşağıda «Merkez» olarak anılacaktır.) kurul muştur. 

MADDE 2. — «Merkez» in makam Paris'tir. Yönetim Kurulunun karart ile başka bir yere 
ııakledilebilir. 

MADDE 3. — 1. Merkezin organları şunlardır : 
a) Merkezin idare organı olan Yönetim Kurulu; 
b) Istişari Komite; 
c) Kurulmuş olan enstitüler ve Yönetim Kurulu kararı veya bu anlaşmayı imzalamış olan 

devletler arasında akdolunacak anlaşmalar hükmünce kurulmasına müsaade olunacak diğer mües
seseler. 

2. «Merkez» Sekrcteryası bu organlara yardımcı vazife; görür. 

MADDE 4. — 1. Yönetim Kurulu : 
a) Âkıd Tarafların dörder sene için tâvin ettikleri birer temsilci; 
b) îstişari mahiyette olup, Yönetim Kurulurun tabiî üyesi olan İktisadi İşbirliği ve Kalkın

ma Teşkilâtı Genel Sekreteri ve Avrupa Konseyi Genel Sekreterlerinden müteşekkildir. 
2. Yönetim Kurulu «Merkez» in malî yönetmeliğini ve yıllık bütçesini kabul eder; bütçe he

saplarını onaylar. 
3. Yönetim Kurulu kendi içyönetmeli'ğini kabul eder. îeyönetmelik bilhassa : 
a) Başkan ve Başkan yardımcısı veya yardımcılarının secini şekli ve sürelerini, 
b) Diğer milletlerarası teşkilâtların istişarî mahiyette Yönetim Kurulunda temsil edilme şart

larını ; 

c) Bir kısım yetkilerini kendi Başkanına devretme şartlarını tesbit eder. 

4. Yönetim Kurulunun kararları izhar edilen oyların (2/3) (üçte iki) çoğunluğu ile alınır. 
İkinci maddede, üçüncü maddenin 1 (c) paragrafında, dördüncü maddenin 2 nci. ve 3 ncü parag
rafında ve 11 nci ve 15 nci maddelerde öngörülmüş olan kararlar ittifakla alınır. 

5. Yönetim Kurulu, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı vo Avrupa Konseyine sunulmak 
üzere sene sonunda bir faaliyet raporu tanzim eder. 
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MADDE 5. —• 1. îstişari Komite, Yönetim Kurulunun dört sene için tâyin ettiği değişik sayada 

üyelerden meydana gelir. Bu üyeler, yüksek zirai eğitim yapan teşekküllerin üyeleriyle, «Merkez» 
in gelirlerine her hangi bir şekilde iştirak eden Devlet, tesis veya teşekküllerin temsilcilerinden 
seçilirler. 

2. îstişari Komite, Yönetim Kurulunun kendisine sunduğu meseleler üzerinde karar alır ve 
tavsiyelerde bulunur. 

MADDE 6. — 1. Enstitüler eğitim programını Yönetim Kurulunun kabul ettiği program 
çerçevesinde uygularlar. 

2. Her Enstitü, Yönetim Kurulunun tesbit etmiş olduğu kaidelere göre bir müdür tarafından 
idare edilir. 

3. Yönetim Kurulu, Enstitülerin, ilâve müesseselerin veya Yönetim Kurulunun uygulama 
yetkisi verdiği diğer bütün müesseselerin, eğitim programlarının tamamlanması amacı ile, özel 
düzenlemeler yapabilir. 

MADDE 7. — 1. «Merkez» in Sekreteryası Genel Sekreter, Enstitü Müdürleri ve diğer lüzumlu 
personelden müteşekkildir. 

2. Genel Sekreter ve Enstitü Müdürleri Yönetim Kurulu tarafından tâyin edilir. 
3. Sekreteryanm diğer üyeleri Yönetim Kurulunun tesbit etmiş olduğu kaideler dâhilinde Ge

nel Sekreter tarafından tâyin edilir. 
4. Genel Sekreter. Yönetim Kurulu karşısında Sekreteryanm faaliyetlerinden sorumludur. 
5. «Merkez» in milletlerarası karakterini göz önünde bulundurarak. Genel Sekreter, Enstitü 

Müdürleri ve diğer personel Âkıd Taraflardan, d ;ğer Hükümetlerden veya «Merkez» dışında bir 
otoriteden hiçbir şekilde direktif alamaz ve b ina meydan veremezler. 

BÖLÜM - I I 

Eğitim 

MADDE 8. — 1. «Merkez» bir etüt bursundan istifade edecek olup da adaylığı Yönetim 
Kurulunca kabul edilmiş bulunanlara açıktır. Diğer adaylar, Yönetim Kurulunun tesbit etmiş ol
duğu şartlar dâhilinde kabul edilebilirler. 

2. Burslar, üye devletler, üçüncü devleıler, milletlerarası teşkilâtlar, kamu teşekkülleri ve 
kurum veya tesisler tarafından sağlanabilir. Bunları kabul edip, üye devletlerin, diğer Akdeniz 
memleketlerinin ve imkân nisbetinde üçüncü devletlerin adayları arasında tevzi etme yetkisi Yö
netim Kurulundadır. 

MADDE 9. — 1. Kurslar, konferanslar, pratik çalışmalar, en geniş coğrafi dağılım ve şahıs
ların bilgileri göz önünde tutularak Yönetim Kurulunun seçtiği profesör ve diğer görevliler tara
fından verilir. 

2. Bitirilen etüt sonunda, Yönetim Kurulunun tesbit ettiği şartlar dâhilinde bir diploma 
verilir. 

BÖLÜM - III 

Malî Rejim 

MADDE 10. — «Merkez» in bütçesi malî yönetmeliğe göre her sene Genel Sekreter tarafından 
hazırlanır. 

MADDE 11. — «Merkez» in gelirleri şunlardan müteşekkildir : 
a) Âkıd Tarafların Yönetim Kurulunca tesbit edilmiş olan iştirakleri; 
b) Bağış, vasiyet, burs gibi Yönetim Kurulunun kabul ettiği her çeşit gelirler. 
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MADDE 12. — Genel Sekreter, Âkıd Tar?ıHarın Hükümetlerine katılma paylarının miktarını 

bildirir. Beyan gününden sonra iştirakler kubilitahsil hale girer; bu paylar malî yönetmelikte 
tesbit edilmiş bulunan şartlar dâhilinde «Merkez» e yatın lir. 

BÖLÜM - IV. 

«Merkezin hukukî yeterliği imtiyaz ve muafiyetler» 

MADDE 13. — 1. «Merkez» Âkıd Tarafların ülkesinde, bu Anlaşmaya Tuk. 2 numaralı Pro
tokolün 1 nei bölümünde öngörülmüş olan hukukî yeterlik, imtiyaz ve muafiyetlerden faydalanır. 

2. Sckrctcrya üyeleri, Âkıd Tarafların ülkesinde bu anlaşmaya Ek 2 numaralı Protokolün 
II nci bölümünde öngörülmüş olan ve «Merice/» in bu şahıslara vermiş olduğu maaş ve ücretler 
hakkı nda vergi 111ua f iyetiı ı d en fay d a 1 a-mrl ar. 

BÖLÜM - V. 

Nihai düzenlemeler 

MADDE 14. — 1. Bu Andlaşma, taraflar.n kendi Anayasalarına, göre kabul veya tasdik edi
lecektir. 

2. Kabul veya tasdik belgelerinin birer örneği İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı Genel 
Sekreterine verilecektir. 

3. Bu Andlaşma üç aded tasdik veya ledrul belgesinin verilmesi ile yürürlüğe girer. 
4. An di asm ayı sonradan kabul veya tasdik edecek olan taraf bakımından, Andlaşma bu be'gc-

nin veriliş tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
5. Andlaşmanm yürürlüğe girdiği tarihi? kabul veya tasdik belgelerini vermemiş, olan ta

raflar, «Merkez» ile kendi aralarında yapılacak bir anlaşma ile tesbit edecekleri şartlar dâhilinde 
«Merkez» in faaliyetlerine1 katılabilirler. 

MADDE 15. — 1. Yönetim Kurulu, kendi tesbit ettiği şartlar dâhilinde bütün Akdeniz memle
ketlerini bu Andlaşmaya katılmak üzere davet edebilir. 

2. Katılma, tevdi tarihinde yürürlüğe girecek olan bir katılma bölgesinin İktisadi İşbirliği 
ve Kalkınma Teşkilâtı Genel Sekreterine veril.-nesi şeklinde olur. 

3. Yönetim Kurulu, kendi tesbit edeceği çartlar içinde, bütün memleketleri .«Merkez» in faa
liyetine katılmaya davet edebilir. 

MADDE 16. — iler Âkıd Taraf, içinde bulunduğu malî yılın sonundan bir yıl müddetle cari 
olan bir çekilme tebliğini İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı Genel Sekreterine tevdi etmek 
suretiyle Anlaşmadan çekilebilir. 

MADDE 17. — İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı Genel Sekreteri, kabul, tasdik, katılma 
ve çekilme belgelerini aldıktan sonra bu belgeleri aldığına dair bütün Âkıd Taraflara ve Avrupa 
Konseyi Genel Sekreterine bilgi vermekle mükelleftir. 

Bu hususları tasdik zımnında usulüne uygun olarak salâhiyettar kılınmış mümziier işbu And-
laşmayı imzalamışlardır. 

Fransızca ve İngilizce her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere bir nüsha İmlinde 
yirmibir Mayıs bin dokıızyüz altmış iki tarihinde Paris'te tanzim kılınmıştır. İşbu nüsha İktisadi 
işbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı Genel Sekreterine tevdi olunacak ve Genel Sekreter Andlaşmanın 
tasdikli birer suretini diğer bütün mümzilere olduğu gibi Avrupa Konseyi Genel Sekreterine de 
gönderecektir. 
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Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler M 3rkezinin kurulması hakkındaki Andlasmaya 

Ek 1 numaralı Protokol 

Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler Merkezi Andl aşmasını (Aşağıda «Anlaşma» olarak 
anılacaktır) imzalıyanlar Anlaşmanın özellikle 3 neü maddesinin 1 (e) paragrafını göz önünde bu
lundurarak aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır : 

MADDE 1. — Andlaşma Fransa, ve İtalya yönünden yürürlüğe girdiği anda, Montpellier ve 
Bari Akdeniz Zirai Enstitüleri Andlasmanın 3 n-.ü maddesinin 1. (e) paragrafındaki anlama göre 
ıteossüs edilmiş ve An di aşmanın şartlarına göre fa diyete geçmiş olarak kabul edilecektir. 

MA.DDE 2. —• İşbu Protokol Andlasmanm ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilecek olup, And
laşma 'ile aynı "tarihte yürürlüğe girecektir. 

Bu hususları tasdik zımnında, usulüne uygun olarak salâhiyettar kılınmış mümziler işbu Proto
kolü imzalamışlardır. 

Fransızca ve İngilizce her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere bir nüsha halinde 
Yirmibir Mayıs Bin Dokuz Yüz Altmışiki tarihin le Paris'te tanzim kılınmıştır. İşbu nüsha İktisa
di İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı Genel Sokrcterrm tevdi olunacak ve Genel Sekreter Protokolün 
tasdikli birer suretini diğer bütün mümzilere olduğu gibi Avrupa Konseyi Genel Sekreterine de gön
derecektir. 

Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler M-îrkssrinm kurulması hakkındaki Andlasmaya Ek 
2 numaralı Protokol 

Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler Merkezi An di aşmasına (aşağıda, «Andlaşma» ola
rak anılacaktır) imza koyan devletler, Andlasmanm özellikle 13 neü maddesini göz önünde bulundu
rarak aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır : 

BÖLÜM - I. 

Merkezin yeterlik, imtiyaz ve muafiyetleri 

MADDE 1. — «Merkez» in hukukî şahsiyeti vardır. Akıd yapabilir ve menkul ve gayrimenkul 
malları iktisap ve temlik edebilir ve hukukî yoldan takibedebilir. 

MADDE 2. — Vazıülyeti ve bulunduğu yer ne olursa olsun, merkezin mülk ve mevcutları. Mer
kez özel bir halde bundan vazgeçmedikçe, hukukî muafiyetten faydalanır. 

MADDE 3. —• «Merkez» e ait yerler masuniyeti haizdir. Mülk ve mevcudu nerede olursa olsun 
ve vazıülyeti kim olursa olsun araştırma, istimlâk, gasp, (kamulaştırma veya diğer 'bütün icraî idari, 
hukukî veya teşriî tesirden masundur. 

MADDE 4. — «Merkez» in arşivlerine ve kendisine aidolan veya kendisinde mahfuz tutulan bü
tün belgelere, nerede bulunursa bulunsun dokunulamaz. 

MADDE 5. —• Hiçbir malî kontrol, nizam veya moratuara tabi olmaksızın : 
a) «Merkez», her çeşit dövizi elinde tutabilir ve her türlü parayla hesap açabilir; 
b) «Merkez», fonlarını bir memleketten diğerine veya her hangi bir memleket İçinde serbestçe 

transfer edebilir ve elindeki dövizleri diğer paralara tahvil edebilir. 

MADDE 6. —• a) «Merkez», mevcudu, gelirleri ve diğer mülkleri her eeşüt vasıtasız vergiden 
muaftır. Bununla beraber muafiyet, görülen bir hizmet geliri üzerinden tahakkuk etmiş vergilere 
teşmil edilemez. 

b) «Merkez», iştigal sahası ile ilgili ithalâtı için; ithalâtı yaptığı memlekette, o memleketin 
gümrük kanununda öngörülmüş olan kolaylıklardan ve bilhassa; 22 Kasım 1950 tarihli eğitioi, ilmî 
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ve kültürel ikarakterdeki eşyaların ithali hakkındaki Andlaşma ile kabul edilen, söz konusu eşyaların 
vergisiz ithalinden faydalanabilir. 

e) «Merkez», satılan malların fiyatları veya görülen hizmetlerin bedeli içine giren vasıtalı ver
gileri, müşterek ıhukuik şartları içinde ödiyecektir. Bununla beraber, «Merkez» ile ilgili Âkıd Taraf 
arasında yapılacak bir ımüşterck anlaşma hükümlerine göre, «Merkez» (in iştigal sahasiyle ilgili ola
rak yaptığı 'işlemler ve önemli mubayaalara mütaallik vergilerde bir indirim yapılabilir. 

BÖLÜM - II. 

Merkez sekreteryası mensuplarının imtiyaz ve muafiyetleri 

MİADI)E 7. — a) Genel Sekreter, Enstitü Müdürleri ve «Merkez» nezdinde devamlı vazife gö
ren di^or Sekreterya mensupları, «Merkez» tarafından kendilerine verilen maaş ve (ücretlerden tev
kif edilecek her çeşit vasıtasız vergiden muaftırlar. 

b) Bu madde hükümlerine tabi olan Sekretarya mensuplarının kategorilerini yönetim kurulu 
tesbit edecektir. Bu kategorilere dâhil Sekretarya mensuplarının isimleri periyodik olarak Âkıd Ta
raflara bildirilecektir. 

MADDİM 8. — «Merkez» Sekretaryası ı uru suplar mm ilgili ülkede ilk görev alışları dolayısİyle 
getirecekleri ov ve zatî eşyaları Gümrük Vergisinden muaf olacaktır. 

MADDE 9. —• İşbu Protokol Andlaşmanm ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilecek olup, And-
laşma ile aynı tarihte yürürlüğe girecektir. 

Bu hususları tasdik zımnında usulüne uygun olarak salâhiyettar kılınmış mümziler işbu Proto
kolü imzalamışlardır. 

Fransızca ve İngilizce her iki metin de aynı derecede muteber olmak üzere bir nüsha halinde 
yirmibir Mayıs bin dokuz yüz altmışiki tarihinde Paris'te tanzim kılınmıştır. İşbu nüsha İktisadi 
İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı Genel Sekreterine tevdi olunacak ve Genel Sekreter Protokolün tas
dikli birer suretini diğer bütün mümzilere olduğu gibi Avrupa Konseyi Genel Sekreterine de gönde
recektir. 
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