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İçindekiler 
Sayfa 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 61ı6:/617 

2. — GELEN KÂĞITLAR 617:020 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 620 

1. — Zonguldak Milletvekili Cahit Ka-
rakaş'ın, Bartın ve çevresinde vuku bulan 
deprem ve alınması gerekli tedbirler ko
nusunda demeci. 620:621 

2. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas ili ve çevresinin sorun
ları hakkında demeci ve Devlet Bakam. 
Seyfi Özttirk'ün cevabı. 621:623 

3. — Ankara Milletvekili Hüseyin Ba
lan'in, İstanbul Teknik üniversitesi öğ
renci Yurduna polis birlikleri tarafından 
yapılan baskın ve dayak atma olayımda 
kusurlu olduğu iddiası ile İçişleri Baka
nı hakkında gensoru açılmasına dair öner
gesi. (11/74) 623:624 

4. — Aydım Milletvekili Reşat özarda'-
nın; Türkiye'ye girişi yasak edilen bir pa-

Sayfa 
paz'm özel izinle istanbul'a gelmesinin sağ
landığı ve Türkiye aleyhindeki faaliyet
lerinin suç teşkil etmesine rağmen tevkif 
edilmediği iddiasiyle Dışişleri ve Adalet 
Bakanlara hakkında gensoru açılmasına 
dair önergesi. (11/75) 624r626 

5. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nın, Çekoslovakya olaylarının enine 
boyuna tartışılması, Türk görüşünün ve 
protesto sesinin bütün dünyaya duyurul
ması için bir genel görüşme yapılmasına 
dair önergesi. (8/32) 626:627 

6. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'-
m, Türkiye'de gerek İktisadi Devlet Te
şekkülleri ve gerekse sivil ve askerî resmî 
müesseselerin dinletme kamp ve tesisleri 
için yapılan yatırımlar hakkında bir Mec
lis Araştırması yapılmasına dair önerge
si. (10/37) 627 

7. — 1052 sayılı Kanunun bir daha gö
rüşülmesine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/977) 628:631 
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8. — Vazife ile yuri, dışına giden Dış
işleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayai'gil'e 
İbişleri Bakam Faruk F/ılkan'ın vekillik 
edeceğine dair Öumlmrbaşkankğı teske
resi. (3/965) 632 

9. — Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e içiş-
leri Bakanı Faruk S likan'm vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı teskeresi. 
(3/966) 632 

10. — Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakan', ihsan Sabri Çağlayangil'e İçiş
leri Bakanı Faruk Sükan'ın vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı teskere
si. (3/967) 632 

11. — Vazife ile yurt dışma giden 
Enerji, ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Re-
fet Sezgin'e Devlet Bakanı Seyfi Öz'ürk'-
ün, vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/969) 632 

12. — Vazife ile yurt dışma giden 
Cümrük ve Tekel Bakanı ibrahim Tekin'e 
Çalasına Bakanı Ali Naili Erdem'in, vekil
lik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/968) 632 

13. — Vazife ile yurt diişma giden 
Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'e Devlet 
Bakanı Seyfi Öztürk'ün, vekillik edeceği
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/971) 632:633 

14. — Vazife ile yurt dışına giden Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli 
Özkan'a Devlet Bakanı Hüsamettin Ata-
beyli'nin vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı. tezkeresi (3/970) 633 

15. — Vazife ile yurt dışına giden Ma
liye Bakam Cihat Bügeban'a Devlet Ba
kanı Seyfi Öztürk'ün vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı, teskeresi. (3/973) 633 

16. — Vazife ile yurt dısır.a giden 
Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Cağlayan-
giVe İçişioii Bakanı Faruk Sükan'm ve
killik edeceğine dair CmiLhurbaşkanhğı 
tezkeresi. (3/372) 633 

Sayfa 
17. — Ölüm cezasına hükümlü Kâmil 

Akman'a nit mahkûmiyet dosyasının iade
sine dair Başbakanlık tezkeresi (3/978) 633 

10. — 2 . 8 . 1968 - 9 . 9 . 1968 tarih
leri arasında Yeni Delhi'de tertiplenen 
«Her nevi ırk ayırımının ortadan kaldı
rılması» konulu seminere Hükümeti tem
sile?! Çanakkale Milletvekili Muammer 
Baykan'ın, katılmalarının uygun görül
düğüne dair Başbakanlık tezkeresi (3/975) 633: 

634 
19. — Birleşmiş Milletler Genel Kuru

lunun 24 . 9 . 1988 tarihinde başlıyacak 
olan XXIII ncü dönem, toplantılarında Hü
kümeti temsil edecek Heyete istanbul 
Milletvekili Coşkun Kırca, İzmir Milletve
kili Settar iksel, Ordu Milletvekili Feri
dun Cemal Erkin ve Yozgat Milletvekili 
Nuri Kodamanoğlu'nun katılmalarının 
uygun görüldüğüne dair Başbakanlık tez
keresi. (3/976) 634 

20. — Bulgaristan'ın turistik merkez
lerinin gösterilmesini hedef tutan geziye 
Millet Meclisi üyeleri Muammer Baykan,, 
Muammer Dirik, Nuri Kodamanoğlu, Sad-
rettin Çanga, Hami Tezkan, Lâtif Aküzüm,, 
Ahmet Çakmak ve Osman Attilâ'nm katıl
malarının uygun görüldüğüne dair Baş
bakanlık tezkeresi. (3/974) 634 

4. __ GÖRÜŞÜLEN İSLER 634 

1. — Konya Milletvekili M. Ziyaeddin 
îzerdem'in, 4753 sayılı Kanuna bir ek 
madde ilâvesi hakkında kanun teklifi ve 
Tarım, Maliye, imar ve İskân, Adalet ve 
Plân komisyonları raporları, (2/437) (S. 
Sayısı : 713) 634,772:775 

2. — 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı 
Kamında değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi Ekrem Özden'in, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa ek 819 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesine ek, Cumhuri
yet Senatosu Aydın Üyesi iskender Ce
nap Ege ile Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi Cahit Ortaç'in, İl özel idareleri, bele
diyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar per
soneline avans verilmesi hakkında Nev
şehir Milletvekili ibrahim Bos'un, 657 sa-
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yılı Devlet Memurlara Kanununa ek 819 
sayık Kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında, Trabzon Milletvekili Ahmet 
İhsan Binicioğlu ile Denizli Milletvekili 
Zafer Nihat Özel'in,, özel idare ve bele
diyelerle Kamu İktisadi Teşebbüsleri me
mur ve hizmetlilerine avans suretiyle 
ödeme yapılmasına dairi Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve iki arkadaşının, 
657 sayılı Devlet Memurlara Kanununa 
ek 819 sayılı Kanuna bir ek madde ek
lenmesine dair, Cumhuriyet Senatosu De
nizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, 657 sayalı 
Devlet Memurları Kanununa ek 819 sayı
lı Kanuna yeniden ek yapılması baklan
da, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
3659 sayılı Kanun hükümlerine tabi ku
ruluşlarda çalışanların aylık ve ücret
lerine geçici zam uygulanmasına dair 
819 sayılı Kanuna ek, İstanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca ve 5 arkadaşının, Mahallî 
idarelerde ve Kamu iktisadi Teşebbüs
lerinde çalışan memur ve hizmetlilere 
zam yapılması hakkında, istanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, Emekli, âdi malûl, 
vazife malûlü, dul ve yetim ayltığı alan
lara da geçici zam verilmesini sağlamak 
üzere 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanu
nuna bir madde eklenmesine dair ve Balı
kesir Milletvekili Adnan Akın'ın, 
29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklif
leri. ve içişleri, Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 4 er üye seçilerek 
kurulan Geçici Komisyon raporu (1/508, 
2/439, 2/518, 2/519, 2/250, 2/543, 2/544, 
2/611, 2/613, 2/628, 2/692) (S. Sayısı : 
716) 634:635 

3. — Kooperatifler kanun tasarısı ile 
Konya Milletvekili Fakif özfakih ile Ada
na Milletvekili Kemal iSaniibrahimoğlu 
ve 23 arkadaşının, Kooperatifler kamımı 
teklifi ve Bursa Milletvekili Kasım öna-
dım'ın, Kooperatifler kanunu teklifi ve 
Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân komis
yonlarından 3 ©r üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (1/151, 2/53, 2/232) 
(S. Sayısı : 351 ve 351 e 1 nci ek) 635:656 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 656 
A) Yazılı Sorular ve cevapları 656 
1. — Çankırı Milletvekili Dursun Ak-

oaoğlu'nun, yürürlükte olup da uygulan-
mıyan kanun, tüzük veya yönetmelik bu
lunup bulunmadığına ve denetleme organ
larına dair sorusu ve Başbakan • Süley
man Demirerin fazılı cevabı (7/468) 656:657 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'mm, Türkiye'de monte edilen ulaştır
ma ve tarım araçları üzerinden elde olu
nan kârlara dair sorusu ve Ticaret Baka
nı Ahmet Türkel ile Başbakan ıSüleyman 
Demirerin yazılı cevapları (7/525) 657:659 

3. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğ-
lu'mm, Türkiye'de mezru arazinin katî 
miktarının belli olup olmadığına dair 
Eomstt ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'm 
yasalı cevabı (7/546) 659:661 

4. — Ankara Milletvekili Ahmet Dal
lı'nm, teşkilânlanmamış kredi piyasasının 
desteklenip desteklenmediğine dair soru
su ve Başbakan Süleyman Demire! ̂ in ya
zılı cevabı (7/578) 661:662 

5. — i;smir Milletvekili Mustafa Uyar'-
m ösel yüksek okullara dair sorusu ve 
Millî Flitim Bakanı ilham i Ertem'in ya
zılı cevabı (7/581) 662:668 

6. — Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yıteıaz'm, Hurâneye ait balık avlama yer-
1crİTiJn kiralanmasına d?dr sorusu ve Mar 
Üye Bakanı Cihat Bilgehan'ın yazılı ce
vabı (7/610) 669:671 

7. — Giresun Milletvekili Kudret 
Bocııter'in, Tarım Bakanlığı aleyhine açı
lan dâvalara dair sorusu ve Tarım Baka
nı Bahri Dağdaş'm yazılı cevabı (7/652) 671: 

675 
8. — Kırklareli Milletvekili Hasan 

Tahsin Uzun'un, Tekirdağ vilayetinidfe ya
pılacağı söylenen ilk öğretmen okulu bina-
«rna rtol^r sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
İlhami Ertem'in yazılı cevabı (7/662) 676 

9. — Tekîrtf^ğ Milletvekili Orhan öz-
trak'm, Tekirdağ ve civarında soğan sa
tış fiyatlarına dair sorusu ve Ticaret Ba
kam Ahmet Türkel ile Tarım Bakanı Bah
ri Dağdaş'm yazılı cevaplan (7/671) 677::678 

10. — Afyon Karahisar Milletvekili 

613 — 
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Şevki Güler'in, Afyon'un Emirdağ ilçesi 
köylerinde Hazineye ait arsalara dair soru
su ve Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın ya
zıl* cevabı (7/677) 678:685 

11. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, bankalardan kredi alan bir parti 
başkanının oğluna dair sorusu ve Ticaret 
Bakanı Ahmet Türkel'in yazılı cevabı 
(7/678) G86 

12. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Ne-
bioğlu'nun, memleketimizde petrol tevzi is
tasyonlarının sayısına, tanzimine ve sattık
ları petrole dair sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin ile Ticaret 
Bakanı Ahmet Türkel'in yazılı cevapları 
(7/700) 6f,6:OG 

13. — Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, protesto edilen küçük 
esnaf, tüccar ve sanayiciler ile iflâs eden 
bankalara dair sorusu ve Ticaret Bnkanı 
Ahmet Türkel'in yazıl; cevabı. (7/703) 607: 

707 
14. — Afyon Karahisar Milletvekili 

Murat öner'in, NATO akar yakıt boru 
halttı için kamulaştırılan arazilerin be
dellerine dair sorusu ve Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan'ın yazılı cevabı. (7/704) 707: 

703 
15. — Yozgat Milletvekili Nuri Koda-

manoğlu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesi j 
Ziraat Odası Meclisinin teşekkülüne dair 
Sorusu ve Tarım Bakanı Bahri Dağdas
ın yazılı cevabı. (7/709) 708:709 

16. — Adana Milletvekili Kemal Sa-
rıibrahimoğlu'nun, Meksika menşeli buğ-
dağ tohumu ile Ceyhan nehri ve kolları 
üzerinde yapılacak baraj ve sulama, te
sislerime dair sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'in, Ti
caret Bakanı Ahmet Türkel ile Tarım 
Bakanı Bahri Dağdaş'm yazılı cevapları 
(7/711) ' 709:712 

17. — İstanbul Milletvekili Coşkun 
Kırca'mn, Türkiye ile NATO arasındaki 
münasebetlere dair sorusu ve Başba
kan Süleyman Demirel'in yazılı cevabı 
(7/724) 712:714 

18. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Sakarya'nın Kayalar Memdıı- | 
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hiye köyündeki kanalın beton duvar içine 
alınmasına dair serusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'in ya
zılı cevabı. (7/728) 714:715 

19. — Muş Milletvekili Nermin Neft
çimin, Muş Devlet Hastanesinin müte
hassıs hekim ihtiyacına dair sorusu ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat 
Âli Özkan'ın yazılı cevabı. (7/732) 716 

20. — Muş Milletvekili Nermin Neft
çi'nin, Muş ilindeki sağlık ocaklarının 
doktor ihtiyacına dair sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Öz
kan'ın yazılı cevabı. (7/733) 716 

21. — Yozgat Milletvekili Nuri Ko-
damıanoğlu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçe
sine bağlı Darboğaz ve Porsuk köylerini, 
Ulukışla ve Ankara Adana yoluna bağ
lıyacak köprüye dair sorusu ve Köy İş
leri Balkanı H. Turgut Toker'in yazılı ce
vabı. (7/738) 716:717 

22. -— Yozgat Milletvekili Nuri Ko-
daımanoğlu'nun, Niğde'nin Ulukışla il
çesine bağlı Hasangazıi köyünün içme su
yu tesisatına daiir sorusu ve Köy İşleri 
Bakam H. Turgut Toker'in yazılı ce
vabı. (7/739) 717:718 

23. — Yozgat Milletvekili Nuri Ko-
dajmanoğlu'nıun, Niğde'nin Ulukışla il
çesine bağlı Beyağlı köyünün su işine 
dair sorusu ve Köy İşleri Balkanı H. Tur
gut Toker'in yazılı cevabı. (7/740) 718 

24. — Yozgat Milletvekili Nuri Ko-
dama'noğlu'nıın, Niğde'nin Merkez ilçe
sine bağlı Madenşıhları köyünde kuru
lan Tarım Kredi Kooperatifinin faaliye
tine dair sorusu ve Ticaret Bıakanı Ahmet 
Türkel'in yazık cevabı. (7/741) 718:719 

25. — Giresun Milletvekili Kudret 
Bosuter'in, Adlî ve Temyiz Mahkemeleri 
ile Danıştaydaki dosyalara dair sorusu 
ve Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in yazılı 
cevabı. (7/742) 719:721 

26. — Giresun Milletvekili Kudret 
Bosuter'iln, Baikaınhk ve Bakanlığa bai>lı 
kurulrşların merkez teşkilâtında çalış
tırılan personele ve yapılan işlere daiır 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Sadettin 
Bilgiç'in yazılı cevabı. (7/746) 722:725 
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27. — Giresun Milletvekili Kudret Bo-

suter'in,, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı 
kuruluşların merkez teşkilâtında çalış
tırılan personele ve yapılan işlere dair 
sorusu ve Tarım Bakanı Bahri Dağdas
ın yazılı cevabı. (7/748) 726:732 

28. — Giresun Milletvekili Kudret Bo-
suter'in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı 
kuruluşların merkez teşkilâtında çalış
tırılan personele ve yapılan işlere dair 
sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Vedat Âli Özkan'ın yazılı cevabı. 
(7/750) 733:734 

29. — Giresun Milletvekili Kudret Bo-
suter'in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı 
kuruluşların merkez teşkilâtında çalış
tırılan personele ve yapılan işlere dair 
sorusu ve Bayındırlık Bakanı Orhan 
Alp'in yazılı cevabı. (7/752) 734:735 

30. — Giresun Milletvekili Kudret Bo-
suter'in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı 
kuruluşların merkez teşkilâtında çalıştı
rılan personele ve yapılan işlere dair so
rusu ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabrı 
Çağlıyangil'in yazılı cevabı. (7/753) 735:736 

31. — Giresun Milletvekili Kudret Bo-
suter'in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı ku
ruluşların merkez teşkilâtında çalıştırı
lan personel© ve yapılan işlere dair so
rusu ve imar ve iskân Bakanı Kaldım 
Menteşeoğlu'nun yazılı esvaJbı. (7/753) 73(5:737 

32. — Giresun Milletvekili Kudret Bo-
suter'in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı ku
ruluşların merkez teşkilâtında çalıştırı
lan personel© ve yapılan işlere dair 
sorusu ve Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Nihad Kürşad'm yazılı cevâbı. (7/760)737:738 

33. — Aydın Milletvekili Reşat Üzar-
da'nm, İsparta'nın Eğridir Gölündeki-
dalyanlara dair sorusu ve Maliye Babanı 
Cihat Bilgehan'm yazılı cevabı (7/761) 739:741 

34. — Erzurum Milletvekili Adnan 
Şenyurt'un, Tekman'ın Şahvelet üzerin
den Erzurum'a bağlanmasına dair so
rusu ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in 
yazılı cevabı. (7/768) 741 

35. — Konya Milletvekili S. Faruk 
Önder'in, Türkiye'deki Jandarma Ko

mando tabura miktarına ve iskân yer
lerine dair sorusu ve içişleri Bakanı Fa
ruk Sükan'ın yazılı cevabı. (7/771) 741:744 

36. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in, Resmî dairelerin petrol ihtiya
cının millî petrol şirketlerinden temin 
edilmesine dair Borusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynakjar Bakanı Refet Sszgin 
ile Ticaret Bakanı Ahmet Tüıi'ıel'in ya
salı cevapları. (7/772) 744:746 

37. — Bursa Milletvekili Kasım Ön
adım'in, sanayicilere ucuz kömür temin 
edilmesine dair sorusu ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'in 
yazılı cevabı. (7/773) 746:747 

38. — Bursa Milletvekili Sadrettin 
Çanga'nm, seçimlerin yapıldığı 2 Hazi
ran giinü meydana gelen olaylara dair 
sorusu ve içişleri Bakanı Faruk Sükan'
ın yazılı cevabı. (7/776) 747:758 

39. — Adıyaman Milletvekili Süley
man Arif Emre'nin, Adıyaman'ın Besni 
ilçesi, ile Güney Anadolu'da bulunan ya
bani sakız ağaçlarının aşılanmasına dair 
sorusu ve Tarım Eakanı Bahri Dağdaş'-
m yazık cevabı. (7/779) 759 

40. — Adıyaman Milletvekili Süley
man Arif Emre'nin, Adıyaman ile Ger
ger ve Gerger ile Tillo arasındaki yol 
ihtiyacına dair sorusu ve Bayındırlık 
Bakanı Orhan Alp'in yazılı cevabı. (7/780) 759: 

760 
41. — Adıyaman Milletvekili Süley

man Arif Emre'nin, Adıyaman'ın Göl
başı - Besni ve Besni - Cvaziantep arasın
daki yolların udah ve tarıa^üaıım^ınr., 
dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Or
han Alp'in yazılı cevabı. (7/781) 760 

42. — Adıyaman Milletvekili Süley
man Arif Emre'nin, Adıyaman ile Çeiik-
han ilçesi arasındaki yol ihtiyacına dair 
sorusu ve Bayındırlık Bakanı Orhan 
Alp'in yazılı cevabı. (7/702) 760:761 

43. — Adıyaman Milletvekili Süley
man Arif Emre'nin, Adıyaman ilinin iç
me suyu ihtiyacına dair sorusu ve İmar 
ve iskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'
nun vazıh cevabı. (7/783) 761:762 

44. — Adıyaman Milletvekili Süley
man Arif Emre'nin, Adıyaman'm Besni 
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Sayfa 
ilçesi hudutları içinden geçen Tavas vs 
Çögenek sularının beton kanala alınma
sına dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Refet Sezgin'in yasılı ce
vabı. (7/784) 762 

45. — Adıyaman Milletvekili Süley
man Arif Emre'nin, Adıyaman'ın Göl
başı ilçesi hudutları içinde bulunan 
Azaplı gölü bataklığının kurutulmasına 
dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Refet Sezginin yazılı cevabı, 
(7/785) 762:763 

46. — Adıyaman Milletvekili Süley
man Arif Emre'nin, Adıyaman'ın Göl
başı ilçesine bağlı bâzı köylerin heyelan
dan korunmasına dair sorusu vo îmar 
ve îsknâ Bakanı Haldun Menteşeoğlu.'-
nun yazılı cevabı. (7/786) 763:764 

47. — Aydın Milletvekili Reşat Öza?'-
da'nın, felçli hastaları tedavi eden ma
saj uzmanına dair sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Öz
kan'ın yazılı cevabı. (7/787) 764 

48. — Trabzon Milletvekili Ali Rıaa 
Uzuner'in, Trabzon'un Of ' ilçesine bağlı 
Balaban kasabasının bucak haline ge
tirilmesine dair sorusu ve içişleri Faruk 
Sükan'ın yazılı cevabı. (7/788) 765:766 

49. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon il radyosunun perso-

Sayfa 
nel ihtiyacına dair sorusu ve Turizm ve 
Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad'm yaslı 
cevabı. (7/789) 766:767 

50. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon'a bağlı Yomra 
ve Arsin ilçeleri ile benzeri kasaba ge
çişlerinde tretuar inşası ve gerekli tra
fik nizamının kurulmasına dair sorusu 
ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in ya
zılı cevabı. (7/790) 767 

51. — Burdur Milletvekili İsmail Bo-
yacıoğlu'nun, Burdur ilinin Boz Çay 
Projesinin ne zaman icra programına 
alınacağına dair sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'-
in yazılı cevabı. (7/793) 767:768 

52. — Burdur Milletvekili ismail Bo-
yacıoğhı'nun, Burdur iline bağlı bâzı ilçe 
ve bucakların elektrik ihtiyacının karşı
lanmasına dair sorusu ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'in 
yazılı cevabı. (7/794) 768:769 

53. — Zonguldak Milletvekili Ekmel 
Çetiner'in, Ziraat Bankası Kooperatifler 
Müdür Muavininin tçticaret Genel Mü
dürlüğüne tâyin şekline ve aldığı ek 
görevlere dair sorusu ve Başbakan Sü
leyman Demirsl'in yazılı cevabı, (7/796) 769: 

771 

&EC3N TUTANAK ÖZETÎ 

Yapılan yoklama sonucunda çoğunluğun ol
madığı anlaşıldığından ve 1 saat sonra da bu
lunması muhtemel görülmediğinden, önceki 
birleşimde alınan karar gereğince, 30 . 9 . 1968 
Pazartesi günü saat 15,00 te toplanılmak üzere 
hirleşime saat 15,05 te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nur et cin Oh 

Kâtip 
Konya 

İsmet Kapısız 
Kâtip 
SİV9İ3 

Tevfik Koralimi 

SORULAR 

Sözlü Soru na ve sulama kanalları açılmasına dair sözlü 
1. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'mm, soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba-

Konya Ovasının su baskınlarından korunması- kanlığına gönderilmiştir. (6/754) 
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Yanlı sorular 
1. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 

Ekinci'nin, Bolumun Mengen ilçesine bağlı Ka-
vacık koyunda yeniden inşa edilecek ilkokul 
arazisinin istimlâkine dair yazılı soru öner
gesi, Millî Eğitim ve İçişleri Bakanlığıma gön
derilmiştir. (7/792) 

2. — Eurdur Milletvekili İsmail Boyacıoğ-
lu'nun, Burdur ilinin Boz Çay Projesinin ne 
zaman icra programına alınacağına dair ya
zılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/793) 

3. — Burdur Milletvekili İsmail Boyacıoğ-
lu'nun, Burdur iline bağlı bâzı ilçe ve bııcak-

2. — GELEN 

TASAR [LAK 
1. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansının 

Ayrıcalık ve Muafiyetleri hakkında Anlaşmaya 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin katılması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı. 
(1/534) (Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonla
rına,) 

2. — 1078 sayılı Yedeksubay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanım tasarısı (1/535) (Millî Savunma 
Komisyonuna.) 

3. — Meslekî Malzemenin Gerici İthaline 
İlişkin Gümrük Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı. 
(1/536) (Dışişleri, Gümrük vo Tekel ve Plân 
komisyonlarına,) 

4. — Eşyaların Geçici Kabulü için A. T. A. 
Karneleri hakkında Gümrük Sözleşmesine ka
tılmamızın uygun bulunduğuna dair kanım ta
sarısı. (1/537) (Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonlarına.) 

5. — Sergi, Fuar, Toplantı, veya benzeri 
Yerlerde Sergilenecek veya kullanılacak eşya
nın ithalindeki kolaylıklarla ilgili Gümrük Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı. (1/538) (Dışişleri, Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonlarına.) 

6. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe Kanununa bağiı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvelleri arasında 15 000 000 
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larm elektrik ihtiyacının karşılanmasına dair 
] yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/794) 

4. — Burdur Milletvekili İsmail Boyacıoğ-
lu'nım, Burdur'ıırı Ye iiova Alan köy arazi-
lerinin taban sularının giderilmesine ve Melli 

| bucağı ile buna bağılı (köylerin içme suyu ihti-
'• yacıııa dair yazılı soru önergesi, Köy İşleri 
; Bakanlığına gönderilmiştir. (7/795) 
! 5. — Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetin'-
! er'in, Ziraat Bankası Kooperatifler Müdür 

Muavininin îçticaret Genel Müdürlüğüne tâ-
| yin şekline ve aldığı ek görevlere dair ya

zılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş-
I tir.. (7/796) 

KÂĞITLAR 

liralık aktarma yapılması hakkında kanun ta-
tasarısi. (1/539) (Bütçe Karma Komisyonuna.) 

7. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci 
maddesinin yeniden düzenlenmesine ve bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı (1/540) (Adalet Komisyonuna.) 

8. — Yatılı bölge okullarında döner serma
ye kurulmasına dair kanun tasarısı (1/541) 
(Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına.) 

9. — Otel, Motel - Han ve Pansiyonlarda 
oturan ve çalışanlar ile bina kapıcılarının kim
liklerinin bildirilmesi hakkında kanım tasarısı 
(1/542) (Adalet ve İçişleri komisyonlarına,) 

10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Snudi Ara
bistan Kırallığı Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırmasına dair 12 Haziran 1968 tarihli anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı (1/543) (Ulaştırma VJ 
Dışişleri komisyonlarına.) 

11. — 20 Nisan 1988 tarihinde Ankara'da 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Kültür Anlaşması» nın onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı (1/544) 
(Millî Eğitim ve Dısirkri komisyonlarına.) 

12. — Dünya, Posta Birliği Kuruluş yasası 
ile son protokolü ve bunlara bağlı Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtı ile Dünya Posta Birliği ara
sındaki anlaşmaların onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı (1/545) (Dış-

| işleri ve Ulaştırma komisyonlarına.) 
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13. — îstanbul Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 
KaHÜnuna bağlı cetvellerde değişi dik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı (1/546) (Bütçe 
Karma Komisyonuna.) 

14. — Hudut v© Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkmda kanun 
tasarısı (1/547) (Bütçe Karma Komisyonuna.) 

15. — Ankara Üniversitesi 1988 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişildik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı (1/548) (Bütçe 
Karma Komisyonuna). 

16. — Su kaynaklarının kullanılması hak
kında kanun tasarısı (1/549) (içişleri, Tarım, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Adalet ve Plân- Ko
misyonlarına) 

17. — Kahve ve Çay inhisarı Hakkındaki 
4223 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin değişti-
rilmeisne dair kanun tasarısı (1/550) (Tarım, 
Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonlarına.) 

18. — Vakıflar Genel Müdürlüğü Vazife ve 
Teşkilâtı hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesinle, bu kanuna bir fıkra ve 
ek maddelerle bâzı geçici maddeler eklenmesi
ne dair kanun tasarısı (1/551) (Maliye ve Plân 
komisyonlarına). 

19. — Gece öğretimi yapan üniversitelerde 
öğretim üyeleri ile yardımcılarına ve diğer 
personele ek ücret verilmesine dair kanun tasa
rısı (1/552) (Millî Eğütm ve Plân komisyon
larına.) 

20. — 2262 sayılı Sümerbanık Kanununun 
6606 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü madde
sinin değiştirilmesi haikkında kanun tasarısı 
(1/553) (Sanayi ve Plân komisyonlarına). 

21. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Ka
nununun 693 sayılı kanunla değişik geçici 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı (1/554) (Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarına). 

22. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli ıSandığı Kanununun 49 ncu maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/555) (Maliye ve Plân komisyonlarına). 

TEKLİFLER 

23. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ilk ve orta okullarla liselerde mecburi trafik 
dersi dkuifeulmasına dair kamun teklifi (2/725) 
[Millî Eğitim ve içişleri Komisyonlarına] 

24. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
1309 doğumlu Mehmetoğlu İbrahim Çavuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi (2/726) [Maliye ve Plân Ko
misyonlarına]. 

25. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalın'ın, Türk Ceza Kanununun 273 ncü 
maddesine fıkralar ilâvesine dair kanun teklifi 
(2/727) [Adalet Komisyonuna] 

26. — izmir Milletvekili Şeref Bakşık'ın, 
275 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanununun 20 nci maddesi 3 ncü bendinin de-
ğiş'tirilmeıisne dair kanun teklifi (2/728) [Ça
lışma Komisyonuna]. 

27. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve birlikleri kanu
nu teklifi (2/729) [Maliye, Ticaret ve Plân ko
misyonlarına] 

28. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve 6 arkadaşının, şehitler için şeref levhası 
asılması hakkında kanun teklifi (2/730) [Mil
lî Eğitim, içişleri ve Millî Savunma komisyon
larına). 

29. — Samsun Milletvekili Yaşar AkâTın, 
Samsun Merkez ilçesi Bafra ve Alaçam ilçele
ri tütün üreticilerinin Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasına ve Zirai Kredi Kooperatifle
rine olan borçlarının faizsiz ve kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren başlamak üzere 
beş müsavi taksitte ödenmesi hakkında kanun 
teklifi (2/731) [Ticaret, Maliye Tarım ve Plân 
komisyonlarına]. 

30. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ile Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldı
rım'in, Millet Meclisi içtüzüğü teklifi (2/732) 
[Anayasa Komisyonuna] 

31. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora ve 5 arkadaşının 444 sayılı Kanu
nun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi (2/733) [Plân Komisyo
nuna] 

CUMHURİYET SENATOSUNDAN GELEN 
İŞLER 

32. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay 
ve 3 arkadaşının, 8 . 5 . 1967 tarih ve 864 sa
yılı Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 nci maddesi
nin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna 
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ek 7 noi maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun teklifi (2/624) [Çalışma Ko
misyonuna]. 

TEZKERELER 
33. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 

Işıkpınar köyü, hane 37 cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettin oğlu Emine'den olma 1.1.1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. 
(3/957) [Adalet Komisyonuna] 

34. — Tekel Genel Müdürlüğü 1962 malî 
yılı döner sermaye hesaplarına ait 1962 bilan
çosu ile murakıp raporunun sunulduğuna dair 
Başbakanlık tezkeresi. (3/958) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

35. — istanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/959) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

36. — Malatya Milletvekili Hamit Fendoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/960) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlanndan mürekkep 
Karma Komisyona) 

37. — Balıkesir Milletvekili Zeki Yüce-
türk'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/961) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

38. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması baklan
da Başbakanlık tezkeresi. (3/962) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

39. — İstanbul Milletvekili Sadun Aren ve 
Ankara Milletvekili Rıza Kuas'm yasama doku
nulmazlıklarının kaldırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi. (3/963) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yona) 

40. — Orta - Doğu Teknik üniversitesi 1967 
malî yılına ait murakıp raporlarının sunuldu
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi. (3/964) (Ka
mu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nuna) 

RAPORLAR 
4.1. — Yalova Kaplıcaları işletme idaresi

nin 1963, 1964 ve 1965 bütçe yılları hesap işlem
leriyle bilançolarının sunulduğuna dair Sayış-

30 . 9 . 1968 O : 1 

tay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyo
nu raporu. (3/887, 3/888, 3/889) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 722) [Dağıtma tarihi : 30. 9 .1968] 

42. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesıaibma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu. (3/898, 1/174) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 723) [Dağıtma tarihi 30.9.1968] 

43. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1965 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Karayolları Genel Müdür
lüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/870, 
1/343) (Gündeme) (S. Sayısı : 724) [Dağıtma 
tarihi : 30 . 9 . 1968] 

44. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(3/153, 1/39) (Gündeme) (S. Sayısı : 725) 
[Dağıtma tarihi : 30 . 9 . 1968] 

45. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1963 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhesap ka
nun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(3/287, 1/53) (Gündeme) (S. Sayısı : 726) 
[Dağıtma tarihi : 30 . 9 . 1968] 

46. — Ankara Üniveristesinin 1965 bütçe yı
lı Kesinhesabına ait uygunluk bildıiriıminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara Üniversitesi 1965 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu. (3/886, 1/356) (Gündeme) (S. Sayısı : 
727) [Dağıtma tarihi : 30 . 9 . 1968] 

47. — istanbul üniversitesinin 1964 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
si ile istanbul üniversitesinin 1964 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu. (3/533, 1/214) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 728) [Dağıtma tarihi : 30 . 9 . 1968] 
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48. — istanbul üniversitesinin 1965 bütçe 
yılı Kesimheısabınıa laoıt uygunluk bildiriminin 
sunulduğıuna dair .Sayıştay Başkanlığı tezkere
si ile istanbul üniversıitesinıin 1965 Bütçe yılı 
Kesinıhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/871, 1/366) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 729) [Dağıtma tarihi : 30.9.1968] 

49. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1964 
bütçe yılı Kesinhesajbına ait uygunluk bildiri
mimin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanu
nu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(3/395, 1/172) (Gündeme) (S. Sayısı : 730) 
[Dağıtana tarihi : 30 . 9 . 1968] 

BİRİNCİ OTURUM 
BAŞKAN — Fcrruh Bozbeyii 

KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Konya), Fethi Alacalı (Tokat) 

BAŞKAN — Tatil sonu. çalışmalarımızın j zin 86-noı Birleşimini açıyorum. 
hayırlı ve başarılı olması dileğiyle Meclisimi- j Çoğunluk vardır, görülmelere başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 0-E7TE1 KURULA SUNUŞLARI 

./. — Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş'-
%n, Bartın ve çevresinde vuku bulan deprem ve 
alınmam (jcreîdi tedbirler konuşundu demeci. 

BAŞKAN — Birçok arkadaşımız Başkanlı
ğa müracaat ederek gündem dışı söz dileğinde 
bulunmuşlardır. Bunlardan sadece ikisine söz 
vereceğim. 

Sayın Cahit Karakaş, buyurun efendim. 

CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Sayın 
milletvekilleri, son birkaç ay içerisinde yur
dumuzda hemen hergün bir başka yerin dep
remle sallandığına dair haberleri endişeyle rad
yolarda dinliyor, gazetelerde okuyor veya biz
zat yaşıyoruz, işte 3 Eylül günü de Bartın ve 
civarında aynı hal vukua geldi. Hiç hatırda ve 
hayalde olmıyan, Türkiye deprem haritaların
da bugüne kadar işaret edilmemiş, asırlarca 
herkesin deprem dışı bölge olarak bildiği Bar
tın ve çevresi, yıkıcı karakterdeki şiddetli bir 
depremin tahribatına sahne oldular. 

Yapılar üzerinde yaptığı tesirleri, yüzlerce 
senedir hiçbir hasar görmemiş tarihi eserlerde
ki tahribatı, yamaç kaymaları, bâzı yerlerde 
açılan yer çatlaklarından çamurlu sular fışkır
ması gibi halleriyle bu deprem sekiz şiddetine 

kadar ulaşmış bulunmaktadır. Ayrıca deprem 
esnasında dtmsde mü-şahacle edilen kuvvetli 
su hareketleri, alçalma ve yükselmeler bu dep
remin denizi de içine aldığını ifade etmektedir. 
Bu âfet, halen sallanmakta devam eden yalnız 
Bartın ve çevresi için değil, şimdiye kadar yer 
sarsıntısı yaşamamış ve yaşamıyacağmı zanne
den ve depreme karşı maddî, mânevi hiçbir 
hazırlık içinde bulunnııyan bölgelerimizdeki 
vatandaşlarımız için de ciddî bir huzursuz
luk konusu olmuştur. Bilhassa Bartın depremi 
artık kesin olarak ortaya koymuştur ki, Türki
ye'mizin her yerinde, her hangi bir anda dep
rem olması mukadderdir. Kaldı ki, Türkiye za
ten dünya deprem kuşağının tam olarak içeri
sinde bulunmakta ve elde mevcut ikibin senelik 
deprem tahmini kayıtlarına göre her parçası 
direk veya endirekt olarak deprem tesirinde 
kalmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, işaret ettiğim gibi 
Bartın depremi sekiş şiddetinde olmasına rağ
men büyük bir talih ve tesadüf eseri olarak 
gündüz ve herkesin pazarda bulunabileceği bir 
saate isabet etmesi ve bilhassa okulların henüz 
açılmamış bulunmaları sebebiyle can kaybı 29 
da kalabilmiştir. Ayrıca Bartın ve çevresindeki 
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yapıla a n msbeien iyi malzeme ve iyi konst dik
siyonda yapılar ; olmaları da hasarı büyük öl
çüde azaltmıştır. İste bulnardan dolayıdır ki 
bu şiddetteki depremlerde yurdumuzda heran 
beklenilebilecek olan büyük adetteki yaralı ve 
ölü kaldırma ameliyesi gerekmemiş, enkaz te
mizleme bir problem teşkil etmemiş, bölgenin 
ekonomik durumu icabı açlık mevzuu ortaya 
çıkmamı?, ulacım imkânsızlıkları, yangın ve 
salgın hastalık ba âfete eklenmemiştir, i lk an
dan itibaren beliren konu; evleri yıkılan veya 
tahrip gören vatandaşlarla, korku sebebiyle ev
lerine giremiyenleıin muvakkat iskânları ol
muştur. Bunu bilhassa devamlı ve şiddetli ya
ğan yağmurlar daha üzücü hale sokmuştur. 

Hükümetin göstermiş olduğu yakın alaka 
ve kendi gayretleriyle Bartın halkı yaralarını 
kısa zamanda sarma gayretinde ve mecburiye
tindedir. Ciddî olarak ele alınması elzem olan 
konu; yapılmış ve yapılacak olan deprom araş
tırmalarının tam neticelerinin açıklanması ile 
belirecek olan depremin esas karakter ve vasfı
nın halka duyurulması ve bu neticelere göre 
mahallî yaşantı ve sosyal durum da düşünüle
rek yeni yapı tip ve metadlarının inkişaf etti
rilmesidir. işte 3 Eylül depreminden Bartın ve 
çevre ballanın en büyük moral bozukluğu, dep
remin yaptığı maddî tahribatın ötesinde bek
lenmedik ve ümid-idelimedik şekilde gelen bu 
muazzam sarsıntı karşısında önceden hazırlık
sız ve bilgisiz olmadan mütevellit â:i;ı: durum
da kalmış olmalarıdır. 

Sayın milletvekilleri, nasıl hergün sallanan 
Japonya'da halk depremin ne demek olduğunu, 
ona karşı alınması icabeden tedbirleri çok iyi 
biliyor ve bu sebeple sallantıları alelade hâdi
seler gibi karşılayabiliyor ise, Türkiye'mizde 
de deprem fikrinin herkesin kafasına girmesi 
ve ondan zararsız kurtulma çarelerini öğren
miş olması elzemdir. Bana temin için bütün 
jeofizik ve sismoloji enstitülerimizin ve dep
remle ilgili uzmanlarımızın Türkiye deprem 
bölgelerinin ciddî araştırmalarına girişmeleri 
ve bunların ışığı altında halkı, .şehirden köye 
kadar, muhtemel depreme karşı uyarıcı ve ha
zırlıklı kılıcı yapı sistemleri ve malzemeleri in
kişaf ettirilmesi lâzımdır. 

Acı olan şudur ki, çok yakınen tesbit etti
ğim Bartın depreminde en çok hasar gören ya

pılar, haddizatında depreme mukavim olması 
düşünülmeden yapılmış, temelleri ve malzeme
leri zayıf binalarla, deprem enerjisinin tesiri
ni artıran dolgu zeminlerde inşa edilmiş yapı
lardan ibarettir. 

Ayrıca resmi yapıların ve bu arada bilhas
sa okulların en fazla hasar gören yapılar ara
cında olduğunu söylemek de bir başka nokta
dan acı olmaktadır. Bütün vatan sathında okul, 
hastahane, hükümet konağı gibi büyük kala
balıkların bulunabileceği resmi binaların, ba
raj, liman gibi çok büyük külfetlerle yaratılan 
yapıların depremin muhtemel şiddetlerine göre 
hesap ve inşa edilmeleri zarureti doğmuştur. 

Tabiî güzellikleri, sosyal ve ekonomik duru
mu ile daima cazip ve özenilir bir yer olan Bar
tın ve çevresinin son deprem dolayısiyle uğra
dığı bu talihsizlik Türkiye'mizin diğer bölge
leri için örnek alınabilirse, o takdirde bu âfet 
bir nev'i teselli olarak değerlendirilebilecektir. 

Bartın depreminde hayatlarını kaybetmiş 
olanları huzurunuzda rahmetle anar, hepinize 
saygılar sunarım. 

2. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pala-
oğlıı'nuu, Sivas ili ve çevresinin sorunları hak
kında demeci ve Devlet 1'akam Seufi Öztürk'-
iin cevabı. 

BAŞKAN — Saym Mustafa Kemal Palaoğlu. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) 
— Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, özellikle 
Sivas ve çevresinin ve genel olarak bütün bir 
bölgenin bâzı sorunları için huzurunuzda bu
lunuyorum. 

Gündem dışı bu konuşmamın bağında İç 
Anadolu'nun, Sivas ve çevresinin mahsul duru
muna değinmek istiyorum. 

Pek çok yıl olduğu gibi bu yıl da ilkel ta
rım şartları karşısında sahipsiz ve çaresiz bıra
kılmış olan Anadolu çiftçisi yine mahsulünü 
kara, rüzgâra, doluya, kınacık'a ve ters yele 
kaptırmıştır. 

Sivas ve çevresinin yer yer; bir çevresinde 
dolu, bir başka yerinde kuraklık, bir başka böl
gesinde kınacık, bir başka bölgesinde tars yel 
çiftçinin ve köylünün bir 3/ıîlık emeğini ve alın 
terini bu yıl da geniş ölçüşle alıp götürmüştür. 

Şimdi benim gezip görebildiğim bu çevrede 
tohumluk sıkıntısı, yiyecek sıkıntısı pek ciddî 
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bir şekilde kendisini hissettirmiştir ve geçen 
yıllardan gelerek birikmiş banka borçları, kre
di borçları kaygusu da çok ciddî şekilde kendi
sini hissettirmektedir. 

Huzurunuzda hükümetten, çok âcil olarak, 
bu bölgede rutin çalışmaların dışında ve üstün
de ciddî ve olağanüstü tetkikler yaptırmasını, 
yiyecek ve tohumluk yardımı cihetine gitmesini 
ve banka borçlarının ertelenmesi konusunda, 
hattâ gerekirse süratli mevzuat değişiklikleri 
de yaptırılarak, ilgililerin dikkatlerinin çekil
mesini temenni ve rica ediyorum. 

Geçen yıl veya önceki yıllar yine böyle 
makûs tabiat şartları dolayısiyle mahsul ala
madıkları için banka borçları ertelenmiş bulu
nan çiftçilerimizin ve köylülerimizin bu yıl bu 
nedenle birikmiş bulunan borçlarının tahsili ci
hetine gidileceği intibaını aldım. Zaten verecek 
bir şeyi yok, bunun için de çok haşin bir kay-
gusuzluk içinde. 'Gelsinler bankacılar, neyimi
zi alacaklar...» diyorlar. Hükümetin ilgisini rica 
ediyorum. 

Bahis böylece açılmışken genel olarak bu 
bölge halkının ve çiftçimizin tarım ürünlerinin 
fiyatları konusuna değinmekte yarar gülüyo
rum. 

Hayatın günden güne ağırlaşan şartları, ül
kemizde en çok köylüyü ve çiftçiyi tazyik al
tında tutmaktadır. Tüketim mallarının, tüke
tim maddelerinin hepsi her Allah'ın sabahında 
fiyat artışı gösterirken, başta buğday olmak 
üzere tarım kesiminde bütün ürünlerin fiyatları 
aşağı - yukarı yerinde saymıştır. Küçük nispî 
artışlar derde deva olmaktan uzaktır. 

Meseleyi yaymamak ve genişletmemek için 
yalnız buğday konusunu ele alıyorum. Buğday 
müstahsili acınacak durumdadır; Hükümet cid
dî tedbirler ve olağanüstü imkânlarla imdadına 
koşmalı ve buğday ürünleri sübvansiyone edil
melidir, desteklenmelidir. Bu konuda sulama, 
taşkınlardan korunma meselelerini de süratle 
ele almaya mecbur olduğumuzu hatırlıyorum. 

Sivas, Devlet Su işleri hizmetleri bakımın
dan Ankara bölgesine bağlı bulunmaktadır. 
Ankara, Sivas'a pek de yakın bir il değildir, 
arada başka iller vardır ve Sivas başlı başına 
çok büyük bir ildir, iç Anadolu'nun Doğu -
Anadolu'ya açılan kapısını teşkil etmektedir ve 
o kapının en büyük ilidir. Çevresi için, her ba

kımdan olduğu gibi, Devlet Su işleri hizmet
leri bakımından da tam bir merkez niteliğin
dedir. Bu itibarla Sivas merkezinde Devlet Su 
İşlerinin bir bölge müdürlüğü ihdas etmesini 
temenniye değer görüyorum. 

Bununla beraber ikinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânı sınırları içerisinde ele alınacağı söy
lenmiş bulunan yukarı Kızılırın ak Havzası su 
projelerine öncelik verilmesini, irili ufaklı su 
projelreinin süratle ele alınmasını temenni edi
yorum. 

B'AŞ'KAIT — Sayın Palaoğlu, konuşmaları
nızı lütfen bitiriniz^ 

MUSTAFA KEMAL PALAOLĞU (Devam
la) — Genel olarak yurdumuzun geri kalmış 
bölgelerinin mahsul durumuna, geçim durumu
na kısaca temas eden konuşmamı, Türk ekono
misine kısa bir bakışla bitirmek i.jiiyorum. 

Doğu'nun, iç - Anadolu'nun, daha isabetli 
bir deyimle, geri kalmış bölgelerimizin piyasa 
melr.auismasiyle, küçük teşvik tedbirleriyle 
kalkmamıyacakları artık anlaşılmış, kati ve ha
zin gerçek bunu Hükümete göstermiş olmalı
dır. Küçük teşvik tedbirlerinin özel sektörü Do
ğuya ve yurdun geri kalmış bölgelerine gön
dermediği, göndermeye gücü yetmediği anlaşıl
mış olmalıdır. Piyasa mekanizmasının Doğu
nun ve geri kalmış bölgelerimizin kalkınması
nı sağlamadığı ve sağlamıyacağı anlaşılmış ol
malıdır. Bu gerçekler karşısında Hükümetin 
meseleyi daha geniş bir perspektifle genel ola
rak ele almasını temenniye değer görmekte
yim. 

Bugün 'Türk ekonomisi maatteessüf montaj 
endüstrisiyle, sadece yemeye içmeye, giymeye 
kuşanmaya taallûk eden tüketim endüstrisiyle 
ve klâsik ekonomi kurallarının aksine, talebi 
geniş ölçüde etkiliyen reklâm taarruzlariyle bir 
istihlâk, bir tüketim ekonomisi özentisi içeri
sine sokulmuştur. Ekonominin daha yaratıcı 
unsurlar kazanmasını ve istihsal zemini üzerine 
oturtulmasını ve böyle bir anlayış içinde Doğu
yu, yurdun geri kalmış bölgelerini kalkındır
mak için daha geniş, daha ciddî ve daha radi
kal tedbirler alınmasını temenni ediyorum. 

Doğuda millî bankalarda biriken mevduat 
dahi sessiz bir şekilde Ege bölgemize, Marmara 
Havzamıza akmakta ve orada büyük krediler 
halinde kullanılmaktadır. Doğudan Batıya doğ-



M. Meclisi B : 33 

ru böylesine sessiz ve haşin bir kaynak trans
feri bahis konusudur, bir beşerî erozyon bahis 
konusudur, bir ekonomik tükenme bahis konu
sudur. Bütün bunları Hükümetin tekrar hatır
lamasını, yurdun geri kalmış bölgeleri için cid
dî tedbirler düşünmesini temenni ediyorum. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI SEYPi ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; 

Sayın Mustafa Kemal Palaoğlu'nun Sivas 
ilimiz için gündem dışı dile getirdiği husus, 
çok evvelden hükümet olarak bütün Türkiye'
ye şâmil bir mevzu halinde ele alınmış, düşü
nülmüş, tetkik edilmiş ve muktezi tedbirleri de 
alınmış bulunmaktadır. 

Hükümetimizin bidayetten beri temel pren
sibi, müstahsil köylümüzü bu sahada hiçbir şe
kilde kimsesiz, sahipsiz ve yalnız bırakmamak
tır. Her meselesine ortağız, her derdine ortağız, 
her sıkıntısında yanındayız. Bu bakımdan kim
seyi aç ve açıkta bırakmamak hususundaki te
mel prensibimiz bu sahada da tesirli surette 
yürümektedir. 

KEMAL SARÎİBEAHİMOĞLU (Adana) — 
Pamuk fiyatlarında olduğu gibi. 

DEVLET BAKANI SEYFi ÖZTÖEK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım; 

Sayın Palaoğlu, Sivas'ta seçim çevresi iti
bariyle bölge görüşlerini aksettirme amaciyle, 
daha doğrusu bölgecilik yapma amaciyle bâzı 
sözler sarf ettiler. Türkiye'nin meselelerini millî 
hüviyette ve bir bütün olarak mütalâa etme 
karakterini her siyasi partiye mensup arkada
şın taşıması ve temsil etmesi, görüşlerinde bu
nu hâkim kılması şayanı arzudur. Türkiyede 
şu bölge bu bölge değil, bunların hepsi bütü
nüyle bir millî plân içerisinde değerlendiril
mekte, ihtiyaçlar takibolunmakta, ihtiyaçların 
gerektirdiği tedbirler alınmaktadır. 

Muhterem arkadaşlaşımız Sivas'taki mesele
yi dile getirirken genel ekonominin hangi isti
kametlere yönelmesi noktası üzerinde do durdu. 
Bu mesele, takdir edersiniz ki, gündem dışı bir 
konuşmanın mevzuu içerisinde hal ve fasledile
cek, münakaşası yapılabilecek bir konu değil-

30 . 9 . 1968 O : 1 

dir. Bu konunun münakaşasını daha müsaat bir 
ortam içerisinde, bütçe müzakerelerinde rahat
lıkla yapabiliriz, ikinci Beş Yılık Plânın müza
keresi sırasında yaptık, 1967 bütçesi vesilesiy
le yaptık, 1003 î;"ilçesi vesilesiyle ya^iıl: g^nî 
de yapabiliriz. Taban fiyat politikasının A. P. 
iktidarı tarafından muvaffakiyetle nasıl yürü
tüldüğünü, müstahsil köylünün bundan ne ka
dar memnun olduğunu burada rakamlariyle 
dile getiririz, geçmiş icratmızm muhasebesini 
de yaparız. Rakamların ve gerçeklerin karşı
sında sükûta mecbur kalırsınız. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) . 

3. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın, 
istanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci Yurdu'na 
polis birlikleri tarafından yakılan baskın ve da
yak atma olayında kusurlu olduğu iddiası ile 
İçişleri Bakanı hakkında gensoru açılmasına 
dair önergesi. (11/74) 

BAŞKAN — Tatil içinde gelen iki gensoru 
önergesi vardır. Bunları sırasiyle okutuyorum. 
Birinci önerge Sayın Hüseyin Balan 'mdır. 

Bu önerge hakkında Sayın Balanla görüşül
müştür. Sayın Balan «içişleri Bakanı hakkın
da» diye tasrih ediyor. Değil mi Sayın Balan?. 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Ankara. 

17 - 18 Temmuz 1968 gece saat 4 sıraların
da istanbul Teknik Üniversite öğrenci yurduna 
karra polis birlikleri tarafından yapılan baskın 
vo dayak atma olaymda kusurlu görülen içiş
leri Bakanı Faruk Sükan haklanda aşağıda 
açıkladığım gerekçe ile Anayasanın 89 ncu 
maddesine uyularak gensoru açılmasını arz VÖ 
talebederim. 

Birlik Partisi Genel Başkanı 
Ankara Milletvekili 

Hüseyin Balan 

1. Teknik üniversite Yurduna polis birlik
leri tarafından yapılan balkın haksız vo tahrik 
edici olmuştur. Milletin ümidi ve büyü!: kıy
metimiz Telınik Üniversite öğrencilerini kıyası-
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ya döğdüımek demokrasiye, insan haklama, öz
gürlüğe ve millî golonelderimi.se aykırı bir dav
ranıştır. 

2. Gençlerin Amerika deniş lr.wvetlerin.in 
ziyaretlerini protecbo etmesi tabiî hakları vo mil
lî görevleridir. Ancak buna ileriye götürüp şid
dete baş vn.mal.ari kendilerini mmln durumuna 
düşürmüştür. Bu durumun polisin, sert vo tah
rik edici davranışından dolduğu aeddm. ile;:' 
hal ve karda suça "erîanmıe veya rme î ıo.-̂ ifi va
tandaşlara uygmanaeak işlem. her halde döğrae 
eyleminin. dışında olman zorunludur. 

3. üniversite ge/mliğlnin ' davramşlarnn 
Amerika'ya veya Bucya'ya bağlamak yorsm bir 
düşünce t ar?;?, ve gençliğe vdaeamıyan zihniyetin 
ürünüdür. Çeneler vatanperver, milliyetçi, şu
urlu. ve uvamk bir tutum içindedirler. 

4. Ortada bir bata varsa bu Amerikanm. I 
clır| siyasetinde vo bu siyaıeti yönelen Ck:-ı?mord
un ta kendlrindoöiu ih-mrika'nm Orta - Dağcı
da Türkiye'yi duruma hâkin3 ola'•ilecek Yeğime 
kuvvet olarab: kabul etmeyişi Oda - Doğuda 
tavşana kaç, tamya tr.it rrya?.eti ;

f-;'İd erek. Terk 
hakların1, saman, .Kaman görnıemeslikten. tekne
si, Kıbrıs kumarında saman altında sn yürütme
si, tsrai! - Arap Savaşında Türkiye'de trmoyöp 
İmaü'de yumurtla?nası gibi olaylar Tö d ' Mdkı-
tinin ve Tih-k geneiğimn kak-ini kmmrştm, 

Dış yardım konusunda daima Türkiye'yi ikin
ci, ya da üçüncü derecede ülke kabul etmesi ve 
son olarak dış kredi taleplerimizin Amerika u m 
olumsuz tutumundan ötürü gereğince karşılan
mamış olması Amerika'nm Türkiye karşısındaki 
samimiyetsiz tutumuna örnekler teşkil etmiştir, 

5. Halkımız ve gençlerimiz bu güne kadar 
dostluk olarak yüreğimizden, menfaat olarak 
tabiî ve millî kaynaklarınızdan, bak olarak da 
hürriyetlerimizden çok peyler bağışladığınım 
Amerikalılardan, karşılık olarak kalleşlik gördü
ğümüz gerçeği önündeyim. Amerikan 6 nm Fi
losunun mtanbrd'u ziyaretinin amacı bugüne ka
dar olanlar karşısında millî grururu galeyana 
getirmiştir. 

6. Zabıta kuvvetleri Amerikablam zorla ka
bul ettirmeli: gibi sakîm bir durum yaratmışlar 
va bugüne kadar itina ile zedelenmesi önlenmiş 
olan Üniversite muhtariyetine vo 'üniversite 
gençliğine tecavüz etmişlerdir. 

_ 824 ~~ 

7. Yataklarında ve Idröuları başımla bula
nan gençlerin hamddk . baabk l i r tertiple tan
larla döğdürükreri İçişleri Ikdrımmn üç £eno-
d.en kem vurt camımla icr'ûdudlğ; kaba kuvvet
le memkemtte Imrmr ve amrdr çağlama clyacc-
timr. yeni bir. örneğidir. İka kira örnek Gıdaca, 
Ebnab, kömröam jlay.mrl, /mam, Emley ckşykı-
rmda cakmye kemem; nihayet Teknik: üıûvcrri-
te o1 ayı ile devam. elu ilmidir, Pimdi soruyo
rum : 

a) Teknik üniversite ö-ğrcncîlmi tamumdan 
taVebamm po-Kc şciö m d a m bmabıbp alay ya-
tmı eş ömı eşme r.em dörtle yurt kemlerim ke
mi öğrencileri yamkmm'mim'lo döğeu tonlum 
pekeiue freni kim ve'muştim' 

b) ömmkhanme şrd'mml. işin.. kolice müsa
ade eden kektik Karafakıeğîn bmacmk rekatım 
bozup bu giriş o nezaret e'kmec mi idi? 

Pinel obıy elde, bir merin aramıyor, Bara 
da bir umc bükmüyor. Oelon anamkd gençler 

okkakleva da aööcel bir mm «"ekil-
da v^Dtı/; 

;r, emmi yan-
sueianuaa ,,* 
mir olmş ça
tlama kakam okm. 7de ela memleket ve ne sa-
mimiy-ö değil mi? Hayır crynı baylar kakan 
görkmm keme de bakarkör iic^üürr. isianbıd 
dkkmk Ümverebcei ya^a^'hanecino Baat derke 
girin öğroneüeri (ler'a dövere emrini bieeat îr-
işloı.i. Baka-n. Fa r rk Sükar. vermiştir.. Bu hare
keti bugüne kadar verdiği örneklere uygun
du a 

İde bu sebepten yartta humru ve acayişi 
sağbamakla yükümlü iei.-d.eri Bakanının bizsıvfc 
hamuru ve aenyid bozucu davranışlarına bir ye
ni-ini daha ekllyen bu olaylardan ötürü İşiek-
ri Bakanı haki/anda /ınayacanın 89 nen madde
sine uyularak Ckencoru aedmasmı saygdarımla 
talep ederieı. 

Birlik Tartisi Genci Başkanı 
Ankara Milletvekili 

Hüseyin Balan 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, ilk bir

leşimde gündeme alınıp alnım aması kmrnee1. mü
zakere edilecektir. 

bîîibterem arkadaşlarım, sunuşlardan, sonra 
bir aed?: oylama vardır, İdkOn salenu terk etmi-
yiuîz. 

•1. - - A-;ı<lv,ı '!/d/(;b-k"b Ucrai; Öee.vö/Ö^^, 
Tiirkiyc'yc g/eğö yasal: a'-ihjn hir papacrtıi öıcl 
ieötki 'hi;<ın\)vVa f/clnıc^iin. yağlandığı ve Türli-

http://golonelderimi.se
http://lr.wvetlerin.in
http://vn.mal.ari
http://tr.it
http://iei.-d.eri
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ye aleyhinde!d fitilliye ilerinin suç leş i: il c i. ı;ı esine 
rağmen tevkif edilmediği iddüıdyle Dıdşlcri ve 
Adalet bakanları hakkında gensoru, a-çıhnavma. 
dair önergesi. (.11/75) 

BAŞKAN — İkinci geıvsonı önergesi Sayın 
Reşat özarda'nmdır. Türkiye'ye girid ya^ak 
edilen bir papazın ezel izinle istanbul'a gelme
sine izin sağlandığı ve Türkiye aleyhindeki faa
liyetleri suç teşkil etmesine rağmen tevkii üşü
mediği iddLısiyle Dışişleri ve Adalet bakanları 
hakkında gensoru istemiştir, önergesini oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Özeti : Millî menfaatlerimiz aleyhindeki za

rarlı faaliyetlerinden ötürü iki yıl önce Türk 
vatandaşlığından ıskat edilerek yurt dışına sü
rülen papaz Yakovaı'm Türkiye'ye girişi ya :ak 
edildiği halde özel izinle istanbul'a gelmesine mi
kan sağlıyan Dışişleri Bakam ve yurt dî^mda 
Türkiye aleyhindeki faaliyetleri ağır cezalık snc 
teşkil etmesine rağmen Türkiye'ye aj/'ak ba"t ; 'k 
an tevîdf edilerek Tiirk Adliyesi hnz^nma çıka
rılmasında görevini yapımyan Adalet Bakanı 
hakknıda Anayasanın 89 ncu mad.de.d gnreğinco 
gensoru açılması hakkında. 

Olaylar : 
1. İstanbul'daki Fener Rum Patrik!'amerin

de görevli bulunduğu sıralarda millî menfaatle
rimiz aleyhinde zararlı faaliyetlerde r:ı,lu-.do
ğundan ötürü 1966 yüımn Şubat ayında Türk 
vatandaşlığından ıskat edilerek yurt dışına sü
rülen ve bir daha Türkiye'ye girmesi ya?r.k edi
len papaz Yakovas. X Ağustos 1868 Per^e^-o 
günü, yanında 144 papaz daha olduğu hakk^ 
uçakla İstanbul'a gelmiştir. Yakovas'm Türki
ye'ye Dışialeri Bakanlığının özel izni ile geldiği 
anlatıldığından istanbul'a çıkmasına müsaade 
edilmiştir. 

Birleşmiş Milletler toplantısına k a ^ ^ a k "v^o-
re bir süre önce New - Ynrk'a giden Dıd^bri 
Bakam. Sayın İhsan Sabrı Çağlayan «i!'m, Yako
vas'ı..u randevucunu kabul ederek bir ."'akak ] ab-
valtı-'nı birlikte yaptıkta,?-, ve hövle^e k'.-'^d^k-
ları aahai dostluk nonn/mr.f'a Türkive'ye g i r r ^ ' 
sine özel suretle izin verildiği r^Ta^'b^aktad<v, 

2, Halen Amerikan Ortadc-k* Metvor^drM 
ola,n napa^ Yakovas O-ünej ve Kuzoy Ar;e-
rikaflaki Grek Ortadoks Kiliseleri ruba'd 
lideridir, Amerika, Türkiye aleyhindeki bü

tün faaliyetlerin yöneticîsidir. Türklerden 
daima «barbar» diye bahseder, İstanbul'un Yu
nanlılara aidolduğumı ve bir gün mutlaka Yu
nanlıların olacağını ileri sürer, Türkiye'ye kar
gı yeni bir ila-jk iJoferi açılmalını io^v^ı >.. a^:.-
rik eder. Kıbrıs ta Türkleri öldüren kurşunların 
ve silâhların çoğu, Yakovas'm topladığı para
larla satınaîınmıştır. Yunan asıllı Amerikalıla
rın New - York'ta 5 nci Avenue'de her yıl yap
tıkları ve Türkler aleyhinde büyük gösterilerle 
gecen «Bağımsızlık kutlama yürüyüşü» nün 
başında Yakovas yer alır. Yakovas, Türk aleyh
tarı her hareketin ya başında, ya da destekçi ola
rak içindedir. New - York'ta, Birleşmiş Millet
ler binası karşısında bulunan Dünya Kiliseler 
Birliğinin merkezinde zaman zaman basın top-
latısı düzenliyerek Türkiye ve Türkler aleyhinde 
ağza alınmıyacak küfürler savurur. Yakovas'in 
Amerika'da Türk aleyhtarı faaliyetlerinin ba
şında, Amerikan kiliselerinde dağıtılan ve Ame-
rikaklara imza ettirilen beyannameler gelmek
te:" iı\ Amerikan Dışişleri Bakanı Boan Eusk'a 
da gönderilen bu beyannameler Türkler aleyhin
de iCtira ve tezvirlerle doludur. Bu beyanname
lerde ayrıca Türkiye'ye her konuda basla yapıl-
mar-a islenmektedir, Bir din adamı kisvesine bü
rünen papaz Yakovas, mel'un ve ifrit bir Türk 
düşmanı olarak daima faaliyettedir. Nitekim 
Türkiye'ye gelir gelmez yaptığı ilk iş, Fener 
Eu-.n Patrikhanesine giderek kendisi gibi ihanet 
içinde olan Patrik Athenagoras'ı ziyaret etmek 
olmuştur. İşte Dışişleri Bakanı Sayın ÇağJa-
yangüln özel izni ile Türkiye'ye gelen Yakovas, 
bu Yakovas'tır. Velcvki Amerikalı dostlarını 
memnun etmek maksadiyle dahi olsa böyle bir 
kainin Türkiye'ye girmesine özel surette isin 
veren bir Dışişleri Bakanı, Türkiye'de Bakanlık 
koltuğunu muhafaza edemez. 

3, Dış memleketlerde devamlı surette Tür
kiye'nin emniyeti aleyhinde faaliyetlerde bulu
narak Türk Ceza Kanununa göre ağır hapis ce
z a i m gerektiren suçlar isliyen Yakoya" hakkın
da. Türkiye'ye ayak basar bakmaz Türk Ceza 
Kanununun 4 ve 6 ncı maddeleri gereğince ko-
vn.'-.toraıa yambr-anı gereldrdi. Bu görevini ye
rine f'Ttinniyen Adalet Bakanı da bu yönden so
rumlu bulunmaktadır. 

Sonuç : Yukarıda açık:!anan gerekçeye göre 
yurt dışında devamlı olarak Türkiye'nin emni
yeti aleyhinde bazguncu faaliyetlerde bulunan 
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papaz Yakovas'm Türkiye'ye girişinde ve Türki
ye'ye geldikten sonra hakkında karımı kağuş-
turma yapılmamasında sorumlu bulunan Dışiş
leri. Bakam Sayın İhsan Sabri Çağlayangil île 
Adalet Bakanı Sayın Hasan Dinçer haklarında 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince gensoru 
açılmasını ara ve teklif ederim. 3 . 8 , .1968 

Aydın Milletvekili 
Reşat olarda 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. İlk bir
leşimde gündeme alınıp alınmaması hususu mü
zakere edilecektir, 

5. —• Aydın Milletvekili lîemt Ö zar da" ı mı, 
Çekoslovakya olaylarının enine boyuna tartışıl
ması, Türk görüşünün ve protesto sesinin bütün 
dünyaya duyurulması için bir genel görüşme 
ya-pılmasına dair önergesi. (8/32) 

BAŞKAN — Tatil içinde Sayın Reşat uzarda 
arkadaşımız bir de genel görüşme talebinde bu
lunmuştur. Bununla ilgili önergesini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
20 Ağustos'u 21 Ağııstas'a bağlıyan gece ya

nsından itibaren Sovyet Rusya ile Varşova Pak
tına dâhil Polonya, Macaristan, Doğu Almanya 
ve Bulgaristan, silâhlı kuvvetleri, Çekoslovak
ya'yı işgale başlamıştır, işgale uğrıyan. Çekos
lovakya da Varşova Paktına dâhil devletlerden. 
birisidir. Varşova Paktı, güya bu ülkelere em
peryalist devletlerden gelecek saldırıya karşı, 
Sovyet Rusya'nın liderliğinde kurulmuş bir or
tak savunma sistemidir. Fakat işin aslında bu 
devletlerin tamam?, Sovyet Rusya'nın Demir 
Perde girişine aldığı ve her bakımdan sömürdü
ğü birer uydudan başka bir şey değildir. 

Çekoslovakya, diğer Sovyet uydusu devlet
ler, gibi, komünizmi kendi isteğiyle kabul etmiş 
bir ülke değildir. Bunlar; ikinci Dünya Savaşı 
sıracında Yalta Konferansında, Amerika ve İn
giltere tarafından Sovyet Busya'mn nüfuz böl
gesine terk edilmiş ülkelerdir. 

Çekolovakya; Batılı devletlerin ihanetine 
daha 1939 yalında uğramıştı. Kitler emperya
lizminin. karsısında âciz kaJ.an Batılı müttefikle
rimiz, vakit kapanmak ve dünya sulhunu kurtar
mak gibi aptalca düşüncelerle, Çekoslovakya'nın, 
tahkim edilmiş smır bölgelerini teşkil eden sü-
detleri, iştah artırıcı bir lokma olarak Hitlerm 
ağzına atmışlardı. Bundan sonra Çekoslovak

ya'nın Almanlar tarafından tamamen işgali ko
laylaşmış, ikinci Dünya Savaşı sonunda da, Yal-
ta Konferansının gizli kararları gereğince Rus
lara terk edilmişti. 

Şimdi, Çekoslovakya, Birleşmiş Milletler ya-
sasmm getirdiği teminatlara inanarak kendi ül
kesinde basın özgürlüğünü ve iktisadi alanda bi
raz daha fada özgürlük elde etme çabasına gi
rince, Sovyet Rusya ve peykleri tarafından işgale 
uğramıştır. Bu hareketten, işgale iştirak eden 
peyk devletler halimim ne 'büyük ıstırap çekti
ğini tahmin etmek güç değildir. 

Konu, hakikatin ışığı altında ortaya konun
ca, Birleşmiş Milletlerde yapjlan Güvenlik Kon
seyi toplantılarının ve büyük devletlerin sözde 
harcadıkları gayretlerin birer komediden başka 
bir şey olmadığı kolaylıkla anlaşılmış olur. 

Amerikan Devletinin takındığı, hür dünya 
m illetlerini komünizme karsı konuna hâmiliği
nin; Sovyet Rusya'nın, saf dil milletleri avlamak 
amaciyle ortaya attığı: (Banş içinde birlikte 
yaşama) sloganmın nasıl birer palavra olduğu
nu, son. işgal hareketi bütün açıklığı ile ortaya 
koymuştur. 

Türkiye'de ise, tecavüze uğrıyan masum bir 
milletin feryadına karşı her Türkün kalbi acı 
ile sulamakta, Türk basını ve bağımsız TRT, 
Çekoslovak olaylarını önplâr.a alarak, Türk va
tandaşına bilgi verme yarışma çıkmış bulunmak-
ta'.l"?. Hükümetin bası ise. Doğu, illerindeki ge
zilerine devamı etmekte olup Çekoslovak okıy-
lar?. ile ilgili olarak söylediği tok söz: <.:Sovyet 
Rusya ile olan münasebetlerimizde bir değişiklik 
olmayacaktır.» dan ibn.rettir, Dışişleri Bakanı
mız ise: «lokma yutnlmuştur.» demek suretiyle 
gerçeği ifadeye çalışmıştır. 

Ancak; bütün bunların üstünde, Türk Mille
tinin temsilcileri olan Parlâmento üyelerinin ye
rine getirmeleri gereken tarihî bir görevleri var-
d/r: Derhal toplanmak ve bu saldırıyı Türk 
Milleti adına tel'in etmek. 

Büyük Atatürk'ün liderliğinde, bütün dün
yaya örnek olan bir Kurtuluş Savası vermiş bu
lunan Türk Milleti, böyle bir saldırı karsısında 
elbette sessiz duramam. Bu saldın, Devletler 
hukukuna, Birleşmiş Milletler yasasına, insan 
haklarına, milletlerin özgürlük haklarına k a m 
girişilmiş yüz kızartıcı ve ağır bir tecavüzdür. 

Arz edilen gerekçeye dayanarak, komimin 
enine boyuna tartışılması, Türk görüşünün ve 
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protesto sesinin bütün dünyaya duyurulması 
için, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
genel görüşme açılmasını arz ve teklif ederim. 

24 . 8 . 1968 
Aydın Milletvekili 

Reşat özarda 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Meclis 
çalışmalariyle ilgili olarak evvelce alınmış karar 
gereğince Çarşamba günü gündemine ve sırası
na alınacaktır. 

6. — Sinop Milletvekili Hilmi l$güzar,ın, 
Türkiye'de gerek İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
gerekse sivil ve askerî resmî müesseselerin din
lenme kamp ve tesisleri için yapılan yatırımlar 
hakkında bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/37) 

BAŞKAN — Tatilde gelen bir Meclis araş
tırması önergesi de Sayın Hilmi işgüzar arkada
şımıza aittir, önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sebeplerle ve Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince Türkiye'de gerek iktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve gerekse sivil ve askerî 
resmî müesseselerin dinlenme kamp tesisleri için 
yapılan yatırımlar hakkında bir Meclis araştı
rılması yapılması için gereğini saygılarımla arz 
ederim. 

Hilmi işgüzar 
Sinop Milletvekili 

1. Bugün birçok bankalar kredi plasmanla
rının dar olmasını ileri sürerek yeterli kredi 
açmamadadırlar. 

2. Hükümet 657 sayılı Devlet Personel Ka
nununun tatbikatını malî kaynakların yetersiz
liğini ileri sürerek yapmamaktadırlar. 

3. Yurtlar ve bursların yetersizliği yüzün
den üniversite öğrencilerinin başbasa kaldığı 
zorluk daha da artmaktadır. 

4. iş sahası açmak ve gerekli ölçüde fabri
ka kurmak için yeterli sermaye olmadığı Hü
kümetçe bilinmekte ve bu iddia ileri sürülmek
tedir. 

5. Küçük kadrolu memurler malî imkânsız
lık ve kadrosuzluk yüzünden yıllarca terfi etti-
rilmemekte bekletilmektedir, 

6. Birçok ilçelerimizde vatandaşların işleri
ni takibedecek Hükümet konakları malî imkân
lar yetersizliği esbabı mucibesiyle yapılmakta
dır. 

7. Bir yere bir ihtiyaç için yapılacak her 
türlü fabrika, bina ve bir iş için hemen malî 
imkânsızlık yada plân ve program problemi, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı öne sürülmektedir. 
Bütün bunlara rağmen : 

A) Bütün İktisadi Devlet Teşekkülleri bir
birleriyle yarış edercesine dinlenme kampları 
adı altında kurulacak tesisler için gerek yer ve 
gerekse inşaat için milyonları harcamaktadırlar. 

B) İktisadi Devlet Teşekkülleri gibi bütün 
Devlet müesseseleri de (Asker ve sivil) dinlen
me kampları için milyonları harcamaktan çekin
memekte hangi fasıldan ve nasıl temin edilen 
paraları harcamaktadırlar. 

Bu hareket sahillerin yağmacılığına ve mem
leketin plânsız ve düzensiz bir şekilde aleyhine 
yatırım yapılmasına sebebolmaktadır. 

Dinlenmek her medeni insanların eşit imkân
lar nisbetinde en tabiî hakkıdır. Bugün Hükü
met konaklarından, sağlık merkezinden, ışıktan 
mahrum ilçelerimiz, yolsuz, susuz, okulsuz ve 
işsiz yığın, yığın köylerimiz ve geçim sıkıntısı 
altında ezilen köylülerimiz ortada dururken bir 
iki ay dinlenmek için sıcak suyu, soğuk suyu 
elektriği ve her türlü lüks konforu olan bu te
sisleri kurmanın ne kadar faydalı olacağını arat
tırma neticesi öğrenmiş olacağız. Buralara sarf 
edilen paraların yekûnu her yıl işsiz Anadoluya 
bir iki fabrika kazandıracaktır. Bu bakımdan : 

Dinlenme kamplarına yapılan harcamalar na
sıl ve ne yoldan temin edilmektedir? 

Hangi adlarla bu tesisler yapılmaktadır? 
Bu tesislerin yerleri ile birlikte binaları ve 

iç malzemelerinin tutarı nedir? 

Devlet bir İnil olarak düşünülürse maliyeyi 
ilgilendiren ve millî gelirimizden sarf edilen bu 
harcamaların Meclis araştırması yoluyla tesbit 
edilmesi plânlı dönemde Devletin gerekli tedbiri 
alması bakımından olduğu kadar keyfi harca
malara da artık paydos demek fırsatını bulaca
ğından Meclis araştırmasını arz ve talebediyo-
rum. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Çarşamba 
günü gündemine ve sırasına alınacaktır. 
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7. — 1052 .Haydi [(an-tmun bir daluı görv:•;,!!ı-
mzsine, dair (1w)nlıurhiiil-iinl*ıjı iezncrcd (d/077) 

BAŞKAN — Bir diğer sunuşa geçiyoruz. 
T. B. M. Meclisi tarafından kabul edilen İ0D2 sa
yılı Kanunun Anayasanın 93 ncü maddesi gere
ğince bir daha görüşülmesine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi ve ekli gerekçesi. 

Tezkereyi ve gerekçesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 5 Temmuz 1963 tarihli ve 3423 - 102 ÎI 
sayılı yası kargılığıdır : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ka
bul olunduğu bildirilen 1052 numaralı Kanunu, 
ekli gerekçede belirtilen, sebeplerden dolayı uy
gun bulmadığımdan ilişik olarak takdim ediyo
rum. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 93 ncü 
maddesi gereğince bir daha görüşülmesini rica 
ederim. 

Cevdet, Ounay 
Cumhurbaşkanı 

GVAiKKVti 
X. ve XI iv/t. devre milletvekilleri borçlarım 

mahiyet farkları itibariyle iki kategoride müta
lâa etmek icaboder. 

1. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına 
olan borçlae, 

2. Hazineye olan borçlar. 
1. Ziraat Bankasına olan borçlar: 

1954 yılı seçimleriyle teşekkül eden 1C nen 
devre T. B, M, M. üyeleri,, seçimin yenilenme
sine karar verildiği 11 Eylül 1957 tarihine 
takaddüm eden Mart 1957 den başlamak su
retiyle, 1958 yılında tahakkuk edecek ödenek 
ve yolluklarından ödemek amaciyle, Meclis 
îdare Amirliğinin her üye için yazdığı mek
tuplarla (Ek: 1) bankaya müracaat ederek, 
iki milletvekilinin müteselsil, kefaletiyle tanzim 
edilen emre muharrer senetler (Ek: 2) karşılı
ğında, 8 - 25 bin lira arasında tahavvül eden 
miktarlarda borçlanmışlardır. 

Ziraat Bankasından bono tansimi suretiyle 
borç alan X ncu devre milletvekili sayısı 1C5 
ve borç ycktmıı 10 184 000 liradır. Bunkrdneı 
42 milletvekili 540 000 lirayı, seçimlerin yeni
lenmesi kararı Büyük. Millet Meclisince veril-
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dikten sorreld ev İMi senetlerle borçlanmalar
dır. 

11 Ilyl'd. 1.117 iarjblrle sedmîerin yereîerr-
rr.orlu:: luv;... \ er.lr- ; r. rrryl e. il/ Ekbr.de yvyd-
er*" 73 1 T''-:rTR:"l^ y.-: m xd'::rVı-;. try ekeri- e r e 'r't'Ar, 
F^uraJ;;', re hurr r t r r r ı a-rkrr, t e rb l l icabedrr: 

1. Hr<yr 7 eln y.siiûGiY< jy\\ yv/dd î'deu I I ¥sy-
V.'-l 1957 tarihinden 1057 malî yılı fiomı olan 
20 fîabel y y e t e r i l e r k eler (d en "nrv.-m i yn, 
S uru devre md;yerekeV;i öde:eekIo'dni ipej 
okra '- a^ı-d-Tc.:-. Bu, 1.7£*7 ve 3050 sayılı I-'.a-
nur icab"dı.\ 

D, Ziraat Banka.::.:'ne borçlu mület^ddîlerin-
den 9,AA, taneli ..Tl n.ei devrede milletvekili 
olarak yenilen r.̂ ç"b- '̂d""'~dk" ve bunla'-', 1 İri
sim, 1957 den 1917 verT? yi-i. r r r r n a kadar okve. 
yolluk: ve ödeneklerini te '^er a l ı r l a r d ı r . 

3. Bu. yeniden. ^^""i 111 adet m'el et ve
kil i. 1918 mel? yû\ ödenek ve yorul-la-.-:-'- da 
tamamen. rber^lardır. 

Ziraat ekr-ey-endan. bom r w a rden. Y. ncu 
devre melmr^a^mdan 111 nci devreye nerdn^nnc; 
olanların, b o ^ n n u m , b-rrebdarmdan bankaca 
kanuni tekd*ata e'edlerek tesrii 1 edilmesi gerek
tiği. bddiriIeTHİr, 

B i l e n e kadar ^e--duk-da:n. S" i, 947 405 $7 
lira tutarl ıdaki börek "uu kendiliklerinden, öde-
mialerdir. (Ek:4) 

Borcunu öle n ekten 1' - İ ra eden b'ü'edrdar 
alevlime bankaca ku-a tabdbat''na ge~d.udr.tir. 

.tere, t a k i b a t l a terra r"nb.tebf bnr-d.r!ar ta
rafından çeeitk i r kırda"/-1 an :rvd edilen i+d'-nı-
lar yargı, me'-ode-lneo roddedllr^h ve muhkem 
kafiye haline gebrkdir. (:'lk:5) 

http://Ekbr.de
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Bankaca takibata geçilmesini müiaakm, Lir 
lasını borçlular bankaya olan borçlandın % 
15 inin peşin ödenmesi VG bakiyesinin % 7 fa
izle ve aylık müsavi taksitlerde 5 yıl vadeye 
tat lanması hususunda anlaşmışlardır. 

Miktar itibariyle bankanın 1952 yılı sonu fa
izi' . alacak bakiyemi, takriben 12 milyonun üs-
tandedL'. (Ek: G) 

2. Rahneye olan borçlar: 
İnkılâp vo (1) numaralı Kanunla Türkiye 

Büyük. Millet, Meclisinin feshi üzerine, XI nci 
dovre milletvckdk'.iıün bu sıfatları nihayet bul
muştur. 

1757 ve 3050 say?!?, kanunlar gereğince, XI 
nci devre milltevakiileri, almış oldukları 1930 
malî yılı yolluklarının tamamına hak kesbatmiş 
olduklarından buuların g'eri alınması bahis ko
nusu olama'1.. 

Fakat, kendilerine verilmiş olan M'jy.s 1^33 
tan daha ile i aylar ödenek çeklerini kmdmv 
rak. Ziraat Bankasından para .çekmiş o k m a n n 
bu borçlan, 1757 ve 3050 «aydı kanun1 ar py:ro-
ğince, Kurucu Meclis Muhasebesi tarafmdau 
Ziraat Bankacına okknniş ve bu aleme dn Ha-
zme alacaklı olmuştur. Bu şekilde H^?'^c;</n 
borçlananların adedi 527 ve Ha^hao alaca"? 
7 981 489 liradır. Borç -miktarı şahıs ba<::na 
2 333 ilâ 22 193 lira arasuıda değ^mek^sd'r. 

Açılan dâvalardan 200 kadarı neticelenmiş
ti.-

Dâvâlıların müdafaaları mahkemelice varit 
bulunmamış, sâdır olan kararlar Ya^.d-r-yca 
onanmıştır. Diğer dâvalar devam etmektedir. 

Kesinleşen ilâmlar icraya konulmuş ve icra 
takibine başlannuşk . İcra takibi yekylo b â r 
borçlular borçlarının tamamını ödriî:.ihlard^.r. 
Bir kısım borçlular da borçlarını taksitle öde
mektedirler. 

B ı a ı m bu safhada iken, Oumhuriyat fkna-
tosa Ağrı Üyesi Vcj'si Yardımcı ve arkadp°Tn-
rmın 5 . 5 . 1932 tarihli; X ucu devre milletve
killerinin Zirâat Bankasına elan boreku-^m. fa-
izsîz olarak 10 yıl taksite boalaması hakkında
ki kanun teklifi, Meclis Mr.hye Komisv.~rmm:a. 
mucip sebep gos"erilmeden XI :mi dev.-o r>d. 
letvekillerinin Ziraat Bankasına ve Hnsineva 
olan borçlarına da teşmil edilmek suretiyle, 
Millet Meclisince 3 . 1 ? , 19(12 talihli BkleHm-
de müzakere edilmiş, o birleşimde ve m u tald-
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i; don. ü . 12 . 1962 tarihli Birleşimde açık oya 
Imaummş ise de yeter sayı olmadığından 
i' . "'."i , JCo2 iarikli birleşimde tekrar açık oya 
k^rıdmuş; oya kakûnn 253 üyenin 182 kabul, 
i;/ :oi ve ?4 eâkhısm oyu ile .kabul edilmiştir. 

10 . 12 . 1062 tarihinde Cumhuriyet Sena-
Lv;u Başmnbiyma tevdi. olunan bu kanun ta-
-aajı. Senato Malî ve İktisadi İşler Komisyo-
ruu.ua 8 . 1 . ICGJ iav'Mi toplantısında tetkik 
••/:• mürakore ediisnjk, 14 üyeden 4 ünün muha-
kmd; şorhkrdyle kabul olunmuştur. 
* Camda B'itoe Eonrkyomı da 14 . 1 . 1963 

tarihli toplantısında 8 üyenin iştirakiyle tasa
r ı n tetkik: YO rıü^akme etmiş, 3 üyenin muha-
k^kd şsrhi, bir üyenin-<-£ör hakkım, mahfuzdur» 
s ydıi ve 4 üyenin müsbet oyu ile kabul edil
miştir, 

ömahıı<-i.yet Senatosunun 24 . 1 . 1963 ta
vdık. rd'md.er.ıino alınan kanun tahlifi üzerinde
ki. uTİk'nkereler sonunda tasarının maddelerine 
rV mf m esi hususunda yandan oylamaya 124 Se-
n^o Üyesi1 katılmıştır. 57 ret, 2 çekiusere mu
kabil 65 üyenin kabulü ile maddeler üzerinde 
mmiismelere başlanmış ve muhtelif üyeler ta-
Ttkndmı yandan konuşmalar sonunda işari 
adamaca seçilerek, tasarı Cumhuriyet Sena-
to'-nnea kabul olunmuştur. 

Bâ"s miVetvekili ve Senato üyeleri, tavafın
dan teklif edilen bu kanun tasarısı Hükümet 
^raf ından benimsenmemiş ve desteklenmemiş-

A r 'abdaki sebeplerle kanunun Türkiye B"-
v'lk Millet Meclisince yeniden görüşülmesi lü-
sumlu görülmüştür: 

1. Anayasalın 40 nci maddesi, kişiler ara-
r rda sökdeşme hürriyeti esasını kabul etmiş ve 

bunu teminat altına almıştır. Binaenaleyh, ta-
r^ıkrrn d i ^ r şartlar arasında, bir borcun vâ-
kv : r i ve fai?lı olun olmamasını ve kanunun ta-
•-r^oı b -d dâhilinde faiz miktarını serbestçe 
tâyin etmokmi asddır, Pu serbesti, 40 ncı-mad-
n^'v. °. nci fık-ası :

ft;erepdnce, ancak «-kamu 
yaram? ama-dylo "unırlanabdir. Bu fıkraya, is-
*bm'"k-ndir ki, muayyen, bir hadden yukarı 
îVis talchatum (murabaha), kanunla menedil-
mktk\ Aym sebeple <dk|isaden zayıf taraf» sa-
y:v-^ i^ci, köylü, kiracı aibi umumi kategori-
Im "düne, söslesme hürriyeti, istisnaen sınırla
nabilir. Milletvekillerinin «iktisaden zayıf ve 
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özel himayeye muhtaç kategori» 1er arasında 
telâkki edilmelerine ne sebep ne de imkân var
dı.-. 

Hâdisemizde, T. 0. Ziraat Bankası ile borç
lu milletvekilleri, yürürlükte olan kanunlara 
uygun surette, borcun şartlarında anlaşmışlar
dır. Anayasamızın 40 ncı maddesinin 2 nci fık
rasının şümulüne giren bir hal mevcut veya 
mutasavver olamıyacağına göre, bahse konu 
olan kanun ile Ziraat Bankasının faizden, mas
raftan mahrum edilmesi ve muaccel alacağının 
taksitlere bağlanması, Anayasanın 40 ncı mad
desinde teminat altına alınmış olan sözleşme 
hürriyetine aykırı bir tasarruf teşkil etmekte
dir. 

2. Anayasamızın 12 nci maddesi; birinci 
fıkrasında, kanun önünne eşitlik prensibini 
koyduktan sonra, ikinci fıkrasında hiçbir k*,:i-
ye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanına
mayacağını kesinlikle belirtmiştir. 

încelema konusu kanun ise, milyonlarca va
tandaş arasından hüviyetleri Önceden belli bir
kaç yüz kişinin, bir bankaya yahut Hazineye 
olan borçlarını özel şartlara bağlamak suretiyle 
belli şahıslar lehine imtiyaz yaratmaktadır. 
Bu kayırmanın, Anayasamızın 12 nci madde
sinde ilân ,edilen eşitlik prensibini zedeliyeceği 
şüphesizdir. 

3. Müşahhas hukukî ihtilâfları ele alarak 
ilgililerin hak durumunu tesbit etmek, yalnız 
Anayasamızda değil modern hukuk düzeninde 
de, yargı organına ait bir görev olarak kabul 
edilmiştir. Anayasamız bu esası 7 nci maddesin
de açıkça ifade etmektedir. 

Hâdisede, belli kişileri ilgilendiren bir hu
kukî ihtilâf bahis konusudur. Bu ihtilâflar yar
gı mercilerine intikal etmiş, hattâ kesin kara
ra bağlanmış ve benzer bir çok karar netice-
sinda bu konuda içtihat bile vücut bulmuştur. 

Hal böyle iken, bu ferdî ihtilâfları Yasama 
Organının bir hal tarzına bağlamaya kalkış
ması, kuvvetler ayrılığı prensibini ihlâl ve yar
gı organının görevi alanına müdahale mahiyet 
arz eder. Kaldı ki, Anayasamızın 132 nci mad
desinde «Yasama ve yürütme organları ile 
idare mahkeme kararlarına uymak zorunda
dır; bu organlar ve idare, mahkeme kararları
na hiçbir suretle değiştiremez ve bunların ye
rine getirilmesini geciktiremez» denilmektedir. 

Ayrıca Anayasa, bu hükme ait istisnaları biz
zat kendi bünyesinde tesbit etmekle bunun dı
şında bir istisnaya yer bırakmamıştır. 

Hâdisede muhkem kaziye halini almış mah
keme kararları mevcut iken, bu kararların ko
nusunu teşkil eden münferit hâdiselere ilişkin 
bir kanun çıkarmak suretiyle fiilen bu karar
ları infaz edilemez hale getirmek veya bunla
rın infazını geciktirmek, Anayasanın sözü ge
çen prensibi ve hükümleri ile de bağdaşamaz. 

4. Anayasamızın 2 nci maddesinde Dev
letin demokratik vasıfta olduğunun ilân edil
mesinden maksat, sadece Anayasanın çeşitli 
hükümlerinden çıkacak bir sonucu bildirmek
ten ibaret olmayıp, kanun koyucunun tasarruf
larının - tıpkı diğer organlardaki gibi - demok
ratik olması lüzumunu da belirtmek, yani ka-' 
ıran koyucuya direktif va'zetmektir. Demokra
tik olma umdesi ise, sadece seçime dayanmayı 
ifade etmez. Millet adına yasama yetkisini kul-
lanamkla görevli milletvekillerinin bu yetkiyi 
millî irade esasına dayanmıyan rejimlerde ol
duğu gibi kendilerine imtiyaz sağlıyacak isti
kametlerde kullanmaları, «demokratik olma» 
ilkesiyle de bağdaşamaz^ Esasen yasama mec
lislerinin menşei ve gelişmesi bile, vatandaşlar
dan - her ne nam altında olursa olsun - alınan 
paraların milletin ve toplumun yararına sarf 
edildiğini kontrol etme amacına dayanmaktadır. 
Bu sebeple Hazinenin (Yani milletin) alacağı 
ürerine denetçi durumunda olan yasama mec
lisi üyelerinin; bir kısım milletvekillerini diğer 
borçlulardan ayırarak lehte farklı muameleye 
tâbi tutmaları ve Hazine zararına tasarrufta 
bulunmaları, parlâmento müessesesinin vücut 
sebebine aykırı düşer. Bu sebeple böyle tasar
ruflar, halkın yasma organına karşı olan say
gısını ve demokratik rejime karşı olan güveni
ni de sarsabilir. 

5. Anayasamızın 2 nci maddesinde ifade
sini bulan «sosyal devlet olma» esası, devlete 
ait malî kaynakların, kamu hizmetleri dışında 
amak iktisadi ve sosyal öncelikler göz önünde 
bulundurularak ve sosyal aidetin gereklerine 
uy>'im olarak kullanılmasını zaruri kılmakta
dır. Devletimiz, Anayasamızın 35 - 52 nci mad
delerinde kendisine yüklenen birçok sosyal (gö
revleri, 53 ncü maddesinde konulmuş olan «Dev-

— 630 — 
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let, bu bölümde belirtilen iktisadi ve sosyal 
amaçlara ulaşma ödevlerini, ancak iktisadi ge
lişme ile malî kaynaklarının yeterliği ölçüsün
de yerine getirir» esasına uygun olarak pek mü
tevazı bir surette ifa edebilme durumundadır. 
işte Anayasa'nın sarih hükümlerine rağmen, 
Anayasa'da devletin kendisine öncelikle yar
dım etmekle mükellef kılındığı geniş vatandaş 
kütlesi Anayasanın öngördüğü yardım ve ga
rantilerden fiilen gereği gibi faydalanmazken, 
onlarla mukayese edilmiyecek kadar müsait du
rumda olan belli bâzı milletvekilleri lehine Ha
zinenin yatırım ve hibe yoluna gitmesi, Anaya
sa'nın ikinci maddesinde ilân edilen sosyal dev
let ilkesine de açıkça aykırı düşer. 

6. Yeniden görüşülmesi lüzumlu görülen 
kanun hükümleri, Anayasa'nın mülkiyet hakkı
nı ve genel olarak müktesep hakları koruma 
maksadiyle koyduğu hükümlerle de bağdaşa
maz. Hâdisede banka lehine müktesep hak ha
line gelmiş muaccel bir alacak ve bugüne ka
dar gerçekleşmiş faizler bahis konusudur ki, 
gerek bugüne kadarki faizleri bertaraf etmek, 
gerek muaccel borcu takside bağlıyarak müs
takbel faizleri ortadan kaldırmak, alacaklının 
mamelekinden bir parçayı borçlunun mamele
kine devretmek, demektir. Özel mülkiyet esa
sını kabul etmiş olan bir Anayasa siteminde 
buna cevaz bulunmadığı gibi, düzenleme ko
nusu olan hukukî münasebet bakımından da, 
buna hiçbir suretle sebep yoktur. Böyle bir 
çözümün Anayasa koyucusunun iradesine (Ana
yasanın ruh ve sistemine) tamamen aykırı dü
şeceği de şüphesizdir. Filhakika Anayasamız, 
38 nci maddesinin ikinci fıkrasında kamu ya
rarının gerektirdiği hallerde kamulaştırmaya gi
rildiği saman bile taksite bağlamayı ancak belli 
ve pek önemli amaçlar bahis konusu olduğu 
zaman öngörmüştür. Bunlar da çiftçinin top
raklandırılması, ormanların Devletleştirilmesi, 
yeni orman yetiştirilmesi ve iskân projelerinin 
gerçekleştirilmesi gibi amaçlardır. Düzenleme 
konusu olan milletvekilleri borçlarında ise, bu 
amaçlara uzaktan, yakından benzer bir mahi
yet yoktur. 

Kaldı ki, Anayasa koyucumuz, bu pek önemli 
hallerde bile, taksidi kabul ederken faizi de 
zaruri kılmıştır. 38 nci maddenin ikinci fıkrası

nın son cümlesinde «bu takdirde... kanunla gös
terilen faiz haddine bağlanır» denilmektedir. 

Kamu yararının gerektirdiği pek önemli 
hallerde dahi, ferdî mülkiyete saygı göstermek 
maksadiyle alacağın faizine dokunmayan Ana
yasanın mantığı ile, kanun koyucunun «hiç bir 
iktisadi ve sosyal zaruret ve hattâ ihtiyaca te
kabül etmiyen bir borçlanmaya (yani milletve
killerinin bankaya karşı olan borçlarına) mü
dahale etmesi ve alacaklının mamelekinden bir 
kısmını borçlunun mamelekine nekletmesi (ya
ni faizi bertaraf etmesi) keyfiyetinin asla baj"-
daşamıyacağı aşikârdır. 

Bundan başka, söz konusu kanunun memle
ket ekonomisinde, çiftçinin kalkındırılmasında 
ve zirai istihsalin artırılmasında hayatî vazife
ler almış bulunan Ziraat Bankasının 10 mil
yonu aşan bir zarara uğratması, kanunun do
ğurduğu mahzurları artırmaktadır. 

7. Hukuk Devletinde kanunların genel, 
objektif ve mücerret esaslara dayanması gere
kir. Hâdisemizde olduğu gibi kişi haklarının 
ve mükellefiyetlerinin düzenlenmesi ile ilgili 
bir kanunun; kimlikleri önceden belli olan ve 
hukuken ayrı bir muameleye tâbi tutulması ca
iz sayılacak bir kategori teşkil etmiyen kişileri 
ele alarak onlar hakkında özel hükümler kon
ması, hukuk Devleti ilkesi ile de bağdaşamaz. 

Yüksek Meclisin Anayasaya, hukuk pren
siplerine ve memleket menfaatlerine aykırı bir 
kanunu kabul etmiyeceği şüphesizdir. Yukarı
da açıklanan sebeplerle .Anayasaya, hukuk 
prensiplerine ve memleket menfaatlerine aykırı 
görünen bir kanunun Yüksek Meclisçe kabul 
edilmesine, kanun hükümlerinin şümulü ve 
dokunabileceği sonuçlar üzerinde yeteri kadar 
durulm amasının sebebolduen kanısına vardım. 
Kanunun yeniden, görüşülmesi uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Muhterem arkadaaşlanm, gerekçede ekli 

bir cetvelden de bahsedilmektedir. Bu cetvelin 
okutulması hususunda Heyetinizin görüşünü 
almak istiyorum. Bu ekli cetvelin de okutulma
sını kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Bu ka
nun ilgili komisyona havale edilecektir. 

Şimdi, tatilde gelen Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri var, bunları sırasıyle okutuyorum. 
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(9. — Vazife ile yurt dışına (/iden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangü'e İçişleri Baka
nı Faruk Sükan'ın vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/965) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı İhsan Sabri Çağlayangirin dönüşüne kadar, 
Dışişleri Bakanlığına içişleri Bakanı Faruk 
Sükan'm vekillik etmesinin, Barbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

9. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakam İhsan Sabri CağlayanyU'e İçişleri Baka
nı Faruk Sükan'm vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/966) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İzlanda'da yapılan NATO Bakanlar Konseyi 
toplantısına katılmak üzere yurt dışına giden 
Dışişleri Balkanı ihsan Sabri Çağlayangirin 
dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına içişleri 
Bakanı Faruk Sükan'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

10. —- Vazife ile yurt dışına (fiden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağluyangil'e İçişleri Baka
nı Faruk Sükan'ın vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/967) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışıma gidecek olan Dışişleri 
Baıkanı ihsan Sabri Çağlayangirin dönüşüne 
kadar, Dışişleri Bakanlığıma İçişleri Bakanı 

Faruk Sükan'm vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerime, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

/ / . — Vazife, ile yurt dışına giden Enerji ve 
Tabiî Kaynakkır Bakanı liefet Sezgin'e Dev
let Bakanı S ey fi Öztürk'üu. vekillik edeceğine 
dair ('um'h.urbaşkanlığı tezkeresi (3/969) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Emerji ve Tabiî 
Kaymaklar Bakanı Hefet Sezgin'in dönüşlüne 
kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün vekillik ©t-
ınssinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sumay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

12. — Vazife ile yurt dışına giden Gümrük 
ve, Tekel Bal; anı İbrahim T ekin'e Çalışma Ba
kam. AH MaVi FrdcmMu ı\"kii!ik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/968) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığıma 

Vazife ile yurt dışına giden Gümrük ve 
Tekel Bakanı ibrahim Tekin'in dönüşüme ka
dar, Gümrük ve Tekel Bakanlığına Çalışma 
Bakanı Ali Maili Erdem'in vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerime, uygun görülmüş ol
duğum*, arz erlerim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

13. — •- Vazife ile yurt dışına giden Ticaret 
Bakanı Ahmet TürkeVe Devlet Bakanı Seyfi 
Oziih'lAün, vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/971) 

BAŞKAN — Teskereyi okutuyorum. 
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Millot Meclisi Başkanlığına 
Vasifo ile yurt d.mna gidecek olan Ticaret 

Bakam Ahmet Türkel'in. dûnüym::e kadar, Tica
ret Bakanlığma Devlet Bakanı Seyfi öztüi'k'ün 
vekillik •etmesinin, Ba:bn!kamn teklifi. ür.rrine, 
uygun glirühnüş okluğunu arz eicîrim. 

Cevdet Sımay 
Gıınıhurbaşkanı 

BAŞKAN — BdgibrirdKe sunulur. 
11. — Vazife i!r. yurt dışına fiilen Sayhk ve 

ftosyol Vardrr.ı Hal mu Vedut Adi Özkan'a Dev
irt Baleni UihaıneHin Afabeylil'iıı vekillik ede-
cffjiv.n, dair ('urnlvrLeırkanlığ) tezkeresi (S/970) 

E AŞK AH — Ti-skersyi okutuyorum. 

Md"bi î ^ e l k i B e d - v d - r n a 
V:ı:dfe ile y\tv'l dnımı gidecek olan Sağlık 

ve Saeyel Yardan Bekanı Veda*, Ali orkan'm 
dönüşüne kadn.r, Bağlık ve Sosyal Yardan Ba-
kanhğma De\le>t Br.kr.n: Hüm^;-•-'•tkı Al'a>ov-
ll'eım - vd:irHk e'ereekin, 2? , fvk^ î : î . teklifi 
ürerine- uygun görülmüş olduğunu ar3 ederim. 

Cevdet Sariay 
Cu^.hıv^baekaını 

BAŞKAN — Bdgderinke;; vmvrır. 
15. —- r^e'f- i//' v/-»/r/ dışına ir' '< n Midiye 

Baham Cilıal Jli'nrhmda ihrte! B.'d:an> Rryf! 
Öztarldün. :"HUil -"/'."/•.'.'.v-/.'1" <hdr Cimdi >ırl^i" ~ 
hnvb^y {.«"!•-,•*«.[ (3/')73) 

BP-EKf İd _.. Teekereyi okut ıı yorum, 

Idd!e'; Idrdbi. B a d ^ ı k ğ ^ a 
Vazife ile yere- dişîiıa. gklecc:k rda,̂  I'Ia^.ye 

Brkem öifhT-; Bil^ha.'-Vm dllna-;dne kedere îde-
K73 B?k\*nhgm.a De-vkit Er.fes.! S^yf.ı. feiüek'-
ü^. vekillik cdmednliyş., Bnekakr.:^'. teklif-i ilee-
rdee; nygıve. gi'ridmlle cddnğum1. ar^ öderim. 

Oev:kd 'Sunay 
C;.ımh<nd\"";krraı 

B^Ş^ATi .__ Bdedevirdee ^ ı i ıd r r . 
/d — Vazife. 'Ve. yv.rt dr<ıra erden Dısird"ri 

Balam İhsan 'dairi ('V"vU"! >nailV> irisleri Bet
inim Farvl d'd-ar'ın relidil: cd-ceûinr dair 
C-mvJyurhrrd-fvha) tezkeresi. (3/972) 

BABEAId — T^kereyi okutuyorum. 

I-TiHat- 7-.Tr.clvd B r - k ^ M m a 
Va^fe 'İki y.pd d ı ş^a gldeeek edan Djvhkri 

Bakanı îbeen ö:d;ri C--^daya-ng\d,m ddrdkrhıe 
kadar, Bekler i Bakanlığına içişleri Bakanı 
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Faruk Sükân'ın vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz elerim. 

Cevdet Sunıay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Başbakanliktan gelmiş tezkereler vardır, 

mrasiyle onları okutuyorum. 

17. — ölüm cezasına hükümlü Kâmil Akman'-
a ait mahkûmiyet dosyasının iad.er.ine dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/97S) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 28 . 8 . 1967 tarihli ve 5/4-11449 sayılı 
yazımı';. 

ölüm cezasına hükümlü Kâmil Ainnan Veki
li Avukat Faruk Ereni taraf:naan vâki karar 
tashihi isteminin incelenmesi için adı geçene ait 
mahkûmiyet- dosyanmm iadesi hususu, Adalet 
Bakankğmm 29 . 7 . 1963 tarihli ve 3042i sayılı 
tezkeresiyle istenilmektedir. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demire! 

Ea3bak.au 
BAŞKAN — İade edilmiştir. 

id. — 2 . S . 19(id -9.9. 19lü) tarihleri ara
rında Yeni Delhi'de tertiplenen «Her nevi' ırk 
ayırımının ortadan kailini/ması konulu seminere 
Hükümeti temsilim Çanakkale Milletvekili Mu
ammer Baykantn, ka-hlmalamım v.neıi'y aöriU-
düyûne dair Başbakanlık tezkeresi, (d/975) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorr.ı:ı. 

Millet McoIid'Badcard gına 
Birleşmiş Milletler XK nci (:;enel Kıırdbnca 

ittihat olunan 2017 saydı Kara1' gereğince, 
27 Ağustos 1933 - D Eylül İ9S3 tarihi eri arasm-
da Yeni Delhi'de tertiplenen «Her nov'i ırk ay-
r?n;]iiın ortadan kaldırrlmasn kor«:"kı seminere 
Hükür;i6tiiîdzi temsilen Çanakkale Hilbtvekili 
Muammer Baykan'ın katılması uygun görülmüş
tür. 

Anayasa,m?.5"n 78 nni maddecine güre gere
ğinin yapılma^mı ve sonucunun bildirilmesini ri
ca ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

http://7-.Tr.clvd
http://iad.er.ine
http://Ea3bak.au
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BAŞKAN — Tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... kabul edilmiştir. 

19. — Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 
21 . 9 . 1968 tarihinde başlıyacak olan XXIII 
ncü dönem toplantılarında Hükümeti temsil ede
cek Heyete tstanbıd Milletvekili Coşkun Kırca, 
İzmir Milletvekili Settar İksel, Ordu Milletvekili 
Feridun. Cemal Erkin ve Yozgat Milletvekili Nu
ri Kodamanoğlu'nun katılmalarının uygun gö
rüldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi (S/976) 

BAŞKAN — Birleşmiş Milletler Genel Ku
rulunun 23 ncü dönem toplantılarında Hüküme
timizi temsilen gidecek olan heyete dâhil sayın 
milletvekilleri hakkında Anayasamızın 78 nci 
maddesine göre karar verilmesini istiyen bir Baş
bakanlık tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 24 Ey
lül 1968 tarihinde başlıyacak olan XXIII ncü 
dönem toplantılarında Hükümetimizi temsil ede
cek olan Heyete İstanbul Milletvekili Coşkun 
Kırca, İzmir Miletveldli Settar İksel, Ordu Mil
letvekili Feridun Cemal Erkin ve Yozgat Mil
letvekili Nuri Kodamanoğlu'nun katılmaları uy
gun görülmüştür. 

Anayasamızın 78 nci maddesine göre alına
cak kararın gönderilmesine müsaadelerinizi ri
ca ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

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

20. — Bulgaristan'ın turistik 'merkezlerinin 
gösterilmesini hedef tutan geziye Millet Meclisi 
üyeleri Muammer Baykan, Muammer Dirik, Nu
ri Kodamanoğlu, Sadr ettin Çanga, Hami Tez-
kan, Lâtif Aküzüm, Ahmet Çakmak ve Osman 
Attilâ'nın katılmalarının uygun görüldüğüne 
dair Başbakanlık tezkeresi. (3/974) 

BAŞKAN — Bulgaristan'ın önemli turistik 
merkezlerinin gösterilmesini hedef tutan geziye 
katılmaları uygun görülen bâzı milİetvekilerimiz 
hakkında, Anayasanın 78 nci maddesi gereğince 
karar verilmesi istemine dair Başbakanlık tez
keresi, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından te
min edilecek vasıtalarla Bulgaristan'ın turistik 
tesislerinin toplandığı Varna ve Burgaz sahille
ri ile diğer önemli turistik merkezlerinin göste
rilmesini hedef tutan geziye Millet Meclisi üye
leri Muammer Baykam, Muammer Dirik, Nuri 
Kodamanoğlu, Sadrettin Çanga, Hami Tezkan, 
Lâtif Aküzüm, Ahmet Çakmak ve Osman Atti
lâ'nın katılmaları uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 78 nci maddesine göre gereği
nin yapılmasını ve sonucunun bildirilmesini rica 
ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

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

Sunuşlarımız bitti, muhterem arkadaşlarım, 
şimdi gündeme geçiyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Konya Milletvekili M. Ziyaeddin İzer--
dem"in, 4753 sayılı Kanuna bir ek madde ilâvesi; 
hakkında kanun teklifi ve Tarım, Maliye, İmar: 
ve İskân, Adalet ve Plân komisyonları raporları.: 
(2/437) (S. Sayısı : 713) 

BAŞKAN — Bu teklif açık oylarınıza ikind! 
defa sunulmuştur, kutular sıralar arasında do
laştırılacaktır. 

öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan işlere 
geçiyoruz. 

2. — 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Kanun
da değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem Öz-

den'in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
Ek 819 sayılı Kanunun 1 nci maddesine ek, Cum
huriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender Cenap 
Ege ile Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Cahit 
Ortaç'm, İl özel idareleri, belediyeler ve bunla
ra bağlı kuruluşlar personeline avans verilmesi 
hakkında, Nevşehir Milletvekili İbrahim. Boz'vn, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 819 
sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında, 
Trabzon Milletvekili Ahmet İhsan Binic'oğlu ile 
Denizli Milletvekili Zafer Nihat Özel'in, Özel ida
re ve belediyelerle Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
memur ve hizmetlilerine avans suretiyle ödeme 
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yapılmasına dair, Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner ve iki arkadaşının, 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununa Ek 819 sayılı Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair, Cumhuriyet Senatosu 
Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunime Ek 819 sayılı Kanu
na yeniden ek yapılması hakkında, İstanbul Mil
letvekili Reşit Ülker'in, 3659 sayılı Kanun hüküm
lerine tabi kuruluşlarda çalışanların aylık ve üc
retlerine gerici zam uygulanmasına dair 819 
sayılı Kanuna ek, tstanhul Milletvekili Coşkun 
Kırca ve 5 arkadaşının, Mahallî idarelerde ve 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan memur 
ve hizmetlilere zam yapılması hakkında, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, Emekli, âdi malûl, va-
zife malûlü, dul ve yetim aylığı alanlara da geçi
ci zam verilmesini sağlamak üzere 5434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanununa bir madde eklenmesi
ne dair ve Balıkesir Milletvekili Adnan Akın'ın, 
29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun teklifleri ve İçiş
leri, Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyonla
rından 4 er üye seçilerek kundan Geçici Komis
yon raporu. (1/508, 2/439, 2/518, '2/519, 2/520, 
2/543, 2/544, 2/611, 2/613, 2/628, 2/692) (S. 
Sayısı : 716) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon lütfen yerini 
alsın. Hükümet burada. 

Geçici Komisyon? (Yok, sesleri) Geçici Ko
misyon Başkanı, Sözcüsü yok mu efendim? (A. 
P. sıralarından «Aratalım» sesleri.) Komisyon 
olmadığı için bu kanunun görüşülmesini tehir 
ediyoruz. (A. P. sıralarından «Geliyorlar Sayın 
Başkan» sesleri.) 

Efendim, «Geliyorlar» diyen arkadaşımız iza
hat versin, nerdeler? (A. P. sıralarından, («Di-: 
sarıya çıkıpta arayalım efendim» sesleri.) 

Efendim, böyle arama suretiyle bir şekil ve ; 

tatbikatımız yoktur. Komisyon olmadığı için; 
görüşmesini tehir ediyoruz. (C. H. P. ve G. P. 
sıralarından, «Bravo Başkan» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım, halen Başkanlığa^ 
intikal etmiş, her hangi bir kanunun önceliğini: 
istiyen bir önerge yoktur. 

3. — Kooperatifler kanun tasarısı ile Konya 
Milletvekili Fakih Özfakih ile Adana Milletveki
li Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 arkadaşının, 
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa Milletve
kili Kasım Onadım'ın, Kooperatifler kanunu tek

lifi ve Tarım, Adalet, Ticaret ve Pldn. komisyon
larından 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/151, 2/53, 2/232) (S. Sayısı : 351 ve 
351 e 1 nci ek) (1) 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Bir önerge veriyo
ruz, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen yeriniz
den ifade edin: Hangi kanun? Çünkü, ona gö
re hazırlık yapacağız. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Gündemin «Birinci 
görüşmesi yapılacak işler» sırasında, 2 nci mad
dedeki. Kooperatifler Kanunu. 

BAŞKAN — Kooperatifler Kanunu, peki. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Usul hak

kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, oradan ifa
de edin: Hangi ve nasıl bir usul efendim? 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Önerge 
üzerinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Yani, «Geç yazılıyor» diye onu 
anlatmak ma istiyorsunuz, efendim? 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Hayır efen
dim, sadece o değil. Buraya hazırlanarak geli
yoruz. Fakat, nasıl bir teklif yapılacağını bi
lemediğimiz içindir ki, ne söyliyeceğimizi, ne 
yapacağımızı ve hangi teklifin konuşulacağını 
hiç bilmeden geliyoruz. Bu şartlar altında ça
lışmak çok güç oluyor. Bunu ifade etmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun ifade edin efendim. 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; toplantıların gün
deminden maksat,, toplantıları izliyen sayın 
üyelerin teklifler, tasarılar üzerinde hazırlık
lar yapması, en faydalı şekilde bir kanun ta
sarısının Meclisten çıkmasını sağlamaktır. 

Geçen yaz döneminden evvel de, son zaman
larda büyük bir telâşla neyin müzakere edi
leceğini,, Meclise geldiğimiz zaman ancak öğ
renmek durumunda kalıyorduk. Bugünkü gün
demde, hayat pahalılığının ıstırabını çeken 
yüz binlerce vatandaşımızla ilgili bir kanun 

(1) 351 ve 351 e 1 nci ek Sıra Sayılı basma 
yazılar tutanağın sonundadır. 
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teklifi vardır. Bugünkü hayat palmkkğı ile 
ilgilidir ve biran evvel ç«kması için Hükümet 
vs kanun teklifini veren ark^dadknmi:; kraıda 
takipçi, durumunda idiler. Sayın Adalet Par
tisi Grupunun, bu gündemin. yürüLükııeıüm tan
zim etmek, görevi idi. 

Sayın arkadaşlarım, Kooperatifler Kanımı1. 
gibi bir kanunun öncelikle görüşlüm esini Saym 
Bakan henüz yağıp Başkanlığa dahi vermedi. 

BAŞKAN — Sayı-'i 8->!ma.?.er, usul. hakkan-
da sik; ifîtedhıiz. 

İRFAN SOLMAZER (Devamla) - - Evet S v 
y.;n, Başkanını, 

BASAN — Usu? hükümlerini Ba^kanbk yü
rütüyor. Başkanlığın tutumunda bir usulsüz
lük varsa, lütfen kornışınaıım ona in'üsar etti
riniz. 

İRFAN S01M.£ Ekili (Devaınb,) --• ilıym. 
Balkan, UTCI hakkmdaki konnşm-;mda < mu-
rad, mi.lüetvf.L'Jl'-rİni devamlı okrak o? AT ba
kiler k a m a n d a bırakıp, kanım tasarı ve tek
lifleri üzerinde fikirlerini "öyk.-ıokri gereken 
arkadaşlara, bu forsatı vermeme durumunda ol-
tnanıa^. için Sayın Başkaubğa ikamda bulan
mak istedim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem aıkadadarmy bu 
konuda hor hangi bir usulsüzlük yapılmamış
tır. Mevzuubahis kanun tasarısı 21 . 12 . 1067 
tarihinde railletvekillcrroe dağkdmıştır. Tü
zük hükümlerini bütün milletvddkerinin bildi
ği fars olunur. Tikİdde, p/ün d-.: "M -d'' k h-r 
iş ioin Heyeti üanımiyelordo önceldi teklifi 
verilebilir ve Meelk karar verdiği takdirde o 
konu müzakereye ak-ıabilk. Bütün br>, şarîda.v 
muvacehesinde Başkanlıkça her hangi bir usul-
nündük yapılmamıştır. 

Şimdi, de öncelik önergesi geldi. Bımu, oku
tuyorum, öncelik. kararı verdiğinim iakd'rdo ka
nun tasar ismin müzakerecine b"r:hyaeağis. 

öncelik enerdesin?, okutuyorum.. 

Sayın Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşmeci yapJaoak işler 
nı-s-zzuunda ikinci sıradaki Kooperatifler ta.-
zü,Yi.&LV,m (incelik ve ivedilikle fdirücülmesini 
ar.'-: ve il eûernn. 

Ticaret Bakam 
Ahmet Türkel 

! YAŞAR AK AL (Samsun) — Öncelik aley-
î ilinde ses istiyorum. 

Ş BAŞKAN — Öncelik aleyhinde buyurunuz 
I edendim. 

YAŞüE AKAL (Samsun) — Saym milletve-
| killeri; Kooperatifler Kanununun Meclisimiz

den biran ence çıkması, şahsan benim, en bü
yük arzumdur. Yalnız Meclisin ilk gününde 
hiç istemediğimiz bir olay cereyan etmiştir. Sa
ymam, aceleciyle birlikte milyonlarca kişiyi bu
lan bir topluluğa ait, bir kanun teklifi ve Hü
kümetin tasarısı, komisyonun burada hazır bu-
bnnnamara şeklinde geriye kalmıştır. Hazır
landık, geldik, kendi fikirlerimizi söyliyecek-
iile Butlun hemen yanında Kooperatifler kanun 
tasara:', gelmektedir. Gerek grup olark, gerek
se ıcıhsımna adına birtakım katkılarda, Koope-
i'a-dfler Kanununa bulunabilirdik ve ona göre 
•'e ha^rkğımız var idi. Fakat şimdi burada 
ava?;3 adını verdiğimiz kanun tasarısı görüşül
müyor. Bunun yanında Saym Bakanın da alel-
aoolo hazırladığı şekilde ivedilikle ve öncelik
le Kooperatifler Kanunu gibi bir büyük kanun 
•mrrrrm görüşülmeye başlanmıştır. Meclisimiz
de tatile girmeden evvel bu usuller oluyordu; 
tatile girmeden evvel şunları şunları çıkaralım 
diye. Şimdi tatil bitti, yine aynı bir karışıklığın 
içine girmekteyiz. Şu konuşmaktaki asıl kastım; 
bııınlan böyle Meclisin mehabetine de yakış-
ııı-yasak nckilde, «Komisyon gelmedi, komisyon 
kmkam gelmedi» şeklinde, milyonlarca kişiyi 
ilgilendiren kanun tasarılarının ve milletvekil-
kreinin de hazırlandıkları kanun tasarılarının 
görüşülmesi yerine süratle geçebilecek şekil
de kanım tasarlılarımın öncelikle gelmelerinin 
'k kmınesidir. 

Avukatken tatbikatta biliyoruz; bir «Ve», 
ya» ciabiiir, olur sözü tatbikatçıları çok 
••, d irmiş tır, çok yanlış istikametlere ve yan-
liküneelere sevk etmiştir. Kendim düşünür-
a avukatken, acaba bu Mecliste şunu kal-
da enine boyuna konuşacak, şu şöyle oîma-

'••'. bu böyle olmalıdır, yassılması şöyle olma-
r diye biç düşünecek yok mu, derdim. Şim-
ı diyor;rm. ki böyle öncelikle geldi, öncelik-
itti şeklinde üzerinde durmadan, hattâ ya-
; şekline dahi dikkat edilmek imkânı olma-
kanun tasarıları kanunlaşabilmektcdir. Bu-
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nun, hem tatbikatçılara zararı vardır, hem de 
konuları bile bile burada fikirlerini söylemesi 
lâzımgelen milletvekili arkadaşlarımızın konu
lan buraya getirme imkânlarından yoksun bı
rakılmaları sonucunu doğurur. 

Bu defalık olsun bu türlü usullere meydan 
vermemek için bu öncelik teklifinin reddini ta-
lebediyorum. Saygılarımla. 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Önceliğin 
aleyhinde SÖK istiyorum. 

BAŞKAN — Siz de öncelik aleyhinde mi ko
nuşacaksınız efendim? 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Evet, aley
hinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Sayın Baş-

-kan, sayın milletvekilleri; gündemimizde bu 
liman Kooperatifler Kanunu, çıkarılması gere
ken önemli kanunlardan birisidir ve çok za
mandan beri de beklemektedir. Yalnız Mecli
sin ilk çalışma düşeni bakımından Sayın Baş
kanın davetine, gündemin, üçüncü bölümünün 
birinci maddesinde bulunan ve çok geniş bir 
kütleyi ilgilendiren ve mahiyeti itibariyle müs
taceliyet arz eden,, mahallî idareler ve beledi
yeler memur ve müstahdemlerine verilecek 
Avansa ait kanunu Sayın Başkan; «Talik edi
yorum» dediler ve talik zamanı da, tahmin ede
rim. ki Kooperatifler Kanununun konuşulma
sının sonuna kadar olmak gerekir. Koopera
tifler Kanunu uzun bir kanundur. Müzakere
ye başladığımız zaman büyük bir kütleyi ilgi
lendiren. ve müstaceliyet arz eden bu kanunun 
müzakeresi gecikecektir. 

Benim bu vesileyle Sayın Başkandan istir-
hamım; önergeyi oylamadan evvel bir evvelki 
maddede bulunan kanunla ilgili Geçici Komis
yonun Başkarjı, sözcüsü veya kâtiplerinden 
her hangi birisi aranılıyor diye, Sayın Başkana 
seslenilin iştir. Gelmişlerse işe kendi takdirle-
riyle müzakere vaz'etmenin yolunu araştırıp on
dan sonra Kooperatifler Kanununa geçmemiz
de isabet görmekteyim. Kooperatifler Kanununu 
tetkik eri en arkadaşlarımız görmüşlerdir ki, 
uzun bir kanundur ve kolay bir müzakereyle 
çıkacağa da benzemez. Çeşitli görüşlerin üze
rinde çarpışılacağı muhakkak olan bir kanım 
mahiyeti arz etmektedir. Bu bakımdan Koope
ratifler Kanununun önemine rağmen, büyük bir 

kitleyi ilgilendiren., üçüncü bolümün birinci 
maddesindeki kaı-utuın müsakeresi imkânı şu 
anda hû?'.i! olmuşsa Cayın Başkanın durur/m bir 
defa daha incelemesini arz ve teklif etmekte
yim ve Sayın Başkandan bunu rica etmekte
yim. Hürmetlerimle. 

liEŞAT ÖZARDA (Aydın) — Usul bakımın
dan söz rica edeceğim. 

BAŞKAN — Muhterem, arkadaşlarım, Saym 
Hilmi İncesulu'nun işaret ettiği hususla ilgili 
Başkandı ğm "görüşü şudur : 

Başkanlığa bir öncelik önergesi intikal et
miştir. Bu öncelik, önergesi geri alınmadıkça 
veya Heyeti Uınıımiyeniz bunu reddetmedikçe 
Başkanlıkça yapılacak başka bir muamele yok
tur. 

Ayrıca, şimdi bu önerge bir öncelik kara-
riyle kabul edilirse bu öncelik kararı verilmiş 
elan. işlerin ikinci sırasına geçer ve «Talik edi
yorum» dediğim birinci kanun bundan sonra
ki birleşimde yine başta görüşülecektir ve ikin-
'•>. sırada olacaktır. 

Btı açıklamalardan sonra Sayın Reşat Öz-
arda siz hangi. ııml hakkında konuşacaksınız? 
Oradan ifade edin lütfen. Yani bir öncelik öner
gesi verildi. Bunun iki kişi aleyhinde konuşu
yor, lehte konuşmak istiyenler de var. Onla
ra da s'";z vereceğim ve ondan sonra Heyeti 
Um^miyenin, oyuna sunacağım. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Öncelik öner
gesinin.İçtüzüğün 74 ncü maddeye uygun olma-
d^ram izah edeceğim. 

BAŞKAN 
yurun. 

Buyurun efendim öyleyse, bu-

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Meclis gündemleri 
içerisinde diğ?r kanun tasarı ve tekliflerine 
tercih edilen tasarı ve tekliflerin diğer işlere 
takmmen ve tercihim görüşülmesi içtüzüğün 
7'̂ : ve mütar.krp maddeleri gereğince Hükü
met ile ilgili komisyon sözcüsüne verilen bir 
yetkidir. Ancak bu hakkın lalettayin, gelişi 
güzel kullanılması bu madde hükmüne göre 
mümkün değildir. Zira 74 ncü madde şöyle di
yor- «Bir kanım îâyjha&ı veya teklifinin rusna-
mede bulunan sair maddelere takdimen müza-
İroresi istenildiğinde bunun esbabı mucibesi 
clcrmoyan edilmek lâzımdır. «Yani kuvvetli bir 
gerekçe ile teklifte bulunulacak ve bu gerek-

— 637 — 



M, Msclisi B : 86 30 . 9 . 1968 O : 1 

çe bu kanun tasarı veya teklifinin diğer bütün 
işlerden önce görüşülmesinin lüzumuna ikna 
edecek kuvvette olacaktır. Bir esbabı mucibe-
ye dayanacaktır. Riyasete verilen öncelik tek
lifinde hiçbir gerekçe zikredümemiştir. Bir ge
rekçeden yoksun olan teklifin oylanmaması lâ-
zımgelir kanısındayım. 

Diğer bir usule riayetsizlik hususu daha 
vardır; kanaatimce Meclisimizin hatasıdır bu, 
Riyasetle ilgisi yoktur. Bir kanunun müzake
resine başlanır, günlerce devam eder, o kanunu 
orada keseriz, diğer bir kanunun müzakeresi
ne geçeriz, ileride gelecek olan nesiller Mil
let Meclisi zabıtlarını okudukları zaman hay
retler içerisinde kalacaklardır. Her hangi bir 
kanunun müzakeresinin bir kısmını falanca 
ciltte, ikinci kısmını ondan bir iki cilt spnra ge
len baskılarda, son kısmını birkaç cilt sonra 
gelen baskılarda bulmak suretiyle bir acaiplik 
yaratıyoruz Meclisteki tutumumuzla. Binaen
aleyh gerek komisyonların, gerekse Hükümetin 
bir defa müzakeresine başlanılan bir kanun 
tasarı veyahut teklifinin müzakeresi tamam
lanmadan bunun ortasında kesilerek araya bir 
sürü başka işler sokulması ve ondan sonra tek
rar canları istediği zaman aynı kanun tasan | 
veya teklifinin müzakeresine başlanması gibi, : 
cidden içtüzüğe aykırı bir tutumun da önlen
mesini rica ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, öner
gede şimdiye kadarki tatbikatta ve içtüzüğe ay
kırı bir husus yoktur. Esbabı mucibesi vardır 
bu kanun tasansınm. Komisyon raporunda bu : 
esbabı mucibe uzun uzun anlatılmıştır. Şimdi
ye kadar da tatbik edile gelen usul budur. 

Şimdi lehte söz istiyen Sayın Nahit Mente
şeye söz veriyorum. Yalnız bu arada bir açık
lama yapmak isterim; şayet daha evvel görüş
mesini talik ettiğimiz kanun tekliflerinin ko
misyonda bulunan üyelerden gelenler bulundu 
mu? Bunu öğrenmek istiyorum, sözcü olarak, 
başkan olarak yetkili birisi var mıdır? Yok 
efendim. 

Buyurun Sayın Menteşe, lehte mütalâanızı 
beyan edin. 

NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş
kan, saym arkadaşlarım; kooperatifler Kanu
nu hakkında Hükümet, öncelik ve ivedilik tak
riri vermiştir. Bu demek değildir ki, diğer ka
nunlar müzakere edilmiyecektir. 

Filhakika gündemin birinci maddesinde 
Avans kanun tasarısı vardır. Ancak hatırlarsı-
w.\ ki sayın arkadaşlarım, tatile girmeden ev
vel bu mevzuda sayın milletvekilleri sayısız 
takrirler vermişlerdir. Komisyon, tatil müna
sebetiyle bu takrirler üzerinde fikrini beyan 
edememiş, toplanma imkânını bulamamıştır. 

Kooperatifler kanunu tasarısı geniş esnaf 
kütlesini ilgilendiren bir tasandar. Tatil mü
nasebetiyle dolaştığımızda esnaf vatandaşlan-
mız, Kooperatifler Kanununu daima soru şek
linde önümüze koydular. Kooperatifler Kanu-> 
nunun ne zaman çıkacağını milletvekilleri ola
rak bizlerden sual ettiler. Hattâ esnaf dernek
lerine mensup arkadaşlarımız ki- ilgilenen ar
kadaşlarımız varsa Kooperatifler Kanununun 
çakmayışından toplantılarında acı acı dert yan
dılar. 

Şu halde, bu mevzuda geniş esnaf kütlesi
ni ilgilendiren bir kanunu, esnafın sabırsızlık
la beklediği bir kanunu sona bırakmak yahut 
öne almak herhalde tedbirsiz bir davranış olma
sa gerek. 

O bakımdan sayın arkadaşlanm, geniş es
naf kütlesini ilgilendiren bir kanun tasarısını 
öne almak isabetli bir karadır. 

Sayın milletvekili arkadaşlanmızm bu yol
da oylarını kullanacaklannı tahmin etmekte
yiz. 

Avans kanun tasarısı da elbette geniş küt
leyi ilgilendirmektedir. Bu da görüşülecektir. 
Esasen kanun tasansmı tetkik ettiğiniz tak-
c!ir-..Io, geri kalmış olması, geç kalmış olması bir 
p,ey teşkil etmemektedir. 1968 Martından itiba
ren belediye ve özel idare memurlan haklannı 
alacaklardır sayın arkadaşlanm. Elbette bunu 
da görüşeceğiz. Saygılanmla. 

BAŞKAN — Lehte ikinci konuşma. 

Buyurun Sayın Abdülbâri Akdoğan. 

ABDÜLBÂRi AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; bendeniz bu 
husustaki fikirlerimi üç nokta üzerinde toplı-
yacağım. Birincisi; gündemin tanzimi tama
men Millet Meclisi Başkanlığına aittir. Ve bu, 
daha evvelce tesbit edilmiş gündemde her ka
nun teklif ve tasanlan yerini almıştır, ikinci 
husus; bir kanun tasarısının veya teldifinin 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi keyfiyeti 
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Hükümetten yahut komisyondan gelecek bir 
teklifle sağlanır. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan, siz 
bit öncelik takriri lehinde konuşacaksınız. Usul
süzlük iddiasının cevabını Başkan verdi biraz 
evvel, yani bunu siz cevaplamayın. Siz, öncelik 
takririnin lehinde konuşun lütfen. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Devamla) — 
Öncelik sırasında, yani gündemde bulunan, sı
ra itibariyle kanun tasan ve tekliflerinin sıra-
ısı daha evvelce tesbit edildiğine göre, sayın 
milletvekilleri arkadaşlarımızın, gelecek olan, 
görüşülmesi icabeden kanun tasarı ve teklifle
rinin hepsi hakkında fikri, yani fikir zikrede
cek arkadaşların hazırlıkh olması demektir. 
Bu bakımdan bu kürsüde konuşmaya çalışan 
arkadaşlarımız, biz şu mevzuda hazırlıklıydık, 
şu mevzuda konuşacaktık, bu mevzuda fikri
miz yoktu, yahut daha sonra konuşacağız key
fiyeti bence yersiz bir mütalâadır. Bu bakım
dan daha evvelce gündeme alınmış olan bu ka
nun tasarısının görüşülmesi, bir öncelik ve ive
dilik teklifi de olduğuna göre, yerindedir ka
nısındayım. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

önceliğine karar verilen Kooperatifler ka
nunu tasarasınm tümü üzerindeki görüşmele
re geçiyoruz. 

Tümü üzerinde söz istiyen arkadaşlarımız.. 
(«Komisyon yok» sesleri) 

Evet efendim, komisyon lütfen yerini al
sın. 

Tümü üzerinde- söz istiyenlerin isimlerini 
okuyorum; Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu, Sa
yın Talât Köseoğlu, Sayın Hasan Tahsin Uzun, 
Sayın Reşit Ülker, Sayın Hayrettin Uysal ve Sa
yın Süleyman Onan. 

Süleyman Onan, «Madde hakkında» demiş. 
Burada mı aradaşımız efendim? Yok. 

Başka söz istiyenler... Deminki okudukla
rımdan aym, Reşat Özarda, Ahmet Tahtakılıç, 
Mahmut Bozdoğan ve Ahmet Şener'i yazdım. 

Başka söz istiyen?.. Şükrü Koç, Halil Başol, 
ilyas Kılıç ve ihsan Kabadayı. 

Muhterem arkadaşlarını, raporun okunup 
okunmaması hususunda mütalâanızı alacağım. 

Raporun okunmasını kabul edenler.. Etmi
yenler.,, Lüzum görülmemiştir, 

Şimdi tümü üzerinde ilk söz Sayın Kemal 
Sarıibrahimoğlu 'nundur. 

Buyurun efendim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarını, geçen dönem koalis
yon iktidarları tarafından hazırlanıp İnönü 
Hükümeti tarafın.'lan Meclise sevk edilen, Mec
lisin yenilenmesi itibariyle kadük olup tarafı
mızdan, bâzı arkadaşlar tarafından ve Süley
man Demirel iktidarı tarafından, Meclise sevk 
edilmiş ve müştereken görüşülerek bir rapora 
bağlanmış olan Kooperatifler kanunu tasarı
sının biran önce kanunlaşması memleket hay
rına olacaktır. Zira hepinizin bildiği üzere, 
kooperatifler mevzuatı son derece dağınık ve 
gayrikâfidir. Ticaret Kanununun birtakım hü
kümleriyle kooperatiflerin kurulması öngörül
müş ve Ticaret Kanununun esbabı mücibesinde 
de zikredildiği üzere bu hükümlerin koopera
tif ihtiyacına1 giderecek ve topyekûn memleket 
ihtiyaçlarına cevap verecek bir şümule sahi-
bolmadığı gerçektir. Bunun, yani mevcut Ti
caret Kanunu hükümlerinin, daha evvel Borç
lar Kanunundaki benzer hükümlerin kâfi ol
madığının en büyük delili de, birtakım koope
ratifler hakkında gayrikâfi hükümlerin çıkarıl
ması ve birtakım tüzüklerle ve teamüllerle va
ziyetin idare edilegelmiş bulunmasıdır. 

Bu itibarla, bütün bu dağınık ve bugünkü 
kooperatifçilik anlayışına yüzde yüz cevap ver-
miyen hükümlerin bir özel kanunda enine bo
yuna tartışılıp sağlam hükümlere bağlanması 
iktisadi ve sosyal hayatın zorladığı bir gerek
tir, Bu itibarla Hükümetin bu yoldaki isteği 
olumludur. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün ileri, me
deni milletler, ilerlemekte olan toplumlar, ik
tisadi ve sosyal hayatta temel meselelerden 
biri olarak kooperatifçiliği ele almışlardır. İs
tihsal kooperatifleri, istihlâk kooperatifleri, sa
tış kooperatifleri, hayatın ve çeşitli meslekle
rin her safhasını kaplar hale gelmiştir. Bugün 
ileri batı memleketlerinde ziraat tamamiyle 
kooperatifleşmiştir. Gerek istihsali, gerek sa
tıp*, gerekse hattâ meselâ Kanada gibi bâzı 
memlekelerde taban fiyatının tesbiti tamamiy
le kooperatiflerin inisiyatifine ve kararına 
bağla hale gelmiştir. Adeta mevcut iktidarlar, 
kooperatiflerin tesbit ettiği zirai reform poli-
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likasını, t;-.ıV.a*j. fiyatı politikasını tatbik et-
mok dıırunımıda kınanmaktadırlar, Ve bu da 
zsraatiji, zirai -fcayatm faydasına olmakta ve 
fcüiYitJi. bir kalkınmayı mümkün kılmaktadır. 

I\;\m c~.iian.ar kooperatifleşmektedir ve 
memurlar koo-ürUnior kurmaktadırlar, bu su
retle teker t'"kor son dorfîco giiçsüs ve git
tikçe hız kas.r^vn, gittikçe büyüyen, bünyesi 
ve mahiyeti iılbaiiiyle m-af to.nrmryan piyasa 

düşm.ektcdb'k.r,. B'r "^ r " ' i . "viv'v v^du 'cd'k-;. 
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kanı k'ter'.r: r.'-^r'f, fd''n"":'" reklrvk"" vn ""'l'O. • 
Yani birtakım, hakikaten ço^ı saman müefHh- | 
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•silin lehine olmıyan, umumiyetle güçlü müstah-
sılla, güçlü ortaklarla yine dolayısiyle bu pe
rişan haliyle aracının, tüccarın, ihracaitcmııı 
iptiyerek, istemiyerek lehinde çalışan bir mü-
e; •;:;:o dıırumuıida kaim akt adıllar. Ve bu hal-
kdyîo kooperatifçilik fikrini de zedelemekte-
dMtr . HaJkm kooperatiflere krlrşı, kooperıa-
ti? müessesesine karşı olan itimadını da sars-
maktad^rlar ve güçlü, inançlı bir iktidar tara-
f.tnd:an kurııJmıa-ı mümkün olan ve son derece 
f.ıydah bi^motler g*5roceği muhakkak bulunan 
H-r-'-nr'jf.brr,n doğusunu da bugünden balta
lar bh" havanın yaratılmasına «©bebolmalktaıdi'r-
!'K', Ya:"i şu hava, şu îathükait, şu anlayış için
de fıydah oldukları münakaşa edilir hale düs-
ımk;tür. 

VS-J$'ÛÜ düğünün arkadaşlar, 1965 yılından 
'bu yana, yani inönü Azınlık Hükümetinin 
C> -"> m^erı bu ya^ı kooperatiflere Hükümet-
c , T> >'' F."k->n^ğmca emir verilmiştir: 

, • Î, ,ı ,ı. j r^.,] ^(1 £iİncil'siniz» diye. Yani 
( v ^ •:. IV il alınabilir, alacaksınız. Müba-

y,'P "^u M T , ^iic;1" mrlı da akabilksiıriz, 
1 ~" s •' v - v i k " \ : \ \ Ve bu tatbikat devam. e;t-

T ı ,_•»;„_ p-.-,,- Vıl . oi 'nk Irüçiiik bilr rakama 
-i -i Tini fv )t! , -ırVe nl"""'lya yer yok, doî-

^.ı ,>;/- c ; !-ı iKl^:'- brsu fjı"la diye meh geri 
f, - , , ı - ^ - . v 0 *,, krrn^-ntifciY'k fikrine, 

, -,•](• -i ', ııvı^vF'nfi yo inhana taban fa-
> i " ,-•>] y r ı ÜT ""e o t muktedir; tatbi-

ı- •- ;:-..'V f ^ ^ j-rîir# EP nt fe güçlü, aracı, 
if > ' . ı v "> h V ' 1 ' fp'-vP-n'-^ veya onun tüc-
' ^ " > b Î ] î >*ük ^m-m-ye VD imkânla zaten 
1 ^ ' - u <v n1 \rre rio/]pn, pföğten, diye taa 
ı̂ ı <-ı T ,~r, f V ı ' ı m 7"oti'"'ıır*"1r:u^i^ır, müştak-

i , '-ı- iı-oı T'"r jJnlır,d , v r *h~or hır; o ya?.ı fiya-
J " r " '1' >l " p « ^ d « n r-ni-vn-K- ,̂1 ^y<<rn t ü c c ° n m 6 ! ) i -
•j . i 0* - • - v.n x S1fJ r î l 1 v İ O İ r | r ^ r l ^ l ^ j r j e b ü y ü k 

i •• ı-j - v1'-- •" ol-»ıı '1 nr ^'inlerinde y.nm eline 
- r . ^ <"• ' - ;^;-ıi î^i"b--P-""1 rM r̂-iok idn en iyi 
, - ,Tj . f „ , t >-]rıı ctmry). Simdi, miiıstnlhgü o 

T M ı> ofyi A-^-^C v, ı-; or '°k p;iiclü vs malm 
~̂  ı ' -i r1 " ı l > V'Airr, rpnsma salbi'bola.n 
1 " ' " v ' i •> i ^ ' j l "4 e v r d ı ^ r ' i a düşmektedir 
-. -• . -, r, r «-••n-v. o ('ir ^ma, düşürülmek-

N« ir>i- r ' " ' ^] nuv' : , ; ? Sordum; ?raş-
;ı V " • 10C" . i \T) o.ı^md-' sadece ortaktan 
,' l îdm'Tİ ..r- ı'iye emir verilmiş, ortak malı 
> -ii'-y-oı (i?vnm eylemi__.; bu dönem içinde 
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1,5 milyon lira zarar edilmiş. Çünkü, koopera
tifçilik terbiyesi fikri ortaklarda hakim değd-
miş; ortak birçok zaman yükümünü yerme a > 
tirmiyormuş, geiiramiyormuş. Elbette arka
daşlar, şu söylediğim üç senelik tatbikat mev
cut iken ve tefecilere alabildiğine imkkaîar ?a 
mmrken ve müstahsil de kendisine yetecek kre
di imkânından mahrum bulunmakta tlsT/rrı 
ederken, müstahsilden malının tamamın p;e'i-
rip kooperatife teakm etmesi beklenemez. Çün
kü, müstahıil rakışmıştıır, krediye ihtiyacı var 
dır; kış ortasında tarlasını hazırlamak, tclr.;-
mımıı almak için kredi bulmak dnramımcbaikr. 
Bunu verecek roamî bir kuruluş, bir koopera
tif, bir banka, bir müesesse mevcut dağildk; 
kooperatif veya Devlet elinden tutmam akta k r , 
O haiie ne yapacaktır? Tefeciye pideeakkr, 
aracıya gidecektir. Yarı fiyatına; eiğkk pa
muğu arkaidnşlnr daha şimdiden, daha paamk 
ürerimi bitmeden y^rj fiyatına yani kk), lav:\ 
1.43 kuruştan vatandaş aatmaya kaşlamv^ar; 
(^ec^7: senenin malmıHınü. Ne yapacak vaf,an-
daş; münaaabetini -devam ettirmek ve kr?? 
p;üak:'m1e gidip yan fiyatına mekm ver--m 
pp.ha.qinn, d a ni-,, o/o «?oo f^is ile borç abra pa-
haarıa da oka kapılma p/itmeye mulkta-ak'^â'a 
aracıya veya tefeciye veya tüooalra -ne daraa-
nia ıdeyin - meknı p;ötürüp dökmeye maakur-
'dur, kooperatif daha yükaek fiyat im vma-^ 
indmrdarı mevcut ve kooperatifi en I irkk-^ı 
i m ' •ÖT tedain e! meal mümkün okkaca h " v : 

Demek ki arkadaşlar; mücerret koapera+i-
fin dürt ydkk bir donam içinde munhaıamau or
tak mak aknem. ?ehekhdo bir miktar "â a,?* ov-
mek; frra-a OITEO'^tîtT.-iK için; k^+î rak:T-» 
bilmiyorum, ama bana söyledikleri 1961 - 1n,fH 
ararnda 1,-5 rmlymı lira nar ar etmia. I^dokilir, 
fa,"d."1, bir rakam değiTd;|r« Nihayet bu o•!•-•'• ̂ k 
moia mak.nı p'etkip """C r̂niver, yükörni'jiü yr-d... 
no p'ötimivor; bu m^h^uru ormidam 'kah'^akm 
hunim. tedbirini alalım diye düşünülmem kkr, 
Iklâkk, kooperatifçilik fikrini keküm 1 ^ ba1-
t alayım. ve tamamayle gimlrnkm yana kb- yo1'.'-;.. 
ka ialeaamem tercih edJlm.kim. P,ramcn e"1'"'!"' 
verilmek suretiyle orü;ak dı~:î mal akmı mümkün 
hale prei-irİT' •'̂ ia'vr ve buaün o'raak pjvkmekte, ' ı--
pıdan geri dönmekle kr. Bunu ben sakam pak-
lerimlo e^rakmı ve pah san. tesbit evledim, Ba

nım inkar.! cîa mümkün değildir, zaten inkâr 
edecek kimsenia çıkacağını da zannetmiyorum, 

FİSKOBİRLİK için de aynı durum. Ben 
Say^-ay Komisyonunda iken FiBKOBiîlLİE, 
Çü'KOiSt'^L'•'.".. \ dîİŞ h a k i k a t k a " .: 
laa iemde olduklarını söylediler ve komiayon 
üyelerken; iktidar muhalefet üyelerinin tama-
lamın muvafakati ile büyük kolaylıklar göster
miş ve bir müşkülden kendilerini kurtarmış 
idik, o şamam Arkadaşlar, ne Sayıştay Ko-
mkyormman bu müesseseleri müşkülden kurtar-
maaı :sm ek hattâ hattâ şu Koopcıraâiifler Ka-
ıvmımun kabulü başlı başına bu müesseselerin 
imik yaraama oakşma^m, h d k yararına fay-
aab hkmotkr marmejdai mümkün kılamıyacak-
tva B'i, nihayet bir başlangıçtır. Topluca or-
'k^ra, mü--.tahlilin, miktdhlikin Devletin rolü
nü, vakfelerim ve bunların sınırlarını t eskit et
mektedir. Elbette faydalıdır. Hele hale başta 
rr'ltâkaa kir idare movoudoluaea bu eımrlaaın 
tarkt i , sağlam birtakım hükümlerin kahulün-
.l.r) .•:• a•,'''••:'.'•;t VfiTjk.r. Bu Hibaala sayanı şükran-
"ÎV, Yani bu krmumm gelmesi bile büyük bar 

ferahlık yaramaak pa;,!»olojik ortam meydana 
ı-'V'a-ıili- ı^o, ı̂ -j kanun kabul edilince her 

•T- k;':e^ok r-'? Mümki^n de '̂jl.. Yan tedbirler 
-:.'!ı;o."-«'>lr'1ı;r. Tofaad'k önj.e*>makidir, airai. kre-
"1k e"nnf kredıbi y^ter miktarda ver!İlm',kd:'r, 
---.'.,,„f,,̂  raukt^-^Gİana'i1. âlet edavat' çiftemin 
:^7Thî-pr'o1a;-^;-ı '̂fpv âlet k"ai ^ükro, zirrai i ke ; 
ı „r,-|.,..,̂  ojfrrivv'ÎT». i-a.̂ -̂ ^mrîna, msyrl'm. vermive-
-ı-,ı- 'ivî-.- *-•••?T*r\ îf.'ıvrî-p t^min Q'^!me"'i te^'ai o.-d̂ -
""k ve bu, "ma^tle vı ciftclırm, tefseir-in k,v>!-

•'"'~,r\ r*\^ma^i ib",kr>r,llav'i ort-"daa kakkir-.lTV,ak!5'lır-
Y--;i.7:̂ _ b?> k-anun yapıyoraun; dünyanın en 
" , : ; , ' ; ,-- , r ıd kan-ruınu yapmışım, bu kanunun 
•'"a'•"i'kb-̂ -i 7̂ r,«-!̂ i'-'\Tiı k?l°cak ortamı varatmamıs-
ar^, vnn, +̂ .'i1--'-"rln-ı-,i o-l^n^Tî^mn; hiçbir ko yara,-
^ " ? ark^^r-^lar, hiçbir ko. ^rslan oû"hi ha,. 
•K'iyi?y-i*. ı ; " f>n̂ ııo--7 rflmı^a'n aakere, ek m ndalh 
Ti'-vnrsgr̂ îp î-n. h""'rT">o .o'it diyordun, Olma", bu. 
<-•- r ' - ^ ı l r i i v ı ;1 •••>o'jl _ 

Sim'k arkad.a-='k:vım„ bu veaile ile »unu ifade 
r-•"!if»y">:->: }îoi?:''Vr-->..r>Ti. TTükürac*; ve P-a'rlâm.ıfîit-nnu!7; 
'•'••". b"^a'r->*"" f"-Vrikini mi'imkmı İrslac'k ve t"tı 
"•.•ııvy1^;;! h'̂ rla-Inm p,^'r'eA, dap-ktirilmek r^are-
•*;la d-^ha p""-:'e-3 bale p'öürika'k kükündaria va -
•• rk. hala .^elmor!iiii mümd'ün kdacak y;:n ted-
bkbmi düşünmek ve süratle kanunlaamaamı 

— fiil 
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mümkün kılmak zorundadır. B»u mümkün ol
maz ve Yüce Heyetiniz bu mevzu üzerinde eni
ne boyuna süratle eğilmez ise bir süsten ibaret 
kalır bu kanun, bundan evvelkiler gibi, bun
dan evvelki müesseseler gibi. Yani hulâsa şuna 
varıyor. Anayasa; sosyal devlet, sosyal adalet 
ilkesini ve kooperatifçilik ve ziraatin kalkın
ması ve saire mevzularındaki esasları temel 
hükümler olarak kabul etmiştir. Bu hükümle
rin ışığı altında şu bozuk düzeni esaslı şekilde 
değiştirmedikçe, bu kanun dahi bir süsten iba
ret kalacaktır. Bunu esefle ifade etmek zorun
dayım. 

Muhterem arkadaşlarım, çok söyledik, bu
rada kanun teklifi yaptık; elin oğlu üçbin, beş-
bin, sekiz bin liraya traktör yapıyor; ©0 bin, 
100 bin liraya bizim burada müstahsil 'bunu al
mak zorunda bırakılıyor. E... ondan sonra di
yorsun ki;, sen diyorsun; efendi Ortaksın anna 
malını ÇUKOBİELİĞE vermiyorsun. Götürüp 
tefeciye veya aracıya veriyorsun. O halde ben 
de ÇUKOBİRLÎĞÎ zarar ettirmemek için ortak 
dışı mal alırım. Bunun arkadaşlar sağlam hiç
bir esası yoktur. Biz sorumlu Hükümet, ikti
dar, Parlâmento olarak gözünüzün önünde ce
reyan etmekte bulunan ve zayıf bireyleri bü
yük ölçüde iktisaiden tahribeden bir düzenin 
'devamına müsaade ettiğiniz müddetçe, o birey
lerin kendilerine yüklenen birtakım yükümle
ri yerine getirmemesi sebebiyle ithama, o se
beple de birtakım tedbirler almaya hakkınız 
yoktur. Açık açık söylüyoruz, Devlet rakam
larım veirmiş elimize. Soruyoruz yüksek ziraat 
mühendislerinden, Zitraat Fakültesinin Maki-
na Kürsüsü profesörlerinden, «Türkiyetâe sade
ce motorunu ithal etmek suretiyle, Türkiye 
şartlarına en elverişli traktörü 8 - 10 bin liraya 
burada imal edebiliriz. İmkânlarımız müsait
tir» diyorlar. Bunu denemiyoruz, Amerika'
da istihsal ediyor adam, birinci el Londra'da, 
ikinci el istanbuHda; Adana'ya gelinceye kadar 
sekiz el değişiyor. Bunu kınamıyorum ben ar
kadaşlar; bir düzen kurulmuş, adam gözünü 
açmış, bu düzen içinde kâr sağlıyor ve maale
sef bu kâraların da büyük bir kısmı çeşitli konı-
binazonlairla Türkiye dışında. kalmakta veya 
bırakılmaktadır. Yetişmiş insanlar, millet 
temsilcileri olarak iki kere de iktidar - muhale
fet ittifakiyle öncelik ve ivedilik kararı veril-
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miş, bulunan bir kanun teklifini, ki bu dertleri 
büyük ölçüde kökünden halledecek olan bir 
teklifi komisyondan aşağıya indirmiyorsunuz 
üç senedir. E, ondan sonra da emir veriyorsunuz 
iktidar olarak, Ticaret Bakanı oarak, koope
ratifler zarar etmesin, ortak dışı da mal alsın. 

BAŞKAN — iSaym Kemal Sarıibrahimoğlu, 
Kooperatifler Kanunu ile uzaktan ilgisi olan 
işlere lütfen girmeyiniz. Bunun tümü üzerinde 
konuşuyoruz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Şimdi Sayın Reisin ikazına teşekkür ederim. 
Ama, Sayın Reis de kabul buyurdular; uzaktan 
da olsa ilgili bu mevzu. Ben tümü üzerinde 
konuşuyorum, bir tahdit de yok, kerem etsin
ler de zaten rahatsız edici şekilde daha fazla 
dağılmam. Onun için mevzuun içinde kalmaya 
gayret ederek görüşerimi arza çalışacağım 
efendim. 

Şimdi mihterem arkaidaşlamm, meselâ der
ler ki mühendisler; Azot Sanayii Fabrikası 
var, hani Kütahya'da, şimdi yeni tesisler ilâve 
eletiliyor falan filân. Orada çalışan ve son de
rece yetkili bir mütehassıs, mühendis, Alman
larla anlaşılmış vaktiyle, hangi iktidar, kim 
yaptı bilmiyorum, sormaya lüzum da görme
dim çünkü hani bu sen yaptın ben yaptım bil
mem ne yaptım, Fatih Sultan Mehmet'e kadar 
gideir bu imallerin sorumlusu, bunu tartışma
nın lüzumu yok, onun için sormadım. Derler 
ki; Almanlar getirdi, demode olmuş bir maki-
nayı oraya monte ettiler, o zaman 450 milyo
na falan yapılmış galiba. Son derece pahalı 
mal ediyormuş gübreyi ve zannederim biz de 
Mecliste 70 - 80 milyon lira ilâve yapıyormu-
şuz. Yani her sene yardım ediyormuşuz. Yine 
de bir türlü 60 - 70 - 80 kuruştan, 90 lîuruştan 
hattâ bazen 120 - 140 kuruştan aşağıya gübreyi 
mal edemiyor, satamıyormuşuz. 

ıŞimdi arkadaşlar, yani bunların üzerine ha
kikaten eğilmek lâzım, Kooperatifler Kanunu
nu kabul ettik, güzel, Dünyanın en güzsl ka
nunlarını kabul ettik. Yani bizim kanunları
mız içinde aslında medeni, ileri milletlerin, en 
ileri milletlerin seviyesine uygun, hattâ daha 
ileri kanunlalr var. Ama, tatbik için gerekli 
şartlar hazırlanmadıkça o kanunu kabul etmi
şiz, ama tatbik edemiyorsun, ölü hüküm var. 
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Benim inaksaldım arkadaşlar şu veya bu iktida
rı itham değil. Oysa itham etmek hakkım 
ama, yani şimdi şu anda böyle bir niyetim yok. 
Ama, maksat bir kanun çıkarıyoruz, güzel 
hayırlı olsun, memnun olduk, benim de tek
lifim. Ama bunu yaşamasını mümkün kılacak 
hükümleri, tedbirleri getirmediğimiz takdirde. 
bunun ölü bir kanun olacağını ifade etmek iste
rim ve maksadım da bu. Meselâ, Kanada'da 
Sayın Sabri Keskinle beraber ziyaret ettiğimiz 
Tronto Kooperatifler Konfederasyonu Başka
nı olan zat bize şu bilgiyi verdi -1965 te miydi 
neydi, şimdi senesini iyice hatırlamıyorum-
Kanadatta % 99 müstahsil kooperatife dâhil
dir. Traktörden gübreye, krediye kadar her 
şeyi maliyet fiyatına veririz, taban fiyatım 
bir sene eve! biz teshit ederiz, Hükümet uygu
lar ki, Borçlar Kanunu diye bir kanun var, 
hani hâzj. gazetelerde tamamiyle yanlış bir şe
kilde onun benimseneceği yazıldı bir zamanlar, 
o kanun gereğince de Hükümet birtakım mü
esseseler kurmuştur, bizim ofisler ve sailre gi
bi, kooperatifin fiyat politikasını, zirai poli
tikasını benimser ve destekler ve bu suretle 
traktörden gübreye, gübreden krddiye kadar 
koopelratif temin ediyor, bir sene evvel ilân etti
ği tabam fiyatı peşin veriyor, ihracediyor fazla 
maîh; ihraç fiyatı üzerinden farkı fiyatı vatan
daşa veriyor ve âdeta aracı kalkmış ortadan. 
Biz aracı kalmış dedik mi, yahut kalksın ya
hut fm zararlı şekilde çalışması önlensin dedik 
mi, Allah Allah kıyamet kopuyor, yok sosya
list, yok komünist falan filan.. Bu, hani bir 
kısmı, büyük kısmı bunun bilgisizlikten, büyük 
bir kısmı da kasıtla ileri sürülmektedir. Bun
lar doğru değildir arkadaşlar, yani en ileri 
meml'e'ketler bugün kooperatifçiliği bütün yan 
tedbirleriyle beraber en ileri ve menedi ölçü
ler içinde tatbik ediyor ve bu suretle de sosyal 
devleti kurmuş adam, yani fiilen kurmuş. Ana
yasada var, anladık ama, bizim bütün derdi
miz zaten Anayasayı tatbik ettirmek, tatbik 
edilmiyor Anayasa, derdimiz bu. 

BAŞKAN — Sayın Sarübrahimoğlu, ikinci 
defa irica ediyorum. Elde bir Kooperatifler 
Kanunu vardır, müşahhastır, belirlidir. Bu 
kanun kâfi midir, değil midir, yeni ilâveler ge
rekiyor mu, gerekmiyor mu; konuşmanızı bu
na irihisar ettirmeniz lâzım. Aksi halde herkes 

sizin gibi konuşursa bu kanunu bitirmek, sizin 
isteğinize rağmen, zor olur. Lütfen bu ölçüler 
içinde kalalım. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Teşekkür ederim Sayın Reisin ikazına. Fa
kat ben kooperatiflerden bahsediyorum, ya
bancı memleketlerdeki tatbikattan bahsediyo
rum. Kooperatiflerin başarıya ulaşması için 
gerekli hükümlerden bahsediyorum. Bilmiyo
rum yani ben mantığımı kaybetmediysem eğer, 
bu mevzuun tamamiyle içinde olduğumu ve 
faydalı bir kanuşma yaptığımı zannediyorum 
Sayın Reisim. Ama, sözümü kesmek, konuştur
mamak hakkınız, elinizde; isterseniz indirirsi
niz. 

BAŞKAN — Hayır, hayır, rica ederim ko
nuşmanıza devam edin. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Zaten faydalı olduğu kanısındayım. Çünkü 
maalesef pek çok sosyal meselede, iktisadi me
selede olduğu gibi, pek çoğumuz bir bilgisizlik 
ve karanlık içindeyiz. Yani bu bir gerçek ar
kadaşlar.. Hadi 'diyeceksin bunun kabahati 
sende, bende, ötekinde. G-erçek şu; bir karan
lık içindeyiz ve birbirimizi de aydınlatmak, ikaz 
etmek zorumda ve durumundayız. Hepimiz bir 
birimize bir ışık tutmak vazifesi içindeyiz. Ama 
bâzı arkadaşlar allâmedir, anadan doğma her 
şeyi bilir, onların hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, 
onlara da sözümüz yok zaten. Allah bağışla
sın millete onları. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi bu kanlım 
bir yönü ile de faydalı olacaktır ve fHydahdar. 
B l̂raz evel sözlerimin b^ında »öyledim, dedim 
ki; partizan idareleri frene eder bir ölçüde, 
hakkın nedir, vazifen nedir? Malûm, hakkm 
ne, vazifen ne? Bugün maalesef, ben biraz da 
hayret ettim yani, A. P. iktidarı nasıl bu kanu
nu getiriyor. 

A. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ — Kanunu yanlış anlıyorsun. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Birader ne yanlış anlıyorum ben ki; düpe
düz sahteliği ispat edilen, vesikaları ile iddia 
edilen bir Kadirli Kooperatif seçimini Ticaret 
Bakanı arkadaşımız tasıdik eylediler. Yani, 
sahtelik iddia ediliyor vesikası Ue de ispat edi
liyor arkadaşlar. Ticaret Bakanı arkadaşımıza 
arz ediliyor vesikası üe bu... 

- 643 — 
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A. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ — Takdir hakkını kullandı. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Hayır, takdir hakla, takdir hakkı olur mu? 
Yani bir müfettiş gönderip yerinde meseleyi 
tetkik lüzumunu dahi duymuyorlar, resmî ve
sikalar, yazılı vesikalar karşısında, istismar 
«(diyorsunuz mevcut bozuk düzeni. Bunu da 
önler bir ölçüde belki. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — önlemez. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devam
la) — Elbette önlemez, çünkü yan tedbirleri 
alınmaz, şartlar yerine getirilmezse bu da de
jenere edilir. O bakımdan hakinsiniz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, yani Sayın 
Reis ikaz ettiler, onun için fazla derinine gire
miyorum. 

Kooperatifler Kanunu niçin getiriliyor, ne
den faydalıdır? Bunu izah etmek lâzım. Hani 
getirdik, hani istihlâk kooperatifi kurduk, 
güçlü haldeyiz yiyiciler, müstahsilin 'karşısına 
geçtik «arkadaş şu malı beş kuruşa verirsen 
alacağız, fazlaya almayız» Canım, müstahsil 
bunu 10 kuruşa mal etmişse, 3 kuruş da kâr 
etmezse, masrafını, emeğimi amorti edemivor 
ise ve o anda da saitmaik zorunda ise, o takdir
de istihlâk kooperatifi zararlı. Çünkü birleş
miş yiyiciler ve başka alıcı da yok, zorla ada
mın bağırta bağırta elinden zararına malını 
alıyor. Olmadı bu. Ya,ni hani şıimdi bir kanım1 

çıkartılıyor, anladık yiyicilerin faydasına, müs
tahsilin faydasına, şunun faydasına, ama bu 
gayet şümullü, hepsini de kapsıyor bu. Yani 
esnafları, memuru, çiftçiyi, bilcümlp meslek ve 
istihsal zümrelerini de kapsıyor, öyle bir or
ganizasyon kuracaksın, öyle bir orkestra mey
dana getireceksin ki, tabiî bastaki şef de sef 
olacak. Bu, gayet güzel ahenkli bir musiki in
tibaı verecek ve başarılı olacak. Bunları anlat
mak lâzım zannındayım. Meselâ biraz evvel 
söyledim; hani Kanada'da adam kurmuş, et
miş eylemiş, aklınıza gelebilir yani etmiş eyle
miş falan ama, memleketine ne yapmış? Şunu 
yapmış arkadaşlar; buğdayın kilosunu dönüme 
750 kiloya çıkarmış Toronto eyaletinde. Mısı
rını 1 500 kiloya çıkarmış. Avustralya'da da 
aynı şeyi yapmışlar. Ticaret Bakanlığı Ziraî 
İktisat Dairesi Reisi de Serpil Cemal isminde 
bir Türk. Dönümüne 600 kilo buğday elde ediyor, 

I onlarda aynı kooperatifçiliği bütün şümulü ile 
kurmuş, kaldırmış birtakım aracı istismarcıyı, 
tefeciyi. Geldik bunu Bütçe Komisyonuna söy
ledik; iki tane muhterem senatörmüş Ziraat 
Mühendisi A. P. li, hani kavga edecekti, «ya
lan söylüyor, kitaplarımız yazmaz böyle» diye 
«250 kilodan fazla alınmaz» diye. Sayın Dağ-
daş ceva,p verdi resmen, Dönüme 250 kilodan 
fazla buğday alınmaz, diye. Dedim, ama, gene 
de Ada;na'da bir - iki tane vatandaş isbat et
ti ki. bu alınır. Fiilen ispat edince gitti Adana'-
da hailay çekti bize de söğdü saydı, canı sağ 
olsun Dağdaş'm, severim onu. 

Şimdi arkadaşlar, demek ki, netice alıyor 
adam. Meselle o değil, mesele, Dağdaş sağolsun, 
her zaman Adana'da misafirimiz olsun, halay 
çeksin, severim kendisini, biraz da bana aitsin 
tutsun, o da mesele değil. Ama bir gerçek var; 
bugün Mısır bile 1000 - 1200 ktilo buğday alıyor, 
ama bizimki gibi değil, 20 neşiit buğdayı bir
den getirerek değil, sadece Meksika'dan ge
tirerek değil, Avustralya'daikini de getiriyor, 
Kanada'dakini de, memleket şartlarınla uygun 
olanı yetiştiriyor, çiftçiye diyor ki; «al şu çe
şidi» imkânları da veriyor, 1 200 kiloya kadar 
mal alıyor arkadaşlar Mısır'da. Pakistan'da, 
bırakınız Kana da'yi, bunu söylediğimiz zaman 
biz kötü kişiyiz, biraz hafif bir gelişme oldu 
mu, tamam cebe indir basarının şeyini. Olmaz 
bu. Başarılı ol da hepsini cebe indir, şeref, 
hepsi senin olsun. Ama 23 çeşit buğday getir
mişsin, toprak uyuşmazlığı olmuş, birtakım 
iklim uyuşmazlığı olmuş, kurumuş, sökmüş 
adam, zararını vermemişsin. 50 kilo alanın, 
200 kilo alıp zarar eden çiftçinin tarlasına da 
gidip baksana. Yook, 10 bin dönüm tarla sa
hibi ve büyük toprak sahibini çeşitli imkânlar 
içinde sulu ziraatle elde ettiği mahsule gidip, 
aslında o da gerekli miktarı alamamaktadır. 
500 kilo almışsa eğer bugün bir buğday müs
tahsili 300 kilo da zarar ediyor demektir, Çu
kurova'da. Çünkü 1 000 kilo alabilir, 1 200 
kilo alabilir. Kaldı ki, hani Çukurova'da ve
rimli sebze, meyve, narenciye tarlalarını, hattâ 
pamuk bile Çukurova'da bir ölçüde ve bir bakı
ma toprağı boş bırakmaktadır. Buğday tarla
sı haline getirmek lâzım mı, değil mi, bu dahi 
münakaşayı mucip, ki Adana'yi tanıyan bâzı 

I arkadaşlarım bilir, dönüme 5 000 - 8 000 lira 
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alırlar, iyi çalıştıran sebzeciler, meyveciler. 
Neyse, bunlar acı şeyler. Demek ki, netice 
alıyor, kooperatifçiliği kurmuş, ama bütün 
yan tedbirleriyle beraber, bütün imkânları ile 
beraber kurmuş. E, sen taban fiyatı tesbit edi
yorsun, taban fiyatını tesbit ederken ticaret 
odalarının fikri, reyi ağırlık ifade ediyor. Ti
caret Bakanlığı son sözün sahibi. 

Ne demek arkadaşlar bu? Bizim plân tasa
rısında var. Der ki : «Sektörlerarası denge 
muhafaza edilecektir.» Edilecektir, kalkıyor
sun daha çok tüccarların, ihracatçının sözü 
hakim olan bir heyet içinde bunu münakaşa 
ediyorsun, karara bağlıyorsun. Bu olmaz. 
Diyeceksin ki, ziraat odasından da mütalâa 
soruyoruz. E, maalesef bugünkü Türkiye şart
ları Ziraat Odaları Kanununun mahiyeti ve 
hükümleri itibariyle, ziraat odasının başında da 
aslında son derece büyük arazilerin, imkânla
rın sahibi ve ihracat imkânına sahip kimseler 
oturmaktadır. Demek ki, zayıf bireylerin re
yi, zayıf bireylerin faydası ön plâna alınmak 
şöyle dursun, şöyle nazara dahi .alamamakta
dır. 

Bugün arkadaşlar, pamuk fiyatına birinci 
derecede tesir eden çiğitin yani pamuk tohumu
nun ihracına müsaade edilmemektedir. E, bu
gün güçlü bir kooperatif olsa bunu yapamaz, 
mümkün değil. Müstahsilin reyini almış olsa 
taban fiyatı tesbit eder veya müstahsil malının 
ihracını konuşurken, müstahsilin reyini almış 
olsa, rey hâkim olsa bunu yapamaz. Çknkü 
bugün dış piyasası 90 kuruş, bir liranın üzerin
de ise pamuk tohumunun, 3 tane yağ fabrika
törü oturmuştur, tröst kurmuştur, 50 - 60 
kuruşa almaktadır çiğitin, yani pamuk tohumu
nun kilosunu, bu da pamukta en az 40 - 50 
kuruş inikas yapmaktadır kiloda. Bunu, istih
salle ilgili arkadaşlarımız bilirler. 

Yine bir gariplik, Türkiye'de kooperatif
ler, hani Ticaret Bakanlığına, hani bir deve
kuşu biçiminde bir kooperatif var bugün; Ti
caret Bakanlığı kooperatife dikte eder, emir 
verir taban fiyatı, halbuki bunu kooperatifin 
tesbit ve ilânı lâzım, tavan fiyatı, tavan fiya
tını tesbit etmiştir arkadaşlar. Benim tesbit 
edebildiğime göre, inşallah açıklarlar, anlarız 
235 kuruş çiftçi zannetmiştir ki, taban fiyatı
dır bu. Yani en alt fiyattır, çiftçi korunacak

tır, halbuki tavan fiyatıdır, yani tüccar korun
maktadır, ihracatçı korunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu, 
ikinci defa size sadet içinde konuşmanız rica
sında bulundum. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Üçüncü defa oluyor bu Reis. 

BAŞKAN — ikinci defa bulunduğumu söy
lüyorum üçüncü defada. 

Bu kanun 102 maddedir. Bu kanunun tümü 
hakkımda 17 kişi söz almıştır. 

Bu kanunun sizden sonra tümü üzerindeki 
konuşmaların 15 dakika ile tahdidi hakkında 
Reşat Özarda arkadaşımız bir önerge vermiş
tir. Konuşmanıza bu üslûp içinde devam ede
bilmeniz için Yüce Heyetin reyini almak mec
buriyetindeyim. Eğer Yüce Heyet bu üslûpta 
konuşmaya devam etmenizi uygun mütalâa edi
yorsa siz de konuşmaya devam edersiniz. 

Konuşmaya devam etmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Efendim, kabul ediyorsanız ellerinizi kaldı
rın, sadet dışında demek istiyorum. Sadet dı
şında bu şekilde konuşmasına devam etmesi 
uygun mütalâa ediliyorsa elbette konuşmaya 
devam edecektir, içtüzükteki usul budur, baş
ka bir usul yoktur. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Sayın Reis, külliyen usulsüzlük yapıyorsu
nuz. Bu şekilde 50 senelik Meclis tarihinde tea
mül mevcut değildir, içtüzükte hüküm mevcut 
değildir. Sadece mensubolduğunuz iktidar gru-
punun ekseriyetine istinadetmek suretiyle sözü
mü kesmek istiyorsunuz. Böyle yapmayın. Hak
kınız şudur; eğer takdiriniz, Divanın takdiri, 
sadet dışı konuştuğum merkezinde ise, sözü
mü keser, indirirsiniz beni. Buna hakkınız var. 
Bunun tarihî mesuliyetini de yüklenmeye mec-

I bursunuz. İktidar grupunun saygıdeğer millet
vekillerini bu ağır mesuliyete iştirak ettirmek 
hakkına sahip değilsiniz. 

BAŞKAN — Şimdi, muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Kemal Sanibrahimoğlu'nun dediği gibi, 
Başkanın, konuşan bir arkadaşın sözünü kesip 
indirmesi hakkı yoktur. Sadece iki defa ona 
sadet içine girmesi için ikazda bulunur. Bu
na rağmen sadet dışı konuşmasına devam edi
yorsa Yüce Heyetin reyini almak suretiyle mu
amele yapabilir. Yüce Heyet konuşmaya de-

— 645 — 
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vam kararı verirse konuşmaya devam eder, 
vermezse o zaman sözü biter. Yani Reis sözü
nü kesemez ve sözün son buldu diye şahsan 
karar veremez. Onun için ben Yüce Heyetin 
oylarına sunuyorum. Şahsan iki defa da ko
nuşmanın sadet dışı olduğu kanaatindeyim ve 
şu kanun tasarısının tümü üzerinde konuşulu
yor, buna çok uzak meseleler üzerinde konu
şuluyor. 

Konuşmanın devamı hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Konuşmaya devamınız hususu kabul edilme
miştir, Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Siyasi tarih sizden hesabını soracaktır Sa
yın Reis ve iktidar grupunun bu mevzuda rey 
veren arkadaşları. (A. P. sıralarından gülüşme
ler) 

Siz gülmekte devam edin. 
BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu, 

lütfen Meclisin kararına saygılı olun efendim. 
Şimdi, Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Adnan Şenyurt söz istemiştir. 
Buyurunuz Sayın Adnan Şenyurt. 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Grupu-
muz adına Hayri Başar konuşacaktır. 

BAŞKAN — Hayri Başar mı efendim? Yani 
değiştiriyorsunuz. Tezkerede sizin ladiniz ya
zılı idi. 

Buyurunuz Sayın Hayri Başar. 
Bir dakika Sayın Hayri Başar, bir önerge 

var; Sayın Reşat özarda'nın bir önergesi. Bu 
önergede : «102 maddelik olan bu kanun tasa
rısının maddeleri üzerinde de konuşmak müm
kün olduğundan tümü üzerindeki konuşmala
rın 15 dakika olarak sınırlandırılmasını arz 
ve teklif ederim.» diyor. 

Bu önergede gruplar da dâhil midir, Sayın 
Reşat özarda? 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Evet. 

BAŞKAN — Gruplar da dâhil. Evvelâ bu 
önerge hakkında muamele yapmam lâzım Sa
yın Hayri Başar. 

Şimdi, bu önerge hakkında konuşmak isti-
yen var mı? 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Aleyhimde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hayri Başar bir dakika 
müsaade edin. 

Buyurunuz efendim, aleyhinde Sayın Sarı
ibrahimoğlu. 

OEVAT ÖNDER (Erzurum) — Lehinde. 
BAŞKAN — Siz de lehinde konuşacaksınız. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, zaman zaman olur, 
Meclis çalışır, kesafetli bir çalışma içindedir, 
yorulur, önergeler verilir, konuşmalar tahdit 
dedilir, uzun günler Meclis çalışır, meselâ büt
çede olduğu gibi, gece - gündüz çalışır, eh, 
tahdit lüzumlu ve zaruri olur, Bütçe Kanunu
nun yetişmesi lâzımdır. İnsaf edin; daha bu
gün toplandık, birçok arkadaşların tenlerinde-
ki güneş yanığı henüz geçmiş değil. Dinç, 
arslan gibi arkadaşlar, ne çabuk yorulduk? 
iktidar Grupu arkadaşlarımın büyük bir celâ
det, büyük bir sabır, büyük bir tahammül ile 
her hangi bir arkadaşlarının dokunulmazlığının 
kaldırılması veya Seçim Kanunu ve saire gibi 
bir kanun hükmünün çıkarılması için gece sa
bahlara kadar çalıştıklarını bilirim. Arkadaş
larım, benim bildiğime göre, tahammüllü in
sanlar. O halde bu tahammülsüzlük niye? Türk 
köylüsünün, yani Türk müstahsilinin büyük 
ölçüde bugün bu meselelerin konuşulmamasını, 
az konuşulmasını istiyen A. P. İktidarını rey-
leriyle sandıktan çıkaran bu zavallı reylerin.. 
(A. P. sıralarından, «ne demek istiyorsun?» 
sorusu) Özür dilerim, affedersiniz, sürçü li
san oldu. Bu fedakâr, vefalı fakat tarafınız
dan yanıltılmış olan ve sandıktan çıkmanızın, 
burada bulunmanızın sebebi hikmeti olan rey
leri veren bu vatandaşların en büyük ihtiyaçla
rının cevabı konuşulurken, neden enine - bo
yuna konuşulmasına rıza göstermiyorsunuz? 
Yoksa bunların konuşulmasından ve o vatan
daşlarımızın, sizi sandıktan çıkaran o vefalı 
Türk köylüsünün duymasından mı korkuyor
sunuz? (A. P. sıralarından, «Biz korkmuyoruz, 
korkan sizsiniz» sesleri). 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, yerinizden mü
dahale etmeyiniz. Mukabeleyi davet ediyor. 
Meclis çalışmaları aksıyabilir. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, samimiyetle ifade 
ediyorum; bu kürsüye çıktığım zaman zaten 
milletin bir vekili olduğumu hiçbir zaman 
unutmuş değilim. Büyük hata içindesiniz. Mec
lisin ilk toplantı gününde, ilk toplantı saatle-
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mimde TiiisMyetain, Türk köylüsünün, Türk es
nafının, Türk memurunun, cümle zayıfların 
faydasına olan. bir kanunun görüşülmesi sıra
sında hu tahammülsüzlüğünüz ibret vericidir. 

BİR ADALET PARTİLİ MİLLETVEKİLİ 
— Onun hesabını siyasi tarih sorar, sen değil. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Elbette sorar. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, tak
riri siz vermiş değilsiniz. Takriri Sayın Reşat 
özarda verdi. Niçin müdahale ediyorsunuz? 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Arkadaşlar, şunu iyi bilin M, bir siyasi 
tarih vardır, hesap da sorar; Mahkemei Küb-
raya bırakmaz bu hesabı siyasi tarih. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takririn lehinde Sayın Reşat 
özarda, buyurunuz efendim. 

Sayın özarda, bir dakika. 
Şimdi Sayın Mustafa Uyar gruplar adına 

yapılan, konuşmaların yarım saat olmasını tek
lif eden bir önerge veriyor. Yani Başkanlıkta 
İM önerge vardır. Konuşmalar bittikten sonra 
tahdit yönünden daha aykırı olması bakımın
dan evvelâ seyyanen 15 dakika olan önergeyi 
oy;a sunacağım, Bu önerge kabul edilirse artık 
iMaci önergeyi oya sunmuyacağım. Ama şura
da- bir durum vardır: Şayet Sayın Reşat özar
da önergesinde gruplar adına konuşmalar ya
rım; saat, şahıslar adıma 15 dakika derse tevhi-
den oyunuza* sunacağım. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — iştirak edi
yorum. 

BAŞKAN — İştirak ediyorsunuz. 
Buyurun Sayın Reşat özarda, lehte. 
REŞAT ÖZARDA (Aydm) — Muhterem 

arkadaşlar, Millet Meclisinde öyle kanunlar 
vardır M, bunlar polemiğe müsait değil. Han
gi iktidar olursa olsun bu kanunları getirmek 
ve- memleket menfaatine çıkarmak mecburiye* 
yetindedir. Nitekim, halen gündemimizi teşkil 
eden, kanun tasarısı da vaktiyle Sayın İsmet 
inönü'nün başkanlık ettiği Hükümet zamanın
da. Meclise sevkedilmişti. Görüşülüp tamamla
namadı, koalisyonlar değişti, yeni hükümet ay
nı, kanunu benimsedi, getirdi. Demek M, bu 
kanun üzeninde partiler bakımından polemik 
yapılmasına imkân yoktur. 

Ancak böyle polemiğe müsaddolmıyan, top-
yekûn Türk Milletinin, Türk vatandaşının ya
kından menfaatini ilgilendiren kanunlar üze
rinde teknik bakımdan, getireceği fayda bakı
mından, mahzur bakımından mütalâaları der-
meyan etmek ve kanunun mümkün mertebe 
daha iyi bir şekilde çıkmasına yardımcı olmak 
her milletvekilinin görevidir. Yoksa, her vesi
le ile bir polemiğe girersek bu Mecliste mille
te olan görevimizi hakkıyla yapmış olamayız. 
102 maddelik bir kanun tasarısı müzakere ko
nusudur. Bu maddelerin herhangi birisinin 
üzerinde her milletvekili arkadaş, gerek deği
şiklik önergesi vermek ve önergesini izah et
mek, gerekse o madde üzerinde söz alıp ko
nuşmak hak ve yetkisine sahiptir. 

Şimdi arkadaşımız Sayın Sanibrahimoğlu 
Adalet Partisi Grupunu, bir parti çoğunluğuna 
dayanarak söz hakkını tahdidetmek gibi bir 
duruma düşürmek istedi. Bu önergeyi ben ver
dim ve bu önergeyi vermekle hiç bir zaman 
Adalet Partisi Grupuna yaranmak ister gibi 
bir mâna çıkarılmasına da imkân yoktur; 
çünkü bugün Meclis açıldığı zaman bu Adalet 
Partisi Hükümeti aleyhinde bir gensorum var
dır. Binaenaleyh ben tarafsız bir milletvekili 
olarak hiç bir tarafın siyasi hissiyatına değil, 
memleket gerçeklerine inanarak, hangi iş 
memleket için> doğru ve isabetli ise o yolda yü
rüdüm, vicdanen emin olarak bu takriri ver
dim. Aksi halde böyle polemiklerle, 102 mad
delik bir kanun tasarısının üzerinde aylarca 
konuşmalarla memlekete faydalı olmak değil, 
Türk Köylüsüne, Türk Halkına, Türk Milleti
ne hizmet etmiş olmak değil, bilâkis onun bek
lenen ve biran evvel verilmesi lâzımgelen men-
f aatlerini baltalamak, uzatmak suretiyle mil
lete karsı olan vazifemizi kötüye kullanmış 
oluruz. 

Bu itibarla verdiğim teklifin gerekçesi bu
dur, lehinde oy kullanmanızı rica ederim. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Lehte Sayın Gevat önder, 
buyurun. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Değerli 
Başkan, sayın arkadaşlarım; gerek 1 nci 5 Yıl
lık Kalkınma Plânının ve gerekse 2 nci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının öngördüğü sosyal, 
kültürel, ekonomik hayata müessir son derece-
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de önemli tasarılar Meclisimizde sıra belde- ı 
inektedir. Müzakere konusu olan tasarı bu ta- j 
sarılardan birisidir. Sayın özarda'nın da işaret 
buyurduğu veçhile, bu tasarı iktidarımız tara
fından da sevkedilmiş bir tasan değildir. Daha 
evvel sevkedilmiş, iktidarımız tarafından da 
millî plân çerçevesinde olduğu için benimsen
miş olan bir taşandır. 

Bütün milletvekilleri bir sabırsızlık için
dedirler. O sabırsızlık kanaatimce şudur; Mil
letimiz, Meclisimiz kanun çıkarmaya susamış 
vaziyettedir. Onun için biz istiyoruz ki, bu 
kürsüde zaman öldürülmesin, bu kürsü suiisti
mal edilmesin. Kürsüye çıkan, mikrofonu eli
ne geçiren konuyla ilgili olsun olmasın saatler
ce konuşur ise, buradan seçmene selâm gönde
rir ise, kanunlar sıra bekler, kanunlar zama
nında çıkmaz, sosyal iktisadi, kültürel kalkın
ma da gerçekleşemez, bir hayal olmaktan öte- I 
ye gidemez. Bu itibarla bu kürsü şahsi kapris- I 
lere, şahsî endişelere âlet edilmemelidir. Ayn- j 
ca bu kürsüde konuşan herkes Meclisin otorite
sini temsil eden Başkanlığa da saygı göster
mek mecburiyetindedir. 

Değerli arkadaşlanm, Adalet Partisi Gru-
pu, Adalet Partililerin çoğunluğa dayanarak 
söz hakkını tahdidetmek istemiyorlar. Aksine, 
kürsünün suiistimal edilmesinin önlenmesini 
istiyorlar, zamanın değerlendirilmesini istiyor
lar. Bu Meclisimiz bir tarihi vazifeyle karşı 
karşıya bulunmaktadır. 1968 - 1969 döneminde 
geçen üç yıllık döneme muadil kanun çıkar
mak mecburiyetindedir. Bu Meclis fabrika gibi 
çalışmak mecburiyetindedir. Bu itibarla bu 
kürsünün suiistimal edilmemesini, zamanın de
ğerlendirilmesini arzu etmekteyiz. 15 dakika 
içerisinde, 20 dakika içerisinde söylenemiye-
oek hiç bir yüksek fikir mevcut değildir. Kal
dı ki, bu kürsüyü ele geçirip saatlerce konu
şanlarda hiç bir fikir görmediğimiz, sadet için
de olmadııklan da herkes tarafından görülmek
tedir. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Sen onu Başkanvekiline öğret, iki saat konu
şuyor. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Aynca, ar
tık zamanı geçmiş, mânâsız tehditlerle de bu 
kürsüde zaman öldürülmesin, bunu da bu huy- I 
da olan arkadaşlara hatırlatmak (isteriz. Ka- | 

i nunlann çıkışını sağlamak Meclisin birinci va-
| zifesidir. Halleri belli olan, huylarından bir 

türlü vazgeçmiyen arkadaşlara bunu hatırlat
mayı bir milletvekili olarak vecibe addetmek
teyim. Saygılarımı sunarım (arkadaşlanm. (A. 
P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Baş
kanlığa verilmiş iki önergeden bir tanesi Sayın' 
Reşat özarda'nındır. Sadece tümü üzerindeki 
konuşmalann 15 dakika ile tahdidi isteniyor
du. İkinci önerge Sayın Mustafa Uyar arka-
daşımızındır, gruplar adına söz istiyen hatip
lerin konuşmalan yarım saatle tahdidedilsin 
deniyordu. Sayın özarda, bu ikinci ifade etti
ğim takrirdeki teklife de katılmıştır, bu iki 
teklifi birden oyunuza sunuyorum. Yani grup
lar adına yapılan konuşmaların yarım saat, 
şahıslar adına yapılan konuşmalann da 15 da-

I kika ile kayıtlanması ve tümü üzerindeki mü-
I zakerelerde bu işin tatbik edilmesi hususu bu 
[ iki takriri birden oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi söz sırası Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Hayri Baş ar'indir. Buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA HAYRİ BAŞAR (Es
kişehir) — Sayın Başkan, muhterem milletve-
kileri; 1944 yılında toplanan ilk Türkiye Koo
peratifçilik Kurumunun temennisine uyularak, 
o günden beri müteaddit ilim adamlarının, ec
nebi kooperatifçilik mütehassıslarının ve Tür
kiye'deki tatbikatçıların fikirlerini toplayıp 
müstakil bir kanun halinde önümüze getiren
leri bu vesile ile saygıyla selâmlamak istiyo
rum. 

Demokratik rejim içerisinde kalkınmanın 
yollanndan birisi ve belki de birincisi olan 
kooperatifçiliği şimdiye kadar Ticaret Kanunu. 
içerisinde ve Borçlar Kanunu içerisinde ano
nim şirketlere atfen çeşitli tedbirlerle yürüt
mekten kurtarıp, kooperatifçiliği Türkiye'de 
kolay ve herkes tarafından tatbik edilir bir 
seviyeye getirecek olan bu kanunda belki ufak 
tefek hatalar olabilir. Fakat herşeyden evvel 
temennimiz, bu kanunun biran evvel çıkarsa, 
sosyal adalet içerisinde kalkınma mücadelesin
de bulunan Türkiye'de bilhassa sosyal adalet 
içerisinde kalkınmayı sağlıyan yollardan bi-

I risi ve birincisi olan kooperatifçiliğin, nüfusu-
j nun % 76 sı baranla iştigal eden Türkiye gîbi 
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bir memlekette kalkınmamıza yardımcı olacağı 
ümidi bizde, Güven Partisinde kuvvetli halde 
yaşamaktadır. 

Çok muhterem arkadaşlarım; demokratik 
rejim içerisinde bir nevi tabirle kazançta ve 
ticarette demokrasinin tatbikatı sayılabilecek 
olan kooperatifçiliğin Türkiye'de tatbikatını 
sağlamak için Türkiye'nin özelliklerine göre 
bâzı tadilât veya bâzı tatbikat yapmak lüzu
mu da vardır. Bu kanun, kanaatimizce Tür
kiye'de bugün yapılmakta olan münakaşala
rın, âdeta Türkiye'yi muhtelif kapmlara bölen 
bu kalkınma dolayısiyle fikir çatışmalarının 
kalkmasına da âmil olacaktır tahmininde bu
lunuyoruz. 

Şu kanunun gerekçesine bakacak olursak, 
demokratik rejim içerisinde kalkınan memle
ketlerde veya memleketlerin tümünde koope
ratifçilikle kalkınmanın temel olduğunu bu 
kanunun gerekçesinde görürüz. Bu kanunun 
gerekçesinde 18 nci lasrın ideolojik çatışmala
rından kurtulup ve bugün belM de yeryüzün
de bir çok memleketlerin hâlâ asırlarca evvel 
fikriyatı yapılan kalkınma münakaşalarını 
yaptığı bir devirde bu mücadelelerin yapıl
madığı yegâne memleketlerin kooperatifçilikle 
kalkındığını bu kanunun gerekçesine bakarsak 
görmüş oluruz kanısındayım. Bu kanunun 
ehemmiyeti, sosyal adalet ilkeleri içerisinde 
kalkınacak Türkiye'de kalkınmaya, toplum kal
kınmasına veya toplumun kalkınmasına yardı
ma vesile olacaktır. Bu bakımdan bu kanunun 
biran evvel çıkmasını canı gönülden temenni 
ediyoruz. 

Çok muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de 
bu kanuna ihtiyaç, istihsalden istihlâke, kre
diden her nevi ticarete, ihracata kadar her ne
vi işlemde, her sınıfın ihtiyacı olmakla bera
ber, bilhassa nüfusun % 76 sim teşkil eden ta
rımda çalışan köylü ve çiftçinin kooperatif
leşmedeki ihtiyacı Türkiye için ayrıca tetkike 
ihtiyaç gösterir. Teknik çalışma ile kalkınma 
çabasında olan tarıma bir göz atacak olursak, 
Türkiye'de tarımda mevcut potansiyelin acaba 
bugüne kadar kaçta kaçını istihsal edebiliyor, 
değerlendirebiliyoruz? Henüz Türkiye'de is
tatistikler tam olarak, bütün sahalarda kati 
neticelenmemekle beraber, tarımda istatistik
lerin en az bulunmasına ve belki de bu mevzu
da hiç istatistikı bir rakam bulunmamasına 

rağmen şunu açıkça iddia edebiliriz M, Türki
ye'de henüz tarımda mevcut potansiyelin % 50 
sini biz Türkler olarak değerkndiremiyoruz. 
tşte bunu değerlendirmek içi^ı ne dofctriner 
görüşlere, ne filân veya falan iktidara çatana
ya lüzum yok. Yapılacak işlerden bir tanesi, 
tarımda mevcut potansiyelin hiç olmazsa % 50 
sini değil, % 80 ni, % 75 ni değerlendirmek 
için kooperatifçilik en mühim rollerden birisi
ni oynayacaktır. 

Sanayi ve kalkınmanın esas olduğu bilin
mekle beraber tarımda henüz mevcut potansi
yele el atılamadığı, umumi olarak ilmen tesbit 
edildiğine göre gübrenin verimde % 20 artış 
sağladığı, sulamanın % 100 artış sağladığı, ma
kineleşmenin % 25 artış sağladığı bilinmekle 
beraber, bunların tatbikatını her an için yuka
rıdan, devletten veya bir tazyikle yürütülen 
bir şekilden kurtarmak için, bu mevcut potan
siyelin içerisinde çalışan iş gücünü harekete 
getirtmek lâzım, işte bu kanunun Türkiye'ye 
yapacağı en büyük iyilik, Türkiye tarımında 
çalışan iş gücünü bizzat seferber edip, yukarı
dan emir almadan, yukarıdan medet bekleme
den, devletten ve saireden yardım beklemeden 
kalkınmada bizzat ve bilfiil kendi gücü ile kal
kınabileceğini gösterecek bir ortam yaratırsa 
Türkiye'de bu kanun gayesine erişmiş olacak
tır. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'nin tarımına 
bir göz atmak icabeder. Bugün bir çok doktri
nler görüşlerle, bilhassa tarım genel bir mevzu 
olması itibariyle, herkes fikir yürütür. Ama 
bugünkü Türkiye tarımına bir göz atacak olur
sanız, makineleşme diye bir tek mevzuu ele 
alacak olursanız Türkiye'de makineleşmek için 
çeşitli partiler tarafından, çeşitli zamanlarda 
muazzam adımlar atılmıştır. Ama geliniz gö
rünüz ki, tatbikat aslında, makina gücü de 
müşterek çalışmama yüzünden israf edilmekte
dir. Bugün teknik çalışmanın ilerlediğini ka
bul ettiğimiz bir çok köylerde, eğer o köyde 
bir kaç traktör varsa, o bir kaç traktör bütün 
köyün arazisini işlemekte; ya kira ile ya ortak 
şeklinde, bir biçer - döver varsa bütün köyün 
arazisini işlemekte ve köyde yeniden bir âtıl 
işgücü yaratmakta, tşte kooperatifçilik Tür
kiye'nin bu gibi yanlış tatbikatına da bilhassa 
set çekecek, müşterek çalışmada bizzat i§ giicü-
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nü faaliyete getirdiği gibi kalkınmaya toplu- I 
mun iştirakini de Bağlıyacaktır. Ne acıdır ki, 
bugün tatbikat olarak Türkiye'de bunları yap
maya imkân yok. Daha evvelsi gün Ziraat Ban
kasının emir verdiği bir kooperatife müşterek 
bir traktör ve müşterek bir biçer döver aldır
mak için onlardan en ufak bir şey istemeden 
bunu yaptıracak bir hava yaratamamışız. 

Bendeniz bu kanunun tatbikatı üzerinde du
rurken komisyonda da başından sonuna kadar 
takibettim. Kanunun bütün noksanlıklarına 
rağmen biran evvel çıkması her şeyden evvel 
temennimiz. Yeter ki, biraz evvel arz ettiğim I 
Türkiye'deki iş gücünü harekete geçirecek ve 
toplum kalkınmasına iştiraki sağlıyacak, bir 
hayatiyet sağlıyacak olan bu kanunun biran 
evvel çıkmasını temenni ediyorum. Ama ben
den evvelki arkadaşım da üzerinde durdu; 
başka memleketlerde kooperatifçilik hiç bir za
man- yukarıdan devletin tesiri ile yapılmamış, 
taban fiyatını kooperatifler kendisi tanzim et
miş, ihracatını kooperatifler kendisi yapmış. 
Şunun gerekçesinde isimlerini gördüğüm isveç, 
Norveç, Danimarka, Holânda, Finlandiya gi
bi memleketlerde kooperatifler taban fiyatını 
kendileri tesis ederler, Devlet bunlara hiç mü
dahale etmez. Ama Türkiye'de bu gibi tatbi
kata yapmaya imkân yok. Bugüne kadar Tür
kiye'de kooperatifçilik tatbikatına bir göz ata
cak olursak; Türkiye'de yaygın halde bütün 
Türkiye sathına yayılmış olan kooperatiflere 
bakarsak Ziraat Bankasının himayesi ile yürü
tülmekte olan Tarım Kredi Kooperatifleri, Es
naf Kefalet Kooperatifleri, Halk Bankasının 
desteği ile, son zamanlarda kurulan Pancar İs
tihsâl Kooperatifleri Şeker Şirketinin himaye
sinde Yapı Koopratifleri Emlâk Kredi Banka
sının bir nevi himayesinde. Esas Türkiye için 
lüzumlu olan, istihsalden istihlâke, ihracata ka
dar herşeyi içerisine alan istihsal ve pazarla
ma kooperatifleri maalesef Türkiye'de par
makla gösterilemiyecek kadar henüz uygulana
mamıştır. Bu kanundan beklediğimiz bizzat 
toplumu harekete getirecek, istihsalden, imâl
den, istihlâke ve ihraca kadar toplumu, insanı 
bizzat yaratıcı güc haline getirecek bir ortam 
yaratması için bu kanunu Türkiye özellikleri 
içinde mütalâa etmek icabeder. 

Şimdiye kadar verdiğim izahattan anlaşıldı 
ki, Türkiye'deki faal kooperatiflerde bir hima- | 
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yeye ihtiyaç var. Kooperatifçilik bir eğitim me
selesidir, kooperatifçilik bir felsefedir, bir dü
şüncedir. Bu düşünce, bu vasat henüz Türkiye'
de doğmadığına göre; önderlikle, yardımla bu 
kooperatiflerin yaşadığını da nazarı itibara ala
cak olursak; Türkiye'de bilhassa tarımda is
tihsalden pazarlamaya, Türkiye'nin bugün en 
muhtacolduğu ihracata kadar bu işi yapmak 
için, çeşitli mevzularla ilgili Türkiye'de faali
yet gösteren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
Devletin bu işte fiilen vazife almalarına lüzum 
vardır. 

Komisyonda bu mevzuu uzun uzadıya görüş
tük ve bir madde halinde formüle bağlamıştık. 
Maalesef son tadilâtında bulunamadım, Sayın 
Kasım önadım da yok, bu fıkranın kanun tasa
rısından çıkarılmış olduğunu görüyorum. 

Benden evel konuşan Kemal Sarıibrahim-
oğlu arkadaşım da bu kanunun tatbikatı üze
rinde çeşitli şekilde durdu ve biraz ithamkâr 
olarak durdu. Ama itham etmeden bunun hal 
yolunu bendeniz ortaya atmak istiyorum. 

Türkiye'de bu kanunu ölü doğmadan tatbik 
kat haline koymak için, evvelâ kooperatiflerin 
kurulabilmesine, bilhassa istihsal ve pazarlama 
kooperatiflerinin kurulabilmesine ihtiyaç var
dır. Evvelâ, bu kooperatiflerin kurulabilmesi 
için, Türkiye'de mevcut yaşıyan ve Türkiye sat
hına yayılan kooperatiflerin faaliyetlerine bir 
göz atacak olursak; İktisadi Devlet Teşekkül
lerinde kooperatifçilik eğitimi fazla; koopera
tiflerin kuruluşunda elinde ilk sermayeyi vere
cek imkânları olan, o müstahsilin istihsal etti
ği malla uğraşan iktisadi Devlet Teşekkülleri, 
eğer bu kopoeratiflerin kurulmasında fiilen 
vazife alacak olurlarsa, bu kooperatifler Tür
kiye'de bir anda yaygın hale gelir. İşte bu. 

Tatbikatına gelince: Türkiye'de henüz ithal 
ve ihraç çeşitli formalitelere bağlanmış; itha
lât belki kolay; vilâyetlerde mahallî ticaret oda
larından ithalât ruhsatını alanlar ithalâtını ya
pabilir. Ama ihracat daha çok formalitelere 
bağlı; bakanlıktan müsaade almak lâzım, daha 
çok bilgiye de ihtiyaç var, bir dünya ticari nos
yonuna sahibolmak icabeder. Kooperatiflerin 
bu işi yapması; artık işi Türkiye olarak daha 
derinden tutmak icabeder. Bir mala, zoraki ola
rak taban fiyat koymak, tavan fiyat koymak 
yerine dünyada her malı yerinde değerlendir-
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mek icabeder. Kalkınan bütün dünyanın yap
tığı bu. Tarımda da bu. Çeşitli dünya memle
ketlerine tarım için tetkike giden arkadaşla
rımız eğer bu mevzuu tetkik etmişlerse gör
müşlerdir; bir emtianın filân memlekete ih-
racedilen tipiyle filan memlekete ihracedilen 
tipi arasında tohum farkları, ekiliş farkları 
vardır. İşte, Türkiye'nin de bu gibi hallere gir
mesi için koperatiflerimizin istihsalden, imal
den ihracata kadar organize olması icabeder. 
Bu işi de yaygın halde yapmak için Türkiye'de 
bir - iki müstakil istihsal kooperatifi veya çe
şitli kooperatif bu kanunun doğmasiyle belki 
kurulacak; ama diğer memleketlerde olduğu 
gibi, bütün Türkiye'de istihsalden istihlâke 
ve ihracata kadar bütün Türkiye'nin işlerini 
kapsıyacak bir kooperatifçiliğe gidebilmek için 
mutlak surette bu mevzularla alâkalı iktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve devletin bunda vazife 
alması icabeder. 

Bunu ortaya koyarken bir noktayı da ay
dınlatmak lâzımdır. Tatbikattan geldiğim için, 
bilhassa Komisyona kadar gelip arkadaşları
mın ikazı üzerine Sayın Heyetinize de bu nok
tayı aydınlatmak ve bu noktada da beraber ol
mamız lüzumuna inanıyorum. O da; devlet ve
ya İktisadi Devlet Teşekkülerinin himayesinde 
kurdukları koperatiflerde vazife alırken, ona 
tepeden baktıkları ve demokratik sistemden dı
şarı çıkarak, mecburiyet olarak, bilhassa pancar 
istihsal kooperatiflerinde pekçok şikâyetler 
vakidir; bu g-ibi halleri de önliyecek maddeler 
kanuna konulabilir. 

Biz, demokratik rejim içerisinde, sosyal ada
let ilkelerine uygun kalkınmanın, demokrasi
nin bir nevi tatbikatı olan, kazançta ve tica
rette de tatbikatı olan kooperatifçiliğin Tür
kiye'nin kalkınmasında mühim rol oynıyaca-
ğına inanarak bu kanunun biran evvel çıkma
sını ve Türkiye'yi sağ ve sol çekişmelerinden 
kurtaracak bu yolun biran evvel tatbikata çık
masını temenni ederken, kanunda mevcut ufak 
tefek hatalara rağmen bu kanunun bu amaçlar 
içerisinde kalkınmada öncü olacağına inanıyor 
ve tasarının biran evvel Meclisimizden çıkarak, 
Türk Milletinin ve Türk köylüsünün, Türk 
çiftçisinin emrine girmesini can ve gönülden te
menni ediyoruz. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar), 
BAŞKAN — Açık oylamaya iştirak etme

miş olan arkadaşlarımız varsa, lütfen oylarını 
kullansınlar. 

Şimdi söz sırası Sayın Talât Köseoğlu'nün
dür. Buyurun Sayın Köseoğlu. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Çok muh
terem arkadaşlarım, Hükümetin hazırladığı bu 
kooperatifler kanunu tasarısı kooperatif konu
sunu Ticaret Kanununun özel durumundan 
almış, onun bünyesinden çıkartmış, nev'i şah
sına münhasır bir mevzuat haline, bir kanun 
haline getirilmesini hedef tutmuştur. Bunda 
isabet yüzde yüzdür. 

Bugün kooperatifçilik Türkiye'de olduğu 
gibi, bütün dünyada çeşitli yönleri olan bir 
konudur. Malûmuâliniz Ticaret Kanunu özel 
münasebetleri tanzim eden bir kanundur. Ga
yesi ticari münasebtleri tanzim etmektir. Bu 
çerçeve dahilinde kooperatifçiliğin Türkiyemiz-
de geniş mikyasta ilerlemesi mümkün değildir. 
Hükümetimiz ve daha evvelki hükümetler bu 
konuyu ilmî açıdan mütalâa etmişler ve bu
nun üzerinde eğilmişler, kooperatifçiliğin sos
yal, kültürel, ekonomik yönleri göz önüne alı
narak özel münasebetten bunu kurtarmaya ça
lışmışlardır ve uzun çalışmaların eseri olarak 
da, bugün elimizdeki mevcut tasan vücut bul
muştur, Meclisimize takdim edilmiştir. 

Şimdi, Türk ekonomisinde kooperatifçili
ğin büyük bir rol oynadığı, hattâ bunun sosyal 
ve kültürel alanlarda da büyük hizmetler gör
düğü bütün Türk vatandaşı tarafından bilin
mektedir. Bugüne kadar bu konuda çeşitli yar
dımlar görmesine rağmen, çeşitli kooperatifler 
görmesine rağmen, Hükümetin bu konuda ça
lışmaları olmasına rağmen, malî bakımdan bir
çok yardımlar yapılmasına rağmen kooperatif
çilik Türkiye'de arzu edilen şekilde gelişeme
miştir. Şimdi, elimizdeki bu kanun tasarısı sos
yal bünyeli olan ve kooperatifçilikle ilgili di
ğer kanunlara karışmamıştır. 2834 sayılı Tarım 
Satış Kooperatfleri Kanunu, tarım kredi koope
ratifleri hakkındaki 2836 sayılı Kanun ve yapı 
koperatifleri hakkındaki 7116 sayılı Kanun ol
duğu gibi yerinde kalmıştır. Çünkü bunlar ne 
yapmıştır? Biraz evel arz ettiğim gibi, kanunun 
esas gerekçesi olan kooperatifin çeşitli yön
leri olması sebebiyle, bu kanunlar da mevcu-
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dolduğu için, bunlara karışmadan, sadece Ti
caret Kanununun ve Borçlar Kanunun hususi 
maddelerindeki yetkileri almış, özel bir kanun 
haline getirmiş ve bunlar Türk Milletinin kal
kınmasında, Türk ekonomisinin kalkınmasın
da büyük faydalar getireceği ümidiyle ted
vin edilmiştir. 

Şimdi arz edeceğim, bu kanunun getirdiği 
birçok yenilikler vardır. Bundan evvelki Tica
ret Kanunundaki hükümler tatbikatta büyük 
zorluklar göstermiştir. Tatbikatçılar Türk 
kooperatifçiliğinden şikâyet etmişlerdir. Koo
peratifçilik cemiyeti bu konu üzerinde ciddi
yetle durmuş, Bakanlık üzerinde durmuş, Türk 
Milleti durmuş, ekonomiyle ilgili bütün teşek
küller durmuş ve netice itibariyle bunun ka
bili tatbik hale gelmesi için birtakım teklif
ler verilmiştir. Gerekçede bunlar arz edilmiş
tir. Hangi kaynaklardan faydalanıldığı da zik
redilmiştir. Bu bakımdan bu kanunda birçok 
yeni hükümler mevcuttur. 

Bu yeniliklerin hangileri olduğu da yine 
maddelerin gerekçelerinde zikredilmiştir. Bun
ları okuyarak vakitlerinizi almak istemem. Sa
dece tatbikattaki aksaklıkların büyük bir kıs
mının giderileceği inancındayım. Birinci bö
lümde ve bunu takibeden 2 nci 3 ncü, 4 ncü ve 
5 nci bölümlerde bu yeniliklerin neler oldu
ğu zikredilmiştir. Lütfen tasarıyı açarsanız bu 
yeniliklerin neler olduğunu göreceksiniz. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bendeniz bu 
kanun tasarısı Meclise geldiği zaman Ticaret 
Bakanlığının bu işle ilgili dairesine gittim. Ça
lışmalar hakkında bâzı bilgiler aldım. Elbetteki 
bu kanunun Türk ekonomisinin, Türk Milleti
nin arzu ettiği, herşeyi içine alan, her ihtiyacı
na şâmil bir kanun olduğu iddiasında değiliz. 
Ama bu bir basamaktır. Millî kooperatifçilik 
idealine doğru bir adım ve bir köprüdür. Çün
kü müstakil hüviyete sahibolacaktır. Bundan 
sonra da tatbikatın vereceği, iktisadi hayatın 
zorlıyacağı ve bu konu ile ilgili çalışan dairele
rin, bu dairelerde çalışan yetkililerin verece
ği birçok imkânlarla bu mevzuat genişliyecek-
tir. Mutlak surette Türk Milletinin ihtiyaç duy
duğu ideal kooperatifçilik mevzuatı doğa
caktır. 

Bugün, gönül ister ki, Türkiye'de koopera
tifçilik istihsal sahasında bulunan büyük küt

lenin emeğinin ve malının değerlenmesi, onun 
zatî ihtiyarlarından tutunuş da diğer ekono
mik ihtiyarlarının istihsal vasıtalarına kadar 
hor Ş3yi halledecek kadar vüsat ve genişlikte 
olsun. Bunu temin etmenin mümkün olması için 
de, bendeniz yine Köy İşleri Bakanlığının bu 
işle ilgili dairesi olan kooperatifçilik dairesiy-
İ3 temas ettim. Onların ümit verici bir çalış
ma içerisinde olduklarını gördüm. Yine Ticaret 
Bakanlığında da bu çalışmayı aynı şekilde gör
düm. Çok kıymetli ilim adamları Türk Köylü
sünün kalkınması konusunda kooperatifçilik 
mevzuunu inceden inceye, derinlemesine tetkik 
etmektedirler. Bu konuda çok geniş bir bilgi 
toplamışlardır. Bunlar değerlenecektir. Bunla
rın başında bir kooperatifçilik bankasının ku
rulmasının zaruri olduğunu, yani kooperatifçi
liğin finansman menbaınm da tesbit edilmesi
nin saruri olduğuna inanıldığının şahidi oldum. 

Bugün 49 bin, 60 bin arasındaki köy ve ma
hallerin dertlerinin giderilmesi, istihsal etmiş 
oldukları ürünlerinin değerlendirilmesi başlı 
başına Türkiyenin kalkınmasında büyük bir 
dâvadır. Hepimiz görmekteyiz; köyde domate
sin küofju 25 kuruşa, 40 kilometre ilerdeki bir 
kasabada 50 kuruşa, 300 kilometre uzaktaki 
bir kasabada 2 liraya kadar çıktığını, satıldı
ğını görmekteyiz. Daha ileriyi gidiniz, Alman
ya'da 9 lirayadır. 

Şimdi bu kadar değişik fiyatlar, bu kadar 
değişik ekonomik farkların karşısında Türk 
kooperatifçiliğinin elbetteki rolü büyük ola
caktır. Bu mevzuat bu meseleleri kökünden hal
letmiş değildir, bendeniz o kanaatteyim. Ama 
arz ettiğim gibi mutlaka bir köprü vazifesini 
görecek, o ideale bizi kovuşturacaktır. Yeter 
ki, evvelâ bu meselenin ticari bir kanunla hal-
ledilemiyeceği, onunla münasebeti olmadığı 
inancını kendimizde bulalım. Bunu mevzuatlaş-
tıralım. Bu konunun sosyal, ekonomik, kültürel 
yönlerinin bulunduğunu tesbit edelim. Ondan 
sonra hedefimize mutlaka ikinci veya üçüncü 
hamlede yetişelim. Benim arzım odur ki, Türk 
ekonomisinde kooperatifçiliğin rolü büyüktür. 
Bunu değerlendirmek mutlak surette mevzuat 
ve iktisadi tedbirlerle mümkündür. Hükümetin 
bu konuda plânları ve projeleri olması gerekir. 
Plânlarda bu konuda uzun fasıllar vardır. Bu 
yönleriyle bu kanunu ideale yaklaşmakta bir 
köprü vazifesi gördüğünden dolayı benimse-
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mekteyim. inşallah daha ileriki çalışmalarda 
halleden mevzuatlarla "bu Meclise gelinecektir. 
Bu çalışmaları da görmekteyiz. Bu bakımdan 
mevcut kanun tasarısını eskiye nazaran büyük 
yenilikler getirdiği için tasvibetmekteyiz. He
pinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Açık oylamaya katılmamış 
başka arkadaşımız var mı? Yok. Oylama işlemi 
bitmiştir. 

Söz sırası Sayın Tahsin Uzun'undur. Sayın 
Tahsin Uzun?. Yok. 

Sayın Reşit Ülker?.. Yok. 
Sayın Hayrettin Uysal?.. Yok. 
Sayın Süleyman Onan?.. Yok. 
Sayın Reşat Özarda?.. Yok. 
Sayın Ahmet Tahtakılıç?.. Burada. 
Buyurun Sayın Ahmet Tahtakılıç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; Tür-
kiyede özel bir kooperatifler kanununun çık
ması memleketin faydasınadır. Bu kanunun ha
zırlanmasında emeği geçenlere ve Türk koope
ratifçiliğine bugüne kadar hizmeti dokunanla
ra teşekkür etmek bir vazifedir. 

Bizim kooperatifçiliğimiz oldukça eskidir. 
Fakat kooperatifçilikte muvaffak olduğumuzu 
iddia edemeyiz. Bu kanun acaba bu kooperatif
çilikte muvaffak olamamamızın sebeplerini ta-
mamiyle içine almış ve yeni bir hamleyi yapabi
lecek vasiyette midir? Tümü üzerindeki görüş
mede bu işin ortaya konulmasında fayda var
dır. 

Arkadaşlar, bilimsel tarifler yapmaya lüzum 
yoktur. Herkes kooperatifçiliğin imkânlarını, 
ihtiyaçlarını bir arada ele almak suretiyle, daha 
iyi pazarlama ve ihtiyaç maddelerini de daha 
kolay temin etme yollarını aramak suretiyle 
kooperatifler kuruluyor. Yeni kanun da bu ku
ruluşların sınırlarını getirmiştir. 

Kooperatifçiliğin e<?as unsuru kooperatör-
dür, yâni ortak. Ortağın kooperatifçiliğe inan
ması ve kooperatif kuran ortakların da birbiri
ne güvenerek bir araya gelmesi lâzımdır. Tür
kiye'de kooperatifçilikte esas eksik olan keyfi
yet, şimdiye kadar kooperatif ortaklarında koo-
peratörlük, yâni dâvasına inanmak, müessese
sine güvenmek, elde ettiği neticelerle de bu gü
vencin neticesini almak yolunu açamadık. Bunu 
nasıl, niçin yapamadık? Arkadaşlar, tarihî se

beplerini ortaya koymaya lüzum yok. Bizde 
kooperatifler kendi kendine kuruluş haline he
nüz gelemedi. Hep yukarıdan aşağı tesis halin
de yürütülmek istendi. Binaenaleyh, kooperatör 
denilen unsurun yaratılmasının ne propaganda 
mücadelesi, ne ilmî mücadelesi yapıldı, ne de 
vatandaşda kooperatifçiliğe inanç için Devlet 
teşkilâtı gereği gibi çalıştı. Sebep? Memlekette
ki kooperatiflerin, zirai kerdi kooperatiflerinin, 
mahalli imkânlarını, Ziraat Bankasından alman 
kredilerin kooperatif çerçevesinde idare edilme
si ölçüsünde geçen bir safhası var. Kooperatif
ler birliğinin vaziyeti daha dikkate şayandır. 
Biliyorsunuz ki, Fındık Tarım Satış Kooperati
fi, Adana'daki Çukobirlik, İzmir'deki Tarım Sa
tış Kooperatifinin kuruluş ve inkişafı hepimizin 
gözü önündedir. Neyi temin edemedi Devlet de, 
bu kooperatifçilik vatandaş üzerinde gereği gibi 
tesir yapıp da memleketin, Anayasanın derpiş 
ettiği gibi ve bütün partilerin, gelmiş geçmiş 
hükümetlerin programında sözü edildiği halde 
kooperatifçilikte niçin ileri gidemedik? Arka
daşlar, üç unsuru halledemedik : 

1. — Kooperatifçiliğin, vatandaşın vicdanın
da ve şuurunda zaruretine ve faydasına inan
dırmak yolunda büyük propaganda ve eğitim 
faaliyetinde bulunamadık, 

2. — Murakabe edemedik, 
3. — İdaresini o kadar pahalıya malettik ki 

kooperatiflerin, vatandaşda kooperatör olmanın 
faydası fikri yerine bilâkis fırsatçı kooperatif
çilik fikri memlekette meydana geldi. 

Ben vazife dolayısiyle Karadeniz'de yaptı
ğım etüdün neticesini söyliyeyim: Kooperatif
çilik nazariyatı tamamen ters işlenmiş. BaJayo-
ruz Fındık Tarım Satış Kooperatifinin bir kilo 
fındığı ihraca amade hale getirmek için yaptığı 
masraf, bir şahsın bir kilo fındığı ihraca amade 
hale getirmek için yaptığı masraftan yüksek. 
Kooperatifçilik fikri temelinden, nazariyatı da 
baltalamak suretiyle iflâs etti gitti... 

Onun için dâva şu : Kooperatifler biliyorsu
nuz ki, mahsulünü bir avans fiyatı ile alır. Ben 
şimdiye kadar risturn şekilde avans para alan 
vatandaşa bir para götürüldüğüne emin deği
lim. Sebep? Umumi masraflar o kadar yüksek 
ki, bu umumi masraflar kooperatif nazariyatını 
kökünden ortadan kaldırıyor ve vatandaş aldı
ğı avansla kalıyor. Onun için Karadeniz Fındık 
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Tarım Satış Kooperatifinde vaziyet şudur: ilân 
edilen barem dış pazarın o günkü satış fiya
tından yüksekse vatandaş kooperatife fındığını 
getirir, yüksek değilse getirmez. Demek ki, gü
ven ve idare unsuru yüksek masrafla koopera
tifçiliği sevk ve idare etmek yolundaki devam 
eden iş, Türk kooperatifçiliğini kökünden sars
mıştır. Bu kanun bunu hallediyor mu? 

Arkadaşlar, misâlimi uzatmıyacağım, sözü 
tahdit etmişsiniz. Bu, memleketin en mühim ko
nusu. Biz bu söz tahdidi ile epey şey kaybettik; 
ben, bu kanun Ekim ayında Meclisde müzakere 
mevzuu olursa bundan iftihar duyacak millet
vekillerinden birisiyim, fakat söz tahdit edile
cek mevzu değildir. 

Arkadaşlar, tarım sahasından çıkalım, ge
lelim diğer kooperatiflere Türkiye'deki inşaat 
kooperatiflerini biliyorsunuz. Bunlar hatır 
kooperatifleri ise, nüfuz kooperatifleri ise ne
tice vermiştir, onun haricinde geniş bir koope
ratifçilikle mesken ihtiyacının halledildiğine 
rastlamıyoruz. Niçin? İM şey yok; ortak yok. 
Ortak da siyasetçi, devlet de siyasetçi. Siya
setle iktisat beraber yürümez, iktisadi politi
ka mevzuunu ayırıyorum. Yani, politik ekono
mi mevzuu başka, bu müesseseleri günlük dü
şüncelerle yürütmek duygusu başka. 

Biraz daha ileri gidelim, esnaf kefalet koo
peratifleri... Esnaf kefalet kooperatifleri mem
lekete birçok şeyler kazandırmıştır; fakat şu 
partizanlık mevzuunu bu kooperatiflerin bey
ninden ne geçmiş idareler ortadan kaldırmış
tır, ne bugünkü idare ortadan kaldırabilecek 
vaziyettedir. Çünkü, vatandaşın vicdanına bu 
iş yerleşmiş. Bir kooperatifin yanında ikinci 
bir kooperatifin kurulması... Kendi memleke
tim olan Uşak'm Karahanlı Kazasından mi
sâl vereyim, bir numaralı kooperatif varken, 
iki numaralı kooperatife ihtiyaç yokken par
tizanlık dolayısiyle iki numaralı kooperatif de 
kurulmuştur. Belki bugün üç numaralı koope
ratif de vardır. Sebep?. Biz ekonomik mesele
lerimizi, parti politikasından, millî ekonomi me
selelerimizi rey endişesinden ayrı olarak mü
talâa edecek bir siyasi seviyeyi memlekette te
sis edemedik. Halbuki bu, rey bakımından da 
zararlıdır. Fakat devleti idare edenler şunu 
unutuyorlar; bir kişiye haksız muamele yapıl
mak bin kişiyi gücendiriyor, fakat partiler bu

nu geç anlıyorlar. Binaenaleyh, bu kooperatif
lerin idare heyetlerine, idaresine, dâvaya 
inanmış insanları getireceklerine, parti politi
kası bakımından, partizan adamları getirmek 
suretiyle idarede itimadı kaldırıyorlar. De
mek ki, bizim kooperatifçiliğimiz Anayasaya 
rağmen gelişememiş. Bendeniz 1946 da poli
tikaya girdim, 10 sene bulunmadım ama hü
kümetlerin programını takibettim; her hükü
met programında (kooperatifçiliğe ehemmiyet 
vereceğiz) diyor. Merhum Recep Peker'in ilk 
programını dinledim, onda da «Kooperatiçi'iğe 
ehemmiyet vereceğiz» diyordu, bugünkü hükü
metler yazmamazlık edemez, çünkü Anayasa ya
zıyor. Anlar yazmasa dahi Anayasa resmen; 
«Kooperatifçiliğe devlet önem verecek, teşvik 
edecek» diye madde koymuş. Güven unsuru
nu meydana getirmezseniz kooperatifçiliği ya
şanamazsınız arkadaşlar. 

Gelelim kontrol unsuruna. Arkadaşlar, açın 
kanunu, âmme murakabesi binnetice Ticaret 
Bakanlığına ve hukukî ve cezaî bir mevzu 
olursa Türk mahkemelerine kalıyor. Arkadaş
lar, kooperatiflerdeki bir tek yolsuzluk ve 
suistimal, o kooperatifteki zaten mevcut ol-
mıyan itimadı kökünden kaldırıyor. Ticaret 
Bakanlığının teftişine dairolan mevzular o ka
dar geniştir ki, ben şimdi Bakandan rica et-
ifiTn, <̂ kac kooperatifi Ticaret Bakanlığı de-
netliyebi'di» desem, mutlaka bana mahdut bir 
^kam vfirenftkler, çünkü teşkilâtı bundan fas
la murakabeye müsait değil. Murakabe bu 
halde. 

Yönetim Kurulunun murakabesine gelince 
arkadaşlar, yönetim kurulu üyeleri icabında 
kooperatifin başkanından, günlük vazife ala
cak kadar ileri giderler ve bunu Devletin ta-
kibetmesine imkân yok. Meselâ falan yerde 
bir satınalmaya gider, harcirah alır. Koopera
tifin umum müdüründen vazife alan bir mec
lis idare azasının umum müdürün muıamelele-
lerini kontrol etmesine imkân yoktur. Binaen
aleyh murakabe mekanizması hem kâfi değil
dir, hem de maalesef iş isten geçtikten sonra 
şirketlere karşı Türkiye'de itimadsızlığın hâ
sıl olmasının sebebi, insan basına - her insan 
bir delildir - tesadüfen itimatsız insanlar da 
frecebilir. murakabenin anında aktif ve netice 
veren şekilde oknamasındandır. Bu kanun mu-
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raikabeyi derpiş etmiş, ama bu murakabe kâğıt 
üzerinde kalacaktır ve anında netice verecek 
bir murakabe tesis edilememiştir. Buna çok ih
tiyaç var arkadaşlar. Eğer Türkiye'de iştirak
ler fikrinin, şirket fikrinin, ortaklık fikrinin 
zayıf olduğunu iddia ediyorsanız, ümitle or
tak olunuyor, fakat hesap verildiği zaman ba
kıyorsunuz ortak bu sefer verdiği sermayeden 
de oluyor, onun için iştirake karşı zaten menfi 
kanaat var. 

Bir meseleye daha değineceğim. Bunlar 
hakkında çeşitli misal verebilirim. Belki bu 
kanunun maddeleri sırasında da Sayın Bakan 
bizi aydınlatır. 

Arkadaşlar, bir de bu ortaklıklar bugün 
için Devletin verdiği plasmanlarla yaşıyabil-
mektedir, yani ortaklarının sermayesine daya
nan bir kooperatif Türkiye'de olmamıştır. Şura
da bir mebus evleri var, burada Gaziosmanpaşa 
evleri var. Emlâk Bankasına girseniz de bun
ların dosyasını tetkik etseniz, bu ortakların dişe 
dokunur bir ortaklık sermayesi yoktur. İleriye 
gitmeye lüzum yok. Hepsi binnetice Devlet ser
mayesiyle iştirak ediyor. Bu kanunun en büyük 
noksanlarından bir tanesi de, bu Devlet fonunu 
genişletecek tedbirleri almadığınız müddetçe, 
yani zarar, ziyanına bakmadan bu ölçüdeki ko
operatifleri yaşatmayı göze almadıkça bu kanun 
da Türkiye'deki kooperatifçiliğe bir fayda sağ-
hyamıyacaktır. Lütfen Emlâk Kredi Bankasının 
evrakına giriniz, ortaklar hatırlı bir adam arar 
daima... Belediyeye yol yaptıracak... Böyle siya
si ortaklık fikriyle, kurnazlık fikriyle koperatif-
çilik yürür mü? Bizim istediğimiz ekonomik ko
operatifçilik elbette yürümez. Binaenaleyh 
Türk kooperatifçiliğini yalnız bir kanun tedvini 
şeklinde mütalâa ederse Yüksek Meclisiniz, bu 
kanunun esbabı mucibesinde yazıldığı gibi «is
viçre şöyle yapmış, Ticaret Kanunundan ayır
mıştır, biz de Şirketler Kanunundan ayırıyo
ruz, kanunu çıkardık.» deriz, fakat bu kanunla 
yine kooperatifçiliğimiz kısır kalır. 

Ziraat Bankasının Türk ekonomisindeki ye
rini bilen insanım. Fakat lütfen tetkik ediniz. 
Bugün birtakım faal besi kooperatifleri var. Be
si kooperatiflerinde evvelâ Devlet itimat etmi
yor ortağa. Bütün arazini ipotek edeceksin, fer
de veriyor krediyi, zannetmeyin kooperatife 
veriyor. İllâ bir karşılık fikri. Bankalarımız 
dikkat ederseniz kontur garanti, garanti, garan

ti, bir daha garanti. Niye? İtimat unsuru ol
mayınca, o da aktif pasif hanesiyle bilançosunu 
yaptığı için garanti, , kontur garanti, garanti 
kontur, garanti... Bu garanti, kontur garanti 
sistemi hep itimatsızlıktan geliyor. Bizim hay
van yetiştirme kooperatiflerinde tetkik ediniz 
Ziraat Bankasında her ortak aldığı paranın bir
kaç misli arazisini kooperatife ipotek etmek su
retiyle para alır ve kendi ipotek ettiği arazinin 
ölçüsünde para alır. Bu, kooperatifçilik değil
dir. 

Ondan sonra, bir arkadaşımız burada çok gü
zel izah etti, kooperatiflerin teşkilâtlanması. 
Bugün herkes biliyor ki, Türkiye'de ziraat ma-
Mnaları verimli çalışmıyor. Arkadaşlar bir trak
tör kaç dönüm arazide verimli olur, bunu tarım 
politikası etüt etmiştir. Muayen şahıslarda har
man makinası var, muayyen şahıslarda dar ara
zide traktör var. Bunlar verimli çalışmıyor, ka
tiyen verimli çalışmıyor. Elbette bu koopera
tiflerin cihazlanması lâzım. Ama bu cihazlan-
ma, güvene dayanır, idealist idarecilere daya
nır ve Devlet murakabesinin son derecede gü
nü gününe olmasına ve her türlü parti politikası
nın haricinde bir Devlet anlayışına dayanmasiy-
le mümkün olur. Bu kanun bu meseleleri hal
ledemez, yine iş idareye kalıyor. 

Plasman mevzuunda söyliyeyim, katiyen bu
günkü plasman başladığımız kooperatifçiliğe ye
tecek vaziyette değildir. Çünkü arkadaşlar bir 
hayvan beslendiği zaman bir senede İM kat ve
rim veriyor, fakat daha biz bunu kooperatifleş-
tirip de vatandaşı besicilik için her türlü teçhi
zata mâlik hale getiremedik. Bir kooperatifin 
veterineri, dayısı olabilmeli ki, besicilikte mu
vaffak olsun. Onun için ben şahsan kanunun 
çıkmasına -taraftarım. Ama bu kanun Türki
ye kooperatifçiliğini halledecek diyorsanız bun
da hiç ümide kapılmayın. Bunun meselelerini 
yalnız başına halledemezsiniz, bunun meseleleri 
çok yanlı meselelerdir, T)ir umumi iktisat an-
layışiyle alâkalıdır, güvenle alâkalıdır ve koo
peratiflerde denetlemenin gerçekçi ve fonksi-
yoner olmasına bağlıdır. Bu yollarda ise Türki
ye'nin bugün bir netice alabileceği kanaatinde 
değilim. Söz saatimi geçirdiğim için affınızı di
lerim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, daha 

evvel ikinci defa açık oylarınıza sunulmuş olan 
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ve Konya Milletvekili Ziyaeddin İzerdem'in, 
4753 sayılı Kanuna bir ek madde ilâvesi hakkın
daki kanun teklifinin açık oylamasında nisap hâ
sıl olmamıştır. Oylamaya 192 üye katılmış, bu
nun 159 u kabul, 17 si ret ve 16 sı da çekinser 
oy kullanmışlardır. Yeniden oylarınıza arz edi
lecektir. 

Bu kanunun tümü üzerinde söz alan arka
daşların isimlerini bir kere daha okuyorum, önü
müzdeki zaman içinde müzakeresine devam edi-

1. — Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğlu'-
tıun, yürürlükte olup da uygulanmıyan kanun, 
tüzük veya yönetmelik bulunup bulunmadığına 
ve denetleme organlarına dair sorusu ve Başba
kan Süleyman D emir el'in yazılı cevabı (7/468) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi saygılarımla rica ederim. 

Dr. Dursun Akçaoğlu 
Çankırı Milletvekili 

1. Yürürlükte olduğu halde uygulanmı-
yan veya uygulanamıyan kanun, tüzük veya 
yönetmelik var mıdır? Varsa hangileridir? 

2. Uygulanamayışlarının sebebi? ve bu 
husustaki Hükümetin görüş ve düşüncesi ne
dir? 

3. Kanunların gereği gibi tatbik edil
mesi için halihazırda mevcut denetleme or
ganlarını yeterli buluyor musunuz? Bulmu
yorsanız^ bu konuda Hükümet olarak bir ça
lışmanız var mıdır? 

lecektir. Bunlar sırasiyle Sayın Mahmut Boz
doğan, Sayın Ahmet Şener, Sayın Şükrü Koç, 
Sayın Halil Başol, Sayın llyas Kılıç, Sayın İh
san Kabadayı, Sayın Mustafa Uyar, Sayın Tür
kân Seçkin ve Sayın Kemal Çetinsoy'dur. 

Çoğunluk olmadığı için 2 Ekim 1968 Çarşam
ba günü saat 15,00 te toplanmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,20 

T. C. 
Başbakanlık 26 . 9 . 1968 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 -146/7343 
Konu : Çankırı Milletvekili 
Dursun A(kçaoğlu'nun yazılı 
soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 1 . 11 . 1907 tarih ve 7/468 - 5037/ 
30014 sayılı yazınız. 

Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğlu'nun 
«Yürürlükte olduğu halde uygulanmıyan ka
nun, tüzük veya yönetmelik bulunup bulun
madığına» dair Başbakanlığa yöneltip Millet 
Meclisi Başkanlığına vermiş olduğu 31 . 8 . 1^67 
tarihli yazılı soru önergesinin cevabı,, iki nüsha 
olarak, eklice sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Süleyman Demire! 

'Başbakan 

Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğlu'nun 
«Yürürlükte olduğu halde uygulanmıyan veya 
uygulanamıyan kanun, tüzük veya yönet
melik bulunup bulunmadığı» hakkındaki 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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31 . 8 . 1967 tarihli yazılı soru örneğinin ceva
bıdır. 

C. 1 ve 2 — Yürürlükte bulunan kanun, tü
zük ve yönetmeliklerin, gerektiği halde, uy
gulanmaması gibi bir hal bahis konusu bulun
mamaktadır. 

Bununla beraber, toplumun yapısından 
meydana gelen gelişme ve değişikliklerden 
ötürü, uygulanması güçlük arz eden kanun, 
tüzük ve yönetmelikler hükümleri üzerinde 
önemle durulmrikta ve bunların yürürlükten 
kaldırılması veya değiştirilmesi hususunda her 
bakanlıkta çalışmalar yapılmaktadır. 

C. 3 — G-enel olarak bugünkü denetleme 
organları yeterli bulunmaktadır. 

Süleyman De-mirel 
Başbakan 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de monte edilen ulaştınna ve tarım 
araçları üzerinden elle olunan harlara dair soru
su ve Ticaret Bakanı Ahmet T ürk el ile Başbakan 
Süleyman DemireVin yazılı cevapları (7/525) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Başbakan ve Tica
ret Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygı ile arz ederim. 

Nazif Kurucu 
Konya Milletvekili 

1. Türkiye'de monte edilen nakil vasıta
larının ve tarım araçlarının ihtiyaç sahiple
rine birkaç misli pahalı intikal ettiğini her
kes bilmektedir. Bunun için, hemen hemen 
aracın bedeli kadar peşin para alınmakta, 
bu para bir sene kadar alıkonulup işletil
mekte ve araç sonunda birkaç misli daha para 
alınarak verilmektedir. Bu arada montajcı
ların, kurdukları aracı şirketler de ihtiyaç sa
hiplerinin sırtından haksız kazanç temin et
mektedirler. Bu durumun önlenmesi ve araç
ların uygun fiyatla ihtiyaç sahiplerine inti
kali için ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

2. Fiyat dengesini sağlamak için, zaman 
zaman ve ihtiyaç nisbetinde şoför dernekleri
nin ve federasyonlarının nakil aracını doğru
dan doğruya ithal etmeleri; keza çiftçi te
şekküllerinin, kooperatiflerin ve tarım oda
larının, tarım araçlarını yine doğrudan doğ- | 
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rüya ithalin© izin verilmelidir. Bu konuda 
bir hazırlık ve etüd var mı? 

Bu hazırlık ve tedbirlerinizin mahiyeti ne
dir? 

3. Montaj sanayiinin aşırı kazanç sağla
maktan vazgeçmesi ve dış fiyatlarla rekabet 
edecek maliyete ulaşması için etkili tedbir 
niçin alınmıyor? 

4. Şoför ve nakliyeci derneklerinin ve 
teşekküllerinin ve tarım ve çiftçi birlikleri 
ile kooperatiflerinin, ucuz maliyetli bir mon
taj sanayii kurarak dengeyi sağlamaları için 
bir hazırlık var mı? Hükümet böyle bir im
kân yaratmak için teşvikler yapmış mıdır? 

Bu teşekküller bir arada böyle bir teşeb
büse geçerlerse Hükümet ne gibi kolaylıklar 
gösterir. 
, 5. Nakil vasıtaları ve tarım araçları üze
rinden fazla kâr temin edilecek suni buh
ranlar yaratılmasının nasıl önüne geçilecek^ 
tir? Bu yolla ziraatçıların ve nakliyecilerle 
şoförlerin, bir araca hc<dki bedelinin birkaç 
mislini ödemek zorunda bırakılmalarına Hükü
met niçin engel olmuyor? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 6.12.1967 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Şube remzi ve No. 1/404 

Millet, Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 2 . 11 . 1967 tarih ve 7/525 - 5246/31795 
sayılı, yazıları. 

Türkiye'de montajı yapılan ulaştırma ve ta
rım araçları üzerinden elde edilen kârlara dair 
Konya Milletvekili Hasif Kurucu tarafından 
verilen yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Malûmları olduğu üzere, Millî Korunma Ka
nununun uygulanması durdurulduktan sonra 
piyasa hareketlerine Bakanlığımızca doğrudan 
doğruya müdahale edilmemekte ve fiyat mura
kabesi ve ihtikârla mücadele hususunda bir yet
kimiz bulunmadığından, her hangi bir muamele 
yapılamamaktadır. 

Ancak, sınai mamullerin maliyet ve satış fi
yatlarının tesbit ve kontrol yetkisi 3003 sayılı 
Kanunla Sanayi Bakanlığına verilmiş bulundu
ğundan, 

1. Söz konusu yasîlı sorunun 1, 3 ve 5 nci 
maddelerinin mezkûr Bakanlığa tevcihi gerek
tiği düşünülmektedir. 
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2. ithalâtın mahdut ve muayyen derneklere 
yaptırılması suretiyle dış ticareti Devletleştirme 
siyaseti, Hükümet programına, Kalkınma Plânı
na ve genel ekonomik politikamıza uygun düş
memektedir. 

Filhakika, bu kabîl tedbirler geçmişte mem
leketimizde denenmiş ve çeşitli mahzurları anla
şılmıştır. Bu cümleden olarak, Ticaret Ofisine 
yaptırılan ithalât, Şoförler Derneğinin naîril va
sıtaları ithalâtı, Toprak Mahsulleri Ofisinin kam
yon ithali ve işletmesi gibi birçok misaller, ar
tık bu gibi palyatif tedbirlere gidilemiyeceğinin 
açık delilleri omuştur. 

Tarım satış kooperatifleri ve birlikleri, ortak
larının üretim ihtiyaçlarına yarıyan her çeşit 
araç ve yaraçları toptan ucuz olarak edinip da
ğıtma hususunda kanuni yetkiye sahibolmakla 
beraber, sermaye durumları dolayısiyle, tatbikat
ta şimdiye kadar traktör, biçer - döver ve di
ğer ziraat makina ve aletleri ithalâtı yapmamış
lardır. 

Diğer taraftan, mer'i dış ticaret rejimimize 
göre halen memleketimize ithal edilmekte olan 
mahdut marka ve miktardaki bu mallar, ima
lâtçı fabrikaların mümessilleri tarafından ge
tirilmekte ve bu müesseseler memleket dâhilin
de servis istasyonları, seyyar tamirhaneler kur
muş olmak mecburiyetindedirler. Bu itibarla, 
yabancı bir fabrikanın mümessilliğine sahibo-
lup, yukarıdaki şartları haiz bulunan koopera
tiflerin de ithalât yapmalarına mâni bir durum 
yoktur. 

3. Soru önergesinde anılan teşekküllerce 
montaj sanayii kurulması, sermaye, teşebbüs ve 
bir araya gelebilme meselesidir, ilgililerce bu 
yolda bir teşebbüse geçildiği ve aranan şartlar 
yerine getirildiği takdirde, mer'i mevzuatın 
bahşettiği imkân ve kolaylıkların bu teşekkül
lere de uygulanacağı tabiîdir. Aynı zamanda, 
yürürlükteki mevzuat muvacehesinde, şoför 
dernekleri, federasyonları, tarım odaları gibi 
meslekî teşekküllerin ticaret yapmalarının müm
kün olamıyacağı da aşikârdır. 

Esasen, dış ticaret rejimimize göre halen 
memleketimize, dâhilde imal edilmiyen vasıfta 
ve pek mahdut miktarda traktörden başka, 
komple kamyon, otomobil ve traktör ithal edil
memektedir. 

Yurt içinde montaj voliyle elde edilen bu 
gibi araçların takriben % 40 oranındaki parça
ları dâhilden tedarik edilerek döviz tasarrufu 
sağlanmaktadır. Ayrıca, montaj sanayii mali
yet fiyatlarının düşürülmesi yolunda da Sanayi 
Bakanlığınca gayretler sarf edilmektedir. 

Keyfiyeti sayglıanmla bilgilerine arz ede
rim. 

Ahmet Türkel 
Ticaret Bakanı 

T. 0. 16 . 9 . 1968 
Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Daresi 
Sayı : 77-6/7024 

Konu : Konya Milletvekili 
Nazif Kurucu'nun yazılı so
ru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 . 11 . 1967 tarih ve 7/525-5246/31795 

sayılı yazınız. 
Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun «Tür

kiye'de monte edilen ulaştırma ve tarım araçları 
üzerinden elde olunan kârlar» a dair Başbakan
lığa yöneltip Millet Meclisi Başkanlığına ver
miş olduğu yazılı soru önergesinin cevabı, İM 
nüsha olarak, eklice sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun «Tür
kiye'de monte edilen ulaştırma ve tarım araç
ları üzerinden elde olunan kârlar» hakkındaki 

yazılı soru önergesi cevabıdır 

1. — Türkiye'de monte edilen taşıtlar ve 
tarım araçlarının ihtiyaç sahihlerine pahalı in
tikalini önlemek için. Sanavi Bakanlığınca Hü
kümet Programına uverun olarak çeşitli sanayi 
kolları üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. 

Nitekim, traktör imalâtçıları ile yamlan gö
rüşmeler sonunda fiyatlarda % 8 ile % 12 ara
sında indirim yapılması ve traktör basma sa
tış fiypJt/larmın 2 500 Tl. - 7 500 Tl. arasında 
daha düşük olması sağlanmıştır. 

Avnı şekilde kamyon, kamyonet ve minübüs 
imalâtçılarının daha prodüktif çalışma döne
mine girmiş oldukları ve son zamanlarda bu 
sanayide kullanılan bâzı ham ve yarı mamul 
maddelerin fiyatlarında meydana gelen ucuz-

— 658 — 
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laimalar dikkate alınarak sözü geçen sektör 
mamullerinin de fiyatlarında indirim yapıl
ması imkânı elde edilmiştir. Bu indirim kam
yon fiyatlarında % 10, minübüs ve kamyonet
lerde % 7,5 ve ciplerde % 8 olarak tesbit edil
miş, araç başına fiyat indirimi 3 500 ile 16 000 
lira arasında değişmiştir. 

Hükümetimizce piyasa durumunu ve mali
yetleri yakından izleyerek taşıt ve tarım araç
ları fiyatlarının sun'i bir şekilde yükseltilme-
mesi üzerinde titizlikle durulmaktadır. 

2. — Belirli dernek ve kuruluşlar aracılığı 
ile ithalât yaptırılması gibi tedbirler geçmişte 
yurdumuzda denenmiş ve faydalı sonuçlar alı
namamıştır. Kaldı ki, böyle bir yola gidilmesi 
Hükümet Programına, Kalkınma Plânına ve 
genel ekonomik pelitikamıza uygun düşme
mektedir. 

Bununla beraber Tarım Satış Kooperatifleri. 
Birlikleri gibi ticari nitelik taşıyan kuruluşla
rın, Dış Ticaret Rejimimizin kovduğu esas ve sı
nırlar içinde bir yabancı fabrikanın temsilcili
ğini almalarına ve tarım makina ve araçları 
ithal etmelerine mâni bir durum yoktur. 

Ancak, Montaj Sa,nayii talimatına göre yer
li imali gerçekleştirilen tiplerin ithali uygun 
görülmemektedir. 

3. — Sanayi Bakanlığınca hazırlanan ve yü
rürlüce konulan Montaj Sanayii Talimatını ta
dil eden yeni hükümler gerekli tedbirleri ihti
va etmektedir. 

4. — Böyle bir hazırlık yoktur. Esasen kam
yon, kamyonet ve traktör montaj sanaviinde 
çalışan müesseselerin çokluğu sebebiyle bu ko
nuda yeni bir müessesenin kurulması da doğru 
bulunmamaktadır. 

5. — Yukardakıi maddelere verilen cevapla** 
bu soruvu da karşıladığından başkaca bir bilgi 
verilmesini gerektirmemektedir. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

3. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 
Türkiye'de mezru arazinin katı miktarının 
belli olup olmadığına dair sorusu ve Tarım Ba
kanı Bahri Dağdaş'ın yazılı cevabı (7/546) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakam tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletinizi arz 
ve rica ederim. 

22 . 7 . 1966 
Denizli Milletvekili 

Atıf Şohoğlu 

1. Türkiye'de mezru arazinin kesin olarak 
miktarı belli midir? 

2. Bu arazilerin bir tahlili yapılmış mıdır? 
3. Toprağın tahlili ile ürünlerinin tesbiti ve 

çiftçiye tavsiyesi yapılmış mıdır? 
4. Yapılmamışsa Bakanlığın böyle bir karar 

veya tasavvuru var mıdır? 
5. Dededen kalma usûlle rasgele ekim ne 

zamana kadar' devam edecektir? 
6. Bakanlık, çiftçinin daha rantabl bir ne

tice istihsali için başka ne gibi yeni tedbirleri 
düşünmek ve uygulamak tasavvurundadır? 

T. O. 
Tarım Bakanlığı 16 . 7 . 1968 

özel Kalem Gn. Md. 
Konu : Denizli Milletvekili Atıf 
Şohoğlu'nun önergesi 1090 -
65133 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 22 . 11 . 1967 gün Genel Sekreterlik ka

nunlar Müdürlüğü 7/546-2584/13674 sayılı yazı : 
Denizli Milletvekili Sayın Atıf Şohoğlu'nun 

Türkiye'de mezru arazinin kesin miktarına dair 
soru önergesi tetkik edildi, konuya ait cevapla
rımız aşağıdadır. 

1. Türkiye'de arazi envanteri Bakanlığımız 
Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilâtı ile İs
tatistik Genel Müdürlüğünün müşterek çalışması 
neticesinde çıkarılmakta ve tarımın İstatistik 
Genel Müdürlüğü tarafından neşredilmektedir. 

1966 istatistiklerine göre mezru arazi durumu 
ve ekilişler şöyledir. 

Arazi dağılımı 
Ekilen arazi 15 454 000 hektar 
Nadas 8 546 000 » 
Çayırlar ve meralar 27 995 000 » 
Bağlar 830 000 » 
Meyva ve sebze bahçeleri 888 000 » 
Zeytinlikler 666 000 » 
Ormanlar 10 584 000 » 
Ürün getirmiyen topraklar, 
Göller, bataklıklar 13 096 000 » 
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2. Köy İşleri Bakanlığı bünyesinde bulunan 
Toprak - Su Genel Müdürlüğü 1952 senesinden 
beri yaptığı toprak etütleri ve arazi tasnifi ile 
memleketin etüde dayanan ve bölgeler üzerin
den toprak varlığını incelemektedir, önümüz
deki üç sene içerisinde bu çalışmanın ikmal edi
leceği ve Türkiye'nin toprak varlığının ilmî esas
lara göre tesbit edileceği programa alınmıştır. 

3. Türkiye topraklarının gübreleme, bitki 
adaptasyonu ve ziraat tekniği bakımından ana
lizleri araştırma istasyonlarımız tarafından ya
pılmakta, ayrıca Köy İşleri Bakanlığının 16 top
rak tahlil laboratuarında yapılan analizlere gö
re bir verimlilik haritası hazırlanmaktadır. 

Ancak toprak tahlillerine göre yapılan verimli
lik haritasından istifade ederek sabit bir gübre
leme şeklini çıkarmak mümkün değildir. Bunun 
yanında tarla denemelerine ve parsel araştırma
larına ihtiyaç vardır. 

Türkiye'nin her bölgesinde mevcut araştırma 
enstitü ve istasyonlarımız bölgelerinin bitki tür
lerine göre gübre ihtiyacım tesbit etmektedir
ler. 

Yıllık gübre programları buralardan alınan 
neticelere göre tanzim edilmekte ve ona göre 
çiftçilere tavsiyelerde bulunulmaktadır. 

Gübre istihlâki artıkça bu faaliyetlerimize de 
her yıl hız verilmektedir. 

4. Birim sahadan âzami mahsulün elde edil
mesi için her bölgede arazi kullanma kabiliyeti
nin tâyini, yetiştirilecek ıslâh edilmiş tohum 
çeşitlerinin çiftçiye iletilmesi, toprağın fennî 
usullerle işlenmesi, ekim tekniği, sulama im
kânlarının sağlanması, maksada uygun gübre 
çeşidinin tayini konularında bütün imkânları ile 
çalışan Bakanlığımız bu yönlerde; bülten neşri 
tarla günleri tertibi, radyo konuşmaları, mahallî 
gazete neşriyatı ve benzeri metotlardan faydala
nılarak çiftçinin eğitimine bütün teşkilât ve mü
esseselerini görevlendirmiştir. 

5. Bakanlığımız çiftçinin daha rantabl bir 
netice istihsali için : 

a) Tarımda üretim maddesi olan fidan, fide, 
her türlü tohum ve damızlığın verilen gübreyi, 
yemi, suyu en iyi ve en ekonomik şekilde kıy
metlendiren, toprak işleme bakım ve mücadele 
masraflarına en iyi cevap veren ve müstahsil 
tarafından en çok aranan cins ve ırklardan ol
masını sağlamak, 

b) Zirai imputların imali, tedariki ve tevzii 
ile tekniğe en uygun şekilde kullanılmasını te
min etmek, 

c) Bütün çiftçilerimizin iyi vasıflı ıslâh 
edilmiş tohum, fidan, fide, damızlığı temin et
mesi ve üretim için gerekli zirai imputları satı-
nalabilmesi için zirai krediden faydalanması, 
üretimi artırıcı tedbirlerin başta gelenlerini teş
kil ve Bakanlığımız çalışmalarının esasını teşkil 
etmektedir. 

Bu nedenlerle 22 500 ton meksika menşeli 
buğday tohumu, 140 ton Carolina Gueen cinsi 
pamuk tohumu, 10.9 ton yüksek yağ randımanı 
olan ve orobana dayanıklı ay çiçeği tohumu, 
yer fıstığı tohumu, patates gibi tohumlar ithali 
ve Orta - Anadolu için buğday tohumunun dene
me maksadiyle getirilmesi sağlanmıştır. 

Meksika buğday projemizle verimin 120 kgr. 
dan bir sene içinde 400 kgr. ma çıkarılmış ol
ması, iyi tohumla birlikte bol gübre, âlet ve mü
cadele ilâcı kullanılmasından ileri gelmiştir. 

Bu konuda tasavvurumuz bütün çiftçilerimi
zin yeteri kadar gübre, mücadele ilâcı, alet ve 
makinaya ve sulama imkânlarına kavuşmasıdır. 

Son üç sene içinde buna önemli yer verilmiş, 
ikinci 5 Yıllık Plânda bu miktarın gücümüz 
oranında artırılmasına çalışılmış ve 20 - 30 sene 
sonra ulaşmamız gereken hedefler tahmin edile
rek programlanmıştır. 

Zirai kredi konusundaki tasavvurumuz üre
tim hedeflerimize ulaşmak için lâzım olan plas
manı yeter seviyeye çıkarmak ve bunun zirai 
politikamıza en uygun şekilde kullanılmasını 
sağlamaktır. Bu maksatla son üç senede zirai 
kredi plasmanı hacmi geçmiş 40 seneye nazaran 
iki katına çıkarılmış, 1968 yılı içinde bu miktar 
takriben 7 milyar liraya yükseltilmiştir. 

Diğer taraftan rantabl bir netice istihsali 
için her üretim konusunda bir icra programı ha
zırlanmış ve bunları uygulıyacak teşkilâtın yeni
den düzenlenmesine ait bir plân hazırlanmıştır. 

Hayvancılık icra programında özel sektöre 
dayalı damızlık nüve işletmelerinin kurulmasına, 
verimsiz ırklar yerine kültür ırklarının memle
ket çapında ikâmesine yer verilmiştir. 

Bu icra plânına göre 1972 yılı sonunda 60 000 
hayvandan müteşekkil 6 000 özel nüve işletmesi 
kurulacak, et, süt, yumurta, yün üretimi yüksek 
seviyelere ulaştırılacaktır. 
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Hububat icra programına göre 10,5 milyon 
ton buğday üretimini 30 milyon tona; 18 milyon 
ton olan hububat üretimini de 45 - 50 milyon to
na çıkarmak için gerekli tedbirler alınmıştır. 

1969 yılında buğday üretimi 10.5 milyondan 
15 -16 milyon tona, 1970 sonunda 18 - 20 milyon 
tona ulaşacaktır. 

Yem bitkileri icra programı ile tarla ziraatın
da münavebe sağlanacak, hayvancılığın geliş
mesinde lüzumlu yem kıymetlendirilecek ve hu
bubatın alt ve ikinci bitkisinin ikâmesi ile bir 
senede iki mahsûl idraki sağlanabilecektir. 

Sanayi ve yağ bitkileri icra programı ile ço
ğu yazlık olan bu bitkilerin ekolojik şartların 
ve sulamanın müsait olduğu yerlerde hububat
tan sonra ikinci bitki olarak ekilmesi suretiyle 
üretimde hem şakuli ham de ufki bir gelişme 
sağlanabilecektir. 

Meyvacılık icra programına göre ise; meyva-
cılığm geliştirilmesinde fidan ve çubuk temini 
nüveci çiftçiler tarafından üretilecek, meyva 
üretimi projelere göre kredi ile desteklenecektir. 

Sebzecilik icra programı ile sebze tohumu ve 
fidan yetiştiriciliği özel sektöre dayalı projeler 
halinde yürütülecek, sebze yetiştiriciliği dış ve 
iç pazar ihtiyacını karşılıyacak bir istikamet ve 
seviyeye ulaştırılacaktır. 

Bütün bu icra programlan, araştırma mües
seselerine bağlı proje grupları tarafından yürü
tülecek, her çiftçinin imput ve kredi ihtiyacı kar
şılanacak ve zirai üretim bir kontrol ve sistem 
dâhilinde tahakuk ettirilecektir. 

Tarım teşkilâtının yeniden düzenlenmesi bu 
icra programlarının uygulanmasını gerçekleşti
recek şekilde ele alınmıştır. 

Çiftçimizin daha rantabl bir netice istihsali 
için ele alınmış en önemli konulardan biri de ta
rım reformudur. Hedefi birim sahadan âzami 
verime ulaşmak olan bu tedbir tarımın su topla
ma havzaları itibariyle geliştirme projelerine 
göre yürütülmesini ele almakta, arazi toplulaş-
tınlması, mer'aların düzenlenmesi, tarımda su
lama ve su haklarının tanzimi, küçük işletmele
rin yeter gelirli hale getirilmesi, arazi mülkiyet 
ihtilâflarının giderilmesi, kiracılık ve ortakçı
lığın ıslâhı, zirai kredi, çiftçinin teşkilâtlanması, 
orman - halk münasebetlerinin organize edilmesi 

gibi ana konuları ihtiva etmekte ve zirai bün
yeyi ıslâh edecek tedbirleri getirmektedir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 

4. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'mn, 
teşkilâtlanmamış kredi piyasalarının desteklenip 
desteklenmediğine dair sorusu ve Başbakan Sü
leyman Demirel'in yazılı cevabı (7/578) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâle
tinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara Milletvekili 

Ahmet Dallı 

1. — Başbakanlık Devlet Plânlama Teşki
lâtı Müsteşarlığı, teşkilâtlanmamış kredi piya
sasının 1966 yılında 6.700 milyon lira radde
sinde kredi verdiğini, bunun 3.200 milyon lira
sının Bankalar sisteminden, 3.500 milyon lirası
nın da kendi menabdinden elde edildiğini açık
lamıştır. (özel sektör finansmanı tablo 48 ko
lon 5). 

Bankaların teşkilâtlanmamış kredi piyasa
sını mühim bir miktarda desteklediği mânası
nı taşıyan bu bilgiler hangi mütalâalarla ne 
suretle tesbit edilmiştir. 

2 . - 2 7 Kasım 1967 tarihli Akşam gazete
sinde Muzaffer Karan imzasiyle neşrolunan 
maikalede : (Hükümetin teşkilâtlanmamış kre
di piyasası adı altında 7 milyara yaklaşık bir 
fon ayrıldığı), Plânlamaya atfen, beyan edil
mektedir, böyle bir tahsis yapılmış mıdır? 

T. O. 
Başbakanlık 26 . 9 . 1968 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-50/7344 
Konu : Ankara Milletve
kili Ahmet Dallı'nın ya
zılı som önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi 8 . 12 . 1967 günlü Kanunlar Mü

dürlüğü 7/758-5472/33292 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nın Baş

bakanlığa yöneltmiş olduğu «Teşkilâtlanmamış 
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kredi piyasasının finansmanına» dair 1.12.1967 
tarihli yazılı soru önergesinin cevabı, ilki nüs- ; 
ha olarak, eklice sunulmuştur. i 

Arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nın «Tesiri- ' 
lâtlanmanuş kredi piyasasının finansmanına» | 

dair yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

1. — İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında ' 
sözü edilen teşkilâtlanmamış kredi piyasasına . 
ait rakamlar, plânın hazırlık çalışmaları sıra- I 
smda teşjkil olunan Bankalar ve Sigortalar 
Özel İhtisas Komisyonunun üç ana iktisadi faa
liyet sektörüne (tanım, imalât sanayii ve ko
nut) 1965 yılında açılmış banka kredileri ile 
bu sektörlerin toplam kredi ihtiyacını kıyasla
mak suretiyle elde ettiği sonuçların, bâzı var
sayımlara dayanılarak önceki ve sonraki yıl
lara teşmil edilmesi neticesinde bulunmuş
tur. I 

Bu sebeple, plânda yer alan teşkilâtlanma
mış kredi piyasası ile ilgili rakamlar sadece 
birer tahmin ve varsayımdan ibarettir. 

2. — «Hükümetin teşkilâtlanmamış kredi 
piyasası adı altında 7 milyona yaklaşık bir 
fon ayırdığı» haberinin gerçekle bir ilişiği yok
tur. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

5. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, özel 
yüksek okullara dair sorusu ve Millî Eğitini Ba
kam İlhamı Ertem'in yazılı cevabı (7/581) 

30 . 9 . 1968 O : 1 

Miltot MeclisüMfüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi saygı ile arz ve rica ederim. 

8 .12 .1967 
Mustafa Uyar 

izmir Milletvekili 
1. Halen hangi şehirlerimizde kaç tane özel 

yüksel:: okul vardır. İsimleri nelerdir? 
2. Bu okullar hangi ders yılında öğretime 

bağlamışlardır? 
3. öğretime bağladıkları tarihte sınıfların

da kaçar öğrenci vardı? 
4. Şimdiye kadar hangi özel yüksek okul 

kaç defa mezun vermiştir? 
5. Yıllara göre mezun verdiği ders yılında 

son sınıfta kaç öğrenci vardı, bunların ne ka
darı yaz ve güz dönemlerinde mezun olmuştur? 

6. Özel yüksek okulların öğretime başladık-, 
lan yıllarda benzeri resmî okulların ve fakülte
lerin aym sınıflarında kaç öğrenci bulunuyor
du.? 

7. Aynı şekilde özel yüksek okulların me
zun verdiği yıllarda resmî benzerlerinin (Yük
sek okul ve fakülte) son sınıflarında kaçar öğ
renci bulunuyordu ve bu okullardan kaçar kişi 
mezıır. olmuştur? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 4.7.1968 

özel 932 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 12 . 12 . 1967 gün ve 5527/33522-7/581 
sayılı yazınız. 

izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın özel yük
sek okullara dair verdiği yazılı soru önergesi ile 
ilgili cevap notumuz ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
ilhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 
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Ankara - istanbul ve izmir'de öğretim yapan özel yüksek okulların kuruluş tarihi ve bu tarihteki 
sını gösterir cetveldir 

Sıra 
No. 

Şehir 
Sıra 
No. Okulun adı ve adresi 

Öğretime 
başladığı 

tarih ve bu 
tarihteki 

öğrenci 
savısı 

Mezun verdiği 
yıllar ve 

bu yıllarda son 
sınıf öğrenci sayısı 

Yıllar 
Öğ. 

sayısı 

İSTANBUL OKULLARI 

1 İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Özel Yüksek Okulu 1962 -1963 1965 -1966 
Halâskârgazi Cad. No. : 702 1966 -1967 

199 
242 

2 İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Özel Yüksek 
okulu 1962-1963 1965 
Adliye Sarayı Karşısı Işık Sokak. No. : 12/14 72 1966 

Sultanahmet - İstanbul 

1966 
1967 

61 
46 

3 İstanbul Galatasaray İktisat ve Ticaret Özel Yük
sek Okulu 
İstiklâl Cad. No. : 311 

1963 -1964 1966 -1967 
252 

107 

4 

5 

Beyoğlu - İstanbul 

4 İstanbul Eczacılık Özel Yüksek Okulu 
Güzelbahçe, Büyükçiftlik Sok. No. : 6 

Nişantaşı - İstanbul 

5 İstanbul Dişhekimliği Özel Yüksek Okulu 
Güzelbahçe, Büyükçiftlik ıSok. No. : 6 

Nişantaşı - İstanbul 

1963 -1964 
270 

1963 -1964 
205 

' 

1966 -1967 

1966 -1967 

72 

94 

t 



Öğretime 
başladığı 

tarih ve bu 
tarihteki 

öğrenci 
sayısı 

Mezun verdiği 
yıllar ve 

bu yıllarda son 
sınıf öğrenci sayısı 

Sıra 
No. 

Şehir 
Sıra 
No. Okulun adı ve adresi Yıllar 

Öğ. 
sayısı 

6 6 İstanbul Işık Mühendislik ve Mimarlık Özel Yük
sek Okulu 
Yak Sokak No. : 16 

(Beşiktaş - İstanbul 

1964 -1965 
260 

tP». 

7 7 İstanbul Kimya Mühendisliği Özel Yüksek Okulu 
Şişli, Büyükdere Asfalt Ayazağa 

Levent - İstanbul 

1964 -1965 
149 

İstanbul Galatasaray Mühendislik Özel Yüksek 
Okulu 
Abidei Hürriyet Cad. No. : 260 

Şişli - İstanbul 

1964 -1965 
111 

9 9 Özel Kadıköy Mühendislik ve Mimarlık Özel Yük
sek Okulu 

Kadıköy - İstanbul 

1964 -1965 
122 

10 10 İstlanbul Gazetecilik Özel Yüksek Okulu 
Molla Gürani Sokak No. : 22 

Aksaray - İstanbul 

1966 -1967 
339 

11 11 Cağaloğlu Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek 
Okulu 
Çiftesaraylar Sokak No. : 21/55 

Cağaloğlu - İstanbul 

1967 -1968 
560 



Öğretime 
başladığı 

tarih ve bu 
tarihteki 

öğrenci 
sayısı 

Mezun verdiği 
yıllar ve 

bu yıllarda son 
sınıf öğrenci sayısı 

Sıra 
No. 

Şehir 
Sıra 
No. Okulun adi ve adresi YıUar 

Öğ. 
sayısı 

12 12 Güneş Makinıa MühendisMk Özel Yüksek Okulu 
Beyoğlu İstiklâl Caddesi Mısır Ap. Kat : 7/8 

Beyoğlu - İstanbul 

1967 -1968 
600 

ANKARA OKULLARI 

13 i İktisadi ve Ticari İlimler Özel Yüksek Okulu 
Ulus, Çankırı Cad. No. : 14 

Ulus - Ankara 
1964 -1965 1966 -1967 

171 
15 

14 2 Ankara Zafer Mühendislik ve Mimarlık Özel Yük
sek Okulu 1966-1967 
Ulus, Çankırı Cad. No. : 14 1 150 

Ulus - Ankara 

15 3 Ankara Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Özel 
Yüksek Okulu 1967 -1968 
Maltepe Ali Suıavi Sokak 1 518 

Maltepe - Ankara 

16 4 Başkent Gazetecilik Özel Yüksek Okulu 
Cebedi Dumlupmar Cad. No. : 14 

Cebeci - Ankara 

1967 -1968 
117 

17 5 Başkent İktisadi ve Ticari İlimler Özel Yüksek 
okulu 1967-1968 
Cebeci Dumlupınar Cad. No. : 14 74 

Cebeci - Ankara 



Öğretime 
başladığı 

tarih ve bu 
tarihteki 

öğrenci 

Mezun verdiği 
yıllar ve 

bu yıllarda son 
sayısı sınıf öğrenci sayısı 

Şehir 
Sıra Sıra 
No. No. Okulun adı ve adresi Yıllar 

Öğ. 
sayısı 

Güneş Makina Mühendislik Özel Okulu 
İstanbul - Ankara 

İZMİR OKULLARI 

18 İzmir Ege Mimarlık ve Mühendislik Özel Yüksek Okulu 
Buca, Cami Sokak No. : 2 

İZMİR 
1963 -1964 1966 -1967 

124 
58 

19 2 İzmir İktisadi ve Ticari İlimler özel Yüksek 
Okulu 
Necatibey Bulvarı No. : 17 

1963 -1964 1966 -1967 
106 

70 

İZMİR 
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Birinci sınıf öğrenci mevcudu 

1963 - 1964 1964 - 1965 1965 - 1966 1966 - 1967 1967 - 1968 

İnşaat 
Mimarlık 
Makinıa 
Elektrik 
Kimya 
Gazetecilik 
Eczacılık 
Dişçilik 

244 
120 
192 
159 

280 

324 
181 
307 
223 
191 

95 

402 
224 
398 
260 

376 
228 
384 
242 

96 

1 

NOT : Bu cetvel 6 ncı sorunun cevabı olup, özel yüksek okullarda, muhtelif tarihlerde açüan 
bölümlerin açılış tarihlerinde resmî fakülteler ve yüksek okulların birinci sınıf öğrenci mev
cudunu, 

inşaat 
Mimarlık 
Makina 
Elektrik 
Kimya 
Gazetecilik 
Eczacılık 
Dişçilik 

Son sınıf 
öğrenci sayısı 

227 
116 

517 
100 

Mezun sayısı 

165 
57 

t 

240 
94 

NOT : Bu cetvel 7 nci sorunun cevabı olup özel okulların mezun verdiği yıllarda resmî fa
külte ve yüksek okulların son sınıf öğrenci mevcudu ile mezun sayısını göstermektedir. 
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Şehir 

istanbul 
istanbul 
İstanbul 

Ankara 
izmir 
Ankara 

izmir 
i İstanbul 
& istanbul 
oo istanbul 
I 

istanbul 
istanbul 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

istanbul 
istanbul 

Okulun adı 

îk. ve Tîc. ili özel Yük. OkL 
îk. ve Tic. ili. özel Yük. Okuttu 
lOaLa/tasaray öz. Yük. îk. ve Tic 
Okulu 
Îk. ve Tic. il. özel Yük. Okl. 
ilk. ve Tic. il. özel Yük. OkL 
(Başkent îk. ve Tic. U. özel Yük. 
Okulu 
Elge Müh. özel Yüksek OM. 
Kadıköy Müh. özel Yük. OkL 
ist. İşık Müh. Öael Yük. OM. 
İst. Gıalatasaray Kimya Müh. 
özel Yük. Okulu 
Gazeteclifc özel Yük. Okullu 
öağaloğlu Müh. özel Yük. Okulu 
Anik. Zafer. Müh. öz. Yük. Okulu 
(Başkent Oıazeteelik öz. Yük. OkL 
Arnikana Yükseliş Müh. öz. Yük. 
lOîkulu 
istanbul Eczacılık Yük. Okulu 
itst. Dişçilik öz. Yük. Okl. 

öğretime 
dıM'an 
Yü 

1962—68 
1962—03 

1963—64 
1963—^4 
1963—M 

1967-^68 
1963—64 
1964—65 
1964—65 

1964—65 
1965—66 
1967—68 
1966—67 
1967-^68 

1967—68 
1963—64 
1963—64 

»başla-
yıi 
Öğ. S. 

(Mezun verdiği 
Ders yılı 

196-6—67 
1966—67 

Ver 

1966—467 

-

Öğ. S. 
MezunilaT 

Kaç. Dö. 

1 
1 

Vermedi 
Vermedi 
Vermedi 

Vermedi 
1 

Vermedi 
Vermedi 

Vermedi 
Vermedi 
Vermedi 
Vermedi 
Vermedi 

Vermedi 

Yaz. Dö. 
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6. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yümaz'ın, 

Hazineye ait balık avlama yerlerinin kiralanma
sına dair sorusu ve Maliye Bakanı Cihat Bilge-
han'ın yazılı cevabı (7/610) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin Maliye Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
tavassutta bulunulmasını saygiyle rica ederim. 

M. Kemal Yılmaz 
Aydın Milletvekili 

Soru : 
Hazineye ait balık avlama yerlerinin kiraya 

verilişinde, durumları ve hayati ihtiyaçları göz 
önüne alınmadığı için, Kuşadası'nda geçimini 
balıkçılıkla' sağlıyan yüzden fazla aile reisinin 
çalışma imkânı kısıtlanmış bulunmaktadır. 

Kötü havalarda, açık denize gidemiyen ba
lıkçıların, kıyılarda ve Barboandon dalyanı önle
rinde avlanmalarına müsaade edilmemektedir. 

1. Selçuk ilçesi Mal Müdürlüğünün 
19 . 10 . 1967 tarih ve 1560 sayılı yazısında, ye
ni Menderes nehri kanalı ile Torbalı hududuna 
ve yine ayni yerden Kuşadası hududuna kadar 
olan sahilin 500 metreye kadar olan kısmı tama
men kiraya verilirken, Kuşadalı balıkçıların ih
tiyacı neden düşünülmemiştir? Hiç olmazsa 
kıyılar mukavele dışında bırakılamaz mıydı? 

2. Dalyan, sahil, göl ve kanalları da içine 
alan bu geniş alanı kiraya vermekle, Devlet 
Hazinesi yılda ancak 15 001 lira gelir sağlamak
tadır. Çoluk ve çocuklariyle 500 kişiden fazla 
vatandaşın geçimi yanında, Hazinenin bu kü
çük kazancının bir önemi var mıdır? Bu kira 
mukavelesi, halkın, karasularından serbestçe 
istifade edebileceğine dair olan kanun hükmünü 
zedelemiyor mu? 

3. Kiraya verilen dalyanın sınırları nedir? 
Dalyan dışında, yüzlerce metre uzakta, Kuşa
dası balıkçılarının avlanmalarına, dalyanı kira-
lıyan şahsın müsaade etmemesi ve bunun için 
zabıta kuvvetlerini harekete geçirmesi doğru 
mudur? Bu haksızlığı gidermek için Hükümet 
olarak bir tedbir almayı düşünüyor musunuz? 

4. 2490 sayılı Kanuna göre ihale sonucun
da kiracı ile yapılan mukavele metni ile, Sel
çuk Mal Müdürlüğünün 19 . 10 . 1967 tarih ve 
1560 sayılı, 11 . 8 . 1967 tarih ve 1256 sayılı 
yazıları arasında tam bir intibak var mıdır? Bu 

yazıları Bakanlığınız tasvibediyor mu? Bu mu
kavele ile, Kuşadalı balıkçıları içine düşürül
dükleri müşkül durumdan kurtaracak bir tedbir 
alacak mısınız? Mukavelenin düzeltilmesi müm
kün değil midir? 

5. Kira bedelinin tesbitinde, 2490 sayılı Ka
nunun 15 nci maddesi nasıl uygulanmıştır? Be
del tesbitinde hangi makamların görüşü alınmış
tır? Müracaata verilen cevap nedir? 

6. Mesele, geçim sıkıntısı içinde olan vatan
daşları düşünmeden, bir şahsı kazanç sahibi yap
mak olmadığına, Devlet Hazinesine ait bulunan 
avlanma yerlerinin millet yararına en iyi şekil
de kullanılması gerektiğine göre, Hazine yerle
rinin kiralanmasında güttüğünüz âdil prensipler 
var mıdır? Bunları, Kuşadalı balıkçıların haklı 

• dileklerinin yerine getirilmesi için uygulamayı 
düşünüyor musunuz? 

T. 0. 
Maliye Bakanlığı 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
Sayı : 3363 - 205/16749 22 . 7 . 1968 

Şube : 5 Md. 
Konu : Yazılı soru önergesi 
cevabı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğü 28.12.1967 tarihli ve 5647 - 34269/7 - 610 
sayılı yazınız. 

Selçuk Malmüdürlüğünce kiraya verilmiş 
balık avlak yerlerine dair Aydın. Milletvekili 
Sayın M. Kemal Yılmaz'in yazılı soru önergesi
ne verilen cevabi yazıdan iki nüshası ilişikte 
sunulmuştur. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 
Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

•Selçuk Malmüdürlüğünce kiraya verilen Men
deres Nehri Kanalları ile diğer balık avlakları 
hakkında Aydın Milletvekili Sayın M. Kemal 
Yılmaz tarafından verilen yazılı soru önerge 

cevabı 
1. Selçuk ilçesi sınırları içerisindeki Bar-

bo Andon dalyanı ile Menderes Nehri kanalı 
ve Gebekilise gölü ile Çakal gölü ve tahliye ka
nallarında balık avlama hakkı ötedenberi aynr 
hudutlarla kiraya verilmektedir. 

Nitekim 1 . 4 . 1964 - 1 . 4 . 1967 devresi 
için üç sene müddetle aynı hudutlar dâhilinde 
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balık avlama hakkı kiraya verilmiş ve 1.5.1967 
1.5.1970 devresi için de tekrar üç sene müd
detle balık avlama hakkı aleni müzayede usulü 
ile Selçuk Malmüdürlüğünce kiraya verilmiştir. 

ihaleden evvel, keyfiyet mahallî maldairesi 
tarafından gazetelerle ilân olunmakta ve mü
zayede şartnamesinde avlanma hudutları göste
rilmektedir. 

Kuşadası balıkçıları 1964 yılından beri bu 
konuda, ihaleden evvel Bakanlığımıza şifahi 
veya yazılı olarak bir müracaat ve şikâyette 
bulunmamışlardır. Böyle bir müracaat vâki ol
sa idi, şikâyetleri dikkate alınır ve meselenin 
üzerinde önemle durulurdu. 

Nitekim Balık avlak sahasının ihalesi ile 
ilgili ilân Kuşadası Belediyesi tarafından da 
ilân edilmiş ve keyfiyet Kuşadası Malmüdürlü-
ğünün 14 . 2 . 1967 gün ve 967/33 sayılı ya
zısına ekli zabıtla tevsik edilmiştir. 

2. Mezkûr avlak mahallerin ihalesi yapıl
madan evvel gazetelerle ilân olunmakta ve 

şartnamesinde hudutlar aynen gösterilmekte
dir. Gerek şartnamedeki avlanma hudutlarının 
tâyini ve gerekse ihalenin yapılması ilçe mal
müdürlüğünce takarrür ettirilmekte, ihalede 
teklif olunan bedel üçbin lirayı aşmadığı tak
dirde (yıllık kira 3 000 lira dâhil) 2490 sayılı 
Kanunun 65 nci maddesine müsteniden Bakan
lar Kurulunca kabul olunan 9 . 8 . 1935 tarih 
ve 3/3138 sayılı Kararnamede belirtildiği üze
re mahallî komisyonlar kati ihaleyi yapmakta 
yetkili bulunmakta ve ancak yıllık kira bedeli 
3 000 lirayı aşan ihaleler Bakanlıktan istizana 
tabi bulunmaktadır. 

Halkın Karasularında avlanmalarına yapı
lan bu ihale mâni bulunmamaktadır. Karasula
rında her vatandaş avlanabilir. Bu sebeple de 
karasularından serbestçe istifade edeceğine 
dair olan kanun hükmü zedelenmemektedir. 

3. — Selçuk Malmüdürlüğünce kiraya veri
len avlak mahallerine ait müzayede şartname
sinde gösterilen balık avlama sınırları şöyle
dir, 
Mevkii Cinsi 

Barboandon 
Menderes 
Gebekilise 

Hududu; 

Barboandon 
Menderes kanalı 
Gebekilise gölü ve çakal 
gölü ve tahliye kanalları 

«Doğudan : Menderes nehri Taşköprüye 
kadar, Batıdan : Ege Denizi içinden 500 met
re sağa eski kanala kadar 500 metre solu ve 
önünden. Kuzeyi : Yeni kanalla Torbalı hudu
duna kadar sahilin 500 metre kadar derinliği, 
Gebekilise - Çakal gölleri ile tahliye kanalla
rı. Güneyden i Yeni Menderes kanalı çorak 
araziyi ayıran kısmı, Tire hududuna kadar ne
hir ve kanal yatakları Belevi gölü dâhil, eski 
kanal ile Kuşadası hududuna kadar sahilin 
500 metreye kadar derinliği, bu saha içerisin
deki bütün gölcükler dâhil» 

Kiraya verilen avlanma mahalline ait hu
dut dâhilinde ancak kiracının avlanması müm
kün ve başkalarının müdahalesi mümkün bu
lunmamaktadır. 

Hal böyle olmakla beraber, mukavele müd
detinin hitamında gerekli tedbirlerin alınaca
ğı ve avlanma hudutlarında değişiklik yapıla
cağı tabiî bulunmaktadır. 

Menderes nehrinin iki yaltağının sahilde 
yaptığı ve balık neslinin yumurta yuvalarının 
nehir ile irtibatını sağlıyan ve bu bakımdan 
korunması elzem olan delta sahası sahilden 
500 metreye kadar olan kısmı avlanma hudu
duna dâhildir ki, bu hudut Kuşadası balıkçıla
rının avlanmalarına mâni teşkil etmemektedir. 

iki ya/tak arasındaki sahilin 700 metrelik 
kadar boşluk kısmı, üçüncü şahısların bu sa
hadaki faaliyetleri dolayısiyle balık nesline 
varacakları zarar dikkate alınarak avlanma sı
nırı içine alınmıştır. 

Küçük Menderes nehrinin eski yatağı ile 
delta kısmı ve sahilin 500 metre kadar olan 
kısmı (bu sahanın Selçuk kazası ve civar ka
zaların plaj sahası olması hasebiyle ve bu sa
hil içerisinde Belediyece turistik tesisler, Kam
ping, otel, gazino, soyunma kabinaları ve sair 
gibi tesisler yapılması hasebiyle) üçüncü şa
hısların bu tesislere ve gerekse plaj sahasına 
yapacakları zararlar ve sahil dekorunun bo
zulmasını önlemek maksadiyle Belediye tara

fından icara verilmiştir. Diğer kısım ise üç se
ne müddetle hazinece kiraya verilmiştir. 

4. — Kiracı ile akdolunan mukavele metni 
ile, Selçuk Malmüdürlüğünün 19 . 10 . 1967 
gün ve 1560 sayılı yazısı arasında bir müba-
yenet yoktur. Bu konuda şimdilik bir tedbir 
alınması mümkün görülmemektedir. Zira, ki
racı ile hazine arasında akdolunan 25.4.1967 
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günlü mukavele ile iş taahhüde bağlanmıştır. I 
Kiracı taahhüdettiği vecibeleri zamanında ye
rine getirdikçe mukavelenin feshi imkânı yok
tur. 

5. — Kira bedelinin takdirinde prensibola-
rak 2490 sayılı Kanunun 15 nci maddesine gö
re, mahallî Belediyelerden Sanayi ve Ticaret 
Odalarından rayiç alınmaktadır, 

6. — 18 Safer 1299 tarihli Zabıtai Saydiye 
Nizamnamesinin yürürlükte bulunan 28 nci 
maddesinde « nehirler soy d mahisi iki se
neden dört seneye kadar müddet ile ihale olu
nur... Göl ve dalyanlann ihalesi mutlaka müza-
yedei aleniye icrasına mütevakkıftır» denil
mekte ve 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve 
thale Kanununun 1 nci madde 1 nci paragra
fında «umumi mülhak ve hususi bütçelerle ida
re edilen daireler namına alma, satma, yaptır
ma, keşfettirme, kiraya verme, kiralama ve 
bunlara benzer diğer işler bu kanunda yazılı 
hükümlere göre yapılır.» hükmü yer almakta
dır. 

Gerek Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin 22 
ve 28 nci maddelerine ve gerekse 2490 sayılı 
Kanun hükümlerine müsteniden hazinenin hü
küm ve tasarrufu altında bulunan a«vlak ma
halleri artırma usuliyle kiraya verilmektedir. 

Bununla beraber Birinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânının 1963 yılı programının «Balıkçılar
la ilgili» tedbirler bölümünün (XV) paragra
fında «Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan içsularda, dalyan ve voli yerlerinde 
iltizam yolu ile kişilere avlama ve işletme hak
kı verilmesi usulüne, yürürlükteki mukavele
lerde yazılı sürelerin bitmesiyle son verilecek
tir. Bundan sonra bu usul yerine esasları mev
zuatla düzenlenecek belli şartlarla ve uzun sü
reli olarak avlanma ve işletme hakkı teroihan 
kooperatiflere veya kooperatif köy işletmele
rine verilecektir.» denilmektedir. 

Bu itibarla kira süresi 1 . 4 . 1967 tarihin
de sona erer Barboandon dalyanı ile Mende
res nehri kanalı. Çakal. Gebekilise p-ölleri ve 
tahlive kanallarında balık avlama hakkının ye
niden kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılma
sı ndan önce Kuşadası balıkçıları kooperatif 
olarak kiralamava talip bulunmuş olsalar idi, 
isteklerinin dikkate alınması mümkün olurdu. | 
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I Samanında böyle bir müracaat vâki olmaması 
hasebiyle Selçuk Mal Müdürlüğünde artırmaya 
:ıonııp ihale edilmiş ve sözleşmeye de bağlan
ı ş bulunan mezkûr balık avlak yerlerinin, söz
leşme süresi sona ermeden Kuşadası balıkçıla
rının istifadesine terk etmeye imkân görülemıe-

_ıa3kte ve isteklerinin ancak, kira süresi hita-
*na erdiğinde dikkate alınması mümkün bulun
maktadır. 

7. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in, 
Tarım Bakanlığı aleyhine açılan dâvalara dair 
sorusu ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın yazılı 
cevabı (7/652) 

26 . 1 . 1968 

Millet Meclisi .Başkanlığına 

Aşağıdald sorumun Tarım Bakanı tarafın
dan yazılı olarak ve müddeti içinde cevaplan
dırılmasına delâletinizi önemle rica ederim. 

Giresun Milletvekili 
Kudret Bosuter 

• 
1. a) Bakanlığınız aleyhine açılmış olup 

1981 ve 1967 yılları arasında sonuçlanmış bulu
ttan idari dâvalardan, ne kadarı aleyhte, ne ka
darı lehte karara bağlanmıştır? 

b) Bunlardan Bakanlığınız aleyhinde so-) 
nuçlanmış dâvalarda, Bakanlıkça ödenen; 

a — Mahkeme hare, pul masraflarının, 

b — Avukat ücretinin, 

Her yıl itibariyle tutan nedir? 

2. a) Aynı yıllar itibariyle, Bakanlığınız
ca istenen tashihi karar taleplerinin kaçı kabul 
olunmuş, kaçı reddolunmuştur? 

b) Eeddolunan tashihi karar taleplerinden 
ötürü, ödenen ücret ve masraf tutan nedir? 

3. Aynı yıllar içinde, sandık lehine sonuç
lanan dâvalarda hükme bağlanıp tahsil edile
bilen vekâlet ücreti ve masraf tutan nedir? 

4. Lehte ve aleyhte sonuçlanmış dâvalar 
itibariyle bu yıllarda, Bakanlığınız hukuk ser
vislerine mensup müşavir, avukat ve görevlile
rin istihkak kesbettüderi ücreti vekâlet tutan 
nedir? 

Bu ücret hangi esaslar dâhilinde tesbit edil
mektedir? 
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T. C. 
Tarım Bakanlığı 4.7.1968 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Şb. Md. : Bakanlık Müşaviri 

94/60633 
Konu : Kudret Bosuter'in soru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 29 . 1 . 1968 gün Kanunlar Müdür
lüğü 7/652 - 5848/35782 sayılı yazı : 
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Bakanlığımız aleyhine açılan dâvalara dair 
Giresun Milletvekili Sayın Kudret Bosuter'in 
yazılı soru önergesinde istenilen bilgi ilişik cet
velde gösterilmiş olduğunu saygılanmla arz ede
rim. 

Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 
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1961 - 1967 yılları arasında Ba 

Genel Müdürlük 

(1) Bakanlık Hukuk Müşavirliği 
('2) Orman Genel Müdürlüğü 
(3) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Md. lüğü 
(4) Zirai Donatım Kur. Genel Müdürlüğü 
(5) Süt Endüstrisi Kurumu Genel Md. lüğü 
(6) Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 

1. A 
Sonuçlanan 

Lehte 
Aded 

'986 
365 
'21 
10 

3 
1 

Aleyhte 
Aded 

87 
28 

8 
4 
1 

—,. 

1. £B 
Aleyhte -sonuçlanan 

M. Hare 
Tl. 

2 674 (—) 
'582 50 

5 744 25 
44 75 
— 
— 

Pul 
Tl. 

300 (—) 
547 50 

60 30 

4 50 
6 00 

için ödenen 

Av. ücreti 
Tl. 

2 200(—) 
— 

2 544 50 
— 
— 
— 

(1) (—) 48 dâvadan mütevellit. 
(2) Tevziat 1389 sayılı Kanun ve Bıakanlar Kurulunun 16 . 8 .1961 gün 5/1560 sayılı Kararna

mesi uyarınca yapılmaktadır. 
(3) Tevziat 2.2.1929 gün ve 1389 sayılı Kanuna göre hazırlanmış yönetmelik esaslarına uyu

larak yapılmaktadır. 
(4) Tevziat 440 sayılı Kanunun 31 nci maddesi uyarınca yapulmaktadi'r. 
(5) Tevziat 1389 - 7244 ve 440 sayılı kanunlar uyarınca yapıkmak'tadır. 
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kanlik aleyhine açılan dâvalardan 

3. Ldhte sonuçlanan dâvalar-
2. A-

Kabul 
edilen 

, 
— 
—. 
—. 
— 

• !B. İstenilen kanar 
tashihinden 

Reddedilen 
Aded 

3 
'2 
3 
1 

— 

Dâva 
ımasrafı 

70 
130 
200 
— 
— 

dan mütevellit ta'hısil edile
bilen 

Vekâlet Masraf tutarı 
ücreti 

, 
—. 
—. 

1 000 
— 

Tl. 

— 
— 

2,32 
1,50 

Hukuk servisinin istihkak kes-
bettiği vekâlet ücreti 

Lehte ve aleyhte neticellenen 
dâvalardan 

Tl. 

— 
500 
'600 

8 794,53 

6T5 -
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S. _ Kırklareli MIH civcivli Hasan Tahsin 
Uzun'un, Tekirdağ vilâyetinde yapılacağı söy
lenen ilköğretmen olivin binanna dair sorunu 
ve Millî Eğilim Ilal;a>ıı 11hami Ertem'in yazdı 
cevabî (7/662) 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Kırklareli Milletvekili 
Hasan Tahsin Uzun 

Son Edira.3 ve Kırklareli gezilerinde Trak
ya'nın en büyük ilköğretmon okulu binasının 
Tekirdağ vilâyetine yapılacağı ve bunun için, 
Millî Eğitim Bakanından sös alındığı dediko
duları dolaşmaktadır. 

Halk bu bakımdan üzüntü içerisindedir, 
Mevcut Plânlı Kalkınma devresinde Trakya'da 
bulunan ilköğretmen okulları varken ve bunla
ra ufak ilâveler yapılması mümkün iken, mil
yonlar sarfı ile Tekirdağ vilâyetine bir ilköğ-
retmen okulu binası yapılması, Demire! Hükü
metinin plânı tanımaması demektir, diye halk 
fısıltı halinde birbirlerine dert yanmakladırlar. 
Sayın Bakan Tekirdağ vilâyetine bu yıl bir 
ilköğretmen okulu binası yapılacak mıdır? Ya
pılacaksa bu bina Devletçe kaç liraya mal ola
caktır? 

1. Lüleburgaz'da bulunan Kepirtepe ilköğ
retmen okulu Trakya'da tek altı smıilı yatık 
bir okuldur. Bütün Trakya vilâyetinin köylerin
den gelen çocukları içinde toplıyan bir eğitim 
yuvasıdır. Fakat her nedense ilgililer bunun iç 
yüzünü görmekten kaçınırlar. Eu okulun büyü
tülmesini düşünecekleri yerde bu okulun et
rafında üç sınıflı okulu açarlar. Bu okulun 
dertlerine çare aramazlar. Acaba Tekirdağ ili
ne yapılacak ilköğretmen okulu binasının daha 
uygundur. Yoksa bütün Trakya'nın ortasında 
bulunan Kepirtepe ilköğretmen okuluna yapı
lacak ilâve binalarla daha yüslerce fakir köy 
çocuğuna okutma imkânının sağlamak uygun
dur. Sayın Bakan önümüzdeki yıl Kepirtepe 
ilköğretmen okulunda okuyacak köy çocuğu 
sayısının artmasını istiyor musunuz? İstiyorsa
nız bu da ancak bu okula ilâve binalar yap
makla mümkün olur. Bakanlığınız bu yıl Ke
pirtepe ilköğretmen okuluna ek inşaat için ne 
kadar yardım yajjmayı düşünüyor? 

30 . 9 . 1988 0 : 1 

2. Edirne kız ve erkek ilköğretmen okulu 
çok sıkışık durumdadır. Bunların sıkışıklığını 
önlemek için önümüzdeki yıl ilâve inşaat yapı
lacak mıdır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 4 . 7 . 1968 
931 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 5 . 2 . 1968 gün ve 5895/36098 -
7/662 sayılı yazınız. 

Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin Uzun'-
un, Tekirdağ vilâyetinde yapılacağı söylenen 
ilköğretmen okulu binasına dair verdiği yazılı 
soru önergesi ilo ilgili cevap notumuz ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
ilhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 

Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin Uzun'un 
verdiği yazılı soru önergesine cevap 

öğretmen Okulu açılma işi, memleketin eko
nomik, sosyal ve kültürel durumu dikkate alı
narak, yetkili komisyonlar tarafından hazırla
nan bir plâna göre yürütülmektedir. 

Tekirdağ ilköğretmen Okulu, Kepirtepe 
ilköğretmen Okulundan farklı bir karakter ta
şımaktadır. Tekirdağ'da açılmış olan okul, orta 
okul. mezunlarını alan bir Kız Öğretmen okulu
dur. Bu okulun, Kepirtepe'ye öğretmen Okulu-

I na girmek istiyenlerin tahsiline mâni olma 
veya tahsil şanslarını azaltma gibi bir duru
mu yoktur. 

Öğretmen okullarının, gayesine uygun çalı
şan birer eğitim ve öğretim kurumu özelliğini 
kaybetmemesi için öğrenci kadrosunun belirli 
bir haddi aşmaması gerekmektedir. Bu husus 
eğitimcilerce bilinen ve üzerinde münakaşa edil-
miyen bir gerçektir. Kepirtepe ilköğretmen Oku
lunun durumunun, bu açıdan değerlendirilmesi 
uygun görülmelidir. 

Ancak, Kepirtepe İlköğretmen Okulunun, 
halen onarım tahsisatına ihtiyaç vardır. 1968 
yılında onarımın yaptırılmasına çalışılacaktır. 

Edirne Erkek ilköğretmen Okulu ve Kız 
İlköğretmen Okulu ihtiyaçları üzerinde durul
maktadır. ödenek imkânı bulunduğu takdirde 

İ gereği yapılmaya çalışılacaktır. 
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o. _ Tekirdağ ?,fi!lr-tvcl-ili Crlır.v. Ö^vcV'ın, 
Tekirdağ ve civarında, sağını satış jiyciJarauı 
dair sorusu ve Ticaret Hakanı Ahnı^i Tilrkd i!e 
Tarım Bakanı Bahri Dağdasın yaitİ! cc>.,>--;>!a.r; 
(7/671) 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığın?. 

Aşağıdaki sorumun Tarım ve Tkaıret Ba
kanlıklarınca yapılı elarak cevapland:r:'ı J asm?. 
delâletinizi rica ederi ITI. 

Orhan Cc'y::.-': 
Tekirdağ I.Iiibt---??.: li 

Tekirdağ ve ımühakafında soğan I iyotla-a 
15 - 20 kuruş civarındadır, 1 Kay, soğan n,a-
liyeti ortalama 35 kuruş olduğuna göre. mlka 
tahsılm almterinin değerlendirilmesi ve emek 
karşılığının sağlanması için ne gibi tedbiri::' 
düşünülmektedir? 

Ayrıca soğan müstahsilinin elinde b~lan 
bulunmakta olan tahminen 25, Milyon r.>. so
ğanın çiirnyüp heder olmama"! için. ne aib: 
tedbirler ittihaz buyunüacaktır? 

1G . 5 A96S 
T. C. 

Ticaret Bakanlığı 
îeticaret Genel 

Müdüı'lüğü 
Şube remzi ve 

No, 111 - B - 4/10116 
îçpiyasalar 

Konu : Tekir.!--" rTnl'at.^e-
kili Orhan öatrak'm ya
zılı soru önergeei Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 16 . 2 , 1963 glm ve 7/G7J. - 503 3 - 36077 
sayılı yasıma, 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Oahan O^irak 
tarafından Tekirdağ ve civarındaki soğan sa
tış fiyattan hakkında verilen yapılı soru öner
gesi incelenmiş ve konu i'l.e ilgili covabranz 
iki nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine ve gereğini müsaade!:/ine eri 
ederim. 

A. Terke! 

Tekirdağ Milletvekili Bayın Orhan üzlv;•"'.'-
m soğan satışlariyle ilgili vasılı soru önergesine 
ait cevaptır. 

Piyasada fiyatlara doğrudan doğruya mü
dahalede bulunulmaması hususu, Millî Ko-
rş.nma Kanununun 10 . 9 . 1960 tarihinde tat
bikten kaldırılmasından beri, prensibolarak 
kabul edilmiş ve bu esas bilahara 'Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında da yer almış bulun
makladır. Bu bakımdan satışa arz edilen 
mallar için Bakanlığımızca kâr haddi tâyin 
edilmediği gibi flyac tesbiti de yapılma -
makta, alım - satım muameleleri serbest reka
bet esaslarına göre cereyan etmektedir. 

Başta ana-üketim maddeleri olmak üzere, 
her ürünün, daha fazla üretilmesinden kı
vanç • duyulmakla beraber, Devlet eliyle satışı 
diişünülemes. Ürünlerinin kıymetlendirilmesi 
ie"n r'oğan üreticilerinin tarım sektörünün di-
ğar beliimllerinde olduğu gibi kooperatifleş
me ile ürünlerine pazar bulmaları mümkün-

Boğan ürününü değerlendirmek amaeiyle 
Nevşehir ve Bursa'da birer tarım satış koope
ratifi kurıdnvus tur. 

Çeşitli tarım ih'üslerinin, bu arada soğan 
ürününün de istihsal ve pazarlaması ile ilgili 
proje çalışmaları yapılmaktadır. 

THğer taraftan, Trakya bölgesinde kantar 
tonu adı verilen soğan cinsi yetiştirilmekte' 
olun, Tekirdağ ilinde üretilen soğanların 
dkiliş ve üretim miktarlan aşağıda gösteril-
miatir. 

Yıllar 

I 1964; 
i 1965 

1966 
1907 

j îlgili kaynaklarca yapman araştırma neti-
j caline göre, bütün kültürel ve teknik tedbir-
| lerden fayd Sanıldığı takdirde 1 Kğ. soğanın 
j maliyeti 20 kuruşa gelmejkte, bu tedbirle-
| rin tam mân asiyle tatbik edilmemesi halinde 
İ verim azalmakta ve dolayısiyle de maliyet yük-
i silmektedir, 
! 1-366 yılında soğan fiyatlarının 200 - 250 
: k-:':yaa yükseldiğini gören müstahsil 1967 yı-

bnda fazla üretime geçmiş ve fada arz sebe-
i biyle soğan fiyatları düşmüştür. 

Ekiliş nrktarı 
Hektar 

1 500 
950 
720 

1 273 
1 755 

Üretim miktarı 
Ton 

11.250 
K 16,015 N 

5.140 
5 020 

i 24.680 

677 
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Memleketimizde özellikle JCarapabey ve Te
kirdağ bölgelerinde mebzul miktarda yetişen so
ğanların, Batı-Avrupa ve bu meyanda büyük 
alıcı olan Federal Almanya piyasalarına yapıla
cak satışlarla değerlendirilmesi konusunda Ba-
kanlıkımızca çalışmalar yapılmıştır. 

Batı - Almanya, İngiltere ve İtalya 'drl'ıi Ti
caret müşavirliklerimiz yasitasiyle inceleme
ler yaptırılmış, temin edilen, bilgiler İstanbul, 
izmir,, Mersin İhracatçı Birlikleri ilo Bursa 
ve Tekirdağ Ticaret odalarına intikal ettiril
miştir. 

Ancak, alman raporlardan edinilen ka
naate göre, memleketimizde yetiştirilen so
ğanlar, çoğunlukla ihracata uygun cins ve ka
litede bulunmaktadır. İhracata elverişli ve dış 
piyasaların tutacağı soğan çeşitlerinin yetiş
tirilmesi amaciyle, Tarım Bakanlığınca İn
giltere'den tohum getirilmiş ve adaptasyon de
nemelerine başlanmış bulunmaktadır. Adı ge
çen Bakanlıkça Yalova Bağ - Bahço Araştır- _ 
ma Enstitüsünde özellikle kantar topu soğanı 
üzerinde araştırmalar yapılmış olup, dış paza-
m istediği kalite ve standart şartlarına uy
gun üretilen yeni tohum 1968 yılında üretici
lere verilecektir. 

Yurdumuzda soğan tozu imalâtı başlamış 
bulunmaktadır, Karacabey'de küçük bir fabrika 
kurulmuş, olup, İstanbul, Ankara ve İzmir 
gibi büyük şehirlerde de soğan tozu tüketil
mekte ve bir kısmı da ihracedilmektedir. 

öte yandan anlaşmalı memleketler temsil
cileriyle bu maksatla temaslar yapılmış ve 
1967 - 68 ihraç sezonunda İsrail'e 1 000 tonluk 
bir ihracat sağlanmıştır. 

Ayrıca 1968 - 69 devresi için anlaşmalı mem
leketlerden İsrail, Polonya ve Yugoslavya ile 
imzalanan ticaret protokollarına soğan ihracı 
için kontenjan tefrik edilmiştir. 

T. 0. 15 . 7 . 1968 
Tarım Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Şb. Md. Bakanlık Müşaviri 

174-64786 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 16 . 2 . 1968 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü 7/671-5993/36677 sayılı yazı : 

Tekirdağ ve civarında soğan satış fiyatla
rına dair Tekirdağ MUetvekjli Sayın Orhan 

öztrak'ın yazılı soru önergesi tetkik edildi, Ba
kanlığımızı kapsıyain kısımlarının cevabı aşa
ğıdadır. 

1. — Yapılan araştırma neticelerine göre 
bütün kültürel ve teknik tedbirler uygulandığı 
takdirde 1 Kg. soğanın maliyeti 20 kuruşa gel
mektedir. Üreticilerimizin tedbirleri tam tat
bik edememesi yüzünden dekara verim azalmak
ta ve Kg. maliyet 25 - 30 kuruşu bulmaktadır. 

Serbest rekabet şartlan, arz ve talebin tesiri 
altında bu yıl soğan fiyatları geçen seneye na
zaran çok düşüktür. Çünkü, üretici 1966 yılı 
fiyatlarının 200 - 250 kuruşa kadar yükseldiğini 
görünce 1966 yılındaki 5020 ton üretime karşı
lık 1967 yılında 24680 ton üretim sağlamış ve 
fazla arz sebebi ile fiyatlar düşmüştür. 

2. — Memleketimizde üretilen soğanların 
dış talebin isteklerine ve standardlarına uyma
dığını gören Bakanlığımız İngiltere'den tohum 
getirerek adaptasyon denemelerine başlamıştır. 

Yalova Bağ - Bahçe endüstrisinde Kantar 
Topu soğanı üzerinde yapılan araştırma sonucu 
elde edilen; dış pazarın istediği kalite ve stan
dart şartlara uygun; soğan tohumu bu yıl üre
ticiye verilecektir. 

3. — Ayrıca kuru soğanın depolarda muha
faza edilmek suretiyle Haziran ayı ortalarına 
kadar satış usulü üreticiye tavsiye edilmekte
dir ki, bu nev'i satışlar genel1 üretimin % 50 - 60 
mı kapsamaktadır. 

Diğer taraftan yurdumuzda soğan tozu ima
lâtına başlanılmış bulunmaktadır. Halen Ka
racabey'de küçük bir fabrika mevcuttur şim
dilik Ankara - İstanbul - İzmir şehirlerinin tü
ketimini karşılıyan soğan tozu üretiminin bir 
kısmı da ihracedilmektedir. 

Potansiyele sahibplan soğan tozu sanayiinin 
üreticilerinin birleşerek inkişafatının sağlan
ması teşvik edilmektedir. 

Bilgi edinilmesine emirlerinizi arz ederim. 

Taran Bakanı 
Bahri Dağdaş 

10. — Afyon Kardhisar Milletvekili Şevki Gü-
ler'in, Afyon'un Emirdağ ilçesi kolilerinde Hazi
neye ait arsalara dair sorusu ve Maliye Bakanı 
Cihad Bilgehan'ın yazılı cevabı (7/677) 

— 678 — 
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I Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Maliye Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına tavas
sutlarınızı arz ederim. 

21 . 2 .1968 
Şevki Güler 

Afyon K. Milletvekili 

1. Afyon ili Emirdağ ilçesi köylerinde Ha
zineye ait hangi köylerde ve ne miktar tarla 
variır? 

2. Bu araziler halen kiraya verilmekte mi
dir, verilmekte ise kimlere ve ne müddet inin ve 
no kadar ücret karşılığı verilmiştir? 

T. 0. 
Maliye Bakanlığı 4.7.1968 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
Şube : 

Sayı : 3100 - 322/15346 
Konu: Afyon Milletveîrili 
Şevket Güler'in soru öner
gesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 22 . 2 . 1968 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü: 7-677-6036-37034 sayılı 
yasılan. 

Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Güler'
in, Afyon iline bağlı Emirdağ ilçesi köylerinde 
bulunan Hazineye ait arazi miktarı ile bunlar
dan kiraya verilmekte olanların kimlere, ne 

müddet için ne miktar bedel karşılığı verildiği
ne dair olup yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediği soru önergesinin cevapları, ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Saygı ile arz olunur. 
Oihad Bilgehan 
Maliye Bakanı 

Afyon Milletvekili Şevki Güler'in yazılı soru 
önergesiyle cevapları 

Sorular : 
1. Afyon ili Emirdağ ilçesi köylerinde Ha

zineye ait hangi köylerde ne miktar tarla var
dır? 

2. Bu araziler halen kiraya verilmekte mi
dir? Verilmekte ise kimlere ve ne müddet, ne 
kadar ücret karşılığı verilmiştir? 

Cevaplar : 
1. Afyon ili Emirdağ ilçesi köylerinde bağ

lı cetvelde, gösterilen 19 köyde cem'an 34 112 
dönüm, 356 metrekare Hazine arazisi mevcut
tur. 

2. Mahallinden celbedilen ilişik cetvelde 
gösterildiği üzere bu arazinin halen 27 436 dö
nümünün bir kısmı üç yıl süre ile kiraya ve
rilmekte ve bir kısmının fuzuli şagillerinden be
şer yıllık ecrimisil aranılmakta olduğu, cetvel
de adları yazılı kiracı ve fuzuli şagiller 360 ki
şiden ibaret olup arazinin beher dönümünün 
yıllık kira ve ecrimisil bedelinin 2,3 ve 8 lira 
arasında tekâlüf ettiği anlaşılmaktadır. 

- Ö 7 9 -
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Arazinin 'bri'l ırnduğıı 
yer in adı Tapulu 

Aşağı Pir ibeyli Tapulu 

l iapu.su; 

E m i r d a ğ ilçesindeki Hazineye ait tapulu ve tapu 

Miktar ı 
(J)ekar) 

j idare şek Ih ve 
iini'ıddeti 

:KiWi "d 

İCAIV ve e erimiş il 
ibe'deli 

Li ra 

;i yıl ;! yıllık 3 297 00 

Aşağı Pıiriıboyli 
Aşağı Piri")evli 
Aşağı. Piribeyli 
Aşağı I'irüuoylıi 

Tapulu 
'IVpııhı 
'Tapulu 
Tapulu 

9 KKJ 
i) l ü i j 
!) J0( i 
!) 100 

J'jcriımisiil 5 yi! 5 yıllık 
Eeriımisil 5 yıl 5 yıllık 
İlerimiisiı! 5 yıl 5 yıllık: 
l i r i m i s il 5 yıl 5 yıl l ık 

!7 499 08 
17 499 '08 
57 499 '68 
Î7 499 m 

Aşağı Alieonıak 
Ablak 
Ablak 

Tapulu — 233,600 Ki ra 3 yıl -'5 yıllık 1 401 (50 
Tapusuz '82:5,25ü Ki ra 3 yıl 3 yıllık 3 708 00 
Tapusuz 823,250 Ki r a 3 yıl 3 yulhk 3 708 00 

A y d ı n y a k a Tapul ıı 4 1,304 

http://iapu.su
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suz arazilerin idare şeklini gösterir cetveldir. 

Fuzuli şagil tadı ve soyadı 

Kiracı veya 
fuzuli şagıil 

adedi 

8 

138 
138 
138 
1'38 

Kiraya veriıl-
ımiyen 'boş arazi 

'adedi 

— 

7 
7 
7 
7 

Ali -Atalar, Mehmet Polat, Cemil Karagöz, Halit Kılıç, Sami Tanır, 
izzet Albayrak, İzzet Küçüktüfek, Abdil Çınar, 
Abdil Aıkkalc, Mehmet v. s. Dalkılıç, Fakı Mengen, Öıner Nuri 
özer, llyas İhsan Yılanlı, Ramazan Alıcı, Abdil Can, Mehmet Ço
ban, Âdil Sarı, Ramazan Yurdaer, Fadime Can, Asım Kurnaz, Ha
san Terim, Mustafa öksüz, Hasan Sarı, Abdil Karataş, O sıman Kâh
ya, Hakkani Çelik, Veli Çiftçi, Abdil Göıkü, Ahmet Tanır, İzzet Yal-
tırak, İsa özer, Mehmet Badem, Şaban Demir, İzzet Mengen, Dudu 
Yurdaer, M. Ali Çoban, Elif Sürücü, Satılmış Duvar, Ahmet Yur
daer, Ahmet Sarı, Memik Küçüker, Hüseyin Ercan, İzzet Nicaıncı, 
Ahmet Kılıç, Fatma Nioancı, Mehmet Erdoğan, Mustafa Ko'Ç, Ra
mazan Mergen, İzzet Atalay, Abdullah Mengen, Hamdi Dalçmar, 
Mustafa Sezer, Mehmet Ali Sezer, Abdil Kara, Ali Kara, Basri Yıl
dız, Faikı Yıldız, İsmail Yıldız, Süleyman Çiftçi, Emine Çiftçi, Yu
suf Can, Mehımet Demir, Halil Kılıç, Kâzıım Çelik, Abdullah Kılıç, 
Mustafa .Çelik, Yusuf Öz (Yanar), Hasan Eryılnnaz, Emine Küçük
tüfek, Gülsüm Küçüker, Abdur rahman Albayrak, Fatma Kâhya, 
Ali Taş, Döndü Yüceil, İzzet Albaynak, Mustafa Duyar, Elif Ab-
durraihm'an Karatepe, Hasan Şen (Koç), Ali Dalçınar, Abdurrah-
mıan Çelik, Raiinaızan Mergen, Hüseyin Akkaya, Mehmet Ramazan 
Küçüker, Dudu Şen, Hava Küçüker, Abdil ve Tayyar Çınar, İzzet 
Küçüker (Küçüktüfek) Ahmet, Akçınar, Ali Sayar, Öımer özer, 
İzzet Karakaş, Gülsüm Çorumlu, Şeydi Kaya, Ceylân Kara, İzzet 
Yıldız, Mehmet Polat, Huriye'Akk al e, Mustafa Yalçın, Mahmut 
Karatepe, Tabir Oğuz, Hasan Midilli, Mehmet Tunç, Hasan Erdo
ğan, İzzet Yavuz, Osman Yurdakul, Halil İbrahim Akkaya, Zarife 
Başkan, Ramazan öz (Yanar), Abdil özer, Hail il özbuğday, İbra
him Yüksel, Sıtkı Akkale, Bekir Akkale, Ali Polat, Mustafa Polat, 
Mustafa Çetin, Hamza Koldaş, Zeiki Karagüz, Ramazan Küçüker, 
Osman Çöğür, Ali Yalçın (Molla), Ahmet Özdendi-, Ali Kurnaz, 
Arife Mergen, Halil Yüksel, Abdüılkadir Taş, Musa Koç, Mustafa 
Çınar, Abdiıl Yücel, İsmail özdemir, Hüseyin Kılıç, Hasam Yılmaz, 
Abdülıkadir Kara, Ali Yücel, Ayşe Albayrak, Ali Can, Fahri Ya
vuz, Ramazan Kapan, Battal Can, Bekir Yurdagöz, Huriye özer, 
Asım Kar taş, 

1 — Abdiloğlu Yusuf Yücesan, 
15 1 Mehmet Emin Çalış, Halil Turan, Sabri Karaman, Nizamettin Altı-
15 1 nöz, Falhrettin Aksula, İsmail Yavuz, Mustafa Ertaş, Melbmet Sez1-

finer, İsmail Oeiintaş, Faik Altınöz, Remzi Gö'kdemir, İsmail Var, 
Mebmet Gençer, Salih Kaya, Hüseyin Beşiktepe, 

— 681 — 
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Arazinin bulunduğu 
yerin adı 

Büyük Tuğluk 
Büyük Tuğduk 
Büyük Tuğhi'k 
Büyük Tuğluk 

Tapulu Tapusuz 

Tapulu 
Tapulu 
Tapulu 
Tapulu 

Miktarı 
(Dekar) 

4 100 
4 100 
4 100 
4 100 

İdare §ekli ve 
müddeti 

îcar ve ecrimisil 
'bedeli 

Lira K. 

Kira 3 yıl 3 yıllık 12 300 00 
Kifra 3 yıl '3 yıllık 12 300 00 
Wm 3 yıl 3 yıllık 12 300 00 
Kira 3 yıl 3 yillık 12 300 00 

Büyük Tuğhi'k 
BüyTfe Tuğlıık 

Burun Arkaç, 
Eskialkören 
Iiskiakören 

Çiftlik 
Gelincik 
Gelincik 
Gelincik 
Gelincik 
Gelincik 

Tapucu 
Tapulu 

Tapulu 
Tapulu: 
Tapulu 

Tapulu 
Tapulu 
Tapulu 
Tapuju 
Tapuju 
Tapulu 

—. I&a03£80. 
—. 1& 3 ^ 5 0 0 

— 12^300 
— 3&9 

— m 

~ 308; 

— mim-. 
— mm 
— 823,500 
— 823,500 
— 823,500 

üS&rânâsil 
E<sr%ad&ü 

Kira 
Kira 

_ 
Kp>a 
Kim: 
Ûpra 
Kim 
Kira 

5 yıl 
5 yıl 

3 yıl 
3 yıl 

_ 
3 yıl 
3 yıl 
3 yıl 
3 yıl 
3 yıl 

5 yıllık 
'5 yıllık 

3 yıllık 
3 yıllık 

_ 
3 yıllık 
3 yıllık 
3 yıllık 
3 yıllık 
3 yıllık 

3 434 
3 434 

3 591 
3 591 

, 
7 411 
7 411 
7 411 
7 411 
7 411 

80 
80 

00 
00 

50 
50 
50 
50 
50 

Gelincik 
Eışrefli 
Eşrefi i 

Tapulu 
Tapulu 
Tapulu 

— 3,715 
- T 270 
— 121 

apna 3 yıl 3 yıllık 1 714 50 

— 682,— 
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Kiracı veya 
fuzuli şaigıil 

adedi 

60 
60 
60 
60 

Kiraya veril-
ımiyen boş araza 

;adedd 

— 
— 
— 

Fu-zuli şaıgil iadı ve soyadı 

Ziya Ertorun, Ömer Ertorun, Kem'a! Ertenin, Şeydi Ertorun, Hacı 
Ertorun, Hailîl Ertorun, Abdüılikadir özterun, Ahmet özlbahar, Ha
lis öagiineş, Mitat öagüneş, Zeki Kırar, Aid ihsan Yüce, Yeli Yüce, 
Ethem Oerit, Musa Oerit, Ramazan Ceriıt, Necati Tetik, Cafer Tuğ-
luklu, Cellâl Çiftçi, Hurşiıt. Belyurt, Hacı Erdir, (Mjecit Kılıç, Yusuf 
Çınar, Hakkı Erkart, Halil Tekir, Hamıza ödgüneış, Derviş Ayde
mir, Yusuf Duran, Necmettin Ertorun, Pakise Eritenin, Mehmet Ali 
Ertorun, Süleyman Ertorun, Şuh Ali Çorumlu, Mustafa özdemir, 
'Mustafa Kırar, Osman Kâhya, Mustafa Kara tep e, Mehmet Koç, 
Şaikir Yüce, Haliıliıhrahi'm Yüce, AbduliMı Ateş, Hayri Cerit, Yusuf 
Tetik, Ali Tuğluklu, Halil Çitçi, öımer Çetin, Ahmet Kır, izzet Ni-
cancı, K. izzet Nicancı, Ali Tekir, Nuri özgüneş, Cellâl Duran, Meh
met Yüce, Mehmet Dallkilıç, Şükrü Safran, Talip özto'ran, Şıh Ali 
Çiftçi, Ahmet Ateş, ihsan Ateş, 

18 4'3 Abdifl ödgüneş, Şaikir Yüce, izzet Ertorun, Mehmet Koç, Fethi Er-
18 '43 teran, Tevfik Özbalhar, Yusuf Tetik, izzet öagüneş, Ali Tuğluklu, 

Ömer Çetin, Ali Çorumlu, Halil Çiftçi, Mustafa Karatepe, Muhlis 
özteran, Eyüfr Gıüfer, Osraan Kâhya, Halil Karatepe, Mehmet Se
zer. 

— 18 — — . 
12 — Hakkı Bunal, ismail Söyler, Hasan Palaz, Halil ibrahim G-ürler, Is-
12 — met Kuru, Sami Kırlbaş, Mustafa Yavaş, Necati Gökg'öz, Şevket Ku

ru, Cemil Gürler, Abdullah Erünal, Fehmi Kırbaş, 

— 110 Yusuf Erdağ, Şalban Erdağ, Ali Erdağ, Kadir Erdağ, ismail Kap^ 
'69 — lan, Bekir Yelek, Hüseyin Erdağ, Mehmet Erdağ, Talât Erdağ, Isa 
69 — Erdağ, ismail Erdağ, Recep Erdağ, Eşref Kâhya, Ali Yelek, Meh-
69 — met Çelik, Arif Kaplan, Hüseyin Kaplan, Ömer Kaplan, Veli Kap-
'69 — lan, ismail Kaplan, Halil Karata^ Kâmil Karataş, Kadir ö'zdeuriir, 
69 — Ömer öademir, ismail özidemar, Ömer Karataş, Mustafa Karataş, 

'Süleyman Çelik, Mitat Şahin, Bekir Demir, Mustafa Bozkuş, Hasan 
Bozkuş, Abdil Erdağ, Meeit Doğan, Ramazan Kaplan, Akif Kap
lan, Hamdi Şahin, Mehmet Sakal, Ömer Kaplan, ismail Karatepe, 
Mehmet Kaplan, Musa Kaplan, Abdil Erdağ, Recep Kaplan, Yunus 
Karatepe, Ahmet Karatepe, Yusuf Kaplan, Ali Rıza Kaplan, Şalban 
Erdağ, Veli Erdağ, Hakkı Erdağ, Halil Erdağ, Ali Erdağ, Osman 
Doğan, Mehmet Çelik, Abdullah Çelik, Ali Erdağ Hüseyinoğlu, 
Ali Erdağ, Kâmiloğlu, Recep Yakın, Ahmet Ündal, Hüseyin Erdağ, 
Ramazan Koçak, Rifat Erdağ, Ramazan Erdağ, izzet Erdağ, Eşref 
Erdağ, Abdülkadir Erdağ, Mustafa Ündal, Süleyman Demir, 

130 — — 
3 — Osman, Musa, Mehmet Çoibanoğiu, 
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Arazinin bulunduğu 
yerin 

Hamzalıacılı 
Soğukkuyu 
Unrraıniye 
Umıramiye 

adı Tapulu 

Tapulu 
Tapulu 

— 
— • 

Tapusuz 

—. 
— 

'Tapusuz 
'Tapusuız 

Miktarı 
(Dekar) 

19 
9 

347,500 
'347,500 

İdare şeikli ve 
müddeti 

Kira 
— 
Kira 
Kira 

3 yıl 
— 

3 yıl 
3 yıl. 

icar ve eeriimdsil 
'bedeli 

3 yıllık 
— 
3 yıllık 
3 yıldık 

Lira K. 

171 00 
— 

3 '648 75 
3 '648 75 

Vay sal Tapulu 120 Kira 

Vaysal 
Yarıkkaya 

Yarımca 
Yeniikapı 
Yen&köy 
Yavuz 

Tapulu 
Tapulu 

Tapulu 
Tapulu 
Tapulu 
Tapulu 

— '239 
— 210 

— 3;674 
— 0,918 
— '2 113,750 
— 63 

— 
Kira 

Kira 
— 
— 
Kira 

Yekûn '34 112,056 

3 yıl 3 yıllık 2 080 00 

3 yıl 3 yıllık 1 890 00 

3 yıl 3 yıllık 27 57 

3 yıl 3 yıllık '225 00 

199 72 

NOT : Aralık 1967 yılı sonu itibariyle gönderilen 896 No. lu cetveldeki miktarlara dâhil olup 
çiftçilere dağıtımı yapılan köylerdeki araziler bu cetvel tanziminde nazara alınmamıştır. 

— 684 — 
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Kiracı veya Kiraya 'veril-
fıızu'li 'şaıgil miyeniboş arazi 

adedi yadedi Fuzuli şagil adı ve soyadı 

12 

360 347 

'2 — İsa Yıldırım, Mustafa Çimen, 
— ı _ ._ 
17 — Seli Erşahin, lkyyaıuil Doğan, Küdil Aydınlı, Bünyamin Aydınlı, 
17 — Hasan Aydınlı, Usref Yavuz, Nazif Uzun, Mehmet Sırma, Metin 

Demir, Sami Aydınlı, Muharremi Kızılcık, Şevket Kızılcık, Hüseyin 
Çıtak, Yusuf Kılıç, Ali İhsan Köse, Ali İhsan Köse, Ali İhsan To
mak, Ab dullalı Küçükpına r, 

6 — Ahmet Çıra, İsmail Uzun, İbrahim Çiftçi, Ilyas Ak, Mehmet Çiftçi, 
Mustafa Şahin, 

9 

1 
—. 
—. 

1 

— 

1 
16 

'3 

Uyup Yoğun, İsmail Ortaklı, Mehmet, Ali Yaşar, Remzi Oalbuk, Sa
lim Gürden, Mehmet Dündar, Muzaffer (lüneş, Mehmet Köylü, 
Hamdi T ahir Urenoğlu, 

Abdil Cevdan. 

başka bir kazaya bağlanıp ve toprak komisyonu 19C7 y-ılı ilçemiz köylerindeki uygulamada, muhtaç 

~ 685 — 
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11. — Antalya Millet rck:li İhsan Ataöv'ün, 
bankalardan kredi ala a- bir parti başkanının oğ
luna dair sorusu ve Ticaret Hakanı Ahmet Tür-
keVin yazılı cevabı (7/678) 

Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Ticaret Baka
nınca yazılı olarak cevaplamasının teminini say
gı ile arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Atajv 

1. Ömer inönü isrmndc bir zatm Devlet 
bankalarından büyük krediler aldığı bunları 
ödemiyerek hileli iflâsa gittiği basında yer al
mıştır. Bu kredileri hangi yıl hangi bankalar
dan ne miktar almıştır? 

2. Ömer inönü'nün babalının da oğlunu 
mirasından uzak tuttuğu söylenmektedir gayet 
böyle ise bankaların bu alacağının nasıl tahsil 
edileceğini ve kargılığının bulunup bulunmadı
ğını. 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 13.7.1068 

içticaret Genel Müdürlüğü 
Şube remsi ve No. A/ni-(420.1)-4/ 
Mevzuat ve Plân 14023 

Konu: Antalya Milletvekili 
ihaan Ata öv tarafından ve
rilen yazdı soru önergesi 
hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 2G . 2 . 1968 tarih ve 7/673 6045-37112 
sayılı yazmış. 

Bankalardan kredi alan bir parti başkanı
nın oğluna dair Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv tarafından verilen yazılı soru önergesi tet
kik edildi. 

Söz konusu yazılı soru önergesinde mevzuu-
bahsedilen hususlar bankaların müşterisi ile 
olan muamelâtına taallûk etmektedir. Bu iti
barla adı geçen şahsın bankalardan aldığı kre
diler hakkında Bakanlığımızda her hangi bir 
malûmat mevcut değildir. 

Diğer taraftan, 7129 sayılı Bankalar Kanu
nunun 74 ncü maddeni, sıfat ve vazife dolayı-
siyle vâkıf olunan bankaya veya bankanın müş
terilerine ait sırların salahiyetli mercilerden 

— 636 

30 . 9 . 1968 O : 1 

gayrisine açıklanmasını yasaklanıl? bulunmak
tadır. 

Bu bakımdan kamu ve özel bankaların müş
terilerine ait kredilerin tesbit edilerek açıklan
malına, Bankalar Kanununun mezkûr maddesi 
muvacehesinde imkân bulunmamaktadır. 

Bilgilerine arz olunur. 
Ahmet Türkel 

Ticaret Bakanı 

.12. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, memleketimizdeki petrol tevzi istasyon
larının sayısına, ta.nzim.ine ve sattıkları petrole 
dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı Itefet Sezgin ile Ticaret Bakanı Ahmet Tür-
kel'in yazılı cevapları (7/700) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Ticaret 
ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarınca ce
vaplandırılmasına aracılığınızı dilerim. 

Kemal Nebioğlu 
Tekirdağ Milletvelrili 

1. Türkiye'de kaç benzin istasyonu vardır? 
a) Bunların kaçı hangi şirketin malmı sat

maktadır? 
b) E. 5 yolu (ipsala - Hatay arası) üzerin

de kaç benzin istasyonu vardır, bunların kaçı 
hangi şirketin malını satmaktadır? 

2. Petrol tevsi istasyonlarının akaryakıt 
teçhizatının ithali için 1957 den bu yana : 

a) Hangi petrol şirketlerine, 
b) Tüccara, ne kadar döviz tahsis edilmiş

tir? 

3. Batı ülkelerinde akaryakıt tevzi pompa
larının 1950 - 1954 modelleri kullanılırken yur
dumuzda neden sık sık model değiştirilmekte
dir? 

4. Yurdumuzda kurulmakta olan veya ku
rulmuş bulunan petrol tevzi istasyonlarının yer
lerinin tesbiti bir plân dâhilinde mi yapılmak
tadır? Değilse, gelecek için Hükümetin bu ko
nuda bir görüşü var mıdır? 

5. Akar yakıt teçhizatlarının yurdumuzda 
yapılması ve bir norm tesbiti hususunda bir ça
lışma mevcut mudur? Varsa nedir? Yoksa ne
dendir? 

http://ta.nzim.ine


M. Meclisi B : 86 30 . 9 . 1968 O : 1 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığa 
Sayı : 02/8012/338 

30 Mart 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Genel Sekreterlik Kanunlar Mü
dürlüğü: 14 . 4 . 1967 gün, 6/545 - 4083/23993 
sayılı yazınız!. 

b) Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
27 . 3 . 1968 gün, 7/700-4083/23993 sayılı yazı
nız. 

Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun, 
memleketimizdeki petrol tevzi istasyonlarının 
sayısına, tanzimine ve sattıkları petrole dair 
sözlü soru önergesi, ilgi (b) yazınız gereğince 
yazılı olarak cevaplandırılması istenmektedir. 

Soru önergesinde Bakanlığımızla ilgili bu
lunan hususların cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Refet Sezgin 

Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun 
memleketimizdeki petrol tevzi istasyonlarının 
sayısına, tanzimine ve sattıkları petrole dair 
soru önergesi cevabıdır. 

1. Türkiye'de 1967 yılı Ekim sonu itiba
riyle toplam olarak 3 210 aded akaryakıt satış 
istasyonu mevcuttur. 

a) Bu akaryakıt istasyonlarının şirketlere 
göçe dağılımı ve akaryakıt temin yerleri aşa
ğıca gösterilmiştir. 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri : 

Bu teşebbüslerden Petrol Ofisinin 932 ser
vis istasyonu, Türkiye Petrolleri Anonim Or-
takhğomn da 206 servis istasyonu bulunmakta 
ve her iki teşekkül münhasıran Ipraş ve Bat
man rafinerilerinin mahsullerini satmaktadır
lar. 

özel Kuruluşlar : 

Mobil Oil T. A. Ş. 667, B. P. petrolleri Ani-
nim Şirketinin 493, Türk Petrol ve Madeni Yağ

lar Türk Anonim Şirketi 428 ve Shell Şirketi
nin 684 servis istasyonu bulunmaktadır. Bu 
Müesseseler Mersin'deki Ataş Rafinerisinin 
mahsullerini ve Batman Rafinerisinin bakiye 
mahsullerini pazarlamakta olup ihtiyaçlarına 
göre İpraş'tan da mal alabilmektedir. 

b) İpsala - Tekirdağ - istanbul - Bolu - An
kara - Adana - Antakya yolu üzerinde Petrol 
Ofisinin 82, Türk Petrolleri Anonim Ortaklı
ğının 43, Mobil'in, 89, Shell'in 71, B. Petrolle
rinin 2 ve Türk Petrollerinin 59 Akaryakıt ve 
Madeni Yağlar Servis istasyonu bulunmakta
dır. 

2. a) Petrol tevzi istasyonlarının akarya
kıt teçhizatının ithali için 1957 yılından 1967 
yılı Ekim sonuna kadar: Petrol Ofisine 
30 498 900 Tl. ve 1963 yılında akaryakıt tev
zi faaliyetine geçmiş olan Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı için 1963 yılından 1967 yılı 
Ekim sonuna kadar 10 033 675 Tl. lık döviz 
tahsis edilmiştir. 

b) Kamu iktisadi Teşebbüsleri dışındaki 
petrol şirketlerinin ihtiyacı olan akaryakıt 
teçhizat ithalâtı meri kanun ve mevzuat hüküm
leri çerçevesinde yürütülmektedir. 

3. Akaryakıt tevzii ile meşgul Kamu İkti
sadi Teşebbüslerinin, her yıl plânlanan ve yeni
den kurulacak akaryakıt tesisleri için gerekli 
akaryakıt pompalara, teklif alınmak suretiyle 
dış piyasadan temin edilmekte olup, alınan 
teklifler kullanma, maliyet, bakım ve tamir» 
yedek parça temini kolaylığı gibi hususlar 
göz önünde bulundurularak incelenmektedir. 

4. Petrol Ofisi ve Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığına ait tevzi istasyonlarının yer
leri yapılan pazarlama çalışmaları neticesine 
göre tesbit edilmektedir. Bu iki teşekkülün bir 
arada çalışması için gerekli kanun tasarısı ha
zırlanmaktadır. 

5. Akaryakıt satış istasyonlarının teçhizat 
ihtiyaçlarının bir kısmı halen ithal yolu ile kar
şılanmakta, bir kısmı teçhizatta yerli olarak 
yapılmaktadır. 

Bu ve akaryakıtla ilgili diğer hususlarda, 
Türk Standartları Enstitüsü ile işbirliği yapı
larak norm tesbiti cihetine gidilecektir. 
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T. C. 
Ticaret Bakanlığı 
Bıştiearet Dairesi 

Şube remsi ve No. : 631/42/19605 
23 Eylül 1968 

Mili öt Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 27 . 3 . 1968 tarihli 7/700-4083/23993 

sayılı yazınız. 
Tekirdağ Milletvekili Saym K-vv:d .ÎT:?'b.u\ğ-

lu'nun yazdı soruya çevirmiş olduğu petrol tev
zi istasyonlarına dair sözlü soru önergesinin 
Bakanlığımı ilgilendiren kısımları hakkında 
hazırlanan cevabi notdan iki nüsha ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgi edinilmesini saygdammla arz ederim. 
Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel 

Tekirdağ Milletvekili Savın Eemaî. Nebioğln'-
nun yazılı soruya çevirdiği, petrol tevzi istas 
yonları hakkındaki, sözlü soru önergesinin Tica-
caret Bakanlığını ilgilendiren kramk.rına da'r 

cevabî Hot 
Soru : Petrol tevzi istasyonlarının akarya

kıt teçhizatının ithali için 1957 den b-ı yana. : 
a) Hangi petrol şirketlerine 
b) Tüccara ne kadar döviz 

tahsis edilmiştir? 
Cevap : 1) Bilindiği üzere, her ne kadar 

İthalât Rejimi Kararı :i'!e ithalât yönetmeliği 
ve buna ba^lı Liberasyon ve tahsilli ithal mal

ları listeleri (TİM) Bakanlığımızın koordina
törlüğü altında ınuhtelif Bakanlık ve teeşkkül-
lerin iştirakiyle hazırlanmaktaysa da ithal tah
rişleri ve transferler T. G. Merkez Bankası Ge
nel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu 
itibarla, yukarıya metni konulan soruların ce
vaplarım tem'n etmek üzere, bu konuda bilgi 
verebilecek olan adı geçen Bankaya başvurul
muştur. Mezkûr Banka ithal müsaadelerinin 
firma ismi esas alınarak bir tasnife tabi tutul-
madığ?nı, bu sebeple istenilen bilgilerin tam 
o"a ak verilmesinin maddeten imkânsız olduğu
nu ifade etmiştir. Ancak, T. C. Merkez Bankası 
l'^rıo! Müdürlüğü henüz imha edilmemiş olan 
XV. nri ko 'a ian itibaren mevcut ithal müsaa
delerinin kopyalarını teker teker ayırımını ya
parak XV. ilâ XX. Kota devrelerinde muh
telif petrol şirketlerine ve diğer firmalara Li
berasyon ve tahsisli ithal malları listelerinden 
verilen tahsislerin miktarlarını çıkarmıştır. Bi
lindiği gibi XV. Kota 5 Temmuz 1965 tarihinde 
i?ân edilmiştir. 

İlişikte ikişer örneği sunulan söz konusu 2 
(a) ve ?, (b) listelerinin XV. ilâ XX. Kotalar 
it i1:: atiyle icmalini gösteren tablo aşağıdadır. 
XV. ilâ XX. Kota devrelerinde petrol tevzi 
Masyonlarında kullanılan teçhizat ile aksamı 
irin tanzim olunan ithal müsaadelerinin petrol 
şirketleri ve diğer firmalara göre miktar itiba

riyle dağılımı 

Şirket ve 

Türkiye Petrolleri A. O. C4n. Î*M. 
İstanbul Rafineriri A. R. 
The Sholl Company Of Turkey Ltd. 
Türk Petrol A. Ş. 
Mobil Oil T. A. Ş. 
Petrol Ofisi 
Diğer firmalar 

Toplam 

Tahsis miktarı 
Liberasyon ($) TİM ($) 

208 415,85 
574 050 

364 
36 983 

434,50 
54 648,16 

4 033 270,70 

4 953 160,21 

65 500 
8 690,41 

12 785,75 
13 758,88 
14 700 

2 865 976,38 

2 981 411,42 

2. — sı) öte yaddan I. ilâ XX. Kota dev- b) II. ilâ XX. Kotalar liberasyon listelerin-
relerinde taksisi ithal luallarj (TvW) listelerdi- -. ,, . . ,, .,, , .. , . . . 

v -v ^ » ae aynı maıiar lem verilen ithal müsaadelerinin 
de yer alan petrol tevzi/ istasyonları teehisıtı 
ile aksamı irin tanzim okman ithal nribaadrie- h a r l a n de, ilişik liste 1 (b) de gösterilmiş hu
rinin tutarları ilişikteki Ikıfe i (».) da gösteril- Iramaktadır. Bu arada ithalâtımızda kota şiş
miştir, teminin 1953 3/1I1 Ağustos ayında başlamış ol-

638 — 
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duğunu ve I. Kota devresinde liberasyon lis- j ren verilebildiğini belirtmek yerinde olacak-
tesinin mevcııdolmadığmı, bu itibarla, liberas
yon listesine ait bilgilerin II nci kotadan itiba-

tır. 
Bilgilerine arz olunur. 

I - ilâ XX. kotalar TİM listelerinde yer alan poto/ol tevsi ista-jy';":."*ıda kullanıla i ic-J:.'.: 
teçhizat aksamı için tanzim olunan ithal nüsaadelerinin tutarlarını gösterir liste 

Kota 
devresi 

1 
2 
o o 
4 
5 
6 
7 
8 
0 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
İG 
.17 
18 
19 
20 
1 

Gümrük 
Ta. ve 
İst. NÜ. 

84.10.10 
» 
» 
» 
:» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

84.10.11 
» 

84.11.10 

Kota 
Sıra No. 

245 
206 
139 
141 
144 
158 
174 
184 
192 
198 
203 
224 
236 
242 
262 
275 
275 
281 
279 

Akar yakıt 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Komp 

» 
» 
» 
» 
.» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

-eısör, 

Ih 

pompası 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

hava -'aa'fci, 

Tanzim 
ol im an ithal 
MÜH. tutarı 

cinsi $ 

2 
o o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

84.11 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

247 
208 
141 
143 
146 
160 
176 
186 
194 
200 
204 
225 
237 
243 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
.» 
» 
» 
» 
.» 
» 
» 
» 
,» 
» 
» 
» 
» 

31.5 239,28 
47 213,77 
32 011,39 
33 943,90 
31 384,82 
123 455 
218 963,34 
99 985,50 
35 990 
47 187 
36 289,22 
47 131,74 
36 660,05 
40 937,65 
37 537,08 
26 092,45 
24 435,57 
49 660,50 
49 640,34 

tulumbası, jeııandör, şasi yağlama cihazı, dişli 
yağlama caha:/ı donki yağlama cihazı, mazot püs
kürtme tabancası 417 272,13 

147 025,75 
595 049,30 
370 984,47 
342 838,21 
243 838 
151 062 
118 356 
231 160,73 
255 720,97 
189 716,53 
407 234,74 
338 909,45 
461 872,64 
51.4 271,56 

— 639 — 
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Gümrük 
Kota Ta. ve Kota 

devresi İst. No. Sıra No. Mal cinsi 

16 84.11 

84.21.90 

26S Komresör, hava saati, valvalin kovası, medeni yağ 
tulumbası, jenarator, şasi yağlama cihazı, dişli 
yağlama eahazı donki yağlama cihazı, mazot püs
kürtme tabancası 

17 
18 
19 
2 0 •• 

1 
2 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
1 
2 
4 
3 
5 
6 
1 
2 
1 

» 
» 
» 
» 

84.21.10 
84.21 

84.22.21 

84.22.11.21 
» 

84.22.20 
» 
» 
» 
» 
:» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

82.22 
» 

73.22 
» 
» 
« 
» 
» 

84.10.90 
» 

84.11.90 

276 
276 
282 
280 

2 
3 

148 
151 
165 
182 
193 
203 
210 
215 
241 
252 
256 
278 
292 
293 
299 
298 

161 
103 
161 
111 
114 

246 

» » 
» » 
» » 
» » 

C O 2 cihazı 
» » » 

Lift 

Lift 
:» 
» 
:» 
» 
;» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Yeraltı tankı 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Akar yakıt aksanı 
» » » 

Komresör, hava saati, 

» 
» 
» 
» 

valvalin kovası, 

» 
» 
» 
» 

tnK 
tulumbası, jenarator, şasi yağlama cihazı, dişli 
yağlama eahazı donki yağlama cihazı, mazot püs
kürtme tabancası aksamı 
CO 2 cihazı aksamı 

Tanzim 
olunan ithal 
Müs. tutarı 

$ 

399 
462 
414 
480 

3 

782,70 
190,64 
288,94 
651,28 

840,95 
117 445,76 
161 

531 
1 010 
667 
627 
701 
852 
618 
427 
322 
376 
183 
46 
45 

367,57 

276,94 
101 
496 
673 
767,96 
372,88 
021 
586,76 
604,53 
,540,07 
399,63 
586,93 
249,31 

60 006,20 
50 

81 
161 
G0 
39 
51 
112 
562 
708 

785,46 

695,02 
641,32 
266 09 
408,63 
058 
252 
622 
828,75 

116 790,02 
150 000 

Not : 15 Mayısı 1968 tarihine kadar olan mevcut malûmattan.çıkarılmıştır. 
20 nci kotadan henüz netice alınamamıştır, 
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II - XX. kotalar liberasyon listelerinde yer alan petrol tevzi istasyonlarında kullanılan teçhizat 
ile teçhizat aksamı için tanzim olunan ithal müsaadelerinin tutarlarını gösterir liste 

Tanzim 
Gümrük olunan ithal 

Kota Ta. ve M üs. tutarı 
devresi İst. No. Mal cinsi $' 

• ) 
o 4 
5 
6 
7 
4 
o 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

2 
•> 
4 
5 
6 
n 
i 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

84.21 
» 
,» 
» 
» 

84.22.11.21 
84.10.90 

» 
» 
» 

84.10.29 
» 
» 
» 

(*) 
84.10.29 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

84.10 
84.10,91,99 

84.11 
84.11.90 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

C) » 
84.11.90 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

84.11 
84.11.91.92.93 

CO 2 
» » 
» » 
» » 
» » 

Lift 
Akar 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Akar 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Cihazı 
» 
» 
» 
» 

yakıt pompası aksamı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

yakıt teçhizatına ait a 
» 
» 
» 

• » 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

». 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ks£ 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

120 956,82 
132 166,94 
4:i 037,(54 

412 018,17 
502 37)5,50 
859 471,07 
139 198,31 
67 596,73 
20 610,37 

221 455,20 
81 187,81 
199 811,02 
.107 531,59 
230 975X)5 

180 300,11. 
340 523,21 
247 348.77 
293 762,53 
319 325.85 
380 989,74 
558 -104,98 
375 643,60 
326 097,83 
104 437,34 
218 211,42 
95 249,51 
32 931,44 
98 126,15 
\l\ 440,12 

224 764,79 
200 633,61 
137 717,59 

188 513,90 
153 173,38 
135 139,39 
131 370,31 
359 823,90 
3,66 228,77 
461 094,77 
291 588,3,9 
207 867,83 
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Tanzim 
Gümrük olunan ithal 

Kota Ta. ve Müa. tutarı 
devresi ist. No. Mal' cinsi $ 

2 84.21 0 0 2 Cihazı aksamı 47 847,95 

4 (•#) 

6 (•*) 

8 84.21 0 0 2 Cihazı aksamı 108 553,59 
y » » » » » 89 464,60 

10 » » » » » 24 112,22 
11 (•) 
12 » » » » » 32 221,97 
13 » » » » » 11 898,50 
1 4 » » •» » » 51 702,04 
15 84.21.90 » » » » 42 522,69 
1 6 » » :>> » » 224 907,43 
17 » » » » » 24 802,42 
18 » » » » » 28 838,22 
19 84.21.91 » >̂ » » 27 672,03 
20 » » » » » 20 080,80 

Not : 15 Mayıs 1968 tarihindeki mevcut malumattan çıkarılmıştır. 
(*) Listelerde yer almamıştır. 

(**) Mevzuubahis teçhizatın aksamı, teçhizat ile birlikte yer almıştır. 
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Kota 
devresi 

XV 
XV 
XV 
XV 

XV 
XV 
XV 
XV 
XVI 
XVI 
XVI 
XVI 
XVI 
XVI 
XVI 
XVI 
XVII 
XVII 
XVII 
XVII 
XVII 
XVII 
XVII 
xvn 
XVII 
XVII 

Kota 
Sıra 
No. 

242 
242 
243 
243 

243 
256 
256 
256 
262 
262 
262 
263 
263 
263 
278 
278 
275 
275 
275 
275 
276 
276 
276 
276 
276 
292 

Gümrük Ta. 
ve İst. No. 

84.10.10 
84.10.10 
84.11 
84.11 

84.11 
84.22.20 
84.22.20 
84.22.20 
84.10.10 
84.10.10 
84.10.10 
84.11 
84.11 
84.11 
84.22.20 
84.22.20 
84.10.10 
84.10.10 
84.10.10 
84.10.10 
84.11 
84.11 
84.11 
84.11 
84.11 
84.22.20 

Liste: 2 - (a) 
Tanzim Tarihi: 26 . 

Tahsisli ithal analları üstelerinde kayıtlı petrol tevzi istasyonlarında kullanılan teçhiz 
aksamı için tanzim (olunan ithal müsaadelerinin petrol şirketlerinin isimler 

göre dökümünü gösterir cetvel 
Firmanın bağlı 
bulunduğu oda 

Firma veya müessese adı ve şehir Tu 

Türk petrol ve Madenî Yağlar T. A. Ş. 
Diğer firma ve müesseselere 
Mobil - Oil Türk Anonim Şirketi 
Türk petrol ve Madenî Yağlar T. A. Ş. 

Diğer firma ve müesseselere 
Mobil - Oil Türk Anonim Şirketi 
The Shell Company of Turkey Ltd. 
Diğer firma ve müesseselere 
Mobil - Oil Türk Anonim Şirketi 
The Shell Company of Turkey Ltd. 
Diğer firma ve müesseselere 
Mobil - Oil Türk Anonim Şirketi 
İstanbul Petrol Rafinerisi A. Ş. 
Diğer firma ve müesseselere 
Mobil - Oil Türk Anonim Şirketi 
Diğer firma ve müesseselere 
Mobil - Oil Türk Anonim Şirketi 
Türk petrol ve Madenî Yağlar T. A. Ş. 
The Shell Company of Turkey Ltd. 
Diğer firma ve müesseselere 
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü 
İstanbul Petrol Eafinerisi A. Ş. 
İstanbul Petrol Rafinerisi A. Ş. 
Mobil - Oil Türk Anonim Şirketi 
Diğer firma ve müesseselere 
Mobil - Oil Türk Anonim. Şirketi 

İst. Tie. Odası 

İstt. Tic. Odası 
İst. San. Odası 

İst. Tic. Odası 
İst. Tic. Odası 

İst. Tic. Odası 
İst. Tic. Odası 

İst. Tic. Odası 
Kocaeli San. Oda. 

İst. Tic. Odası 

İst. Tic. Odası 
İst. Tic. Odası 
İst. Tic. Odası 

Ankara 
Kocaeli San. Oda 
Kocaeli San. Oda. 
İst. Tic. Odası 

İst. Tic. Odası 

3 

50 

17 

2 

4 
35 

18 

2 
1 
1 

. 

42 



Eota 
Kota Sına Gümrük Ta. 

•d-evraöî No. ve Ü&. No. Firma veya müessese adı 

xvn 
XVH 
XVH 
XVIII 
XVIII 
XVIII 
XVIII 
XVIII 
XVIII 
XVIII 
XVIII 
XVIII 

xvm 
XVIII 

xvnı 
XIX 
XIX 
XIX 
XIX 
XIX 
XIX 
XIX 
XIX 
XIX 
XIX 
XIX 

292 
292 
292 
275 
275 
275 
275 
276 
276 
276 
276 
293 
293 
293 
293 
281 
281 
281 
282 
282 
282 
282 
282 
299 
299 
299 

84.22.20 
84.22.20 
84.22.20 
84.10.10 
84.10.10 
84.10.10 
84.10.10 
84.11 
84.11 
84.11 
84.11 
84.22.20 
84.22.20 
84.22.20 
84.22.20 
84.10.11 
84.10.11 
84.10.11 
84.11 
84.11 
84.11 
84.11 
84.11 
84.22 
84.22 
84.22 

The Shell Company of Turkey Ltd. 
Türk petrol ve Madenî Yağlar T. A. Ş. 
Diğer firma ve müesseselere 
Mobil - Oil Türk Anonim Şirketi 
Türk petrol ve Madenî Yağlar T. A. Ş. 
The Shell Company of Turikey Ltd. 
Diğer firma ve müesseselere 
Türk petrol ve Madenî Yağlar T. A. Ş. 
The Shell Company of Turkey Ltd. 
Mdbil - Oil Türk Anonim Şirketi 
Diğer firma ve müesseselere 
Türk petrol ve Madenî Yağlar T. A. Ş. 
The Shell Company of Turkey Ltd. 
Mobil - Oil Türk Anonim Şirketi 
Diğer firma ve müesseselere 
The Shell Company of Turkey Ltd. 
Mobil - Oil Türk Anonim Şirketi 
Diğer firma ve müesseselere 
Mobil - Oil Türk Anonim Şirketi 
The Shell Company of Turkey Ltd. 
Türk petrol ve Madenî Yağlar T. A. Ş. 
Türk petrol ve Madenî Yağlar T. A. Ş. 
Diğer firma ve müesseselere 
Türk petrol ve Madenî Yağlar T. A. Ş. 
The Shell Company of Turkey Ltd. 
Diğer firma ve müesseselere 

Not: XX nci Kotadan henüz netice alınmamıştır. 
«Diğer firma ve •müesseselere» ibareleri hizasında, Türlciye Petrolleri A. O. 

The Shell Company of Turkey Limited, Mobil - Oü T. A. 8., Petrol Ofisi Gen 
haricinde kalan firma ve müesseseler için tanzim olunan ithal müsaadelerinin 

Firmanın bağlı 
bulunduğu oda 

ve şehir Tu 

İst. Tic. Odası 
İsıt. Tic. Odası 

4 
İst. Tic. Odası 
İst. Tic. Odası 
tat. Tic. Odası 

4 
İst. Tic. Odası 
İst. Tic. Odası 
İst. Tic. Odası 

41 
ist. Tic. Odası 
İst, Tic. Odası 
ist. Tic. Odası -

5 
İst. Tic. Odası 
İst. Tic. Odası 

4 
İst. Tic. Odası 
İst. Tic. Odası 
İst. Tic. Odası 
İst. Tic. Odası 

47 
İst. Tic. Odası 
İst. Tic. Odası 

4 
Türkiye Cumhuri 

Gene 
Okunamadı 

Genel Müdürlüğü, İstan 
ü Müdürlüğü, Türk Pet 

tutarı gösterilmiştir. 



Kota 
devresi 

XV 
XV 
XV 
XV 
XV 
XV 
XV 
XVI 
XVI 
XVI 
XVI 
XVI 
xvr 
XVI 
XVI 
XVI 
XVI 
XVI 
XVII 

xVü xvtt 
xViı 
xviı xvn 
XVII 
XVII 
XVIII 
xvın 

Gümrük Ta. ve 
İst. No. 

84.10.29 
84.10.29 
84.10.29 
84.11.90 
84.11.90 
84.11.90 
84.21.90 
84.10.29 
84.10.29 
84.10.29 
84.10.29 
84.10.29 
84.10.29 
84.11.90 
84.11.90 
84.11.90 
84.11.90 
84.21.90 
84.10.29 
84.10.29 
84.10.29 
84.10.29 
84İ1.9Ö 
84.11.90 
84.11.90 
84.21.90 
84.10.29 
84.10.29 

Liste: 2 (b) 
Ta 

Liberasyon listelerinde kayıtlı petrol tevzi istasyonlarında fkulanilan teçhizat 41e te 
için tanzim olunan ithal müsaadelerinin petrol şirketlerinin İsimlerine gtöre dö 

gösterir cetvel 
Fimıanm bağlı 'bul 

Firma veya müessese adı oda ve şehir 

Tünk Petrolleri A. O. Gn. Md. 
İstanbul Petrol Rafinerisi A. Ş. 
Diğer firma ve müesseselere 
Türk Petrolleri A. O. Gn. Md. 
İstanbul Petrol Rafinerisi A. Ş. 
Diğer firma ve müesseselere 
Diğer firma ve müesseselere 
Türk Petrolleri A. O. Gn. Md. 
The Shell Campany of Turkey Ltd. 
Türk petrol ve Madenî Yağlar T. A. Ş. 
Mobil - Oil Tünk Anonim Şirketi 
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü 
Diğer firma ve müesseselere 
istanbul Petrol Rafinerisi A. Ş. 
Türk Petrolleri A. O. Gn. Md. 
Mobil - Oil Türk Anonim Şirketi 
Diğer firma ve müesseselere 
Diğer firma ve müesseselere 
Türk petrol ve Madenî Yağlar T. 
İsitanbul Petrol Rafinerisi A. Ş. 
Türk Petrolleri A. O. Gn. Md. 
Diğer firma ve müesseselere 
Türk Petrolleri A. O. Gn. Md. 
îsftarabul Petrol Rafinerisi A. §. 
Diğer firma ve müesseselere 
Diğer firma ve müesseselere 
Türk Petrolleri A. O. Gn. Md. 
isitanbul Petrol Rafinerisi A. Ş. 

A. Ş. 

Ankara 
izmit 

Ankara 
İzmit 

Ankara 
İstanbul Ticaret O 
îstambul San. Odas 
İstanbul Ticaret O 
Ankara 

izmit 
Ankara 
istanbul Ticaret O 

İstanbul Ticaret O 
izmit 
Ankara 

Ankara 
İzmit 

Ankara 
izmit 



KJota 
devresi 

XVIII 
XVIII 
XVIII 

xvın 
xvnı 
XVIII 
XIX 
XIX 
XIX 
XIX 
XIX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
X X 
X X 

Gümrük Ta. ve 
ist. No. 

84.10.29 
84.10.29 
84.10.29 
84.10.29 
84.11.90 
84.21.90 
84.10 
84.10 
84.10 
84.11 
84.21.91 
84.10.91.99 
84.10.91.99 
84.10.91.99 
84.10.91.99 
84.10.91.99 
84.11.91.92.93 
84.11.91.92.93 
84.11.91.92.93 
84.11.91.92.93 
84.21.91 

Firma veya müessese adı 

The Shell Company of Turkey Ltd. 
Türk petrol ve Madenî Yağlar T. A. §. 
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü 
Diğer firma ve müesseselere 
Diğer firma ve müesseselere 
Diğer firma ve müesseselere 
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü 
Türk Petrolleri A. O. Gn. Md. 
Diğer firma ve müesseselere 
Diğer firma ve müesseselere 
Diğer firma ve müesseselere 
İstanbul Petrol Rafinerisi T. A. Ş. 
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü 
İstanbul Petrol Rafinerisi T. A. Ş. 
Türk Petrolleri A. 0. Gn. Md. 
Diğer firma ve müesseselere 
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü 
Türk Petrol ve Madenî Yağlar T. A. Ş. 
Türk Petrolleri A. 0. Gn. Md. 
Diğer firma ve müesseselere 
Diğer firma ve müesseselere 

Firmanın bağlı bul 
oda ve şehir 

İstanbul Ticaret O 
İstanbul 
Ankara 

Ankara 
Ankara 

İzmit 
Ankara 
İstanbul 
Ankara 

Ankara 
İzmit 
Ankara 

Ticaret Od 

Ticaret O 

Türkiye Cumhur 
Gen 

Okunamadı 

Not: «Diğer firma ve müesseselere» ibareleri hizasında, Türkiye Petrolleri A. O. Genel Müdürlüğ 
A. §., The Shell Company of Turkey Limited, Mobil - Oil^T. A. §., Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü, Tü 
T. A. 8. haricinde kalan firma ve müesseseler için tanzim olunan ithal •müsaadelerinin tutarı gösterilm 
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13. — Adana Milletvekili Kemal Sanibra-
himoğlu'nun, protesto edilen küçük esnaf, tüc
car ve sanayiciler ile iflâs eden bankalara dair 
sorusu ve Ticaret Bakam Ahmet Türkel'in ya
zılı cevabı (7/703) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
let lmyurulınasını saygılarımla arz ve rioa 
edenim. 27 . 3 . 1968 

Adana Milletvekili 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

1. — 1960 yılından itibaren sene be sene bu 
güne kadar protesto edilen küçük esnaf, tüc
car ve sanayici miktarı nedir? 

2. — Bu protestoların seneler itibariyle ay
rılışının ve eksilişinin iktisadi siyasi ve sosyal 
sebepleri nelerdir? 

3. — Bu sebeplerin olumlu yönde değişti
rilmesi için ahnagelmiş olan ekonomik ve sos
yal tedbirler nelerdir? Bu alınan tedbirlerden 
hangileri ve ne ölçüde piyasada ve kredi mev
zuunda etki yapmıştır? 

4. — Banka kredilerinin çeşitli adlar altın
da ve çeşitli bahaneler ihdas edilerek faiz ve 
masraf yüzdesinin 1960 tan bu yana artış ora
nı nedir? Ve her yıl için yüzde kaça baliğ ol
maktadır. 

5. — Çeşitli ticari senetler ve kıymetli ev
raklara tatbik edilen faiz ve masraflar yekûnu 
yüzdesi nedir? Bu farklılığın sebebi neden ile
ri gelmektedir. 

6. — 1960 tan bu yana Merkez Bankası 
kredilerinin faiz ve masraf yüzdesi nedir? 

7. — 1960 yılından bu yana tüccara, küçük 
esnafa, ithalâtçı ve ihracatçı ve sanayicie ve 
müstahsıla bankalar tarafından verilen kredi 
miktarlarının her seneki toplamı ile umumi 
yekûnu nedir? 

8. — Alelumum tüccara, ithalâtçı, ihracatçı, 
tüccar, sanayici ve küçük esnafa ve müstahsı
la 1960 tan bu yana sene be sene verilen kre
dilerin faiz ve masrafları ve yüzdesi nedir? 

9. — Bilûmum Bankaların 1960 tan bu ya
na senelik ciroları toplamı nedir? 

10. — Bilûmum bankaların 1960 tan bu yana 
amortisman masraflariyle kârları yekûnu ne
dir? 

11. — 1960 tan bu yana her yıl itibariyle 
bilûmum bankalardaki mevcuat yekûnu ne
dir? 

12. — 1923 ten bu yana kurulmuş ve bat
mış bankaların her birinin ayrı ayrı ödenmiş 
sermayeleri yekunu nedir? 

13. — 1923 ten bu yana batan veya diğer 
bankalarla birleşen veya birleştirilen bankala
rın her birinin zarar yekûnu nedir? Bunların 
batış ve zarara uğrayıs ve kapanış sebepleri 
nedir? Ve ne miktar zarar etmişlerdir? Bu 
bankalara mevduat yatıran ve hissedar olanla
rın zararları ne suretle ödenecektir. Bunun 
için ne düşünülmektedir? 

14. — Bankaların çalışma aksaklıkları ve 
batışlarını önleyici tedbirler düşünülmekte mi
dir? Düşünülüyorsa ne gibi tedbirler alınmak
tadır? 

15. — Kredi faiz ve masraflarının piyasa 
gereklerine uygun şekilde tanzimi ve banka
larca bilhassa müstahsil, küçük esnaf, sanayi
ci ve küçük tüccarın mustar ve zayıf durum
larından faydalanılarak poliçe çekmeye ve sa
ir suretlerle zorlanarak yüksek faiz ve masraf 
alınmasını önleyici tedbirler düşünülmekte mi
dir? 

16. — Pek çoğu kararsız ve isabetsiz ikti
sadi, siyasi ve sosyal tedbirler ve davranışlar 
üe kredi müesseselerinin yanlış ve olumsuz ted
bir ve davranışları yüzünden meydana geldiği 
şüphesiz bulunan ve iktisaden güçsüz küçük 
esnafı, küçük tüccarı ve kapikaççı olmıyan 
namuslu sanayicii ve müstahsili bilhassa mu-
tezamr etmekte olan protestoların bir defaya 
mahsus olmak üzere affı düşünülmekte mi
dir? 

17. — Kaatillerin, vatan hainlerinin,, vergi 
kaçakçılarının, ırz düşmanlarının affedildiği 
günümüzde çeşitli piyasa oyunlarının kurbanı 
olan ve sözü geçen güçsüz zümrelerin ve vatan
daşların bu yolda korunması Anayasanın ve 
sosyal adaletin bir gereği değil midir? 
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T. C. 

Ticaret Bakanlığı ' 24 . 9 . 1968 
Içticaret Genel Müdürlüğü 

Şube remzi ve No. B. 4898-1-4/18472 
Mevzuat ve Plân 

Konu : Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu 
tarafından verilen yazılı, »oru önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1 . 4 . 1968 tarih ve 7/703 - 6246/38512 sayılı yazınız. 
Protesto edilen küçük esnaf, tüccar ve sanayiciler ile iflâs eden bankalara dair Adana Milletve

kili Kemal Sarıibrahimoğlu tarafından verilen yazıl; soru önergesi tetkik edildi. 
Söz konusu soru önergesinde mevzuubahsedilen hususlara ait cevaplar aşağıda arz edilmiştir. 
Cevap 1. — 1960 yılından itibaren T. C. Merkez Bankasının reeskont bölgesine dâhil il ve ilçe 

merkezlerinde müesses bankalarca 500 liradan yukarı meblâğdaki senetler için keşide edilen pro
testo adedleri yıllar itibariyle aşağıda gösterilmiştir. Bu miktarın içine, küçük esnaf, tüccar 
ve sanayicilerin senetleri girdiği gibi, ticaret siciline kayıtlı olmıyan kimselerin de senetleri gir
mektedir. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre icra edilmekte olan protestoların sektörlere göre 
tasnifi teknik bakımdan çok büyük güçlükler ve masraflar isltilzam etmektedir. 

Yıllar 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Protesto edilen 
senet adedi 

163 320 
193 174 
212 492 
268 463 
327 392 
260 224 
282 833 
401 898 

Cevap — Bilindiği üzere protesto müessesesi bor îlunun borcunu vâdesinde ödememesi halinde ala
caklının kendisine kanunlarla verilen haklan kullanabilmesini sağlar. Alacaklı mütemerrit borç
luyu protesto etmediği takdirde senedat hukukundan doğan haklanın kaybeder ve senedin âdi se
net hükmüne girmesiyle takibat ve (tahsilat mevzuunda güçlüklere uğrar. Bu itibarla bankalar vâ
desinde ödenmiyen senetleri haklannı korumak bakımımdan otomatik olarak protesto etmek mec
buriyetindedir. 

Ticaret ve dolayısiyle kredi, itibara dayanan bir müessesedir. îtibarm temeli ticari ahlâka, ba
sirete ve tedbire dayanır. Protesto müessesesi senıeda/t hukukundan doğan hakların korunması 
yanında müdebbir bir, basiretli ve borcuna sadık tüccarı diğer tüccarlardan tefrik et
meye de yardım eder. Memleketin iktisadi kalkınması ve millî tasarrufun mahdut oluşu, özel 
sektörde yatırım ve ticaretin başarılı ve itibarlı tüccar ve sanayici elleriyle yapılmasına ve kredi
lerden bilhassa bu nevi tüccarın istifade etmesini gerektirir. 

Serbest piyasa ekonomisi içinde yabancı memleketlerde olduğu gibi memleketimizde de her 
zaıman muayyen nispette protesto .edilen senet ve tüccar elbette bulunacaktır. Bunun normal 
miktarını ve normal artışını her memleketin sosyal, ekonomik ve kültürel şartlan tâyin etmek
tedir. Strülktürel olan bu miktarı ve artış hızını niabeten azaltmak uzun vâdede sonuç veren sos
yal ve kütltürel gelişme tedbirleriyle mümkün olur. Protesto edilen senetlerle banka kredileri 
arasındaki ilişkiler aşağıdaki cetvelce gösterilmiştir. 
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Protesto edilen senet meblağlarının 
banka kredilerine nisbeti 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

1962 — 1967 
ortalama 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

% 

5,0 
6,0 
6,5 
4,0 
3,5 
4,5 

4,7 

Protesto senetlerindeki artış strüktürel ve konjonktüre! açılardan ele alınırsa 1962 ilâ 1967 
yaları arasında bu konuda önemli bir artış olmadığı, bilakis ticari itibar konusunda 1965 ilâ 1967 
yıllarında lehe bir gelişme kaydedildiği görülür. Hattâ bafnka kredileri 1963 yılı 100 itibar edilirse 
1967 de bir misli arttığı halde protesto edilen senet meblâğı yine 1967 yılı 100 itibar edilirse ve 
Kıbrıs olayları nazara alınmazsa önemli bir artış kaydetmemiştir. 

Filhakika 1960 ilâ 1967 yıllarında protesto edilen toplam, meblâğ bankalarca açılmış olan kre
dilerin ortalama % 4,7 sini teşkil etmiştir. Bu ortalamaya en çok yaklaşan yani siyasi ve iktisadi 
şartların ve durgunluğun tesiriyle artış kaydeden yıllar 1961 ilâ 1964 yıllarıdır. Protesto senet
lerinin meblâğ itibariyle banka kredilerine nisbeti 1962 de % 5, 1963 de % 6, 1964 de % 6,5 dur. 
1964 yılındaki yüksek nisbet o yıl meydana gelen iktisadi durgunlukla yakından ilgilidir. Buna 
karşılık söz konusu nisbet 1965 te % 4, 1966 da % 3,5 ve 1967 de % 4,5 tur. Bu nisbetler iktisadi 
durumun son üç yılda müsait şartlar içinde geliştiğini göstermektedir. 1967 yılında % 4,5 lıık 
nisbetin 1965 ve 1966 yıllarından biraz daha yüksek olması 1967 yılının son aylarında meydana 
çıkan ve tehlikeli ihmaller yaratan Kıbrıs ihtilaliyle yalandan ilgilidir. Fevkalâde ve yurt dışıyla 
ilgili bir siyasi hâdiseden doğan bu artış yine de 1962 ilâ 1964 yıllarındaki nisbetlerin çok altın
dadır. 

Protesto edilen senet adedindeki artışların kısmen protestolarla ilgili istatistiklere zamanla yeni 
şehir ve kasabaların dâhil edilmesinden ve istatistiklerin genişletilmesinden de ileri geldiği kayda 
değer. 

Cevap 3. Yukarda 2 sayılı soruya verilmiş olan cevapta belirtilmiş olduğu veçhile protesto 
edilen senet sayısında, tüccar sayısında veya meblâğ miktarındaki artışların en az dört çeşit sebebi 
vardır. Şüphesiz ilgili tedbirlerin mahiyeti de sebeplerin mahiyetine göre değişmektedir. 

1. Protestolarla ilgili istatistiklerin kapsamına devamlı olarak yeni şehir ve kasabalar dâhil 
edildiği için bu rakamlar devamlı olarak yüksele sektir. Bu bakımdan alınacak tedbir bu konuda 
araştırma yaparken bu vakıayı da istatistik metotlarla nazarı itibara almaktan ibarettir. 

2. Protestolarla ilgili rakamlar, ticaretle meşgul olan nüfusun artması, iktisadi faaliyetlerin, 
banka kredilerinin, para arzının ve monetizasyonun genişlemesi dolayısiyle, strüktürel olarak 
bu artışa ve genişlemeye muvazi olarak artacaktır. Bu balomdan alınan tedbir sosyal, kültürel 
ve ahlâki şartları umumi ve meslekî eğitim içinde geliştirmeye ve bu artışı kaçınılmaz olan aıgcri 
mabetlere inhisar ettirmeye matuftur. Tamamen ahlakî olan sebeplerle veya zati ve şahsi basiret 
ve tedbir noksanlığından doğan sebeplerle protesto edilen ve senetlerini vâdelerinde cdemiyen mün
ferit şahıslar için Hükümetçe yapılacak başkaca özel bir işlem düşünülemez. Alacaklılar elbette 
kanuni usullerine göre hareket edeceklerdir. Bilâkis iktisadi kalkınmanın özel sektörde sağlam te
mellere dayanmasına, bu gibi şahısların, sağlam ahlâklı, basiretli ve müdebbir şahıslardan tefrik 
edilmesi, yardımcı olacaktır. 

3. Protestolarla ilgili rakamlar memleketimiz dışında meydana gelen ve memleketimizi yakın
dan ilgilendiren yurt dışı fevkalâde sebeplerle art ağı takdirde, bu olayların Hükümetçe takdir edile-

— 699 — 



M. Meclisi B : 86 30 . 9 . 1968 O : 1 

cek olan hakiki mahiyetine, tesirine ve tehlike derecesine göre çok çeşitli tedbirler alınacağı tabii
dir. 

4. Protestolarla ilgili rakamlar yurt içi fevkalâde sebeplerle arttığı takdirde de Hükümetçe bu 
sebeplerin mahiyetine, şiddetine ve seyrine uygun çok çeşitli tedbirler alınacağı tabiidir. 

Cevap 4. Memleketimizde ödünç para verme işleri 18 . 6 . 1933 tarih ve 2279 sayılı Kanunla 
ve bu kanunun 9 ncu maddesi gereğince alınan Bakanlar Kurulu kararlariyle tanzim edilmekte
dir. 

a) 1960 yılından sonra kredilerle ilgili faiz hadleri ihracat, sanayi, küçük sanat ve esnaf ve 
ziraat sektörleri için %12 den % 9 olmak üzere '% 3 nibetinde, ticari kredilerde ise % 1,5 nisbe-
tinde indirilmiştir. 1960 yılından sonra faiz hadlerinde artış yapılmamıştır. 

b) Bankaların ödünç para verme işleriyle müterafik olarak veyahut alâkalı olarak müşterileri 
hesabına yaptıkları hizmetler mukabilinde alacakları her türlü komüsyon ve ücretlerin âzami nisbet-
leri tesbit edilmiştir. 

1960 yılından sonra kredilerle müterafik veyahut alâkalı olarak müşteriler hesabına bankalarca 
yapılan hizmetler karşılığında alınan ücret ve komüsyonlarda da indirimler yapılmıştır. 

c) Bankalar müşterileri hesabına yaptıkları posta, telgraf, telefon ücretleriyle, iç ve dış muha
bir masraflarını, sigorta ücretlerini, bilûmum vergi, resim, harç ve sair masrafları müşteriden aynen 
hiçbir ilâve yapmaksızın tahsil ederler. 

Cevap 5. Çeşitli banka kredilerine tatbik edilen faiz hadleriyle yapılan hizmetler karşılığı tah
sil edilen masrafların birbirlerinden farklı oluşlarının sebepleri şunlardır : 

a) Çeşitli banka kredilerine tatbik edilen faiz hadlerinin birbirinden değişik olmasını müşteriye 
sağlanmış olan kredilerin, risklerinde, teminatında, vâdelerinde ve bu krediyi vermek için banka
ların sağlamak zorunda kaldığı kaynağın maliyetinde ve kredinin kullanılacağı sektörün ekonomik 
kalkınma ile olan öneminde mevcut olan farklılık tâyin eder. 

Meselâ ihracat, sanayi, küçük sanat, esnaf ve ziraat sektörlerine % 9, ticaret sektörüne ise 
% 10,5 faiz haddi uygulanmaktadır. Orta ve uzun vadeli zirai kredilere % 7, tahvil hasılı karşılığı 
zirai kredilere % 3 hadleri tatbik edilmektedir. Sınai kalkınma bakaları, mesken inşaat bankaları, 
çeşitli kanunlarla tesis edilen fonlar yatırım ve inşaata ticari kredilerden düşük faiz tatbik eder
ler. Genellikle banka kredilerinde teminat ve itibar yetersiz oldukça riskle birlikte faiz haddi 
de artar. Açık kredi ile teminatı kefalet, tahvilât, mal, makina, arsa, bina veya altm olan kredinin 
riski ve dolayısiyle faizi farklıdır. 1960 yılından önce açık kredilere teminatı kredilerden % 2 
nisbetinde fazla faiz uygulanırdı. 1960 yılında bu fark kaldırılmış ve bankaların teminatlı kredilere 
daha fazla itibar etmesi derpiş edilmiştir. 

b) Bankaların açtıkları krediler dolayısiyle müşterilerinden aldıkları faize müşterileri hesabı
na bu kredilerle müterafik olarak yaptıkları masraflar dâhil değildir. 

Ödünç para vermek için yapılan kredi muameleleri nevine, mahiyetine, tekniğine göre müşte
ri hesabına değişik hizmetler yapılmasını da istilzam edebilir. Kredilerle müterafik hizmetler ban
kalara değişik masraf ve külfetler yükler. Para bekletmek, âtıl tutmak, para, senet, tahvil, hisse 
senedi nakletmek, bunları kasalarda muhafaza etmek, kuponlannı tahsil etmek, rehinli emtiayı 
ekspertiz etmek, bunları murakabe etmek ve bunlara nezaret etmek, ardiyelerde muhafaza etmek, 
bekçiler tutmak, aktarmak, manipule etmek gibi çeşitli hizmetler değişik nisbetlerde masraf istil
zam eder. Diğer yandan yine müşteri hesabına kredilerle müterafik olarak veya olmıyarak yapı
lan senet tahsili, havale ve keşideler, altm esham tahvilât, kapalı zarf ve çıkın muhafazası borsa 
emirleri, istihbarat, kiralık kasa, serbest emtia, ekspertiz gibi çeşitli hizmetler de değişik nisbetler
de masraf istilzam eder. 

Yukardaki izahımızdan da anlaşılabileceği veçhile komüsyon ve ücretlerin çeşitli kredilere gö
re farklı olması krediyle müterafik olarak yapılan hizmetlerin bankaya yüklediği külfetin ağırlı
ğına göre âdil bir şekilde müşterilere inikas etmesine çalışılmasından ileri gelmemektedir. 

Cevap 6. — T. C. Merkez Bankası A. Ş. nin açtığı kredilere uyguladığı reeskont hadleri aşa
ğıdaki cetvelde belirtilmiştir. 
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Merkez Bankası Reeskont Hadleri 
(Yüzde) 

Faizlerin meriyete giriş tarihleri 
6 . 6 . 1956 29. .11 . 1960 1 . 7 . 1961 

Iskonto haddi : 
Zirai senetler 
ihracat finansman senetleri 
Küçük sanat erbabı esnaf ve esnaf teşek

külleri senetleri (T. Halk Bankası eliyle) 
Tercihli sanayi kolları senet. (1) 
Diğer senetler 
Senet üzerine avans : 
Zirai senetler 
thracat finansman senetleri 
Küçük sanat erbabı esnaf ve esnaf teşekkül

leri senetleri (T. Halk Bankası eliyle) 
Tercihli sanayi kolları senet. (1) 
Diğer senetler 
Tahvil üzerine avans 
Altın üzerine avans 

6 
— 
— 

— 
— 
— 
6 
— 
— 

— 
— 
— 

6,50 
3,50 

6 
6 

—. 
— 
9 

6 
6 
— 
— 
9 
10 
6 

5,25 
5,25 

5,25 
5,25 
7,50 

5,25 
5,25 

5,25 
5,25 
7,50 
10 
6 

(1) Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından tesbit edilen listede gösterilen sanayi kollarına dâhil 
sanayici senetlerine bu had 1 . 11 . 1964 tarihinden itibaren Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin 
25 . 8. 1964 tarihli kararı gereğince tatbik edilmektedir. 

Not: Faizden ayrı olarak, senet üzerine avans muamelelerinde % 1 nisbetinde avans komüsyo-
nu, tahvil üzerine avans muamelelerinde de % 1 nisbetinde muhafaza ücreti tahsil edilir. 

Cevap 7. — Banka kredilerinin sektörlere göre dağılışım gösteren istatistik çalışmaları için 
yapılan hususi araştırmalar 1963 yılında ele alınmıştır. Bu çalışmalar neticesinde elde edilmiş 
olan muvakkat sektör rakamları aşağıda gösterilmiştir : 

Banka kredilerinin sektöryel dağılışı (1) (Milyon Tl.) 

1963 1964 1965 1966 1967 

Ziraat sektörü (2) 
Sanayi sektörü (3) 
Küçük sanat, esnaf ve küçük ticaret (4) 
Mesken inşaatı v. s. (5 
Köy ve belediyeler (6) 
Genel ve katma bütçeler 
Dış ticaret (ihracat ve ithalât) 
Yukardaki sektörler dışında kalanlar (7) 

Toplam 11 886 13 444 16 100 20 191 23 368 

(1) Devlet Yatırım Bankası dâhil değildir. 
(2) Yalnız T. C. Ziraat Bankasının zirai kredilerini ihtiva eder. 
(3) Sınai Kalkınma ve Yatırım Bankalarının kredileri dâhildir. 
(4) Türkiye Halk Bankasının kredileri dâhildir. 
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2 408 
2 122 
996 

1 478 
1 054 
167 

1 679 
1 982 

2 991 
2 454 
1 021 
1 680 
1 173 
151 

1 611 
2 363 

3 206 
3 152 
1 267 
1 845 
1 244 
166 

2 079 
3 141 

4 531 
4 113 
1 550 
1 988 
1 283 
221 

2 354 
4 151 

5 551 
4 951 
1 889 
2 095 
1 3(X 
109 

2 635 
4 834 
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(5) Ticaret bankalarının inşaat kredileri dâhildir. 
(6) Çoğunluğu iller Bankasının belediyeler kredisidir. 
(7) Ticaret Bankalarınca açılan zirai krediler dâhildir. 

Cevap 8. — 7129 sayılı Bankalar Kanununun 51 ve 52 nci maddeleri gereğince bankaların 
her üç ayda bir Maliye ve Ticaret Bakanlıklariyle Merkez Banlkasma vermekle mükellef oldukla
rı üç aylık hesap hülâsalarmdaki malûmata na saran bankaların bMeştirflmiş kâr re zarar he
saplan şu şekilde tesbit edilmiştir. 

Borçlu hesaplar 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

354 
114 
155 
841 

957 
22 

385 
123 
175 

1 984 

1 044 
20 

488 
126 
334 

2 405 

1 275 
22 

453 
140 
206 

2 411 

1 296 
20 

496 
155 
283 

2 754 

1 484 
28 

576 
182 
852 

3 289 

1 802 
36 

Personel masrafta, vergi ve harçlar 626 700 758 838 928 1 080 1 203 
Verilen faiz ve komüsyonlar, tasarrufu teş
vik ikramiyeleri 562 518 543 619 684 790 976 
Müessese ve teşebbüs, kambiyo ve diğer 
masraf ve zararlar 365 
Amortismanlar, karşılıklar 112 
Kâr 290 

Toplam 1 955 

Alacaklı hesaplar 
Alman faiz ve komüsyonlar 975 
Tahvil ve hisse senetleri gelirleri 21 
Banka hizmetleri karşılığında alınan faiz 
ve komüsyonlar 232 173 201 233 245 278 332 
Müessese ve teşebbüs, kambiyo iştirak ve 
muhtelif kârlar 716 
Zarar 11 

Toplam 1955 1841 1984 2 405 2 411 2 754 3 289 

Cevap 9. — 7129 sayılı Bankalar Kanununu ı 51 ve 52 nci maddeleri gereğince bankaların 
her üç ayda bir tertip etmekle mükellef bulun luklan üç aylık hesap hülâsalanndaki malûma
ta göre banka kredilerinin 1960 - 1967 yalları sondan itibariyle borç bakiyeleri aşağıdaki cetvelde 
gösterilmiştir : 7129 sayılı Kanun üçer aylık he iap hülâsalannın ciro esasına göre tanzim edil
mesini derpiş etmemiştir. 

676 
13 

712 
7 

829 
45 

827 
23 

918 
46 

1 115 
4 

Not : T. C. Merkez Bankası, Devlet Yatırım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ile Sı
nai Yatırım ve Kredi Bankası hariçtir. 
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Banka kredileri (Milyon Tl.) 

Senetler cüzdanı 
Avanslar 
Borçlu cari hesaplar 
Açık krediler 
Kefalet kar. kredi. 
Maddi tem. kar. kre. 
Küçük sanat ve esnaf 
İpotek kar. krediler 
Tarım kredileri 
Sınai krediler 

Toplam 

1960 

833 
150 

5 077 
2 997 
262 

1 818 
120 
727 

2 392 
223 

9 552 

1961 
(X) 

931 
622 

3 709 
2 001 
230 

1 478 
159 
939 

1 682 
282 

8 324 

1962 

1 163 
917 

4 577 
2 295 
267 

2 015 
183 

1 235 
1 953 
334 

10 362 

1963 

1 215 
994 

5 272 
2 536 
291 

2 445 
202 

1 410 
2 408 
385 

11 886 

1964 

1 245 
1 274 
5 551 
2 884 
307 

2 361 
247 

1 651 
2 991 
485 

13 444 

1965 

1 595 
1 566 
7 015 
3 479 
405 

3 131 
312 

1 813 
3 206 
593 

16 100 

1966 

1 934 
1 877 
8 658 
4 154 
610 

3 894 
427 

1 947 
4 531 
817 

20 191 

1967 

2 220 
2 166 
9 752 
4 550 
657 

4 545 
585 

2 051 
5 551 
1 043 

23 368 

(*) Bu yıl 154 sayılı Kanun gereğince kredilerin bir kısmı konsolide edilmiştir. 

Cevap 10. — 7129 sayılı Bankalar Kanununun 51 ve 52 nci maddeleri gereğince bankaların 
her üç aydaki tertip etmekle mükellef bulundukları üç aylık hesap hülâsalanndaki malûmata isti
naden bankaların 1960 - 1966 yıllarındaki amorbisman ve masrafları ile kârları şöyledir. 

Yıl. 
Amortisman 

ve karşılıklar Kâr Milyon Tl. 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

112 
114 
123 
126 
140 
155 
182 

290 
155 
175 
334 
206 
283 
352 

Not : T. C. Merkez Bankası, Devlet Yatırım B .inhası, T. Sınai Kalkınnm Bankası ile Sınai Ya
tırım ve Kredi Bankası hariçtir. 
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Cevap İ l . — Bankalarca tanzim edilen üç aylık Hesap Hülâsasıdnaki malûmata nazaran 
bankalardaki mevduat aşağıdaki cetvelde açıklanmıştır. 

Yıllar 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

(konsolide) 
Milyon Tl. 

7 971 
8 276 
9 418 
10 516 
12 010 
14 782 
18 486 
21 015 

Cevap 12 ve 13. — 1923 yılını takibeden yıllar millî bankacılığımızın kuruluş ve gelişme yıl
landır. 1923 yılından önce yabancı bankalar çoğunluğu teşkil ediyordu. 1923 yılı ile 1958 yılı 
arasında kapanmış olan bankalar, memleketimizi terkeden yabancı bankaları, gelişen hususi ve 
resmî büyük bankalar dolayısiyle kendi kendilerini tasfiye eden mahallî çaptaki millî bankaları 
ve yeni bir kanunla reorganize edildiği için kapatılmış olan resmî bankaları kapsar. 

1923 yılı ile 1958 yılları arasında kurulmuş, birleştirilmiş, batmış veya kapatılmış bankala
rın ödenmiş sermayeleri, zararları, batış ve zarara uğrayış ve kapanış sebepleri, zarar miktarları, 
mevduat yatıran ve hissedar olanların zararları gibi konuları incelemek, Devlet bankalariyle 
millî ve yabancı hususi bankaların tatili faaliyet, tasfiye, iflâs veya kanunla bünye değiştirme 
tarihçeleri üzerinde uzun zaman, geniş ihtisas ve çok sayıda personel gerektiren bir çalışma ya
pılmasını gerektirir. Bu araştırmalarla ilgili vesaik halen Devlet daireleri arşivlerinde, T. B. 
Meclisi zabıtlarında çeşitli mahkemelerin, icra ve iflâs dairelerinin dosyalarında ve hususi şahıs
ların vesaika ve hatıratı arasında bulunmktadır. 1923 yılı ile 1958 yılı arasında kurulmuş, bir
leştirilmiş veya kaptılmış olan bankalarla ilgili muamelelerin o yıllarda yürürlükte olan kanun 
hükümlerine göre icra ve infaz edildiği şüphesizdir. 

2 Temuz 1958 tarih ve 7129 sayılı Bankalar Kanununun kabulünden sonra çeşitli sebeplerle 
tatili faaliyet etmiş olan bankalar ve tatili faaliyet sebepleri ve şekilleri aşağıda gösterilmiştir. 

1. Akseki Ticaret Bankası, Niğde Bankası, Konya İktisadi Millî Bankası, Bor Zürra ve Tüc 
car Bankası, Lüleburgaz Birlik Ticaret Bankası 1958 yılından sonra 7129 sayıh Kanunun mu
vakkat 2 nci maddesi gereğince asgarî sermayeye mütaalTik hükümlerini ydrine getirmekte ken
dileri için fayda mülâhaza etmedikleri için ve mahallen dahi olsa normal bankacıhlk faaliyetle
rine devam etmeyi kârlı bir ticaret bulmamaları sebebiyle kendi kendilerini tasfiye etmişlerdir. 

2. 1950 de kurulmuş olan Türikiye Eski Muharipler Bankası ile 1957 de kurulan Türkiye Me
murlar, Muallimler ve Subaylar Bankasının 7129 sayıh Kanunun 60 ncı maddesi hükmü gereğin
ce malî bünyelerinin zaafa uğradığı tesbit edilmiş ve Hükümet aynı maıdde gereğince Maliye 
Bakanınca gerekli bilcümle tedbirleri ittihaz etmek üzere yetki verdiğinden, Maliye Bakanlığı 
gerekli tedbirleri almış ve yaşamalarını sağlamak için bu iki bankayı 1959 yılında Türkiye Birle
şik TasaJrruf ve Kredi Bankası adı altında birleştirmiştir. Buna rağmen, bu iki bankanın malî 
ve Mıari bünyeleri normal bankacılık faaliyetine devam etmelerine müsaade etmediği için T. Bir
leşik Tasarruf ve Kredi Bankası da 1960 yılında 7129 sayılı Kanunun 153 sayılı Kanunla muaddel 
00 ncı maddesi hükümleri gereğince tedırici tasfiyeye tabi tutulmuştur. 

3. 1957 yılında kulrulmuş olan Esnef Kredi Bankası, 1958 yılında kurulmuş olan Sanayi Ban
kası, 1952 yılında kurulmuş olan Doğubank 1960 yılında; 1948 yılında kurulmuş olan Tutum Ban-

Not : T. C. Merkez Bankası ve halktan mevduat kabul etmiyen Devlet Yatırım Bankası, T. Sınai 
KUlkmma Bankası ile Sınai Yatırım ve Kredi Bankası hariçtir. 
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kası ve 1956 yılında kurulmuş olan Raybank 1963 yılında; 1948 yılında kurulmuş olan TürMye 
Kredi Bankası 1964 yılında 7129 sayılı Kanunun 153 sayılı Kanunla muaddel 60 ncı maddesi hü
kümleri gereğince tedrici tasfiyeye tabi tutulmuştur. 

4. Türkiye Halk Bankasiyle ilişkili olan Ankara, İstanbul ve izmir Halk Sanidıkları 24.12.1963 
tarih ve 358 sayılı Kanunla Türkiye Halk Bankasının şubeleri haline getirilmiştir. 

1928 yılında kurulmuş olan izmir Esnaf ve Ahali Bankası 1958 yılında Egebank olarak reorga-
nize edilmiştir. 1928 yılında kurulmuş olan Şarkî Karaağaç Bankası 1962 yılında Sağlık Bankası 
adını almıştır. 1955 yılında kurulmuş olan Turizm Bankası 7470 sayılı Kanunla 1960 yılında TC. 
Turizm Bankası olarak reorganize edilmiştir Amortisman ve Kredi Sandığı 1964 yılımda 441 
sayılı Kanunla Devlet Yatırım Bankası olarak yeniden kurulmuştur. Buğday Bankasiyle Türkiye 
Ekspres Bankası 1962 yılında Anadolu Bankası adı altında birleşmiştir. Sinai Yatılrım ve Kredi 
Bankası 1963 yılında, Amerikan - Türk Dış Ticaret Bankası 1964 yılında kurulmuştur. 

7129 sayılı Kanunun 6 . 12 . 1960 gün ve 153 sayılı Kanunla muaddel 60 ncı maddesi gere
ğince halen tedrici tasfiyeye tabi bulunan yedi bankadan Esnaf Kredi Bankası, Sanayi Bankası 
Doğubank ve Türkiye Kredi Bankası söz konusu 60 ncı madde hükümleri gereğince Türkiye İş 
Bankasının nezaretinde ve malî ve teknik yardımiyle tedricen tasfiye edilmektedir; Türkiye Bir
leşik tasarruf ve kredi bankası, Raybank ve tutum bankası aynı madde hükümleri gereğince 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasının nezaretinde ve malî ve teknik yardımiyle tedricen tasfiye edil
mektedir. 

Söz konusu 7 banka, 7129 sayılı Kanunun 153 sayılı Kanunla muaddel 60 ncı maddesi gere
ğince tedrici tasfiyeye tabi tutulmuşlardır. 

Tedrici tasfiye ameliyeleri sırasında her şeyden önce mevduat sahiplerinin bu bankalara ya
tırdıkları paralar ödenmiştir. Bu bankaların diğer borç ve alacakları da tedricen tasfiye edil
mektedir. Bu bankalara hissedar olan ve zamanında kâra iştirak etmiş olan şahısların durumu 
hem 153 sayılı Kanun hükümleri hem Yargıtay Genel Kurulunun 1 . 9 . 1967 tarih ve T - 1511/ 
133 sayılı Karariyle belli olmuştur. 

7129 sayılı Kanunun 153 sayılı Kanunla muaddel 60 ncı maddesinin son fıkrası tedrici «tas
fiye neticesinde tahassul edecek nihai ve kati açık (hissedarların sermaye hisseleri haricol-
mak üzere bankanın pasifi ile aktifi arasındaki fark) bu Kanunun ek birinci maddesi gereğince 
tesis edilecek fondan, tasfiyeye nezarete memur bankaya ödenir» demektedir. Bu duruma göre 
eğer tedrici tasfiye neticesinde nihai ve kati bir fazlalık meydana gelirse hissedarlar bundan 
faydalanacaklardır. Eğer tasfiye neticesinde nihai ve kati bir açık meydana gelirse hissedar
lar bu açığı kapatmak için yeni bir ödeme yapmak mecburiyetinde değillerdir. Sermaye şirket
lerinde hissedarlar koydukları sermaye ile sorumludurlar. Aynı zamanda müdebbir ve basi
retli olması gerekli olan hissedarlar şirketin sahipleri oldukları için mer'i hükümlere göre şir
ketin hüsnü idaresinden ve za'fa düşmesinden sorumludurlar. Bu itibarla bir şirkete hissedar 
olanların koydukları sermayenin şirketin iflâsı halinde Devletçe veya başka bir müessesece 
ödenmesi serbest piyasa ekonomisi içinde mümkün değildir. 

Buna karşılık aynı serbest piyasa ekonomisi içinde şirketin kâr ettiği sırada hissedarların 
aldıkları kazanç payına elkoymak veya bunları iflâs halinde geri almak da mümkün değildir. 

7129 sayılı Kanunun 153 sayılı Kanunla muaddel 60 ncı maddesi gereğince tedrici tasfiyeye tu
tulmuş olan 7 banka evvelce belirtilmiş olduğumuz gibi T. İş Bankasiyle T. Emlâk Kredi Ban
kası nezaretinde ve malî ve teknik yardımiyle tasfiye edilmektedir. Mevduat sahiplerinin hak
ları ödenmiştir. Diğer alacak ve borçlar ilgilileri büyük zarar ve ziyana duçar etmiyecek şekilde 
kanuni hükümler dairesinde tasfiye edilmektedir. Tasfiye tedrici olduğu için nihai ve kati açık
lar ileride taayyün edecek ve bunlar bu maksatla kurulan fondan karşılanacaktır. Bu fona hali 
faaliyette olan Bankalar her yıl yılsonu bilanço lanndaki tasarruf ve ticari mevduat toplamının 
binde yarımı nisebtinde bir meblağı ertesi yılın beşinci ayı sonuna kadar yatırmaktadırlar. Bu 
fondan tediyeler Banka kredilerini tanzim komitesi karariyle yapılmaktadır. 
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Cevap 14. — Bankalarımızın faaliyeti 2 . 7 . 1958 tarih ve 7129 sayılı Bankalar Kanuniyle 
tanzim edilmiştir. Bankalar aynı zamanda genel hükümlere ve bu arada Türk Ticaret Kanunu
na, Borçlar Kanununa, ödünç Para Verme Kanununa ve benzeri malî, iktisadi ve cezaî kanunlara 
da tabi bulunmaktadır. 

Kanunlarımız bankaların faaliyetini tanzim va murakabe etmek üzere çeşitli merciler, yetki
ler, usul ve kaideler vaz'etmiştir. Bankalar mer'i hükümler dairesinde devamlı olarak ilgili mer
ciler tarafından murakabe edilmektedir. Diğer yandan yine ilgili merciler kalkınmakta olan 
memleketimizde her konuda olduğu gibi bankacılık konusunda da tatbiki ve nazari araştırmalar 
yapmakta ve alman neticelere göre icabeden idari ve kanuni tedbirlere tevessül etmektedirler. 
Bankalar mevzuatında zaman zaman yapılan ve gsrektiği takdirde yapılacak olan tadiller bu ça
lışmalarla ilgilidir. 

Cevap 15. — 2279 sayılı ödünç Para Verme Kanunu, ödünç para verme işlerini tanzim ettik
ten başka 14 ncü maddesiyle «tefeci» yi tarif etmiş ve 17 ilâ 19 ncu maddelerinde bunlara ağır 
denilebilecek cezalar tertibetmiştir. Tefecilik kamu hukukunu ihlâl eden bir suçtur. Tefeciliğe 
mâruz kalan her Türk vatandaşı madde ve delil zikrederek savcılığa müracaat edebilir. Suç ma
hiyetindeki davranışlar dışında kalan ekonomik ve malî mahiyetteki faiz ve masraf meseleleri, 
ilgili mercilerce evvelce belirtmiş olduğumuz gibi devamlı olarak ilmî ve teknik araştırma mev
zuu yapılmaktadır. 

Cevap 16. — Protesto edilen senetler beklenmedik fevkalâde ve genellikle yurt dışı sebepler
le normali aşan bir artış kaydettiği takdirde Hükümet ve ilgili merciler para, kredi ve gerekirse 
maliye politikalarının gerektirdiği bilcümle tedbirleri almaktadır. Bu arada doğrudan doğruya 
protestoları da ilgilendiren bir tedbir olarak belirli şartları dolduran tüccarın protestoları da 
kaldırılmaktadır. 

Protesto muamelesi hukukî mahiyeti dışında ole itibar açısından alınırsa, borcunu vadesinde 
ödemiyen tüccarın adlarının bankalarca düzenlenen cetvelerde görünmesi demektir. Türk Ticaret 
Kanununda protestoların affı diye bir kanuni muamele yoktur. Protesto senedat hukukundan 
doğan hakları teyideden bir kanuni muameledir. Protestonun kaldırılması tatbikatta ilgili şah
sın borcunu bilâhara ödediği için ve malî ahlâki va ticari durumu düzelttiği için söz konusu cet
vellerde görünmemesi demektir. Her halükârda protesto edilsin veya edilmesin her hangi bir 
şahsın itibar derecesini takdir etmek krediyi veren ve riske giren bankalara aittir. 

Her hangi bir şahsın unvanı bu listeye mâkul, mücbir ve elinde olmıyan şahsi ve zatî sebeplerle 
girerse ve bu şahıs bilâhara borcunu öderse ve ahlâki ve malî durumu salâh arz ederse bankaların bu 
hususu bildirmesi üzerine listeye protestonun kaldı ıJdığma dair şerh verilir. Bu nevi protesto İsaldı* 
nlmaları devamlı olarak yapılmaktadır. 

Borcunu protestoyu mütaakıp ödemiyen şahıskrrn protestolarının kaldırılması elbette bahis 
mevzuu olamaz. Bankaların ilgili şahıslara protesto kaldırılmış olsun veya olmasın kredi verirken 
dikkatli ve titiz davranmaları gerekir; fakat bani alar bunlara kredi açıp açmamakta, itibarlı sayıp 
saymamakta serbest ve muhayyerdir; bunlara bankalarca yeni krediler açılmasını yaraklıyan 
hiçbir hüküm yoktur. Ellerindeki sermayeyi ve n .evduatı ne derecede riske mâruz bırakacaklarım 
takdir etmek ve bunları en emniyetli şekilde scr'-.ost piyasa ekonomisi içinde ve Bankalar Kanunu, 
Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu gibi malı mevzuat dairesinde işletmek bankalara aittir. 

Zati ve şahsi mahiyetteki mâkul ve mücbir ade: i tediye sebepleriyle birlilrte fevkalâde ve beklen
medik umumi ekonomik, siyasi yurt dışı veya yurt i :i sebepler de mevcut ise bu takdirde umumi veya 
kısmî olarak protestoların kaldırılması yoluna gidilmektedir. Böyle bir tedbir alınması için pro
testo edilenlerin hüsnüniyeti malî ve ahlâki sağlamlğı ve yeni kredilere liyakati yanında adenû tedi
yelerin umumi, fevkalâde beklenmedik bir sebebe dayanması ve protesto edilenlerin borcîarrn 
umumi ve fevkalâde hâdiseden sonra mutlaka öder üş olmaları şarttır. 
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Böyle bir sebep vâki olduğu takdirde bu şartları haiz şahısların protestoları usulü veçhile kal
dırılır. Bankalar yine bunlara kredi verip vermemekte serbest ve muhayyerdirler. Ancak tatbi
katta bu şahısların ellerinde olmaksızın protesto edildikleri nazara alınır ve itibarları bu müşahe
deye göre takdir edilir. 

Bu tatbikata örnek olmak üzere aşağıdaki hususları arz edeceğiz : 
1. 1 Mayıs 1960 ilâ 31 Mayıs 1961 tarihleri^ arasındaki devre zarfında protesto edilmiş olan 

şahısların protestolara bu devrede cari fevkalâde siyasi ve ekonomik şartlar nazara alınarak, borçla
rını bilahara ödemek ve malî ve ahlâki durumları müsbet olmak kaydiyle kaldırılmıştır. 

2. 30 Eylül 1963 ilâ 30 Haziran 1964 tarihleri arasında protesto edilmiş olan şahısların protes
toları bu devrede cari umumi ekonomik durgun luk nazara alınarak, borçlarını bilahara ödemek ve 
malî ve ahlâki durumları müspet olmak kaydiyle kaldırılmıştır. 

3. 17 Eylül 1967 tarihinde Kayseri'de cereya ı eden müessif spor olayı dolayısiyle Sivas'ta işyer
leri tarhibedilen veya işyerlerini terk etmek mecburiyetinde kalan şahısların 18 Eylül 1967 ilâ 
15 Ekim 1967 tarihleri arasındaki protestoları ay m şart ve şekillerle kaldırılmıştır. 

4. 16 Kasım 1967 ilâ 15 Aralık 1967 tarihleri arasında protesto edilmiş olan şahısların protes
toları da bu devrede meydana çıkan Kıbrıs olayları dolayısiyle aynı şartlarla kaldırılmıştır. 

Yukarıda arz edilen izahattn da anlaşılabilecek;.i veçhile ilgili resmî merciler umumi, fevkalâde 
ve beklenmedik ahval ve şerait zuhur ettiği zaman, protestoların kaldırılması cihetine gitmiştir. 

Kıbrıs gibi umumi ve fevkalâde, Kayseri spor olayı gibi beklenmedik mahallî hâdiseler dışında 
1965, 1966, 1967 ve 1968 yıllarında protestoların kaldırılmasını icabettirecek ekonomik ve siyasi 
hâdiseler meydana gelmemiştir. Bilâkis 1965 - 10 87 yıllarında millî kalkınma hızı ve iktisadi faali
yetler büyük ölçüde inkişaf etmiş ve ekonomi is tfkrar içinde gelişmiş ve genişlemiştir. 2 sayılı 
suale verilmiş olan cevapta belirtilmiş olduğu giT.i protesto muameleleri 1962 - 1964 yıllarında ban
ka kredilerinin % 5 ilâ % 6,5, unu teşkil ederken 1965 ilâ 1967 yıllarında ancak % 3,5 ilâ % 4,5 unu 
teşkil etmiştir. % 4,5 luk nisbet içinde Orta - Doğu Savaşı ve Kıbrıs olayları gibi yurt dışı sebep
lerin payının da bulunduğu zikre değer. 

Cevap 17. Anayasamızın 12 nci maddesiyle eşitlik prensibi kabul edilmiş olduğundan mer'i 
mev-zuatın her bir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa farklı tatbik edilmesine imkân görülmemek
tedir. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel 

14. — Afyon Karahisar Milletvekili Murat 
Ömr'in, NATO akar yakıt boru hattı için ka
mulaştırılan arazilerin bedellerine dair sorusu 
ve Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın yazılı ce
vabı (7/704) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını is
tirham ederim. 

Saygılarımla. 
Murat Öner 

Afyon Karahisar 
Midletvek'li 

SORU : 
Antalya'dan başlıyan NATO akar yakıt 

boru hattı, Afyon ili içinden geçer. Geçit yer
lerindeki sahipli arazi kamulaştırılmış ve be

delleri bankaya yatırılmıştır. İlgililer, tapu iş
lemlerinin yapılamaması ve hattâ tapu kayıtla
rının bulunmaması yüzünden kamulaştırma 
bedellerini alamamaktadırlar. Bekleme süresi 
neredeyse onbeş yıla yaklaşmıştır. 

Çare, Hazinenin kamulaştırılan yerlerin ta
puya tescilini re'sen istimesinden ibarettir. Ma
hallî malî teşkilâtın yeterli elemanı olmadı
ğından tescil isieyemediği özellikle Sandıklı ve 
Dinar'da halkın sınanmasından anlaşılmakta
dır. 

NATO akar yakıt boru hattının geçtiği yer
lere ait kamulaştırma bedellerinin biran önce 
ödenmesi için, Hazinece tescil isteminde bu
lunmak amaciyle Maliye Bakanlığınca ne gibi 
tedbir alınmıştır? 
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T. C. 
Millî Emlâk 

Genel Müdürlüğü 8 . 7 . 1968 
Şube : 3 Md. 

Sayı : 3264 -1583/15779 
Konu : Yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 1 . 4 . 1968 gün Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 6251/3877 - 7/704 sayılı ya
zıları. 

NATO akar yakıt boru hattı için kamulaş
tırılan arazinin bedellerine dair Afyon Kara-
hisar Milletvekili Murat Öner tarafından ve
rilen yazılı soru önergesine karşılık teşkil eden 
cevabımızın 2 nüshası ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

T. 0. 
Maliye Bakanlığı 

Millî Emlâk 
Genel Müdürlüğü 

Şube : 2 Ks. 2, 
Md. 3264 - 1583 

Konu : NATO boru hattı 
için kamulaştırılan arazi 
Hk. 

Sayın Murat öner 
Afyon Karahisar Milletvekili 
Millet Meclisi Başkanlığına sunduğunuz ya

zılı önergeniz incelendi. 
Mezkûr önergenizde özetle, NATO akar ya

kıt boru hattı geçirilmek üzere Afyon ili 
hudutları içinde sahipli arazinin kamulaştırıl-
dığı, ancak mahallî malî teşkilâtın yeterli ele
manı olmadığından kamulaştırılan yerlerin 
tescillerinin istenilmesi ve dolayısiyle tapu 
işlemlerinin yapılmaması ve hattâ tapu kayıt
larının bulunamaması yüzünden, evvelce ban
kaya yatırılan kamulaştırma bedellerinin ilgi
lilerce 15 yıla yaklaşan bir zamandan beri 
alınamadığı bildirilmekte ve çaresinin, Haizne-
nin kamulaştırmaya konu yerlerin tapuya 
tescillerini istemekten ibaret olacağına işaretle, 
kamulaştırma bedellerinin biran önce öden
mesini teminen Hazinece tescil isteminde bu
lunmak amaciyle Bakanlığımca ne gibi tedbir 
alındığının yazılı olarak cevaplandırılması is -
tenilmektedir. 

Konu Millî Savunma Bakanlığını ilgilendir
mekle beraber cereyan eden muamele hak
kında yapılan haberleşmeler sonunda; 

Millî Savunma Bakanlığından alınan 
29 . 4 . 1968 tarihli ve NATO ENF. D. 6112 -
212 - 594 - ,68 sayılı karşılık yazıya göre; 

a) 1955 yılında 3887 sayılı Kanuna da
yanılarak yapılan kamulaştırma muameleleri
nin 5 . 1 . 1901 tarihli ve 221 sayılı Kanun 
şümulünde mütalâa edilmesi üzerine- Hazine 
talebinin idari kasa mercilerince reddedildiği, 
teknik sebeplerle boru hattı güzergâhının 
değiştirildiği, yeniden 6830 sayılı Kanun hü
kümlerine göre kamulaştırmalara tevessül olun
duğundan, gecikmelerin bu nedenlerle meyda
na geldiği; 

b) Diğer taraftan kamulaştırma bedelleri 
fahiş görülenlere Hazinece bedel tenkisi dâ
vaları açıldığı, e,ksensi tapusuz olan gayri-
menkullerin, mahkemelerden tescil kayıtları 
ajmarak bedellerinin ödenmesi için askerlik 
şube başkanlıklarına talimat verildiği; 

Anlaşılmıştır. 
Akar yakıt boru hattı güzergâhına rasîı-

yan gayrimenkullerden tapusuz olup da 6830 
sayılı Kanunun 122 sayılı Kanunla değ'şik 
19 ncu maddesi uyarınca mahkemece tescili ta
lebi ile askerlik şubelerince mahallî maliye 
teşkilâtına intikal ettirilen muamelelerin biran 
evvel intacı, bankaya bloke edilen ve katileşen 
kamulaştırma bedellerinin istihkak sahiplerine 
vakit geçirilmeden ödenmesi ve askerlik şube 
başkanlıkları ile koordine temini suretiyle 
muamelelerde mümkün olan süratin sağlanması 
için gereken bütün tedbirlerin alınması Aîjon 
Valiliğinden istenilmiştir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim, 
Maliye Eakanı 
Cihat BiÜgehan 

15. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla üresi Ziraat Odası 
Meclisinin teşekkülüne dair sorusu ve Tarım Ba
kanı Bahri Dağdas'm yazılı cevabı (7/709) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygılarımla arz ederim. 

4 . 4 . 1968 
Yozgat Milletvekili 
Nuri Kodamanoğlu 
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1. Son Ziraat Odası seçimlerinden bu yana, 
Niğde iline bağlı Ulukışla ilçesi Ziraat Odası 
Meclisi teşekkül etmiş ve vazifeyi devralarak 
çalışmalarına fiilen bağlamış mıdır? Başlamışsa 
tarihi nedir? Başlamamışsa sebebi nedir? 

2. 6964 sayılı Kanunun 23 ncii maddesinin, 
bu ilçede tam uygulanmasını sağlamak ama-
ciyle idare âmirlerine başvuranlar olmuş mu
dur? Olmuşsa hangi tarihte başvurmuşlardır? 
Resmî merciler bu müracaat karsısında vazife
lerini hangi tarihte yerine getirmişlerdir? Ve 
yaptıkları muamelenin mahiyeti nedir? 

3. Yeni Ziraat Odası Meclisinin ve Başkan
lığının teşekkül ve vazife görebilmesini gecik
tirmek amaciyle eski Ziraat Odası Başkanı ve 
öteki ilgililer tarafından güçlükler çıkarılmış 
mıdır? Çıkarılmış ise ilgililer ne tedbir almış
tır? 

4. 6964 sayılı Kanunun eksiksin olarak ve 
zamanında uygulanmağını geciktirenler baklan
da ne gibi işlemler yapılmıştır? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 15 . 7 .1968 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Şb. Md. : Bakanlık Müşaviri 

305 - 64784 

Konu : Yozgat Milletvekili Huri 
Kodamanoğlu'nun önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 4 .4 .1968 gün ve 7/709 - 6295/38841 
sayılı yazı : 

Niğde'nin Ulukışla ilçesi Ziraat Odası Mec
lisinin teşekkülüne dair, Yozgat Milletvekili 
Nuri Kodamanoğlu'nun vazıh soru önergesine 
ait cevaplarımız Niğde Vilâyetinden alman 
9 . 4 . 1968 gün ve 723 sayılı yazıya göre aşa
ğıdadır : 

1. Yapılan Oda Delege seçimlerini mütaa-
kıp teşekkül eden Oda Meclisinin; görevi 13 Ka
sım 1967 günü eski meclisten devralarak işe baş
ladığı, 

2. Delege Ali Gözcü ve iki arkadaşının 
14 . 11 . 1967 tarihli dilekçeleri ile yapılan se
çimlere itiraz ettiklerinden dilekçelerinin Kay
makamlığın 15 . 11 . 1967 gün ve 821 sayılı 
yazısı ile vilâyete gönderildiği, itiraz dilekçesi 
vilâyetçe tetkik edilip 29 . 1 . 1963 gün ve 140 

sayılı yazı ile; Ccla Meclisi ve idare heyetine se
çilecek üyelerin niteliklerinin 6964 sayılı Kanu
na ait. Nizamnanıonin 23 n.cü maddesinde belir
tildiği, seçilen üyelerden bu niteliklere haiz ol-
mıyanlarm yerinin yedeklerle tamamlanması ve 
seçimlerin feshinin icabetmediği, ancak nisap 
temin edilemediği takdirde Nizamnamenin 29 
ncu maddesinin tatbikinin- gerektiğinin Kay
makamlık kanalı ile odaya bildirildiği, bunun 
üzerine odanın bir mehil istemesi karsısında Vi
lâyetçe 5442 sayılı Kanunun vermiş olduğu yet
kilere istinaden 4 kişilik bir heyet teşkil edile
rek Oda Meclisi üyelerinin ilkokul diploması 
bulunup bulunmadığının tetkik ettirildiği ve 
gereği yapılmak üzere neticenin Ziraat Odasına 
intikal etirildiği, 

3. Yeni Ziraat Odası Meclisinin teşekkül ve 
çalışmalarında güçlük çıkartıldığına dair idari 
mercilere bir konunun intikal etmediği, 

4. Oda Meclisince kanunun tam olarak uy-
gulanamamalarmdan ileri geldiği anlaşılmış bu
lunmaktadır. 

Bilgi edinilmesine emirlerinizi arz ederim. 
Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 

16. — Adana Milletvekili Kemal Sanibra-
himoğlu'nun, Meksika menşeli buğday tohumu 
ile Ceyhan nehri ve kolları üzerinde yapılacak 
baraj ve sulama tesislerine dair sorusu ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Befet Sezgin, Ti
caret Bakanı Ahmet Türkel ile Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş'ın yazılı cevapları (7/711) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Tarım ve Ticaret 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanları tara
fından yazılı cevaplandırılmasına delâletinizi 
istirham ederim. 

Saygılarımla. 
Adana Milletvekili 

Kemal Sarıibrahıimoğlu 
Son yağışlar ve seller Adana'nın merkez ka

zası ile, Karataş, Yumurtalık, Ceyhan, Osma
niye, Kadirli, Kozan ve Bahçe ilçelerinin ziraat 
arazilerin ve mahsullerini basmış, ekime hazır 
arazileri eMlemez hale getirmiş, ekili hububatı 
da tahrip eylemiştir. 

Ayrıca, Meksika menşeli buğdaylar, Çukur
ova'nın mümbit ziraat arazilerine, Tarım Ba-

— 709 — 



lîi. Meclirsi B : 86 

kanlığının âdeta mecbur edercesine teşviki ile 
büyük ölçüde ekilmiştir. Bu buğdayların bir 
kısmının kurumakta olduğa ve hattâ bâzı çift
çilerin ümidini tamamıiyle keserek pamuk ek
mek üzere buğdayları söktüğü, tarafımdan is
tihbar .edilmiştir. Bu kuruma ve hasar, seller 
ve su baskınları yüzünden olduğu gibi, bâzı su 
baskını mümkün olmıyan tarlalarda da görül
müştür. Şu hal göstermektedir ki, bu kuruma 
veya kuruma temayülü ve dolayısyile verimin 
düşük olması tehlikesinin belirmesi sadece sel 
sularının tahribinden ileri gelmemektedir. Bu 
tohumların evsafında mevcut olan bâzı özellik
ler sebebiyle Çukurova iklimine ve tabiatına 
intibak mümkün olmamakladır. 

Esasen yabancı tohumların kâfi derecede 
tecrübesi yapılmadan veya hiç tecrübe edilme
den bu derece masraflı ve geniş şekilde ekimi
ne, müstahsilin teşvik edilmesi ilmin ve zirai 
tecrübenin reddedeceği bir tasarruf idi. Zan
nederim Bakanlığın teknik elemanları da bu 
görüşte idi. Sayın Bakan şahsi inisiyatifi ile 
bu. maceraya girmiş görünmektedir. 

1. — Köylünün ve müstahsilin ekmeye teş
vik edildiği. Meksika menşeli buğday tohumla
rının hangi türleri ne miktarda ve ne kadar 
zaman ve ne kadar sahada tecrübe edildikten 
sonra ekimine müsaade edilmiştir. 

Hangi türlerin hiç tecrübesi yapılmadan 
ekimine müsaade edilmiştir? Bu türlerden ne 
miktar tohum ve gübre dağıtılmıştır? Bunlar
dan ne kadar sahaya ekim yapılmıştır? 

Her iki kategorideki, tohumlardan dağıtı
lan miktarın gübreleri ile birlikte toplam mik
tarları ve b a deUeri kaç liradır? 

2. — Selerin ve yağışların Pamuk ekimine 
imkânsızlaştırdığı veya zorlaştırdığı arazilerin 
tesbiti yapılmış mıdır? Bunların tesbiti yapıl
dı ise yüzölçümü ve zarar miktarları ne ka
dardır? 

3. — Meksika menşeli, buğdayların kuru
yanlarının, hasar görenlerinin ve verim düşü
rücü şekilde zarara uğrayanların yüzölçümü 
ve zarar miktarlarının tesbiti yapılmış mıdır? 
Tesbiti yapıldı ise yüzölçümü ve zarar miktarı 
nedir? ; 

4. — Gerek yağışların ve sel sularının tah
rip eylediği, buğdayların gerekse hava ve to
hum uyuşmazlığı sebebiyle kuruyan veya ku-
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rama temayülü gösteren buğdayların yerlerine 
pamuk tohumu ekilmesi için gerekli masrafa 
yetecek miktarda ve süratle kredi verilmesi 
imkânları düşünülmüş müdür? 

5. — Pamuk ekimi için hazırlanmış olupta 
yağışlar ve sel suları sebebiyle ekimi yeniden 
imara bağlı olan arazilerin ekime hazırlanabil
mesi için gerekli kredinin yeteri kadar ve sü
ratle dağıtılması öngörülmüş müdür? Verilmiş 
bir karar var ise tatbikat ne safhadadır? Ne 
miktar kredi tahsis edilmiştir, ne miktarı fii
len dağıtılmıştır? 

G. — Meksika menşeli buğday tohumları
nın kâfi derecede tecrübesi yapılmadan ve hat
tâ bâzı türlerinin hiç tecrübesi yapılmadan 
ekime geçilmesi tohumların kredi yolu ile ve
rilerek ve bakanlık teşkilâtı ve imkânları ile 
köylüye ve müstahsıla âdeta mânevi baskı ile 
empoza edilmek suretiyle geniş sahalara eki
minin gerçekleştirilmesi bakanlığa ve hüküme
te siyasi, ve hukuki bir sorumluluk yükle
mektedir. Bunun en tabiî sonucu müstahsilin 
bıı yüsden uğradığı bilcümle zararın ve mah
rum. kaldığı mahsûl değerinin hükümetçe taz
minidir. 

Hükümetçe müstahsilin uğradığı zarar ve 
mahrum kaldığı kâr tesbit edilmiş midir? Edil
mişse zararın toplam miktarı kaç Türk lira-
sniır? Bu zararın müstahsile tazmini düşünül
mekte midir? 

7. — Ceyhan nehri ile kollan üzerinde ba
raj ve sulama tesisleri yapılmadan ilerdeki 
senelerde de Çukurova çiftçisinin melhuz za-
"avlannı. ve u«Tavacaqı felâketleri önlemenin 
mümkün olamıyacağı bir gerçektir. 

Bu. gerceik nazara alınarak aşağı Ceyhan 
Havzasını taşkından ve zarardan koruyacak 
n.-n/hau ve kollarına yapımı (kararlaştırılmış ve 
.?îiidü yapılmış ve tamamlanmış bulunan baraj
ların ve sulama tesislerinin, süratle ihalelerinin 
vamlarak gerçekleştirilmesi düşünülmekte mi
dir? Ne zaman, bu projeler gerçekleşecektir? 
Bu hususta yapılan hazırlıklar ne safhadadır? 

T, C. 20 . 5 . 1968 
Enerji ve Tabiî Kaynafklar 

B'alkan'l.ığ.1 
Sayı : 03 ̂ 801 ̂  /400-ÎÎ5404 

Millet Menisi Ba^kanlroma 
Î M : 8 . 4 . 1968 A-PTI. Kanunlar Müdürlüğü : 

7/711 6314/39019 sayılı yazınız. 

710 — 



U. Meclis". E : 3G 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'-
nun, «Meksika menşeli buğday tohumu ile Cey
han nehri ve kolları üzerinde yapılacak baraj 
ve sulama tesislerine» dair yazılı soru önergesi 
cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Refet Sezgin 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'-
nun, «Meksika menşeli buğday tohumu ile Cey
han nehri ve kolları üzerinde yapılacak baraj 
ve sulama tesisleri» ne dair yazılı soru önergesi
nin Bakanlığımızla ilgili 7 nci Madde cevabıdır. 

7. — Ceyhan Havzası Master plân çalışma
larında Ceyhan nehri ve kolları üzerinde sıra-
siyle Aslanitaş Barajı ve Hidroelektrik Santralı; 
Berke Barajı Hidroelektrik Santralı; Kızıltatş 
Barajı ve Hidroelektrik Santralı; Menzelet Ba
rajı ve Hidroelektrik Santralı; Kandil Barajı 
ve Hidroelektrik Santralı ile Adatepe, Şeref
li, KaraJkuz, Sarıkız ve Savrun barajlarının 
yapılması öngörülmüştür. 

Bunlardan Kozan, Kartalkaya ve Kesiksuyu 
(Mehmetli) barajlarının etüt ve projeleri ta
mamlanarak ihaleleri yapılmış ve inşalarına 
başlanmıştır. 

Aslantaş Barajı ve Hidroelektrik Santralı 

İkinci Beş Yıllık Plâna teklif edilen proje
ler arasında bulunmakta olup, projeleri üre
rinde çalışılmaktadır. Gerekli ödenek temin 
edildiği takdirde bu barajın ihalesi de 1969 yı
lında yapılacaktır. 

Ceyhan nehri sularından sulama yapmak 
üzere Cevdetiye Regülâtörü 3 . 10 . 1967 de 
ihale edilmiş olup, sağ sahil sulaması inşaatına 
1968 ve sol sahil inşaatına da 1969 yılında baş
lanılması programlaştırılmıştır. 

Diğer barajlar, fizibilite etütlerinin sonu
cuna ve bütçe imkânlarına bağlı olarak, DSt 
inşaat programlarının tanziminde nazarı itibara 
alınacaktır. 

00 . 9 . 1968 O : 1 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

îçticaret Genel Müdürlüğü 
Şube remzi ve No. S-l-4/12771 

Mevzuat ve Plân 
Konu : Kemal Sanibrahimoğhı'-
nun yazık soru önergesi Hk. 

24 . 6 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 8 . 4 . 1968 tarih ve 7/711-6314/39019 
sayılı yazınız. 

Meksika menşeli buğday tohumu ile Ceyhan 
Nehri ve kolları üzerinde yapılacak baraj ve 
sulama tesislerine dair Adana Milletvekili Ke
mal Sarıibrahimoğlu tarafından verilen yazılı 
soru önergesinde Bakanlığımızı ilgilendiren 

; kredi ile ilgili hususlar T. C. Ziraat Bankası 
I Genel Müdürlüğüne incelettirilmiş ve alman 
] 29 . 4 . 1968 tarih ve 821/124756 sayılı cevabî 

yazıda; 

Yağışların ve sel sularının tahribettiği veya 
I hava ve tohum uyuşmazlığı sebebiyle kuruyan 
ı veya kuruma temayülü gösteren mahsulleri 

kanuni nispette hasar gören çiftçilerin borç-
| larınm ertesi yıla ertelendiği, 
j 
| Kanuni ölçüde mahsulleri hasar gören çift-
İ çilerden borçları tecil, edilenlerim yeni dönem 
| zirai ihtiyaçları için alâkalılarına ödeme güç-
j leri ve ihtiyaçları nisbetinde lüzumlu kredilerin 
; açılmakta olduğu, 
] Pamuk ekimi için hazırlanmış olup, yağış-
j lar ve sel suları sebebiyle ekimi yeniden imara 
j bağlı olan arazilerin tekrar ekime ha-^ırlan'vbil-
| mesi içip. gerekli kredinin yeteri kadar ve sü-
| rat'ie dağıtılması konusunda da lüzumlu kredti-
I Terin açıldığı, ancak; hasar gören üreticinin 
j Bankalarına müracaatla hasarını tesbit ettir-
| meşinin gerektiği, 
s 
I Diğer taraftan, Çevirme, Kimyevi Gübre ve 
i tohumluk temini; hasara uğrayan bağ, bahçe 
| ve meyvecilik tesislerinin imar ve ihyası mak-
| satlariyle ver imlendir ine, iyileştirme konusun-
! da tahakkuk edecek zirai ihtiyaçları için de 
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ödeme güçlerinin müsaadesi nisbetinde alâkalı
lara lüzumlu kredilerin esasen açılmakta ol
duğu, 

bildirilmiştir. 
Bilgi edinilmesi arz ve rica olunur. 

Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel 

T. 0. 7 . 8 . 1968 
Tarım Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Şb. Md. : Bakanlık Müşaviri 

312/72488 
Konu : Adana Milletvekili 
Kemal Sanibrahimoğlu'nun, 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 8 . 4 . 1968 gün Kanunlar Müdürlüğü 
7/711-6314/39019 sayılı yazı : 

Meksika menşeli buğday tohumu ile Ceyhan 
Nehri ve kollan üzerinde yapılacak baraj ve 
sulama tesislerine dair Adana Milletvekili Sa
yın Kemal Sanibrahimoğlu'nun yazılı soru 
önergesinde Bakanlığımızı kapsıyan hususlara 
ailt cevaplanınız aşağıdadır. 

1. — Birinci Beş Yıllık Plânda Ceyhan Neh
ri ve kollan üzerinde baraj ve gerekli tesisle
rin kurulmaJsı suretiyle geniş bir sulamanın, sel 
kontrolünün nazan itibara alınmamış olmasına 
rağmen ikinci Beş Yıllık Plâna ithal edilen 
muhtelif baraj ve hidroelektrik santrallan me-
yanında; Ceyhan Nehri sularından sulama 
yapmak üzere Cevdetiye Reğilâtörü ihale edil
miş olup sağ sahil sulaması inşaatına 1968 ve 
sol sahil inşaatına da 1969 yılulda başlanılması 
programlaştırılmıştır. 

2. — Çukurova'da 700 000 dönüme yakın 
Meksika menşeli buğday tohumu ekimi yapılmış 
bundan ortalama olarak dönüme 410 Kg. mah
sul elde edilmiştir. 

Soru önergesinde belirtildiği gibi Meksika 
buğdayı ekiminden mütevellit fuzulî tarla işgali 
diye bir mesele olmadığı gibi cuz'i miktardaki 
sel baskını dışında yine önergede iddia olundu
ğu gibi tohumun iklime intibak etmemesi ve 
bundan dolayı donması, kuruması ve çürümesi 
diye bir hâdise vukubulmamıştır. Ancak 15 
Mart'ta vukua gelen; en kritik zamanlardaki 
bir soğuk dalgası 3 - 5 tarlada üst yaprakların 

hafif sararmasına sebebolmuş ise de bu tarla
lar kısa zamanda kuvvetli bitki gelişimi saye
sinde normal tarla seviyesinde mahsule yatmış
tır. 

3. — Çeşitli Meclis konuşmalarımda belirt
tiğim gibi Meksika menşeli tohumlar yalnız Çu
kurova'da değil yurdun çeşitli ekolojik bölge
lerinde kışlık ve yazlık buğday olarak ekilmiş 
ve büyük verim elde edilmiştir. 

Bu suretle eskiden olduğu gibi buğday ekip 
ot biçme devri de kapanmış bulunmaktadır. 

Şerefi ve neticesi Türk teknisyeninin ve ça
lışkan Türk çiftçisinin olan bu projenin bütün 
sorumluluğu şahsıma aittir. 

Bilgi edinilmesine emirlerinizi arz ederim. 
Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 

17. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nın, Türkiye ile NATO arasındaki münasebet
lere dair sorusu ve Başbakan Süleyman Demi-
reVin yazılı cevabı (7/724) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandınlmasına delâ
letlerini derin saygılanmla rica ederim. 

Coşkun Kırca 
istanbul Milletvekili 

Bâzı üniversite öğretim üyeleri ve yardımcı
ları tarafından 4 Nisan 1968 günkü bâzı gazete
lerde yayınlanan bir bildiride, Kuzey Atlantik 
İttifakı ve bu ittifak ile Türkiye arasındaki mü
nasebetler konusunda maddi vakıa mahiyeti ta
şıyan bâzı hususlara istinadedildiği görülmekte
dir. 

Söz konusu hususlann maddi vakıa olarak 
mevcut bulunup bulunmadığının Türk kamu 
oyunca bilinmesinde, NATO konusundaki tar-
tışmalan aydınlatmak bakımından büyük fayda
lar olduğu meydandadır. 

1. Bu bildiride, «Fransa, NATO'dan fiilen 
aynlmış durumdadır» denmektedir. 

a) Fransa, Kuzey Atlantik ittifakının fes
hini ihbar etmek niyetinde olduğunu mu, yoksa 
olmadığını mı resmen ifade eylemiştir? 

b) Fransa, Kuzey Atlantik ittifakının askeri 
teşkilâtının bütün unsurlarından aynlmış mıdır? 
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Ayrılmamış ise, Fransa, NATO içindeki entegre 
askerî faaliyetlerden hangilerine halen katılmak
tadır. 

c) Fransa'nın NATO'nun entegre askerî teş
kilâtından çektiği birliklerinden İttifakın kap
sadığı bölgede bulunanlar ile NATO'nun en
tegre askerî teşkilâtına dâhil diğer müttefik bir
likler arasında hazerde eğitim ve hareket ve 
lojistik plânlaması konusunda halen işbirliği ya
pılmakta mıdır? Bu Fransız birlikleriyle NATO 
entegre askerî teşkilâtına dâhil müttefik bir
likler arasında savaş halinde harekât işbirliğini 
sağlamak üzere alınmış tertipler var mıdır? 
Fransa'nın çekilmiş olduğu entegre askerî faa
liyetlerle ilgili NATO askerî mercileriyle resmî 
irtibatı var mıdır? Var ise, bu irtibat nasıl 
sağlanmaktadır? 

2. Ayni bildiride, «Olaylar, Türkiye'nin 
kendi ulusal gücünü kendi güvenliği, için NA-
TO'dan isin almaksızın kullanmıyacağını göster
miştir» denmektedir. 

a) Kuzey Atlantik ittifakına Taraf Devlet
ler, askerî birliklerinin tamamını veya bir kıs
mını NATO komutasına vermeye (assigned) ve
ya savaş zamanı için ayrılmaya (earmarked) 
mecbur mudurlar? 

b) Türkiye, NATO komutasına verdiği ve
ya ayırdığı askerî birliklerini her istediği zaman-
NATO komutanlığından çıkarmaya yetkili mi
dir? 

c) NATO komutasına verilmiş veya ayrıl
mış aı!:™î birliklerimiz üzerinde, Kuzey Atlan
tik ittifalanı ilgilendirdiği Türkiye'nin de tas
vibi ile yetkili NATO mercilerince tesbit edilen 
savaş hâli dışında, NATO komutanlığının hare
kât komutasına ilişkin yetkileri var mıdır? 

d) Türkiye'nin NATO komutasına verdiği 
veya ayırdığı askerî birlikleri, münhasıran kendi 
millî menfaatlerini ilgilendirir saydığı harekât 
için, NATO mercilerinden her hangi bir surette 
izin alması- söz konusu olmadan istediği gibi 
kullanma yetkisi var mıdır? Son Kıbrıs buhra
nında durum bu açıdan ne olmuştur? 

e) NATO askerî kamutanlığına bağlı ol
mamakla beraber, Kuzey Atlantik Andlaşması 
uyarınca memleketimizde bulunan ve Amerikan 
askerî birliklerinin istifade ettiği üs ve tesisler, 
Türkiye tarafından tek taraflı tasarruf yoluyla 
her gerekli görüldüğü anda, münhasıran Türk 

millî menfaatlerini ilgilendiren hususlar için 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin emrine ve istifade
sine tahsis edilebilir mi? Son Kıbrıs buhranında 
durum bu açıdan ne olmuştur? 

3. Aynı bildiride, «Yabancı üslerden kalkan 
uçaklar Türkiye'yi nükleer bir savaşın eşiğine 
götürebilir» denmektedir. 

a) Hâlen memleketimizde, kontrolü Türk 
makamlarının elinde bulunsun veya bulunmasın, 
Kuzey Atlantik İttifakı içinde Müttefikimiz olan 
devletlere ait şu veya bu çeşit stratejik nükleer 
silâhlar bulunmakta mıdır? Bu gibi silâhlar 
halen memleketimizde bulunmamakla beraber, 
daha önceki tarihlerde bulunuyor idiyse, bunla
rın memleketimize getirilmiş ve bilâhara çekil
miş olduğu tarihler hangileridir? 

b) Memleketimizdeki üs ve tesislerde bu
lunan müttefik askerî birlikler, halen Türk 
mercilerinin bilgisi ve muvafakati dışında as
kerî harekâtta, ezcümle, yabancı bir devleti is
tihdaf edebilecek harekâtta bulunabilirler mi? 

T. 0. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 19.8.1963 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-178/6191 
Konu: istanbul Milletveki
li Coşkun Kırca'nın yazılı 
soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanunlar Müdürlüğü : 
ilgi: 10 . 6 . 1968 tarih ve 6411/39573-7/724 

sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'mn Tür

kiye ile NATO arasındaki ilişkilere dair 
17 . 4 . 1968 tarihli yazılı soru önergesinin ce
vabı, iki nüsha olarak, ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

istanbul Milletvekili Coşlmn Kırca'mn Türkiye 
ile NATO arasındaki ilişkilere dair yazılı soru 

önergesinin cevabıdır 

1. a) Fransa, Kuzey - Atlantik İttifakının 
kendi bakımından feshini ihbar etmek niyetin
de olduğuna dair şimdiye kadar resmî bir be
yanatta bulunmamıştır. Buna mukabil, Fran-
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sa'mn 1969 dan sonra ittifaka üye olarak kal
maya devam edeceğine delâlet eden beyan ve 
emareler mevcuttur. 

b) Fransa, Kuzey - Atlantik îttifakmm as
kerî teşekilâtmm bütün unsurlarından ayrılmış 
değildir. 

Fransa, Askerî Komiteden ve SHAPE'den, 
ayrılmış olmakla beraber anılan Komite ve ka
rargâh nesdinde irtibat heyetleri bulundurmak
tadır. 

Ayrıca, Fransa, NATO'mm aşağıdaki aske
rî kurum ve kuruluşlarını terk etmemiştir : 

NADGE (NATO Bölgesel Hava Savunması), 
HAMSO (NATO Bakım ve İkbal Ajansı), 
HAWK Silâhının Üretim ve Lojistik Teşkilâtı, 
Orta - Avrupa Petrol Boru Hattı î letmesi, Müt
tefik Uzak Mesafe Hatları Bürosu, Askerî 
Standardizasyon Bürosu, Müttefik Eadyo Fre
kansları Bürosu, Müttefik Muhabere Güvenliği 
Bürosu, AGAED (Havacılık ve Uzay Araştır
ma ve Gerçekleştirme Danışına Grupu), Von 
Karman Enstitüsü, Müttefik Deniz Muhabere 
Bürosu, Millî Silâhlanma Müdürleri Heyeti. 

c) Fransa'nın NATO'nım entegre askerî 
teşkilâtından çektiği birliklerinden ittifakın 
kapsadığı bölgede bulunanlar ile NATO'mm en
tegre askerî teşkilâtına dâhil diğer müttefik 
birlikler arasında hazerde eğitim, hareket ve lo
jistik plânlaması konusunda gerekli işbirliğinin 
yapılması hususunda Fransız Genelkurmay Baş
kanı Ailleret ile SHAPE Kumandanı General 
Lemnitzer arasında bir anlaşma imzalanmış bu
lunmaktadır. 

Bu anlaşmada harb zamanında Fransız ve 
NATO memleketleri arasında yapılacak işbirli
ğini sağlamak üzere gerekli tertipler derpiş edil
mektedir. 

Fransa'nın, çekilmiş olduğu entegre askerî 
faaliyetlerle ilgili NATO askerî mercileriyle res
mî irtibatı mevcuttur. Bu irtibat, Fransa'nın 
Askerî Komite, SHAPE, AFCENT ve diğer il
gili. NATO karargâhları nezdinde bulunan Fran
sız askerî temsilcileri tarafından sağlanmakta
dır. 

2. a) Kuzey - Atlantik Andlaşraarmım hiç
bir hükmü, müttefik memleketleri, askerî bir
liklerinin tamamını veya bir kısmını NATO ko
mutasına tahsise veya savaş zamanı için ayır
maya mecbur etmemektedir. 

b) Buna mâni hiçbir husus yoktur. Mütte-
fiklerarası münasebet, bittabii böyle bir durum
dan müttefiklerin haberdar edilmesini gerekli 
kılar. 

c) Savaş hali dışında NATO Komutanlığı
nın, NATO'ya tahsis edilmiş birliklerimiz üze
rinde harekât komutasına ilişkin yetkileri yok
tur. 

d) Türkiye, NATO'ya muhassas kuvvetleri
ni millî zaruret ve olağanüstü hallerde uygun 
göreceği şekilde kullanabilir. Böyle hallerde, 
mümkün olan iîk fırsatta NATO mercilerinin 
keyfiyetten haberdar edilmesi gerekir. 

Son Kıbrıs buhranında Türkiye'nin, gerekli 
askerî hazırlıklarda bulunmak için NATO'dan 
her hangi bir müsaade alması gibi bir durum 
ortaya çıkmamıştır. 

3. a) Memleketimizde, Türk makamlarının 
veya Kuzey - Atlantik İttifakı içinde müttefi
kimiz olan devletlere ait stratejik nükleer silâh 
bulunmamaktadır. Stratejik bir silâh olan Jü
piter mevzileri Çiğli'de 1960 yılında kurulmuş
lardı. Bilindiği gibi bu silâhlar 1963 yılında 
Türkiye'den çıkarılmışlardır. 

b) Türkiye'de, Türkiye'nin mülkiyetinde 
ve kontrolunda bulunan müşterek savunma te
sisleri vardır. 

Türk makamlarının bilgi ve muvafakati ol
madan, tesislerdeki müttefik personelin yaban
cı bir Devleti istihdaf edecek bir harekâtta bu
lunabilmeleri mümkün değildir. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

18. —• Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaV-
m, Sakarya'nın Kayalar Memduhiye köyündeki 
kanalın beton duvar içine alınmasına dair sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sez-
yin'in yazılı cevabı (7/728) 

24 . 4 .1968 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasında aracılığınızı saygılarımla 
rica ederim. 

Hayrettin Uysal 
Sakarya Milletvekili 
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Sakarya Merkez ilçeye bağlı Kayalar Moıa-
duhiye köyünde 1967 yılında yapılan Kayalar 
deresi ıslah kanalı ile düşünülen fayda sağla
namamıştır. Adapazarı - Akyazı şosesinin, kö
yün altından geçen yolun ve köyün içinden ge
çen derenin beton köprüden köyün içine kadar 
olan kısmında yapılan kanal; 800 - 900 bin li
raya çıkan beton bağlamalarla birlikte yakla
şık olarak 2 milyon İkaya mal olmasına rağ
men dere etrafında oturan 51 hane halkı sürek
li bir tehdit altında bulunmaktadır. 

Köy halkı bu durumu Başbakanlığa, ilgili 
bakanlıklara ve son olarak da aynı köy halk'. 
adına Nuri Atay, Başbakana duyurmuş bulu
nuyor. 

Fakat hiçbir cevap alamadıklarından da üzü
lüyorlar. 

Devlet Hazinesinden 2 milyon lira harcana
rak açılmış bulunan bu kanalm etrafını beton 
duvar içine alıp da, derenin tanı olarak ıslahı 
yoluna gidilmezse, kanal etrafında olduran 51 
hanenin göç etmesi gerekecek, bu hal tarım fa
aliyetlerine de büyük ölçüde zarar verecektir. 

1. Bu açıklamam ve köylülerin yaptıkları 
müracaatlar da dikkate alınarak,, gerçeğin tes-
biti için durumun yerinde incelenmesi zorunlu-
ğu aşikârdır. 

Bu nedenle ve ilerde doğacak tehlikenin şim
diden bertaraf edilmesi ve önlenmesi için belirt
tiğim hususların tetkiki ne zaman yapılacak
tır? 

2. Bütün bu gerçekler karşısında kanabil 
tekrar ele alınmasına, düzenleme ve ıslah ted
birlerini tamamlayıcı bir unsur olarak beton 
duvarla takviye etmeye, 51 haneyi tehlikeden 
kurtarıcı çalışmaya fiilen ne zaman başlanacak
tır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
Sayı : 02/8012/617 

4.7.1968 

İlgi: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

10 . 6 . 1968 gün, Kanunlar Müdürlü
ğü; 7/728-6447/39867 sayılı yazanız. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm; 
«Sakarya'nın Kayalar Memduhiye köyündeki 
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kanalın beton duvar içine alınnıa.ji» na dair ya
zılı soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederi;--1. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakana 

Eefet Sesgin 

Sakarya Milletvekili Kayret î'in Uysal'm, Sakar
ya'nın Kayalar Memduhiye köyündeki kanalın 
beton duvar içine alınmasına dair yazılı soru 

önergesi cevabıdır 

1. Kayalar deresinin bahsi geçen köyün 
mansabmdaki klanımda, husule getirdiği talkın
ları önlemek için daha önceki senelerde Devlet 
Su 13leri Genel Müdürlüğünce gerekli ıslahat 
yapılmış ve köye yalan bir Insımda yatağın ki
fayetti olusu dolayısiylo hitam bulmuştur. An
cak mansaptaki ıslah dolayısiyle membada ki
fayetli olduğu belirtilen ya lakta bir miktar ta
ban. inmesi ve bunun neticesi olarak da bâzı 
kısımlarda ehemmiyetli oln.uyan kıyı oyulmala
rı husule gelmiştir, Huri Atay'm müracaatı üze
rine bu oyuntulardan bir tanesi 1967 yılında do
zerle tahkim edilmiş ye kemlisi tarafından da 

Sadece adı gecen 
.••e kadar yaklaşnuş 

olan bu oyuntu ekonda 1083 yılında vâki elan 
fezeyanlarda her hangi bir binaya zarar vere
cek bir durum husule gelmemiştir. Yukarda 
da bahsedildiği gibi yatak kifayetlidir. Ancak 
fevkalâde anormal feyezanlar netice:!, o ('la kı
sa süreli olmak üzere bir zarar hulule gelebilir 
ki, siı adiye kadar vâki olmamıştır. Bu da mev
cut yatağ.ı istenilen şekilde tahkim için bir za
ruret teşikl etmemektedir. Ancak husule gele
bilecek oyuntulara karşı bir tedbir düşünülebi-
lirse de bu sebep de yatağın boydan boya tahki
mini icabettirir nitelikte değildir. Bugün için 
vâki olan oyuntular tahkim edilnıh ve ürerinden 
feyezan geçmiş olmasına rağmen her hangi bir 
tahribe uğramamıştır. 

2. Yapılan inceleme neticesinde hasar gör
düğü bildirilen binalarda hor hangi bir zarar mü-
şahade edilmediğinden bu hususta, bugün için 
her hangi bir işlem yapılması düşünülmemekte
dir. 

çitlerle takviye edilmiştir 
sahsa ait samanlıca D ine! 
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19. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
31 u§ Devlet Hastanesinin mütehassıs hekim ih
tiyacına dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Vedat Âli Özkan'ın yazılı cevabı (7/732) 

3 . 5 . 1968 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına aracılğmızı saygılarımla rica ede
rim. 

Nermin Neftçi 
Muş Milletvekili 

Muş Devlet Hastahanesi için bir Nisaiye ve 
bir dahiliye mütehassısına şiddetle ihtiyaç var
dır. Halen bu iki klinik birer ay müddetle ge
len geçici mütehassıslarla idare edilmektedir. 

Devamlı mütehassısların tâyini hususunda 
Bakanlığınız ne gibi tedbirler almıştır? 

T. O. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Zatişleri ve Muamelât Genel 

Müdürlüğü 
Encümen Şubesi 28 . 8 . 1968 

73868 

Millet Meclisi Başkanlığı 

ilgi : 10 . 6 . 1968 tarih ve 6518/40128 -
7/732 sayılı yazıya karşılıktır. 

Muş Devlet Hastanesi münhal mütehassıs
lıkları Bakanlık haberler bülteninde ilân edil
mekte olup, istekli bulunduğunda tâyinleri 
cihetine gidilecektir. 

Asillerinin tâyinine kadar mezkûr hastaneye 
muvakaten ve münavebe suretiyle Dahiliye ve 
Nisaiye mütehassıslarının görevlendirilmesine 
devam edilecektir. 

Sosyalleştirilmiş bölgelerde mütehasıs tabip
lerin devamlı olarak kalmalarını sağlamak için 
Sosyalleştirme tazminatları artırılmış, 224 sayılı 
Kanunda 3 sene olan mukavele süresinin de bir 
seneye indirilmesiyle ilgili kanun teklifi Bakan
lığımızca hazırlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Vedat Âli Özkan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

20. — 31 uş 31illetvekili Nermin Neftçi'nin, 
31 u§ ilindeki sağlık ocaklarının doktor ihtiya
cına dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Vedat Âli Özkan'ın yazılı cevabı (7/733) 

3 . 5 . 1968 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına aracılğmızı saygılarımla rica ederim. 

Nermin Neftçi 
Muş Milletvekili 

Mahrumiyet bölgesi olan Muş ili, sağlık sos
yalizasyon teşkilâtı bakımından pilot bölge ola
rak kabul edildiği halde, birçok sağlık ocakları 
ve sağlık evleri doktorsuz bomboş beklemekte
dir. Meselâ: Kızılağaç - Mercimekkale - Kara-
köy - Çaylar - Güllüova ve Karaağır nahiyeleri 
sağlık ocaklarına ne zaman doktor tâyini yapı
lacaktır?. 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Zatişleri ve Muamelât Genel 

Müdürlüğü 
Encümen Şubesi 28 . 8 . 1968 

73867 

Millet Meclisi Başkanlığı 

İlgi : 10 . 6 . 1968 gün ve 6519/40127 -
7/733 sayılı yazıya karşılıktır. 

Muş Sosyalelştirme bölgesi Kızılağaç Sağ
lık Ocağı tabibliğine Dr. Vahit Terim'in, Mer
cimek kale Sağlık ocağı tabibliğine Dr. Os
man Kurşun'un, Çaylar Sağlık ocağı tabibliği
ne de Dr. ismail Karul'un tâyinleri yapılmış 
olup, aynı il Karaköy, Güllüova ve Karaağıl 
Sağlık ocaklarına da ilk imkânda tabip tâyini 
için not alınmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Vedat Âli Öskân 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

21. — Yozgat 31illetvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Dar
boğaz ve Porsuk köylerini, Ulukışla ve Anka
ra - Adana yoluna bağlıyacak köprüye dair so
rusu ve Köy İşleri Bakanı H. Turgut Toker'in 
yazılı cevabı (7/738) 
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11 . 6 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Köy işleri Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Yozgat Milletvekili 
Nuri Kodamanoğlu 

Niğde ili Ulukışla ilçesine bağlı Darboğaz ve 
Porsuk köylerinin Ulukışla ile ve Ankara - Ada
na asfaltı ile irtibatını sağlıyan yol, büyük bir 
dereden geçmekte olduğundan ve bu derede ya
pılması yıllardan beri vadedilen köprü de henüz 
yapılmadığından yağışlı havalarda ve özellikle 
Kışın irtibat ve münakale tamamen kesilmekte
dir. 

Bu sebeple her iki köy halkı : Basta sağlık 
olmak üzere idari birçok ihtiyaçlarını temin ba
kımından ciddî sıkıntılara uğramak yanında, na
kil imkânsızlığı yüzünden birkaç yüz ton elma 
mahsûlü çürümekte ve dolayısiyle köy halkı pek 
büyük iktisadi mahrumiyet ve zararlara katlan
mak zorunda kalmaktadır. Bir yılda uğranan 
zararın, köprünün maliyetini aştığı tahmin olun
maktadır. 

Bu duruma son vermek üzere köprü için 
gerekli tahsisat ne zaman sağlanacak ve inşaatı
na bilfiil hangi tarihte başlanacaktır? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 2 . 7 . 1968 

Müsteşarlık 
Sayı : 2348/09506 

Konu : Yozgat Milletvekili Nu
ri Kodamanoğlu 'nun yazılı öner
gesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 15 . 6 . 1968 tarih ve Gn. S. Kanunlar 

Md. 7/738-6611/41534 sayılı yazıya. 
Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Darboğaz 

ve Porsuk köylerini, Ulukışla ve Ankara - Adana 
yoluna bağlıyacak olan köprüye dair Yozgat 
Milletvekili Nuri Kodamanoğlu'nun vermiş oldu
ğu yazılı soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuş
tur. Arz ederim. 

H. Turgut Toker 
Köy İşleri Bakanı 

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Darboğaz 
ve Porsuk köylerini Ulukışla ve Ankara - Ada
na yoluna bağlıyacak olan köprü hakkında Yoz-
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gat Milletvekili Nuri Kodamanoğlu tarafından 
Köy işleri Bakanlığına yöneltilen yazılı soru 
önergesi cevabıdır. 

Niğde ili Ulukışla ilçesi dâhilinde inşası ta-
lebedilen ve Darboğaz, Porsuk köylerini Ulu
kışla ve Ankara - Adana yoluna bağlıyacak olan 
köprü, 1968 bütçe yılı proje programlarımıza 
alınmıştır. 

1968 bütçe yılı içersinde projesi tanzim edi
lecek, bütçe imkânları müsaidolduğu takdirde, 
1969 bütçe yılında yapılmasına çalışılacaktır. 

22. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilcesine bağlı Ha
sangazi köyünün içme suyu tesisatına dair so
rusu ve Köy İşleri Bakanı H. Turgut Toker'in 
yazılı cevabı (7/739) 

11 . 6 . 1968 
Millet Meclisi Sayın Başkanılğına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Köy işleri Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Yozgat Milletvekili 
Nuri Kodamanoğlu 

Niğde iline bağlı Ulukışla ilçesinin Hasan-
gazi köyü içme suyu büzleri tamamen tahribol-
duğundan bu kısmın demir boruya tahvili ge
rekmektedir. Bu maksatla gerekli tahsisat ne 
zaman sağlanacak ve inşaata bilfiil ne zaman 
başlanacaktır? 

T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 9 . 9 . 1968 

Müsteşarlık 
Sayı : 3168/12889 

Konu : Yozgat Milletvekili Nu
ri Kodamanoğlu'nun önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 15 . 6 . 1968 tarih ve Gn. S. Ka Md. 

7/739-6612/41535 sayılı yazı. 
Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hasangazi 

köyünün içme suyu tesisatına dair Yozgat Mil
letvekili Nuri Kodamanoğlu tarafından Bakan
lığıma verilen yazılı soru önergesi cevabı ilişikte 
sunulmuştur. Saygılarımla. 

H. Turgut Toker 
Köy işleri Bakanı 

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hasangazi 
köyünün içme suyu tesisatına dair Yozgat Mil
letvekili Nuri Kodamanoğlu tarafından verilen 
yazılı soru önergesi cevabıdır. 
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Niğde - Ulukışla - Hasanga:d kcyimikı içme ! Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Bey ağılı 
suyu isi, 1968 bütçe yılı istikşafı etüt program-- ' köyünün su işine dair Yozgat Milletvekili kiuri. 
lanmızda bulunmaktadır. ' Kodamanoğlu tarafından Köy işleri lkıkiüil:;ğ:na-

Etüt sonucuna göre valilikçe pnvau? iesbit j yöneltilen yazılı. soru önergesi cevabidir. 
edilecek ve inşanı uygun görülecek bü/çc yılın
da icraat programlarca alınacaktır. 

i iğde - Ulukışla - Beyağılı köyünün içme su
ya istikşafı etüdü yapılmıştır. Kesif bedeli 

Bu itibarla, adı geçen köyün içme zııya fce- I loö 000 Tl. halk yardımı Gl 000 Tl. (5 009 Tl. sı 
sislerinin 1989 bütçe yılı icraat programlar ım | nakit, 56 Oüö Tl. işçilik) öncelik pvrva'aı ise, 
tanzimi esnasında dikkat na^arma aİK-acab. Jdı- | 110 dur. 
kanlığımıza teklifte baılunt: iması Kusurunda, i Adı geçen köyün içme suya işi İS63 bütço 
Niğd.e Valiliğine yereldi talim ai verikmgk, 

Valilikçe 1969 yılı icraat prog.ra\:dar.ma tek-
lif edildiği takdirde, programda kalması sağla
nacak, lüzumlu tahsisatı ayrılacaktır. 

73. —- Yozgat MİUchu 'ri'i Nuri Jiddueenee} 
lu'nun, Niğde'nin. I'lakuda ilvj.duc imi/it Hepaa 
lı koyunun su isine dair serumu, er /.7İ// .ederi 
Hakanı II. Tvr<jut Tokerdn -ı/azdı. cer^du (7/7id) 

11 . 0 . .1.900 
Millet Meclisi Sayın Başkal ığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Koy Meri Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevapla'adırdma-
sıııa delâletlerinizi saygılarımla rioa ede:ıim. 

Nuri Kodaman--»ğlu 

Niğde ili Ulukışla ilçesine bağb Feyağd"; kö
yünün su borusu ihtiyacı için köy halkı i:;rafın- j 
dan gerekli malî yardım sağlandığı kal/k öngü-
ne kadar, konunun mütaaddit vai/krü rağmen 
ele abnamadığmı öğrenmiş buürmıryuimım 

Bu maksatla gerekli tahsisat ııe .saman temi » 
ve ihtiyacın giderilmesi hangi tarihle mümkün 
olacaktır? 

T. O. 
Köy İsleri Bakanlığı 2 . 7 . 1968 

Müsteşarlık 
Sayı : 2347/09505 

Konu : Yozgat Milletvekili Nu
ri Kodamanoğlu'mm önergemi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İltfi : 15 . 6 , 1968 tarih ve Gu, S. 'Jammlar 

Md. 7/740-6018/41^6 sayılı yanlan, 
Niğde'nin Ulukışla ilcesine bnğ.b. 7kyağr!t 

köyünün su işine dair Yozgat 'M.İB ete ol ;i!i Huri 
Kodamanoğlu. tarafından Bakanb/ıma yönskiöm 
yazılı soru önergesi cevabı ilişikte snnulümşbar. 
Ara ederim. 

H, Turgut Toker 
Köy işleri Bakanı 

î yık proje programlanmışa abnmıştır. Yılı içer-
] skide projesi hazırlanacak ve valilikçe isygun 

görülecek bütçe yılında inşaat progi am.Iarmm-a 
alınacaktır. 

Bu itibarla; 1960 bütçe yıh il icraat program
la?;. hasırlanırken, Beyagd köyü içme suyu işi
nin göa önünde bulımdurmarabş Kakanhğmmm, 
teklifte bulunulması hususunda, Bığdc Vakkği-
ne gerekli talimat verilmiştir. 

Valilikçe 1969 icraat programına U/mî edil
diği takdirde, programda kalması sağlanacak, 
lüzumlu tahsisatı ayrılacaktır. 

di. ----- Yoz ç/al; Jlîulelvekili Nuri Kodama.nofı-
lu.'nnn, Nifjde'nin İderkez nicesine baf/h 7da-
d'Mi-'u'dai") köırihıde kundan Tanın Kredi Koo-
peral-i.finin faa Hilelini'. da'i1 ;;orne.n re T''-aV:7. 
Hakanı Alime t T ürk eV in yeızıh cevabı (7/741) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki serumun, Be.ym Ticaret kk.kam 

bara/';,.)dan yapılı olarak covapland-rımmsma 
delaletle dııisi saygılarında ara edebin. 

Yozgat îâijîetvekili 
Nuri Kodama^oğkı 

Niğde ili merkez i'icesmc bağlı Made.aşdüa. 
n köyünde kurulması için tsşebbüs vo ınuam.o-
tı ikmal edilen Tarım Kredi Kooperatifinin ili-
îmı ne aaman faaliyete geçeceğinin bildirilme
sini dilerim.. 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Şube remzi ve No. : Ş. 1 - 2/1 

Konu : Elmalı köyünde ku
rulması istenen Tarım Kredi 

Kooperatifi İlk. 
28 . 8 . 1968 

Millet Meclisi Başkanıığma 
İlgi : 15 . 6 . 1968 gün ve 7/771 - 6314/41537 

sayılı yazınız. 

718 — 
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ÎTı-ğdo rmrkes ilçesine bağlı 1891 sayılı De
ğirmenli Tanım Kredi Kooperatif in rloıı ayrıla
cak Elmalı (Madenşıhları), Himmetti ve Ça
yımı köylerini çalınma a l an içine almak ve 
ınorkeıd oo Elmalı köyünde olmak üzere yeni 
ür Tavım •TÎ:U Kooperatifinin kurulmadı 

hu:nrmm]aki Yozgat Milletvekili Nuri Roda
ma loğlu tarafından verilen yazılı soru öner
gem iherjrm, durum T. C. Ziraat Bankası Ge
nel Müdürlüğünden sorulmuştur. 

T, 0. r.'iivaat Bankasından alınan 28.6.1983 
f;'in. ve If'C 302/1.505 sayılı yakıda; Himmetti ve 
Çayırh köylerini çalışma alanına almak ve 
morbrâ de r inndı İMadenşıhları) köyünde ol
mak üz'^e yeni bir Tarım Kredi Kooperatifinin 
îıuıul.marı, prensip itibariyle uygun görülmüş 
olduğundan, bahisle, halen bağlı bıüıraduklau 
109': saydı. Değirmenli Tarım Kredi Koopera
tifinden ayrılmaları için, Genel Kuruldan olum
la ka-ıamn sîımn?.*,'. gerektiği ve bu bakımdan, 
faaliyotte brdunan 1894 sayılı Tarım Kredi Ko-
cpsra'ifHin önümüzdeki yıl, illi toplanacak Ge~ 
n"! Kurul toplantısında görüşülmek üzere Ana-
fîöü!e".me-'.i.ln 19 nmı maddesine göre, adı geçen 
lıoyle'dn. kooperatifin iş sınırı dışına çıkarılma-
-n. haiiusn'ida, gündemkıe bir madde eklenmesi 
v*. bu konuda Genel Kuruldan olumlu karar 
alındıktan ve tutanakları da onaylandıktan 
noııra, T Tim Eredi Kooperatifleri umumi ta
limatname^. - teşkilât faslındaki örneklere güre 
bilp. cetvellerinin düzenlenmesi hususlarında 
muh dk şubelerine 27 . 3 . 1963 gün ve 163 nu
mara:''. yazı!aıiyle gerekli talimatın verilmiş 
ol .!uğu belirtilmektedir. 

Bu sobenle, Elmalı köyünde kurulması is'ce-
ıiilen kooperatifin kuruluş işleminin tamamlan
ması, 1894 saydı Değirmenli Tarım Kredi Koo
peratifi Genel Kurulundan adı geçen üç köyün 
kooperatifin çalışma alanı dışına çıkarılması 
husufunda alınacak olumlu karara bağlı bulun
duğu bildirilmektedir. 

J' yfiyeti arz ederim. 

:J5. ----- ('iresun Milletvekili Kudret Iiosule/-
în, Adli re T eviyiz Mahkemeleri ile Damstay-
d.aki dosyalara dair sorusu re Adalet iia.kttm 
Kasan Dine e i-''in yazılı cevabı. (7/742) 

— 719 

Lîilbt Mecl'si Bakanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına de-
laletbi'inisi RVZ ve rica ederim. 

-,-. - ) .-> -• - ' "V 
J L . J .. •-' . - ' . . i •-> 

Giresun Milletvekili 
Kudret Boşu ter 

1. Adlî mahkemelerde 1901 den bu yana 
her yıl itibariyle; 

a) Açılan hukuk ve ceza dâvaları toplam 
sayısı nedir, ne kadarı sonuçlanmıştır? 

b) Temyiz Mahkemesine gelen dosya sa
yısı nedir, ne kadarı sonuçlanmıştır? 

2. Temyiz Mahkemesinde daireler itiba
riyle bir dosyanın, incelenmeye başlanması 
için geçen süre, ya ldak i olarak ne kadardır? 

3. Danıştayda; 
a). Halen mevcut dosya sayısı nedir? 
b) 1961 den bu yana her yıl itibariyle ida

renin lehinde veya aleyhinde sonuçlanmış dâva 
sayiüi. nedir? 

4. Türkiye'de toplam mahkûm ve mevkuf 
sayısı nedir? 

5. İdari ve adlî kazanın toplam yargıç sa
yısı nedir? 

T. G. 
Adalet Bakanlığı 15 . 7 . 1968 

Zat'şleri G. Müdürlüğü 
Sayı : 31300 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 15 . 6 . 1968 tarih ve Kanunlar Mü
dürlüğü ifadeli 7/742, 6615/41575 sayılı yazı
nız : 

Giresun Milletvekili Kudret Bosuter tarafın
dan verilen ve yazılı olarak cevaplandırılması 
istenilen soru önergesine ait Bakanlığımız ce
vabı iki nüsha olarak ilişikte sunulmutşur. 

Önergede bahsi geçen ve Danıştayla ilgili 
bilgilerin Devlet Bakanlığından istenmesini say
gı ile arz ederim. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 

Giresun Milletvekili Sayın Kudret Bosuter 
tarafından verilen 12 . 6 . 1968 tarihli soru
nun cevabı aşağıdadır : 

Bakanlığımızda mahkemeler ve Yargıtayla 
ilgili istatistiki bilgiler yıl sonu itbariyle top
lanmaktadır. Bu sebeple 
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1. — Adli mahkemelerde : 
a) Genel mahkemeler : 1961 yılından 1967 

yılı sonuna kadar açılan Hukuk ve Ceza Dâva
larının toplam sayılan il© sonuçları yıl itiba
riyle (Ek : 1) sayılı cetvelde ayrı ayrı göste
rilmiştir. 

b) Yargıtaya gelen ve sonuçlanan dosya 
sayısı 1961 den 1967 yılı sonuna kadar olmak 
üzere (Ek : 2) sayılı cetvelde ayrı ayrı göste
rilmiştir. 

2. — Yargıtayda daireler itibariyle bir dos
yanın incelenmeye başlanması için geçen süre
nin : 

Birinci Hukuk Dairesinde : 15 gün, 
İkinci Hukuk Dairesinde : Duruşmalı işler 

için 3 ay duruşmasız işler için 1 ay, 
Üçüncü Hukuk Dairesinde : Duruşmalı iş

ler için 2 ay duruşmasız işler için 1 ay, 
Dördüncü Hukuk Dairesinde : 12 ay, 
Beşinci Hukuk Dairesinde : Duruşmalı iş

ler için 1 ay, duruşmasız işler için 8 - 1 5 gün, 
Altıncı Hukuk Dairesinde : 4 ay, 
Yedinci Hukuk Dairesinde : 3 ay, 
Sekizinci Hukuk Dairesinde : 21 - 30 gün, 
Dokuzuncu Hukuk Dairesinde : 3 - 4 ay, 
Ticaret Dairesinde Acele sayılan işler için 

bir buçuk iki ay, normal işler için 8 - 10 ay, 
duruşmalı işler için 1,5 sene, 

icra ve İflâs Dairesinde : 3 - 10 gün, 
Birinci Ceza Dairesinde : Duruşmalı işler 

için 5 - 6 ay, duruşmasız işler için 10 - 15 ay, 

İkinci Ceza Dairesinde : Tahliye isteği var
sa geldiği gün, tutuklu işler için 2 - 3 gün, kı
sa zaman aşımı işler için 10 - 15 g\m normal 
işler için 2 ay, 

Üçüncü Ceza Dairesinde : 1 ay, 

Dördüncü Ceza Daireisnde : 2 - 3 ay, 

Beşinci Ceza Dairesinde : Duruşmalı işler 
için 1 ay, duruşmasız işler için 7 ilâ 10 gün, 

Altıncı Ceza Dairesinde : 1 hafta, 

Yedinci Ceza Dairesinde : Duruşmalı işler 
için 1 ay, duruşmasız işler için 15 gün, 
olduğu ve daireler üzerinde ilmî inceleme ya
pılması gereken dosyalar geldiği takdirde tet-
kikatm inceleme sonuna kadar gecikebileceği, 

Yukarıda bildirilen sürelerin karara bağla
ma tarihi olduğu, karara bağlandıktan sonra 
bu süreye müsveddenin hazırlanması, müsved
denin düzeltilmesi, ilâmın hazırlanması, kar
şılaştırılması, imzaların tamamlanması için ge
rekli sürenin ilâve olunması lâzımgeldiği ve 
bu sürenin de 5 - 20 yıl arasında değişebile
ceği, 

Yargıtay Başkanlığından alman 6.7.1968 
tarih ve 4045/4190 sayılı yazıdan anlaşılmış
tır. 

3. — Türkiye'de toplam mahkum ve mev
kuf sayısı 45 026 dır. 

4. — Adlî kazanın toplam hâkim, sayısı 
2 721 dir. 

5. — Danış tayla ilgili bilgiler bakanlığı
mızda mevcudolmadığından bu husustaki soru 
cevaplarının ilgili devlet bakanlığından isten
mesi icaıbetmektedir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 
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EK - I 
Adlî mahkemelerde açılan hukuk ve ceza dâvaları 

Yılı 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

Ceza 
Hukuk 
Ceza 
Hukuk 
Ceza 
Hukuk 
Ceza 
Hukuk 
Ceza 
Hukuk 
Ceza 
Hukuk 
Ceza 
Hukuk 

Geçen 
yıldan 
kalan 

229 186 
578 194 
290 117 
597 490 
342 604 
612 947 
301 021 
632 161 
370 655 
490 148 
443 987 
473 013 
304 304 
503 112 

Yeni 
gelen 

502 960 
682 609 
492 956 
707 200 
467 098 
781 007 
511 118 
806 417 
520 582 
736 652 
526 936 
732 384 
525 460 
705 133 

Bozularak 
gelen 

16 968 
12 490 
17 025 
13 205 
15 697 
13 736 
14 174 
12 100 
23 902 
12 964 
12 878 
13 426 
11 910 
13 505 

Toplam 

749 114 
1 273 293 
800 098 

1 317 895 
825 399 

1 407 690 
826 313 

1 450 678 
915 139 

1 239 764 
983 801 

1 218 823 
841 674 

1 221 750 

Çıkan 

459 215 
674 061 
457 577 
705 857 
524 176 
773 412 
452 038 
954 760 
470 996 
765 991 
679 443 
715 895 
478 419 
698 342 

Adalet Bakanlığı 

Devir 

289 899 
599 232 
342 521 
612 038 
301 223 
634 278 
374 275 
495 918 
444-143 
473 773 
304 358 
502 928 
363 255 
523 408 

Zat. İş. Gn. Md. Merkez Bürosu 
10 Temmuz 1968 

Yargıtayın iş durumu 

Yılı 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

Ceza 
Hukuk 
Ceza 
Hukuk 
Ceza 
Hukuk 
Ceza 
Hukuk 
Ceza 
Hukuk 
Ceza 
Hukuk 
Ceza 
Hukuk 

Geçen 
yaldan 
kalan 

11 306 
14 795 
24 337 
13 696 
8 882 
13 693 
3 715 
14 715 
3 613 
16 167 
4 656 
18 120 
8 737 
20 934 

Yeni 
gelen 

66 660 
98 622 
65 139 
106 900 
70 849 
101 880 
64 201 
98 770 
68 046 
97 255 
71 548 
103 163 
63 945 
100 427 

Toplam 

77 966 
113 417 
89 476 
120 596 
79 731 , 
115 573 
67 916 
113 485 
71 659 
113 422 
76 204 
121 283 
72 682 
121 361 

Çıkan 

53 629 
99 721 
80 594 
106 903 

_.. 76 016 
100 858 
64 303 
97 318 
67 003 
95 302 
67 467 
100 349 
65 559 
99 771 

Devir 

24 337 
13 696 
8 882 
13 693 
3 715 
14 715 
3 613 
16 167 
4 656 
18 120 
8 737 
20 934 
7 123 
21 590 

Adalet Bakanlığı 
Zat. îş. Gn. Md. Merkez Bürosu 

19 Haziran 1968 
— 721 — 
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Giresun Mük^vG&li 
Kııdrüt Bosuter 

Bakankğıri'; ve bağlı knrnluşlar merkez teş
kilâtında ; 

1. Yapılan i s imler hakkında i"'Titi^ik ça
lışmalar vo randıman hesaplan yapılmakta mı
dır? 

?u M^iifT VG Mrnetli olarak pnrsond top
lam sayın:!, nr-.dir? 

3. Hukuk servislerinde çalışan hukukçu ve 
hizmetli sayısı nedir? 

4. 1961 yılından bu yana her yû itibariyle; 

30 . 9 . 1968 O : 1 

a) Gslcn ve giden evrak sayısı nedir? 
b) İş sahiplerince verilen dilekçe sayısı na

dir'? 
c) Tekemmül etmiş işlem sayısı nedir? 
d) Hukuk servislerinden talebolunan hu-

knkî mütalâa snyısı nedir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 28 . 8 .1968 
Zatişleri Müdürlüğü 
22 -1 ö 5371 -10180 

Millet Meclisi Başkanlığına 

.%; : 16 . 6 . 198S tarih ve 6621/41568-7/746 
caydı yakılan. 

Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in; Ba-
kaıdığımı^ ve Bakanlığımıza bağlı kuruluşların 
mrrkcî toşküâfcnda çalıştırılan personel ve ya-
p.dan işlere dair yazılı soru önergesi gereğince 
hasırlanmış bulunan listenin iki nüshası ilişikte 
fi-muhmıstur. 

Bilgilerime saygı ile ara olunur. 
S. Bilgiç 

Ulaştırma Bakanı 

— 722 — 



Ulaştırma Bakanlığı Merkez Teşkilâtı ile bakanlığa bağlı genel müdürlüklerin 1961 yılından 30 Haziran 19 
den evrak sayısı, iş sahiplerince verilen dilekçe sayısı, tekemmül etmiş işlem ve hukuk servislerinden tale 
yısı, istatistiki çalışmalar ve randıman hesapları yapıhp yapılmadığı, son duruma göre personel sayısını g 

Son 

1 
r3 
ta 
I 

Ulaşt 

Kurumun adı 

ırma Bakanl 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

TCDD ( 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

PTT 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

4enel 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ığı 

Mülürlügü 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Genel Müdürlüğü 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» ı 
» 
» 

Yılı 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
19*68 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Son 
duruma 

göre 
personel 
toplam 
sayısı 

204 

1 934 

27 930 

duruma 
göre 

hukuk 
servis

lerinde 
çalışan 

9 

25 

13 

Gelen 
evrak 
sayısı 

16 246 
14 201 
14 708 
15 339 
16 836 
17-818 
17 504 
8 328 

42 440 
40 250 
39 420 
36 '650 
39 020 
39 910 
40 910 
16 963 

190 342 
202 449 
257 866 
254 263 
204 963 
221 133 
224 S29 
117 762 

Giden 
evrak 
sayısı 

14 077 
11 208 
11 556 
13 820 
13 820 
15 499 
16 323 
8 137 

42 440 
40 £50 
39 420 
36 650 
39 020 
39 910 
40 910 
1'6 963 

102 468] 
104 634j 
103 1781 
.109 652 [ 
107 440 [ 
120 206 | 
126 184 

66 813| 

h 
Tİ 
rı 

İş sahiplerince 
verilen dilekçe 

2 710 
2 434 
1 598 
1 254 
«1 473 
2 332 
2 449 
1 145 
9 390 
8 950 
7 620 
7 020 
7 740 
8 100 
8 100 
4 630 

sahiplerince ve-
len dilekçeler ay-
<bir kayda tâbi 

tutulmıyarak gelen 
İM 
Yİ 

l t \ 

-T türlü evrak me
mulda muamele 
'»rnıüştür. 

Tekemin 
işlem 

Tekemm 
miş ev 
lunmama 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 



»3 

Kurumun 

DHMÎ 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

adı 

<i 

G-enel Müdürlüğü 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

D. B. Dz. Nak. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Deniz. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ban. G. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
» 
» 
> 
> 
» 

G. Md 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

Md. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

i lüğü 

lüğü 

Yılı 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Son 
duruma 

göre 
personel 
toplam 
sayısı 

624 

3 000 

556 

Son 
duruma 

göre 
hukuk 
servis
lerinde 
çalışan 

9 

10 

61 

Gelen 
evrak 
sayısı 

30 359 
31 200 
33 412 
35 799 
34 330 
:36 844 
37 624 
30 570 
31 210 
32 200 
33 466 
32 277 
32 145 
34 560 

25 856 
27 551 
29 049 
29 206 
28 340 
30 040 
28 477 
14 925 

Giden 
evrak 
sayısı 

20 100 
23 150 
22 114 
22 032 
21 221 
22 000 
24 551 
15 200 
16 100 
15 700 
17 750 
16 400 
16 180 
16 590 

9 734 
9 669 

11 500 
12 533 
14 037 
14 938 
14 890 

7 514 

İş sahiplerince 
verilen dilekçe 

6 742 
7 435 
7 327 
8 321 
7 467 
7 342 
8 691 
1 200 
1 420 
1 480 
1 500 
1 '750 
1 768 
1 800 

472 
510 
534 
507 
463 
471 
510 
265 

Tekemmü 
işlem 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
.» 
» 
» 

Tekemmü 
miş m r̂ 
lunmaıma 



Son 
Son duruma 

duruma göre 
göre hukuk 

personel servis-
toplam lerinde 

Kurumun adı Yılı sayısı çalışan 

TCDD Genel Müdürlüğü 

PTT Genel Müdürlüğü 

' DHMI Genel Müdürlüğü 
to 
o* 
I D. B. Deniz Nak. G. Md. 

Deniz. Ban. G. Md. 'lüğü 

Soru 
Yapılan işlemler hakkın

da istatistik! çalışmalar ve 
randıman hesapları yapıl
makta mıdır? 

» » » 

» » » 

» » » 

» » » 

Gelen Giden 
evrak evrak iş sahiplerince Tekemm 
sayısı < sayısı verilen dilekçe işlem 

Cevap : 
Yapılmaktadır. Her yıl, «işletme sonuçları» a 
seli bilgileri ihtiva eden bir kitapta neşredilmek 

Posta, telekomünikasyon işleri ile ilgili konular 
dıman hesapları yapılmaktadır. 
Prensibolarak yatırım projelerinin hazırlanma 
habere istatistiklerine göre fizibilite ve randım 
Teşekkülün 1964 yılında kurulan istatistik ve 
rihten itibaren filonun liner hatları itibariyle, 
olmak üzere gelir ve gider hesaplarının istatisti 
yesesi, ayrıca çeşitli faaliyetlerle ilgili olarak 
muntazam bir şekilde yapılmaktadır. 
işletme ve tersaneler ile ilgili faaliyet istatistik 
şekilde yapılmaktadır. 
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27. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, Bakanlık ve Bakanlığa hağh kuruluşların 
merkez teşkilâtında çalıştırılan personele ve ya
pılan işlere dair sorusu ve Tarım Bakanı Bahri 
Dağdaş'm yazılı cevabı (7/748) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi arz ve rica ederim. 

12 . 6 . 1938 
Giresun Milletvekili 

Kudret Bosııter 
Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlar merkez teş

kilâtında ; 
1. Yapılan işlemler hakkında istatistik ça

lışmalar ve randıman hesaplan yapılmakta mı
dır? 

2. Memur ve hizmetli olarak personel top
lam sayısı nedir? 

3. Hukuk servislerinde çalışan hukukçu ve 
hizmetli sayısı nedir? 

4. 1961 yılından bu yana her yıl itibariyle; 
a) Gelen ve giden evrak sayısı nedir? 
b) îş sahiplerince verilen dilekçe sayısı ne

dir? 

e) Tekemmül etmiş işlem sayısı nedir? 
d) Hukuk servislerinden talebolunan hu

kukî mütalâa sayısı nedir? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 15 . 7 .1968 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Şb. Md. : Bakanlık Müşaviri 

510 - 64785 

Konu : Giresun Milletvekili Kudret 
Bosuter'in önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

-tlg-i : 15 . 6 .1938 gün Kanunlar Müdürlüğü 
7/748 - 6623/41567 sayılı yazı : 

Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların 
merkez teşkilâtında çalıştırılan personele ve ya
pılan işlere dair Giresun Milletvekili S?ym Kud
ret Bosuter'in yazılı soru önergesinde istenilen 
bilginin Genel Müdürlükler üzerinden tanzim 
edilen ilişik cetvellerde gösterilmiş olduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

Tarım Baka,nı 
Bahri Da»;da.s 

Bakanlık Zatişleri Müdürlüğü 

1. Bu hususta müdürlüğümüzce bir işlem yapılmamaktadır. 
2. Bakanlığımız Merkez teşkilâtında Daire başkanlıkları ve müstakil müdürlükler dâhil ol

mak üzere memur ve hizmetli olarak personel toplam sayısı 409 dur. 
3. Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğinde çalıdan hukukçu 6 ve hizmetli sayısı 5 tir. 
4. 1961 yılından bu, yana : 

(a) (b) (c) (d) 

Yıllar 

1931 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Gelen 
Evrak 
sayısı 

42 380 
47 515 
52 137 
44 992 
48 411 
59 461 
49 955 
20 452 

Giden 
Evrak 
sayısı 

27 972 
29 123 
34 720 
32 222 
32 600 
30 682 
35 721 
10 610 

Dilekçe 
Say] 

1 
1 
1 

LSI 

300 
625 
700 
950 
125 
350 
407 
625 

Tekemmül 
Etmemiş işlem 

sayısı 

Yoktur 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
y> 

Hukukî 
Mütalâa 
sayısı 

172 
127 
116 
138 
131 
143 
154 
89 

r - 726 — 
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Ziraat işleri Genel Müdürlüğü 

1. — Genel Müdürlüğümüz faaliyetleri ile ilgili istatistik ve randıman hesapları yapılmakta
dır. Genel Müdürlüğümüz teknik bir Genel Müdürlük olup proje yapar, uygular, kontrol ederek 
çiftçi hizmetinde çalışarak ona her türlü teknik bilgiyi ulaştırır. 

Genel Müdürlük hizmetleri evrak sayısı ile ölçülemez. 
2. Genel Müdürlük merkezinde 47 aded idari ve yardımcı memur hariç 155 teknik eleman 

çalışmaktadır. 
3. Genel Müdürlük hukuk servisi yoktur. 
4. 1961 yılndan bu yana 

Yıllar 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Gelen 
Evrak 
sayısı 

56 081 
58 662 
58 555 
59 337 
63 788 
62 469 
65 417 

Giden 
Evrak 
sayısı 

44 800 
49 960 
46 880 
47 440 
51 040 
50 000 
52 320 

Dilekçe 
Sayısı 

3 538 
4 631 
5 076 
5 900 
6 966 
7 975 
11 498 

Tekemmül 
Etmemiş İşlem 

sayısı 

3 538 
4 624 
5 076 
5 882 
6 936 
7 952 
11 482 

Hukukî 
Mütalâa 
sayısı 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

Orman Genel Müdürlüğü 

1. Orman Genel Müdürlüğünde istatistik çalışmaları yapılmakta ve taşra kuruluşu ile ilgili 
faaliyetler merkezin değerlendirme maksatlarına göre aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık ve beşer 
yıllık periyotlarda olmak üzere derlenmekte ve değerlendirilmektedir. 

Çok geniş ve detaydı bir çalışma halinde plânlamaya ve çalışmaların daha iyi istikamete şevki 
için gerekli değerlendirmeler ve bir kısım randıman hesaplan yapılmaktadır. 

2. Memur ve hizmetli olarak 755- personel mevcuttur. 
3. 14 hukukçu 19 memur ve hizmetli mevcuttur. 
4. 1961 yılından bu yana. 

(a) (b) (c) (d) 

Yıllar 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Gelen 
evrak 
sayısı 

176 819 
196 576 
198 655 
199 189 
194 379 
209 433 
216 815 
103 819 

Giden 
evrak 
sayısı 

171 362 
171 288 
185 036 
189 684 
185 397 
203 398 
224 571 
97 981 

Dilekçe 
sayısı 

2 695 
2 516 
2 732 
4 732 
5 125 
7 146 
6 872 
3 460 

Tekemmül 
etmiş 
işlem 
sayısı 

2 170 
2 356 
2 424 
4 356 
4 694 
6 470 
6 540 
2 761 

- Hukukî 
mütalâa 
sayısı 

189 
206 
249 
258 
327 
322 
583 
360 

- 727 — 
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Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü 

1. Genel Müdürlük bünyesinde bir istatistik şubesi kurulmuş olup istatistik çalışmaları yeni 
ele alınmış bulunmaktadır. Çalışmalar sonunda randımanın hesapları çıkarılacaktır. 

2. Genel Müdürlük Merkez Teşkilâtında 40 veteriner hekim, 1 yüksek ziraat mühendisi, 3 
hayvan sağlığı memuru, 7 maaşlı idari memur ile 48 (D) cetvelinden ücretli memur olmak üzere 
cem'an 99 personel çalışmaktadır. 

4. 1961 yılından buyana 

Yıllar 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

(a) 

Gelen 
evrak 
sayısı 

46 482 
58 038 
63 652 
51 837 
61 276 
56 608 
75 416 
23 861 

Giden 
evrak 
sayısı 

19 989 
19 596 
21 439 
21 273 
31 302 
18 947 
21 326 
10 490 

(b) 

Dilekçe 
sayısı 

(c) 

Tekemmül 
etmiş 
işlem 
sayısı 

26 493 
38 442 
42 213 
30 564 
39 974 
37 661 
54 090 
13 371 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

1. Yapılan işlemler hakkında istatistik çalışmalar ve randıman hesaplan 
2. Memur ve hizmetli olarak personel toplamı (220) dir. 
3. Hukuk servisinde (6) hukukçu (3) hizmetli istihdam edilmektedir. 
4. 1961 yılından buyana. 

(a) (b) (c) 

Tekemmül 
Gelen 
evrak 

Yıllar 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

sayısı 

21 748 
18 108 
20 024 
19 565 
18 510 
19 159 
21 862 
10 329 

— 728 — 

(d) 

Hukukî 
mütalâa 

sayısı 

yapılmaktadır. 

(d) 

Giden etmiş Hukukî 
evrak Dilekçe işlem mütalâa 
sayısı sayısı sayısı sayısı 

18 065 
14 523 
14 923 
15 873 
14 138 
14 554 
18 674 
8 275 

1 427 
1 644 
1 792 
1 963 
1 788 

. 1 345 
2 211 
1 141 

271 
246 
284 
253 
211 
273 
294 
117 
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Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 

1. Tetkik ve Yayın Şb. Müdürlüğünde istatistiki çalışmalar yapılmaktadır. 
2. Merkez ve Taşra Teşkilâtımızın memur ve hizmetli toplamı 2 721 dir. 
3. Hukuk servisimiz yoktur. 
4. 1961 yılından buyana 

(a) (b) (c) (d) 

Yıllar 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Gelen 
evrak 
sayısı 

43 382 
45 818 
49 062 
51 184 
52 613 
53 694 
55 217 

Giden 
evrak 
sayısı 

42 611 
44 323 
47 694 
50 062 
50 784 
52 117 
54 335 

Dilekçe 
sayısı 

2 894 
3 413 
3 967 
4 216 
4 622 
4 933 
5 228 

Tekemmül 
etmiş Hukukî 
işlem mütalâa 
sayısı sayısı 

Tekemmül etmiş evrak yokt 

Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü 

1. Hastahk ve zararlıların mahallinde yapılan etütlerle maliyetleri hesaplanmaktadır. 

İktisadi önemi haiz başlıca hastalık ve zararlılarla yapılan demonstrasyon mücadelelerinde 
rantabilite ve maliyet hesapları yapılmaktadır. Yurdumuzda kullanılan sirai mücadele ilâçlarının 
müstahsüa intikal fiyatları araştırılmakta ve tesbit edilen fiyatların âzami satış fiyalarına uy
gunluğu tetkik edilmektedir. 

2. Merkez teşkilâtında memur ve hizmetli olarak çalışan toplam personel sayısı (154) 
adeddir. 

3. Genel müdürlük bünyesinde hukuk servisi yoktur. 
4. 1961 yılından bu yana. 

(a) (b) (c) (d) 

Yıllar 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Gelen 
evrak 
sayısı 

15 695 
15 814 
16 721 
18 749 
16 656 
15 404 
15 645 
7 445 

Giden 
evrak 
sayısı 

24 214 
24 685 
24 603 
23 587 
21 122 
18 738 
19 829 
8 962 

— 729 

Dilekçe 
sayısı 

4 054 
6 732 
7 122 
6 243 
5 251 
4 936 
4 976 
2 962 

Tekemmül 
etmiş 
işlem 
sayısı 

4 054 
6 732 
7 122 
6 248 
5 251 
4 936 
4 976 
2 962 

Hukukî 
mütalâa 
sayısı 
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Pamuk işleri Müdürlüğü 

1. Yapılan işlemler hakkında istatistik çalışmalar ve randıman hesapları yapılmaktadır. 
2. Memur ve hizmetli olarak 17 aded personel vardır. (7 maaşlı, 8 ücretli, 2 yevmiyeli tek

nik personel) 
3. Müdürlüğümüzde hukuk servisi yoktur. 
4. 1901 yılından buyana. 

(a) (b) (c) (d) 

frllar 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1968 
1967 
1968 

Gelen 
evrak 
sayısı 

1 654 
1 784 
2 714 
3 048 
2 958 
3 500 
4 363 
1 318 

Giden 
evrak 
sayısı 

1 236 
1 414 
2 033 
2 199 
2 436 
2 489 
2 612 
1 082 

Dilekçe 
sayısı 

36 
43 
64 
81 
73 
78 
83 
26 

Tekemmül 
etmiş 
işlem 
sayısı 

Tamamı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hukukî 
mütalâa 

sayısı 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 

1. Çiftliğimizin bütün şubelerinde yapılan iffer program dâhilinde yürütülmekte olup hesapla
rı muntazaman tutulmaktadır. 

2. Çiftliğimizde 15 ziraat Yük. mühendisi 3 teknisyen, 2 veteriner, 52 memur ve 80 hizmetli 
çalışmakta olup, cem'an 145 personel, aynca 500 - 600 arasında daimî ve mevsimlik (g-iindelikle) 
işçi çalıştırılmaktadır. 

3. Hukuk servisimizde 2 avukat ile 1 memur istihdam edilmektedir. 
4. 1961 yılından buyana. 

(a) (b) (c) (d) 

üîar 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1983 
1967 
1963 

Gelen 
evrak 
sayısı 

4 230 
4 458 
5 037 
5 634 
8 485 

14 863 
10 601 
3 799 

Giden 
evrak 
sayısı 

2 805 
2 662 
3 011 
2 985 
3 136 
3 092 
4 218 
1 194 

Dilekçe 
sayısı 

154 
113 
92 

134 
208 
317 
317 
198 

Tekemmül 
etmiş 
işlem 
sayısı 

Hukukî 
mütalâa 

sayısı 

50 
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Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü 

1. T. Z. Donatım Kurumunun hizmetlerinde faydah olacak bilgiler hakkında istatistik bilgileri 
toplanmaktadır. Bunun için kurulmuş bir «istatistik servisi» mevcuttur. 

Yapıilan her hizmetin ve satılan malların maliyet hesapları yapılmakta randıman ve rantabilite 
konusunda bu hesaplardan faydalanılmaktadır. 

2. Memur ve hizmetli toplam sayısı (1 791) dir. 
3. Hukuk servislerinde çalışan hukukçu sayısı (6), hizmetli sayısı (8) dir. 
4. 1961 yılından buyana: 

(a) (b) (c) (d) 

Yıllar 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Gelen 
evrak 
sayısı 

65 235 
72 965 
87 092 
87 400 
83 156 
91 306 
94 094 

Giden 
evrak 
sayısı 

34 108 
38 614 
45 013 
46 855 
48 922 
52 478 
56 177 

Tekemmül 
etmiş 

Dilekçe işlem 
sayısı sayısı 

Hukukî 
mütalâa 

sayısı 

Tamamlanmamış muamele yoktur. 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü 

1. Yapılan işlemler hakkında istatistik çalışmalar ve randıman hesapları yapılmakta mıdır? 

2. Memur ve hizmetli olarak personel toplam sayısı 49 adeddir. 
3. Hukuk servisinde bir hukuk müşaviri çalışmaktadır. 
4. 1961 yılından bu yana. 

(a) (b) (c) (d) 

Yıllar 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Gelen 
evrak 
sayısı 

50 
1 029 
3 120 
4 194 
5 001 
2 635 

Giden 
evrak 
sayısı 

31 
800 

1 720 
2 110 
3 069 
1 798 

Dilekçe 
sayısı 

5 
37 

153 
271 
371 
111 

Tekemmül 
etmiş 
işlem 
sayısı 

Hukuki 
mütalâa 

sayısı 

86 
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Türkiye Yapağı ve Tiftik Kurumu Genel Müdürlüğü 

1. Yapılan işlemler haMonda gerekli hallerde istatistik çalışmalar vo randıman hesapları ya
pılmaktadır. 

2. Memur ve hizmetli olarak personel top.,.^n t^/isi (ol) dir. 
3. Hukuk servisinde bir aded hukukçu vardır. Hizmetli yoktur. 
4. 1961 yılından buyana. 

(a) (b) (c) (d) 

Yıllar 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Gelen 
evrak 
sayısı 

6 521 
5 785 
4 868 
3 484 
3 483 
3 289 
3 327 
1 409 

Giden 
evrak 
sayısı 

3 806 
3 453 
3 301 
2 190 
2 205 
2 215 
2 390 

989 

Dilekçe 
sayısı 

23 
19 
17 
18 
21 
13 
15 
7 

Tekemmül 
etmiş 
işlem 
sayısı 

6 521 
5 784 
4 867 
3 483 
O *û.OO 

3 287 
3 325 
1 390 

Hukukî 
mütalâa 

sayısı 

20 
30 
17 
18 
23 
11 
16 
6 

Yem Sanayii Kurumu Genel Müdürlüğü 

1. Yapılan işlemler haİLkmda istatistik çalışmalar ve randıman hesapları yapılmaktadır. 
2. Memur ve hizmetli olarak personel toplam sayısı 31 adeddir. 
3. Hukuk servislerinde çalışan hukukçu ve hizmetli sayısı 1 avukattır. 
4. 1961 yılından bu yana. Yem Sanayii 

(a) (b) (c) (d) 

Yıllar 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Gelen 
evrak 
sayısı 

2 824 
2 628 
2 830 
2 890 
2 356 
3 232 
4 181 

Giden 
evrak 
sayısı 

2 003 
1 528 
1 572 
1 766 
2 128 
1 907 
2 427 

Dilekçe 
sayısı 

215 
256 
314 
360 
276 
395 
417 

Tekemmül 
etmiş 
işlem 
sayısı 

1 510 
1 425 
1 620 
1 717 
1 370 
1 915 
2 022 

Hukukî 
mütalâa 

sayısı 

16 
24 
28 
37 
48 
53 
62 
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28. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'
in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların 
merkez teşkilâtında çalıştırılan personele ve 
yapılan işlere dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın yazılı ce
vabı (7/750) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletinizi arz ve rica ederim. 

12 . 6 . 1968 
Giresun Milletvekili 

Kudret Bosuter 
Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlar merkez 

teşkilâtında ; 
1. Yapılan işlemler hakkında istatistik ça

lışmalar ve randıman hesapları yapılmakta mı
dır? 

2. Memur ve hizmetli olarak personel top
lam sayısı nedir? 

3. Hukuk servislerinde çalışan hukukçu ve 
hizmetli sayısı nedir? 

4. 1961 yılından bu yana her yıl itibariyle; 
a) Gelen ve giden evrak sayısı nedir? 
b) îş sahiplerince verilen dilekçe sayısı ne

dir? 
c) Tekemmül etmiş işlem sayısı nedir? 
d) Hukuk servislerinde talep olunan hu

kuki mütalâa sayısı nedir? 

T. 0. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 13 . 7 . 1968 

Bakanlığı 
5362 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 15 . 6 . 1968 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Md. 6625/42565, 7/750 sayılı yazınız. 

Bakanlığım teşkilâtında çalıştırılan personel 
ve yapılan işlere dair Giresun Milletvekili Kud
ret Bosuter'in yazılı soru önergesine cevabım 
ekte sunnulmuştur. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr.Vedat Âli Özkan 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

Bakanlığım teşkilâtında çalıştırılan perso
nel ve yapılan işlere dair Giresun Milletvekili 
Sayın Kudret Bosuter'in yazık soru önergesin
deki hususlara ait cevabım. 

1. Bakanlığım Merkez Teşkilâtına bağlı 
Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstatistik Genel 
Müdürlüğünce sağlıkla ilgili her türlü istatis
tikler yapılmakta, bunlar değerlendirilmekte 
ve aynı zamanda neşredilmektedir. 

Ancak Bakanlık kamu hizmeti gören bir 
kuruluş olması sebebiyle bugün için bir işletme 
gibi randıman hesabı yapılmamaktadır. 

2. Memur ve hizmetli olarak çalışanların 
31 . 5 . 1968 tarihi itibariyle toplam sayısı 
51 980 dir. 

Bunların dökümü şöyledir: 

Merkez 
teşkilâtı 

1 064 
1 166 

34 
393 

iller 
teşkilâtı 

22 863 
26 450 

10 

Personel sayısı 

23 927 Maaşlı memur 
27 616 D cetveli 

44 E cetveli 
393 Yevmiyeli 

2 657 49 323 51 980 

3. Hukuk Müşavirliğinde, üç avukat hu
kuk müşaviri, dört hukuk mezunu raportör ve 
beş memıir ve hizmetli çalışmaktadır. 

4. 1961 yılından bu yana, yıl itibariyle, 

a) Gelen ve giden evrak sayısı şöyledir: 

Yü Gelen Giden 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

198 409 
198 079 
200 065 
219 789 
336 171 
280 727 
275 702 

165 939 
160 967 
169 577 
190 389 
280 368 
212 865 
217 240 

b) iş sahiplerince verilen dilekçe sayısı yıl 
itibariyle şöyledir: 

ISene Sayı 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

20 190 
12 392 
21 703 
22 
35 

185 
104 

33 943 
30 138 
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c) Yapılan müracaatlar cevaplandırılmış-
tır. 

d) Hukuk Müşavirliğinden yazılı olarak 
alman mütalâaların sayısı yıl itibariyle şöy
ledir : 

Yıl Aded 

1961 428 
1962 510 
1963 451 
1964 539 
1965 432 
1966 645 
1967 698 

Vedat Âli özkrn 
Sağlık ve Sosyal Yardim Bakanı 

29. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların 
merkez teşkilâtında çalıştırılan personele ve 
yapılan işlere dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı 
Orhan Alp'in yazılı cevabı (7/752) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletinizi arz ve rica ederim. 12 . 6 . 1968 

Giresun Milletvekilli 
Kudret Bosuter 

Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlar merkez teş
kilâtında; 

1. — Yapılan işlemler hakkında istatistik 
çalışmalar ve randıman hesaplan yapılmakta 
mıdır? 

2. — Memur ve hizmetli 
toplam sayısı nedir? 

olarak personel 

3. — Hukuk servislerinde çalışan hukukçu 
ve hizmetli sayısı nedir? 

4. -
riyle; 

a) 
b) 

nedir? 
c) 
d) 

- 1961 yılından bu yana her yıl itiba-

Gelen ve giden evrak sayısı nedir? 
iş sahiplerince verilen dilekçe sayısı 

Tekemmül etmiş işlem sayısı nedir? 
Hukuk servislerinden taleboluman hu-

huki mütalâa sayısı nedir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Başmuşavirliği 
Sayı : 713/982 

23 . 7 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 15 . 6 . 1968 tarih ve 7/752 - 6627/ 
41563 sayılı yazınız. 

Giresun Milletvekili Kudret Bosuter tarafın
dan verilen yazılı soru Önergesinde istenilen 
bilgiler aşağıya sıra ile çıikanlmıştır. 

Arz ederim. 

Bakanlığınız ve bağlı 
teşkilâtında; 

Orhan Alp 
Bayındırlık Bakanı 

kuruluşlar merkez 

1. — Yapılan işlemler hakkımda istatistik 
çalışmalar ve randıman hesapları yapılmak
ta mıdır? 

c) Bakanlığımızda çeşitli işlemler yapıl
dığı için istatistik hesaplar ve randıman he
saplan için sorulan hususların ne olduğu ve 
neyin kastedildiği tam olarak anlaşılmamakla 
beraber bakanlığımızın her kolunda projelerin 
hazırlanması safhasında Maliyet ve Fizibilite 
raporlan hazırlanmakta 'bunlara muktazi bütün 
istatistiki malûmat toplanmakta ve derlenmek
tedir. 

Bu projeler sıraya konularak bütçe imkân-
larma göre tatbikatına geçilmektedir. 

2. — Memur ve hizmetli olarak personel 
toplam sayısı nedir? 

c) Teknik personel 849 
İdari Personel (Maaş, D ve E cetveli) 993 
İşçi 1 025 

2 867 

3. — Hukuk servislerinde çalışan hukukçu 
ve hizmetli sayısı nedir? 

c) Karayollan Genel Müdürlüğü : 
Hukukçu 11 
Hizmetli 8 
Yapı ve imar işleri Reisliği : 
Hukukçu 6 
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Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri 
İnşaat Reisliği : 

Hukukçu 1 
Hukuk Müşavirliği : 
Hukukçu 12 
Hizmetli 7 
Teftiş Kurulu Başkanlığı : 
Hukukçu 5 

Toplam 50 

4. — 1961 yılından bu yana her yıl itibariy
le : 

a) Gelen ve giden evrak sayısı nedir? 

b) iş sahiplerince verilen dilekçe sayısı 
nedir? 

c) Tekemmül etmiş işlem sayısı nedir? 

d) Hukuk servislerinden taletoolunan hu-
huki mütalâa sayısı nedir? 

0. a) Gelen evrak 

1961 - 206 349 
1962 - 223 513 
1963 - 248 670 
1964 - 248 218 
1965 - 239 642 
1966 - 260 397 
1967 - 273 086 
1968 - 55 817 

Giden evrak 

237 849 
250 546 
287 148 
309 197 
284 505 
308 103 
314 965 
49 311 

b) tş sahiplerince verilen dilekçe adedi : 
1961 -
1962 -
1963 -
1964 -
1965 • 
1966 -
1967 -
1968 -

10 048 
8 448 
8 874 
10 669 
9 083 
10 083 
9 611 
2 036 

c) Tekemmül etmiş işlem sayısı : 

1961 - 62 339 
1962 - 75 696 
1963 . 92 860 
1964 - 86 191 
1965 - 90 497 
1966 - 104 519 
1967 - 110 117 
1968 - 36 629 

i d) Hukuk servislerinden talebolunan hu-
I huki mütalâa sayısı : 

1961 - 748 
1962 - 1 209 

I 1963 - 1 351 
1964-1 734 
1965 - 1 463 
1966 - 1 072 
1967 - 1 019 
1968 - 474 

I 30. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların 
merkez teşkilâtında çalıştırılan personele ve 

I yapılan işlere dair sorusu ve Dışişleri Bakam 
I İhsan Sabri Çağlayangil'in yazılı cevabı (7/753) 

Millet Meclisi Başkanlığıma 

Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletinizi arz ve rica ederim. 12 . 6 . 1968 

Giresun Milletvekili 
Kudret Bosuter 

Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlar merkez teş
kilâtında; 

1. — Yapılan işlemler hakkında istatistik 
çalışmalar ve randıman hesapları yapılmakta 
mıdır? 

2. — Memur ve hizmetli olarak personel 
toplam sayısı nedir? 

3. — Hukuk servislerinde çalışan hukukçu 
ve hizmetli sayısı nedir? 

4. — 1961 yılından bu yana her yıl itiba
riyle; 

a) Gelen ve giden evrak sayısı nedir? 
i b) tş sahiplerince verilen dilekçe »ayısı 

nedir? 
c) Tekemmül etmiş işlem sayısı nedir? 
d) Hukuk servislerinden talebolunan hu-

huki mütalaa sayısı nedir? 
T. 0. 

Dışişleri Bakanlığı 17 . 8 . 1968 
Personel Dairesi Gn. Md. 
Sicil 100 004/2 186-85 

{ Millet Meclisi Başkanlığına 
j İlgi : 15 . 6 . 1968 tarih ve 6 628/41 560-
İ 7/753 sayılı yazıları. 
j Bakanlığım merkez teşkilâtında çalıştuı-
I lan personele ve yapılan işlere dair Giresun 
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Milletvekili Kudret Bosuter tarafından verilen 
yazılı soru önergesinin cevapları aşağıdadır. 

1. — Yapılan işlemler hakkında mümkün 
olan sahalarda istatistiki mahiyette çalışmalar 
ve randıman hesapları yapılmakta, elde olunan 
neticelerden müstakbel çalışmalarda faydala-
nılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışma ve hesap
lardan elde olunan bâzı neticeler müteakip 
maddelerde arz olunmuştur. 

2. — Bakanlığım merkez teşkilâtında çalı
şan kadro dahili memur sayısı 267, hizmetli 
sayısı 317 dir. 

3. — Bakanlığım hukuk servislerinde çalı
şan hukukçu sayısı 10, hizmetli sayısı 2 dir. 

4. — 1961 yılından bu yana her yıl itiba
riyle : 

a) Gelen ve giden evrak sayısı (Ek. 1) de 
gösterilmiştir. 

b) iş sahiplerince verilen dilekçe sayısı 
(Ek, 2) ele gösterilmiştir. 

c) Bakanlığımızda gerek şifahi gerek ya
zılı, ayrıca bakanlık ila bakanlık dışı kuruluş
lar arasında olduğu kadar, bakanlığın muhte
lif kademe vo daireleri arasında da çok çeşitli 
mahiyette sayısız işlem yapılmakta ve tekem
mül ettirilmektedir. Mahiyetlerinin çok değişik 
olması dolayısıyla bu işlemler hakkında genel 
bir rakam vermeye imkân bulunmadığı tak
dir olunacaktır. 

d) H'fsrik servislerinden talebolıman hu
kuki ĵ ıiî .p.lâ", sayını (Ek. 3) de gösterilmiştir. 

Arz ederim, 
Dışişleri. Bakanı 

i, Saıbri Çağlayanıgil 

(Ek - 1) 
1981 - 1967 yılları içinde bakanlığa gelen ve 

giden evrak miktarını gösterir çizelge 

Yıllar Gelen Giden Toplam 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

74 252 
75 711 
81 347 
87 745 
94 086 
94 651 
93 991 

51 674 
55 046 
57 718 
63 304 
61 245 
64 613 
69 661 

125 926 
130 757 
139 065 
151 049 
155 331 
159 264 
168 652 

Toplam 606 883 423 261 1 130 144 

(Ek - 2) 
1961 - 1967 yılları içinde iş sahipleri tarafından 
bakanlığa verilen istida durumunu gösterir 

çizelge 
Yıllar Gelen dilekçe sayısı 

1961 
1982 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

7 408 
4 341 
7 388 
6 827 
9 398 
9 329 
9 569 

Toplam 54 260 

(Ek - 3) 
1981 - 1988 yılları arasında hukuk servislerin

den talebohman hukukî mütalâa sayısı 

Yıllar 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

30 Haziran 1968 

Mütalâa sayısı 
Aded 

150 
220 
233 
236 
165 
290 
223 
101 

Toplam 1 618 

31. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların 
yncrk.eci teşkilâtmda çalıştırılan personele ve 
yapılan işlere dair sorusu ve İmar ve İskân Ba
kanı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/759) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İmar ve iskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletinizi arz ve rica ederim. 12 . 6 . 1968 

Giresun Milletvekili 
Kudret Bosuter 

Bakanlığım?; ve bağlı kuruluşlar merkez teş
kil ât!? uda* 

1, — Yîpıılfm işlemler hakkında istatistik 
^r.-nıalar ve randıman hesapları yapılmakta 
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2. — Memur ve hizmetli olarak personel 
toplam sayısı nedir? 

3. — Hukuk servislerinde çalışan hukukçu 
ve hizmetli sayısı nedir? 

4. — 1961 yılından bu yana her yıl itiba
riyle; 

a) Gelen ve göden evrak sayısı nedir? 
b) İş sahiplerince verilen dilekçe sayısı 

nedir? 
c) Tekemmül etmiş işlem sayısı nedir? 
d) Hukuk servislerinden talebolunan hu

kukî mütalâa sayısı nedir? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 18 ,7 .1968 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 15/1306 
Konu : Sayın Kudret Bosuter'-
in yazılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 . 6 . 1968 gün, Kanunlar Md. 

7/759-6 634 - 41 573 sayılı yazı. 
Bakanlık ve bakanlığa bağlı kuruluşların 

merkez teşkilâtında çalıştırılan personele ve 
yapılan işlere dair Giresun Milletvekili Kudret 
Bosuter'in yazılı soru önergesine verilen cevap 
2 nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 

İmar ve İskân Bakanlığı ile bakanlığa bağ
lı kuruluşlarda mevcut elemanların en verimli 
şekilde çalıştırılması için gereken yapılmakta
dır. 

Halen bakanlıkta, İller Bankasında ve T. 
Emlâk Kredi Bankasının merkez teşkilâtında 
yekûn olarak 4 116 eleman çalışmaktadır. 

Bunlardan 23 ü hukukçu olmak üzere 35 
adedi Hukuk Müşavirliklerinde istihdam edil
mekte, ayrıca sadece Bakanlığın muhtelif ser
vislerinde de 25 hukukçu görev almış bulun
maktadır. 

Kuruluş Kanunlarında açıklanan şekil ve 
hallerde hukuki mütalâa beyan eden Hukuk 
Müşavirliklerinden talep miktarı tesbit olunma
mıştır. 

Bankalarla birlikte bakanlığa p'elen ve gi
den evrak savısı aşa£id<Mİır. Dilekçeler buna 
dâhildir. Bütün muamelelerin ikmali usulden
dir. 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1963 

Gelen evrak 

163 470 
175 839 
220 060 
227 195 
232 784 
240 641 
259 876 
134 316 

Giden evrak 

140 480 
163 780 
192 564 
194 342 
208 628 
218 991 
258 727 
120 436 

32. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'
in, Bakanlık ve Bakanlığa bağh kuruluşların 
merkez teşkilâtında çalıştırılan personele ve 
yapılan işlere dair sorusu ve Turizm ve Tanıt
ma Bakanı Nİhad Kürşad'ın yazılı cevabı 
(7/760) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Turizm ve Tanıtma Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletinizi arz ve rica ederim. 12.6.1968 

Giresun Milletvekili 
Kudret Bosuter 

Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlar merkez teş
kilâtında ; 

1. Yapılan işlemler hakkında istatistik ça
lışmalar ve randıman hesaplan yapılmakta mı
dır? 

2. Memur ve hizmetli olarak personel top
lam sayısı nedir? 

3. Hukuk servislerinde çalışan hukukçu 
ve hizmetli sayısı nedir? 

4. 1961 yılından bu yana her yıl itiba
riyle ; 

a) Gelen ve giden evrak sayısı nedir? 
b) İş sahiplerince verilen dilekçe sayısı 

nedir? 
c) Tekemmül etmiş işlem sayısı nedir? 
d) Hukuk servislerinden talebolunan hu

kukî mütalâa sayısı nedir? 
T. C. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Bakanlık sözcülüğü 

40 - 11424 18 . 9 . 1968 
Konu : Giresun Milletvekili Kud
ret Bosuter tarafından verilen 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 . 6 . 1968 gün ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü, 7/760 - 6635/41572 
sayılı yazıları. 

— 737 — 
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Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların 
merkez teşkilâtında çalıştırılan personele ve 
yapılan işlere dair Giresun Milletvekili Sa
yın Kudret Bosuter tarafından verilen yazılı 
soru önergesinin cevabı ilişikte takdim kılın
mıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nihad Kürşad 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
1968 yılında aylıklı ve (D) cetveli kadrolannı 

gösterir liste 
Aylıklı. D. cetveli 

kadro adedi kadro adedi 

Bakanlık Merkez Teşkilâtı : 
Aylıklı kadrolar 
Savunma Sekreteri ve 
Savunma Uzmanları 
D. Cetveli kadroları 
iller Teşkilâtı : 
Aylıkl?. kadrolar 
D. Cetveli kadroları 
Yurtdışı Teşkilâtı : 
Aylıklı kadrolar 
D. Cetveli kadroları 

116 

3 

32 

30 

239 

207 

35 

181 481 

Aylıklı kadrolar yekûnu : 101 

D. Cetveli kadrolar yekûnu : 481 

Umumi Toplam 6G2 

Yevmiyeli kadrolar 39 adeddir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliğinde çalışmalar : 

1. I. Hukuk Müşaviri 
2. II. Hukuk Müşaviri 
1. Daktilo 
2. Daktilo 
3. Daktilo 

Hukuk Müşavirliğinden talebolunan hukukî 
mütalâa savısı : 

1963 senesi Ağust 
itibaren 

1964 senesinde 
1965 senesinde 
1966 senesinde 
1967 senesinde 
1968 senesi Eylül 

dir. 

os ayından 

ayına kadar 

88 
224 
217 
191 
175 
97 

Aded 
» 
» 
» 
» 
» 

27 . 7 . 1963 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
kuruluş tarihi 

Gelen evrak sayısı : 13 394 Giden evrak sayısı: 

1904 

Gelen evrak sayısı : 34 452 Giden evrak sayısı: 
1903 

Gelen evrak sayısı : 33 900 Giden evrak sayısı: 
19C<3 

Gelen evrak sayısı : 33 680 Giden evrak sayısı: 
1907 

Gelen evrak sayısı : 40 804 Giden evrak sayısı: 
1968 

7 269 

21 913 

19 920 

18 921 

19 952 

— 738 — 
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33. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, » 

İsparta'nın Eğridir Gölündeki dalyanlara dair j 
sorusu ve Maliye Bakanı Cihat Bügehan'm yazılı i 
cevabı. (7/761) 

12 . 6 . 1968 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Maliye Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassut 
buyurulmasını arz ve rica ederim. I 

Aydın Milletvekili 
Reşat özarda 

Sorular : 
1. — İsparta'nın Eğridir Gölü kaç dalyan I 

(avhk) bölgesine ayrılmıştır?. İ 
2. — 1967 yılına kadar bu dalyanlar kaçar j 

sene süre ile kimlere ve her birisi kaçar liraya ı 
ihale edilmiştir. Bu ihaleler açık artırma ile j 
mi, iltizam yolu ile mi yapılmıştır? j 

3. — 1967 yılında bu dalyanlardan hangi
leri açık artırma ile kimlere, kaçar sene süre ile 
ve kaç paradan ihale edilmiştir? j 

4. — 1967 yılında hangi dalyanlar açık ar-
tırmaya çıkarmaksızın kimlere kaçar sene süre 
ile, kaçar liradan ve hangi yolla verilmiştir? 

5. — Gelendost'un Karart, (namı diğer Sarı
kamış) avlığı neden dolayı 6 ay gecikme ile 
verilmiştir? Bu gecikmenin sebepleri ve Hazi- | 
nenin bundaki zararı nedir? I 

6. — Maliyece tercih edilen kooperatiflerin, j 
balık avlama hakkı verildiği tarihte kayıtlı ka
çar üyesi bulunmakta idi? Bu kooperatifler bü
tün kasaba halkını mı yoksa muayyen şahıs ve 
zümreleri mi temsil ediyorlar? 

T. C. I 
Maliye Bakanlığı 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
Sayı : 3363-39/15663 

Şube : 5 Md. 
Konu : Yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü 15 . 6 . 1968 tarihli ve 6636-45596/7-761 sa
yılı yazınız. 

Eğridir Gölündeki avlak yerlerindeki balık 
avlama hakkı kiraya verilen mahaller hakkın-

30 . 9 . 1968 0 : 1 
ra Aydın Milletvekild Reşat Özarda'nın yazılı 
soru önergesine verilen cevabi yazıdan iki nüs
hası ilişikte sunulmuştur. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 
Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

İsparta il hudutları içinde kâin Eğridir Gölün
deki balık avlama mahalleri hakkında Aydın 
Milletvekili Reşat Özarda tarafından verilen ve 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen önerge 

cevabı 

Soru. sahibi tarafından : 
1. İsparta'nın Eğridir Gölü kaç dalyan 

«avlak» bölgesine ayrıldığı, 
2. 1967 yılma kadar bu dalyanlar kaçar 

sene süre ile kimlere ve her birisi kaçar liraya 
ihale edilmiştir. Bu ihaleler açık artırma ile mi, 
iltizam yolu ile mi yapıldığı, 

3. 1967 yılında bu dalyanlardan hangileri 
a?ık artırma ile kimlere, kaçar sene süre ile ve 
kar paradan ihale edildiği, 

4. 1967 yılında hangi dalyanlar açık artır-
may çıkarılmaksızm kimlere kaçar sene süre ile, 
kaçar liradan ve hangi yolla yapıldığı, 

5. Gelendost'un Karaot «namı diğer Sarı
kamış» avlağı neden dolayı 6 ay gecikme ille ve
rilmiştir? Bn gecikmenin sebepleri ve Hazinenin 
bundaki, zararı, nedir? 

G. Maliyece tercih edilen kooperatiflerin ba
lık avlama hakkı verildiği tarihte kayıtlı kaçar 
üyoKİ bulunmakta idi? Bu kooperatifler bütün 
kasaba halkını mı, yoksa muayyen şahıs ve züm
releri mi temsil ediyorlar, 

Denilmekte ve soruların yazılı olarak cevap
landırılması istenilmektedir. 

I - ilişik olarak takdim olunan krokide gö
rüldüğü gibi Eğridir gölü : 

a) Yalvaç ilçesi hudutları içinde Hoyran 
«G-aziri» avlağı, 

b) Senirkent ilçesi syıırları içinde Büyük-
kabaca (Gençali» avlağı, 

c) Gelendost ilçesi hudutları içinde Sarıka
mış «G-snçcli» avlağı, 

d) Eğridir ilçesi hududu içinde Soğula av
lağı, 

e) Eğridir ilçesi hududu içinde Köprü av
lağı, 

olmak üzere 5 avlak bölgesine ayrılmıştır, 
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a) Hoyran namı diğeri «Gaziri» avlağı 
(1959 - 1961 üç sene müddetle ve üç seneliği 
17 563,50 lira bedelle Naci Baysal'a, 1962 -1964 
devresi için 53 550,50 lira bedelle Mustafa Zor-
lu'ya, 1965 - 1987 üç sene müddetle ve üç yıllık 
kirası 192 001,50 lira bedelle ismail Şener'e ve 
1968 - 1972 beş seneliği 676 663,66 lira üzerinden 
Hamit Diler'e» artırma yolu ile, 

b) Büyükkabaca «Gençali avlağı (1.1.1959 -
31.12.1961 üç aylığı 55 661 lira bedelle Bü
yükkabaca Balıkçılar Kooperatifine, 1.1.1962 
31.12.1964 devresi için üç yıllığı 168 574 lira 
üzerinden Hasan Âşık'a 1.1.1985 - 31.12 .1967 
üç sene müddetle ve üç seneliği 335 000 lira be
delle ismail Köse'ye artırma yolu ile» ve 21.3.1968 
- 30 . 5 .1971 üç sene müddetle ve üç seneliği 
378 000 lira üzerinden Senirkent Balıkçılar Ko
operatifine pazarlıkla, 

c) Sarıkamış, Karaot avlağı 1951 - 1964 üç 
yıllığı 67 090 lira bedelle Ramazan Çapraz'a, 
1964 -1967 devresi için 125 000 lira üzerinden 
Hasan Tandoğan'a» artırma yolu ile ve 1.3.1968 -
28.2 .1971 üç yıllığı .1.68 000 lira bedelle Gelen-
dost Mahdut Mesuliyetti Balık istihsal ve Satış 
Kooperatifine pazarlıkla, 

d) Soğula avlağı (.1958 - 1901 devresi için 
üç seneliği 14 105 lira bedelle Ömer Öngiü'e, 
1961 - 1964 devresi için üç yıllığı 19 650 Ti. be
delle Galip Akman'a, 1964 - 1967 üç seneliği 
100 101 lira bedelle Hidayet Besdelei'ye, 1987 -
1972 devresi için 408 900 lira bedelle istanbul 
Ostay Ticaret Şirketine» artırma yolu ile, 

e) Köprü avlağı (1958 - 1961 devresi için 
üç sene müddetle ve üç seneliği 15 010 lira be
delle Halil Hoban'a, 1961 - 1964 devresi için üç 
yıllığı 70 011 lira bedelle Mustafa Ertab'a, 
1964 - 1937 devresi için üç seneliği 73 515 lira 
bedelle Halil Hoban'a, 1967 - 1972 devresi için 
205 501 lira bedelle Sabit Gökmenoğlu'na» ar
tırma yolu ile, 

Kiraya verilmiştir. 
3. 1967 yılında Eğridir Gölündeki dört av

laktan Hoyran «Gaziri» 1988 - 1972 devresi için 
beş sene müddetle ve beş seneliği 676 QQ6,66 lira 
üzerinden Himmet Diler'e, Köprü avlağı 1967 -
1972 beş seneliği 205 501 lira bedelle Sabit Gök
menoğlu'na, Soğula avlağı 1967 - 1972 devresi 
için beş seneliği 406 900 lira bedelle Osta Tica

ret Şirketine 2490 sayılı Kanun hükümleri dai
resinde ve kapalı zarf usulü ille ihale olunmuş
tur. 

4. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında ve 
bu plâna ait 1963 yılı icra programının balık
çılarla ilgili tedbirler bölümünde, Devletin hü
küm ve tasarrufu altında bulunan iç sularda, 
dalyan ve voli yerlerinde iltizam yolu ile kişile
re avlama, ve işletme hakkı verilmesi usulüne, 
yürürlükteki mukavelelerde yazılı sürelerin bit
mesiyle son verilerek bundan sonra avlanma ve 
işletme lıakkmm tercihan kooperatiflere ve koo
peratif köy işletmelerine çevrilmesinin öngörül
müş bulunması hasebiyle kira süresi 30 . 9 .1967 
tarihinde sona eren Sarıkamış «Karaot» avlağı 
1988 - 1971 devresi için üç sene müddetle ve üç 
seneliği 168 009 lira bedelle Gelendost Mahdut 
Mesuliyetli Balık istihsal ve Satış Kooperatifine, 
Büyükkabaca (Gençali avlağı 1968 - 1971) dev
resi için üç sene müddetle ve üç seneliği 378 000 
lira üzerinden Senirkent Merkez Balıkçılar Ko
operatifine, 

2490 sayılı Kanunun 48 ncı maddesinin son 
bendine göre pazarlıkla kiraya verilmiştir. 

5. Gelendost ilçesindeki Karaot (Sarıkamış) 
avlağını kiralamak için Gelendost Mahdut Me
suliyetli Balık istihsal ve Satış Kooperatifi ile 
Eğridir ilçesinde kurulmuş Yeşilada Balıkçılık 
Kooperatifinin ayrı ayrı Bakanlığımıza müraca
at etmiş bulunmaları üzerine bu kooperatiflerin 
durumunun Bakanlığımızca aranan şartlara uy
gun olup olmadığı tetkik ettirilmiş bu tetkikat 
ayrıca birlik kurmaları hususundaki yazılarımı
zın neticesine intizaren bu avlağın kirası ihaleye 
çıkarılmamıştır. 

ihaledeki bu gecikme dolayısiyle avlak ma
hallinde su ürünlerinin artması, istihsalin ço
ğalması bakımından avlak birkaç ay için din
lendirilmiştir. Bu dinlendirmeden dolayı Hazi
nenin hor hangi bir zararı düşünülmemektedir. 

6. Pazarlıkla balık avlak mahalli kiralıyan 
kooperatiflerden, 

a) Senirkent ilçesi hudutlarındaki Büyük
kabaca «Gençali» avlağını kiralıyan kooperatifin 
29, 

b) Gelendost ilçesindeki Sarıkamış «Kara
ot» avlağını kiralıyan Gelendost Mahdut Mesu
liyetli Balık istihsal ve Satış Kooperatifinin ise, 
21 ortağı mevcut idi. 
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Kooperatiflere kiralama işlemi yapılmadan 
önce Gelendost Mahdut Mesuliyetti Balık İstih
sal ve Satış Kooperatifinden şöyle bir taahhüt
name alınmış ve bu taahhütname metni kira 
sözüeşmesinin 8 nci maddesiyle taahhüde bağlan
mıştır. 

24 . 2 . 1968 günlü kira sözleşmesinin 8 nci 
maddesi «Kiracı kooperatif umumi heyetten al
dığı 8 sayılı Karar gereğince balıkçılıkla meş
gul olan kooperatiflerine nizamnameleri gere
ğince ortak olarak dâhil olabilecek vasıftaki Eğ
ridir Yeşiflada Balıkçılık kooperatiflerine ortak 
olarak hiçbir güçlük çıkarmadan kabulünü diğer 
âkıd idareye karşı beyanı kayıtsız ve şartsız 
taahhüdeder. Aynca aksi davranış 2490 sayılı 
Kanun hükümlerine aykırı kabul edilerek ve 
mukavele hükümlerinin ihlâli addiyle âkıd ida
rece hiçbir ihbara lüzum kalmadan akdin feshi
ni 2490 sayılı Kanunun 51 nci maddesinin uy
gulanacağını peşinen kabul ve taahhüt eyler. 

Mahdut Mesuliyetlli Senirkent Balıkçılık İs
tihsal ve Satış Kooperatifi ile akdolunan 
21 . 3 . 1968 günlük kira sözleşmesinin 22 nci 
maddesinde ise «... Balıkçılıkla meşgul olan ko
operatiflerine nizamnameleri gereğince ortak 
olarak dâhil olabilecek vasıftaki Büyükkabaca 
Balıkçılar Kooperatifinin istiyen ortaMarmı ve 
aynı bölgede bulunan diğer balıkçı esnafını da 
kooperatiflerine ortak olarak hiçbir güçlük çı
karmadan kabulünü ayrıca kooperatif üyelerin
den birinin balıkçılıktan veya balık nakliyecili
ğinden başka işle iştigal etmeyi ve ettirmemeyi 
diğer âkıd idareye karşı beyan ve kayıtsız şart
sız taahhüdeder. Aksi takdirde hareketi ve dav
ranış 2490 sayılı Kanun hükümlerine aykırı ka-
buJl edilecek ve mukavele hükümlerinin ihlâli 
addiyle âkıd idarece hiçbir ihbara lüzum kalma
dan akdin feshini ve 2490 sayılı Kanunun 51 nci 
maddesinin uygulanacağını peşinen 'kabul ve ta- s 
ahhüdeder.» denilmek suretiyle bölgedeki diğer 
balıkçı esnafının kiracı kooperatiflere girmeleri 
imkânı sağlanmıştır. j 

34. — Erzurum Milletvekili Adnan Renyurt'-
un, Tekman'ın Sahvelet üzerinden Erzurum'a * 
bağlanmasına darr sorum ve Bayındırlık Bakanı i 
Orhan Alp'in yazılı cevabı (7/768) 

18 . 6 . 1968 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyrulmasmı saygılarımla arz ederim. 

Adnan Şenyurt 
Erzurum Milletvekili 

Tekman'ın Şah velet tâbir edilen güzargahı 
ürerinden Erzurum'a bağlanması hususunda Ba
ka -ılığınızın, bir görüşü ve çalışması varandır? 

Varsa ne safhadadır. Yoksa çok daha ikti
sadi olması muhtemel böyle bir güzargâh deği
şikliğine gidilerek bu kazanın daha kısa bir yol
dan Erzurum'a bağlanması düşünülmekte midir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 8 . 7 . 1968 

Hususi Kalem 
Sayı : 264 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 21 . 6 . 1968 gün, Kanunlar Müdürlüğü 
7.768/6691-41942 sayılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un ya
zılı sorusu aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Tekman ile Erzurum arasındaki direkt yol 
il yolları ağma dâhildir. Söz konusu il yolu 
bütçe imkânlarımıza göre ilerdeki yıllarda ele 
almaoaktır. 

Tekman'ın Erzurum ile irtibatı Tekman - Ha
cı Ömer yolu ile sağlanmaktadır. Adı geçen 
yol onarım programına dâhildir. 

Araş Nehri üzerinde Söylemez Barajının ya
pımı kesinleştiği takdirde Hınıs - Çobandede 
yolunun 18 kilometrelik kısmı su altında kala
cağından, bu yolun Erzurum'a bağlantısı Tek
man üzerinden Şehvelet güzargahı boyunca dü
şünülmekte olup bu konuda istikşaf çalışmala
rına devam„edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Alp 

Bayındırlık Bakanı 

3r>. ----- Konya Milletvekili S. Faruk Önder'in 
Türkiye'deki Jandarma Komando taburu mik
tarına ve iskân yerlerine dair sorusu ve İçişle
ri Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı cevabı (7/771) 
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22 . 6 . 1968 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak içişleri Ba
kanı, tarafından cevaplandırılmasına tavassut
larınız; saygılarımla arz ederim. 

S. Faruk önder 
Konya Milletvekili 

1. — Memleketimizde halen kaç Jandarma 
Komando taburu vardır, ve nerelerdedir? 

2. — Jandarma Komando taburlarının eşki-
ya takibinde ne tarzda kullanılması düşünül
mektedir? Mevcutlarının hizmetinden faydala
nılmakta mıdır? Ve bunlara nasıl vazife gör-
dürülmektedir? 

3. — Nevşehir'de yeniden bir Jandarma Ko
mando taburu teşkil edilmiş midir? Edilmişse 
hangi ihtiyaç sebebiyle kurulmuştur 

4. — Nevşehir'de teşkil edilmiş bulunan 
Jandarma Komando taburu, nereye iskân edil
miştir? İskân muvakkat midir, daimi midir? 

5. — Mezkûr Komando Taburunun yerleş
mesinin esasen arsa ve arazisi mahdut bulunan 
Nevşehir'de bir arsa spekülasyonuna vesile ol
duğu, aglen Nevşehirli olan Jandarma Genel Ko
mutanının yakın arkabalarma alt arsaların çok 
fahiş bir fiyatla mezkûr birlik için satınalındığı, 
hakkında Bakanlığa her hangi bir şikâyet inti
kal etmiş midir? Mevcut şayialardan Bakanlık 
Haberdar mıdır? Bir şikâyet yapılmış veya şa
yialar Bakanlığa intikal etmiş ise tahkik ettiril
miş midir? Sonu ne olmuştur? 

T. C. 31 . 7 . 1968 
içişleri Bakanlığı 

T. B. M. M. ile ilişkiler Bürosu 
Sayı : 11-13/2285 

Millet Meclisi JBaşkanlığına* 

ilgi : 25 . 6 . 1968 tarihli ve Genel Sekre
terlik Kanunlar Müdürlüğü 7/771 sayılı yazı. 

Türkiye'deki Jandarma Komando Taburu 
miktarına ve iskân yerlerine dair Konya Millet
vekili S. Faruk önder tarafından verilen yazılı 
soru. önergesi incelenmiştir. 

1. — Memleketimizde halen 2 Jandarma Ko
mando Taburu ,ve 1 Jandarma Komando Bölü
ğü mevcuttur. 

1 nci Jandarma Komando Taburu, Siirt ilin
de ve müşekkel; 2 nci Jandarma Komando Ta
buru, halen istanbul'da teşekkül halinde bu-

| Ilınmaktadır. Ancak; 2 nci Taburun, yeni ko-
nuşyeri olan Nevşehir'e intikali sağlanmıştır. 

1969 yılında teşkili plânlanan 3 ncü Jandar
ma Komando Taburunun, 1968 yılında teşkil 
edilen bir bölüğü; Zonguldak'ta bulunmakta
dır. 

2. — Jandarma Komando Taburları, tüm 
yurt sathında (Jandarma sorumluluk bölgesin
de) Sabit Jandarma Birliklerinin her bakım
dan güç ve kaJbiliyetleri dışında vukubulacak 
olaylara yeterli kuvvetlerle ve süratle müda
hale ederek önlemek; suçluları yakalamak ve 
yine muhtemel olaylara karşı istenilen, yer ve 
zamanda özel eğitim görmüş ve teçhiz edilmiş 
toplu vurucu kuvvet bulundurmak maksatla-
riyle teşkil edilmiştir. 

ilk defa, 1967 yılında,, Güney - Doğu Anadolu 
Bölgesinin, emniyet ve asayiş yönünden arz et
tiği önem ve özellik dikkate alınarak, Siirt ilin
de bir Jandarma Komando Taburu teşkil edil
miştir. 

Bu. taburun, Güney - Doğu Anadolu Bölgesin
de yaptığı icraat çok olumlu sonuçlar vermiş 
ve kısa bir zaman içerisinde bölgede uzun yıl
lardan beri aranıp yakalanamıyan birçok suç
lular yakalanmış; bir kısım suçlular Komando 
Birliklerinin devamlı ve şiddetli takip harekâtı 
sonucunda Suriye ve Irak'a sığınmak mecburi
yetinde kalmışlar ve yine bölgede, suç işleme 
temayülünde olan birçok kimseler söz konusu 
taburun gösterdiği varlık ve icraat karşısında 
sinmiş ve bölgede soygun, gasp ve benzeri gibi 
asayişe müessir olaylar çok büyük ölçüde azal
mıştır. Halen Doğu Jandarma Böl^e Komutan
lığının emrinde 21 ili kapsıyan bir saha içerisin
de, Komando Taburunun mevcudiyetiyle bil
hassa Güney Doğu Anadolu Bölgesinde, emni
yet ve asayiş yönünden tam bir sükun ve huzur 
sağlanmıştır. 

Jandarma Komando taburları; Tim, Man
ga, Takım ve nadiren Bölük halinde görev ya
pacak şekilde teçhiz ve eğitilmişlerdir. Bu özel
likleri dolayısiyle, söz konusu birliklerin özel 
takip harekâtında Tim, Manga ve Takım çev
resinde kullanılması cihetline gidildiği gibi ge
rektiğinde geniş bir bölgede bölük çapında 
faaliyet göstermesi de düşünülmektedir. Halen 
Güney - Doğu Bölgesindeki uygulama da 

I bu esaslar çevresinde yapılmaktadır. 

742 — 
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Jandarma Komando taburlarına şu görevler 
verilmektedir. 

a) özel eğitim ve teçhizatı gerektiren ta
kip harekâtı, 

b) Gerektiğinde îl Jandarma Alay komu
tanlıklarını takviye, 

c) Firarda bulunan önemli suç faillerini ta
kip ve yakalamak, 

d) Emniyet ve asayiş yönünden önem ve 
özellik arz eden bölgelerde önleyici zabıta ted
birleri almak. (Motorlu devriye ve pusu), 

e) Vukuu muhtemel önemli olayları vu
kuundan evvel önlemek maksadiyle, lüzumlu 
yerlerde, toplu hazır kuvvet bulundurmak, 

f) Mahallî Jandarma Birliklerinin güç ve 
kabiliyetleri dışında vulkubulacak önemli olay
lara süratle ve yeterli kuvvetlerle müdahale 
etmek ve suçluları yakalamak, 

g) Kara sınırlarımızda görevli Seyyar 
Jandarma Birliklerinin gerilerinde (derinlikte), 
kaçakçılık bakımından önemli ve kritik bölge
lerde, kaçakçılığın men ve "takibi, 

3. — 1967 yılında, Sabit Jandarma görev ve 
hizmetlerinin daha müessir ve iyi bir şekilde 
yürütülmesini temin maksadiyle yapılan reor-
ganizasyonda, memleketimiz Doğu, Orta ve Batı 
olmak üzere, üç bölgeye ayrılmış ve her bölgede 
bir Jandarma Bölge Komutanlığı teşkil edil
miştir. Halen merkezi Diyarbakır'da bulunan 
Doğu Jandarma Bölge Komutanlığına 21 il 
Jandarma Alay Komutanlığı, merkezi Konya'da 
bulunan Orta Jandarma Bölge Komutanlığına 
25 il Jandarma Alay Komutanlığı ve merkezi 
istanbul olan Batı Jandarma Bölge Komutan
lığına 21 il Jandarma Alay Komutanlığı bağ
lanmış bulunmaktadır. 

1967 de Siirt'te teşkil edilen Jandarma Ko
mando Taburu, Doğu Jandarma Bölge Komu
tanlığının emrine verilmiş ve söz konusu tabu
run Doğu ve Güney - Doğu bölgesinde sağladığı 
üstün başarı ve çok olumlu sonuç muvacehe
sinde, diğer iki bölgede de mahallî sabit Jan
darma Birliklerinin güç ve kapasiteleri dışında 
vukubulacalk önemli olaylara süratle müdaha
le ederek önlemek maksidiyle, birer Jandarma 
Komando Taburunun teşkili plânlanmıştır. 

1968 yılında, Orta Jandarma Bölge Komu
tanlığı emrinde ve onun sorumluluk bölgesin
de görevlendirilmek üzere, teşkili plânlanan 
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2 nci Jandarma Komando Taburu için, bölgede 
yapılan etütler sonucunda en uygun merkezî 
konuş yeri olarak Nevşehir ili seçilmiştir. 

Halen istanbul'da teşkili tamamlanmış olan 
bu taburun, Temmuz 1968 ayı içerisinde, yeni 
konuş yeri olan Nevşehir iline intikali yapılmış 
bulunmaktadır. 

Söz konusu tabur, % 100 harekât kabiliye
tine sahibolduğu için bölgede vukubulacak her 
türlü olaylara süratle ve yeterli kuvvetlerle 
müdahale edebilecektir. 

Taburun iskân yerinin seçilmesinde Orta 
Jandarma Bölge Komutanlığı sahasındaki gö
rev ve sorumluluk faktörleri ön plânda dikkate 
alınmıştır. 

Bu hususta karar alınmadan evvel, mezkûr 
birliğin yerleştirilmesi için, Orta Jandarma Böl
ge Komutanlığı sahasında, muhtelif heyetlere 
keşifler yaptırılmış; raporlar alınmış ve bu ra
porların incelenmesinden sonra, tabur için eği
tim, görev, iskân ve Orta Jandarma Bölge Ko
mutanlığı sorumluluk sahasının merkezî bir 
mevkiinde bulunması gibi faktörler dikkate 
alınarak, en uygun yerin Nevşehir olduğu tes-
bit edilmiştir. 

4. — Nevşehir'de, Komando Taburu, şehir
den uzak, Avanos yolunun güneyinde kalan 
arazi kesiminde, daimî olarak iskân edilmiştir. 

5. — Nevşehir'de zikredildiği üzere arsa 
mahdut değildir. Henüz işlenmemiş, hali du
rumda bulunan pek çok arazi vardır. 

Öte yandan, Taburun Nevşehir'deki yeri, 
şehrin uzağıdadır ve arsa spekülâsyonum a da 
meydan vermiyecek bir durumdadır. 

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral M. 
Haydar Sukan, 1328 Edirne doğumludur. Ken
disinin ve yakınlarının mal ve mülk sahipliği 
baklanından Nevşehir ile hiçbir ilgisi yoktur. 
Ancak; ecdat tarafından Nevşehir'de Bayan 
Servet Başkal adında uzak bir akrabanı bulun
makta ise de, onun da taburun iskân bölgesi 
olarak seçilen arazide tarla, bağ v. s. gibi hiçbir 
gayrimenkulu mevcut değildir. 

istimlâk işinde bir arsa spekülâsyonu olma
mıştır. Çünkü, tabur için istimlâk edilen 1 0C0 
dönümlük sahanın tümü için 470 000 lira öde
necektir. 

Bu da göstermektedir ki, metre karesi, vasa
ti 47 kuruşa gelen bir istimlâk işleminde, arsa 
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spekülâsyonundan bahsetmek mantıkî bir mes
net taşımamaktadır. 

İstimlâk işlemi, kanuni müeyyidelere harfi
yen riayet edilerek, Jandarma Genel Komutan
lığınca değil, Nevşehir Valiliğince yürütülmek
tedir. Bu konuda hiçbir şahsa özel işlem yapıl
mamıştır. Yapılması da mümkün değildir. 

100 Subay ve Astsubay, bir o kadar da Uz
man Çavuş ailesinin Nevşehir'e gelmesiyle ka
sabada ev ve arsa fiyatlarının yükseleceği tah
min ©diliyorsa, bu da şehrin iktisadi durumunun 
takviyesi karşısında büyük bir önem taşıma
maktadır. 

Bakanlığımıza Nevşehir'de birlik iskânı ile 
ilgili hiçbir konuda şikâyet vaki olmamıştır. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

içişleri Balsam 

36. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Resmi dairelerin petrol ihtiyacının millî petrol 
şirketlerinden temin edilmesine dair sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Refel Sez
gin ile Ticaret Bakanı Ahmet TürkeVin yazılı 
cevaplan (7/772) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Ticaret Bakanları tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasının teminini saygiyle 
rica ederim. 24 . 6 . 1968 

Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener 

Millî petrolümüzün aranması ve işletilmesi 
Anayasanın 130 ncu maddesine uygun olarak 
çıkarılacak kanunlara göre yapılacağı hepimi
zin malûmudur. 

Devlet, çalışanların, yaptıkları işe uygun 
ve insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış se
viyesine sağlamalarına elverişli, adaletli bir üc
ret elde etmeleri için gerekli tedbirleri almasını 
teminen Anayasanın 45 nci maddesini vaz 'etmiş 
bulunmaktadır. 

Türkiye'de, akar - yakıt iki bölümde te
min edilerek satışları yapılmaktadır. 

a) Yabancı şirketlerin acentaları vasıta-
siyle Mobil, Şehll v.s. gibiler, 

b) Türk millî petrolü satan Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı ve Petrol Ofis acenta
ları olduğu malûmlarıdır. 

Yukarıda belirttiğimiz gibi, yabancı şirket
ler her türlü avantajlarla Türkiye'de istedikleri 
fiyat spekülâsyonlariyle satış yaptırmaktadır
lar. Bizim millî petrolümüzün satışını önledik
leri gibi, Türk petrolünün satışını yapanları da 
sarara soktukları gibi, Ticaret ve Enerji Ba
kanlıklarının fiyat tesbitinde acentalara ver
dikleri üç kuruş kârdan fedakârlık yapmayı 
mecbur ettirildiği müşahade edilmiştir. 

Resmî dairelerin Artırma ve Eksiltme Ka
nununa tabi olduklarına göre, Mobil veya Shell 
satış acantelarmm fahiş fiyat kırmaları karşı
sında Petrol Ofis ve Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı acentaları resmî dairelere satış 
yapamamakta olduğu acı bir gerçektir. Bu 
duruma göre : 

1. Kârından vaz geçerek satış yapan ya
bancı firmalar var mıdır? 

2. Varsa bu firmaların satış acentalarma 
nasıl kâr bedelini ödemektedirler? 

3. Devlet dairelerinin Petrol Ofis ve Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı acentaların-
dan ihtiyarlarının temin edilmesi için ne düşü
nülmektedir? 

4. Millî Petrolümüzün istihsal ve satışını 
temin etmek için ve memleketimizde tercihli 
satışını teminen âcil olarak ne gibi tedbirler 
düranülmektedir? 

5. Belediye hudutları içinde yapılan akar -
yakıt satışlarından alman belediye vergisi gibi, 
yabancı şirket acentalarmın belediye hudutları 
rlı^mda yapılacak satışlardan da köy yollarına 
.sarf edilmek üzere ve köy bütçesine konarak 
bir vergi alınması hakkında düşünceleriniz no-
lerdir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 02/6012/657 - 37039 18 . 7 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 27 . 6 . 1968 gün ve Kanunlar Mü
dürlüğü 7/772/6731/42194 sayılı yazınız. 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in «Res
mî Dairelerin petrol ihtiyacının Millî Petrol 
şirketlerinden temin edilmesi» ne dair yazılı 
soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize ars ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Refet Sezgin 
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Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in «Eesmî dairelerin petrol ihtiyacının millî petrol şirketlerinden 
temin edilmesi» ne dair yapılı soru önergesi ce/abıdır 

Önergedeki soruları cevaplandırmadan evvel bacı açıklamaların yapılman zaruri görülmüştür. 
Evvelâ, millî petrolü tarif etmek icabetınektoür. 
Bizim kanaatimizce millî petrol Türk topraklarından çıkarılan yerli petroldü;-. Yerli patrolün 

kimler tarafından ne miktarda çıkarıldığı ise ajağıdr. kayıtlıdır. 

ŞİRKETLER 

Yıllar TPAO MOBIL SHELL EKGAH YEKÛN 

196G 765 193 521 369 712 980 41 173 2 040 715 
1967 988 567 632 135 1 05G 747 47 951 2 725 400 

Gerek yerli petrolün gerek ithal petrolünün rafinerilerde işlenme durumları ise aşağıda göste
rilmiştir. 

(Metrk Ton) 
Batman ipras Ataş 

Yerli ithal Yerli ithal Yerli ithal 

1965 656 067 — 10 073 
1986 657 394 — 57 673 
1967 693 237 — 415 376 

Toplu olarak ise durum şöyledir. 

Yerli 

1 279 877 
1 419 070 
1 111 529 

İthal 

771 515 
1 157 239 
1 341 054 

Yekûn 

1 756 546 
1 712 037 
1 915 967 

1965 1 437 655 3 036 423 4 474 078 
1966 1 872 306 3 132 007 5 004 313 
1967 2 449 667 3 027 4G6 5 477 163 

Burada görülmektedir ki, millî hampetrol Ba man ve ipraş rafinerileri ile Ataş rafinerilerinde 
yani halen faaliyette bulunan her üç rafineride d Î işlemektedirler. Binaenaleyh bu rafinerilerden 
mahsul alıp satan şirketler hem yerli petrol ma' ısilileri hem de ithal inalı petrol mahsulleri satmak
tadırlar. Misal olarak Petrol Ofisin ipraştan ar ı sattığı mahsulün büyük bir kısmı ithal po'.rclûn-
den buna mukabil Shell Şirketinin Atartaıı ah i pazarladığı petrol mahsulleri tamamen millî, pet
rolün mahsulleridir. 

önergede yabancı şirketlerin birtakım avantajlarla fiyat spekülâsyonları yaptıkları ifade edil
mektedir. 

Bu tarafımızca anlaşılamamaktadır. 
Zira, 79 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin ve.'diği yetkiye istinaden 6/7956 sayılı Kararname 

üe benzin, gazyağı ve motorinin âzami satış fiyatî x n Bakanlığmuzca tesbit olunmaktadır. Bu fiyat
lar âzami fiyatlar olup, bunların altında satış ya > mak mümkündür. 

Bütün firmalar aşağıda belirtilen kâr ve umu mi masraf hisselerinden vazgeçmek suretiyle fi
yatlarını kırmak yoliyle satış yapabilirler. 

(Tonda Ti.) 
Bensin Gazyağı Motorin 

Kârı 
Tevziatçı şirketlerin umumi masrafları 
Acentalara 
Bayilere 
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Bu izahatımız muvacehesinde yasz.li aoru cın'ivj'esiıiilcki sualleri cevaplıyalım : 
30 . 5 . 1968 den itibaren TF.Û.0 tevsi f.vv:^ tine sen vesmh bulunmaktadır. Bu itibarla sade

ce Petrol Ofis bakımından resmî ienekkiü'o.l:! akar yalat ihüyaşlarmı gidermek bahis konusudur. 
Bu husus, Başbakanlığın 26 Ağustos 1̂ 00 gLkı ve 27-74/7C09 sayılı genelgeleri icabı olarak bü
tün Bakanlık ve teşekküllere tamim edilmiş ve meşkûr müesseseler tarafından Petrol Ofisinden ya
pılacak akar yakıt mubayaalarından 2iti0 sayılı Iı.vAunun tatbik edilmemesi bildirilmiş ve akar ya
kıt mubayaalarını Petrol Ofisinden yapmak a ktcnilmistir. Bu husus gayet sıkı olarak takibedil-
mektedir. 

Yukarıda istatistik! malûmatla izah ÖIVJVI\ ğ . v: r;Iıile yerli hampetrolden elde edilen akar ya
kıt Mobil ve Shell şirketlerinden Petrol CKMmbn daha fabladır. Ancak, müessese farkı gözetil
meksizin önce yerli malmm satışı, bilâîıara ithal malmm piyasalanması prensibi, halen arızasız 
olarak tatbik olunmaktadır. Yerli malın kkikme :< vukuunda 3 . 6 . 1983 gün ve 6/1787 sayılı Ka
rarnamenin verdiği yetkiye istinaden ithal, makm':* giunröklenmesi durdurulmakta ve böylece yer
linin öncelikle satışı temin olunabilmelded^r. 

Belediye hudutlarında satılan akar yakıt i;: \n pnk^lH belediyelerce alman İstihlâk Resmine ben
zer tarzda belediye hudutları haricinde satılanla -ilim <Ja köy yollarına sarf edilmek üzere yeni bir 
vergi alınması hususu, Bakanlığımca doğruda'?! âoğı'uy-ı ilgili bir komi değildir. 

Bilindiği üzere Bakanlığımız sadece/ mevduata göre alınması lüsumlu vergi ve resimleri, akar 
yakıt fiyatlarının tesbitinde göz önüne almakta vo fiyatları ona göre tesbit etmektedir. 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 24 . 9 . 1968 

İç Ticaret Genel Müdürlüğü 
Şube remzi ve No. S-l (420.1) -

4/18471 
Mevzuat ve Plân 

Konu : Trabzon Milletvekili Ah
met Şener'in ya-ılı soru öner
gesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 24 . 6 . 1968 tarih ve 7/772, 6'731/42191 

sayılı yazınız. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile 

Bakanlığımız tarafından cevaplandırılmasa ta-
lebedilen resmî dairelerin petrol ihtiyacının rıii-
lî petrol şirketlerinden temin edilmesi bakkal
daki Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in yaTİı 
soru. önergesine adı geçen Bakanlıkça gerekli 
cevap verilmiş bulunmaktadır. 

Bilgilerine arz olunur. 
Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel 

37. — Bursa Milletvekili Kasrm övadnıı'nı, 
sanayicilere .ucuz kömür temin cd.ilvıcsme dair 
sorusu ve Enerji ve T ahu Kaj/vaklar Hakanı 
Refet Sezgin'in yazılı cevabı (7/773) 

Millet Meclisi Sayın Ba?kanl<ğ>~a 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı Sayın (Refet Sezgin) tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına tavassutlarınızı 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kasım önadım 

Bursa Milletvekili 

Memleketimizde kalkınmanın sanayimizin 
ki. Ikınmasına bağlı olduğunu kabul eden görüş 
kuvvet; kapanmış, bıma görede Yüce Meclislerce 
kabul edilen, 2 nci 5 Yıllık Kalkınma Plânında 
sanayi sektörüne ağırlık verilmiştir, 

Türkiye'de 90 a yakın Madeni Sar.at-k-lrîar 
Dcıjn iği vardır. Bunların üyelerinin büyük kıs
mı, dökümcüdürler. Sanayi kolunda dökümcü
lük, is hasırfcyan hattâ iş yaratan meslek, şube-
sidir. Döküm isinde kullanılan «Pik» elektrik 
enerjisi veyahutta kok kömürü ile eritilmek
tedir, 4 ton pik'in bir ton kokla, eritilmesine 
mukabil, bu işte elektrik kullanıldığında maliyet 
(ö) mislini bulduğundan esnaf haklı olarak 
kok aramaktadır. 

Kok kömürünün memleketimizde çok değişik 
fiyatları vardır, Ereğli Demir - Çelik Fabrika
ları kok kömürünün tonu elenmiş olarak 
325 lira, İstanbul Gazhane kokunun elenmemiş 
olarak tonu, 325 lira, Karabük Demir - Çelik 
Fabrikaları koku elenmiş olarak 226,75 liradır. 
Karabük İşletmeleri yurt ihtiyacını bâzı sebep
lerle karsılıyamamaktadır. Üç ayrı. müesseseden 
alan sanatkârlar, imalâtında değişik maliyetlerle 
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karşılaşmakta ve sıkıntıya düşmektedirler. Ka
rabük kok komününün bulunamaması iki se
bebe bağlanmaktadır. Bunlardan biri teshin 
için tevzi edilmesi hem de sanayicinin aldığı fi
yatın % 50 ucuza, diğer sebebin de; yapılan toplu 
sözleşmeler gereğince Karabük'te çalışan işçi va
tandaşlarımızı yakacak ihtiyaçları için, kok 
kömürü verilmesidir. Kok kömürünün yakıl
ması için ayrı-bir soba almak külfetine katlan-
mıyan, birçok işçiler de aldıkları kömürü satmak
ta, bu kömürleri toplıyan bâzı açıkgözlerde top
ladıkları kömürleri, sanayiciye dilediği fiyata 
satmaktadırlar. 

Netice olarak: Teshin için gerek ihtiyaç sa
hiplerinin, gerekse işçi vatandaşlarımızın ihti
yaçları linyit veyahut başka bir yakıtla karşıla
nıp, sanayideki bu sıkıntının giderilmesi için 
Türkiye Esnaf Teşkilâtı ile işbirliği yapılarak 
bir tedbir düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 16 . 7 . 1968 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 02/8012/650 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 27 . 6 . 1968 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/773-6732/42198 sayılı yazınız. 
Bursa Milletvekili Kasım önadım'm «Sana

yicilere ucuz kömür temin edilmesi» ne dair ya
zılı soru önergesi cevabı ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Refet Sezgin 

Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın «Sana
yicilere ucuz kömür temin edilmesi» ne dair ya

zılı soru önergesi cevabıdır 
Kok kömürünün sanayide kullanılan kısmı

nın münhasıran iri parçalı olması gerekmekte ve 
bu maksatla 40 mm. elekten geçirilmek suretiyle, 
elek üstü dökümcü esnafına tahsis olunmakta
dır. Bahis konusu kokların 40 mm. elek altına 
kalan kısımları, sanayide kullanılmadığından, 
bâzı vilâyetlerimizde halk teshini maks adiyle tef
rik edilmektedir. Gazhanelerde istihsal olunan 
koklara, öteden beri sanayici itibar etmediğin
den, bu kömürlerin de büyük bir kısmı halka 
tevzi olunmakta ise de, son senelerde Karabük'-
deki kok fırınının arızası sebebiyle duyulan sı
kıntı muvacehesinde, Gazhane koklarının iri par-
çsiları da bizzarure sanayide kullanılmaktadır. 

Bu itibarla halka tevzi edilen kok kömürünün 
sanayi ihtiyaçları sahasında bir darlık yaratma
sı, bahis konusu olmamaktadır. 

Filhakika sanayide kullanılan kok kömürü 
F. O. W. fiyatları ile, lüzum ve zaruret halinde 
depodan verilen fiyatlar, istihsal ve satış yerle
rine göre değişik seviyede bulunmakta, bu da 
Bakanlığımızca tesbit edilen esaslara göre tat
bik olunmaktadır. 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında ça
lışan işçilere yakacak olarak mezkûr Genel Mü
dürlükçe verildiği söz konusu edilen kok kö
mürü hakkında Bakanlığımızda her hangi bir 
bilgi mevcut değildir. 

Bununla beraber, dökümcülere talebettikleıi 
kadar kok kömürü, bâzı formalitelerin ikmali 
şartiyle serbestçe verilmekte ve bu mevzuda da 
Kömür Satış ve Tevzi Müessesemize intikal et
miş belli - başlı bir şikâyetleri bulunmamakta
dır. 

Esasen dökümcü esnafının her türlü muame
le ve formalitesinin tekemmülünde, mahallî der
nek ve cemiyetleri ile daimî surette işbirliği ya
pılmaktadır, 

38. — Bursa Milletvekili Sadreitin Çanga'-
nın, seçimlerin yapıldığı 2 Haziran günü meyda
na gelen olaylara dair sorusu ve İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan'ın yazılı cevabı (7/776) 

27 . 6 . 1968 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı olun
masını saygı ile rica ederim. 

Bursa Milletvekili 
Sadrettin Çanga 

Soru : 2 Haziran Pazar günü yapılan seçim
ler sırasında yurdun muhtelif bölgelerinde, se
çimlerle ilgili olarak birtakım olaylar meydana 
çıkmıştır. 

Sayın içişleri Bakanı seçimler sonrasında 
basma verdiği demeçte, seçimlerin yurt içinde 
sükûnetle geçtiğini, söylemiştir. Oysa, sadece 
basma geçen haberlerden öğreniyoruz ki, seçim 
günü meydana gelen olaylarda 18 ölü ve yüze 
yakın yaralama vakası kaydedilmiştir. 

Çok partili demokratik düzene geçtiğimiz 
günden bu yana, yapılan seçimlerin hiçbirinde 
böylesine yaralama ve öldürme vakası olmamış
tır. 
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Vahim sayılabilecek böyle bir sonucu sükû
netle tavsif etmek ve hafife almak, memleketin 
asayişi ile ilgili bir sorumlu için şüphesiz, doğru 
bir davranış olarak kabul edilemez. 

Aörünen odur ki, bu seçimlerde basma inti
kal edeninden daha çok vakalar olmuştur. Ve 
bunu sıhhatli bir şekilde tesbit etmek ise bir za
ruret haline gelmiştir. 

Bu itibarla : 
1. 'Seçimlerin yapıldığı gün meydana gelen 

zabıta vakalarının sayısı ne kadardır? 

2. Bu vakalarda ne kadar ölü, ne kadar ya
ralı olmuştur? 

3. Bu vakaların çıktığı yerler neresidir? 

4. Bu vakaların faillerinin, maktul ve mağ
durlarının adlan nelerdir? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 8.8.1968 

T. B. M. M. ile İlişkiler Bürosu 
Sayı : 11 -13/2381 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 29 . 6 . 1968 gün ve flanel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 7/776 - 6748/42316 sayılı 
yazı. 

Bursa Milletvekili Sayın gadrettin Çanga'-
nm, seçimlerin yapıldığı 2 . 6 . 1938 günü mey
dana gelen olaylara dair yazılı soru önergesi in
celendi : 

2 Haziran 1968 seçimlerinde, vatandaşların 
can ve mal emniyetinin, seçme ve seçilme hak
kının korunması, seçimlerin güvenlik ve huzur 
içinde cereyanının temini hususlarında gerekli 
bütün tertip ve tedbirler zamanında alınmıştır. 
Bu maksatla, daha önce Bakanlığımızdan vali
liklere gönderilmiş olan genelge esaslarına uy
gun şekilde, mahallî şartlar da göz önünde bu
lundurularak, genel emniyet ve asayiş tedbir
leri, plânları hazırlanmıştır. Bu plân idare ve 
zabıta makam ve memurlarınca basiretle tatbik 
ve müspet neticeler elde edilmiştir. 

Vatandaşlardan birinin dahi zarar görmesin
den üzüntü duyan bir vazife anlayışı içinde alı
nan tedbirlere ve bu tedbirlerin uygulanışında 
gösterilen âzami dikkat ve hassasiyete rağmen, 
2 . 6 . 1968 günü her toplum için bahis konusu 
olabilen bâzı zabıta vakaları vukubulmuştur. 
Bu olayların bir kısmının bizzat secim faaliyet
leriyle hiçbir münasebeti yoktur. Büyük bir ek
seriyetinde ise seçim; sadece eski geçimsizlikle
rin, husumetlerin, aile kavgalarının, birikmiş 
kinlerin bir vasıtası haline getirilmiştir. Duru
mu bu haliyle tetkike tabi tutmadan, olayları 
sadece dış görünüşleri ile ele alarak kıymetlen
dirmeye gitmenin çok yanlış sonuçlar doğura
cağı bedihidir. 

Seçim glrnü yurt sathında meydana gelen 
63 öldürme ve yaralama olayının yerini, mahi
yetini, faillerinin, maktul ve mağdurlarının ad
larım. jandarma ve polis mmtakaları itibariyle 
ayrı ayrı gösteren iki liste ilişik olarak sunul
muştur. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 
içişleri Bakanı 

Tıpkı normal zamanlarda olduğa gibi seçim
ler sırasında vukubulan zabıta o l l a r ı karşı
sında da üzülmemek ve durumu hafife almak, 
her görevli ve bilhassa memleketin asayişiyle 
ilgili sorumlular için imkânsızdır. Fakat; duru
mu vahîm olarak vasıflandırmak da karamsar 
bir görüşün ifadesi olmaktadır. 1963 mahallî 
seçimleriyle 2 . 6 . 1968 seçimlerinde meydana 
gelen olaylarla ilgili istatistikler, 1968 seçimle
rinde alınan tedbirlerin müessiriyeti ve isabet 
derecesi bakımından müspet netice elde edildi
ğini göstermektedir. Seçim günü vukubulan 
olaylar hiçbir zaman secim güvenliğini bozucu, 
vatandaşların serbestçe oy kullanmalarına mâni 
olucu mahiyet almamıştır. Bu itibarla seçimlerin 
bütün yurtta güvenlik ve huzur içinde cereyan 
ettiğinin söylenmiş olması kanaatimizde yine de 
hakikatin bir ifadesidir. 
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17 Kasım 1963 Pazar günü yapılan mahallî seçimlerde vukubulan olaylarda iller itibariyle yara
lanan ve ölenleri gösterir çizelge 

İ L İ Ateşli silâhla Kesici aletle Taş ve sopa Yekun 

Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Burdur 
Denizli 
Diyarbakır 
Elâğız 
Erzurum 
Giresun 
G-ümüşane 
Hatay 
Kars 
Kayseri 
Kırşehir 
Konya 
Malatya 
Manisa 
Samsun 
Sivas 
Tokat 
Urfa 
Van 
Zonguldak 
Ordu 
Tunceli 

T. 0. 
İçişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : B-1384 

Yaralı 

5 
— 
— 

1 
— 
— 
— 
— 
2 

— 
3 

— 
— 
— 
4 

— 
3 
2 

— 
— 

2 
— 
— 
— 
— 

Ölü 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
4 
1 
1 
1 

— 
— 
— 
— 
— 
1 

— 
— 
4 

— 
— 

Yaralı 

1 
— 

1 
— 
— 
— 
2 

— 
— . 
2 

— 

' — 
, — 

— 
— 
2 

— 
— 
1 

— 
— 
— 
— 
— 

Ölü 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Yaralı 

— 
6 

— 
'6 

14 
2 

— 
4 
2 
1 

— 

3 
1 
2 
2 

— 
2 
3 
1 
2 
2 
7 

13 
— 

2 

Ölü 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
1 

Yaralı 

6 
6 
1 
7 

14 
2 
2 
4 
4 
3 
3 

3 
1 
4 
2 
5 
4 
3 
2 
4 
2 
7 

13 
— 
— 
2 

104 

Ölü 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

4 
1 
1 
1 

— 
— 
— 
— 
— 
1 

— 
— 

4 
— 

1 
1 

— 

15 

18 Ma 

Valiliğine 

2 Haziran 1968 Pazar günü yapılacak seçimler dolayısiyle bu dönemde mahallî mülkî âmirle
rimize büyük vazifeler terettübetmektedir. 

ilk plânda idarenin tutum ve davranışları ile tam bir tarafsızlık içörisinde olması ve vatandaş 
üzerinde böyle bir inancan yaratılması lüzum ve zaruretine bir kere daha işaret etmek isterim. 
Bu bakımdan yapılacak her türlü tasarrufta, girişilecek bütün iş ve işlemlerde bu kanaati sars-
ımyacak, mevcut ortamı zedelemiyecek şekilde hareket edilmesinde büyük faydalar melhuzdur. 
Bugüne kadar tarafsız idarenin teessüsü için gö iterilen çabaların, seçimler dolayısiyle büyük 
çapta hassasiyet kesbeden umumi efkârda hatalı tutumlar yüzünden değerinden kaybetmesinin 
katiyen kabul ve tervicedilemiyeceğinin bilinmesi lâzımdır. i 
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Diğer taraftan bu seçim döneminde mâni zabıta hizmet ve görevlerinin normal zamanlardaki-

lere kıyasla daha da önem kazandığı aşikârdır. Seçimlerin tam bir huzur ve sükûn içerisinde 
cereyanı esas olduğuna göre bunu temin edece': tedbirlerin de şimdiden ittihazı gerekmektedir. 
Muhtemel olayların önlenmesi bakımından bilinen mıntaka özellikleri ve toplum eğilimi de göz 
önünde tutularak tedbirler alınmalıdar. Zabıta kuvvetlerinin takibedecekleri hareket tarzının 
şimdiden planlanması, aralarında iyi bir koordinasyon sağlanması ve bununla yakinen ilgile-
nilmesi şarttır. 

Bu arada seçim atmosferinden bilistifade bâ ı. kötü maksatlı şahısların zararlı birtakım ideo
lojik propaganda yapmaları veya bölücü faaliyet göstermeleri her zaman için imkân dahilindedir. 
Bu da üzerinde hassasiyetle durulmayı icabetti ı'en hususlardan biridir. Bu bakımdan aşırı ce
reyanlara veya bölücülük maksadı güden hareketlere karşı daima müteyakkız bulunulmalıdır. 

Mülkî idare âmiri arkadaşlarımın yapıca yat ştarıcı, uzlaştırıcı tutum ve davranışlariyle Dev
let otoritesinin ve nizamının korunmasındaki üstün gayret ve hassasiyetlerinden emin bulunu
yorum. 

Bilgi edinilmesini ve buna göre gereğinin ifasını önemle rica ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

içişleri Bakanı 
(İmza) 
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2 Haziran 1968 seçim günü jandarma bölgesinde vukubulan olayların üstes 
Sıra 
No. Suç yeri Suçun .mahiyeti Suçun sebebi Suçlunun adı Yıara 

1 Adana - K. Ömerli Taşla yaralama Seçimle ilgili Bekir Güllü Mevlüft Şim 

2 Afyon - Anitkaya Bıçakla yaralama Seçimle ilgili 

3 Afyon - Emirdağ Tabanca ile yaralama Seçimle ilgili 
Eşrafk köyü 

4 Afyon - Emirdağ Oy pusmalarını çalma Seçimle ilgili 
Türmen - Akveren 
Köyü 

Ömer Tüblek 

Bekir Ünal 
Mustafa Sarı 

Ali ve Kadir Çekiç 
Orhan Aksoy 

Halil Aracı 

Osman Ayr 

5 Afyon - Sandıklı Tabanca ile yaralama Seçimle ilgili Ünver Gümüş 
Çiğiltepe Köyü 

6 Antalya - Yazca K. Tabanca ile yaralama Seçimle ilgili Murat Durdu 

Sultan Çeti 

Hasan Arıc 
Adem Arıc 

7 Burdur - Göihisar 
Dencere Köyü 

8 Burdur - Kışla K. 

9 Burdur - Yeşilova 
Harmanlı Köyü 

Tabanca ile yaralama 

Tabanca ile yaralama 

6136 S. K. Muhalefet 

Seçimle ilgili 

Seçimle ilgili 

Seçimle ilgili 

Eyüp Kaya 
Raşit Yurtsever 

Süleyman Güner 
M. Hilmi Güner 
Mehmet Çakır 

Ahmelt Taş 

Fahrettin Ü 

Süleyman E 

Abdullah G 

10 Burdur - Marmara Taş ve sopa ile yara- Arazi ihtilâfından Ayşe İliş 
Köyü lama Osman Çelik 

Şeref Gan 

H. Hüseyin 

11 Diyarbakır - Kulp Taş, sopa ve bıçakla Seçimle ilgili Şemsettin, Fahri, Fa- Şemsettin A 
Tepecik Mahellesi yaralama ik, Fe.leme Aslan. Adil Altınd 

Hilmi, Mehmet, Adil, 
Fettah, Abdurrahtman 
Altındağ. 



Sıra 
No. Suç yeri Suçun mahiyeti Sucun sebebi Suçlunun adı Yara 

12 Diyarbakır - Kav- Tabanca ile yaralama Seçimle ilgili 
lu Köyü 

13 D. Bakır - Boçfea Tabanca ile yaralama Seçimle ilgili 
Atanoğlu Köyü 

A. Riza Kantaş 
Fehmi Yakar 
Zülküf Yakat 
Abbas Efe 
Ahmeit Bayram 

Şeydi Pom 
Zülfü Elve 
Abdullah Ç 
Ahmet Çak 
Abbas Efe 

Hasan Öztürk İbrahim T. 

14 D. Bakır - Hani Taşla yaralama 
Kuyular Köyü 

Seçimle ilgili Ali Kılıç 
Vehbi Yavuz 
Ahmet Nazlım 
Reşat Kılıç 

Emin Tarh 

15 D. Balkır - Dicle Bıçakla yaralama Seçimle ilgili 
Al kan Köyü 

Şükrü Kurt 
Osman Hurma cı 

Miro Çelik 

16 G-. Anîtep - Araban Bıçakla yaralama 
Ardıl Köyü 

Secimle ilgili Ferilt Sevdi Mehmet K 

17 G. Aııtep - Araban Taşıla yaralama Secimle ilgili İbrahim Karat aş 
Halil Karataş 
S ey fi Dinç 

Veysel Zer 

18 Hakkâri - Yüksek Taş ve sopa ile ya- Seçimle ilgili 
ova Bağdaşkaya ralama 
Köyü 

A. Kerim Kaya 
Emin Kaya 
Mehmet Ayhan 

Abdullah K 
Mehmelt Y 
Abidin Yal 

19 İsparta - Eğridir Oy puslalarını çalma Seçimle ilgili 
Aksu Kövü 

20 İçel - Tarsus Kö- Tabanca ile yaralama Seçimle ilgili 
sebaba Köyü 

MevlutKaradoğan 
Reşat Karadoğan 
Ali Yörük 
İzzeit Kahraman 
Murat Kaya 

Fevzi Çapur Ali Çitçi 
Cemal Çeti 



Sıra 
No. Suç yeri 

21 Kayseri - Develi 
Köseler Köyü 

22 Kayseri - Sarız 
Karapınar Köyü 

23 Kütahya - Göynük 
ören köyü 

24 Kırşehir - Kaman 
Kürtalipmar Köyü 

25 Konya - Akşehir 
Altıntaş Köyü 

26 Kars - Selim Boz-
kuş Köyü 

27 Kars - Arpaçay 
Meriç Köyü 

28 Malatya - Doğan
şehir Erkenek Hür. 
MM. 

29 Mardin - Midyat 

Sucun mahiyeti 

Av tüfeği ile yara
lama 

Silâhla yaralama 

Tabanca ile öldürme 

Tabanca ile yaralama 

Bıçakla yaralama 

Taşla öldürme 
Taşla yaralama 

Tabanca ile yaralama 

Bıçakla, öldürme 

Kavga 

Suçun sebebi 

Seçimle ilgili 

Seçimle ilgili 

Seçimle ilgili 

Kan gültme 

Seçimle ilgili 

* 

Seçimle ilgili 

Seçimle ilgili 

Seçimle ilgili 

Seçimle ilgili 

Suçlunun adı 

Ahmert Gün 
Bayram Ergün 
Hasan Gün 
Mehmet Can 

Ali Çiçek 
Hüseyin Kıdıç 

Mehmet Turgut 
Halil Memiş 
Süleyman Bayazıt 
Osman Hurmacı 
Halil Kurlt 

Ahmet Aytefkin 
İsmail Aytekin 
Osman İpek 

Paşa Güvercin 
S^fer Güvercin 
Zekeriya Duman 
Nihat Duman 
Tevfik Boydeniz 

Bekir Hen 
Ali Öz 
Bahri Tor 

Mehmet Kılıç 
Bayram Smak 

Hasan Alpitekin 
Ali Albayrak 
Hikmet Akgüç 

Yara 

Hatice Yüc 
Huriye Özk 

Şeydi Pola 

İsmail Kur 
Bayram Ku 

Mevlüt Vey 
Ömer Orha 

Ferzande Ç 

Ali Güneş 

iSüleyman A 
Hatice Boz 



- 3 
OT 

Sıra 
No. Suç yeri Suçun mahiyetti Sucun sebebi Suçlunun adı Yara 

30 Mardin - Midyat Silâhila öldürme Seçimle ilgili 
Dargeçit Bucağı 

31 Mala/tya - Darende Taşla ve sopa ile ya- Seçimle ilgili 
Ayvalı Köyü ralama 

Halil Üsıtüner 
Ramazan Üstüııetr 
Reşit Üstüner 
Besir Kılıç 

Duran Özden 
Mehmelt Özden 

Duran Özd 
Möhmelt Öz 

32 Malatya - Pötürge Tabanca ile öldürme Seçimle ilgili 
Mora Köyü ve yaralama 

33 Malatya - Pötürge Bıçakla yaraüama Seçimle ilgili 
Sinan Kövü 

Hanız a Durak 
Muhsin Kahraman 

Hamza Dur 

Osman Ergün Hajsan Kan 
Osman Alse 
Mehmet Ha 

Secimle ilgili 34 Malatya - Akçadağ Taşla yaralama 
Gölpmar Köyü 

35 Muş - Derecik K. Bıçak ve sopa ile ya- Seçimle ilgili 
ralama 

İsmail Şahin 
Halil Şahin 

Ömer Şahin 

.Mehmet Avcı 
Ferzande Arslan 
Vahit Arslan 
Şükrü Bağıran 
Seyfettin Alkoy 
Ali Alkış 

Ferzande A 
Sıcldık Çak 
Mustafa Çe 

36 Muş - Keperek K. Av tüfeği ve taşla Seçimle ilgili 
var ala ma 

Terfik Aslan 
Ramazan Aslan 
Murat. Kibar 
Ali Kalır 
Osman Kalır 
Hasan Çelik 

Ömer Kalır 
İbrahim As 
Mehmet Çe 
Ramazan E 
Reşit Ekinc 
Tevfik Eki 
Baki Aslan 
Zebevir Ak 



Sıra . 
No. Suç yeri Suçun mahiyeti Suçun sebebi Suçlunun adı Yaralı 

37 Nevşehir - Ürgüp Tabanca ile yaralama Seçimle ilgili Güven Mutlu İbrahim Akk 
Aksular kasabası Ali Mutlu 

Bekir Kaymaklar 
Hasan Ersoy 

38 Nevşehir - Kozluca Taşla yaralama Seçimle ilgili Mustafa Türk Mehmet Kur 
İzzet Türk 

39 Nevşehir - Çatkaz Taibanca ile yarallama Seçimle ilgili Selâbattin Gökkaya Fazıl Erdire 
Nurettin Namlı Ahmet Erka 
Hüseyin Güleryüz Ahmet Nam 

Ayşe Gözkay 

40 Nevşehir - Avanos 

41 Ordu - Alınca K. 

42 Samsun - Bafra 
Karıncak Köyü 

43 Tokat - Artova 
Doğanca K. 

Oy puslalarmı değiş
tirme 

Oy puslalarmı çalma 

Kavga 

Taş ve sopa ile yara
lama 

Seçimle ilgili 

Seçimle ilgili 

Seçimle ilgili 

Seçimle ilgili 

Şerife Berber 

Osman Gürsoy ve 
6 arkadaşı 

Âdil Top 

Hüseyin Sarı 
Seyit Sarı 

A. P. ilçe B 

K. H. 

Kadir Katı 

Ömer Çoban 
MuraJt Kara 

44 Tunceli - Erenönü Kavga (Karşılıklı ar- Seçimle ilgili Hasan Kayaalp Hasan Kaya 
Köyü bede) Hasan Kaya Hasıan Kaya 

Hıiseyin Ergül Hüseyin Erg 
Mehmet Ergül Mehmet Erg 

45 Tunceli - Hozat Balta ile yaralama Seçimle ilgili Mehmet Zeytin Bilâl Erol 
Geyiksu bucağı Bilâl Erol Mehmet Zey 

Halil Çınar 

46 Trabzon - Vakfıke- Taibanca ile öldürme Seçimle ilgili Fahrettin Yücesa.n 
bir Vardanlı Köyü 



Sıra 
No. Suç yeri 

47 Urfa - Kubacak K. 

48 Uşak - Sivaslı 
Hacıım Köyü 

49.Uşak - Ovademir-
1er Köyü 

50 Zonguldak - Ka-
raevli Köyü 

51 Sakarya - Emirler 
Köyü 

Suçun mahiyetti 

A T ^tüfeği ile öHdür-
me ve yaralama 

Bıçakla yaralama 

Oy puslası değiştirme 

Kavga 

Tabanca ile yaraJİama 

Suçun sebebi 

Seçimle ilgili 

Seçimle ilgili 

Seçimle ilgili 

Seçimle ilgili 

Seçimle ilgili 

51 Olay (37 yaralama, 8 öldürme, 5 seçim suçu, 1 6136 
134 Suçlu 

Suçlunun adı 

Halef Aslan 

Burhan Keleş 

Ramazan G-encer 

Mustafa Çırgan 
Faik Çırgan 

Fahrettin Serdar 

S. K. M.) 

Yıaral 

ibrahim Tu 
İsmail Tuba 
Hüseyin Tu 
Ahmet Oğ. 

İsmail Yeni 

Âdil Biçer 

Mustafa Çil 

Şükrü Tura 

Ma 

İsth. 111 

11 Ölü 



2 Haziran 1968 tanünnde seçim güniü bütün yurtta işlenen zaJbıta vakalarının dilere g 
gösterir üste 

ıSıra 
No. Suç yeri Suçum mahiyeti Suçun sebebi Suçlunun adı ölü 

1 Adana - Anadolu Taş ve sopayla darp A. P. ve C. H. P. Abdullah Uçak, Zübe- Yok 
Mah. Muhtar adayları- yir Çimen, Sadık Dağ, 

nın münakaşası. Mehmet Göğbakan, 
Zuhiddin Çimen, Ab
dullah Marangoz, Mah
mut Akçm 

2 Afyon - Dinar 
ilçesi 

Bıçakla yaralama Oy puslalarmı işa- Sadık Kılıç 
ratlediği için 

Yok 

-a 
Ol 

3 Afyon - Sandıklı Bıçakla yaralama 
İlçesi Cay Mah. 

Sandık Bşk. nı ta- İbrahim Bozkır 
rafından seçim böl
gesinden uzaklaş
tırılması. 

Yok 

4 Bingöl Yumrukla darp Seçmen kartını za- Fettan Bulut 
yi etmekten 

Yok 

5 Çanakkale - Bay- Tabancayla yaralama Osman öztürk'ün Osman özkök 
ramiç ilçesi parti propagandası 

Yok 

6 İçel - Tarsus ilçesi Tabancayla yaralama Muhtar adayı için Fevzi Çakır Yok 

7 İçel - Tarsus ilçesi Taşla yaralama 
Çataklı Mah. 

Oy puslasınm da- İsmail Yıraş, H. Mus- Yak 
ğıtılması t af a Doğrugiden 

8 İsparta - Yalvaç Taş ve sopayla ya- Seçim münakaşası OsmanTunğa 
ilçesi ralama 

Yok 

9 İzmir - Menemen Bıçakla yaralama 
ilçesi Kasımpaşa 
Mah. 

Tavla oyunu yü- Mehmet Acarsoy 
zünden 

Yok 



Sıra 
No. Suç yeri Suçun mahiyeti 

10 Konya - Akşehir BıçaMa yaralama 
ilçesi 

11 Konya - Kadmihan Bıçaikla yaralama 
ilçesi Kayabaşı 
Mahallesi 

12 Tokat - Turhal Yumrukla darp 
ilçesi 

Suçun sebebi Suçlunun adı 

Oyu başka partiye Ahmet Akrtekin, Isma-
venne yüzünden il Aktekin, Osman 

ipek, Mevlüt Orhan, 
Veysel Orhan. 

Oy kutlanma me- Hasan Ekinci 
selesinden arala
rında çıkan müna
kaşa 

Seçim yüzünden Raf et Ermiş, Süley
man Kalaycı 

ölü 

Yok 

Yok 

Yok 

M 
Mü 

Birinci 
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39. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman'ın Besni ilçesi ile Güney 
Anadolu'da bulunan yabani sakız ağaçlarının 
aşılanmasına dair sorusu ve Tarım Bakanı Bah
ri Dağdaş'm yazılı cevabı (7/779) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Tarım Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurulmasını rica ederim. 

Adıyaman Milletvekili 
Süleyman Arif Emre 

Adıyaman ilinde, Besni kazasında ve bütün 
Güney - Anadolu mmtakasında dağlarda mev
cut yabani sakız ağaçlarının aşılanması, fıstık 
bahçesi haline getirilmesi memleketin kalkın
ması ve zenginleşmesi bakımından 1 nci dere
cede ehemmiyeti haizdir. 

Fakat bu mevzuda sevk edilmiş olan mevzu
atın kifayetsizliği ve lüzumsuz formalitelere 
boğulmuş olması, bu nimetten köylü vatandaş
ların ve milletimizin yararlanmıasırıi engelle
mektedir. Bu itibarla : 

1. — Bakanlığınızca bu mevzuda yapıldığı 
bildirilen hazırlıklar ne safhadadır? 

2. — Mevzuatın ıslahı ve müstalhsıla kolay
lık sağlanması fiilen ne zaman mümkün ola
caktır. 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 22.7.1967 

özel Kalem Müdürlüğü 
Şb. Md. Bakanlık Müşavri 

Sayı 565/66758 
Konu : Adıyaman Milletvekili Sü
leyman Arif Emre'nin yazılı soru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29 . 6 . 1968 gün Kanunlar Müdür

lüğü 7/779-6758/42308 sayılı yazı : 
Adıyaman Milletvekili Sayın Süleyman Arif 

Emre'nin Besni ilçesi ile Güney - Anadoluda 
bulunan yabani sakız ağaçlarının aşılanmasına 
dair soru önergesi tetkik edildi, konuya ait 
cevaplarımız aşağıdadır. 

1. — Yabani fıstıkların imar ve ihyası ile 
aşılanarak mahsul verir hale getirilmesi 6777 
sayılı Kanuna göre ifa edilmektedir. 

2. — Mevcut yabani Antepfıstıklarının. bir 
program dâhilinde projeye alınarak aşılanmak 
suretiyle ıslahı yapılmaktadır. 

Nitekim 1967 yılında 44 ilde çiftçinin iştira
ki ile 910 966 aded, Adıyaman ilinde 144 604 
aded ve Besni ilçesinde de 20 000 aded yaba
ni Antepfıstığı aşılattınkmştır. 

3. — 1968 yılında 44 ilde 745 000 aded, Adı
yaman ilinde 70 000 aded ve Besni ilçesinde 
20 000 aded yabani Antepfıstığı ağacının aşı
lanması yapılacaktır. Bu rakamlar programa 
alman miktarlar olup, çiftçi iştiraki ile bu mik
tarların çok üzerinde bir rakama ulaşılacağı 
muhakkaktır. 

4. — Antepfıstığı ziraatinin geliştirilmesi 
ve çiftçimizin devlet yardım ve kredilerinden 
daha çok faydalanmaları için bakanlığımızca 
uzun vadeli bir icra programı hazırlanmış bu
lunmaktadır. Bu programın tatbkatı ile sayın 
soru sahibinin endişe gösterdiği hususlar berta
raf edilmiş olacaktır. 

Bilgi edinilmesine müsaadelerini arz ede
rim. 

Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 

40. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman üe Gerger ve Gerger ile 
Tillo arasındaki yol ihtiyacına dair sorusu ve 
Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in yazılı cevabı 
(7/780) 

26 . 6 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâlet buyurulmasını rica ederim. 

Adıyaman Milletvekili 
Süleyman Arif Emre 

Adıyaman ile Gerger ve Gerger üe Tillo na
hiyesi arasındaki şose çok bozuktur. Aslında 
bir Amerikan şirketinin petrol aramak maksa-
diyle Ferdesü köyüne kadar açtığı servis yo
lundan ufak ilâvelerle yararlanılmaktadır. He
le Kâhta Gerger arası yol kışın 8 ayında işle-
memektedr. Zavallı Gerger'i! vatandaşlar il 
merkezine ancak Gerger - Siverek - Urfa - An-
tep - Gölbaşı üzerinden 500 (kilometre katlede
rek gelebilmektedir. 

Türkiyenin en yolsuz mıntakası olan Ger
ger'in Tillo nahiyesine ise yol yoktur. Bu iti
barla : 
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1. — Bu ihtiyaçları karşılamak için esaslı 
ve sağlam bir devlet yolu yapılması düşünül
mekte midir? 

2. — Düşünülmekte ise gecikmenin sebebi 
nedir veya iş hangi safhadadır? 

3. — Düşünülmemekte ise, yurdun bu mm-
takasının bu derece ihmale uğramasının sebebi 
nedir? v 

4. — Bu mıntaka yolsuzluktan fdilen ne za
man kurtulabilecektir? 

T. 0. 
Bayındırlık Bakanlığı 19.7.1968 

Hususi Kalem 
Sayı : 274/19 151 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 29 . 6 . 1968 gün, Kanunlar Müdür
lüğü 7-780/6 759-42 309 sayılı yazınız. 

Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif Em
re'nin yazılı sorusu aşağıda cevaplandırılmış
lar. 

G-ölbaşı - Adıyaman - Kâhta devlet yolu 
1968 yılı projeli onarım programına dâhil olup, 
çalışmalara bütçe imkânlarımıza göre mütea
kip yıllarda da devam edilecektir. 

(Kâhta - Sincik) ayrımı Alut - Narince -
Gerger - Taraksu (Tillo) il yolu 1965 ve 1966 
yıllarında Karayolları Genel Müdürlüğüne dev
redilen 24 000 kilometrelik il yolu arasında 
bulunmaktadır. Derhal onarım programına alı
nan söz konusu yolda 1967 yılı sonuna kadar 
1 250 000 lira harcanarak 0 - 44 kilometreler 
arasında alt yapı çalışmaları yapılmıştır. 

Bütçe ve makine imkânlarımız nisbetinde 
yürütülen onarım faaliyetine 1968 ve müteakip 
yıllarda da devam edilecek ve yolun 1972 yılı 
sonunda tamamlanmasınla çalışılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Alp 

Bayındırlık Bakanı 

41. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı - Besni ve Bes
ni - Gaziantep, arasındaki yolların ıslah ve ta
mamlanmasına dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı 
Orhan Alp'in yazılı cevabı (7/781) 

30 . 9 . 1968 0 : 1 

26 . 6 . 1968 

Millet Meclisi Muhterem Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâlet buyurulmasını rica ederim. 

Adıyaman Milletvekili 
Süleyman Arif Emre 

1. Adıyaman îli hudutları içinde Gölbaşı, 
Besni yolunun ıslahı ve virajlardan kurtarılma
sı işine ne zaman başlanacaktır? 

2. Besni - Gaziantep yolunun ikmal ve ıs
lahına ve asfaltlanmasına ne zaman başlanacak
tır? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 13 . 7 . 1968 

Hususi Kalem 
Sayı : 272/18333 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 29 . 6 . 1968 gün, Kanunlar Müdür

lüğü 7-781/6760 - 42310 sayılı yazınız. 
Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif Emre'

nin, sorusu aşağıda cevaplandırılmıştır. 
1. Gölbaşı - Adıyaman - Kâhta yolu 1968 

yılı projeli yol onarımı programına dâhil olup, 
çalışmalar bütçe imkânlarımız nisbetinde mü-
taakıp yıllarda da devam edilecektir. 

(Gölbaşı - Adıyaman) ayrımı - Besni yolu 
1968 yılı geçit onarımı programına dâhildir. 
Söz konusu kesimde mütaakıp yılda da çalışma
lara devam edilecektir. 

2. Besni - Gaziantep yolunun onarım ve as-
fatlanması bütçe imkânlarımıza göre ilerdeki 
yıllarda ele alınabilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Alp 

Bayındırlık Bakanı 

42. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman ile Çelikhan ilçesi arasın
daki yol ihtiyacına dair sorusu ve Bayındırlık 
Bakanı Orhan Alp'in yazılı cevabı (7/782) 

26 . 6 . 1968 
Millet Meclisi Muhterem Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâlet buyurulmasını rica ederim. 

Adıyaman Milletvekili 
Süleyman Arif Emre 
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Adıyaman îli ille Çelikhan kazası arasında 
normal istikamette işler vaziyette bir yol yok
tur. Vasıtalar halen 40 kilometreden az olan bu 
mesafeyi 140 Km. ye yakın bir yoldan dolaşmak 
suretiyle aşabilmektedir. 

Adıyaman Çelikhan arasında 40 sene kadar 
önce Vali Nevzat Tandoğan tarafından açtırılan 
yolun bakımına dahi gereken ehemmiyet veril
memektedir. Bu itibarla : 

1. Adıyaman Çelihkan arasına yeni bir yol 
yapılması için hazırlık var mıdır? 

2. Yok ise bu mevzuda Bakanlığımız ne dü
şünmektedir, normal münakale ne zaman yapıla
bilecektir? 

T. O. 
Bayındırlık Bakanlığı 19 . 7 . 1968 

Hususi Kalem 
Sayı : 273/19151 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 29 . 6 . 1968 gün, Kanunlar Müdür
lüğü 7 - 782/6761 - 42311 sayılı yazmız. 

Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif Em-
re'nin, yazılı sorusu aşağıda cevaplandırılmış
tır. 

Adıyaman ile Çelikhan arasındaki yol 1965 
ve 1966 yıllarında Karayolları Genel Müdürlü
ğüne devredilen 24 000 kilometrelik il yolu ara
sında bulunmaktadır. 

Ekserisi büyük onarımı veya yeniden yapı
mı gerektiren durumda devraJlınmış bulunan 
24 000 kilometre yolun tamamının ele alınma
sına imkân olmadığı tabiidir. Söz konusu bütçe 
ve makina imkânlarımız nisbetinde ve önem de
recelerine göre peyderpey yıllık programlara 
alınmaktadır. 

Adıyaman - Çelikhan il yolu da bütçe du
rumumuza göre ilerdeki yıllarda ele alınabile
cektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Alp 

Bayındırlık Bakanı 

43. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman ilinin içme suyu ihtiyacı
na dair sorusu ve İmar ve İskân Baltanı Haldun 
3Ienteşeoğlu'nun yazılı cevabı (7/783) 

26 . 6 . 1968 
Millet Meclisi Muhterem Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın imar ve İskân Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâlet buyrulmasını rica ederim. 

Adıyaman Milletvekili 
Süleyman Arif Emre 

Adıyaman ili içme suyu ihtiyacını karşılamak 
üzere gürlevik suyunun getirilmesi için muhte
lif keşifler yapılmış ve iş ihale safhasına gelmiş
tir. Ancak yüz litre saniye olarak akıtılacak 
olan bu suyun kısa zamanda yine kifayetsiz ha
le geleceği aşikârdır. Devleti yeni masraf ve 
külfete sokmamak için getirilecek suyun Adıya
man'ın şehirleşme nisbeti nazara alınarak yüz 
elli veya iki yüz litre saniye olması gerekmek
tedir. Bu itibarla : 

1. Gürlevik suyunun saniyede yüz litre ola
rak akıtılmasına ne gibi âmiller sebebolmuştur? 
Şehirleşme hızı yüzde kaç olarak hesaplanmış
tır? 

2. Bu hesaba göre gelecek su kaç sene kâfi 
gelecektir veya âzami nüfus miktarı olarak kıs
tas için hangi rakam alınmıştır? 

T. O. 
İmar ve iskân Bakanlığı 25 . 7 . 1968 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 15/1318 
Konu : Süleyman Arif Emre'nin 
yazılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 29 . 6 . 1968 gün, Kanunlar Müdürlüğü 
7/783-6762-42312 sayılı yazı. 

Adıyaman Milletvekili Sayın Süleyman Arif 
Emre'nin Adıyaman içme suyuna dair yazılı so
ru önergesine verilen cevap 2 nüsha olarak ili
şikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

imar ve iskân Bakanı 

Adıyaman şehrinin müstakbel içme suyu ih
tiyacı, şehir ve kasabalara getirilecek içme suyu 
projelerinin hazırlanmasına dair yönetmelik 
esaslarına göre, % 3 yıllık çoğalma oram ve özel 
tüketim de göz önünde tutularak hesaplanmış
tır. 
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Bu proje 30 yıl sonra nüfusu 58 800 olacağı 
hesabedilen Adıyaman'ın bu müddet zarfındaki 
içme suyu ihtiyacını karşılıyacak şekilde düzen
lenmiştir. 

Halen şehre Kırkpmar membaından saniyede 
7 litre su gelmektedir. Gürlevik membaından 
getirilecek saniyede 98 litre su ile bu miktar 
105 İt/sn. ye ulaşacaktır. Bu ise 30 yıl son
ra günde nüfus başına 120 litre su tüketimini 
karşılıyacaktır. 

44. — Adıydman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman'ın Besni ilçesi hudutları 
içinden geçen Tavas ve Çögenek sularının beton 
kanala alınmasına dair sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'in yazılı 
cevaln (7/784) 

Millet Meclisi Muhterem Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delâlet buyurulmasını rica 
ederim. 

26 . 6 . 1968 
Adıyaman Milletvekili 
Süleyman Arif Emre 

Adıyaman'ın Besni kazası hudutları dâhilinde 
bulunan Keysun ovasını sulıyan Tavas ve Çö
genek sularının beton kanala alınması halinde 
suladığı arazi birkaç misli artacaktır. Fakat bu 
i} lüzumundan fazla geciktirilmektedir. 

1. Bu gecikmenin sebebi nedir? 
2. Plân ve proje hazırlanmış mıdır? 
3. işe fiilen hangi tarihte başlanacaktır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 17 . 7 . 1968 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı. : 02/8012/654-36886 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 29 . 6 . 1968 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü 7/784-6763/42313 sayılı yazısı. 

Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif Emre'-
nin «Adıyaman - Besni ilçesi hudutları içinden 
geçen Tavas ve Çögenek sularının beton kanala 
alınması» na dair yazılı soru önergesi ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Refet Sezgin 

Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif Emre'-
nin Adıyaman'ın Besni ilçesi hudutları içersin
den geçen Tavas ve Çögenek sularının beton ka
nala alınmasına dair yazılı soru önergesidir. 

1. Tavas ve Çögenek sulamaları Adıyaman -
Göksu - Kâhta projesinin plânlama çalışmaları 
197P yılında tamamlanacak olup, bu çalışmaların 
ikmalini mütaakip, projenin kabili inşa ve ran
tabl bulunacak üniteleri bütçe imkânlarına bağlı 
olarak, DSİ inşaat programlarının tanziminde 
nazarı itibara alınacaktır. 

2. Bununla beraber, Adıyaman - Göksu -
Kâhta projesinin tahakkukuna kadar geçecek 
zaman içersinde, adı geçen sulamaların bakım 
ve ıslâhının rantabl olabilecek süresinin tesbitine 
ait etütlerin yapılması uygun mütalâa edilmiş 
ve konu 1968 yılı etüt programına alınmış bulun
maktadır. 

3. Bu çalışmalar neticesinde, esas projenin 
tahakkukuna kadar geçecek zaman içersinde, 
Tavas ve Çögenek sulamalarının bakım ve ıslahı 
rantabl bulunduğu takdirde, bütçe imkânlarına 
bağlı olarak DSİ inşaat programlarımızın tanzi
minde nazarı itibara alınacaktır. 

45. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi hudutları 
içinde bulunan Azaph gölü bataklığının kuru
tulmasına dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Refet Sezgin'in yazılı cevabı 
(7/785) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delâlet buyurulmasını rica 
ederim. 

26 . 6 . 1968 
Adıyaman Milletvekili 
Süleyman Arif Emre 

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi hudutları içinde 
bulunan Âzaplı gölünün meydana getirdiği ba
taklık civar köyleri zarara sokmaktadır. Köyle
rin sağlığını tehdideden bu göl, aynı zamanda 
zirai faaliyetleri aksatmakta ve gidiş - gelişi de 
zorlaştırmaktadır. Kurutulması halinde bu 
mahzurlar ortadan kalkacağı gibi, ortaya çıka
cak mümbit arazi topraksız köylülere dağıtıla
bilecektir. Bu itibarla; 
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1. Bu bataklık şimdiye kadar niçin kuru-
tulmamıştir? 

2. Bakanlığınızın bu mevzuda bir projesi 
var mıdır? 

3. Var ise, işe fiilen hangi tarihte başlana
caktır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 17 . 7 . 1968 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 02/8012/655-36887 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 29 . 6 . 1968 gün, Kanunlar Müdürlüğü 

7/785-6764/42314 sayılı yazınız. 
Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif Em

re 'nin «Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi hudutları 
içinde bulunan Azaplı gölü bataklığının kuru
tulması» na dair yazılı soru önergesi cevabı ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Refet Sezgin 
Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif Em
re'nin «Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi hudutları 
içinde bulunan Azaplı gölü bataklığının kuru
tulması» na dair yazılı soru önergesi cevabıdır 

Adıyaman - Gölbaşı - İnekli, Azaplı gölleri
nin kurutulması konusu, master plân çalışmaları 
tamamlanmış bulunan «Gölbaşı projesi» meya-
nmda incelenmiştir. 

Mezkûr projede, Aksu üzerinde inşa edilecek 
Abasiye regülâtörü ile 1 400 Ha. ve İnekli - Göl
başı - Azaplı göllerinden de pompaj ile 2 530 Ha. 
arazinin sulanması öngörülmüştür. Diğer taraf
tan, bu çalışmalarda, göllerin tamamen kurutul-
mayıp, göl seviyelerinin bir miktar düşülerek 
kazanılacak arazilerin ziraate elverişli hale ge
tirilmesi ve esas olarak, göllerin rezervuar ola
rak kullanılması, su imkânları muvacehesinde 
uygun mütalâa edilmiştir. 

önümüzdeki yıllarda tamamlanacak olan 
plânlama çalışmalarının ikmâlini mütaakip, pro
jenin rantabl bulunacak üniteleri bütçe imkân
larına bağlı olarak, DSİ inşaat programlarmm 
tanziminde nazarı itibara alınacaktır. 

46. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı 
bâzı köylerin heyelandan korunmasına dair 
sorusu ve İmar ve İskân Bakam Haldun Mente-
şcoğlu'nun yazılı cevabı (7/786) 

26 . 6 . 1968 
Millet Meclisi Muhterem Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın imar ve iskân Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Adıyaman Milletvekili 
Süleyman Arif Emre 

Adıyaman'ın Gölbaşı kazası hudutları dâhi
linde bulunan Örenli, Balkar, Körüston köyleri 
heyelan ve taş düşmesine mâruzdur. Bu tabiî 
âfetler köylüler için hayati tehlike arz etmekte
dir. Köylerin yerlerinin değişmesi ve gereken 
öntedbirlerin alınması gecikmektedir. Bu iti
barla : 

1. Bu köylerin nakil işine fiilen hangi ta
rihte başlanacaktır? 

2. Hayati tehlikeyi önlemek için ne gibi 
tedbirler alınmıştır? 

3. Bu işlemlerin gecikmemesi ve önümüz
deki kışın getireceği tehlikelerin önlenmesi için 
bir karara varılmış mıdır? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 25 . 7 . 1968 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 15/1317 
Konu : Süleyman Arif Emre'nin 
yazılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 29 . 6 . 1968 gün, Kanunlar Müdürlüğü 
7/786-6765-42315 sayılı yazı. 

Adıyaman Milletvekili Sayın Süleyman Arif 
Emre'nin Gölbaşı ilçesine bağlı bâzı köylerin 
heyelandan korunmasına dair yazılı soru öner
gesine verilen cevap 2 nüsha olarak ilişikte su
nulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

imar ve iskân Bakanı 

Adıyaman ilinin Gölbaşı ilçesine bağlı örc:.üi 
köyünde 1966 yılında yapılan jeolojik etütler 
sonunda, bu köyün meskûn kısmında her hangi 
bir heyelan tehlikesi bulunmadığı kanaatine va
rılmıştır. Bu defa, durum halen mahalinde bu
lunan bir jeolog tarafından yeniden incelenmek
tedir. Etüt neticesinde tanzim edilecek rapora 

I göre gereken yapılacaktır. 
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Heyelana mâruz Balkar köyünde 102 ailenin 
yeniden yerleştirilecekleri saha parsellenerek 
aplikasyon işleri de ikmal edilmiş ve kendilerine 
prefabrika konut tahsisi yoluna gidilmiştir, önü
müzdeki günlerde tatbikata geçilecektir. 

Kaya düşmesi âfetine mâruz Yaylacık (Kö-
rüsten) köyü için de gerekli kararname alnıarak, 
bu köyden 71 aileye inşaat yardımı yapılması 
1968 programına dâhil edilmiştir. Başlanmış 
olan inşaatın bu yıl içinde bitirilmesi öngörül
mektedir. 

47. — Aydın Milletvekili Re§at Özarda'nın, 
felçli hastaları tedavi eden masaj uzmanına dair 
sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ve
dat Âli Özkan'ın yazılı cevabı. (7/787) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına tavassut buyurulmasını arz ve rica 
ederim. 28 . 6 . 1968 

Aydın Milletvekili 
Reşat özarda 

Soru : 

Kâzım Gürbüz (namı diğer Yogi) adındaki 
bir Türk vatandaşının 20 yıl Hindistan'da yogizm 
felsefesi talim ettikten sonra bir masaj uzmanı 
olarak yetişmiş ve Türkiye'ye dönerek bir 
süreden beri felçlileri masajla tedavi etmeye 
başlamış olduğu Tercüman Gazetesinin neşriya
tından anlaşılmaktadır. Kâzım Gürbüz, bu in
sanî görevi parasız olarak yapmaktadır. Şim
diye kadar yüzlerce felçli vatandaşı kısa süre
de tamamen iyileştirmeye muvaffak olduğu ile
ri sürülmekte ve bunun delilleri verilmektedir. 

Türkiye'de pek çok felçli hasta bulunduğu 
göz önünde tutularak Kâzım Gürbüz'ün şimdi
ye kadar iyileştirdiği iddia olunan kimseler 
üzerinde ilmî bir heyet marifetiyle inceleme 
yaptırılarak, bu masajın gerçekten felçli has
talar üzerinde müspet sonuç doğurup doğur
madığının tesbiti ile, müspet sonuç alınmış 
ise, Kâzım Gürbüz'ün Devletin himayesine alı
narak tedaviye resmî ve ilmî bir yön verilme
sinin düşünülüp düşünülmediğinin yazılı ola
rak cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığı 
Bakan 
5921 

26 . 7 . 1968 
Konu : Aydın Milletvekili 
Reşat özarda'nın Yogi Kâ
zımla ilgili yazılı soru öner
gesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 2 . 7 . 1968 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Md. 6778/42440, 7/787 sayılı yazı
nız. 

Aydın Milletvekili Sayın Reşat özarda'nın 
Yorgi Kâzım hakkındaki 28 . 6 . 1968 tarihli 
yazılı soru önergesine cevabım ekte sunulmuş
tur. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Vedat Âli Özkan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Aydın Milletvekili Sayın Reşat özarda'nın Yo
gi Kâzım hakkındaki 28 . 6 . 1968 tarihli yazılı 

soru önergesine cevabım 

1. Yogi Kâzım adındaki şahsın Eskişehir'
de bir otelde felçli hastaları tedavi etmekte ol
duğunun haber alınması üzerine mutatabbiplik 
suçundan mahallî Cumhuriyet Savcılığınca hak
kında kovuşturmaya tevessül edilmiştir. 

2. İstanbul - Bakırköy Akıl ve Sinir Has
talıkları Hastanesinde bu konuda yapılan ince
lemede Yogi Kâzım'm hasta tedavisinde ilmî 
ve tıbbi bir hüviyet ve değere sahibolmadığı 
sonucuna varılmıştır. 

3. Yurdun çeşitli yerlerinden Bakanlığıma 
müracaat ederek Yogi Kâzım'a hasta tedavisi 
için müsaade verilmesini istiyen vatandaşlara 
«Yurtta Tababet icrasına ve her ne surette olur
sa olsun hastalara müdahaleye sadece hekim
lerin yetkili bulunduğu ve adı geçenin, yapılan 
incelemede, hasta tedavisinde ilmî ve tıbbi bir 
hüviyet ve değere sahip bulunmadığının mey
dana çıkmış olduğu» yolunda cevap verilmek
tedir. 

Dr. Vedat Âli Özkan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
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48. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon'un Of ilçesine bağlı Balaban kasaba
sının bucak haline getirilmesine dair sorusu ve 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı cevabı 
(7/788) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplanmasına delâlet bu-
yurulmasın^ rica ederim. 27 . 6 . 1968 

Ali Rıza Uzuner 
Trabzon Milletvekili 

Soru : 
Trabzon ilinin Of nüfusu ilçesi 1960 nüfus 

sayımına göre 60 000 civarında iken bugün 
70 00 i geçmiştir. îlin en büyük ilçelerinden 
biri olan Of'un yalnız tek bir Hayrat ilçesi var
dır. Coğrafik durum, ekonomik şartlar ve ka
mu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi 
için ilçe dâhilinde yeni bucakların kurulması 
gerekmektedir. 

Of'un; Doğanköy, Çukurkent, Balaman, Tek-
oba, Tavşanlı, Geçitli, Doğanköy, Ağaçlı, Yeni-
köyü, Sarmaşık, Sarıbey, Sugeldi, Yanıktaş, 
Kavakpınar, Serince, Kabarköy, Pazarönü ve 
Uğurlu köyleri Balaban Kasabasına bağlı bir 
bucak haline gelebilmek için uzun zamandan beri 
ısrarlı talepte bulunmaktadırlar. Bu talepleri 
değerlendiren İl Makamı; Genel Meclisin tasvi
bini de alarak keyfiyeti 24 . 1 . 1957 tarih ve 
42 sayılı yazı ile İçişleri Bakanlığının tasvip ve 
takdirlerine sunmuştur. Aradan geçen, 10 yılı 
aşan bir zamana rağmen benzeri talepler yerine 
getirilmiş ve fakat bu talep is'af edilmemiştir. 

Son yıllarda çay kültürü dolayısiyle büyük 
bir inkişafla 100 e yakın dükkan, sağlık evi, 
ilkokul, çay âlim merkezi, ve sair kuruluşlarla 
ekonomik sahada büyük gelişme kaydeden Ba
laban merkezini kamu hizmetleri ve bu meyan-
da güvenlik tedbirleri bakımından gerekli ku
ruluşlara kavuşamadığı acı bir gerçektir, Bu ba
kımdan : 

1. Bugün 15 bin kadar nüfusu sinesinde 
barındıran Balaban merkezinin bucak haline 
getirilmesi ne zaman mümkün olacaktır? 

2. Benzeri bir karakter arz eden yine Of 
ilçesine bağlı Taşhanpazarı mevkiinde de bir 
bucak kurulması düşünülmekte midir? 

3. Çeşitli kamu hizmetlerini zamanında ve 
aksatılmadan yürütülmesi ve hizmetlerin va

tandaşa en kısa yoldan arzı bakımından geniş 
üretici vatandaş kütlelerinin hizmetlerine yar
dımcı olacak bucak kuruluşları neden gecikti
rilmiştir? 

T. C. 22 . 7 . 1968 
İçişleri Bakanlığı 
tiler İd. Gn. Md. 

Şb. Md. 2.22102/64-3/5454 
Konu : tki bucak kurulması 

isteği Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 2 . 7 . 1968 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 7/788/6786/42476 sayılı 
yazıya. 

Trabzon ili Of ilçesinin Hayrat bucağına 
bağlı Doğanköy, Çukurkent, Balaman, Tekoba, 
Tavşanlı, Geçitli, Ağaçlı, Yeniköy, Sarmaşık, 
Sarıbey, Yanıktaş, Kavakpınar, Serince, Kabar
köy, Pazarönü ve Uğurlu köyleri bağlanmak su
retiyle Balaban köyüyle yine bu İlçenin Taşhan 
(Zevait) köyleri merkez olmak üzere iki bucak 
kurulmasına dair Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner tarafından verilen yazılı soru önergesi 
incelendi : 

Trabzon ili Of ilçesi Hayrat bucağına bağlı 
Balaban köyüyle bu ilçenin Merkez Bucağına 
bağlı Taşhan (Zevait) köylerinde bucak teşkili 
konusu idari strüktürde yeniden teşkilâtlanma
yı yakından ilgilendirmektedir. 1924 Anayasa
sının esaslarına göre düzenlenen bugünkü genel 
idare bölümlerinin 1961 Anayasası prensipleri 
ışığında yeniden değerlendirilmesi plânlı kal
kınmamızda idari reformun bir yönünü teşkil 
etmektedir. 

Konu Devlet Plânlama Teşkilâtı bünyesinde 
yer alan (İdareyi ve İdarî Metotları Yeniden 
Düzenleme Komisyonunun) merkezî hükümetin 
taşra düzeni üzerindeki çalışmalarında ele alı
narak kuruluşlarla ilgili ilkeler tesbit olun
muştur. 

Kalkınma Plânının hedeflerine uygun ola
rak Bakanlığımızda «İçişleri Hizmet ve Teşki
lâtım Yeniden Düzenleme Komisyonu» kurul
muştur. 

Komisyonun kuruluş gayesi İçişleri Hizmet 
ve Teşkilâtını yeniden düzenleme projesi hizmet 
ve teşkilât araştırmasıdır. Bu araştırmalar
da içişleri Bakanlığı ile ilgili hizmetler, bu 

^ 
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hizmetlerden sorumlu kuruluşlar, diğer ku
ruluşların bu hizmetler dolayısiyle İçişleri ku-
ruluşlariyle olan görev ve koordinasyon iliş
kilerinin yeniden düzenlenmesi ile idare bi
rimleri konusunda ele alınacaktır. 

Halen 89 il, 263 ilçe ve 704 bucak olma ta
lepleri mevcudolup , yukarda bahsi geçen ça
lışmalar sırasında bu taleplerin ve bu meyan-
da soru konusu olan Balaban ve Taşhan (Zeva-
it) köylerinde bucak kurulma, isteği de ele alı
nacaktır. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

İçişleri Bakanı 

49. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon il radyosunun personel ihtiyacına 
dair sorusu ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Ni-
had Kürşad'm yazılı cevabı (7/789) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Turizm ve Tanıtma Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletinizi rica ederim. 

28 . 6 .1968 
Trabzon Milletvekili 

Ali Rıza Uizuner 

Soru : 

1968 yılında, bütçeye konulan ödenekten 
faydalanarak TRT Kurumu Trabzon'da verici 
bir radyo istasyonu ıkurmuştur. Adana îl Rad
yosunun verici cihazlarının nakli ile kurulmuş 
bu istasyon ilk, kısa deneme yayınında başarı 
sağlamıştır. Ancak, gereken teknik ve idari 
kadrolar zamanında temin edilemediği için; 
bölge sakinlerinin iştiyakla beklediği neşriyat 
yapılamamaktadır. Doğu Karadeniz'in başşehri 
olan Trabzon'da ve mücaviri Doğu Karadeniz 
dilerinde radyolarımız artan takatlerine rağ
men rahat bir şekilde dinlenememektedirler. 
Bu bakımdan, ilk kuruluşu tamamlanmış Trab
zon Radyosunun biran önce neşriyata başlama
sı bölge sakinleri için büyük bir önem taşımak
tadır. Gerekli personel ne zaman bölgeye sevk 
edilecek ve beklenen neşriyat başlıyacaktır? 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

BakanhJk sözcülüğü 18. 9 .1968 
Sayı : 39-11 423 

Konu : Trabzon Milletvekili Ali 
Rıza Uzuner'in yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 2 . 7 . 1968 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü, 7/789-6 787/42 477 sa
yılı yazıları. 

Trabzon 11 Radyosunun personeli ihtiyacına 
dair Trabzon Milletvekili Sayın Ali Rıza Uzun-
er tarafından verilen yazılı soru önergesinin 
cevabı ilişikte takdim kılınmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nihad Kürşad 

Turizm ve Tanıtma Balkanı 

359 sayılı TRT Kanununun 47 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasında : «Kurumun Kadrokn 
Yönetim Kurulu tarafından, Devlet Personel 
Dairesinin görüşü alındıktan ısonra, Maliye 
Bakanlığı ile anlaşmak suretiyle hazırlanıp Tu
rizm ve Tanıtma Bakanının onayı ile yapılacak 
bir yönetmelikle belirtilir» hükmü yer almış 
bulunmaktadır. 

Bu hükme istinadederek, hizmete girmiş bu
lunan 100 Kw. izmir ve Erzurum, 300 Kw Çu
kurova Radyoları, yakında hizmete girecek 
olan 300 Kw. Diyarbakır Radyosu ile Ankara 
ve İstanbul Televizyon Eğitim Merkezlerinin 
kadro cetvelleri 11 . 9 . 1967 tarihinde, görüş
leri alınmak üzere, TRT Kurumu Genel Mü
dürlüğünce, Devlet Personel Dairesine gönde
rilmiştir. 

TRT Kurumunun, 11 . 12 . 1967 tarihinde 
yaptığı toplantıda oy birliği ile mutabakat 
sağlandıktan sonra bu kadro cedvelleri 
16 . 12 . 1967 tarih ve 14 188 sayılı yazısiyle 
Maliye Bakanlığına intikal ettirilmiş bulun
maktadır. 

Kadro cedvellerinin Maliye Bakanlığından 
bugüne kadar çıkmamış olmasından dolayı 
hizmete girdikleri yukarıda söz konusu edilen 
radyoların personel ihtiyacı Genel Müdürlük ve 
diğer radyolarımızın kadrolarından faydalanıl
mak suretiyle kısmen sağlanmış olup yayın 
hizmetleri güç şartlar altında yürütülmekte
dir. 
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Tesisleri ikmal edilmiş bulunan Trabzon ti 
Radyosunun personel ihtiyacı bu kadro imkân
sızlıkları sebebi ile karşılanamamıştır. 

Maliye Bakanlığına gönderilmiş bulunan 
kadroların çıkıp Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğınca onaylanmasından sonra Trabzon Radyo
sunun personel ihtiyacı temin edilebilecek ve 
yayına ancak bundan sonra başlanabilecek
tir. 

50. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Jlzuner"-
in, Trabzon'a bağlı Yomra ve Arsin ilçeleri ile 
benzeri kasaba geçişlerinde tretuar inşası ve ge
rekli trafik nizamının kurulmasına dair sorusu 
ve Bayındırlık Bakam OrhaH Alp'in yazılı ceva-
m% (7/790) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletinizi rica ederim, 28 . 6 . 1968 

Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner 

Trabzon ilinin Önemli mesire ve plaj mahal
lerinden olan Yomra ve Arsin ilçeleri kasaba 
merkezlerinden geçen ve inşası usun süredir 
tamamlanmış bulunan sahil Devlet yolu geçi
şinde tretuar ve sair güvenliği sağkyacak te
sislerin inşası ile gerekli tedbirler alınmamıştır. 
Bu ihmalin sonucu olarak; her yıl, sayıları ka
barık vahîm trafik kazaları ile bir çok can kay
bı olmaktadır. 

Arsin ve Yomra ilçelerine mücavir il ve ilce 
geçişlerinde sahil Devlet yolunun inşaası ile 
birlikte veya hemen akabinde trafik güvenli
ğini sağlıyacak tretuar inşa edilmiş olmasına 
rağmen bu ilçelerde tedbir alınmaması belde 
sakinlerinin haklı talep ve tepkilerine imkân 
vermektedir. Bölgeyi ziyaret eden yetkililer, 
bu işlerin yapılacağını daha önceki yıllarda 
va'detmişlerdi. Bu bakımdan : 

1. Yomra, Arsin ilçeleri ile benzeri kasaba 
geçişlerinde tretuar inşası ve gerekli trafik 
riizammm kurulması ne zaman mümkün ola
caktır? 

2. — Zamanında gerekli güvenlik tedbirleri
nin alınmayışından Bayındırlık Bakanlığının 
görev sorumluluğu yok mudur? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı : 289 - 20325 31 . 7 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgili : 2 . 7 . 1968 gün ve Kanunlar Mü

dürlüğü 7 - 790/6788 - 42478 sayılı yasınız. 
Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in ya^ 

zili sorusu aşağıda cevaplandırılmıştır. 
Karadeniz sahil yolunda şehirler içerisinden 

geçen kesimlerde yayaların gezisine imkân ve
ren tretuarlar, bütçe imkânlarımız nisbetinde 
bir program dâhilinde yapılmaktadır. 

Soru önergesinde bahis konusu edilen Yom
ra, Arsin ilçelerinin trotuarlarının yapımı 
1969 yılı icra programı tasarısına alınmıştır. 

Karadeniz sahil yolunda bunun gibi bir çok 
şehir ve kasabaların tretuarları çok büyük 
tahsisata ihtiyaç gösterdiği cihetle derhal ele 
alınamamaktadır. 

Bilgilerinize ar* ederim. 
Orhan Alp 

Bayındırlık Bakanı 
51. — Burdur Milletvekili İsmail Boyacıoğlu'-

nun, Burdur İlinin Boz Çay Projesinin ne .zaman 
icra programına alınacağına dair sorusu ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Refet Sczgin'in ya
zılı cevabı (7/793) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususun Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanlığından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâlet buyurulmasını saygı ile arz ede
rim. 

1 . 7 . 1968 
Burdur Milletvekili 

İsmail Boyacıoğlu 
Burdur ilinin Bozçay projesi adı altında DSt 

tarafından yapılması düşünülen projenin : 
1. Detaylı olarak mahiyetinin ne olduğu

nun, 
2. Hangi köylerin, kazaların veya nahiye

lerin istifade edeceğinin; 
3. ikinci Beş Yıllık Programa sokulup 

sokulmadığının, 
4. Burdur her yönden fakir olup geçimi

nin yükseltilmesi, gelirinin artması bakımın
dan DSt teşkilâtının el uzatmasının yerinde 
olacağının düşünülüp düşünülmediğinin. 

5. Bu projenin re saman icra programı
na alınacağının ne zaman bitirileceğinin. 
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T. C. 
Enerji ve Tabiî 16 . 8 . 1968 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 02/8012/729 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 8 . 7 . 1968 gün ve Kanunlar Mü
dürlüğü 7/793/6810/42653 sayılı yazınız. 

Burdur Milletvekili îsamil Boyacıoğlu'nun, 
«Burdur İlinin Bozçay projesinin ne zaman 
icra programına alınacağına» dair soru öner
gesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 
Refet Sezgin 

Burdur Milletvekili İsmail Boyacıoğlu'nun 
«Burdur ilinin Bozçay projesinin ne zaman 
icra programına alınacağı» na dair yazılı soru 
önergesi cevabıdır. 

1. Bozçay projesi adı altında DSİ prog
ramlarına giren bu proje birkaç ünitede ik
mal edilecek şekilde ele alınmıştır. 

I - Ünite olarak, Bozçay - Karamanlı proje 
sahasında mevcut toprak ve su kaynakların
dan âzami istifadeyi sağlıyacak şekilde, De
ğirmenler Deresi üzerinde bir baraj yapıl
ması plânlanmıştır. Bu projenin plânlama ra
poru tasdik edilmiş, barajın inşaatı 1969 
yılı icraat program tasarısına konmuştur. 

Bozçay - Karamanlı projesinin tatbiki ile 
millî ziraat geliri toplam olarak 5 131 800 
Tl. bir artış gösterecektir. 

II - Ünite olarak Bozçay - Karataş depola
ma ve sulama projesi ele alınmıştır. 

Tabiî bir rezervuar durumunda olan Kara
taş gölünde depolanacak 45 x 106 m3 su ile îsin 
ve Yazı ovalarında 5 344 hektar arazi sulana
bilecektir. 

Bu projenin de tahakkuku ile 4521 hek
tarlık net bir sulama ile 7 378 300 Tl. lık 
millî ziraat gelir artışı meydana gelecektir. 

Bozçay - Karataş depolama tesisinin plân
lama raporu 19G7 yılında bitirilerek tasdik 
edilmiştir. Sulama proejsinin plânlaması da 
1968 yılı içersinde ikmal edilecektir. 

III - ünite olarak Bozçay - Karaçalı projesi 
üzerinde çalışılmaktadır. Bu projede teklif 
edilecek olan Karaçalı barajı ile Yazı ve ci-
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van ovalarının sulanması düşünülmektedir. 
Halen baraj yerinde jeolojik çalışmalar de
vam etmektedir. 1968 yılındaki sondaj çalış
maları müspet neticeler verdiği takdirde diğer 
donelerin toplanmasına başlanacak ve plan
lanması 1969 yılında bitirilecektir. 

Karaçalı barajının, etüdler neticesinde ka
bili inşa olduğu anlaşıldığı takdirde, proje 
sahasındaki toplam millî ziraat gelir artışı 
8 000 000 Tl. civarında olacaktır. 

2. Bozçay projesinden istifade edecek köy
ler ve kasabalar şunlardır : 

Karamanlı nahiyesi, Kağılcık köyü, Ey-
ner köyü, Elmaciık köyü, Kozluca köyü, Bo
ğaziçi (Karaçalı) köyü, Kuruçay köyü, Yazı 
köyü, Yarıköyü, Düğer köyü Hacılar köyü, 
Yassıgüme köyü, Karaçalı köyü, Akyaka 
köyü. 

3. Bozçay projesi İkinci Beş Yıllık Prog
rama alınmıştır. 

4. İkinci Beş Yıllık Plân döneminde, Bur
dur ilinde yeni projelerin ele alınması düşü
nülmüştür. Ele alman Bozçay projesi ile 
Burdur, kaza ve köylerini sulama ve taşjkm 
problemleri halledilmiş olacak, millî ziraat ge* 
lirindeki toplam artış, Bozçay - Karamanlı 
projesinde 5 131 800 Tl. Bozçay - Karataş pro
jesinde 7 378 300 ve Bozçay - Karaçalı proje
sinde de 8 000 000 Tl. olacaktır. 

5. Bu proje 1969 yılı icraat program ta
sarısına alınmıştır. Program böylece kesinleş
tiği takdirde yılı içinde Bozçay'm en üst ka
demesi olan Karamanlı barajının inşatma 
başlanacak ve 1972 ylında ikmal edilecektir. 

Projenin diğer üniteleri de bütçe imkân
larına bağlı olarak peyderpey yakın seneler
de ele alınacaktır. 

52. — Burdur Milletvekili İsmail Boyacıoğ
lu'nun, Burdur iline bağlı bâzı ilçe ve bucakla
rın elektrik ihtiyacının karşılanmasına dair so
rusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Re
fet Sezgin'in yazilı cevabı (7/794) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki hususun Enerji ve Tabiî Kaynak-, 
lar Bakanlığından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi saygı ile arz ederim. 

1 . 7 . 1968 
İsmail Boyacıoğlu 

Burdur Milletvekili 
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Burdur iline bağlı (Tefenni - Karamanlı -
Yeşilova . Kemer (Sertaç) - Çavdır - Gölhisar 
kaza ve nahiyelerimize 

1. Elektrik enerjisinin nereden verilece
ğinin. 

2. Ne zaman başlayıp ne zaman bitirile
ceğinin. 

T. O. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 02/8012/691 

Ankara 
30 Temmuz 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 8 . 7 .1968 gün, Kanunlar Müdürlüğü: 
7/794-6811/42654 sayılı yazınız. 

Burdur Milletvekili İsmail Boyacıoğlu'-
nun «Burdur iline bağlı bâzı ilçe ve bucakların 
elektrik ihtiyacının karşılanması» na dair yazılı 
soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
Refet Sezgin 

Burdur Milletvekili İsmail Boyacıoğlu'nun 
«Burdur iline bağlı bâzı ilçe ve bucakların elek
trik ihtiyacının karşılanması» na dair yazılı so
ru önergesi cevabıdır. 

Burdur ili kazalarının elektrik durumu aşa
ğıda belirtildiği şekilde programlanmış bulun
maktadır:. 

a) Tefenni, Korkuteli trafo merkezinden 
itibaren çekilecek 66 kv'luk enerji nakil hattı 
ile kepez santralinden beslenecektir. Korku
teli - Tefenni enerji nakil hattı ve Tefenni 
trafo merkezi Etibank Genel Müdürlüğünün 
1968 yılı programında olup 1971 yılında bi
tirilmesi öngörülmüştür. 

b Karamanlı - Sertaç - Yeşilova ve Göl
hisar kasabaları ise Tefenni trafo merkezin
den itibaren çekilecek 30 kv luk enerji nakil 
hatları ile beslenecektir. Adı geçen bu kasa
baları besliyecek 30 kv luk enerji nakil hatları 
ise Etibank Genel Müdürlüğünün 1969 yatırım 
programı tasarısında 1972 yılında bitirilmek 
üzere teklif edilmiş bulunmaktadır. Bu kasa
baların şehir şebekeleri İller Bankası tarafın
dan yapılacaktır. 

Çavdır'ı Göhisar'dan beslemek üzere İller 
Bankasınca 30 kv luk enerji nakil hattı tesis 
edilecektir. Bu hat İller Bankasınca 1969 prog
ram tasansı içerisinde teklif edilmiş bulunmak
tadır. 

Halen elektrik tesisleri programda olan 
Burdur ili dahilindeki kasabaların durumu 
ekli listede gösterilmiştir. 

Listeden de görüleceği üzere kasabaların 
Etibank program teklifinde öngörülen bitiş yıl
ları Bakanlığımızca Devlet Plânlama Teşkilâ
tına intikâl ettirilen teklifte öne alınmış ve 
tiler Bankası teklifindeki bitiş yılları da ge
rekli koordinasyon sağlanmak maksadiyle kay
dırılmıştır. 

Burdur İli dâhilinde programda bulunan veya 
yeni teklif edilen elektrik tesisleri 

Bitiş tarihi 

] 
Tesisin adı 

Etibank 
Korkuteli - Tefenni 
ENH. 
Tefenni T. M. 
Tefenni - Karamanlı 
ENH. 
Karamanlı - Yeşilova 
ENH. 
Karamanlı - Sertaç 
Tefenni - Gölhisar 
İller Bankası 
Gölhisar - Dirmil 
Ay. Nok-Bağsaray 
ENH. 
Kemer - Dizelli 
Şebeke 

Baş
langıç 
tarihi 

1968 
1968 

1969 
I, 

1969 
1969 
1969 

1968 

1968 

1968 
Bey - İrtibat - Şebeke 1969 
Gölhisar - Çavdır 
Tefenni - Şebeke 

1969 
1969 

Mües
sesece 
teklif 
olunan 

1971 
1971 

1972 

1972 
1972 
1972 

1969 

1969 

1969 
1969 
1969 
1970 

DPT ye 
Koordinas
yon yapıla
rak intikal 

ettirilen 

1970 
1970 

1971 

1971 
1971 
1971 

1971 

1969 

1969 
1971 
1971 
1971 

53. — Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetin-
er'in, Ziraat Bankası Kooperatifler Müdür Mu
avininin îçticaret Genel Müdürlüğüne tâyin şek
line ve aldığı ek görevlere dair sorusu ve Başba
kan Süleyman BemireVin yazılı cevabı (7/796) 
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4 . 7 ' . 1988 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılması için de
lâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Ekmel Çetiner 

1. T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 
Kooperatifler Müdür Muavini iken, 12 . 8 .1967 
tarihli ve 6/8688 sayılı Kararname ile Ticaret 
Bakanlığında ihtisas yeri olan îçticaret Genel 
Müdürlüğüne 3656 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desi uyarınca 1 500 lira aylıkla tâyin edilen 
Orhan Çevik'in : 

A) Evvelki görovi olan T. C. Ziraat Ban
kası Kooperatifler Müdür Muavini iken aldığı 
maaş veya ücret miktan ile emekliliğine esas 
maaş derecesi ne idi? 

B) îçticaret Genel Müdürlüğü kadrosu ih
tisas yeri olduğu cihetle; 3656 sayılı Kanun, 
Devlet memurlarına tatbik edilen bir teadül ka
nunu olduğuna ve bu kanunun .13 ncü maddesi 
«Hususi bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihti
yaç gösteren memuriyetlere Devlet teşkilâtına 
dâhil vazifelerde müstahdem olanlar arasından 
kanundaki esaslar dairesinde ve ehliyet derece
leri bakımından terfian veya naklen getirilecek 
kimseler bulunmadığı takdirde bu memuriyet
lere hariçten Devlet memurluklarında hiç bu
lunmamış veya memuriyetle alâkası en az 5 se
neden beri kesilmiş; bilgi, ihtisas ve tecrübeleri 
ile mütemayiz kimselerin kadrodaki derece ma^ 
aşlariyle, bn kanunda yazılı kayıtlara bakılmak
sızın İcra Vekilleri Heyeti karariyle tâyinleri 
caizdir.» hükmünü ihtiva ettiğine göre; 

a) Adı geçen Orhan Çevik'in, îçticaret Ge
nel Müdürlüğüne tâyini açıktan bir tâyin şek
linde mi yapılmış ve şayet böyle yapılmış ise, 
mezkûr 13 ncü maddede tasrih edildiği üzere 
(Ticaret Bakanlığı Teşkilâtında veya diğer bir 
Devlet teşkilâtında müstahdem olanlar arasın
da ehliyet derecesi) bakımından bu vazifeye lâ
yık olan yok mu idi? 

b) Bu tâyin; Devlet teşkilatındaki bir'va
zifeden nakil olarak yapılmış ise, T. C. Ziraat 
Bankası Kooperatifler Müdür Muavinliği göre

vinin - ki bu görevin müdürlüğü yalnız 2838 
sayılı Kanunla kurulmuş olan Tarım Kredi Ko
operatifleri ile ilgilidir - ihtisas bakımından îç
ticaret Genel Müdürlüğünün icabettirdiği ihti
sas ile irtibatı ve münasebeti var mıdır? 

c) Naklen geldiği evvelki görevi, îçticaret 
Genel Müdürlüğünün vazife ve ihtisası sahası 
içine girmediği cihetle, 1 500 lira aylık almasını 
sağlıyan ihtisas intibakı nasıl yapılabilmiştir? 

2. îçticaret Genel Müdürü 7129 sayılı Ban
kalar Kanununun 47/2 maddesi gereğince (Ban
ka Kredilerini Tanzim Komitesinin) üyesidir. 
Aynı maddenin son bendi de (Bir büro teşkil 
edileceğini ve büroda çalışacakların ücretleri
nin Bakanlar Kurulu karariyle tesbit ve T. C. 
Ziraat Bankasınca ödeneceğini) açıklamıştır. 

Adı geçen Orhan Çevik îçticaret Genel Mü
dürü olarak bu komitenin tabiî üyesi olduğu 
halde, kendisi aynı zamanda Sayın Ticaret Ba
kanının 1 . 10 . 1967 tarihli onayı ile komite 
emrindeki bu büroya ayda 600 lira ücretle Baş-
müşavir tâyin edilmiştir. Bu duruma göre : 

a) Mezkur komite emrindeki büroya aynı 
zamanda bir memur olarak tâyin edilmesi, mez
kûr kanunun 47 nci maddesinin lâfız ve ruhuna 
aykırı ve binnetice gayrikanuni değil midir? 

b) îçticaret Genel Müdürlüğü ihtisas kad
rosundan ayda 1 700 lira civarında aylık ve Ti
caret Sicili Gazetesi Komitesi üyeliğinden ayda 
1 000 lira, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 
Yönetim Kurulu üyeliğinden ayda 400 lira, İs
tanbul'da haftada bir yapılmakta olan Sigorta 
Tetkik Kurulu toplantısından, ayda 4 toplantı 
hesabiyle ayda 2 400 lira, Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Komitesi yerine kaim olan Devlet Plân
lama Teşkilatındaki Sekreterlikten ayda 809 
lira ki, ceman ayda 6 300 lira civarında para 
alan adı geçenin, tabiî üyesi bulunduğu Banka 
Kredilerini Tanzim Komitesinin emrindeki bü
roda Başmüşavirliğe de ayda 600 lira ücretle 
tâyini hangi lüzum ve zarurete binaen yapılmış
tır ve bu vazifeyi yapabilecek başka bir şahıs 
olmadığı veya bulunamadığı için mi bu tâyin 
yapılmıştır? 
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T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 260/7027 
Konu : Zonguldak Milletve
kili Ekmel Çetiner'in yazılı 
soru önergesi. 

16 . 9 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 8 . 7 . 1968 tarihli ve 7/796 -
^6814/42926 sayılı yazınız. 

Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner'in 
«Ziraat Bankası Kooperatifler Müdür Muavini-
ninin İç Ticaret Genel Müdürlüğüne tâyin şek
line ve aldığı ek görevlere» dair Başbakanlığa 
yöneltip Millet Meclisi Başkanlığına vermiş 
olduğu 4 . 7 . 1968 tarihli yazık soru önerge
sinin cevabı, iki nüsha olarak, eklice sunul
muştur. 

Arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetiner'in 
«Ziraat Bankası Kooperatifler Müdür Muavini
nin İç Ticaret Genel Müdürlüğüne tâyin şek
li ve aldığı ek görevler» hakkındaki 4.7.1968 
tarihli yazılı soru önergesi cevabıdır. 

1. 12 . 8 . 1967 tarihli ve 6/8688 sayılı Ka
rarname ile Ticaret Bakanlığında İç Ticaret 
Genel Müdürlüğüne atanmış olan Orhan Çe
vik, 

A) T. C. Ziraat Bankasında ikince dere
ce 1 750 lira ücret almakta ve emekliliğe esas 
müktesap-hakkı 1 100 lira bulunmakta idi; 

B) İç Ticaret Genel Müdürlüğüne açıktan 
tâyin edilmiş değildir. 

Kendisi 5 . 9 . 1960 tarihinden beri Ticaret 
Bakanlığında görev ifa etmiş, bu arada İç Ti
caret Genel Müdürlüğü banka ve Kredi, uyuş

turucu maddeler ve sigortalar şubeleri müdür
lüklerini tedvir etmiştir. 7 . 7 . 1965 tarihinde 
ise 440 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin verdi
ği yetkiye dayanılarak Ticaret Bakanlığınca 
teşkilâtlandırma Genel Müdür Yardımcısı ola
rak görevlendirilmiştir. 

Bu bakımdan para, kredi ve bankacılık sa
hasında onbir yıl hizmet görmüş ve beş yıl da 
İç Ticaret Genel Müdürlüğünün çeşitli şubele
rinde görev almış bir kimsenin bir ihtisas yeri 
olan İç Ticaret Genel Müdürlüğüne atanmasın
da 3656 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine ay
kırı bir cihet bulunmamaktadır. 

2. A) 7129 sayılı Kanunun 47/2 nci mad
desine göre kurulmuş Banka Kredilerini Tanzim 
Komitesinin hizmetlerini ifa etmek üzere teş
kil edilen büroda komite üyelerinin görevlen
dirilmesine mâni kanuni bir hüküm yoktur. 

B) İç Ticaret Genel Müdürünün, kendi ay
lığı dışında, çeşitli görevleri dolayısiyle almış 
olduğu paralar aşağıda belirtilmiştir: 

a) Sicili Ticaret Gazetesi Yönetim Kurulu 
üyeliğinden ayda brüt 875 lira; 

b) 1GM İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi
nin Yönetim Kurulu toplantılarına katılması 
karşılığında ayda en fazla brüt 400 lira; 

c) Sigorta Tetkik Kurulu Yönetmeliği ge
reğince başkanı bulunduğu Tetkik Kurulunun 
her hafta İstanbul'da yapılmakta olan toplan
tılarına iştirak ettiği takdirde almış olduğu 
günde 150 lira brüt esası üzerinden 3 günlük 
yevmiye tutan 450 lira; (Ancak genel müdür 
iş durumu dolayısiyle ayda ortalama 2 toplan
tıya katılabilmekte ve her ay bu işten 2 400 lira 
alması mümkün bulunmamaktadır.) 

d) 933 sayılı Kanunla Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Komitesi kaldırılmış olduğundan 
28 . 7 . 1967 tarihinden buyana İç Ticaret Ge
nel Müdürlüğüne komite sekreteri olarak her 
hangi bir ödeme yapılması bahis konusu değil
dir. 

....... 

— 771 — 



M. Meclisi B : 86 30 . 9 . 1968 0 : 1 

Konya Milletvekili M. Ziyaeddin îzerdem'in 4753 sayılı Kanuna bir ek madde ilâvesi hakkındaki 
kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yok.) 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
M. Kemal Çetinsoy 
Kasım Gülek 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoglu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ahmet Dallı 
Emin Paksüt 
Hasan Türkay 
Alparslan Ttirkeg 

AYDIfl 
Nakit Menteşe 
Regat özarda 
Kemal Ziya öztttrk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytaç 
Enver Güreli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

BİNGÖB 
M. Emin Gündoğdu 

Üye «tyısı : 450 
Oy v«renl«r : 192 

Kabul edenler : 159 
Reddedenler : 17 
Çekinserler : 16 

Oya katılmıyanlar : 257 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Çop 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezigin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Reoai îskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Ilhaımi Ertem (B.) 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Ahmet Muıstafaoğlu 

Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Süleyman Demire! 

İÇEL 
Kemal Ataman 

ISTANBUÜ 
Nurettin Bulak 
Tekim Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhan 

Osanan özer 
Kaya özdemir 
Ahmet Tahta/kılıç 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala. 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
AJbbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğhı 
Turan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu. 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 

— 772 — 



M. Meclisi B : 86 30 . 9 . 1968 O : 1 

Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin îzerdem 
ihsan Kabadayı 
İM. Necati Kalaycııoğlu 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Seyit Faruk önder 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Mithat Dülge 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 

ADANA 
Ali Karcı 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

ADANA 
Kemal Sanibrahimoğlu 
AFYON KARAHİSAB 
Murat öner 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

ADANA 

Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
ibrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğtlu (B.) 
Belirir Tünay 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

Salâhattin Kılıç 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Kâzım Kangal 
Seyf i Kurtbek 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 

TOKAT 

Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 

[Reddedenler] 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 

ÎZMD3 
Şeref Bakşık 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Âdil Toközlü 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

[ÇekinserlerJ 

BALIKESİR 
Fennî îslimyeli 

ELAZIĞ 
Kemal Satır 

İZMİR 
Lebi/t Yurdoğlu 

KOCAELİ 
ismail Arar 

MANİSA 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
VeCik Pirinçcioğlu 

ORDU 
Ferda Güley 

[Oya kattlmtyanlar] 
ADIYAMAN 

M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHISAR 
Mehmet Göbekli 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali öelâletıtin Topala 
Kâzım Ulusoy 

Ekrem Dikmen 
Ömer Usta 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 

ismail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 

Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

ismet İnönü 
NEVŞEHİR 

S. Hakkı Esatoğlu 
SAMSUN 

Yaşar Akal 
Ilyas Kılıç 

URFA 
Benice Hatko (Boran) 

TRABZON 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

ZONGULDAK 
Kâmil Kırıkoğlu 

ANKARA 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Zühtü Pehlivanlı 
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Ilyas Seçkin 
H. Turgut Toker (B.) 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan AkçalıoğTu 
Hüseyin Avni Akın 
(yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Raf at Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel-

ARTVİN 
Turgut Altunfcaya 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (IB.) 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk-

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BITLISI 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşh 

BURSA 
ibrahim Öktem 
Kasım önadım 
ö . Doğan öztürklmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazir 

- ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tambuş 
Ahmet Uysal 
Nejde* Yüeer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Hüdai O rai 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 

EDÎRNE 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nutfettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Sadık Perinç/ek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs. 
Hüseyin Incioğlu 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
I. Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloglu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Hüseyin Ataman 
Suphi Baykam 
Sadelttin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgiıt 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı 
Orhan Eyüboğlu 
M. Mustafa Gürpınar 
A. Coşkun Kırca 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
I. Hakkı Tekinel 
O. Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaç 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
ihsan Gürsan 
Settar Iksel 
Cemal Hakkı Selek 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 

Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
A. Atıf Hacıpaşaoğîlju 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
M. Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmug 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lütfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 
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MARAŞ 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Jtifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (î. Ü.) 
Turan Şahin 
Seyfi Sadi Pencap 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Mehmet Altıngoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZH 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğlu 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhaiim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Aralan 
Nihat Doğan 
Gryasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Tevfik Koraltan 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Selâbattin Güven 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Mahmut Çetin (1.) 
Hüsamettin Koran 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih görentaş (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 

[Açık üyelikler] 

Ankara 

Yekûn 
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Millet Meclisr 
GÜNDEMİ 

86 NCI BİRLEŞİM 

30 . 9 . 1968 Pazartesi 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Konya Milletvekili M. Ziyaeddin 
İzerdem'in, 4753 sayılı Kamuma bir ek madde 
ilâvesi hakkında kanun teklifi (2/437) (S. 
•Sayısı : 713) 

I I 
BORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMEiSİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X 1. — 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı 
Kamumda değişiklik yapılmasına dair kamun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekreım 'özden'in, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanuınuma ek 819 sayılı Kanunun 1 nci mad
desine ek, Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
İskender Cenap Ege ile Cumhuriyet Senatosu 
Bursa Üyesi Cahit Ortaç'in, 11 özel idareleri, 
belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar perso
neline lavans .verilmesi hakkında, Nevşehir Mil
letvekili İbrahim Boz'un, 657 sayılı Devlet 
Mamurları Kanununa >ek 819 sayılı Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında, 'Trabzon 
Milletvekili Ahmet İhsan Binicioğlnı ile De
nizli Milletvekili Zafer Nihat özerin, özel 
idare ve belediyelerle Kamu İktisadi Te
şebbüsleri memur ve hizmetlilerine lavans su
retiyle ödeme yapılmasına dair, Trabzon Mil
letvekili Ahmet Şener ve iki arkadaşının, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 819 
sayılı Kanona bir ek madde eklenmesine dair, 
Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin 
Atmaca'nm, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna ek 819 sayılı Kanuna yeniden ek ya
pılması hakkında, İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in, 3659 sayılı Kanun hükümleri

ne tabi kuruluşlarda çalışanların aylık ve 
ücretlerine geçici zam uygulanmasına da
ir 819 sayılı Kanuna ek, İstanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca ve 5 arkadaşının, Mahallî idare
lerde ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 
çalışan memur ve hizmetlilere zam yapılması 
hakkında, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Emekli, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve ye
tim aylığı alanlara da geçici zam verilmesini 
sağlamak üzere 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanununa bir madde eklenmesine dair ve Ba
lıkesir Milletvekili Adnan Akm'ın, 29 .12 .1966 
^arih ve 819 sayılı Kanunda değişiklik ya
kılmasına dair kanun teklifleri ve İçişleri, 
Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyonların-
dan 4 er üye seçilerek kurulan Geçici Korais-
von raporu (1/508, 2/439, 2/518, 2/519, 2/250, 
2/543, 2/544, 2/611, 2/613, 2/628, 2/692) (S. 
Sayısı : 716) [Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1968] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
^ikret Tıırhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
hububatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar-
lım ve Adalet komisyonları raporları (2/140) 
fS. Sayısı : 90 ve 90 a 1 nci ek) [Dağıtma ta
lihi : 26 . 12 . 1967] 

2. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
"023 sayılı Türk Tabibleri Birliği Kanununun 
°8 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dıair ka
nun teklifi ve Sağlık ve 'Sosyal Yardım ve 
Adalet komisyonları raporları (2/131) (IS. Sa
vı sı 170 ve 170 e 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

3. — Hendek Kazası Kemaliye Mahallesi 
nüfusuna kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 



Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet 'Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 1 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 
e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

6. — Siverek Kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasam oğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(Ozımiodanlı) mn «ezalarınım affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ve 277 ye ek) [Da

ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 
7. — Polis Viazife ve Salâhiyet (Kanununun 

25 'nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/163) 
(S. Sayısı : 188 ve 188 e 1 inci ek) [Dağıtma 
tarihi : 17 . 1 . 1968] 

8. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı 
Yıldırım, Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu 
ve Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamname
sinin bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
tüzük teklifleri ile İstanbul Milletvekili Nuri 
Eroğaın'm, Millet Meclisi İçtüzüğünün 157 nci 
maddesinin tadili hakkında tüzük teklifi ve 
Arıiayasa Komisyonu raporu. (2/500, 2/503, 
2/504, 2/596) (S. Sayısı : 481) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 1 . 1968] 

9. — Mardin eski Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19 ve 19 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 522) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

10. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner, Amas
ya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, Diyarbakır 
Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İstanbul Millet

vekili llhami Sancar'm, Dilekçe IKarma Komis
yonu Genel Kurulunun 12 . 3 . 1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 5/4; Cumruriyet Senatosu 4/66) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 20 ve 20 ye 1 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayası : 442) [Dağıtma 
tarihi : 7 . 2 . 1968] 

11. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kuruldia görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet Sena
tosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayısı : 21 ve 21 e 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 523) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

12. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu. (Millet Meclisi 5/30; Cumhuriyet 
Senatosu 4/73) (Millet Meclisi S. Sayısı : 237 
ve 237 ye 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 772, 772 ye 1 noi ve 2 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

13. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karmıa Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair Önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu. (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet 
Senatosu 4/71) (Millet Meclisi S. Sayısı : 238 
ve 238 o 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 771, 771 e 1 nci ve 2 nci ek) [Diağıtm'a 
tarihi : 7 . 2 . 1968] 

14. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3657 sayılı 'Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Sena
tosu 4/72) (Millet Meclisi S. Sayısı : 239 ve 
239 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
773, 773 e 1 nci ve 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1968] 
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15. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 

Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Senato
su 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 240 ve 240 a 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 898) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

16. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/37) S. Sayısı : 484) 
[Dağıtma tarihi : .8 . 2 . 1968] 

17. — Eski Ufra Yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'm, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/48) (S. Sayı
sı : 485) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

18. — Adana Milletvekili) Ali Bozdoğanoğ-
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/62) (S. Sayısı : 486) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

19. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep Karmıa Komisyonu raporu (3/71) (S. Sa
yısı : 487) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

20. — Giresun Milletvekili Etem Kılıçoğlu'-
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/76) (S. Sayısı : 488) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

21. — Giresun Milletvekili îbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları nidan mürek
kep Karma Komisyon raporu (3/77) (S. Sayı
sı : 489) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

22. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler'în yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko

misyon raporu. (3/79) (S. Sayısı : 490) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

23. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Boztepe'nin yasam/a dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/86) (S. Sayısı : 
491) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

24. — Eski Erzurum yeni Manisa Milletve
kili Ertuğrul Akça ile Kayseri Milletvekili Ve
dat Âli Özkan'ın yasama dokunulmazlıklarının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/90) (S. Sayısı : 
492) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

25. — İzmir Milletvekili Mehmet Ali Ay-
taş'm, yasama dokunulmazlığının kaldırnlması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarımdan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/172) (S. Sayısı 493) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

26. — Diyarbakır Milletvekili Metin Ciz-
reli'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/177) (S. Sa
yısı : 494) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

27. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalert komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/254) (S. Sayısı : 495) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

28. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/262) (S. Sayısı : 496) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

29. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezekeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/315) (S. Sayısı : 497) [Da
ğıtana tarihi : 8 . 2 . 1968] 

30. — Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'-
ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karona 



Komisyon raporu (3/323) (S. Sayısı: 498) 
[Dağıtma ıtarihi: 8 . 2 . 1968] 
. 31. — Çanakkale Milletvekili Cihad Ba

ban'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/330) (S. Sayısı : 499) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

32. —• Antalya Milletvekili Osman Yüksel'
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması haık-
kmda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından, mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/338) (S. Sayısı: 500) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

33. —• Kastamoınu Milletvekili Ahmet Şev
ket Bohça'nım yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/342) (S. Sayısı: 501) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

34. — Denizli Milletvekili Muzaffer Ka-
ran'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başibakamlık tezikeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/363) (S. Sayısı: 502) 
[Dağıtma tar ihi : 8 . 2 . 1968] 

35. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığınım kaldırılma
sı hakkında Başibakanlık tezikeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/393) (ıS. Sayısı : 503) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

36. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başibakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/395) (S. Sayısı: 504) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

37. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel'in 
yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/403) (S. Sayısı: 505) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

38. — İstanbul Milletvekili Çetin Alttan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/404) (S. Sayısı: 506) 
[Dağıtana tar ihi : 8 . 2 . 1968] 
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I 39. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/405) (ıS. Sayısı : 507) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

40. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/427) (S. Sayısı: 508) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

41. — Çanakkale Milletvekili Cihad Balban'm 
yasama, dokunulmazlığımın kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/448) (ıS. Sayısı: 509) 
[Dağıtma ıtarihi: 8 . 2 . 1968] 

42. — İstanbul Milletvekili Çetin Altamt'm 
yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hak
kında Başibakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/449) (S. Sayısı: 510) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

I 43. —• İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şe
ref Lâç ile Antalya Milletvekili Osman Yüksel'in 
yasama ddkumılmaklıklarınım kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/452) ('S. Sayısı: 511) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

44. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in 
yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/455) (<S. Sayısı : 512) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

45. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarımdan mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/475) (S. Sayısı: 513) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

46. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
I lu'num yasama dokunulmazlığının kaldırılması 

hakkında Başbakanlık tezikeresi ve Anayasa ve 
j Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 

Komisyon raporu (3/476) (S. Sayısı: 514) 
| [Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 
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47. — Adana Milletvekil Turhan Dilligirin I 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 'hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu ('3/480) (S Sayısı : 515) [Dağıtma 
tarihi 8 . 2 . 1968] 

48. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfli Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (8/481) (S. (Sayısı : *516) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1368] 

49. —• istanbul Milletvekili Çetin Al tan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 'hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Kanma Komisyon 
raporu (3/482) (S. Sayısı : 517) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 19-68] 

50. — Manisa Milletvekili "Muammer Dirik'in 
yasama dokunulmıazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/484) ı(!S. Sayısı : 518) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

•51. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon 'raporu ('3/485) (S. Sayısı : 
519) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

52. — Sakarya Milletvekilli Hayrettin Uy-
saPm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
bakında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/486) (S. Sayısı : 520) [Da
ğıtma tarihi : 8 .2 . 1968] 

53. —• Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasam dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma. 
Komisyon raporu (3/487) (IS. Sayısı : 521) [Da
ğıtanı tarihi : 8 . 2 .1968] 

54. — Giresun Milletvekilli İbrahim Eteım 
Kılıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbaanlık 'tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu ('3/502) '(S. Sayısı : 
522) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] | 

55. — istanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon ıraporu (3/513) (S. Sayısı : 
523) [Dağıtma tartihi 8 . 2 . 1968] 

56. — istanbul Milletvekili Orhon Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu ('3/514) (S. Sayısı : 
524) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

57. — Istanhul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmıazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/515) (S. 'Sayısı : 525) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

58. — Trabzon 'Milletvekili Ahmet Çebi'nin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezikeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komds^ 
yon raporu (3/516) (S. Sayısı : 526) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

59. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başjbakanlıık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/525) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

60. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efe-
oğlu'nun yasama dokunulmıazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/531) (S. Sayısı : 528) [Da
ğıtma tarlihi : 8 . 2 . 1968] 

61. — Kırşehir Milletvekilli Memdulh Erde-
mir'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi'-ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/532) (S. Sayısı : 529) [Da
ğıtma arihi : 8 . 2 . 1968] 

62. — izmir Milletvekili Osman Zekî Efeoğ-
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başlbakanılık 'tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından ımürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/539) (IS. Sayısı : 530) [Da
ğıtma tarihi : -8 . 2 . 1968] 

63. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldi'rılmıası hakkın-



da Başbakanlık teızfcereisi ve Anayasa vte Adalet 
'komisyonlarından mürekkep Karmıa Komisyon 
ıraporu (3/542) (S. Sayısı : 5:31) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 .1968] 

64. — Adana Milletvekili Tumban DilüiıgüTin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezikeresi ve Anayasa ve Adalet 
'komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/546) ('S. Sayısı : ©32) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

'65. — Adana Milletvekili Turhan DilligıT-
5ın, yasama dokunulmazlığının 'kaldırılması 
bakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürökkep Kar
ıma Komisyon raporu (3/547) (S. Sayısı : 
533) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

66. — Adana Milletvekili 'Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldınlması haik-
Ikında Başbakanluk tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlanndan mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/548) (S. Sayısı : 534) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 .1968] 

67. — İzmir Milletvekili Osman Zıefci Efeoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başibakanlık teskeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/550) (S. Sayılsa : 535) 
[Dağtıma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

68. — Konya Milletvekili 'Se'l'çuk Aytan'm, 
yasama dokunulmazlığının 'kaldınlması hak
kında Başibakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürelkkeıp Karmıa 
Komiteyon raporu (3/579) (S. Sayısı : 536) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

69. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel 
Serdengeçti'nin yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başibakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet kamisyonlanndan mürek
kep Karma Komisyon raporu (3/580) (;S. 
Sayısı : 537) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 19'68] 

70. — Tokat Milletvekili Bedrettin Karaeır-
ıkelk'im, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başibakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/585) (S. Sayısı : 
Ö38) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

71. — Adana Milletvekili Turban DilligiFin, 
yasama dokunulmazlığının kalıdırılmıası hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve) Anayasa v© 
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Adalet kOımisyonlanndan mlürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/586) (S. Sayısı : 539) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 .1968] 

72. — Kastamonu Milletvekili Adil Ay-
dın'ın, yasama dokunulmaızlığmın kaHınliması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/590) (S. Sayası : 540) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

73. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldınlması hakkın
da Başbakanlık teskeresi ve Anayasa ve 
Adalet ko'miyonlanndan mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/593) (S. Sayısı : 541) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

74. — Adana Milletvekili Turban Dilli-
gi'l'in, yasama dokunulmazlığının kaldınlması 
haikkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlanndan mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/595) ('S. Sayısı : 542) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

75. — Adana Milletvekilli Turban Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldınlması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/596) (S. Sayısı : 543) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

76. — Kastamonu Milletvekili Ahmet Ş'ev-
ket Bohça'nm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması haikkında Başbakanlık tezikeresi 
ve Anayasa ve Adalet komisyonlaınndan ımü-
ıreikkep Karma Komisyon raporu. (3/597) (S. 
Sayısı : 544) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

77. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
1 yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak

kında Başibakanlık, tezikeresi ve Anayasa Ve 
Adalet komisyonlarından 'mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/601) (S. Sayıısı : 545) 
[Dağtıma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

78. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldınlması hakkın
da Başbakanlık tezikeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlanndan mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/602) (S. Sayısı : 546) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 .1968] 

79. — İstanbul Milletve'kili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık teskeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürelkkep Karmıa Korniş-
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yon rapora (3/603) (,S. Sayısı : 547) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968) ] 

80. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarımdan mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/604) ('S. Sayısı : 548) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

81. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/611) (,S. Sayısı : 549) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

82. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/615) (S. Sayısı : 550) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

83. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokraraulmazlığıınıın (kaldırılması hakkım
da Başbakanlık teskeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/636) (S. Sayısı : 551) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

84. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let 'komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (8/664) (S. Sayısı : 552) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

85. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığımın kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/665) (S. Sayısı : 553) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

86. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm 
yasama dokunulmazlığının 'kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/666) (;S. Sayısı : 554) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

87. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'uaı yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/671) (ıS. Sayısı : 555) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

88. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/675) (S. Sayısı : 556) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

89. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/676) (S. Sayısı : 557) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

90. — Siirt Milletvekili Abdülhalim Aras'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/679) (S. Sayısı : 558) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

91. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/53) (S. Sayısı : 562) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

92. — Sakarya Milletvekili Hami Tezfcan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/64) (S. Sayısı : 563) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

93. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/8.1) (S. Sayısı : 564) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

94. — Antalya Milletvekili H. Fehmi Bozte-
pe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/87) (S. Sayısı : 565) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

95. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/104) (S. Sayısı : 566) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

96. — Ankara Milletvekili A. Rıza Çetiner'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması bak-



kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/362) (S. Sayısı : 567) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

97. — İstanbul Milletvekili Osman özer'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezıkeresi ve Anayasa ve Adalet 
feomisyonlarınıdan mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/369) (S. Sayısı : 568) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

98. —• Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz'un 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/447) (S. Sayısı : 569) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

99. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık^ tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/684) (S. Sayısı : 570) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

100. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/685) (S. Sayısı : 571) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

101. — Antalya Milletvekili İhsan Ataövün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürelkikep Karma Komisyon 
raporu (3/686) (S. Sayısı : 572) [Dağıtma t a 
rihi : 8 . 2 . 1968] 

102. —• Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürelkfeep Karma Komisyon 
raporu (3/700) (S. Sayısı ; 573) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

103. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/706) (S. Sayısı : 574) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

104. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüce
ler in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko-
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misyon raporu (3/707) (S. Sayısı : 575) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

105. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-
vit'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/708) (S. Sayısı : 576) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

106. — İzmir Milletvekili Lebit Yurdoğlu, 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Nevşe
hir Milletvekili Salâhattin Hakkı Esatoğlu'nun 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/709) (S. Sayısı : 577) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

107. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürelkfeep Karma Komisyon 
raporu (3/741) (S. Sayısı : 578) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

108. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/742) (S. Sayısı : 579) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

109. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/743) (S. Sayısı : 580) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

110. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/744) (S. Sayısı : 581) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

111. — Adana Milletvekilli Turhan Dilli
gil'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Acjalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/745) (S. Sayısı : 582) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

112. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 



Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/746) (S. Sayısı : 583) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

113. — Adana Milletvekili Turhan Dilli-
gi'l'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/747) (S. Sayısı : 584) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

114. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama . dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/749) (S. Sayısı : 
585) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

115. — istanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/750) (S. Sayısı : 
586) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

116. — îstaribul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/751) (S. Sayısı : 
587) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

117. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'm, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/752) (S. Sayısı : 
588) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

118. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/753) (S. Sayısı : 589) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

119. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/754) (S. Sayısı : 590) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

120. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Denizli Milletvekili Muzaffer Karan'm, 
yasama dakunulmıa'zbklarmm kaildirıkıuası hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada-
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| let komisyonlarından mürekkep Karma Komis

yon raporu (3/756) (S. Sayısı : 591) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 19(58] 

121. — Adana Milletvekili Turhan DMigil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/762) (S. Sayısı : 592) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

122. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/763) (S. Sayısı : 593) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

123. — Adana Milletvekili Turhan DilligiP-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/764) (S. Sayısı : 594) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

124. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

I Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/766) (S. Sayısı : 595) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

125. — Çanakkale Milletvekili Muammer 
Baykan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Baş'bakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/774) (S. Sayısı : 596) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

126. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/775) (S. Sayısı : 597) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

127. — İstanbul Milletvekili Çetin Aslan'
ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/776) (S. Sayısı : 598) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2. 1968] 

128. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
I sal'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 

hakkında Başbakanlık tezekresi ve Anayasa 
j ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
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Komisyon raporu (3/781) (S. Sayısı : 599) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

129. — Adana Milletvekili Turhan DilligiP-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Basjbakanlıik teskeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/783) (S. Sayısı : 601) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

130. — Adana Milletvekili Turhan DilligiP 
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak 
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/783) (S. Sayısı : 601) [Dağıtıma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

131. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/784) (S. Sayısı : 602) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

132. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/785) (S. Sayısı : 603) [Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1968] 

133. — Adana Milletvekili Turhan DilligiP-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık teızkerösi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/789) (S. Sayısı : 604) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

134. — Malatya Milletvekili Hamit Fendoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık te'zkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora (3/790) (S. Sayısı : 605) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

135. — Samsun Milletvekili Kararan Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/793) (S. Sayısı : 606) [Da
ğıtma tarihi - . 8 . 2 . 1968] 

136. — Adana Milletvekili Turhan DilligiP-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/794)' (S. Sayısı : 607) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

137. — Adana Milletvekili Turhan DilligiP-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/805) (S. Sayısı : 608) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968) 

138. — Adana Milletvekili Turhan DilligiP-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/806) (S. Sayısı : 609) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

139. — Adana Milletvekili Turhan DilligiP-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/807) (S. Sayısı : 610) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1908] 

140. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/808) (S, Sayısı : 611) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

141. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/809) (S. Sayısı : 612) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

142. — Trabzon Milletvekili Osman Turan'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/810) (S. Sayısı : 613) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968) 

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

X 144. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1965 
bütçe yıll kesin'he'sabma ait uygunluk bildirimi-
nin sunıulduğun'a dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/815, 1/349) (S. Sayısı : 661) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1968] 
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X 145. — Ceza ve Mah Evleri ile İş Yurt-
'lan döner sermaye saymanlıklarının 1959 ve 
1960 yıiiları bilânçollannın sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkereleri ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/410, 3/478) (S. Sayısı : 
662) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1968] 

146. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaü-
dınltauası hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Ikomisyonlanndan mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/819) (S. Sa
yısı : 664) [Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

147. — Trabzon Milletvekili Osman Turan'-
m yasama dokunulmazlığımın kaldmltoıasa hak
kında Başbakandık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komıisyonHanndan mürekkep Karma Komis
yon rapora. (3/820) (S. Sayısı : 665) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

• 148. — Trabzon Milletvekili Osman Turan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmalısı hakkım
da Başbakandık tezkeresi ve Anayasa ve Ada-. 
let komisyonlanndan mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/821) (S. Sayısı : 666) [Da
ğıtma tarihli : 6 . 3 . 1968] 

149. — Adana Milletvekili Turhan DEligüP-
in yasama dokunulmazlığının kaldm'Iıması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komıiısyonlaraıdan mürekkep Kanma Ko
misyon raporu. (3/827) (S. Sayım' : 667) [Da
ğıtma tarihli : 6 . 3 . 1968] 

150. — Adana Milletvekili Turhan Dffigil'-
in yasama dokunulmazlığınım kaldmlması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet kom&yonlanndan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/830) (S. Sayısı : 668) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

151. — Tnabzon Milletvekili Osman Turan'-
ın yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hak
kımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/834) (S. Sayısı : 669) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

152. — Ankara Milletvekili Kâzım Coşkun'-
un yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komlisyonlanndan mürekkep Karma Ko-
amisyon raporu. (3/839) (S. Sayısı : 670) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 4 . 1968] 

153. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın 
yasama dokunulmazlığımın kaldırıllması hak

kında Başbakanlık tezkeresi! ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/840) (S. Sayısı : 671) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

154. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'an 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rapora. (3/856) (S. Sayısı : 672) [Dağıtıma ta
rihi : 6 . 3 . 1968] 

155. — Maraş Milletvekili Hacı Ahmet öz-
soy'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Ikomisyonlanndan mürekkep Karma Ko-
miilsyon rapora. (3/863) (S. Sayısı : 673) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

156. — 6234 sayıda köy enstitüleri ile ilköğ-
retmem okullarının birleştirilmesi hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun* 
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Hân Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/89; Cumhuriyet Senatosu 1/753) (Millet 
Meclüsi S. Sayısı : 127 ye 1 nci ek; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 980) [Dağıtma ta
rihi : 30 . 3 . 1968] 

157. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşa-
-oğlu ve 13 arkadaşınım, rulet, tillt, langırt ve ben
zeri oyun alet ve ımakinalan hakkında kanun 
teklifi ile Hakkâri Milletvekilli Aid Karahan, 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alan-
kuş ve Cumhuriyet Senatosu eski üyesi Mehmet 
AB Demir'in, Türk Ceza Kanununun 567 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı-
fllan değişikHiıkler hakkında Millet Meclisi Mülî 
Eğitim Komisyonu rapora. (Millet Meclisi 
2/301, 173, 178, 180; Cumhuriyet Senatosu 
2/234) (Millet Meclisli S. Sayısı : 307 ye 2 nci 
ek Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1093) [Da
ğıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

158. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasazoğau'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2730 sayılı Ulusafli 
Bayram ve Geme! Tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralannın de-
ğiştıirilmeslime dair kanun teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başaniığı tezkeresi ve 
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tçişlerl Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
2/258; Cumhuriyet Senatosu 2/2117) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 178 e 1 nci eik; Cumhuriyet 
Senatosu 'S. Sayısı : 953 ve 953 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 4 . 1968] 

199. — İzmir Milletvekili Ali 'Settar 
İksel'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başlbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa Ve Adalet komisyonlarından mürekkeır 
Kanma Komisyon raporu (3/106) ('S. Sayısı : 
.687) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

160. — Aydm Milletvdkili Sinan Bosna'nın 
yasaima dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. ('3/423) ('S. .Sayısı : 688) 
[D.ağıtima tarihi : 10 . 4 . 19681 

101. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/549) (S. Sayısı : 689) 
[Dağutma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

162. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yaşarma dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başlbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/769) (S. Sayısı : 690) 
[Dağıtma taırihi : 10 . 4 . 1968] 

163. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama 'dokunulmazlığının kaldırılması 'hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarımdan mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/275) (S. Sayısı : 691) 
'[Dağıtma tarilhi : 10 . 4 . 1968] 

164. — İstanlbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. 03/450) CS. Sayısı : 692) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

1'05. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık teskeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/568) (S. Sayıisı : 693) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968]' 

166. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama 'dokunulmazlığının kaldırılması 'hakkın
da Başlbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada

let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/451) (S. Sayısı : 694) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 4 . 1968] 

167. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 'hakkın
da Başlbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/605) (S. Sayısı : 695) 
[Dağıtma tarihi : 1 1 . 4 .1968] 

168. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm, 
yalsaima dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko-
mjisyon raporu. (3/693) (S. Sayısı : 696) 
[Dağıtıma tarih : 11 . 4 . 1968] 

169. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başlbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından 'mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/748) (S. Sayısı : 697) 
[Dağıtma tarih : 11 . 4 . 1968] 

170. — İstanlbul Milletvelkili Çetin Altan'm, 
yalsama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başıbakanlık tezkerasi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/755) (S. Sayısı : 698) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 4 . 1968] 

171. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm, 
yasama 'dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başlbakanlık teskeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko-
ımiisyon raporu; (3/757) CS. Sayısı : '090) 
[Dağıtma tarilhi : 11 . 6 . 1968] 

X 172. — Ege Ünversitiesinin 1963 'bütçe 
yılı KesinihesaJbına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi ile Ege Ünversit'esi 1963 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/173, 1/43) (S. Sayısı : 707) [Da
ğıtıma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

X 17'3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Gtenel 
Müdürlüğünün 1965 'bütçe yılı Kesinheisabına 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuma dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sa
hiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 1965 bütçe 
yılı Kesinlhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/662, 1/348) (S. Sayısı : 
708) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 



X 174. — Ege Üniversitesinin 1964 bütçe 
yılı Kesinhesabına laıit uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi ile Ege .Üniversitesi 1964 bütçe yılı Kesin-
hesap kamunu tasarısı ve Sayıştay Kamosyonu 
raporu (3/564, 1/176) (S. Sayısı : 709) [Da
ğıtıma tarihi : 1 1 . 6 .1968] 

X 175. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 
1963 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğumla dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kamunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/114, 1/41) (S. 
Sayısı : 706) [Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1968] 

X 176. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 
1964 bütçe yılı Kesinhesabıma ıait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna 'dair Sayıştav Başkan
lığı tezkeresi ile istanbul Teknik Üniversitesi 
1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/479, 1/222) 
(S. Sayısı : 710) [Dağıtma tarihi : 14 . 6 .1968] 

177. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Aralık 1967 ve Ocak ve Şubat 
1968 ayları hesabı hakkında Hesapları İnceleme 
Komisyonu raporu. (5/42) (S. Sayısı : 717) [Da
ğıtma tarihi : 2 . 7 . 1968] 

178. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Mart, Nisan ve Mayıs 1968 aylaırı 
hesabı hakkında Hesapları İnceleme Komisyonu 
raporu. (5/43) (S. Sayısı : 718) [Dağıtma ta
rihi : 2 . 7 . 1968] 

V 
İ M DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
TbŞLER 

1. —• Avukatlık kamunu tasarısı ile» Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Falrif özfakih ve 21 
arkadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet An-
gı ve 2 arkadaşının Avukatlık kanunu, tek
lifleri ile Çalışma ve Adalet komisyonlarındam 
7 şer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/313, 2/1, 2/54, 2/445) S. Sayısı : 324 ve 
324 e 1 inci ek) [Dağıtma tarihi : 21.12 .1967] 

X 2. — Kooperatifler kanun tasarısı ile 
Konya Milletvekili Falrif özfakih ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 ar
kadaşının, Kooperatifler kamunu teklifi ve 

13 — 

Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, Koopera
tifler kamumu teklifi ve Tarım, Adalet, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden kuru
lu Geçici Komisyon raporu (1/151, 2/53, 2/232) 
(S. Sayısı : 351 ve 351 e 1 nc'i ek) [Dağıtma 
tarihi : 21 . 12 . 1967] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 iaırkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanunıuna bâzı mad
deler eklönmesine ve bu kanunun bir maddesi
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Tica
ret, Maliye ve Plân komisyonları raporları. 
(2/75) (S. Sayısı : 132 ve 132 ye 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 4. '— Kanun ve kararnameler ieabı ola
rak 1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Koope
ratifleri Birlikleri mezdinde tekevvün eden Ha
zine alacaklarının terkini hakkında kanun ta
sarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları (1/270) (S. Sayısı : 279 ve 279 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 5. — Toprak ve su kaynaklarını geliş
tirme birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sa
yısı : 291 ve 291 e 1 noi ek) [Dağıtma tari
hi : 23 . 12 . 1967] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Başkamvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Memur ve Içhizmetliler Teşkilâtı ka
nunu teklifi ve Plân Komisyonu raporu 
(2/508) (S. Sayısı 296 ve 296 ya 1 nci ek) 
[(Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

7. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kamum teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/176) (S. Sayı
sı : 300 ve 300 e 1 nci ek) ['Dağıtma tari
hi : 23 . 12 . 1967] 

8. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılma
sı ve ibir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Ka
nununa ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişildik yapılması, 6 nci maddesi
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonları raporla-
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,n (1/153, 1/321) (S. iSayısı : 308 ve 308 e 1 ttıci ' 
ek) [Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 9. — Cezalanıl infazı sırasında vıe infaz
dan sonraki korunmaya ait kanttın tasarısı ve 
Adaleti ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 ve 135 e 1 nıci ek) [Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1967] 

X 10. —• İzmir Milletvekili Mustafa] Uyar 
vö 11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci 
maddesinin değiştirilmesinler dair ve Aydın Mil
letvekili -Kesat özarda'nm, 2834 sayılı Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki 
Kamumun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar ek
lenmesi hakkımda kanun teklifleri ve Tarım, Ti
caret ve Plânı komisyonları raporları (2/16, 
2/177) (S. Sayısı : 290 ve 290 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

11. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm.1 sigortaları kanunlarına tabi hiz
metlerin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna ge
çici bir madde eklemmlesime dair kanını! tasalısı 
ve Çalışıma, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/56) (S. Sayısı : 429 ve 429 a 1 nıci ek) 
[Dağıtıma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

12. — Erzurum Milletvekili Gıyasettimi Ka
raca ve 10 arkadaşının Erzurum'un Şenkaya es
ki Erkek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
beccel Morkoe hakkımda 4547 sayılı Kanunum 
(E) bendi gereğince meslekten ihracı hakkında 
Millî Eğitim Bakanlığımca verilen disiplin ceza
sının kaldırılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. Sayısı : 
282 ve 282 ye 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1967] 

13. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin! değiştirilmesine dair kamını tasa
rısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım komisyonları raporları (1/180) (S. Sayısı : 
467) [Dağıtıma tarihi : 27 . 12 . 1967] 

14. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
mun, 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve 
Millî Eğitim komisyonları raporları (2/259) 
(S. Sayısı : 47.1) [Dağıtma tarihi : 12. 1 . 1968] 

15. — Tütün Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel Bir
liği kamun tasarısı ile İzmir Milletvekili Mus
tafa Uyar ve 18 arkadaşımın, Tütün Tarım Satış 

Kooperatifleri ve Bölge Birlik!eriyle Türkiye 
Tütün Ekicileri Gemel Birliği kanun teklifi ve 
Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından1 seçilen dörder üyeden 
kurulu1 Geçici Komisyon rapora' (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı : 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 16. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kamun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu' Aydım Üyesi Osman Saim 
Sarıgöllü ve 11 arkadaşımın, Devlet Operası ku
ruluşu hakkımda kamun teklifi ve Maliye, İçiş
leri, Millî Eğitim ve Plâm komisyonlarından se
çilen 5 er üyeden kurulu1 Geçici Komisyon raJ-
poru (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 273 e 
1 mci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 17. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kamumun bâzı maddelerimin 
değiştirilmesinle, 1 maddemim' kaldınlrmasma ve 
bu kamuma bâzı maddelerim leklemmesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim 
ve Plâm komisyonlarından seçilen 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sa
yısı : 274 ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1968] 

18. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çamga) ve 
10 arkadaşımın, Bölge tiyatroları kamum teklifi 
ve Malîye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plâm komis
yonlarımdan seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 ve 275 e 
1 mci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

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

20. — Jandarma Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve İçişleri komisyonları raporları (1/217) 
(S. Sayısı : 294 ve 294 e 1 mci ek) [Dağıtma 
tarihi : 17 . 1 . 1968] 

21. — Kaysieri Milletvekili Mehmet Ateışoğ-
llı'nun 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Ta
tiller hakkındaki1 Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı 309 ve 309 a 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 17 . 1 . 1968] 

X 22. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
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türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik tnci'nin, Su ürünleri kamunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçiei Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1968] 

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

X 24. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye >nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 25. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, içişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 26. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri, 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

27. — Uyuşturucu maddelerin murakabesi 
hakkındaki Kanunum 23 ve 28 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Adalet, Tarim ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/173) (S. Sayısı : 614) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

28. — Adana Milletvekili Turhan DilligiPin, 
265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanu
nunun bâzı maddelerinim değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve Plân 
komisyonları raporları (2/351) (S. Sayısı : 621) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 
29. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 

ve Ankara Milletvekili tlyas Seçkinin, 
15 Temmuz 1963 tarih ve 275 sayık Kanunun 
35 nci maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu 

raporu (2/629) (S. Sayısı : 623) [Dağıtma tari
hi : 7 . 2 . 1968] 

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

X 31. — Konut kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 32. — Arsa Ofisi kanun tasarısı ve Ada
let, Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/157) (S. Sayısı : 440 
ve 440 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15.2.1968] 

X 33. — 26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de 
imzalanan yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları 
halinde demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 
25 Şubat 1961 tarihli, 539 sayılı Kanunla ka
bul edilen Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşı
malarına mütaallik Milletlerarası Andlaşmaya 
(CIV) ek Andlaşmanın, protokollerinim ve ni--
hai Andlaşmanın onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ulaştırma komisyonları raporları (1/423) (S. 
Sayısı : 653) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1968] 

34. — Aydım Milletvekili Reşat özarda'nm, 
38 sayılı Anayasa nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunun 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifi 
(2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tarihi : 
20 . 2 . 1968] 

35. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 659) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 2 . 1968] 

' X 36. — Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı ile Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Tütün ziraati kanunu teklifi ve Manisa Millet
vekili Sami Binicioğlu ile Sinop Milletvekili 
Hilmi İşgüzar'm, Tütün ve tütün tekelli kanunu 
teklifi ve Tarım, Ticaret, İçişleri, Adalet, Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonlarından seçilen 



3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/205, 2/198, 2/362) (S. Sayısı : 674) [Dağıt
ma tarihi : 19 . 3 . 1968] 

X 37. — Aydın Milletvekili Reşıat özarda'-
nm, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
(bâzı hükümlerinin erteleumiesine ve bu Ikanuna 
geçici maddeler eklenmesine dalir kanun teklifi 
(2/344) (S. Sayısı : '675) [Dağıtma tariki . 
21 . 3 . 1968] 

38. — Kare Milletvekili Abbas Çetim'in, 
gece öğretimi yapan Ankara Üniveırsis'eti Dil 
ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğrettim üyeleri 
ile öğretim yardımcılarına ve 'diğer personele 
ek ücret verilmiesine dlair 707 sayılı Kanunun 
2 ve 3 ncü maddellerini değiştiren Ve bir mad
de ilâve 'öden kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân (komisyonları (raporları (2/559) (S. 
Sayısı : 679) [Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1968] 

X 39. — Türküye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi1 arasında 
Deimirköprü Hidro - Elelktrik tesislerinin dev
rine mütaallik olarak akdedilen ve 6844 sa
yılı Kanunla tasdik eidilen .mukavelenin feshi 
haJkkında kanun tasarısı ve Maliye, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Plân kamisyonlaın 
raporları. (1/392) ('S. Sayisı : 681) [Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 15*68] 

40. — Adana Milletvekili Kemial Sariibra-
himioğlü'num, Kozan'ın, tma'moğlu nahi
yesinde Sarııçam «adı ile bir ilçe kurulmasına 
dair kanun teiklifi (2/472) (S. Sayısı : 682) 
[Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1968] 

X 41. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Kok
sal ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve 
Mimar Odaları kurulmasına ve 61235 ve 7803 
sayılı kanunların yürürlükten kaldıırıl'ma-
sına dair kanun teklifi ve Enelrji ve Tabiî Kay
naklar, Tarım, Bayındırlık, Adalet ve Plân, 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

X 42. — Dünya ^Sağlık Teşkilâtı Anayasa
sının 24 ve 25 nci maddelerini değiştiren 
metinlerin onayı hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve iSağlıık ve Sosyal Yardım ko
misyonları raporları (1/409) (S. Sayısı : 684) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1968] 

43. — Devlet ihale kanunu tasarısı, An
kara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal ve 13 

arkadaşı ilie Cumlhuriyet Senıatıosu Tunceli 
eski Üyesi M. Ali Demir ve 9 arkadaşının, 
Devlet İhale kanunu teklifi veı Nevşehir 
Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'nun, 2490-
sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 
66 nci maddesinin değiştirilmesinle dair kanun 
teiklifi ve Sayıştay, Ticaret, İçişleri, Gümrük 
ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarımdan 
seçilen 4 eır üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/150, 2/31, 2/267) (S. Sayısı : 683) 
[Dağıtmia tarihi : 6 . 4 . 1968] 

X 44. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek 
kanun tasarısı1 Ve İçişleri, Ticaret, Maliye, Köy 
İşleri ve Plân konıJisyonlarından 3 er üyeden 
ku'rulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. 
Sayısı : 700) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

X 45. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddele
rinin değişitirilmesinie ve bâzı maddelerinin yü
rürlükten kaklırijlmasına dair kanun tasarısı 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/203) CS. 'Sayıisı : 703) [Dağıtıma tarihi : 
10 . 5 .1968] 

46. — T. C. Emekli Sandığr Kanununun 
64 ncü .maddesine (ç) fıkrasından sonıra 6806 
sayılı Kanunda eklenen (d) fıkrası ve geiç.ici 
ımıaddenin değiştiril'mesi hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye, Millî Savunma ve Plân ko
misyonlarımdan seçilen 5 'er üyeden kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/237), (S. Sayısı : 
704) [Dağıtma tarihi : 10 . 6 . 1968] 

47. — Rize Milletvekili İsmail Sarığöz'ün, 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun geçici 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi' ve geçici 18 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine 'dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/631) ('S. Sayısı : 
705) [Dağıtma tarihi : 10 . 6 . 1968] 

X 48. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı hükümlerinin kaldi'rııl-
mıasma dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (1/204) (!S. Sayısı : 
712) [Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1968] 

49. —• Rize Milletvekili Erol Yılimaiz Ak-
çal'm, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı hakkın
daki 3312 say illi1 Kanuna ek kanun teiklifi ve 
Dışişleri . ve Plân komisyonları raporları 
(2/456) (S. Sayısı : 714 [Dağıtma t a r i h i : 
26 . 6 . 1968] 
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Toplantı .2 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Kooperatifler kanunu tasarısı ile Konya Milletvekili Fakih Özfakih ile 
Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 arkadaşının, Koope
ratifler kanunu teklifi ve Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, Koope
ratifler kanunu teklif i ve Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân komisyonla

rından 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1 /151 , 2 /53 , 2 /232) 

Kooperatifler kanunu tasarısı (1/151) 

T. C. 
Başbakanlık 10 . 3 .1966 

Kanunlar ve Kararlar TetkihDairesi 
Sayı :71/34/1444 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
4 . 3 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Kooperatifler kanunu tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak su
nulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

KOOPERATİFLER KANUNU TASARISI GEREKÇESİ 

Anayasa ilkelerinin ışığı altında ve demokratik düzen içinde, kalkınma hamlelerinin ekonomik 
alandaki gelişmelerini birlikte çalışma yoliyle gerçekleştirmek, tek başına yetersiz olan emek ve ser
mayenin birleştirilmesiyle büyük yatırımlara doğru yönelmeyi sağlamak, teknik ilerleme ve düzenli 
pazarlama imkânları yaratmak ve böylece büyük vatandaş kütlelerinin refaha kavuşmasını mümkün 
kılmak için teşkilâtlanmada kooperatifleşmenin önemi, bugün bütün dünyaca bilinen ve kabul edi
len bir hakikattir. 

Memleketimizde kooperatifler, eski Ticaret Kanununda olduğu gibi 26 . 6 . 1956 tarihinde ka
bul edilen ve 1 . 1 . 1957 tarihinde yürürlüğe giren 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 485 - 502 
nci maddeleri ile bu Kanunun anonim şirketlere ait hükümlerinin uygulanması suretiyle kurulup 
faaliyet göstermektedirler. 

Bütün dünyada ve özellikle İsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda, Finlandiya, İtalya, Fransa, 
ingiltere, isviçre, Avusturya ve Almanya gibi Avrupa memleketleri ile bütün Amerika ve Avustu-
ralya'da Japonya, Çin, Hindistan gibi Asya memleketlerinde 100 yılı geçen bir süreden beri pren
sipleri konulmuş ve literatürü zenginleşmiş olan kooperatifçiliği, bizim kooperatiflerimiz ve koope-
ratifçilerimiz, iştigal konularına göre, çeşitli anlamlarda yorumlamakta ve mevzuatta biribirine uy-
mıyan hükümler yer almış olduğundan halk arasında kooperatif hakkında yayılan bilgiler de biri
birine uymamaktadır. 

351 
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Bugün Türkiye'nin her tarafında çeşitli konularda pok çok kooperatifler kurulmasına çalışılmak

tadır. Bundan anlıyoruz ki, diğer ülkelerde olduğu gibi memleketimizde de kooperatifleşmeye bü
yük bir ihtiyaç ve itimat duyulmaktadır. Halen t arını alanında çalışan kredi ve sair. kooperatif
lerimiz 20 000 e yakın köyü çalışma sahasına almıştır. Kooperatiflerin kurulduğu köylerin nisbc-
ten varlıklı ve kalabalık köyler olduğu da nazarı itibara alınırca bu miktar, nüfus bakımından da
ha büyük bir değer taşır. 

Şehirlerimizdeki esnaf kefalet, yapı, istihlâk kooperatifleri ile seker pancarı, balık ve muhtelif 
konulardaki istihsal kooperatifleri ve küçük sanat kooperatifleri gez önüne alınırsa, kooperatifle
rin hemen bütün Türkiye'yi ilgilendiren en büyük dâvalarından biri olduğu açıkça görülür. 

Halen ileri memleketlerden pek çoğu müstakil kooperatif kanunları sayesinde bu konuda hay
ret verici neticelere ulaşmışlardır. Kooperatif mevzuatım bağımsızlığa ve bütünlüğe kavuşturmuş 
olan memleketlerde büyük gelişmeler bu mevzuatın birleştirilmesini izliyen yıllarda vukubulmuş-
tur. 

Kooperatiflere ait mevzuatın bağımsızlığımı! sağlanmasına her memlekette cnplânda yer veril
mektedir. özellikle son 50 yıl içinde tedvin hareketinin bağumsız Anakanun istikametinde gelişti
ği bilinen bir gerçektir. 

Ezcümle Yunanistan 1914, Japonya 1923, Meksika 1927, Arjantin 1920, Brezilya 1930, Şili 1925, 
Ekvator 1937, Guatemala 1949 tarihinde müstakil kooperatif kanunlarına kavuşmuşlardır. 

Gerçi bizde de Tarım Satış ve Tarım Kredi Kooperatifleri kanunları bağımsız tedvin fikrinin 
ifadesi olarak mütalâa edilebilir' ise de, bunlar dışında kalan kooperatifler tamamen ticaret şirketi 
hüviyeti ile kurulmakta ve Ticaret Kanunu içinde yer alan bir kısım hükümlere uyularak işletil
mektedirler. Bu husus da kooperatiflerin bünye ve karakterlerine uyan yeni ve özel bir kanuna 
ihtiyaç olduğunu açıklamaya yetmektedir. 

Birçok memleketlerde hayat pahalılığı ile mücadele kabiliyetini isbat etmiş olan kooperatifler, 
kuvvetle umulur İd, bizde de ayrı bir Kooperatifler Kanunu ile canlanacak ve görevlerini -yerine 
getireceklerdir. 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda kooperatiflere aidolan bölüm (485 - 502) nci maddelerin 
hükümleri hemen hemen eskisine benzer surette muhafaza edilmiş olmakla beraber Türk koopera
tifçiliğinin bu kabîl geçici ve yetersiz tedbirlerle kalkmamıyacağı ve memleket ekonomisinde kendi
sinden beklenen rolü yerine getiremiyeceği de göz önünde tutularak bu kanunun gerekçesinde; 

«Ticaret Kanununun kooperatiflere mütaallik (478 - 502) nci maddelerinin memleket ihtiyaç
larına tekabül etmediği herkesçe kabul edilen bir hakikattir. (2834) ve (2836) sayılı Tarım Satış 
ve Tarım Kredi Kooperatifleri hakkındaki kanunlarla küçük sanat kooperatiflerine mütoaallik 
(513) sayılı Koordinasyon Kurulu kararı sözü geçen hakikatin tecellisinden başka bir şey değil
dir. 

Binaenaleyh kooperatiflere dair mevzuatın ıslahı elzemdir. Bununla beraber bu ıslah işini Ti
caret Kanununun ıslahı işinden ayırdetmelidir. Çünkü bu sahadaki hakiki bir ıslah, ekonominin 
bütün dallarına şâmil olarak tarım ,küçük sanat, yapı, istihlâk, kredi ve ilâh... kooperatiflerine 
mütaallik müşterek hükümlerin ve her kooperatif nevine mahsus özel hükümleri muayyen ve vah-
detli prensiplere göre biraraya toplamalıdır. Bu maksatla yıllardan beri yapılan hazırlıkların, ya
kında bir kooperatif kotu ile neticeleneceği umulmaktadır.» denilmiştir. 

Bütün bu hususlar nazarı itibara alınarak kooperatifler kanunu tasarısı hazırlanmıştır. 
Bu tasarıda, kooperatiflerin kendilerine has ekonomik - sosyal hüviyetleri önekle belirtilmeye 

çalışılmıştır. Tasarı kanunlaştığı takdirde iştigal konularından doğacak ve anamukaveîelerinde 
yer alacak farklar dışında bütün kooperatifler aynı tarzda kurulacak, aynı tarzda denetlenecek 
ve aynı hükümlere uyacaklardır. 

Bu tasarının getirdiği yenilikler, uluslararası kooperatif anlayışına uygundur. Kuruluşta ko
laylık, kamu tüzel kişiliklerinin gayeleri bakımından ilgilendikleri kooperatife ortak olmaları, kade
meli kooperatifler birlikleri kurulması, Hükümeti görev ve yetkilerine ait hükünılorde açıklık, bu 
yenilikler meyanmda sayılabilir. 
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Gerek Türk, gerek yabancı uzmanların yıllardan beri devam eden tenkidleri kooperatifçilik hu

kukumuzun yeni tasarı ile ortaya konan sekline kuvvetli bir temel olacak niteliktedir. 
Bu görüşlerden mülhem olan tasarı meydana gelinceye kadar şu safhalardan geçmiştir . 
1. 1944 yılında toplanan birinci Türk Kooperatifçilik Kongresinin dileklerine uyularak ve İs

viçre Borçlar Kanununun kooperatiflere ait hükümlerine dayanılarak Türk Kooperatifçilik Ku
rumu tarafından hazırlanan bir tasarı 1947 senesinde toplanan İkinci Türk Kooperatifçilik Kon
gresine sunulmuştur. 

2. Bu kongrede tasarıya dâhil olan genel prensipler ve öğütler tesbit edilerek bu esaslar 
dâhilinde gerekli değişikliklerin yapılması için Türk Kooperatifçilik Kurumu görevlendirilmiş
tir. 

Neticede kurumca yeniden hazırlanan tasarı, 1950 yılında Hükümetçe davet edilmiş olan ko
operatifçilik mütahassısı M. Oolombain tarafından hazırlanan tasarı ile birlikte 21 . 12 . 1950 
tarihinde toplanan 3 ncü Türk Kooperatifçilik Kongresine arz olunmuştur. 

3. Bu tasarı, istanbul Üniversitesi ile Yüksek İktisat ve Ticaret Okulundan davet edilmiş 
profesörlerden ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinden kurulu komisyon tarafından bir incelemeye 
daha tabi tutulmuş, ayrıca 11 . 12 . 1963 tarihinde toplanan Beşinci Türk Kooperatifçilik Kon
gresinde de üzerinde durularak tebliğ konusu yapılmıştır. 

Tatbikatçıların çoğunluğunun bulunduğu kongrelerde tasarı hükümlerinin ihtiyaçlara uygun
luk derecesi tartışılmış ve gözden geçirilmiştir. 

Netice itibariyle; ilgili meslek teşekküllerinin uzmanların ve tatbikatçıların tetkik ve tenkid
leri mahsulü olarak meydana gelen tasarıya son şekli verilmiştir. 

Tasarının ihtiva ettiği hükümlere gelince : 

BİRİNCİ BÖLÜM 

a) Bu bölümde; kooperatiflerin tarifi, kuruluşları, tescil ve ilânları, anamukavelenin ihtiva 
edeceği hususlar, ortaklığa giriş ve çıkış şartları, ortaklık senetleri ve bunlarla ilgili hükümler yer 
almıştır. 

Kooperatif anlamı, bugün, her ileri memlekette (ekonomik ve sosyal mahiyeti haiz olmak üze
re ortaklarının müşterek ihtiyaçlanna taallûk eden her türlü faaliyet) olarak anlaşıldığından, 
kooperatiflerin tarifinde bu prensip esas alınmıştır. 

b) Bilindiği gibi kooperatif, İsviçre Borçlar Kanununa göre, merkezinin bulunduğu mahallin 
ticaret siciline kaydolunmak suretiyle, Alman Kooperatif Kanununa göre, bulunduğu bölgedeki 
mahkeme nezdinde mevcut kooperatif siciline kayıt ve kanunen mecburi hususların da mahkeme 
tarafından ilânı ile tüzel kişilik kazanır. 

Tasarıda ise kooperatiflerin kuruluşu, Ticaret Bakanlığının izni ile Ticaret Siciline tescil 
ve ilân esasına bağlanmıştır. 

c) Kooperatiflerimizin faaliyetlerini teşvik ve kolaylaştırmak maksadiyle yurt içinde ve dı
şında şube açmaları mümkün kılınmıştır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

İkinci bölümdeki hükümler isviçre Borçlar Kanununun 840 - 850, 860 - 872 nci maddeleri 
esas alınarak hazırlanmıştır. Bu faslın temeli ortakların kooperatife serbest girip çıkmaları, ser
best istek beyanları prensibidir. Buna dayanılarak; 

a). Kooperatife ortak olmak yönetim kurulu kararma bağlanmıştır. 
b) Her ortağa kooperatiften çıkma hakkı tanınmıştır. 
c) Çıkarılan ortaklara savunma hakkı verilmiştir. • 
d) Kooperatiften ayrılan ortaklara sermaye iştirak paylarının isteme hakkı tanınması husu

sunda, Anamukaveleye hüküm konması sağlanmıştır. 
e) Kooperatife görev veya hizmet taahhüdü ile de ortak olma imkânı kabul edilmiştir, 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ortak hak ve ödevlerini kapsıyan üçüncü bölüm hükümleri, İsviçre Borçlar Kanununun 860, 
872 nci maddeleri esas alınarak düzenlenmiştir. Bu faslın temelini, hak ve ödevlerde, sermaye 
konulmasında, sorumlulukta, sonuç hesaplanmn göstereceği fiyat farkının dağıtımında eşitlik 
ve adalet, dış münasebetlerde de emniyet prensibi teşkil etmiştir. 

a) Gerçi, sorumluluk kooperatifin varlığı ile smırlandınlmış ve kooperatifler, iç münasebet
lerini ilgilendiren hükümleri düzenlemekte serbest bırakılmışlar ve fakat dış münasebetlerini 
düzenlerken, kârlı sektörün yanıbaşmda yaşamaktaki zorluklan gözden uzak tutmamak ve piya
saların muhtacolduğu emniyet unsurlarını yaratmakla mükellef tutulmuşlardır. 

Bu mükellefiyet sebebiyledir ki, tasanda munzam ödemelerin sınırsız sorumluluğu öngörül
müştür. Ancak, bu sorumlulukları belirli süreye yahut özel bâzı konulara, yahut da bâzı ortak
lar grupuna hasretmek yollu hükümlerin Anamukaveleye konması kesin olarak men edilmiş ve 
böylece de kooperatiflerin dış münasebetleri sağlam temellere dayandırılmıştır. 

b) OrtakHıra, nakdi sermayeden başka aynî sermaye koymak imkânı da verilmiştir. Serma
yeye çeşitli haklar ve imtiyazlar tanınmamış, kooperatif idaresine sermaye ile etki ve baskı yol
lan kapanmış, sermaye miktarları önceden sınırlanarak kooperatif kurulması men edilmiş, ve de
ğişik sermaye prensibi mahfuz tutulmuştur. 

c) Sermayenin pay senetleri ile temsili halinde bu senetlerin tedavül eden kıymetli evrak ma
hiyetinde olmadığı da açıklanmıştır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

a) Ortaklann fazla yatırım yapmalarını te minen ortaklık paylarına faiz verilebilmesi im
kânları sağlanmıştır. 

b) Yedek akçelerin aynlış ve kullanılış şartları belirtilmiştir. 
c) Kooperatif personeli için yardım teşkilâtı ve fon tesisi öngörülmüştür. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

İsviçre Borçlar Kanununun 879 - 909 ncu maddeleri esas tutularak tanzim edilen bu bölümün 
temeli ortağın kooperatifi idare etmesi prensibidir. 

Bu bölümde : 
a) Genel kurul, ortağın iradesinin belirdiği anaorgandır. Ortağın kendi kendini idaresi klâ

sik metotlarla tanzim edilmiş mutlak haklar, çoğunluk hakları, azınlık haklan, münferit haklar 
itina ile tesis ve tanzim olunmuştur. 

b) Pay senedi veya kooperatifle yapılan işlem miktarı ne olursa olsun, genel kurulda her 
ortak ancak 1 oya sahiptir. 

Her ortağa tek oy kooperatifçiliğin temel kaidelerindendir. Bu kaideye tasarıda sadık kalın
mıştır. 

c) Ortak sayısı 300 ü aşan kooperatiflerde muhabere ile oy verilmesi ve mümessiller kuru
lu esaslan tesbit olunmuştur. 

d) Genel kurulu toplantıya çağırmaya yönetim kurulu, denetleme kurulu, ortakların 1/10 u, 
Ticaret Bakanlığı veya mahkeme yetkili kılınmıştır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Bu bölümde kooperatifçiliğin temeli olan birlikten kuvvet doğar prensibine bağlı kaimmiş, 
kooperatiflerin kendi aralannda ve Türkiye çapında birleşmeleri öngörülerek bu hususta hü
kümler sevk edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 351) 



— 5 — 
YEDİNCİ BÖLÜM 

7 nci bölüm, fesih ve tasfiye esaslarını kapsar. Bu bölümdeki hükümlere de İsviçre Borçlar 
Kanununun 910 - 916 ncı maddeleri rehberlik etmiştir. 

Ticaret Bakanlığına icabında infisah gerektiren sebepleri mahkemeye bildirme yetkisi tanın
mıştır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Bu bölümde kooperatifçilik konusunda Ticaret Bakanlığının görev ve yetkileri belirtilmiştir. 
Kooperatiflerin ve birliklerin müstakil bir zihniyetle kendi kendilerini idare etmeleri prensibine 
bağlı kalınarak bunları uyarıcı ve geliştirici nitelikte bulunan görev ve yetkilerin başlıcaları şun
lardır : 

a) Kooperatifler ile birliklerin kuruluş, organizasyon ve çalışmaları sırasında kendilerine yol 
göstermek, öğütleri ile yönetimlerinde ve çalışmalarında yardımcı olmak, 

b) Genel kurul toplantılarında komiser bulundurmak, 
c) Tip Anamukaveleler ve muhasebe usulleri hasırlamak, 
d) Gerek kendi teşkilâtı ve gerek muhtelif kademelerdeki kooperatif birlikleri aracılığı ile 

kooperatifleri denetlemek, 
e) Gerektiğinde kooperatif ve birliklerin infisah sebeplerini mahkemeye bildirmekten iba

rettir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Bu bölümde yer alan çeşitli hükümler arasında özellik taşıyanlar şunlardır : 
a) Ortaklar, kooperatifler ve birliklerin aralarında çıkacak anlaşmazlıkların halli için tahkim 

usulüne başvurabileceği öngörülmüştür. 
b) özellikleri ve geçmiş 30 senelik tatbikatı göz önünde bulundurularak Tanm Satış Koope

ratifleri ve Birlikleri hakkındaki 2834 ve Tanm Kredi Kooperatifleri hakkındaki 2836 sayılı ka
nunlar hükümleri ile Yapı Kooperatifleri hakkın iaki imar ve İskân Bakanlığına tanınan yet
ki ve görevlere ait 7116 sayıh Kanun hükmü mahfuz tutulmuştur. 

c) Tescil ve ilân mecburiyetini yerine getirmiyenler için para cezası öngörülmüştür. 
d) Mevcut kooperatiflerin yeni kanuna uy malan için 2 sene süre verilmiş ve bu süre için

de bu mecburiyeti yerine getirmiyen kooperatiflerin münfesih sayılması öngörülmüştür. 
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Konya Milletvekili FaMh özfakih ile Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 

arkadaşının, Kooperatifler kanunu teklifi (2/53) 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçtüzüğün 69 ncu maddesi gereğince 1 nci Dönemden hükümsüz kalan kanun tasarıları arasın
da ve (1/806) sıra numarasını taşıyan (Kooperatifler kanunu) tasarısını benimsediğimizi ve İç
tüzüğün 69/2 maddesi gereğince alâkalı komisyona havalesini saygı ile arz ve talebederiz. 

4 . 11 . 1965 
Konya Milletvekili Sivas Milletvekili İstanbul Milletvekili 

Fakih Özfakih Orhan Kabibay Orhan Erkanlı 

Tokat Milletvekili 
İrfa Solmazer 

Konya Milletvekili 
Vefa Tanır 

Konya Milletvekili 
Nazif Kurucu 

Konya Senatörü 
Mustafa Dinckli 

Kütahya Milletvekili 
Himmet Er doğmuş 

Sivas Milletvekili 
Kâzım Kangal 

Giresun Milletvekili 
Ali Cüceoğlu 

istanbul Milletvekili 
Orhan Birgit 

Adana 
Mahmut Bozdoğan 

Antalya Milletvekili 
Raf et Eker 

Antalya Milletvekili 
H. Avni Akın 

Adana Milletvekili 
Bekir Tünay 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 1 nci Döneminin hükümsüz kalan kâğıtlarının (1/806) numarasında kayıtlı, 
Kooperatifler kanunu tasarısının İçtüzüğün 69 ncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince komisyo
na havalesini talep ve rica ederiz. 

9 t 11 . 1965 

Adana 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

Zonguldak 
Bülent Ecevit 

Konya 
İhsan Kabadayı 

Elâzığ 
Nureddin Ardıçoğlu 

Aydın 
M. Şükrü Koç 

Aydın 
M. Kemal Yılmaz 

Antalya 
//. Avni Akın 

Antalya 
Raf et Eker 

Adana 
Mahmut Bozdoğan 

Hatay 
Hüsnü Özkan 

Çanakkale 
Cihad Baban 
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Kooperatifler kanunu tasansı (1/806) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 15 . 2. 1965 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-34/654 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
8 . 2 . 1965 tarihinde kararlaştırılan «Kooperatifler kanunu tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak su
nulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
îsmet înönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

Demokratik nizam içinde plânlı .kalkınma hamlelerinin, özellikle ekonomik alandaki gelişmelerini 
mümkün kılacak kolektif çalışmanın sağlanmasında ve yerleşmesinde kooperatiflerin çok önemli bir 
yeri olduğu bugün bilinen bir hakikattir. 

Yürülükte olan mevzuatımızla birlikten ve bütünlükten yoksun bırakılmış kooperatifler bugün 
1957 tarihli ve 6762 sayılı Ticaret Kanununun 485 - 502 nci maddeleriyle bu kanunun anonim şir
ketlere ait hükümlerinin tatbiki suretiyle kurulup faaliyet göstermektedirler. 

Bütün dünyada ve özellikle, İsveç, Norveç, İtalya, Fransa, İngiltere, İsviçre, Avusturya ve Al
manya gibi memleketlerde yüz yıldan fazla bir süreden beri prensipleri konulmuş ve literatürü teşek
kül etmiş olan kooperatif mefhumunu, bizim kooperatiflerimiz ve kooperatifçilerimiz iştigal 'konuları
na göre çeşitli anlamlarda yorumlamakta ve bu konuda mevzuatta birbirine uymıyan hükümler yer 
almış olduğundan halk arasında kooperatif hakkında yayılan bilgiler de birbirine uymamaktadır. 

Bugün Türkiye'nin her tarafında çeşitli konularda pekçok kooperatifler kurulmasına çalışılmakta
dır. Bundan anlıyoruz ki diğer memleketlerde olduğu gibi memleketimizde de kooperatifleşmeye bü
yük bir ihtiyaç ve itimat duyulmaktadır. Halen tarım alanında çalışan Kredi ve Satış Kooperatif
lerimiz 20 000 e yakın köyü çalışma sahasına almıştır. Kooperatiflerin elde ettiği köylerin nispeten 
varlıklı ve kalabalık köyler olduğu da nazarı itibara alınırsa bu miktar nüfus itibariyle daha büyük 
bir kıymet ifade eder. 

Şehirlerimizdeki Esnaf Kefalet Kooperatifleri, Yapı, İstihlâk ve şeker pancarı ile balık ve muhte
lif konulardaki istihsâl kooperatifleriyle küçük «mat kooperatifleri göz önüne alınırsa, kooperatifle
rin hemen bütün Türkiye'yi ilgilendiren en büyük dâvalarımızdan biri olduğu açıkça görülür. 

Halen ileri milletlerden pek çoğu müstakil kooperatif kanunları sayesinde bu konuda hayret 
verici neticelere ulaşmışlardır. Kooperatif mevzuatını bağımsızlığa ve bütünlüğe kavuşturmuş olan 
memleketlerde büyük gelişmeler bu mevzuatın birleştirilmesini izliyen yıllarda vukubulmuştur. 

Kooperatiflere ait mevzuatın bağımsızlığının sağlanmasına her memlekette ön plânda yer veril. 
mektedir. Özellikle son 50 yıl içinde tedvin hareketinin bağımsız anakanun istikametinde geliştiği bili
nen bir gerçektir. 

Ezcümle Yunanistan 1914 tarihinde, Japonya 1923 tarihinde, Meksika 1927 tarihinde, Almanya 
1933 tarihinde ve Yugoslavya 1937 tarihinde müstakil kooperatif kanunlarına kavuşmuşlardır. 
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Gerçi bizde de Tarım Kredi ve Satış Kooperatifleri Kanunları bağımsız tedvin fikrinin ifadesi ola

rak mütalâa edilebilir ise de, bunlar dışında kalan kooperatifler, tamamen ticaret şirketi hüviyetiyle 
kurulmakta ve Ticaret Kanunu içinde yer alan bir kısım hükümlere uyularak işletilmektedirler. Bu 
husus da kooperatiflerin bünye ve karakterlerine uyan yeni ve özel bir kanuna ihtiyaoolduğunu açık
lamaya yetmektedir. 

Birçok memleketlerde hayat pahalılığı ile mücadele kabiliyetini ispat etmiş olan kooperatifler, 
kuvvetle umulur ki bizde de ayrı bir kooperatifler kanunu ile canlanacak ve görevlerini yerine ge
tireceklerdir. 

6762 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununda kooperatiflere aidolan bölüm (485 - 502) nci madde
lerin hükümleri hemen hemen eskisine benzer surette muhafaza edilmiştir. Türk kooperatifçiliği
nin bu kabîl geçici ve yetersiz tedbirlerle kalkmamıyacağı ve memleket ekonomisinde kendisinden 
beklenen rolü yerine getiremiyeceği göz önüne alınarak kooperatifler hakkında bu tasarı hazırlan
mıştır. 

Kooperatiflerin kendilerine has ekonomik - sosyal hüviyetleri, bu yeni tasarıda önemle belirtil
meye çalışılmıştır. Konularından doğacak ve statülerinde yer alacak farklar dışında bütün koopera
tifler aynı tarzda kurulacak, aynı tarzda denetlenecek ve aynı hükümlere uyacaklardır. 

Bu tasarının gertirdiği yenilikler, uluslararası kooperatif anlayışına uygundur. Kuruluşta ko
laylık, kamu tüzel kişiliklerinin gayeleri bakımından ilgilendikleri kooperatiflere ortak olmaları, 
kooperatif birlikleri, Kooperatifler Millî Birlikleri ve Türkiye Genel Kooperatifler Millî Birliğinin 
kurulması, Hükümetin görev ve yetkilerinde daha açık hükümler, bu yenilikler meyamnda zikre
dilebilir. Gerek Türk, gerek yabancı uzmanların 27 yıldan beri devam eden tenkidleri kooperatif
çilik hukukumuzun yeni tasarı ile ortaya konan şekline kuvvetli bir temel olacak nitelik ve kesafet
tedir. 

Bu görüşlerden mülhem olan tasarı meydana gelinceye kadar şu safhalardan geçmiştir: 
1. 1944 yılında toplanan birinci Türk Kooperatifçilik Kongresinin temennilerine uyularak ve 

isviçre Borçlar Kanununun kooperatiflere ait hükümlerine dayanılarak Türk Kooperatifçilik Ku
rumu tarafından hazırlanan bir tasarı 1947 senesinde toplanan ikinci Türk Kooperatifçilik Kong
resine sunulmuştur. 

2. Bu kongrede tasarıya dâhil olan genel prensipler ve öğütler tesbit edilerek bu esaslar dâhi
linde gerekli değişikliklerin yapılması için Türk Kooperatifçilik Kurumu görevlendirilmiştir. Neti
cede kurumca yeniden hazırlanan tasarı, 1950 yılında Hükümetçe davet edilmiş olan Kooperatifçilik 
Mütehassısı M. Colombian tarafından hazırlanan tasarı ile birlikte 2.1 . 12 . 1950 tarihinde toplanan 
üçüncü Türk Kooperatifçilik Kongresine arz olunmuştur. 

3. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Yüksek iktisat ve Ticaret Okulundan davet edilmiş profesörler
den ve Bakanlık yetkililerinden kurulu Karma Komisyon tarafından da bir incelemeye daha tabi tu
tulmuştur. Tatbikatçıların çoğunluğunun bulunduğu kongrelerde tasarı hükümlerinin ihtiyaçlara 
uygunluk derecesi tartışılmış ve gözden geçirilmiştir. Genellikle denilebilinir ki tasarıyı sağlam te
mellerle oturtmak için her türlü gayret gösterilmiştir. 

Netice itibariyle : 
ilgili meslek teşekküllerinin, uzmanların ve tatbikatçıların tetkik ve tenkidleri mahsûlü olarak 

meydana gelen tasarıya Bakanlığımızca son şekli verilmiştir. 
Tasarının ihtiva ettiği hükümlere gelince : 

I NCÎ FASIL 

a) Bu fasılda kooperatiflerin tarifi, kuruluşları, tescil ve ilânları, anamukavelenin ihtiva ede
ceği hususla, ortaklığa giriş ve çıkış şartları, ortaklık senetleri ve bunlarla ilgili hükümler yer al
ınıştır. 
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Kooperatif anlamı, bugün, her ileri memlekette (ekonomik ve sosyal mahiyeti haiz olmak üzere 

ortaklarının müşterek ihtiyaçlarına taallûk eden her türlü faaliyet) olarak anlaşıldığından, koopera
tiflerin tarifinde bu prensip esas alınmıştır. 

b) Bilindiği gibi kooperatif, isviçre Borçlar Kanununa göre, merkezinin bulunduğu mahallin 
Ticaret Siciline kaydolunmak suretiyle, Alman Kooperatif Kanununa göre bulunduğu bölgedeki mah
keme nezdinde mevcut kooperatif siciline kayıt ve kanunen mecburi hususların da mahkeme tara
fından ilânı ile tüzel kişilik kazanır. 

I I NCÎ FASIL 

İkinci fasıldaki hükümler İsviçre Borçlar Kanununun 840 - 850, 860 - 872 nci maddeleri esas tu
tularak hazırlanmıştır. Bu faslın temeli açık kapı, ortakların kooperatife serbest girip çıkmaları, 
serbest istek beyanları prensibidir. Buna dayanılarak; 

a) Kooperatif yönetim kurulu kararı ile katılma imkânı verilmiştir. 
b) Her ortağa kesin olarak kooperatiften çılana hakkı tanınmıştır. 
c) Çıkarılan ortaklara savunma hakkı tanınmıştır. 
d) Kooperatiften ayrılan ortaklara, sermaye iştirak paylarını isteme hakkı tanınması hususunda 

anamukaveleye hüküm konması sağlanmıştır 

I I I NCÜ FASIL 

Ortak hak ve ödevlerini kapsıyan üçüncü faslm hükümleri, İsviçre Borçlar Kanununun 860 -
872 nci maddeleri esas alınarak düzenlenmiştir. Bu faslın temelini, hak ve ödevlerde, sermaye konul
masında, sorumlulukta, sonuç hesaplarının göstereceği fiyat farkının dağıtımında eşitlik ve ada-
let, dış münasebetlerde de emniyet prensibi teşkil etmiştir. 

a) Gerçi, sorumluluk kooperatifin varlığı ile sınırlandırılmış ve kooperatifler iç münasebetlerini, 
ilgilendiren hükümleri düzenlemekte serbest bırakılmışlardır. Fakat dış münasebetlerini düzenler
ken, kârlı sektörün yanıbaşmda yaşamaktaki zorlukları gözden uzak tutmamak ve piyasaların muh-
tacolduğu emniyet unsurlarını yaratmakla mükelleftirler. Bu mükellefiyet sebebiyledir ki tasarıda 
munzam ödemelerin sınırsız sorumluluğu öngörülmüştür. Ancak, bu sorumlulukları belirli süreye 
yahut özel bâzı konulara, yahut da bâzı ortaklar grupuna hasretme yollu hükümlerin anamuka
veleye konması kesin olarak menedilmis ve böylece de kooperatiflerin dış münasebetleri sağlam 
temellere dayandırılmıştır. 

b) Ortaklara, nakdî sermayeden başka aynî sermaye koymak imkânı da verilmiştir. Ayrıca 
hizmetlerde sermaye anlamının içine alınmıştır. Ancak, sermayeye çeşitli haklar ve imtiyazlar tanın
mamış, kooperatif idaresine sermaye ile etki ve baskı yolları kapanmış, sermaye miktarları önce
den sınırlanarak kooperatif kurulması menedilmis ve değişik sermaye prensibi mahfuz tutulmuştur. 

c) Sermayenin pay senetleri ile temsili halinde bu senetler tedavül eden kıymetli evrak mahiye
tinde olmadığı da açıklarîmıştır. 

IV NCÜ FASIL 

a) Ortakların fazla yatırım yapmalarını tem inen faiz verilebilmesi imkânları sağlanmıştır. 
b) Yedek akçaların ayrılışı ve kullanışı şartları belirtilmiştir. 
c) Kooperatif memur ve müstahdemleri için yardım teşkilâtı kurulması öngörülmüş ve yardım 

fonları tesis edilmiştir. 
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V NCt FASIL 

Bu fasıldaki hükümlere isviçre Borçlar Kanununun 879 - 909 ncu maddeleri esas tutulmuştur. 
Bu faslın temeli <,rtağm kooperatifi idare etmesi prensibidir: 

a) Genel kurul ortağın idaresinin belirdiği ana organdır. Ortağın kendi kendini idaresi klâsik 
metotlarla tanzim edilmiş, mutlak haklar, çoğunluk hakları, azlık hakları, münferit haklar itina ile 
tesis ve tanzim olunmuştur. 

b) Pay senedi yahut da kooperatifle yapılan işler miktarı ne olursa olsun genel kurulda her 
ortak ancak bir oya sahiptir . 

Her ortağa tek oy Rachdeyl kooperatifçiliğinin temel kaidelerindendir. Bu kaideye tasarıda sa
dık kalınmıştır. 

c) Ortak sayısı 300 ü aşan kooperatiflerde muhabere ile oy verilmesi ve mümessiller kurulu esas
ları tasbit olunmuştur. 

ç) Genel kurulu toplantıya çağırmaya yetkili organlar; olarak 
Yönetim kurulu, denetleme kurulu, ortakların 1/10 u, Ticaret Bakanlığı veya mahkeme göste

rilmiştir. 
d) Yönetim Kuruluna ancak Türk vatandaşı olan ortaklar seçilebilmektedir. Yönetim kurulu

nun kooperatifi ve ortakları vesayet altına alması ihtimallerini bertaraf eden hükümler konulmak 
suretiyle yönetim kurulunun yetkileri daraltılmakla beraber iyi niyet sahibi üçüncü şahısların hak
larına dokunulmamaktadır. 

e) Genel kurul tarafından seçilmiş bulunan denetçileri raporları olmadıkça genel kurul, bilanço 
ve sonuç hesapları hakkında karar alamamaktadır. Kontrolün aynı zamanda birlik tarafından da ya
pılması öngörülmüş ve fakat bu denetimi düzenleyici hükümler statülere bırakılmıştır. 

VI NCI FASIL 

Bu fasılda kooperasyon sisteminin temerküz prensibine dayanan hükümlere yer verilerek Koo
peratif Birlikleri ve Kooperatifler Millî Birlikleri ve bunların katılmaları ile Türkiye Genel Koope
ratifler Millî Birliği kurulabileceği öngörülmüştür. 

VII NCÎ FASIL 

7 nci fasıl, fesih ve tasfiye esaslarını kapsar, bu fasıldaki hükümlere-de isviçre Borçlar Kanu
nunun 910 - 916 ncı maddeleri rehberlik etmiştir. 

Ticaret Bakanlığına icabında infisahı gerektiren sebepleri mahkemeye haber verme yetkisi tanın
mıştır. Yalnız tasfiye işlemlerinin Ticaret Kanununa göre yapılacağına dair atıf muhafaza edil
miştir. 

VIII NCÎ FASIL 

Bu fasılda kooperatifçilik konusunda Ticaret Bakanlığına torettübeden görev ve yetkiler belir
tilmiştir. Kooperatiflerin kendi kendilerini idaresi prensibine dayanan ve müstakil bir zihniyet taşı
yan, daha ziyade kooperatif ve birlikler için geliştirici ve uyarıcı mahiyet arz eden bu görev ve 
yetkilerin başlıcaları şunlardır : 

a) Kooperatiflerin Birlikleri, Kooperatifler Millî Birlikleri ve Türkiye Genel Kooperatifler 
Millî Birliği kurulup taazzuv edinceye kadar kuruluş ve organizasyonların da, kooperatiflere öğüt
lerde bulunmak ve yol göstermek. 

b) Genel kurul toplantılarında komiser bulundurmak. 
e) Tip ana mukaveleler ve muhasebe usulleri hazırlamak 
d) Gerek kendi teşkilâtın ve gerek Millî Birlik ve Türkiye Genel Kooperatifler Millî Birliği va-

sıtasiyle kooperatifleri denetlemek. 
e) Gerektiğinde kooperatif ve birliklerin infisah sebeplerini mahkemeye bildirmekten ibarettir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 351) 



— 11 ~ 
IX NCU FASIL 

Bu fasılda yer alan muhtelif hükümler arasında özellik taşıyanlar: 
a) Ortaklarla kooperatif ve birlikler arasında çıkacak anlaşmazlıkların halli için tahkim usulü

ne başvurulabileceği öngörülmüştür. 
b) Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkında 2834 ve Tarım Kredi Kooperatifleri hak

kındaki 2836 sayılı kanunlar hükümleri ile 7116 sayılı Kanun hükmü mahfuz tutulmuştur. 
c) Kanunda açıklık olmıyan hususlar hakkında Ticaret Kanununa ait hükümlere atıf yapıl

mıştır. 
d) Tescil ve ilân mecburiyetlerini yerine getirmiyenler için Ticaret Kanunundaki hükümlere 

muvazi olarak para cezası öngörülmüştür. 
e) Mevcut kooperatiflerin yeni kanuna uymaları için iki sene süre verilmiş ve bu süre içinde 

bu mecburiyeti yerine getirmiyen kooperatiflerin münfesih sayılması Öngörülmüştür. 
ileri memleketlerin kooperatifçilik siyasetlerinde yer alan görev ve sorumluluklara nisbeten bu 

tasarı Devlete yüklediği hizmetlerle en mâkul ve liberal kooperatifçilik siyasetini temsil etmektedir. 
Memleketimizin ekonomik, sosyal faaliyetlerinin .kooperatifle!" vasıtasiyle daha verimli bir safhaya 

intikali bu tasarının kanuniyet kespetmesi ile mümkün olacaktır. 
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Kooperatifler 
BÎRÎNCÎ FASIL 

Kooperatif ve kuruluşu 

A) Tarif 

MADDE 1. — Kooperatifler, tüzel kişiliği 
haiz olmak üzere,, ortaklarının belirli ekonomik 
menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimleri
ne ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım ve kefalet 
yoliyle sağlayıp korumak amaciylc gerçek ve tü
zel kişiler tarafından kurulurlar, değişir ortak
lı ve değişir sermayelidirler. 

B) Kuruluş 'muteberlik şartları, isim kullanma 
yetkisi 

MADDE 2. — Bir kooperatif en az 7 ortak 
tarafından imzalanacak anamukavele ile kuru
lur. 

Anamukaveledeki imzaların noterlerce onay
lanması gerektir. 

Yapı kooperatifleriyle konusuna taşınmaz 
mal temliki dâhil bulunan diğer kooperatiflerin 
anamukavelelerinde ortaklara taşınmaz mal tem
lik edileceği hakkındaki taahhütler resmî şekil 
aranmaksızın mutebere!ir. 

Sermaye miktarı sınırlandırılarak kooperatif 
kurulamaz. Kooperatif adını, ancak bu kanuna 
göre kurulmuş teşekküller kullanabilir. 

C) İzin verme, tescil ve ilân, 

MADDE 3: — Anamukavele, Ticaret Ba
kanlığına verilir. Bakanlığın, kuruluşa izin 
vermesi halinde, kooperatif merkezinin bulun
duğu yer Ticaret Siciline tescil ve ilân olunur. 
Tescil ve ilân olunacak hususlar şunlardır: 

1. Anamukavel enin tarihi; 
2. Kooperatifin amacı, konusu ve varsa 

süresi; 
3. Kooperatifin unvanı ve merkezi; 
4. Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdî 

kısmına karşılık olarak ödenen en az miktar ve 
her ortaklık payının değeri; 

5. Ortaklık payı belgelerinin ada yazılı ol
duğu; 

6. Aynî sermaye ve devralman akçalı kıy-
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metlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve 
bunlara biçilen değerler; 

7. Kooperatifin ne suretle temsil olunacağı 
ve denetleneceği; 

8. Yönetim kurulu üyeleriyle kooperatifi 
temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları; 

9. Kooperatifin yapacağı ilânların şekli ve 
anamukaveledo de bu hususta bir hüküm varsa 
yönetim kurulu kararlarının pay sahiplerine ne 
suretle bildirileceği; 

10. Kooperatifin satış şubeleri «şubeler; 
merkezin sicil kaydına atıf yapılmak suretiyle 
bulundukları yer ticaret siciline tescil olunurlar.» 

Ticaret Bakanlığı, anamukavelelerin, kanu
nun ihtiyarî hükümlerinden ayrıldığını ileri sü
rerek kooperatifin kuruluşuna izin vermekten ka
çmam az. 

Anamukavel enin değişiklikleri de kuruluş
taki usûllere bağlıdır. 

D) Anamukaveleye konacak 

T - Mecburi hükümler 

MADDE 4. — Kooperatif ana mukavelesinde 
aşağıdaki hususlara ait hükümlerin yer alması 
gerektir. 

1. Kooperatifin adı ve merkezi; 
2. Kooperatifin amacı ve çalışma konuları; 
3. Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybetti

ren hal ve şartlar; 
4. Ortakların pay tutarı ve kooperatif ser

mayesinin ödenme şokli, en az nakdî sermayenin 
1/4 nün peşin ödenmesi; 

5. Ortakların aynî sermaye koyup koymıya-
eakları; 

6. Kooperatiflerin yükümlerinden dolayı 
ortakların sorumluluk durumu ve derecesi; 

7. Kooperatifin yönetici ve denetleyici or
ganlarının görev, yetki ve sorumlulukları ve se
çim tarzları; 

8. Kooperatifin içte ve dışta temsiline ait 
hükümler; 

9. Yıllık fiyat farklarının, hesaplanma ve 
kullanılma şekilleri; 

10. Kurucuların adı, soyadı, meslek ve ko
nut adresleri; 
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II - İhtiyarî hükümler 

MADDE 5. — Anamukavele ayrıca şunları 
da kapsayabilir: 

1. Genel Kurulun toplantısı, kararların alın
ması ve oyların kullanılması hakkında hüküm
ler; 

2. Kooperatifin çalışma şeklinin esasları; 
3. Kooperatifin birliklerle olan münasebet

leri; 
4. Kooperatifin diğer bir kooperatifle bir

leşmesine ait hükümler; 
5. Kooperatifin süresi; 

III - Yorumlayıcı hükümler 

MADDE 6. — Beşinci maddenin 1 ve 2 nci 
bendi erinde yazn; hususlar hakkında anamuka-
velede hüküm olmadığı takdirde bu hususlar, 
mezkûr maddede gösterilen tertip dairesinde şu 
hükümlere bağlı kalır. 

1. Genel kurul, kooperatifi temsile yetkililer 
tarafından imzalanan taahhütlü mektuplarla 
veya mahallî gazete ile, köylerde geleneklere gö
re toplantıya çağrılır. 

2. Ödemelere dair karar hüküımlleri saklı 
kalmak şartiyle, diğer kararlar anonim şirketler 
için konan kaideler gereğince verilir. 

3. Ortaklar, genel kurulda temsilci vasıta-
siyle temsil olunamazlar. 

4. Kooperatifin faaliyet şeklinin esasları, 
kooperatifin amacı ve çalışma konusuna bağlı 
kalır. 

E) Tüzel kişiliğin kazanılması ve sorumluluk 

MADDE 7. — Kooperatif ancak, ticaret si
ciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Tescilden 
sonra kooperatif namına işlem yapanlar, bun
lardan şahsan ve zincirleme olarak sorumludur
lar. 

İKÎNCÎ FASIL 

Ortaklık sıfatının kazanılması ve kaybedilmesi 

A) Ortaklığa girme şartları ve ek 

I - Yüklenmelerin açıklanması 

MADDE 8. — Kooperatif ortaklığına gire
bilmek için medeni haklan kullanma yeterliğine 
sahibolmak gerektir. Ortak olmak istiyen kişi 
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ler, kooperatif anamukavelesi hükümlerini bü
tün hak ve ödevleri ile birlikte kabul ettiğini be
lirten bir yazı ile kooperatife başvururlar. Ko
operatif, kendi varlığının dışında ortaklarına 
şahsi bir sorumluluk veya ok ödemeler yüklüyor 
ise, ortak olmak isteği, ancak istekli tarafın
dan bu yükümlerin açıkça kabulü yazılı olarak 
belirtildiği takdirde değer taşır. 

II - Kamu tüzel kişilerin katılması 

MADDE 9. — özel idareler, köyler ve be
lediyeler gibi kamu tüzel kişileriyle dernekler 
ve cemiyetler amaçları bakımından ilgilendikleri 
kooperatife ortak olabilirler. 

B) Ortaklıktan çıkma 

I - Çıkma serbestisi 

MADDE 10. — Her ortağın kooperatiften 
çıkma hakkı vardır. Kooperatiften çıkma keyfi
yetinin kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye 
düşürmesi halinde, ayrılmak istiyen ortağın, 
mahkeme kararı ile haklı bir tazminat ödeı.ıesini 
anamukavele hüküm altına alabilir. 

II - Çıkmanın sınırlandırılması 

MADDE 11. •— Kooperatiften çılana hakkı
nın kullanılması, ana mukavele ile, haklı ve önem
li sebepler müstesna, en çok 5 yıl için sınırlan
dırılabilir. 

Bir ortağın kooperatiften çıkması hususunda 
anamukaveledeki kayıt ve şartlara uyulur. An
cak bir ortağın kooperatiften çıkamıyacağı hak
kındaki kayıt hükümsüzdür. 

III - İhbar süresi ve çıkma zamanı 

MADDE 12. — Çıkış, ancak bir hesap sene
si sonu için ve en az 6 ay önceden haber verile
rek yapılır. Anamukavelede, daha kısa bir sü
re belirtilip hesap senesi içinde çıkışa müsaade 
edilebilir. 

IV - İstifayı kabulden sakınma 

MADDE 13. — Yönetim kurulu anamuka-
veleye uygun olarak yapılacak isteğe rağmen bir 
ortağın kooperatiften istifasını kabulden çekine
cek olursa, ayrılmak istiyen ortak, istifasını 
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noter yolu ile tebliğ ettirir. Bu tebliğ ile istifa. 
gerçekleşir. 

Bu husustaki tebligat Damga Resmine, diğer 
hare ve resimlere tabi değildir. 

V Ortağın ölümü 

MADDE 14. — Ortağın ölümü ile ortaklık 
sıfatı kendiliğinden sona erer. Ancak anamu-
kaveledc, ölen ortağın mirasçılarınızı kooperatif
te ortak olarak kalacakları kabul edilebilir. Mi
rasçılar, ortak olarak kooperatifte kaldıkları tak
dirde aralarından oybirliği ile seçecekleri bir 
temsilci yolu ile kendilerini kooperatifte temsil 
ettirirler. 

VI - Bir memuriyetin veya ahdin ortadan 
kalkması 

Taşınmaz malların veya ekonomik işletmelerin 
devri 

MADDE 15. — Ortaklık sıfatı bir görev ve
ya hizmetin yerine getirilmesine bağlı ise ana
mukavelede aksi hüküm olmadığı takdirde bu 
görev veya hizmetin bitmesi ile ortaklık sıfatı 
kalkar. 

Ortaklık sıfatı anamukavelc ile bir taşınmaz 
malın mülkiyetine veya işletmesine bağlanabilir. 
Bu gibi hallerde taşınmaz malın mülkiyetinin ve
ya işletmesinin devir veya temliki ile ortaklık 
sıfatının bir hak olarak yeni malike veya işlet
meyi alana geçebileceğini anamukavelc hüküm 
altına alabilir. Ortaklığın intikalini taşınmaz 
malın temlikine bağlıyan şartın üçüncü şahıslara 
karşı ileri sürebilmesi, tapu siciline bu yolda 
şerh verilmesine bağlıdır. 

C) Ortaklıktan çıkarılma esasları ve itiraz 

MADDE 16. — Bir ortağın çıkarılmasına 
anamukavelede gösterilen sebeplerle veya bun
lar dışında kalan haklı sebeplerde genel kurulca 
karar verilebilir. Bu karar, tutanağa geçirilir. 
Tutanakta, ortağın kooperatiften çıkarılmasına 
anamukavele veya kanun gereğince sebep teşkil 
eden vakıalar ve delilleri gösterilir. Tutanak, 
ortaklar defterine yazılır; ve bunun onaylı su
reti 10 gün içinde noter yoliyle çıkarılan ortağa 
tebliğ olunur. Bu ortak, 3 ay içinde itiraz dâ
vası açabilir. Bu dâva seri muhakeme usulüne 

tabidir. Aksi takdirde, çıkarma kararı muteber 
bir hale gelir. 

Anamukavelede, yönetim kurulunca çıkar
ma kararı verilebileceği kabul edildiği takdirde, 
bu karara karşı yukardaki fıkra hükmünce teb
liğden sonra toplanacak ilk genel kurulda yazı 
ile itiraz olunabilir. Şu kadar ki, 3 aylık süre 
içinde itiraz yazısı genel kurula sunulmak üzere 
yönetim kuruluna noter eliyle tebliğ ettirilme
miş olduğu takdirde, karar muteber hale gelir. 

Genel kurul kararlarına karşı 1 nci fıkra 
hükmünce itiraz dâvası açmak hakkı saklıdır. 

D) Kooperatiften çıkan veya çıkarılan ortak
larla hesaplaşma süre ve yükümlülük 

MADDE 17. — Kooperatiften çıkan veya çı
karılan ortakların kendilerinin yahut mirasçıla
rının kooperatif varlığı üzerinde mütalebe hak
ları olup olmadığını ve bu hakların nelerden iba
ret bulunduğunu anamukavele belirtir. Bu 
mütalebe hakları, yedek akçeler hariçolmak üze
re, bilanço gereğince ortağın ayrıldığı tarihteki 
safi varlığa göre hesaplanır. 

Anamukavele, iade keyfiyeti için 3 yılı geç
memek üzere bir süre belirtebilir. Anamukave
lede açıklama bulunmazsa dahi bu ödeme koo
peratife büyük bir zarar getirecek veya mevcu
diyetini tehlikeye düşürecek nitelikte ise, genel 
kurul kararı ile 3 yılı aşmamak üzere geciktiri
lebilir. Kooperatifin haklı bir tazminat isteme 
hakkı saklıdır. Çıkan veya çıkarılan ortaklar 
ile mirasçıların mütalebe hakları, alacakları isti-
yebilecck günden başlıyarak 5 yıl geçmekle za
man aşımına uğrar. 

Sınırlı veya sınırsız sorumlu ortağın koope
ratiften çıktığının veya çıkarıldığının ticaret si
ciline bildirilmesi şarttır. 

Çıkan veya çıkarılan ortağın sermaye veya 
mevduatından kısmen veya tamamen yoksun ka
lacağı hakkındaki şartlar hükümsüzdür. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Ortakların hak ve ödevleri 

A) Ortaklık senedi 

MADDE 18. — Her ortağın üyelik hakları
nın ada yazılı ortaklık senedi ile temsil olunma
sı şarttır. Bu senede kooperatifin unvanı, sahi-
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binin adı ve soyadı, sanat ve ikametgâh adresi, 
kooperatife girdiği veya çıktığı tarihler yazılır. 
Bu hususlar, senet sahibi ile kooperatifi yönet
mek ve imzasını kullanmak yetkisi olan kimseler 
tarafından imzalanır. Ortağın yatırdığı veya 
çektiği paralar tarih sırasiyle kaydedilir. Bu 
kayıtları, kooperatifin ödediği paralara ait ise 
ortak imza eder. imzalar makbuz hükmündedir. 
Mezkûr sene ana mukaveleyi ihtiva etmek şar-
tiyle ortalık cüzdanı şeklinde de düzenlenebilir. 

B) Ortaklık senedi, paylar ve şahsi alacaklılar 

MADDE 19. — Kooperatife giren her şahsın 
en az bir ortaklık payı alması gerikir. Ana.mii-
kavele, en yüksek had tosbit ederek bir ortak ta
rafından bu had dâhilinde birden fazla pay ve
ya ortaklık senedinin iktisabına cevaz verebilir. 
Bir ortağın 5 000 liradan fazla pay sahibi olma
sı yasaktır. Yapı kooperatiflerinde bir ortak, 
15 000 lira tutarından, fazla pay sahibi olamaz. 

Bir ortaklık senedinin değeri 100 liradan 
aşağı olamaz. Birkaç pay bir ortaklık senedin
de gösterilebilir. Senetle temsil edilmiyen pay
lar 100 lira itibar olunur. 

Yapı kooperatiflerinin bankalardan, müesse
selerden veya şirketlerden kredi alabilmeleri 
için, yapacakları meskenlerin kredi verecekler 
tarafından takdir olunacak maliyetinin en az 
1/4 ünü yatırmış bulunmaları şarttır. 

Bir ortağın şahsi alacaklıları, ancak o ortağa 
ait faiz ve kazanç paylarını ve kooperatifin da
ğılmasında ona ödenecek payı haczettircbilir-
ler. 

Ortaklık senetleri ada yazılı olur. Ancak 
bunlar, kıymetli evrak niteliğinde olmayıp sa
dece beyyine vesikası hükmündedir. 

C) Aynî sermaye 

I - Genel olarak 

II - Değer biçme 

1. — Bilirkişi 

MADDE 20. — Ayn neviden sermaye kon
ması veya kooperatifin mevcut bir işletmeyi ve
ya bâzı aynları devralması anamukavele ile ka
bul edilebilir. 

MADDE 21. — Anamukavelede aynlarm de
ğeri tesbit edilmemiş ise, bu tesbit kurucular 

tarafından toplantıya çağrılacak ilk genel kurul-
da ortak adedinin 2/3 nü temsil eden ortakların 
çoğunluğu ile seçilecek bilirkişi tarafından ya
pılır. 

Ortakların, 2/3 nün birleşmesi mümkün bu-
lunmıyan hallerde, bilirkişi mahkemece tâyin 
olunur. 

2. . Karar nisabı raporların kabulü 

MADDE 22. — 21 nci madde gereğince ata
nan bilirkişi, gereken raporları düzenleyip ver
dikten sonra yapılacak genel kurul toplantısın
da, konu görüşülür. Çağrı mektuplarına bilir
kişi raporunun bir örneği eklenir. 

Ortak sayısının en az yarısının asaleten ve 
temsilen toplantıda bulunması şartiyle bilir
kişi raporları okunup incelendikten ve gereğin
de ayn nevinden sermaye koyan kimselerin 
ve devralınacak işletmenin veya aynlarm sahi
binin açıklamaları dinlendikten sonra değerle
rinin aynen kabul veya reddine, yahut ilgilile
rin muvafakatiyle değerlendirilmesinde çoğun
lukla karar verilir. 

Ç) Hak ve ödevlerde eşitlik 

MADDE 23. — Ortaklar bu kanunun kafoul 
ettiği esaslar dâhilinde hak, görev ve ödevler-
do eşittirler. 

1. Bilgi edinmek hakkı, bilanço 

MADDE 24. — Fiyat farkı hesabı, bilanço, 
yıllık rapor ve müsbet veya menfi fiyat fark
larının nasıl dağılacağı hakkındaki teklifler, de
netçiler tarafından verilecek raporla birlikte 
Genel Kurulun adi toplantısından en az 15 gün 
önce kooperatifin merkez ve şubelerinde ortak
ların emrine âmadc tutulur. Bunlardan fiyat 
farkı hesabı bilanço ve yıllık raporlar toplan
tıdan başlıyarak bir yıl süre ile ortakların em
rine amade tutulur. Her ortak, masraf koope
ratife aidolmak üzere fiyat farkı hesabı ile bi
lançonun bir örneğini istiyebilir. 

2. Ticari defterler ve sır saklama hükümleri 
ve ceza 

MADDE 25. — Ortaklar gerekli gördükleri 
hususlarda denetçilerin dikkatini çekmeye ve 
açıklama yapılı .ıasını istemeye yetkilidirler. 
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Kooperatifin ticari defterleriyle, haberleşme 

ile ilgili hususların tetkiki, yalnız Genel Kuru
lun açık bir müsaadesi veya yönetim kurulunun 
kararı ile mümkündür. İncelenmesine müsaade 
edilen defter ve vesikalardan öğrenilecek sır
lar haricolmak üzere, hiçbir ortak kooperati
fin iş sırlarını öğrenmiye yetkili değildir. Her 
ortak ne suretle olursa olsun öğrenmiş olduğu 
kooperatife ait iş sırlarını, sonradan ortaklık 
hakkını kaybetmiş olsa dahi daima gizli tutmak 
zorundadır. Bu , mecburiyete uymıyan ortak 
meydana gelecek zararlardan kooperatife kar
şı sorumlu olduğu gibi kooperatifin şikâyeti 
üzerine, her hangi bir zarar umulmasa dahi bir 
yıla kadar hapis veya 500 liradan 10 000 liraya 
kadar ağır para cezasıyla veya her ikisi ile bir
likte cezalandırılır. 

Ortakların bilgi edinmek hakkı, Anamuka-
vele veya kooperatif organlarından birinin ka
rarı ile bertaraf edilemez veya sınırlandırılamaz. 

3. Genel Kurul toplantılarına katılmak hakkı 

MADDE 2G. — Kanun ve Anamukavele ile 
tesbit edilen yüklemlerini yerine getirmiyen 
ortaklar hariç hiçbir ortak kooperatif Genel 
Kurul toplantılarına katılmaktan alıkonulamaz, 
görev kusurlarından veya suç teşkil eden ey
lemlerinden ötürü yönetim veya denetim ku
rullarından uzaklaştırılanlar hariç ortakların 
seçmek ve seçilmek hakları sınırlandırılamaz ve
ya bağlanamaz. 

D) Ortakların ödev ve sorumlulukları 

I - Süre ve ortaklığın yok olması 

MADDE 27. — Ortakların ödiyecekleri pa
ra tutarını anamukavele belirtir. Kooperatif, 
sermaye yükümlerinden borçlu veya sair ödeme
lerle yükümlü bulunan ortaklarından taahhüt
lü mektupla, bu husus mümkün olmazsa ilânla, 
ve münasip bir süre belirtilerek yükümlerini 
yerine getirmelerini ister. İlk isteğe uymıyan 
ve ikinci istemeden sonra da bir ay içinde yü
kümlerini yerine getirmiyen ortağın ortaklık hak 
ve sıfatları elinden alınır. Ortaklığın kaybolma
sı, alâkalının, anamukavele veya diğer suret
lerle doğmuş borçlarının yok olmasını gerek
tirmez. 

77 - Kooperatifin sorumluluğu 

MADDE 28. — Kooperatif, alacaklılarına 
karşı anamukavelede aksi hüküm olmadıkça, 
yalnız mamelekiyle sorumludur. 

1. Sınırsız sorumluluk 

MADDE 29. — Anamukavele, kooperatif 
varlığı borçlarını karşılamaya yetmediği hal
lerde, ortaklarının da şahsan ve sınırsız olarak 
sorumlu tutulacaklarını hüküm altına alabilir, 
Bu takdirde alacaklılar kooperatifin iflâsı veya 
diğer sebeplerle dağılması halinde alacaklarını 
tamamen sağlıyamazlarsa, kooperatifin borçla
rından dolayı, kooperatif ortakları zincirleme 
ve bütün varlıklariylc sorumlu olurlar. 

2. Sınırlı sorumluluk 

MADDE 30. — Anamukaveleye, kooperatif 
borçları için ortakların üyelik aidatlarından ve 
kooperatifteki paylarından fazla olarak şah
san, fakat yalnız belirli bir miktara kadar 
kooperatiften sonra tâli derecede sorumlu ola
cakları hususunda bir hüküm konabilir. Koope
ratif payları mevcut ise ortakların tek başına 
sorumlu olacakları miktar kooperatifteki pay
larının tutarı ile dengeli olarak belirtilir. 

İflâsın sonuna kadar bu sorumluluk iflâs 
idaresi tarafından ileri sürülür. 

3. Ek ödeme yüklemi 

MADDE 31. — Anamukavele, ortakların 
sorumluluğu yerine veya buna ilâveten ortak
ları ek ödemelerle yükümlendirebilir. Ancak, 
ek ödemelerin, yalnız, bilanço açıklarını kapat
mada kullanılması şarttır. Ek ödeme yüklemi 
sınırsız olabileceği gibi belirli miktarlarla ve
ya ortaklarının aidatı veya paylar orantısı ile 
de sınırlandırılabilir. 

Ek ödemelerin nasıl yapılacağına dair ana
mukavelede hüküm yok ise, ödeme, payların tu
tarına göre yapılır. Kooperatifin iflâsı halinde 
ek ödemeleri isteme hakkı iflâs idaresinindir. 

4. Caiz olmıyan sınırlama 

MADDE 32. — Sorumluluğu belirli (bir za
mana veya özel bâzı yüklemlere veyahut bâzı 
ortak gruplarına bırakan anamiTkavele büküm
leri muteber değildir. 
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5. t flâş halinde usul 

MADDE 33. — Ortakları şahsan sorumlu 
bulunan veya ek ödemelerle yükümlü olan bir 
kooperatifin iflâsı halinde, iflâs idaresi sıra cet
velini düzenlemekle beraber orta'klardan her 
birinin payına düşen borcun ödenmesini kendi
lerinden ister. 

Tahsil olunamıyan meblâğlar diğer ortaklar 
arasında bölüşülür. Aktif 'bakiyesi pay .cetvel
lerinin- kesin olarak tesbiti üzerine geliverilir. 
Ortakların biribirlerine rücu hakları saklıdır. 
Orta'klarm geçici olarak tesbit olunan borçla-
riyle pay cetveli aleyhine îcra ve İflâs Kanunu 
hükümlerine göre itiraz hakları vardır. 

6. Sorumluluk hükümlerinin değiştirilmesi 

MADDE 34. — Ortakların sorumluluğu ve 
ek ödemeler yükümleri üzerine değiştirmeler 
ancak anamukavelenin değiştirilmesi yolu ile 
mümükündüi'. 

Sorumluluk ve ek ödeme yükümleri konul
ması veya 'bunların artırılması, bu husustaki 
kararın tesciliyle kooperatifin bütün alacaklı
ları lehine hüküm ifade eder. Sorumluluğun 
azaltılması hakkındaki hararlar, tescilden evvel 
doğmuş borçları kapsamaz. 

7. Kooperatife yeni giren ortakların 
sorumluluğu 

MADDE 35. — Ortakların şahsan sorumlu 
veya eik ödemelerle yükümlü bir kooperatife 
yeni giren kimse girişinden önce doğmuş olan 
borçlardan diğer ortaklar gibi Konumlu olur. 
Buna aykırı mukavele hükümleri ile ortaklar 
arasındaki anlaşmalar üçüncü şahıslar hakkın
da hüküm ifade etmez. 

8. Bir ortağın ayrılmasından veya kooperatifin 
dağılmasından sonra sorumluluk 

MADDE 36. — Sınırsız veya sınırlı skorumılu 
bir ortak ölüm veya diğer bir sebeple koopera
tiften ayrılırsa, ayrılmanın ticaret siciline tes
cilinden başlıyara.k bir yıl veya anamukavele 
ile tesbit olunan dalha uzun bir süre içinde koo
peratif iflâs ettiği takdirde, ayrılmasından ön
ce doğmuş olan borçlar için ortak sorumluluk
tan kurtulamaz. 

Aynı şartlar altında veya aynı süre içinde 

ek ödeme yükümü de mevcudolnıakta devam 
eder. 

Bir kooperatif dağıtırsa, dağılmanın ticaret 
ciciline tescilinden başlıyara.k bir yıl veya ana
mukavelede tesbit olunan daha uzun bir süre 
içinde kooperatifin iflâsının açılmasına karar 
verilmesi halinde ortalılar aynı şekilde ek öde
melerle birlikte sorumludurlar. 

9. Sorumlulukta zamanaşımı 

MADDE 37. —• Alacaklıların, (münferit or
takların şahsi sorumluluklarından doğan isteme 
hakları, daha Önce kanuni bir hüküm gereğince 
düşmedikçe, iflâs işlemlerinin sona ermesinden 
bağlıyarak daha bir yıl süre ile alacaklılardan 
her biri tarafından ileri sürülebilir. 

Ortakların biribirıine olan rücu halkları da 
bu hakka vücut veren ödemenin yapıldığı andan 
'başlamak üzere bir yıl içinde zamanaşımına 
uğrar. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Kooperatif hesapları 

A) Fiyat farklarının bölünmesi 

MADDE 38. — Anamukavelede aksine hü
küm bulunmadığı takdirde, kooperatif işletmesi
nin fiyat farkı tamamen kooperatifin yedek akçe
lerine eklenir ve kooperatifin varlığı olarak ka
lır. 

Fiyat farkının ortaklar arasında bölünmesi 
öngörülmüş ise bu bölünme, ortakların koope
ratif kuruluş ve hizmetlerinden faydalanmaları 
ölçüsünde yapılır. 

Ancak, ortak dışı işlemlerden husule gelen fi
yat farkları dağıtılmaz. Bunlar kooperatifin ge
lişmesine yarıyacak surette belli bir fonda top
lanır. Anamukavelede yer verildiği takdirde 
sermaye paylarına genel kurul kararı ile en çok 
c/c 7 faiz ödenebilir. 

Fiyat farkının en az % 50 si ortak risturn-
larına ayrılmadıkça paylara faiz verilemez. 

Menfi fiyat farkları yedek akçelerden ve bun
lar kâfi gelmediği takdirde ek ödemelerle veya 
ortak sermayelerinden karşılanıp. Zararlar itfa 
edilmedikçe risturn ve faiz dağıtımı yapılamaz. 
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B) Yedek akçe ayrımı 

MADDE 39. — Fiyat farkı, ortaklara kısmen 
veya tamamen dağıtılaeaksa, bunun en az % 10 
nu her yıl yedek akçe olarak ayrılır. Bu yedek 
akçe hiçbir şekilde ortaklara dağıtılamaz. Bun
lardan her birinin orantısı ve kullanış yerleri 
Anamukavelede belirtilir. 

C) Yardım fonları kurulması 

MADDE 40. — Anamukavele, gerek koope
ratifin memuniarı ile işçileri, gerekse kooperatif 
ortakları için yardım kuruluşları vücuda getir
mek ve bunları işletmek amacı ile yardım fonları 
kurulmasını hüküm altına alabilir. 

Yardım amacı için ayrılan kıymetler belirli 
ise bunlar kooperatifin mamalekinden ayrılarak 
tahsisi edildiği amaçlar için kullanılmak üzere 
özel bir hesaba alınır. 

D) Fiyat farkından ilk ayrılacak fonlar 

MADDE 41. — Bölünecek fiyat farkında ilk 
Önce yedek akçe veya kanun veya anamukavele 
gereğince kurulan diğer fonlara yatırılacak para
lar ayrılır. 

BEŞÎNCt FASIL 

Kooperatif kurulları 

A) Genel kurul 

1 - Yetki 
MADDE 42. — Genel kurul bütün ortakları 

temsil eden en yetkili organdır. 
Genel kurul, aşağıdaki yetkilerini devir ve 

terk edemez. 
.1. Anamukavelenin değiştirilmesi; 
2. Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üye

leriyle gerektiğinde tasfiye kurulunu seçmek; 
3. İşletme hesabiyle bilanço ve gerektiğinde 

fiyat farkının bölüşülmesi hakkında karar almak; 
4. Yönetim- ve denetim kurulların] ibra et

mek; 
5. Kanun veya ana mukavele ile genel kuru- ' 

la tanınmış olan konular üzerinde karar vermek. 

II - Çağrı 

1, Çağrıya yetkisi olanlar 

MADDE 43. — Yönetim kurulu veya ana mu
kavele ile bu hususta yetkili kılman diğer bir 

organ ve gerektiğinde denetleme kurulu ve tas
fiye _ memurları da genel kurulu toplantıya ça
ğırmak yetkisine sahiptirler. 

2. Ortakların isteği, Ticaret Bakanlığının çağ
rısı, mahkemenin izni 

MADDE 44. — Kooperatif ortaklarından en 
az onda birinin ve her halde en az 4 ortağın iş
leği üzerine genel kurulun toplantıya çağrılması 
mecburidir. Yönetim kurulu bu isteği en çok 
30 gün içinde yerine getirmediği takdirde, istek 
sahiplerinin müracaati üzerine veya doğrudan 
doğruya Ticaret Bakanlığı genel kurulu toplan
tıya çağırabilir. Çağırmadığı takdirde, istek sa
hipleri mahallî mahkemeye başvurarak genel ku
rulu bizzat toplantıya çağırmak müsaadesini ala
bilirler. 

3. Şekil 

MADDE 45. — Genel kurul, ana mukave
lede gösterilen şekil ve surette toplantıya çağrı
lır. 

İlânların bir örneği toplantıdan en az 10 gün 
evvelinden Ticaret Bakanlığına gönderilir. 

III - Gündem 

MADDE 46. —• Toplantı çağrısına ve ilânı 
gündem yazılır. Ana mukavelenin değiştirilmesi 
bahis konusu ise değiştirilecek maddelerin numa
ralan da ilân ve çağrılara konur. 

Genel kurulu diğer bir toplantıya çağırmak 
teklifi; yönetim kurulu üyeleriyle denetçilerin 
azli; hesap komisyonunun seçilmesi; bilanço in
celenmesinin geriye bırakılması; çıkan veya çı
karılan ortaklar hakkında karar alınması müstes
na olmak üzere gündemde yazılı olmıyan husus
lar görüşülemez. 

IV - Bütün pay sahiplerinin hazır 
v bıdunması hali 

MADDE 47. — Kooperatifin bütün ortakları 
toplantıda hazır bulunduğu sürece ve bir itiraz 
olmadığı takdirde genel kurul toplantılarına dair 
olan diğer hükümler saklı kalmak şartı ile top
lantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış 
olsa dahi kararlar alınabilir. Bu gibi kararların, 
ortaklar veya ortakların toplantıda oy birliği 
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ile seçecekleri temsilciler tarafından imzalanması 
gereklidir. 

V - Oy hakkı 

MADDE 48. — Genel kurulda her ortak ya
nız bir oya sahiptir. 

1. Genel olarak 

2. Temsil 

MADDE 49. — Ana mukavelede açıklama bu
lunduğu takdirde, bir ortak yazı ile izin yermek 
suretiyle genel kurul toplantısında oyunu ancak 
başka bir ortak vasıtasiyle kullanabilir. Bir ve
kil genel kurulda bir ortaktan fazlasını temsil 
edemez. 

Üye sayısı 1 000 in üstlünde olan kooperatif
lerde a.namuikajvele ile, (her ortağın en, çok 9 ol 
mak üzere birden fazla başka ortağı temsil 
edebileceği öngörülebilir. 

Üçüncü derece dâhil akrabalar arasında ve
kilin ortaklardan olmaısı şartı aranmaz. 

3. Yoksunluk 

MADDE 50. — Görüşım'eye konu teşkil eden 
işlerin yönetimine1 her hangi -bir şekilde katıl
mış olan kimseler, yönetim kuraltınum ibrağı 
hakkımdaki kararlarda oylarını kullamaımjaızlar. 

Bu* hüküm 'deneticiler hakkında uygulanımıaz. 

VI - Kararlar 

1. Genel olanak 

MADDE M. — Kanun ve anamukavelede ay
kırı hüküm buıluınımıadııkça genel kurul karar
larında ve seçimlerde oyların yarıdan bir faz
lasına itibar olunnıır. 

Kooperatifin dağıllması veya diğer bir koope
ratifle birleşmesi ve esas mukabelenin değişti
rilmesi kararlanınlda fiilen kulllamlıan, öylann 
2/3 çoğunluğu; gereklidir. Anaımukavele, bu 
kararlarım alınması: için oy çoğunluğu hakkında 
daha ağır hükümler koyabilir . 

2. Ortakların paylarının artırılması 

MADDE 512. — Ortaklarım şahsi sorumluluk -
1 arının ağırlaştırılması veya ek ödeme yüküm

leri ihdası hakkında alınaedk kararlar için 
bütün ortakların 3/4 nün rızası gereklidir. 

Kararlar bunlara katılmııyan ortaklan, ka-
raraım ilânından başlıyarak 3 ay içinde koopera
tiften çuktıklarını bildirmeleri halinde bağlamaz. 
Kooperatiften çıkma beyanı kararı yürürlüğe 
girdiği tarihten başlamak üzere hüküm ifade 
eder. 

Bu halde, kooperatiften cılkıma hakkının 
kullanılması, bir iayrılma tazminatı ödenmesine 
bağlı kılınamaz. 

3. Kararların bozulması ve" şartları 

MADDE 53. — Aşağıda yazılı kimseler, ka
mun veya anamükaıvele hükümlerine ve özellik
le iyi niyet esaslarıma aykırı, olduğu ispat edi
lebilecek genel kurul kararları aleyhine top-
laiitı tarihinden başlamak üzere 3 ay içinde 
kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki mah
kemeye bozma dâvası için başvurabilirler. 

1. Toplantıda hazır bulunup da kararlara 
aykırı skalaırak keyfiyeti tutanağa ıgeçirten veyıa 
oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade 
edilmdyem yahut toplantıya çağrının usulü 
dairesinde yapıl madiğimi veyahut gündemnı 
gereği gibi ilân veya tebliğ edilmediğini ya
hut ıda genel kuruıl toplantısına katılmaya yet
kili olmıyan kimselerin, karara katılmış bulun
duklarımı iddia eden pay salhipileri; 

;2. Yönetim Kurulu, 
3. Kararlanın yerine getirilmesi Yönetim 

Kurulu üyeleriyle denetçilerin şahsi sorumlu
luklarımı mueib olduğu takdirde bunlara! her 
biri; 

Bozma dâvasının açıldığı ve duruşmanın ya
pılacağı gün, yönetim kurulu tarafından usulen 
ilân olunur. 

Birinci fıkrada yazılı 3 aylık hak düşüren sü
renin sona ermesinden önce duruşmaya başlanıla-
maz. Birden fazla bozma dâvası açıldığı takdirde, 
dâvalar birleştirilerek görülür. 

Mahkeme, kooperatifin isteği üzerine koope
ratifin muhtemel zararlarına karşı davacıların 
teminat göstermesine karar verebilir. Teminatın 
mahiyet ve miktarını belirtmek mahkemeye ait
tir. 

Bir kararın bozulması bütün ortaklar için hü-
'dim ifade eder. 
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4. Mektupla oy verme ve temsilciler toplantısı 

MADDE 54. — Ortak sayısı 300 den fazla 
olan veya ortaklarının çoğunluğunu dernekler, ce
miyetler veya kooperatifler teşkil eden koopera
tiflerin anamukavelelerinde genel kurula ait 
kararların hepsinin veya bir kısmının oylarının 
mektupla bildirilmesi yolu ile verilebileceği ya
hut ortakların gruplara ayrılarak verecekleri ka
rarlarla tesbit edecekleri talimat gereğince oy 
vermek üzere seçecekleri temsilcilerin meydana 
getirecekleri topluluğun genel kurul sayılacağı 
kabul olunabilir. 

Mektupla oy bildirme halinde mektupların yö
netim kurulu veya bakanlık komiseri önünde in
celenmesi sonunda muhtevanın neden ibaret ol
duğu tesbit edilerek tutanağa yazılıp hazır bulu
nanlar tarafından imza edilmekle karar yürürlü
ğe girer. 

Grup temsilcileri genel kurulunda her temsil
ci temsil ettiği ortaklıkların sayısı kadar oya sa
hiptir. Temsilcinin aldığı talimata aykırı olarak 
oy vermesi karara tesir etmez. 

Kooperatif varlığının Devlete ait bir ekono
mik kuruluş veya her hangi bir dernek veya ce
miyet tarafından devralınması hallerinde genel 
kurul, tasfiye yapılmamasına karar verebilir. 

B) Yönetim kurulu 

I - ödevi ve üye sayısı 

MADDE 55. — Yönetim kurulu, kanun ve 
anamukavele sınırları içinde kooperatifin fa
aliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organı
dır. 

Yönetim kurulu en az 3 üyeden kurulur. Bun
ların ve yedeklerinin kooperatif ortağı olmaları 
şarttır. 

Yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişi, 
temsilcilerinin isimlerini kooperatife bildirir. 

77 - Üyelik şartlan 

MADDE 56. — Yönetim kurulu üyelerinin 
ve tüzel kişi olan ortakların temsilcilerinin ço
ğunluğunun Türk tâbiiyetinde olması şarttır. 
Bunlardan birkaçı kooperatifi temsil yetkisini ha
iz murahhas üye seçilebilir. 

Siyasi partilerin ilçe, il ve genel merkez ku
rulları yönetiminde görev alan ortaklar aynı za

manda kooperatif yönetim kurulu üyeliğine se
çilemezler. 

Murahhas üyelerin seçilmesi ve değiştirilmesi 
muntazaman ticaret siciline tescil ettirilir. 

III - Üyelik süresi 

MADDE 57. — Yönetim kuruhı üyeleri en 
çok 4 yıl için seçilebilirler. Ana mukavelede ak
sine hüküm yoksa tekrar seçilmeleri caizdir. 

IV - Yönetim ve temsil 

1. Devir 

MADDE 58. — Ana mukavele, genel kurula 
veya yönetim kuruluna işlerin tamamının voya. 
bâzı kısımlarının yönetimini ve temsilini koope
ratife üye olması icabetmiyen 1 veya mütaaddit 
şahsa, yöneticiye veya müdüre tevdi etmek yet
kisini verebilir. 

2. Şümulü ve sınırlandırılması 

MADDE 59. — Temsile yetkili şahıslar koo 
poratif namına onun amacının gerektirdiği bütün 
hukukî işlemleri yapabilir. 

Bu temsil yetkisinin sınırlandırılması iyi ni
yet sahibi üçüncü şahıslara karşı hiçbir hüküm 
ifade etmez. Temsil yetkisinin sadece esas müesse
senin veya bir şubenin işlerine hasrolunmasına 
veya kooperatif unvanının birlikte kullanılması
na dair ticaret siciline tescil edilmiş olan kayıt
lar saklıdır. 

Kooperatif, yönetime veya temsile yetkili şa
hıslardan birinin kooperatife ait görevlerinin 
yürütülmesi esnasında meydana getirdiği haksız 
fiillerden doğan zarardan sorumlu olur. 

3. İmza 

MADDE 60. — Kooperatifi temsile yetkili kı
lman kimseler imzalarını ancak, kooperatifin un
vanı altına koymak suretiyle kooperatifi bağlar
lar. 

4. Tescil 

MADDE 61. — Kooperatif yönetim kurulu 
kooperatifi temsile yetkili kılman kimselerin 
isimlerini, imzalarını ve bu yetkiye dayanan ka
rarların noterlikçe tasdikli örneğini ticaret sici
line verir. 
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5. Üyelerin titizlik derecesi ve sorumlulukları 

MADDE 62. — Yönetim kurulu, kooperatif 
işlerinin yönetimi için gereken titizliği gösterir 
ve kooperatifin başarısı ve gelişmesi yolunda bü
tün gayretini sarf eder. Yönetim Kurulu kendi 
tutanaklariyle genel kurul tutanaklarının gerek-
H defterlerin ve ortak listelerinin muntazam tu
tulmasından işletme hesabiyle yıllık bilançonun 
kanuni hükümlere uygun olarak hazırlanıp tetkik 
olunmak üzere denetleme kuruluna verilmesinden, 
sorumludur. 

Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif memur
ları kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan 
sorumludurlar. Bunların görev kusurları ve suç 
teşkil eden davranışlarından dolayı ve özellikle 
kooperatifin para ve malları bilanço, tutanak, ra
por ve başkaca evrak, defter ve belgeleri üzerin
de işledikleri suçlar Anamukavelede belirtilen 
tedbirlerden ayrıca Devlet memurları gibi ceza
landırılır. 

V - Kooperatifin devri 

MADDE 63. — Kooperatifin âciz halinde bu
lunduğunu kabul ettirecek ciddî sebepler mevcut 
ise yönetim kurulu piyasada cari fiyatlar esas 
olmak üzere, derhal bir ara bilançosu tanzim eder. 
Son yılın bilançosu veya daha sonra yapılan bir 
tasfiye bilançosu veyahut da yukarıda sözü 
gc-.çen ara bilançosu kooperatif mevcudunun 
borçlarını artık karşılıyamıyacağım belirti
yorsa yöneıtrnı kurulu, bu husustan Ticaret 
Bakanlığım bilgili kılar ve genel kurulu der
hal olağanüstü toplantıya çağırır. Pay se
netleri çıkarılmış olan bir kooperatifte son yı
lın bilançosunda kooperatif varlığının yarısı 
karşılıksız kalırsa yönetim kurulu derhal genel 
kurulu toplantıya çağırarak durumu ortaklara 
arz eder. Aynı zamanda ilgili mahkemeyi ve 
Ticaret Bakanlığını da 'bilgili kılar. Ortakları 
ek ödemelerle yükümlü olan kooperatiflerde 
Ticaret, Bakanlığı ancak bilançoda teabit edi
len açık, 3 ay içinde ortakların ek ödemeleriyle 
kapanamadığı takdirde haberdar edilir. 

Malî durumun düzeltilmesinin mümkün gö
rülmesi halinde, yargıç, yönetim kurulunun 
veya alacaklılardan birinin isteği üzerine 
iflâsın açılmasını erteliyefbilir. Bu takdirde, 
mevcuttur defterinin tuıtulması, yönetim me-

nnıııı atanması gibi kooperatif varlığının ko
runmasına ve devamına yanyan tedbirleri alır. 

VI - İşten çıkarma 

MADDE 64. — Yönetim kurulu işlerin gö
rülmesi ile görevlendirdiği kimseleri ve atadığı 
müdürleri ve diğer temsilci ve vekilleri her za
man azledebilir. 

İşten çıkarılan kimselerin tazminat isteme 
hakları vardır. 

C) Denetleme kurulu 

I - Seçim 

MADDE 65. — Denetçiler, genel kurul na
mına kooperatifin bütün işlem ve hesaplarını 
tetkik ederler. 

Genel kurul, denetleme organı olarak en 
az 1 yıl için 1 veya daha çok denetçi seçer. 
Genel kurul yedek denetçiler de seçebilir. De
netçilerin ve yedeklerinin kooperatif ortakla
rından olması şart değildir. 

II - Çalışma 

1. İnceleme yükümlülüğü 

^MADDE 66. — Denetçiler, işletme hesabiyle 
bilançonun defterlerle uygunluk halinde bu
lunup bulunmadığını, defterlerin düzenli bir 
surette tutulup tutulmadığını ve işletmenin 
neticeleriyle mameleki hakkında uyulması ge
rekli olan hükümlere göre işlem yapılıp ya
pılmadığını incelemekle, yükümlüdürler. Or
takların şahsan sorumlu veya ek ödeme ile 
yükümlü olan kooperatiflerde, denetçiler, or
taklar listesinin usulüne uygun olarak tutu
lup tutulmadığını da incelemek zorundadırlar. 

Yöneticiler bu maksatla denetçilere def
terleri ve (belgeleri verirler. Denetçilerin istek
leri üzerine müfredat defteri ve bu defterin 
hangi esaslara göre düzenlendiği ve bâzı ko
nular hakkında bilgi verilir. 

2. Rapor düzenlenmesi 

MADDE 67. — Denetçiler her yıl yazılı bir 
raporla beraber tekliflerini genel kurula arz 
ederler. Böyle bir rapor verilmedikçe genel _ 

kurul, işletme hesabı ve bilanço hakkında 
karar alamaz. 
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Denetçiler, görevleri çerçevesinde işlerin yürü

tülmesinde gördükleri noksanları, kanun veya 
esas mukaveleye aykırı hareketleri bundan sorum
lu olanların bağlı bulundukları organa ve gerek
li hallerde aynı zamanda genel kurula haber ver
mekle yükümlüdürler. 

Denetçiler, yönetim ve genel kurul toplantı
larına katılırlar. Ancak yönetim kurulunda oy 
kullanamazlar. 

3. Str saklama yükümlülüğü 

MADDE 68. — Denetçiler, görevleri sırasın
da öğrendikleri ve açıklanmasında kooperatifin 
veya ortakların şahısları için zarar umulan hu
susları kooperatif ortaklarına ve üçüncü şahısla
ra açıklıyamazlar. 

III - özel hükümler 

MADDE 69. — Anamukavele ve genel kurul 
kararı ile denetleme teşkilâtı hakkında daha ge
niş hükümler koymak, denetçilerin görev ve yet
kilerini artırmak ve özellikle ara denetlemeleri 
öngörmek mümkündür. 

ALTINCI FASIL 

Kooperatifler Birliği, Kooperatifler Millî Birlik
leri ve Türkiye Genel Kooperatifler Millî Birliği 

ve danışma kurulları 

Görevler 

MADDE 70. — Kooperatiflerin müşterek 
menfaatlerini korumak faaliyetlerini koordine 
etmek ve denetlemek, dış memleketlerle olan mü
nasebetlerini düzenlemek, kooperatif hareketlerini 
geliştirmek ve eğitimini yapmak, Kooperatifçilik 
konularında tavsiyelerde bulunmak gibi genel hiz
metlerin yerine getirilmesi için; kooperatifler böl
ge birlikleri, kooperatifler millî birliği ve Tür
kiye Genel Kooperatifler Millî Birliği kurulur. 

A) Kooperatifler birliği 

MADDE 71. — Konuları aynı nitelikte olan 
3 veya daha çok kooperatif, bir kooperatifler 
birliği kurulabileceğini esas mukavelelerinde tes-
bit edebilirler. 

Kooperatifler birliği, kooperatif şeklinde ku
rulur. 

1. Genel Kurul 

MADDE 72. — Kooperatifler birliğinin en 
yetkili organı anamukavelede aksine hüküm bu
lunmadığı takdirde, temsilcilerden ve müdürle
rinden kurulan genel kuruldur. 

Yönetim kurulu üyelerinin temsilci seçilmesi 
mümkündür. 

2. Yönetim Kurulu 

MADDE 73. — Birlik yönetim kurulu, birlik 
genel kuruluna dâhil üyeler arasından seçilir. 

3. Denetleme 

MADDE 74. — Birliğe katılan kooperatifle
rin faaliyetlerini denetlemek hakkının birlik yö
netim kuruluna aidolduğu anamukavele ile tesbit 
edilebilir. 

4. Yükümlülük 

MADDE 75. — Kooperatif birliğine katılan 
kooperatifin ortaklarına, birliğe girmekle kanun 
veya kendi kooperatiflerinin anamukavelesindeki 
yükümlülüklerden fazlası yüklenemez. 

B) Kooperatifler Millî Birlikleri 

MADDE 76. — Kooperatif birlikleri kendi 
aralarında iştigal konularına veya bölge esasına 
göre kooperatif şeklinde kooperatifler millî bir
likleri kurabilirler. 

Kooperatifler Millî Birliği Genel Kurulu fe
derasyona dâhil birliklerin genel kurullaıı tara
fından seçilecek temsilcilerden kurulurlar. 

Birleklerin yönetim kurulları üyeleri veya 
müdürleri Kooperatifler Millî Birliği Genel ku
rullarına üye seçilebilirler. 

C) Türkiye Genel Kooperatifler Birliği 

MADDE 77. — Birliklerin ve Kooperatifler 
Millî Birliklerinin tamamı veya bir kısmının ka
tılması ile kooperatif şeklinde, Türkiye Genel 
Kooperatifler Millî Birliği kurulur. 
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Herhangi bir kooperatifler birliğine veya 

Kooperatifler Millî Birliğine dâhil olmıyan ko
operatifler de doğrudan doğruya Türkiye Genel 
Kooperatifler Millî Birliğe katılabilir] er. 

Katılma şartları Türkiye Genel Kooperatif
ler Millî Birliği Anamukavelesinde belirtilir. 

Türkiye Genel Kooperatifler Millî Birliği 
Genel Kurulu bu birliğe dâhil kooperatif, birlik 
ve Kooperatifler Millî Birliği Genel kurulların
ca seçilecek temsilcilerden kurulur. Bu kurulun 
kooperatif, birlik ve kooperatifler millî birlikle
ri yönetim kurullarından kurulacağı esas muka
vele ile hüküm altına alınabilir. 

D) Temsilcilerin belirtilmesi 

MADDE 78. — Birlik Kooperatifler Millî 
Birliği ve Türkiye Genel Kooperatifler Millî 
Birliği Anamukaveleleri, " bunların genel ku
rullarını teşkil edecek Kooperatif, birlik ve Ko
operatifler Millî Birliği temsilcilerinin adedini 
belirtir. „ 

MADDE 79. — Birlikler, Kooperatifler Mil
lî Birlikleri, Kooperatifler Millî birlikleri ana-
mııkavelelerini bu kanun hükümlerine göre ha
zırlarlar. 

MADDE 80. — Türkiye Genel Kooperatifler 
Millî Birliği Türkiye Genel Yönetim Kurulu ile 
Devlet Plânlama Teşkilâtı, Ticaret, Tarım, Ma
liye, Köy îşleri, îmar ve îskân Bakanlıkları, Ko
operatifleri finanse eden Bankalar ve Türk Ko
operatifçilik Kurumunun birer mümessilinin iş
tirakiyle (Türkiye Kooperatifleri Danışma Ku
rulu) kurulur. 

Bu kurulun görev ve yetkileri çalışma şekil 
ve şartları Ticaret Bakanlığınca hazırlanacak 
bir tüzükle tesbit olunur. 

YE DlNCÎ FASIL 

Kooperatiflerin dağıtılması 

A) Dağılma sebepleri 

MADDE 81. — Kooperatif : 
1. Ana mukavelesi gereğince : 
2. Genel Kurul kararı ile, 
3. İflâsın açılmasiyle; 
4. Kanunda ön görülen diğer haller

de Ticaret Bakanlığının mahkemeden alacağı ka
rar üzerine; 

Münfesih olur. 

B) Ticaret siciline bildirme 

MADDF 82. — İflâsdan gayrı hallerde ko
operatif tv dağılması, yetkili organlar tarafından 
ticaret siciline tescil ve ilân ettirilir. 

G) Tasfiye, mamelekin paylaştırılması 

MADDE 83. — Bu kanunda yer alan hü
kümler saklı kalmak şartiyle Kooperatifler Ano
nim Şirketler hakkındaki hükümlere göre tasfi
ye olunurlar. 

Feshedilen kooperatifin bütün borçları ve 
ortak pay bedelleri ödendikten ve geri verildik
ten sonra kalan mallar ancak esas mukavelede 
bu husus öng örülmüş olduğu takdirde, ortaklar 
arasında paylaştırılır. 

Ana mukavelede başka bir hal tarzı kabul 
edilmiş olmadıkça, paylaştırma, fesih anında 
mevcut ortaklar veya hukukî halefler5 arasında 
eşidolarak yapılır. Ayrılan ortağa veya miras
çılarına kanunun sağladığı tazminat istemek 
hakkı saklıdır. 

Ortaklara paylaştırma yapılacağına dair ana-
mukavelede açıklama olmadığı takdirde, hesap
ların tasfiyesi neticesinde arta kalan miktar, ko
operatifleşme amacına uygun olarak harcanmak 
üzere, Türkiye Genel Kooperatifler Millî Birli
ğine bırakılır. 

Böyle bir birlik kurulmamış ise, Ticaret Ba
kanlığı emrine verilir. 

D) Birleşme suretiyle dağılma, 

I - Bir kooperatifin diğer bir kooperatif tara
fından devralınması suretiyle dağılma. 

MADDE 84. — Bir kooperatif, bütün aktif 
ve pasifleriyle diğer bir kooperatif tarafından 
devralınmak suretiyle feshedildiği takdirde, 
aşağıdaki hükümler uygulanır : 

1. Devralan kooperatifin yönetim kurulu, 
Peshedilen kooperatifin tasfiye hakkındaki hü
kümlere göre alacaklarını bildirmeye çağırır. 

2. Feshedilen kooperatifin mameleki, borç
ları tediye veya teminata bağlanmcaya kadar 
ayrı olarak idare edilir. Yönetimi devralan koo
peratifin yönetim kurulu üyeleri üzerine alır. 
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3. Devralan kooperatifi yönetim kurulu 

üyeleri alacaklılara karşı yönetimin ayrı olarak 
yürütülmesinden şahsan ve zincirleme sorumlu
durlar. 

4. Mamelekinin ayrı olarak yönetildiği süre 
içinde feshedilen kooperatife karşı açılacak dâ
valara fesihten önceki yetkili mahkeme bakar. 

5. Feshedilen kooperatif alacak! ıhınım! 
devralan kooperatif ve onun alacaklıları ile ol.•m 
münasebetlerinde devralman mallar aynı süre 
içinde feshedilen kooperatife ait sayılır. Devra
lan kooperatifin iflâsı halinde ise İni mallar ay
rı bir masa teşkil eder; gerekiyorsa yalnız dağı
lan kooperatifin borçlarının ödenmesinde kulla
nılır. 

6. Her iki kooperatifin mameleki, ancak 
feshedilen kooperatifin malları üzerinde tasar
ruf etmek caiz olduğu andan itibaren birleşti
rilebilir. 

7. Kooperatifin feshinin tescili Ticaret Si
cili memurluğundan istenir; borçları ödendik
ten veya teminata bağlandıktan sonra koo
peratifin kaydı sildirilir. 

8. Kooperatifin feshinin tescili ile ortakla
rı da bütün hak ve borçları ile birlikte devra
lan kooperatife katılmış olurlar. 

9. Mameleki ayrı idare edildiği sürece fes
hedilen kooperatifin ortakları, yalnız onun 
borçları için ve o zamana kadar sorumlulukla
rının bağlı olduğu esaslar dairesinde takibolu-
nabilirler. 

10. Aynı süre esnasında, feshedilen koope
ratifin ortaklarının sorumlulukları veya ek 
ödeme yükümlülükleri birleşme neticesinde bir 
hafiflemeye uğradığı ölçüde, bu hafifleme fes
hedilen kooperatifin alacakhlai'ina karşı ileri 
sürülemez. 

11. Birleşme neticesinde feshedilen koope
ratifin ortakları için şahsi sorumluluk veya ek 
ödeme yükümlülüğü doğduğu veya ağı rlaştığı 
takdirde, birleşme kararı, ancak bütün ortak
ların 3/4 ünün çoğunluğu ile verilebilir So
rumluluğa ve ek ödeme yükümlülüğüne müte
dair hükümler birleşme kararına katılmamış 
olan ve bundan başka kararın ilânı tarihinden 
başlamak üzere 3 ay içinde kooperatiften çıka
cağını bildiren ortaklara uygulanmaz. 

E) Bir kamu tüzel kişiliği, tarafından devra
lınma 

MADDE 85. — Bir kooperatifin varlığı, Be 
lcdiye ekonomik bir devlet kuruluşu, kamu mü
essesesi veya kamu menfaatlarma yarıyan der
nek veya cemiyetler tarafından da devralmabi-
lir. Bu takdirde genel kurulca alınacak kararın 
feshe ait hükümlere göre tescil ve ilân ettirilme
si gerekir. 

Bu kararın ilân edildiği tarihten itibaren, 
kooperatifin aktif ve pasifi devralana intikal et
miş olur. Feshedilen kooperatifin adı ticaret si
cilinden sildirilir. Bu husus ayrıca ilân ettirilir. 

Birleşen müessese ile kooperatifin alacaklıla
rından her biri ilân tarihinden itibaren üç ay 
içinde yetkili mahkemeye başvurmak suretiyle 
birleşmeye itiraz edebilir, itiraz hakkından vaz-
gcçilmedikçe yahut bu husustaki itirazın reddi
ne dair mahkemece verilen karar kesinleşmedik
çe veyahut mahkemece takdir edilecek teminat, 
müessese veya kooperatif tarafından verilmedik
çe birleşme hüküm ifade etmez. 

SEKİZİNCİ FASIL 

Ticaret Bakanlığının görev ve yetkileri 

A) (I ene!- olarak Bakanlığın görev ve yetkileri 

MADDE 86. — Bu kanunun uygulanmasını 
Ticaret Bakaııkğı sağlar. 

Bu ^bakanlığın 'kooperatifleri ilgilendiren 
başlıca görev ve yetkileri .şunlardır: 

1. Kooperatiflere, birliklere, Kooperatifler 
millî birliklerine, Türkiye Genel Kooperatifler 
Birliğine kuruluş ve organizasyonlarında yol 
göstermek, öğütleriyle yönetimlerinde ve ç-alış-
m alarmda yardımcı olmak. 

2. Kooperatifleri, birlikleri, kooperatif millî 
birliklerini ve Türkiye Genel Kooperatifler Mil
lî Birliğini denetlemek veya deneti etti rmeJk, 

3. Kooperatiflerin, birliklerin, kooperatifler 
millî birliğinin ve Türkiye Genel Kooperatifler 
Millî Birliğinin feshedilmesini gerektiren sebep
leri malı'kemeye duyurmak. 

H) Hükümet komiserleri ve kararların 
mut cb erlik şartı 

MADDE 87. — Ticaret Bakanlığı koopera
tiflerle kooperatifler birliklerinin, kooperatifler 
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Millî Birliklerinin ve Türkiye Genel "Kooperatif
ler Millî Birliğinin Genel Kurul toplantılarında 
'komiser bulundurur. Komiserin imzalamadığı 
kanunsuz ve usulsüz karar tutanakları muteber 
olmayıp tescil edilemez. 

C) Tip ana mukavelename hazırlanması 

MADDE 88. — Ticaret Bakanlığı koopera
tifler, birlikler, kooperatifler millî (birlikleri, 
Türkiye Genel Kooperatifler Millî Birliği için 
tip ana mukavelenameler hazırlıyabilir. 

D) Muhasebe usulü ve defterler 

MADDE 89. — Kooperatiflerin, birliklerin, 
kooperatifler milli 'birliklerinin ve Türkiye Ge
nel Kooperatifler Millî Birliğinin muhasebe 
usulleri ve mecburi olarak tutacakları defterler 
Ticaret Bakanlığınca belirtilebilir. 

Vergi Usul Kanununun bu hususlarla ilgili 
hükümleri saklıdır. 

E) Teftiş ve. denetleme 

MADDE 90. — Ticaret Bakanlığı, koopera
tiflerin, birliklerin, kooperatifler millî (birlikle
rinin ve Türkiye Genel Kooperatifler Millî Bir
liğinin işlem ve hesaplarını görevlendireceği 
kimselere de denetlettirebilir. 

Bu konuda görev alan kimseler Ticaret Ba
kanlığı müfettişlerinin yetkilerini haiz olurlar. 
Bu teşekküller denetim sonucuna göre Ticaret 
Bakanlığınca verilecek talimata uymak zorun
dadırlar. 

F) Teftiş ve denetleme ile görevlendirme 

MADDE 91. — Ticaret Bakanlığı teftiş ve 
denetleme işleri için kooperatifler birliklerini, 
kooperatifler millî birliklerini veya Türkiye Ge
nel Kooperatifler Millî Birliğini veyahut ilgili 
teşekküllerle müesseseleri de görevlendirebilir. 

DOKUZUNCU FASIL 

Müteferrik hükümler 

A) Siyasi faaliyet yasağı 

MADDE 92. — Kooperatif toplantılarında 
ve kooperatif tesislerinde siyasi faaliyet gösteri

lemez. Kooperatif faaliyetleri siyasi maksatlara 
âlet edilemez. 

B) Muaflıklar 

MADDE 93. — 1. Kooperatifler, koopera
tifler birlikleri, Kooperatifler Millî Birlikleri ve 
Türkiye Genel Kooperatifler Milli Birliği, 

a) Birbirlerinden ve ortaklarından aldıkları 
faiz ve komisyonlar ile ortaklarına kefalet etme
leri dolayısiyle bunlardan aldıkları paralar, ban
ka ve sigorta muameleleri vergisinden, 

b) Her nevi defterlerin tasdiki ve açılış tas
diklerinde sayfalarının mühürlenmesi haıedan 
ve Damga Vergisinden, 

c) îcar ve isticar edilmemiş olmak ve irat 
getiren bir cihete tahsis edilmemiş bulunmak 
şartiyle sahiboldukları gayrimenkul mallar, Ara
zi, Bina, İktisadi Buhran ve Müdafaa vergilerin
den, 

Bağışıktırlar. 
2. Gayrimenkullerin irtifak haklarının ve 

gayrimenkul mükellefiyetinin kooperatiflere, Bir
liklere, Kooperatif Millî Birliklerine, Türkiye 
Genel Kooperatifler Millî Birliğine sermaye ko
nulması halinde bunlar, Emlâk, Alım Vergisi 
Kanununun 9 ncu maddesindeki indirimli nis-
betten 

3. 5422 sayılı Kuramlar Vergisi Kanununun 
199 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin 
16 ncı bendindeki esaslar dâhilinde Kurumlar 
Vergisi muaflığından, 

Faydalanırlar. 

C) Propoganda ve eğitim hizmetlerini 
sağlıyacak fon 

MADDE 94. — Kooperatif propogaııdası, eği
timi ve organizasyonlarında yol göstermek, öğüt-
leriyle yönetim ve faaliyetlerine yardımda bulun
mak gibi hizmetler için kooperatiflerin safi fiyat 
farkından her türlü masraflar çıktıktan sonra 
bakiyenin % 1 i Ticaret Bakanlığı emrinde bir 
fona yatırılır. 

D) Uyuşmazlıklar hakem kurulları 

MADDE 95. — Kooperatif ortakları ile ko
operatifler, kooperatiflerle bağlı bulundukları 
birlikler, Kooperatifler Millî Birlikleri ve Tür
kiye Genel Kooperatifler Birliği arasında iştigal 
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konularına giren hususlardan dolayı çıkan anlaş
mazlıklar, genel hükümler saklı kalmak şartiyle 
anamukaveLelerinde öngörülen hakem kurulla
rınca da halledilebilir. 

E) Saklı hükümler 

MADDE 96. - - 2834 sayılı Tarım Satış Koo
peratifleri ve Birlikleri Kanunu ile 2836 sayılı 
Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu hükümleri 
ve 7116 sayılı Kanunun Yapı Kooperatiflerine 
ait hükümleri saklıdır. Şu kadar ki, yukarıda 
zikredilen kanunlarda sarahat olmıyan hallerde 
bu kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 97. — 2834 ve 2836 sayılı kanunlar
la kurulan kooperatif ve birlikler, Millî Bir
likler halinde teşkilâtlanabilecekleri gibi Türki
ye Genel Kooperatifler Millî Birliğine girebilir
ler. 

F) Anonim şirket hükümlerine atıf 

MADDE 98. — Bu kanunda alisine açıklama 
olmıyan hususlarda Ticaret Kanundaki Anonim 
şirketlere ait hükümler uygulanır. 

O) Mahkeme usulü 

MADDE 99. — İşbu kanuna göre mahkeme
ler basit mahkeme usulüne tabidir. 

H) Kaldırılan hükümler 

MADDE 100. — Ticaret Kanununun koope
ratiflere ait 6 nci faslını teşkil eden 485/502 nci 
maddeleri bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
itibaren kalkar. 

I) Sandıkların 506 sayılı Kanuna uyacakları 

MADDE 101. — Kooperatifler ve birlikler, 
kooperatifler millî birlikleri, Türkiye Genel Koo
peratifler Millî Birliği personelinin yaşlılık, has
talık, ölüm ve benzeri konularda yardım sağla
mak üzere dernek veya tesis şeklinde kurdukları 
sandıklar 506 sayılı Sosyal Sigorta Kanununun 
geçici 20 nci maddesinden faydalanırlar. 

Geçici hüküm 

GEÇİCİ MADDE — Halen kurulmuş ve 
faaliyette bulunan kooperatifler anamukavele-

lerini 2 sene içinde bu kanun hükümlerine inti
bak ettirmek zorundadırlar. Bu hususa riayet 
etmiyen kooperatifler münfesih sayılırlar. Ka
nun bakımından tasfiye ile vazifelendirilmiş 
kimseler tarafından fesihten başlıyarak 2 ay için
de tasfiyeye geçilmediği takdirde Hazinece dahi 
mahkemeden tasfiye memuru atanması istenebi
lir. 

Anamukavelelerini bu kanuna intibak ettir
mek için kooperatiflerin yapacakları genel ku
rullar, âdiyen toplanan genel kurulların usul 
ve çoğunluğuna göre karar verirler. 

ı) Yürürlüğe girme 

MADDE 102. — Bu kanun yayımlandığı ta
rihten 3 ay sonra yürürlüğe girer. 

j) Kanunu yürütecek makam 

MADDE 103. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür 

8 . 2 . 1965 

Başbakan 
İsmet İnönü 

Devlet Bakanı 
/• S. Omay 

Devlet Bakanı 
İV. Yetkin 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Öktem 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

K. Satir 

Devlet Bakanı Y. 
M. Yüceler 

Adalet Bakanı 
S. At alay 

İçişleri Bakanı 
O. Öztrak 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
A. II. Onat 

TicareL Bakanı Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
F. Islimyeli K. Demir 

Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
M. Yüceler T. Şahin 

Ulaştırma Bakanı 
M. Vural 

Sanayi Bakanı 
M. Erten 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Enerji ve Tabiî Kay. Ba. 
/ / . Oral 

Tur. ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
A. 1. Göğüs S. Kutlay 

Köy İşleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 
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Bursa Milletvekili Kasım Önadım'in, Kooperatifler kanun teklifi (2/232) 

9 . 2 . 1966 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Memleketimizde uzun yıllar çalışıldığı halde, bir türlü çıkarılması mümkün olmıyan ve oldukça 
geniş bir kütleyi ilgilendiren Kooperatifler kanun tasarısını gereğinin ifası için takdim ediyorum. 

Saygılarımla. 
- Bursa Milletvekili 

Kasım önadım 

Cari mevzuattan farklı olarak Kooperatifler kınun tasarısındaki belli başlı önemli yenilikler 

1." Tüzel kişilerin de kooperatif kuruluşuna katılacakları, ancak bunların temsilcilerinin çoğun
luğunun Türk tabiyetinde olacakları (1 ve 56 ncı madde)1 

2. Kooperatiflerin ihtiyaca göre memleket içi veya dışında şubeler açabilecekleri, (3) 
3. Kooperatiften çıkma isteğinin haklı ve önsmli sebepler dışında ve Anamukaveleye konulacak 

açık hükümlerle en çok 5 yıl geciktirilebileceği ve çıkma serbestisine karşılık çıkma keyfiyeti koope
ratifin bekasını tehlikeye düşürdüğü takdirde de tazminat istemek hakkının mahfuz olacağının 
Anamukarvelenamede açıklanacağı, (10 - 11) 

4. Anamukavele ile ortaklık hakkının bir görev veya hizmet veyahut taşınmaz mal mülkiyeti 
ile işletme karşılıklarında da kazanılabileceği, (15) 

ı5. /Ortaklarının kooperatifteki sermaye hisselerinden fazla olarak şahsan ve belli bir miktara ka
dar, kooperatiften sonra da ikinci derecede sorumlu olabilecekleri, (30) 

6. Menfi fiyat farklarının kapatılması için ortakların ek ödenekle yükümlendirilebileceği, (31) 
7. Fiyat farklarının, ancak yapılan işlem oranında dağıtımına ait hüküm konmasına cevaz ve

rebilecek olan Anamukavele bu hususu öngörmediği takdirde yedek akçeye katılmaları suretiyle ko
operatif varlığında kalacağı, (38) 

5. Ortak dışı işlemlerden elde edilen kârların dağıtılmayıp kooperatifin gelişimine sarf edile
ceği, (38)-

'9. Sermaye artırımının teşvikini sağlamak üzere müspet fiyat farkının % 50 sinin risturuna 
ayırımından sonraki bakiyesi ile payların % 7 oranında faizlendirilebileceği, (38) 

10. Ticaret Bakanlığının da icabında genel kurulları toplantıya çağırabileceği, (44) 
11. Gündemde, değiştirilecek Anamukavelelerin yalnız numaralarının ilân edileceği, 
Şimdiye kadar ancak genel hükümlerle tatbikatta yor aldığı üzere kooperatif organlarının gün

demde olmaksızın da azledilebileceği, 
Genel kurulun, diğer bir toplantı yapmak teklifinin ve çıkanlarla çıkarılan ortakların durumu

nun gündeme bağlı olmaksızın karara bağlanabileceği, (46/2); 
12. Ortakların şahsı sorumluluklarını ağırlaştıracak ek ödeme yüklemleri için, ancak bütün or

takların 3/4 nün rızasının şart olduğu, buna razı olmıyana tanınacak çıkma hakkının kullanılması
nın da tazminat ödenmesine bağlı kılmamıyacağı, (52) 

13. Ortaklarının sayısı 300 den fazla olan veya ortaklarının ekseriyetini dernekler veya koo
peratifler teşkil eden kooperatif umumi heyetlerinde reylerin mektupla bildirilmesi suretiyle karar 
alınabileceği, veyahut ortakların gruplara ayrılarak rey vermek üzere seçecekleri temsilcilerin mey
dana getirecekleri topluluğun Genel Kurul sayılabileceği, (54) 

14. Yönetim kurulu üyelerinin en çok 4 yû için 'seçilebileceği, (57) 
15. Yönetim kurulu üyeleriyle memurlarının kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorum

lu bulundukları, bunların görev kusurları ve suç teşkil eden davranışlarından dolayı Anamukavele-
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de belirtilen tedbirlerden başka bir de Devlet memurlarının benzeri ahvalde - genel hükümler çer
çevesinde görecekleri - cezaya da çarptırılacakları (62/3) 

16. Kooperatifler Birliği, kooperatifler millî birlikleri ve Türkiye Genel Kooperatifler Birliği 
ve danışma kurulları kurulmasına cevaz ve imkân verildiği, (70 - 80) 

17. Kooperatiflerle bunların birliklerinin, 
a) Birbirlerinden ve ortaklarından aldıkları faiz ve komüsyonlar ile ortaklarına kefalet etme

leri dolayısiyle bunlardan aldıkları paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisinden, 
ıb) Her nevi defterlerin tasdiki ve açılış tasdiklerinde sayfalarının mühürlenmesi Harcdan ve 

Da-mıga Vergisinden, 
c) İcar ve isticar edilmemiş olmak ve irat ge'iren bir cihete tahsis edilmemiş bulunmak şartiy-

le saüıiboldukları gayrimenkul mallar, Arazi, Bina, iktisadi Buhran ve Müdafaa vergilerinden, muaf
tırlar. 

d) Oayrimenkullerin irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin kooperatiflere, birlikle
re kooperatif millî birliklerine, Türkiye Genel Kooperatifler Millî Birliğine sermaye konulması ha
linde bunlar, Emlâk, Alım Vergisi Kanununun 9 ncu maddesindeki indirimli niabetten, 

e) 6422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 199 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin 
16 ncı bendindeki esaslar dâhilinde Kurumlar Vergisi muaflığından, faydalanırlar. (Madde 93) 

18. Uyuşmazlıkların hakem kurullarınca da halledilebileceği, (95) 

Kooperatifler kanun tasarısı 

Gerekçesi 

Kalkınma hamlelerinin, ekonomik alandaki gelişmelerini mümkün kılacak kolektif çalışmanın 
sağlanmasında ve yerleşmesinde özellikle küçük yatırımların birleştirilerek, büyük yatırımlar vü
cuda getirmek suretiyle, özel sektöre yardımcı varlıklar meydana getirilmesi, bu suretle de ge
lişmemizde yatırım noksanlığını gidererek, teknik ilerleme ve düzenli pazarlamanın meydana geti
rilmesinde, dolayısiyle büyük bir vatandaş kütlesinin refaha kavuşmasında, kooperatiflerin çok 
önemli bir yeri olduğu bugün bilinen bir hakikattir. 

Yürürlükte olan mevzuatımızla birlikten ve bütünlükten yoksun bırakılmış kooperatifler bu
gün 29 . 6 . 1956 tarihinde kabul ve 1 . 1 . 1957 tarihinde meriyete giren 6762 sayılı Ticaret Kanu
nunun 485/502 nci maddeleri bu kanunun anonim şirketlere ait hükümlerinin tatbiki suretiyle ku
rulup faaliyet göstermektedirler. 

Bütün dünyada ve özellikle İsveç, Norveç, Danimarka, Holânda, Fillândiya, İtalya, Fransa, 
İngiltere, İsviçre, Avusturya ve Almanya gibi Avrupa memleketleri ile bütün Amerika ve Avus-
turalya ile Japonya, Çin, Hindistan 'gibi Asya memleketlerinde ve bütün hür dünya memleketle
rinde yüz yıl kadar bir süreden beri prensipleri konulmuş ve literatürü teşekkül etmiş olan 
kooperatif mefhumunu, bizim kooperatiflerimiz ve kooperatif çilerimiz iştigal konularına göre çe
şitli anlamlarda yorumlamakta ve bu konuda 'mevzuatta /birbirine uymıyan hükümler almış 
olduğundan halk arasında kooperatif hakkında yayılan bilgiler de birbirine uymamaktadır. 

Bugün Türkiye'nin her tarafında çeşitli konularda pek çok kooperatifler kurulmasına çalışıl
maktadır. Bundan anlıyoruz ki, diğer memleketlerde olduğu gibi memleketimizde de kooperatif
leşmeye büyük bir ihtiyaç ve itimat duyulmaktadır. Halen tarım alanında çalışan kredi ve 
satış kooperatiflerimiz 20 000 e yakın köyü ça'ışma sahasına almıştır. Kooperatiflerin elde etti
ği köylerin nisbeten varlıklı ve kalabalık köyler olduğu da nazarı itibara alınırsa bu miktar nüfus 
itibariyle daha büyük bir kıymet ifade eder. 

Şehirlerimizdeki, Esnaf kefalet kooperatifleri, Yapı, İstihlâk ve Şeker pancarı ile Balık ve muh
telif konulardaki, istihsal kooperatifleri ile Küçük sanat kooperatifleri göz önüne alınırsa, koopera
tiflerin hemen bütün Türkiye'yi ilgilendiren en büyük dâvalarımızdan biri olduğu açıkça görülür. 
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Halen ileri milletlerden pek çoğu müstakil kooperatif kanunları sayesinde bu konuda hayret ve

rici,neticelere ulaşmışlardır. Kooperatif mevzuatını bağımsızlığa ve bütünlüğe kavuşturmuş olan 
memleketlerde büyük gelişmeler bu mevzuatın birleştirilmesini izliyen yıllarda vuku bulmuştur. 

Kooperatiflere ait mevzuatın bağımsızlığının sağlanmasına her memlekette önplânda yer ve
rilmektedir. Özellikle son 50 yıl içinde tedvin hareketinin bağımsız anakanun istikametinde geliş
tiği bilinen bir gerçektir. 

Ez cümle Yunanistan 1924, Japonya 1923, Meksika 1927, Artanjin 1926, Brezilya 1938, Şili 1925, 
Ekvator 1937, Guatemala 1949 tarihlerinde müstakil kooperatif kanunlarına kavuşmuşlardır. 

Gerçi bizde de Tarım Kredi ve Satış Kooperatifleri kanunları bağımsız tedvin fikrinin ifadesi ola
rak mütalâa edilebilir ise de, bunlar dışında kalan kooperatifler, tamamen ticaret şirketi hüvi
yeti ile kurulmakta ve Ticaret Kanunu içinde yer alan bir kısım hükümlere uyularak işletilmekte
dirler, bu hususta kooperatiflerin bünye ve karakterlerine uyan yeni ve özel bir kanuna ihti-
colduğunu açıklamaya yetmektedir. 

Bir çok mcmleketlerde hayat pahalılığı ile mücadele kabiliyetini ispat teıtmiş olan fcoopeıratitf-
ler, kuvvetle uımulur M, bizde de ayrı bir kooperatifler (kanunu üiîle canlanacak ve görevleııiiJİ ye
rine getireceklerdir. 

5762 sayılı yeni Türk Ticıaret Kanununda kooperatiflere aidolan holüm (485-502) nci (madde
lerin hükümleri! heımem1 hemen eskisinle benzer surette (muhafaza e'diiımiş fakat Türk kooperatif
çiliğinin bu kabil geçici ve yetersiz tedbirlerle krilkınamıyacağı ve meımkıket ekonomisinde kendi
sinden beklenen ralli yerine getireımiyeceği bu Ticaret Kanu'muımuzun aşağıdaki »gerekçesinde de 
kabul edilerek kooperatifler hakkında şöyle denilmiştir: 

KOOPERATİF ORTAKLAR 

Ticaret Kanununun kooperatiflere ımütiaallik (478 - 502) nci maddelerinim ınıemleket ihtiyaç
larına tekabül etmediği herkesçe kabul edilen bir hakikattir. (2834 ve 2836 sayılı Tarım Satış 
ve Tarım Kredi 'kooperatifleri hakkındal-ri kanunlarla Küçük Sanat Kooperatiflerine ımütaallik 
513 sayılı Koordinasyon Kurulu Kararı sözü geçen hakikatin tecellisinden ba^lka 'bir ış<cy değildir. 
Binaenaleyh, kooperatiflere dair ımevzuatm ıslâhı elzemidir. Bununla beraber bu ıslâh işini Ticaret 
Kanununun ıslâhı işinden ayırdetmelidir. Çünkü bu sahadaki hakiki bir ıslâh •e'konamıi'sin&ı bütün 
dallarına ışâmil olarak tanım, küçük sanat, yapı ; istihlâk, kredi ve ilâh... Kooperatiflerine müta
allilk müşterek hükümlerin ve her kooperatif nevine mahsus özel hükümleri muayyen ve vah-
detli prensiplere göre bir araya topla m alı dır. Bu maksatla yıllardan beri yapılan hazırlıkların 
bir kooperatif kotu ile neticeleneceği umulmak tıadir. 

îşte bu gerekçede göz önüne alınarak kooperatifler hakkında «bu tasarı hazırlanmiiştır. 
Kooperatiflerin kendilerinle has ekonomük - sosyal hüviyetleri, hu yenli tasarıda önemle1 belir

tilmeye çalışı] mı ıştır. Konularından doğacak ve statülerinde yer alacak farklar dışında bütün 
kooperatifler aynı tarzda kurulacak, aynı tarzda denetlenecek ve aynu hükümlere uyacaklardır. 

Bu tasarının getirdiği yenilikler, uluslararası kooperatif anlayışına uygundur. Kuruluşta ko
laylık, kaırnu tüzel kişiliklerinim gayeleri bakımımdan ilgilendikleri kooperatiflere ortak olmaları, 
kooperatif •birlikleri, kooperatifler ımiMî birilikle ri ve Türkiye' Genıel Kooperatifler Millî Birliği
nin kurullması, Hükümetin görev ve yetkilerinde daha açık hükümle!r, bu yenÜlikler meyanmda 
zikredilebilir. Gerek Türk, gerek yabancı uzmanların 23 yıldanberi devam eden tenkidleri koope-
rat'ifçililk hukukumuzun yeni tasarı ile ortaya konan şekline kuvvetli bir temel olacak nitelik ve 
kesafettedir. 

Bu görüşleirden ımülheım olan tasarı meydana gelinceye kadar şu safhalardan geçımiştir: 
1. — 1944 yılında toplanan Birinci Türk Kooperatifçilik Kongresinin teimelle'rine uyularak ve 

İsviçre Borçlar Kanununun kooperatiflere ait hükümlerine dayanılarak Türk Kooperatifçilik 
Kurumu tarafından hazırlanan bir tasarı 1947 senesinde toplanan İkinci Türk Kooperatifçilik 
Kongresine sunulmuştur. 
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2. — Bu feonlgrede1 tasarıya dâhil olan geme! prensipler ve öğünler tesbit edilerek bu -esaslar dâ

hilinde gierelk'li değişikliklerin yapılıması iç'i'n Türk Kooperatifçilik Kurumu göre'Vİendirüimiştir. 
Neticede Kııruımca yenliden hazırlarları ta.Ka.ri, 1950 yılında Huküm'etçe davet edilmiş olan Koope
ratifçilik Mütehassısı M. öoloıinbiaıı tarafından hazırlanan tasarı ile birilikte 21 . 12 . 1950 tarihinde 
toplanan Üçüncü Türk Kooperatifçilik Kon gres'ne arz okunmuştur. 

3. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Yüksek iktisat ve Ticaret Okulundan davet edilmiş profesör
lerden ve Bakanlık yetkililerinden kurulu Karma Komisyon tarafından da bir incelemeye dalha tabi 
tutulmuştur. Tatbikatçıların 'çoğunluğunun bulunduğu kongrelerde tasarı hükümlerinin ihtiyaçlara 
uygunluk derecesi tartışılmış ve gözden geçirilmiştir. Genellikle denilebilinir ki, tasarıyı sağlam te
mellere oturtmak için her türlü 'gayret 'gösterilmiştir. 

Netice itibariyle : 
lllgili meslek teşekküllerinin, uzmanların ve tatbikatçıların tetkik ve tenkldleri mahsulü olarak 

meydana 'gelen tasarıya son şekli verilmiştir. 
Tasarının ihtiva ettiği hükümlere ıgeliııce : 

BİIİİNOÎ BÖLÜM 

a) Bu bölümdeki kooperatiflerin tarifi, kuruluşları, tescil ve ilânları, anamukavelenin ihtiva 
edeceği hususla, 'ortaklığa ıgiriş ve ıçıkış şartları, ortaklık senetleri ve bunlarla ilgili hükümler yer al
mıştır. 

Kooperatif anlamı, bulgun, her ileri memlekette (ekonomik ve sosyal mahiyeti haiz olmak üzere 
ortaklarının müşterek ihtiyaçlarına taallûk eden her türlü faaliyet) olarak anlaşıldığından, koo. 
peratiflerin tarifinde bu prensip esas alınmıştır. 

b) 'Bilindiği ıgibi kooperatif, İsyiçre Borçlar Kanununa göre, merkezinin bulunduğu mahallin 
Ticaret Siciline kaydolunmak suretiyle, Alman Kooperatif Kanununa göre bulunduğu ıbölgedeki 
mahkeme nezdinde mevcut kooperatif siciline kayıt ve kanunen mecburi hususların da mahkeme 
tarafından ilânı ile tüzel kişilik kazanır. 

e) Kooperatiflerin özellikle ya§-sebze, meyva ve balık 'gibi ürünlerimizin ihracatını te'şvik ve 
kolaylaştırma maksadiyle memlekt içinde veya dışında, şube açmaları öngörülmüştür. 

lıKİNOt BÖLÜM 

İkinci 'bölümdeki hükümler İsviçre Borçlar Kanununun #40 - 850, '860 - 872 nci maddeleri esas tu
tularak hazırlanmıştır. Bu faslın temeli açık kapı, ortakların kooperatife serbest 'girip çıkmaları, 
serbest istek beyanları prensibidir. Buna dayanılarak; 

a) Kooperatife, yönetim kurulu kararı ile katılma imkânı verilmiştir. 
h) Her ortağa 'kesin olarak kooperatiften çıkma hakkı tanınmıştır. 
'c)1 Çıkarılan ortaklara savunma ihakkı tanınmıştır. 
d) Kooperatiften ayrılan 'ortaklara, sermaye iştirak paylarını isteme hakkı tanınması hususun

da anamukaveleye hüküm konması sağlanmıştır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ortak hak ve ödevlerini kapsıyan üçüncü bölüm hükümleri, İsviçre Borfçılar KaounTinuın 860 - 872 
nci maddeleri esas alınarak düzenlenmiştir. Bu faslın temelini, hak ve ödevlerdej sermaye konulma
sında, sorumlulukta, sonuç hesaplarının göstereceği fiyat farkının dağıtımında eşitlik ve adalet, dış 
münasebetlerde de 'emniyet prensibi teşkil etmiştir. 

a) Gerçi, sorumluluk kooperatifin varlığı ile sınırlandırılmış ve kooperatifler iç münasebetle
rini, ilgilendiren hükümleri düzenlemekte serbest bırakılmışlardır. Fakat dış münasebetlerini dü
zenlerken, kârlı sektörün yanıbaşında yaşamaktaki zorlukları gözden uzak tutmamak ve piyasala
rın muhtacolduğu emniyet unsurlarını yaratmakla mükelleftirler. Bu mükellefiyet sebebiyledir ki, 
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tasarıda munzam ödemelerin sınırsız sorumluluğu öngörülmüştür. Ancak, bu 'sorumlulukları belirli 
süreye yahct özel bâzı konulara, yahut da bâzı ortaklar grupuna hasretme yolu hükümlerin anamu-
fcaveleye konması kesin olarak menedilmiş ve böylece de kooperatiflerin dış münasebetleri sağlam 
temellere dayandırılmıştır. 

b) Ortaklara, nakdî sermayeden başka aynî sermaye koymak imkânı da verilmiştir. Sermaye
ye çeşitli haklar ve imtiyazlar tanınmamış, kooperatif idaresine sermaye ile etki ve 'baskı yolları ka
panmış, sermaye miktarları önceden sınırlanarak kooperatif kurulması menedilmiş ve değişik ser
maye prensibi mahfuz tutulmuştur. 

c) Sermayenin pay ve isenetleri ile temsili halinde bu senetler tedavül eden kıymetli evrak ma
hiyetinde olmadığı da açıklanmıştır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

a) Ortakların fazla yatırım yapmalarını teminen faiz verilebilmesi imkânları sağlanmıştır. 
b) Yedek akçelerin ayrılışı ve kullanışı şart lan belirtilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Bu fasıldaki hükümlere isviçre Borçlar Kanununun 879 - 909 ncu maddeleri esas tutulmuştur. 
Bu faslın temeli ortağın kooperatifi idare etmesi prensibidir : 

a) 'Genel Kurul ortağın iradesinin belirdiği anaorgandır. Ortağın kendi kendini idaresi klâsik 
metotlarla tanzim edilmiş, mutlak haklar, çoğunluk hakları, azlık hakları, münferit haklar itina 
ile tesis ve tanzim olunmuştur. 

b) Pay senedi yahutta kooperatifle yapılan işlem miktan ne olursa olsun Genel Kurulda her 
ortak ancak bir oya sahiptir. 

Her ortağa tek oy Rachdeyl kooperatifçiliğinin temel kaideelrindendir. Bu kaideye tasarıda sadık 
kalınmıştır. 

^c) Ortak sayısı 300 ü aşan kooperatiflerde muhabere ile oy verilmesi ve mümessiller kurulu esas
ları tesbit olunmuştur. 

ç) Genel kurulu toplantıya çağırmaya yetkili organlar olarak; 
Yönetim kurulu, denetleme kurulu, ortakların 1/10 n, Ticaret Bakanlığı veya mahkeme göste

rilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Bu fasılda kooperasyon sisteminin temerküz prensibine, dayanan hükümlere yer verilerek koo
peratif 'birlikleri ve kooperatifler millî birlikleri ve bunların katılmalan ile Türkiye Genel Koopera
tifler Millî .Birliği kuralabile'ceği öngörülmüştür. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

7 nci bölüm, fesih ve tasfiye esaslannı kapsar, bu fasıldaki hükümlere de İsviçre Borçlar Kanu
nunun 910 - 916 ncı maddeleri rehfberlik etmiştir. 

'Ticaret Bakanlığına icabında infisahı ıgerektiren sebepleri mahkemeye haber verme yetkisi ta
nınmıştır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Bu bölüm kooperatifçilik konusunda Ticaret Bakanlığına terettübeden ıgörev ve yetkiler ıbelirtil-
miştir. Kooperatiflerin kendi kendilerini idaresi prensibine dayanan ve müstakil hir ^zihniyet taşıyan, 
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daha ziyade kooperatif ve birlikler için geliştirici ve uyarıcı mahiyet arz eden bu ıgörev ve yetkile
rin başlıcaları şunlardır : 

a) Kooperatiflerin birlikleri, kooperatifler millî birlikleri ve Türkiye Genel Kooperatifler Millî 
Birliği kurulup taazzuv edinceye kadar kuruluş ve organizasyonlarında, kooperatitilere öğütlerde 
bulunmak ve yol göstermek. 

b) Genel kurul toplantılarında komiser bulundurmak. 
c) Tip anamukaveleler ve mubasebe usulleri hazırlamak. 
d) Gerek kendi teşkilâtı ve ıgerek Millî Birlik ve Türkiye Genel Kooperatifler Millî Birliği vası-

tasiyle kooperatifleri denetlemek. 
e) Gerektiğinde kooperatif ve birliklerin infisah sebeplerini mahkemeye bildirmekten ibarettir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Bu bölüm, yer alan muhtelif 'hükümler arasında özellik taşıyanlar : 
a) Ortaklarla kooperatif ve birlikler arasında çıkacak anlaşmazlıkların halli için tahkim usulü

ne başvurulabileceği öngörülmüştür. 
b) Tarım Satış Koperatifleri ve birlikleri hakkında 2834 ve Tarım Kredi Kooperatifleri hakkın

daki 2836 sayılı kanunlar hükümleri ile 7116 sayılı Kanun hükmü mahfuz tutulmuştur. 
e) Tescil ve ilân mecburiyetlerini yerine getirmiyenler için para cezası önıgörül-müştür. 
d) Mevcut kooperatiflerin yeni kanuna uymaları için 1 sene süre verilmiş <ve bu süre içinde bu 

mecburiyeti yerine >getirmiyen kooperatiflerin münfesih sayılması öngörülmüştür. 
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(Bursa Milletvekili Kasım önadım'tn teklifi) 

Kooperatifler kanun tasarısı 

BÎRİNCÎ BÖLÜM 

Kooperatif ve kuruluğu 

v ..... .-;.;/...• -. ,:•':-.. ..,....; . T .: ^ Tarif 

MADDE 1. —• Kooperatifler, tüzel kişiliği hâiz olmak üzere, ortaklarının belirli ekonomik men
faatlerini t e özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım ve kefalet yoliyle 

--.«ağlayıp korumak amaciyle-gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulur, değişir ortaklı ve değişir ser
mayelidirler. 

ıB> Kuruluş muteberlik şartları, isim kullanma yetkisi: 

MADDE 2. — Bir kooperatif en az 7 ortak tarafından imzalanacak anamukavele ile kurulur. 
Anamukaveledeki imzaların noterce onaylanması gerekir. 
Yapı kooperatifleriyle konusuna taşınmaz mal temliki dâhil bulunan diğer kooperatiflerin anamu-

kavelelerinde ortaklara taşınmaz mal temlik edileceği hakkındaki taahhütler resmî şekil aranmaksı
zın muteberdir. 

iSermaye miktarı sınırlandırılarak kooperatif kurulamaz. Kooperatif adını ancak bu kanuna göre 
kurulmuş teşekküller kullanabilir. 

........ - r^-^^sj 
C) îzin verme tescü, ve Uân 

MADDE 3. — Anamukavele, Ticaret Bakanlığına verilir. Bakanlığın, kuruluşa izin vermesi ha
linde, kooperatif merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilân olunur. Tescil ve ilân olu-

- "itaca! -husüsliar şunlardır : 
' 1, Anamukayelenin tarihi; ' . . . . . . . 

2. Kooperatifin amacı, konusu ve varsa süresi; 
3. Kooperatifin unvanı ve merkezi; 
4. Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdî kıımına karşılık olarak ödenen en az miktar ve .her 

ortaklık payının değeri; J 
;5. - (Ortaklık payı.: belgelerinin ada yazılı olduğu; 
<6. Aynî sermaye ve devralman akçalı kıymetlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve bunla

ra biçilen değerler; 
, 7,. Kooperatifin ne suretle temsil olunacağı ve denetleneceği; 

8. Yönetim kurulu üyeleriyle kooperatifi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları; 
9. Kooperatifin yapacağı ilânların şekli ve anamukavelede de bu hususta bir hüküm varsa yö

netim kurulu kararlarının pay sahiplerine ne suretle bildirileceği; 
10. Kooperatifin şubeleri: Kooperatifler, lüzum. gördükleri takdirde memleket içinde ve dışında 

şubeler açabilirler. Merkezin sicil kaydına atıf yapılmak suretiyle bulundukları yer ticaret siciline 
tescil olunurlar. k 

Ticaret Bakanlığı, anamukayelelerin, kanununun ihtiyari hükümlerinden ayrıldığını ileri sürerek 
kooperatifin kuruluşuna izin vermekten kaçmam az. 

Anamukavelenin değişiklikleri, de kuruluştaki usullere bağlıdır. 
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D) Anamukaveleye konacak 

I - Mecburi hükümler 

MADDE 4. — Kooperatif anamukavelesinde aşağıdaki hususlara ait hükümlerin yer alması ge
rektir. 

1. Kooperatifin adı ve merkezi; 
2. Kooperatifin amacı ve çalışma konuları; 
3. Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar; 
4. Ortakların pay tutarı ve kooperatif sermayesinin ödenme şekli, en az nakdi sermayenin ,1/i 

nün peşin ödenmesi; 
5. Ortakların ayni sermaye koyup koymıyacaklari; 
6. Kooperatiflerin yükümlerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi; 
7. Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının,görev, yetki ve sorumlulukları ve seçîm tarz

ları; 
8. Kooperatifin içte ve dışta temsiline ait hük'imler; 
9. Yıllık fiyat farklarının, hesaplanma ve kullanılma şekilleri; 
10. Kurucuların adı, soyadı, meslek ve konut adresleri; 

II - İhtiyari hükümler 

MADDE 5. — Anamukavele ayrıca şunları da kapsıyabilir; 
1. Genel kurulun toplantısı, kararların alınması ve oyların kullanılması hakkında, hükümler; 
2. Kooperatifin çalışma şeklinin esasları; 
3. Kooperatifin birliklerle olan münasebetleri; 
4. Kooperatifin diğer bir kooperatifle birleşmesine ait hükümler; 
6. Kooperatifin suresi; 

III - Yorumlayıcı hükümler 

MADDE 6. — Beşinci maddenin 1 ve 2 nci bendlerinde yazılı hususlar hakkında anamukavele-
de hüküm olmadığı takdirde bu hususlar, mezkûr maddede gösterilen tertip dairesinde §ü hüküm
lere bağlı kalır. 

1. Genel kurul, kooperatifi temsile yetkililer tarafından imzalanan taahhütlü mektuplarla veya 
mahallî gazete ile, köylerde geleneklere göre toplantıya çağırılır. 

2. Kooperatifin dağılma kararları, kayıtlı ortakların 3/4 nün katılması ile verilir. 
3. Kooperatifin faaliyet şeklinin esasları, kooperatifin amacı ve çaîışma konusuna ba^ı kahr. 

E) Tüzel kişiliğin kazanılması ve sorumluluk 

MADDE 7. — Kooperatif ancak, ticaret sicili le tesc'l ile tüzel kişilik kazanır. Tescilden sonra 
kooperatif namına işlem yapanlar bunlardan şahsan ve zincirleme olarak sorumludurlar. 

ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

Ortaklık sıfatının kazanılması ve kaybedilmesi 

A) Ortaklığa girme şartları ve ek 

II - Yüklenmelerin açıklanması 

MADDE 8. — Kooperatif ortaklığına girebilmek için medeni hakları kullanma yeterliğine sahi-
bolmak gerektir. Ortak olmak istiyen kişiler, kooperatif anamukavelesi hükümlerini bütün hak ve 
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ödevleri ile birlikte kabul ettiğini belirten bir yakıyla kooperatife başvururlar. Kooperatif, kendi 
varlığının dışında ortaklarına şahsi bir sorumluluk veya ek ödemeler yüklüyor ise, ortak olmak iste
ği, ancak istekli tarafından bu yükümlerin açıkça kabulü yazılı olarak belirtildiği takdirde değer 
taşır. 

II - Kamu tüzel kiplerinin katılması 

MADDE 9 .— özel idareler, köyler ve beledi/eler gibi kamu tüzel kişileriyle dernekler ve ce
miyetler amaçları bakımından ilgilendikleri kooperatife ortak olabilirler. 

B) Ortaklıktan çıkma 

~ I - Çıkma serbestisi 

» • M A D D E 1(5. — Her ortağın kooperatiften çıkua hakkı vardır. Kooperatiften çıkma keyfiyetinin 
kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düşürmesi harmde, ayrılmak istiyen ortağın, mahkeme kararı ile 
haklı bir tazminat ödemesini anamukavele hüküm altına alabilir. 

77 - Çıkmanın sınırlandırılması 

MADDE 11. — Kooperatiften çıkma hakkının kullanılması, anamukavele ile, haklı ve önemli se
bepler müstesna, en çok 5 yıl için sınırlandırılabilir. 

Bir ortağın kooperatiften çıkması hususunda anamukaveledeki kayıt ve şartlara uyulur. Ancak 
bir ortağın kooperatiften çıkamıyacağı hakkındaki kayıt hükümsüzdür. 

777 - İhbar süresi ve çıkma zamanı 

MADDE 12. — Çıkış, ancak bir hesap senesi sonu için vo en az altı ay önceden haber verilerek 
yapılır. Anamukavelede, daha kısa bir süre belirtilip hesap senesi içinde çıkışa müsaade edilebilir. 

IV - İstifayı kabulden sakınma 

MADDE 13. — Yönetim'kurulu anâmukaveleye uygun olarak yapılacak isteğe rağmen bir ortağın 
kooperatiften istifasını kabulden çekinecek olursa, ayrılmak istiyen ortak, istifasını noter yoliyle teb
liğ ettiril. Bu •^Tic' ile istifa gerçekleşir. 

Bu husustaki tebligat Damga Resmine, diğer hare ve resimlere tabi değildir. 

V V - Ortağın ölümü 

MADDE 14. — Ortağın ölümü ile ortaklık sıf ıh kendilisinden sona erer. .Ancak anamukavelede, 
(Ten ortağın mi-nascılarının kooperatifte ortak ola'ak ka^pcal^arı kabul odiVbilir. Mi ras la r , ortak 
e1 arak kooperatifte kaldıkları takdirde aralarından oy birliği ile seçecekleri bir temsilci yolu ile ken
dilerini kooperatifte temsil ettirirler. 

VI - Bir memuriyetin veya akdin ortadan kalkması 

Taşınmaz malların veya ekonomik işletmelerin devri 
MADDE 15. — Ortaklık sıfatı bir görev veya hizmetin yerine getirilmesme bağlı ise anamuka

velede aksi hüküm olmadığı takdirde bu görev veva hizmetin bitmesi ile ortaklık sıfatı kalkar. 
Ortaklığın sıfatı anamukavele ile bir taşınmaz malın mülkiyetine veya işletmesine bağlanabilir. 

Bu gibi hallerde taşınmaz malın mülkiyetinin veya işletir»e<s;n'n devir veya temliki üe ortakl+k sıfatı
nın bir hak olarak yeni malike veya işletmeyi alana geçebileceğini anamukavele hüküm altına ala
bilir. Ortaklığın intikalini taşınmaz malın temlikim b ^ ı v a n şartın üçüncü şahıslara karşı ileri sü-
rülebilmesi, tapu siciline bu yolda şerh verilmesine bağlıdır. 
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"• C) Ortaklıktan çıkarılma esasları ve itiraz 

MADDE 16. — Bir ortağın çıkanlmasma anamukavelede gösterilen selbeplerle veya bunlar dı
şında kalan haklı sdbepîerle Genel Kurulca karar verilebilir. Bu karar tutanağa 'geçirilir. Tu
tanakta, ortağın 'kooperatiften çıkanlmıasma anamukavclo veya kanun'gereğince scibep teşkil eden 
vakıalar ve 'delilleri gösterilir, tultanak, ortaklar defterine yazılır • ve (bunun onaylı ısurcti 10 gün 
"idinde' Höfeer yoliyİe çıkarılan ortağa tebliğ olunur. Bu ortak, 3 ay içinde itiraz dâvası açalbiîir. Bu 
dâva seri muhakeme usulüne ta'biîdir. Aksi takdimde, çıkarma kararı mutelbcr 'bir ihalje gelir. 

Anamukavelede, Yönetim Kurulunca çıkarma kararı veril öbileceği kalbül ediMiği takdirde, bu 
•karara karşı yukardaki fıkra (hükmünce teoliğ'ten sonra toplanacak ilk Genel Kurul'da yazı ile 
itiraz olunabilir. Şu kadar ki, 3 aylık süre içinde itiraz yazısı Genel Kurula sunulmak üzere Yöne
tim Kuruluna noter eliyle 'töhliğ ettirilmemiş olduğu takdirde, karar muteiber hale ıgelir. 

^','-'lÖ:'dirifel','£tii^ıl kararlarına karşı 1 nci fıkra hükmünce itiraz dâvası açmak hakkı saklıdır. 

D) Kooperatiften çıkan veya çıkarılan ortaklarla hesaplaşma süre ve yükümlülük 

MADDE 17. — Koooperatiffcen çıkan veya çıkarılan ortakların kendilerinin yahut mirasçıları
nın kooperatif varlığı üzerinde mütalelbe 'hakları olup olmadığını ve hu haklarm nelerden ibaret 
'tfelittidıiğıihu anamükavele belirtir. Bu mütalebo naldan, yedek akçeler haricolmak üzere, 'bilan
ço gereğine© 'ortağın 'ayrıldığı tarilh'teki safi varlığa göre hesaplanır. 

;'•:•, Anamükavele, iade keyfiyeti için üç yılı geçmemek üzere 'bir süre 'bclirtelbilir. Anaımukavclledo 
açıklama (bulunmazsa danl 'bu ödeme kooperatife oüyük'bir zarar getirecek veya mevcudiyetini 
telhlilkeye düşürecek: nitelikte ise, Genel Kurul ka ran ile 3 yılı aşmamak üzere geciktirilebilir. 
Kooperatifin haklı (bir tazminat isteme ha'kkı sa'klıdır. Çıkan veya çıkanları ortaklar ile mirasçı

ların. mütaleb-e haklan, alacakları Miyelbilecek g'ünden 'başhyarak; , 5 yıl geçmekle zamanaşımına 
,uğr*ar>:,, ....•_. .. . • • • ; . • -

ISmırlı veya sınırsız sorumlu ortağın kooperatiften çıktığının veya çıkan'Hığının ticaret sicili
ne oildiriTmesi şarttır. 

Çıkan veya çıkanlan ortağın sermaye veya mevduatından 'kısmen veya tamamen yoksun kala-
• cağı hakkındaki şartlar hükümsüzdür. 

••'•''•'' Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M 

'Ortakların hak ve ödevleri 

A) Ortaklık senedi 
MADÖE .18. — Her ortağın üyelik haklarının, adı yazılı ortaklık senedi ile temsil olunması şart-

İfr.3SûIsenete kooperatifin unvanı, sahibinin adı ve soyadı, İşi ve ikametgâh adresi, kooperatife 
girdiği veya çıktığı tarihler yazılır. Bu (hususlar, senet sahibi ile 'kooperatifin yönetmek ve imza-

.Bini "kullanmak yetkisi olan kimse lier tarafından irmzalanır. Ortağın yatırdığı veya çektiği paralar 
tarilh sırası ile kaydedilir. Bu kayıtlan, kooperatifin ödediği paralara ait ise ortak imza eder. im
zalar makbuz hükmündedir. Mezkûr sene anamukaveleyi ihtiva etmek şartiyle ortaklık cüzdanı 

'. f eklinde de düzenlendbilir. 

B) Ortaklık senedi, paylar ve şahsi alacaklar 

'"^ MA*ÖDtE 19. — Kooperatife giren her şahsın en az 'bir ortaklık payı alması gerekir. Anamu-
-^âiveîe, "en yüksek flıad tesnit ederek 'bir'ortak tarafından Ira had dâhilinde 'birden fazla pay veya 
^tkMik'seneidinin iktilsaJbına cevaz verebilir. Bir ortağın şahsi alacakİan, anca'k o ortağa ait faiz 
ve (kazanç paylarını ve kooperatifin dağılmasında ona Ödenecek payı haezettirebilirler. 
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"Ortaklık senetleri ada yazılı olur. Ancak bunlar, kıymetli €trâ& nîtefKğmde olıöiayıp sâd$-

ce beyyine vesikası hükmündedir. 

C) Aynî sermaye » 

I - Genel olarak 

II - Değer biçme 

1. Bilirkişi 

MADDE 20. — Ayn neviden sermaye konması veya (kooperatifin mevcut ;bir %letrac^ veyd-
aynları devralması anamukavele ile kabul 'edilebilir. 

MADDE 21. — Anamukavelede aynıların değeri tesbit edilmemiş iöe, mu tes'bit kurucular tara
fından toplantıya çağrılacak ilk genel kurulda ortalk adedinin 2/3 ünü temsil edem /ortakların 
çoğunluğu ile seçilecek bilirkişi tarafından yapılır. 

Ortakların, 2/3 ünün birleşmesi mümkün bulunmıyan hallerde, bilinkişi maMcemeıoe tâyin 
olunur. : . : 

2. Karar nisabı raporların kabulü 

MADDE 22. — 21 nci madde gereğince atanan bilirkişi, gereken raporları düzeınleıylp y$&~: 
dikten sonra yapılacak genel kurul toplantısında, konu ıgörüşülür. Çağrı mıektuplarına bilir
kişi raporunun bir örneği eklenir. 

Ortalk sayısının en az yarısının asaleten ve temsdlem toplantıda bulunması şartiyle bilirkişi 
raporları okunup incelendikten ve gereğinde ayn nev'inden sermaye koyan kiımselerin ve devra
lınacak işletmenin veya aynlarm sahibinin açıklamaları d ini emdikten sonra değerlerinân ayrien:: 

kabul veya reddine, yahut ilgililerin muvafakaulyle değerlendirilmıesmde çoğunlukla karar ve
rilir. 

Ç) Hak ve ödevlerde eşitlik 

MADDE 23. — Ortalklar bu kanunun kabul ettiği esaslar dâhilinde hak, görev ve ödevlerde 
eşittirler. '' 

1. Bilgi edinmek hakkı, bilanço 

MADDE 24. — Fiyat farkı hesabı, bilanço, yıllık rapor ve müspet veya menfi fiyat farkları
nın nasıl dağılacağı hakkımdaki teklifler, denetçiler tarafından verilecek raporla birilikte genel 
kurulun âdi toplantısından en az 15 gün önce kooperatifin merkez ve şubelerinde ortakların em* 
rine amade tutulur. Bunlardan fiyat farkı hesabı bilanço ve yıllık raporlar toplantıdan bağlıyarak' 
bir yıl süre ile ortaklaran emrine amade tutulur. Her ortak, masraf »kooperatife aidblmak üzere 
fiyat farkı hesabiyle bilançonun bir örneğini istiyebilir. , < 

2. Ticari defterler ve sır saklama hükümleri ve ceza 

MADDE 25. — Ortaklar gerekli gördükleri hususlarda denetçilerini dikkatini sekmeye ve 
açıklama yapılmasını istemeye yetkilidirler. '' ' " ' " . . 

Kooperatifin ticari deft<erleriyle, haberleşme ile ilgili hususların tetkiki, yalnız genel (kuru-' 
lun açık bir müsaadesi veya yönetim kurulunun kararı ile mümkündür. İncelenmesine' müsaade* 
edilen defter ve vesikalardan öğrenilecek sırlar harieolmak üzere, hiçbir .ortak kooperatifin İş' 
sırlarihi- öğrenmeye yetkili değildir. Her ortak ne suretle olursa olsun öğrenmiş olduğu 'koope
ratife ait iş sırlarını, sonradan ortaklık hakkını kaybetmiş, olsa dahi daima gidi tutmak* fcöru^; 
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dadır. Bu mecburiyete uymıyail ortak meydana gelecek zararlardan kooperatife karşı sorumlu 
olduğu gi'bi kooperatifin şikâyeti üzçrine, her hangi bir-"zarar umulmasa dahi bir yıla kadar 
hapis veya 500 liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezasiyle veya her ikisi ile birlikte cezalan-
d i r i l i r . • • • • • • - • • < " • • • 

Ortakların bilgi edinmek hakkı, anamuıkavele veya ıkooperatif orgaMârmdain birinin karârı 
ile bertaraf edilemez veya sınırlandırılamaz. 

3. Genel kurul toplantılarına katılmak hakkı 

MADDE 26. — Kanun ve anamukavele ile tespit edilen yükümlerini yerine getiriniyen ortak
lar hariç her ortak genel kurula katılma hakkına sahiptir. 

D) Ortakların ödev ve sorumluluklaıı 

I - Süre ve ortaklığın yok olması 

MADDE 27. — Ortakların ödeyecekleri para tutarını anamukavele belirtir. Kooperatif, ser
maye yükümlerinden borçlu voya sair ödemelerle yükümlü bulunan orfcalklardan taahhütlü mek
tupla, :bu huşu*, mümkün olmazsa ilânla ve münaıip bir süre 'belirtilerek" yükümlerini yerine ge
tirmelerini ister. îlik isteğe uymıyan ve ikinci istemeden sonra da -bir ay içinde yükümlerini ye
rine getirmiyen ortağın ortaklık hak ve sıfatları elinden alınır. Ortaklığın kaybolması, alâka
lının, anamukavele veya diğer suretlerle doğmuş borçlarının yok olmasını gerektirmez. 

II • Kooperatifin sorumluluğu 

MADDE 28. — Koperatif, alacaklarına karşı anamukavelede aksi hüküm olmadıkça, yalnız 
mamel ekiyle sorumludur. 

1. Sınırsız sorumluluk 

MADDE 29. —Anamuıkavele, kooperatif varlığı borçlarını karşılamaya yetmediği hallerde, 
ortaklarının da şahsan ve sınırsız olarak sorumlu tutulacaklarını hüküm altına alabilir. Bu tak
dirde alacaklılar kooperatifin iflâsı veya diğer sebeplenle dağılması halinde alacaklarını tama-
m'eın sâğlıyamazlarsa, kooperatifin borçlarından dolayı, kooperatif ortaklan zincirleme ve bütün 
varlitklariyle sorumlu olurlar. 

2; Sınırlı sorumluluk 

MADDE 30. — Anamukaveleye, kooperatif borçları öçin ortakların üyelük aidatlarından ve 
"kooperatifteki paylanndan fazla olarak şahsan, fakat yalnız belirli ;bir miktara kadar koopera
tiften sonra tâli derecede sorumlu olacakları hulusunda bir hüküm konabilir. Koopenatif payları 
mtevcut iıse ortakların tek başına sorumlu olacakları miktar kooperatifteki paylarının tutarı ile 
dengeli olarak belirtilir. 

iflâsın sonuna kadar ,bu sorumluluk iflâs dairesi tarafından ileri sürülür. 

3. Ek ödeme yüklemi 

MADDE 31. — Anamukavele, ortakların sorumluluğu yerine veya buna ilâveten ortaklan 
ek ödemelerle yükümlendirobilir. Aucak, ek ödemelerin, yalnız, bilanço açıklarını kapatmada 
kullanılması şarttır. Ek ödeme yüklemi sınırsız olabileceği gibi belirli miktarlarla veya ortakla-
nnm aidatı veya paylar orantısı ile de sınırlandırılabilir. 

Ek ödemelerin nasıl yapılacağına dair mukavelede hüküm yoksa, ödeme, paylann tutarına 
göre yapılır. Kooperatifin iflâsı halinde ek ödemeleri isteme lıaik/kı iflâs idaresinindiı*. 
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4. Caiz olmıyan sınırlama 

MADDE 32. —Sorumluluğu belirli bir zamana veya özel bâzı yüklemlere "veyahut bâzı ortak 
gTupl&naa bırakan. AimmukavoU hükümleri muteber değildir.. 

5. İflâs halinde usul 

MADDE 33. — Ortakları şahsan sorumlu bulunan veya e'k ödemelerle yükümlü olan bir koo
peratifin iflâsı halimde, iflâs idaresi sıra ceıbveüni düzenlemekle beraber ortaklardan her birinin 
payına düşen borcun ödenmesini kendilerinden iöter. 

Tahsil olunmuyan meblâğlar diğer oritaklar arasında bölüşülür. Alkitif balkiyesi paıy cetvelle
rinin kesin olaralk ıteöbiti üzerine geriverilir. Ortakların birbirlerine rücu halkları saiklıdır. Or-
takların geçici olaralk ıtesbit olunan borçlariyle pay •cetveli aleyhine İcra ve İflâs Kanunu hülküm-
terine göre itiraz halkları vardır. 

S. Sorumluluk hükümlerinin değiştirilmesi 

MADDE 34. — Ortta/klarm sorumluluğu ve ek ödemeler yülküımleri üzerine değiştirmeler ancak 
anamutkavelenin değiştirilmesi yolu ile mümikündür. 

Sorumluluk ve ok ödeme yüikümleri konulması veya bunların artırılması, bu husustaki kararın 
tescili ile kooperatifim büıtün alacakları lehine hûıküm ifade eder. Sorumluluğun azaltılması hak
kındaki (kararlar, tescilden evvel doğmuş borçları kapsamaz. 

7. Kooperatife yeni giren ortakların sorumluluğu 

MADDE 35. — Ortalkların şahsan sorumlu veya clk ödemelerle yükümlü bir kooperatife yeni 
giren Ikimse girişinden önce doğmuş olan borçlardan diğer ortaklar gibi sorumlu olur. Buna ay
kırı mulkavele hükümleriyle ontaklar arasındaki anlaşmalar üçüncü şahıslar halklkınıda hüküm 
ifade etmez. 

8. Bir ortağın ayrılmasından veya kooperatifin dağılmasından sonra sorumluluk 

MADDE 36. — Sınırsız veya sınırlı sorumlu bir ontalk ölüm veya diğer bir sebeple ikooperatif-
ten aıyrılırsa, ayrılmanın ticaret sicilinin tescilinden başlıyarak bir yıl veya ananvükavele ile tes-
bit olunan daha uzun bir süre içinde kooperatif iflas eütiği tdkdirde, ayrılmasından önce doğ
muş olan borçlar için ortak sorumluklkıtaaı kurtulamaz. 

Aynı santiar altında veya aynı süre içimde ek ödeme bülkmü de mevcudıolmcılota devam eder. 
Bir »kooperatif dağılırsa, dağılmanın ticaret siciline tescilinden başlıyarak bir yıl veya anamu-

kavelede tefiMt olunan daha uzun bir süre içinde (kooperatifin iflâsının açılmasına karar veril
mesi halinde ortaklar aynı şekilde ek ödemelerle birlikte sorumludurlar. 

9. Sorumlulukta zamanaşımı 

MADDE 37. — Alacaklıların, münferit ortakların şahsi sorumlululklanndan doğan isteme hak
ları, daha önce kanuni bir (hüküm gereğince düşmedikçe, iflâs işlemlerinin sona ermesinden başlı
yarak daha bir yıl süre ile alacaklılardan herbiri tarafımdan ileri sürülebilir. 

Orttafklarm birbirine olan rüıcu halkları da bu hakka vücut veren ödemenin yapıldığı andan 
başlamalk üzere bir yıl içinde zamanaşımına uğrar. 
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A) Fiyat farklarının bölünmesi 

MADDE 38. — Anamukavele.de aksine hüküm bulunmadığı takdirde, kooperatif işletmesinin fiyat 
farkı tamamen kooperatif in yeddk akçelerine eklenir• ve fedaperatiıin varlığı olaralk kalır; Fiyat far
kının ortaiklar arasında bölünmesi öngörülmüş ise ıbıı bölünme oıftfiikların Ikooperaıtifle muameleleri 
ölçüsünde yapılır. : .., 

Ânc'hik, öKtalk ıdnşı işlemlerden husule gelen fiyat faikları dağıtıl'maız. Bunlar kooperatifin 
gelişmesine yarıyâcâik «uratite belli bir-fonda toplanır. - : , ; . ; : . : . . . .;: 

•'A^amulkâvelede yer verildiği tadddirde 'sermaye paylarına genel fkumıl kararı ile -eii':rşak-%--7;-
faiz ödenebilir. - - " • '•'•••-• •'•:• - ••••••• 

Aı^tış f iyat f arıklarının % 50 si orltalklara riöturaı <olaraik 'dağıtılır . % 50 si s e rmaye pay
la r ına ıfaiz olaralk ödenir . Eks i f iyat faılkları yedeik akçeden ve bun la r kâ f i gelmediği t a k d i r d e 
elk. ci.demel.Grle veya oritaik se rmaye le r inden ka r ş ı l an ıp za r a r l a r iitfa, edilmödfeçe risıturn ve faiz 
dağııtımı yap ı lamaz . 

B) Yedek akçe ayrımı 

MADDE 39. — Fiyat farlkı, ontalklara kısmen <vaya tamamen dağftıl-acalksâ,-' bunun • en • az 
% 10 u her yıl .ye/delk aJkçe olara/k ayrılır. Bu yedeik akçe hiçbir ışdkilde oıltalklara dağıtılamaz. 
Bunlardan lıeıfbirinin oraınjtıısı ve Kullanış yerleri anamufkavelede belirtilir. 

C) Yardım fonları kurulması ... ....... 

MADDE 40. — Anamulkavele, ıgereık Ikoıoperatifin memurları ile işçileri,, gerclkısıe 'kooperatif or
takları için yandım ikuruluşları vücuda getirmeık ve bunları işletmek amaciyle yardım fonları ku
rulmasını hüküm altına alabilir. 

Yardım amacı için ayrılan•fcrymatler belirli ise bunlar •fooıoperaitiifin-maımelıefkinden ayrılaraik 
talhşis, edildiği amaçlar için feııllanılmaik üzere özel bir lıeisalba.alınır.. 

D) Fiyat farkından ilk ayrılacak fonlar ... •<-...- • 

MADDE 41. — Bölünecek fiyat faıEancla ilk önce yeiddk aJkçe voya İkamın veya ânaamııkavele 
gereğince kurulan diğer fonlara yatırılacalk paralar ayrılır. 

*' -'• - •••••'* : •• BEŞİNCİ BÖLÜM 

Kooperatif kurulları 

A) Genel-Kurul 

' / 7 ..".;;'.•\7 \;: . '"" i-jetu ' 7 ,7.7 'İ'. '-,-
MADDE 42. — Genel Kurul bütıün öritadîl arı temsil edeiı en yetkili ongandlti •:•; - A . : • ;. 

-Genel Kurul, âşağıdâlki • ydtlkileHni dovir ve terk edemez, v • .: , • , , v.; ,,• • : 

1 . A n a m r j k a v e l e n i n d e ğ i ş t i r i l m e s i ; — . . : . . , . . - . . ; . ' . . : : : •• , . . , ,•- , . ; . : ; : ; . : , , ," 
2. Yıöndtim kurulu ve denetleme kurulu üyeleriyle gerektiğinde tasfiye Ikurulunu seçmek; 
3. İşletme (hesabiyle bilanço ve (gerektiğinde fiyat fa ilki nm bölüşülmesi ha/klkında karar almak; 
4. Yönettim ve denotim kurullarını ibra atıınelk; 
5. Kanun veya ananıulkavele ile geuel kurula tanınmış olan konular üzerinde (karar vermek. 

H, Meclisi-'':'•• .l1.},(S. S a y i s a ^ İ M ) ^ 

http://Anamukavele.de
http://ci.demel.Grle


— 41 — 

II - Çağrı 

1. Çağrıya yetkisi olanlar 

MADDE 43. — Yörieitim kumlu veya anamu'kavele ile 'bu hususta yetkili kılınan diğer bir • 
opgan ve gerektiğinde deneitleme (kurulu ve tasfiye memurları da genel kurulu toplantıya çağır
mak yetkisine sahiptirler. 

2. Ortakların isteği, Ticaret Bakanlığının çağrısı, mahkemenin izni 

MADDE 44. — Kooperatif ortaklarından en az onda birinin ve her halde en az 4 ortağın is
teği üzerine genel kurulun toplantıya. çağırılması meöburidir. Yöuötim kurulu bu isteği en ço(k 
30, gün içinde yerine gâtirm ediği takdirde, is'tek sahiplerinin müracaatı üzerine veya doğrudan. 
doğruya Ticaret Balkanlığı, gemel kurulu toplantıya çağırabilir. . 

Çağrılmadığı takdirde istek sahipleri mahallî 'mahkemeye başvurarak genel kurulu bizzat top
lantıya çağırmak müsaadesini alabilirler. 

3. Şekil 

MADDE 45. — Genel Kurul, anamukavelede gösterilen şekil ve surette toplantıya çağırılır. 
İlâmlaınn bir örneği toplantıdan en az 10 gün evvelinden Ticaret Bakanlığına gönderilir. 

III - Gündem 

MADDE 46. — Toplantı çağrısına ve ilâna gündem yazılır. Anamukavelenin değiştirilmesi bahis 
konusu ise değiştirilecek maddelerin numaraları da ilân ve çağrılara konur. 

Genel Kurulu diğer bir toplantıya çağırmak teklifi; yönetim kurulu üyeleriyle denetçilerin azli; 
hesap komisyonunun seçilmesi; bilanço incelenmesinin geriye bırakılması; çıkan veya çıkarılan or
taklar .hakkında karar alınması müstesna olmak üzere gündemde yazılı olmıyan hususlar, görüşülemez. 

IV - Bütün pay sahiplerinin hazır bulunması hali 

MADDE 4 7 . — Kooperatifin bütün ortakları toplantıda hazır bulunduğu sürece ve bir itiraz ol
madığı takdirde genel kurul toplantılarına dair olan diğer hükümler saklı kalmak şartiyle toplan
tıya çağrı hakkındaki hükümlere- uyulmamış olsa dahi kararlar alınabilir. Bu gibi kararların, ortak
lar veya ortakların toplantıda oy birliği ile seçecekleri temsilciler tarafından imzalanması gereklidir. 

••-•-•••••- V - Oy hakkı 

MADDE 48. — Genel kurulda her ortak yalnız bir oya sahiptir. 

- ,• ' . . . . 1. Genel olarak 

2. Temsil 

MADDE 49. — Anamukavelede açıklama bulunduğu takdirde, bir ortak yazı ile izin vermek sure
tiyle genel kurul toplantısında oyunu ancak baş'ıa bir ortak vasıtası ile kullanabilir. Bir vekil ge
nel kurulda bir ortaktan fazlasını temsil edemez. 

Üye sayısı 1 000 in üstünde, olan kooperatiflerde anamukavele ile, her ortağın en çok 9 olmak üzere 
birden fazla başka ortağı temsil edebileceği öngörülebilir. Vekilin eşi ve birinci derecede akrabaları 
arâsınday ortaklardan olmasışartı aranmaz. ••:, . 
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3. Yoksunluk 

MADDE 50. — Görüşmeye konu teşkil eden işlerin yönetimine her hangi bir şekilde katılmış 
olan kimseler, yönetim kurulunun ibraı hakkındaki kararlarda oylarını kullanamazlar. 

VI - Kararlar 

1. Genel olarak 

MADDE 51.—Kanun ve anamukavelede aykırı hüküm bulunmadıkça genel kurul kararlarında ve 
seçimlerde oyların yarıdan bir fazlasına itibar olunur. 

Kooperatifin dağılması veya diğer bir kooperatfile birleşmesi ve esas mukavelenin değiştirilmesi ka
rarlarında fiilen kullanılan oyların 2/3 çoğunluğu gereklidir. Anamukavele, bu kararların alınması 
için oy çoğunluğu hakkında daha ağır hükümler koyabilir. 

2. Ortakların paylarının artırılması 

MADDE 52. — Ortakların şahsi sorumlulukla rmın ağırlaştırılması veya ek ödeme yükümleri 
ihdası hakkında alınacak kararlar için bütün ortakların 3/4 nün rızası gereklidir. 

Kararlar bunlara' katı'lmıyaıı ortakları, kararın ilânından başlıyarak 3 ay içinde kooperatiften çık
tıklarını bildirmeleri halinde bağlamaz. Kooperatiften çıkma beyanı kararı yürürlüğe girdiği tarihten 
başlamak üzere hüküm ifade eder. 

Bu halde, kooperatiften çıkma hakkının kullanılması, bir ayrılma tazminatı ödenmesine bağlı kılı
namaz." 

3. Kararların bozulması ve şartlar 

MADDE 53. — Aşağıda yazılı kimseler, kanun veya anamukavele hükümlerine ve özellikle iyi ni
yet esaslarına aykırı olduğu isbat edilebilecek genel kurul kararları aleyhine toplantı tarihinden 
başlamak üzere 1 ay içinde kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye bozma dâvası için 
başvurabilirle:*. 

1. Toplantıda hazır bulunup da kararlara aykırı kalarak keyfiyeti tutanağa geçirten veya oyu
nu kullanmasına haksız olarak müsaade edilmiyen yahut toplantıya çağınnın usulü dairesinde yapıl
madığını veyahut gündemin gereği gibi ilân veya tebliğ edilmediğini ya'hut da genel kurul toplantısı
na katılmaya yetkili almıyan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden pay sahipleri; 

2. Yönetim kurulu; 
,3. Kararların yerine getirilmesi yönetim kurulu üyeleriyle denetçilerin şahsi sorumluluklarını 

mucibolduğu takdirde bunlann her biri; 
Bozma dâvasının açıldığı ve duruşmanın yapılacağı gün, yönetim kurulu tarafından usulen ilân 

olunuj. 
Birinci fıkrada yazılı bir ayh'k hak düşüren sü renin sona ermesinden önce durulmaya başlanıla-

maz. Birden fazla bozma dâvası açıldığı taikdirde, dâvalar birleştirilerek görülür. 
Mahkeme kooperatifin isteği üzerine kooperatifin muhtemel zararlarına karşı davacıların temi

nat göstermesine karar verebilir. Teminatın mahiyet ve miktarını belirtmek mahkemeye aittir. 
Bir kararın bozulması 'bütün ortaklar için hüküm ifade eder. 

4. Mektupla oy verme ve temsilciler toplantısı 

MADDE 54. — Ortak sayısı 300 den fazla olan veya ortaklarının çoğunluğunu dernekler, cemiyet
ler veya kooperatifler teşkil eden kooperatiflerin anamukavelelerinde genel kurula ait kararların hep
sinin veya bir kısmının oylarının mektupla bildirilmesi yolu ile verilebileceği yahut ortakların grup-
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lara aynlarak verecekleri kararlarla tesbit edecekleri 'talimat gereğince oy vermek üzere seçecekleri 
temsilcilerin meydana getirecekleri topluluğun genel kurul sayılacağı kabul olunabilir. 

Mektupla oy bildirme halinde mektupların yönetim kurulu veya bakanlık komiseri önünde ince
lenmesi sonunda muhtevanın neden ibaret olduğu tesbit edilerek tutanağa yazılıp hazır bulunanlar 
tarafından imza edilmekle karar yürürlüğe girer. 

Grup temsilcileri genel kurulunda her temsilci temsil ettiği ortakların sayısı kadar oya sahiptir. 
Temsilciliğin aldığı talimata aykırı olarak oy vermesi karara tesir etmez. 

Kooperatif varlığının, Devlete ait bir ekonomik kuruluş veya her hangi bir dernek veya cemiyet. 
tarafından devralınması haillerinde genel kurul devir yapılmasına karar verebilir. 

B) Yönetim Kurulu 

/ - Ödevi ve üye sayısı 

MADDE 55. — Yönetim kurulu, kanun ve anamukavele sınırları içinde kooperatifin faaliyetini 
yöneten ve onu temsil eden icra organıdır. 

Yönetim kurulu en az üç üyeden kurulur. Bunların ve yedeklerinin kooperatif ortağı olmaları 
şarttım. 

Yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişi, temsilcilerinin isimlerini kooperatife bildirir. 

II - Üyelik şartları 

MADDE 56. — Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi olan ortakların temsilcilerinin çoğunlu
ğunun Türk tâbiiyetinde olması şarttır. Bunlardan birkaçı kooperatifi temsil yetkisini haiz murahhas 
üyo seçilebilir. 

Murahhas üyelerin seçilmesi ve değiştirilmesi muntazaman ticaret siciline tescil ettirilir. 

III - Üyelik süresi 

MADDE 57. — Yönetim kurulu üyeleri en çok 4 yıl için seçilebilirler. Anamuka velede aksine hü-. 
küm yoksa tekrar seçilmeleri caizdir. 

IV - Yönetim ve temsil 

1. Devir 

MADDE 58. — Anamukavele, genel kurula veya yönetim kuruluna işlerin tamamının veya bâ
zı .kısımlarının yönetimini ve temsilini kooperatife üye olması icabetmiyen 1 veya mütaaddit şahsa, 
yöneticiye ve müdüre tevdi yetkisini verebilir. . 

2. Şümulü ve sınırlandırılması 

MADDE 59. — Temsile yetkili şahıslar kooperatif namına onun amacının gerektirdiği bütün 
hukukî işlemleri yapabilir. ; 

Bu temsil yetkisinin sınırlandırılması iyi niyet sahibi üçüncü şahıslara karşı hiçbir hüküm ifade 
etmez. Temsil yetkisinin sadece esas müessesesinin veya bir şubenin işlerine hasrolunmasına veya koo
peratif unvanının birlikte kullanılmasına dair ticaret siciline tescil edilmiş olan kayıtlar saklıdır. 

Kooperatif, yönetime veya temsile yetkili şahıslardan birinin kooperatife ait görevlerinin yürütül
mesi ensasmda meydana getirdiği haksız fiillerden doğan zarardan sorumlu olur. 

3. imza 

MADDE 60. — Kooperatifi temsile yetikili kıhıan kimseler imzalarını ancak, kooperatifin unvanı 
altına koymak suretiyle kooperatifi bağlarlar. 
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4. . Tescil 

MADDE 61. — Kooperatif yönetim kurulu kooperatifi temsile yetkili kılman kimselerin isimle
rini, imzalarını ve bu yetkiye dayanan kararların noterlikçe tasdikli örneğini ticaret siciline verir. 

5. Üyelerin titizlik derecesi ve sorumlulukları 

• M A D D E 62. — Yönetim kurulu, kooperatif iğlerini yönetimi için gereken .titizliği .'gösterir ve koo
peratifin başarısı ve gelişmesi yolunda bütün gayretini sarf eder. 

Yönetim kurulu kendi tutanakları ile genel kurul tutanaklarının gerekli defterlerin ve ortak 
listelerinin muntazam tutulmasından işletme hesabiyle yıllık bilançosunun kanuni hükümlere 
uygun olarak hazırlanıp tetkik olunmak üzere denetleme kuruluna, verilmesinden, sorumludur. 

Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif memurları kendi kusurlarından ileri gelen zararlar
dan sorumludur. Bunların görev kusurları ve suç teşkil eden davranışlarından dolayı ve özellikle 
kooperatifin para ve malları bilanço, tutanak, rapor ve başkaca evrak, defter ve belgeleri üzerin
de işledikleri suçlar anamükavelede belirtilen tedbirlerden ayrıca (Devlet memurları) gibi ceza
landırılır. 

V - Kooperatifin devri 

MADDE 63. — Kooperatifin âciz halinde bulunduğunu kabul ettirecek ciddî sebepler mevcut 
ise yönetim kurulu piyasada cari fiyatlar esas olmak üzere, derhal bir ara bilançosu tanzim 
eder. Sön yılın bilançosu veya daha sonra yapılan bir tasfiye bilançosu veyahut da yukarıda 
sözü geçen ara bilançosu kooperatif mevcudunun borçlarını artık karşılıyamıyacağmı belirtiyorsa. 
yönetim kurulu, bu husustan Ticaret Bakanlığının bilgili kılar ve genel kurulu derhal olağan
üstü toplantıya çağırır. Pay senetleri çıkarılmış olan bir kooperatifte son yılın bilançosunda 
kooperatif varlığının yarısı karşılıksız kalırsa yönetim kurulu derhal genel kurulu toplantı
ya çağırarak durumu ortaklara arz eder. Aynı zamanda ilgili mahkemeyi ve Ticaret Bakanlığı
mda: bilgili kılar. Ortakları ek ödemelerle yükümlü olan kooperatifler de Ticaret Bakanlığı 
ancak bilançoda tesbit edilen açık, 3 ay içinde ortakların ek ödemeleriyle kapanamadığı tak
dirde haberdar edilir. 

Malî durumun düzeltilmesinin görülmesi halinde, yargıç, yönetim kurulunun veya alacaklı
lardan birinin isteği üzerine iflâsın açılmasına erteliyebilir. Bu takdirde, mevcut defterlerinin tu
tulması, yönetim memuru atanması gibi kooperatif varlığının korunmasına ve devamına yarıyan 
tedbirleri alır. 

VI - îşten çıkarma 

MADDE 64. — Yönetim kurulu işlerin görülmesi ile görevlendirdiği kimseleri ve atadığı mü
dürleri ve diğer temsilci ve vekilleri her zaman azledebilir. 

işten çıkarılan kimselerin tazminat isteme hakları vardır. 

C) Denetleme kurulu 

- . 7 ' . - Seçim • • ' • . -

MADDE 65. — Denetçiler, genel kurul namına kooperatifin bütün işlem ye hesaplarını, tetkik 
eder. 

Genel kurul, denetleme organı olarak en az bir yıl için bir veya daha çok denetçi seçer. Ge 
nel kurul yedek denetçilerde seçebilir. Denetçilerin ve yedeklerinin kooperatif ortaklarından 
olmasiışart değildiıv. . ' : "• •:..,.•;.->;•.. •...'•.'.' 
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'•//'- Çalışma 

1. İnceleme yükümlüğü 

MADDE 66. — Denetçiler, işletme hesebiyle bilançonun defterle uygunluk halinde bulunup 
bulunmadığını, defterlerin düzenli bir surette tutulup tutulmadığını ve işletmenin neticeleriyle 
mameleki hakkında uyulması gerekli olan hükümlere göre işlem yapılıp yapılmadığını incele
mekle, yükümlüdür. Ortakların şahsan sorumlu veya ek ödeme ile yükümlü olan kooperatif
lerde, denetçiler, ortaklar listesinin usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığını da incelemek 
zorundadırlar. -

Yöneticiler bu maksatla denetçilere defterleri ve belgeleri verirler. Denetçilerin istekleri üze
rine müfredat defteri ve bu defterin hangi esaslara göre düzenlendiği ve bâzı konular hakkında 
bilgi verilir. 

2. Rapor düzenlenmesi 

MADDE 67. — Denetçiler her yıl yazılı bir raporla beraber tekliflerini genel kurula sun
maya mecburdurlar. 

Denetçiler, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanları, kanun veya 
esas mukaveleye aykırı hareketleri bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve 
gerekli hallerde aynı zamanda genel kurula haber vermekle yükümlüdürler. 

Denetçiler, yönetim ve genel kurul toplantılarına katılırlar. Ancak, yönetim kurulunda oy 
kullanamazlar. 

3. Sır saklama yükümlüğü 

MADDE 68. — Denetçiler, görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklanmasında kooperatifin 
veya ortakların şahısları için zarar umulan hususları kooperatif ortaklarına ve üçüncü şahıs
lara açıklıyamazlar. 

III - özel hükümler 

MADDE 69. — Anamukavele ve genel kurul karariyle denetleme teşkilâtı hakkında daha 
geniş hükümler koymak, denetçilerin görev ve yetkilerini artırmak ve özellikle ara denetlemeleri 
öngörmek mümkündür. 

ALTINCI BÖLÜM 

Kooperatifler Birliği, Kooperatifler Millî Birlikleri ve Türkiye Genel Kooperatifler Millî Bir
liği ve Danışma Kurulları, 

Görevler 

MADDE 70. — Kooperatifin müşterek menfaatlerini korumak faaliyetlerini koordine etmek 
ve denetlemek, dış memleketlerle olan münasooetlerini düzenlemek, kooperatif hareketlerini 
•geliştirmek ve eğitimini yapmak, kooperatifçilik konularında tavsiyelerde bulunmak gibi ge
nel hizmetlerin yerine getirilmesi için; kooperalifler bölge birlikleri, kooperatifler millî birliği 
ve Türkiye Genel Kooperatifler Millî Birliği kurulur. 
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A) Kooperatifler birliği 

MADDE 71. — Konuları aynı nitelikte olan yedi veya daha çok kooperatif, bir kooperatif
ler birliği kurulabileceğini esas mukavelelerinde î<sbit edebilirler. 

Kooperatifler birliği, kooperatif şeklinde ku ruluı*. 

1. Genel kurul 

MADDE 72. — Kooperatifler birliğinin en yot'kili organı anftmu'kavelede aksine hüküm bu
lunmadığı takdirde, temsilcilerden ve müdürleri nden kurulan genel kuruldur. 

Yönetim kurulu üyelerinin temsilci seçilmesi mümkündür. 

2. Yönetim kurulu 

MADDE 73. —- Birlik yönetim kurulu, birlik genel kuruluna dâhil üyeler arasından seçi
lir. 

3. Denetleme 

MADDE 74. — Birliğe katılan kooperatiflerin faaliyetlerini denetlemek hakkının birlik yö
netim kuruluna .akiolduğu anamulkavele ile tesbit edilebilir. 

4 - Yükümlülük 

MADDE 75. — Kooperatif birliğine katılan kooperatifin ortalMarıma, birliğe girmekle ikanun 
veya kendi kooperatiflerinin anamukavelesindeki yükümlülüklerden fazlası yüklenemez. 

B) Kooperatifler Millî Birlikleri 

MADDE 76. — Kooperatif birlikleri kendi aralarında iştlıgall konularıma veya bölge asasına 
göre kooperatif §clklinde kooperatifİer ımillî birlikleri kurabilirler. 

Kooperatifler Millî Biriliği Genel Kurulu federasyona dâhil biricilerin genel kurulları tarafın
dan seçilecek temsilcilerden kurulurlar. 

Birliklerin yönetlim kurulları üyeleri veya müdürleri Kooperatifler Millî Birliği.Genel Kurulu
na üye seçilebilirler. 

C) Türkiye Genel Kooperatifler Birliği 

MADDE 77. — Birliklerin ve kooperatifler millî birliklerinin tatmamı veya bir kısmının ka
tılması ile (kooperatif şeklinde Türkiye Genel Kooperatifler Millî Birl'ği kurulur. 

Her hangi bir kooperatifler birliğirj3 veya Kooperatifler Millî Birliğine dâhil oftmıyan ikaope-
ratifler de doğrudan doğruya Türkiye Genel Kooperatifler Millî Birliğine katılabilirler. 

Katılıma şartları Türkiye Genel Kooperatifler Millî Birliği Ancımukavelesinde belirtilir. 
Türkiye Genel Kooperatifler Millî Birliği Genel Kurulu bu birliğe dâhl'l kooperatif, birlik ve 

Kooperatifler Millî Birliği Gemel Kurulunca seçilecek temsilcilerden kurulur. Bu kurulun kaope^ 
ratif, birlik ve kooperatifler millî birlikleri yönetim kurullarından kurulacağı esas mukave'lıe ile 
hüküım altına alımabilir. 

D) Temsilcilerin belirtilmesi 

MADDE 78. — Birlik, Kooperatifler Millî Birliği ve Tüıfeiye Genel Kooperatifler Millî Birliği 
anamükaveleleri, bunların genel kurullarını teşkil edecek kooperatif, birlik ve kooperatifler ımillî 
birliği tcms'leUerinin adedini belirtir. 
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MADDE 79. — Birlikler, kooperatifler millî birlikleri, kooperatifler millî birlikleri1 anamuka-

veîelerini' bu kanun- hükümlerine göre hazırlarlar. 

MADDE 80. — Tüııkiye Genel Kooperatifler Millî Birliği Türkiye Genel Yönetim Kurulu ile 
Devlıet Plânlama Teşkilâtı, Ticaret, Tarıım, Mal! ye, Köy İşleri, İmar ve İskân Bakanlıkları koope
ratifleri finanse eden bankalar ve Türk Kooperatifçilik Kurumunun birer mümessilinin iştira
kiyle (Türkiye kooperatifleri danışıma kurulu) kuruluı*. 

Bu kurulun görev ve yetkileri, çalışma çekil ve şartları Ticaret Bakanlığınca hazırlanacak bür 
tüzükle tesbit olnuur. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Kooperatiflerin dağıtılması 

A) Dağıtılma sebepleri 

MADDE 81. — Kooperatif : 
1. Anamukavelesi gereğince; 
2. Genel kurul karariyle; 
3. İflâsın açılmasiyle; 
4. Diğer hailende Ticaret Bakanlığının mahkemeden alacağı karar üzerine; 
Umumi heyetçe ayrıca tasfiye memurları seçil mediği takdirde, yönetin kurulu tasfiye muame

lesini' yapabilir ve tasfiye işine görevlendirilenle ro bir ücret verilebilir. 

B) Ticaret Siciline bildirme 

MADDE 82. — İflâstan gayrı hallerde kooperatifin dağıtılmiası, yetkili organlar tarafından 
ticaret siciline tecsil ve ilân ettirilir. 

C) Tasfiye, mamelekin paylaştırılması 

MADDE 83. — Feshedilen kooperatifin bütün borçları ve ortak pay bedelleri ödendikten ve 
geriverild'ükten sonra kalan mallar ancak esas mukavelede 'bu husus öngörülmüş olduğu takdirde 
ortaklar arasında paylaştırılır. 

Anamukavelede başka bir hal tarzı kabul edilmiş olmadıkça paylaştırma, fesih anında mevcut 
ortaklar veya hukukî halefleri larasmda e§idolara k yapılır. 

Ortaklara paylaştırma yapılacağınla dair ana mukavelede açıklama olmadığı takdirde hesapların 
tasfiyesi netâ'cesdnde arta kalan tmiktar kooperatif ley.ne amacına uygun olarak harcanmak üzere 
Türkiye Genel Kooperatifler Millî Birliğine bira kılı*'. 

Böyle bir birlik kurulmamış ise Ticaret Bakanlığı emrine verilir. 

D) Birleşme suretiyle dağılma 

MADDE 84. — Bir kooperatif bütün aktif ve pasifleriyie diğer bir kooperatif tarafımdan 
devralınmak suretiyle feshedildiği takdirde aşağıdaki hükümler uygulanır. 

1. Devralan kooperatifin yönetilin kurulu feshedilen kooperatifin tasfiye hakkımdaki hüküm
lere göre alacaklarını bldi'ıımeyıe çağırır. 

2. Feshedilen kooperatifin mameleki borçları tediye veya teminata bağlanıncaya kadar ayrı 
olarak idare edilir. YönıetJmi, devralan kooperatifin yönetin kurulu üyeleri üzerine alır. 

3. Devralan kooperatifi yönetim kurulu üyeleri alacaklılara karşı yönet!lmiin ayrı olarak yü
rütülmesinden şahsan ve zincirliûme sorumludur la*. 
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4. Mamelekinin ayrı olarak yönetildiği süre içinde feshedilen kooperatife karşı açılacak, da

vlara fesihten önceki yetkili ımialıkanıe bakar. 
5. Feshedilen kooperatif alacaklılarının devralan1 kooperatif ve onun alacaklıları ile blaâ rmü-

nasebetlerimıde devralman mallar aynı süne içintl o feshedilen 'kooperatife iait sayılır. Devralan ko
operatif iu,.iflâsı halinde ise bu ımallar ayrı bir masa teşkil eder; gerekiyorsa yalniz dağılan 
kooperatifin borçlarının ödenımesinde kullanılır. 

6. Her ilkikooperatifin ımaımelekl, ancak feshedilen kooperatifin ..malları üzerinde tasarruf 
etmek caiz olduğu andan itibaren birleştirillelbilir. Kooperatifin feshMn 'tescili ticaret sicili memur
luğundan istenir; borçları ödendikten veya teminata bağlandıktan sonra kooperatifin 'baydı sil-
'dirilir. 

8. Kooperatifin feshinin tescili ile ortakları da bütün hak ve borçları ile birlikte devralan koope-
raaltiFe katılmış olurlar. ' ' '."..'.'"' '."'.'":". 

9. Mameleki ayrı idare edildiği slürece feshedilen kooperatifin ortakları yalnız onun 'borçları 
için ve o zamana kadar sorumluluklarının bağlı olduğu esaslar dairesind'e takiboliLnabilirler. 

10. Aynı süre esnasında, feshedilen kooperatifin ortaklarının sorumlulukları veya ek ödeme 
yükümlülükleri birleşme neticesinde bir hafiflemeye uğradığı ölçüde, bu hafifleme feshedilen koope
ratifin alacaklılarına karşı ileri sürülemez. 

11. Birleşme neticesinde feshedilen kooperatifin ortakları için şahsi sorumluluk veya ek ödeme 
yükümlülüğü doğduğu veya ağırlaştığı takdirde, birleşme kararı, ancak bütün ortakların 3/4 ünün 
çoğunluğu ile verilebilir. Sorumluluğa ve ek ödeme yükümlülüğüne mütedair hükümler birleşme kara
rına katılmamış olan ve bundan başka kararın ilânı tarihinden başlamak üzere 3 ay içinde kooperatif
ten çıkacağını bildiren ortaklara uygulanmaz. 

E) Bir kamu tüzel kişiliği tarafından devralınma 

MADDE 85. — Bir kooperatifin varlığı, belediye, ekonomik bir Devlet kuruluşu, kamu müessesesi 
veya kamu menfaatlerine yarıyan dernek veya cemiyetler tarafından da devralmabilir. Bu takdirde 
Genel Kurulca alınacak kararın feshe ait hükümlere göre tescil ve ilân ettirilmesi gerekir. 

Bu kararın ilân edildiği tarihten itibaren kooperatifin aktif ve pasifi devralana intikal etmiş olur. 
Fesli edilen kooperatifin adı ticaret sicilinden sildi rilir. Bu husus ayrıca ilân ettirilir. 

Birleşen müessese ile kooperatifin alacaklılarından her biri ilân tarihinden itibaren üç ay içinde 
yetkili mahkemeye başvurmak suretiyle birleşmeye itiraz edebilir. İtiraz hakkından vaz geçilmedikee 
yahut bu husustaki itirazın reddine dair mahkemece verilen karar kesinleşmedikçe veyahut mahkemece 

.takdir edilecek teminat,; müessese veya kooperatif tarafından verilmedikçe birleşme hüküm ifade et
mez. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Ticaret Bakanlığının görev ve yetkileri 

A) Genel olarak Bakanlığın görev ve yetkileri 

MADDE 86. — Bu kanunun uygulanmasını Ticaret Bakanlığı sağlar. 
Bu Bakanlığın kooperatifleri ilgilendiren başlıca görev ve yetkileri şunlardır : 
1. Kooperatiflere, birliklere, Kooperatifler Millî Birliklerine, Türkiyo Genel Kooperatifler Birli

ğine kuruluş ve organizasyonlarında yol göstermek, öğütleriyle yönatimlerinde ve çalınmalarında yar
dımcı olmak. 

2. Kooperatifleri, birlikleri, Kooperatifler Millî Birliklerini ve Türkiye Genel Kooperatifler Millî 
Birliğinin feshedilmesini gerektiren sebepleri mahkemeye duyurmak. 
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B) Hükümet komiserleri ve kararların muteberlik şartı 

MADDE 87. — Ticaret Bakanlığı kooperatiflerle kooperatif birliklerinin Kooperatifler Millî Bir
liklerinin ve Türkiye Genel Kooperatifler Millî Birliğinin Genel Kurul toplantılarında komiser bu
lundurur. 

G) Tip anamukavelename hazırlanması 

MADDE 88. — Ticaret Bakanlığı koperatifler, birlikler, kooperatifler millî birlikleri, Türkiye 
Genel Kooperatifler" Millî Birliği için tip anamukavelenameler hazırlıyabilir. 

D) Muhasebe usulü ve defterler 

MADDE 89. — Kooperatiflerin, birliklerin, kooperatifler millî birliklerinin ve Türkiye Genel 
Kooperatifler Millî Birliğinin mulıasebc usulleri ve mecburi olarak tutueakları defterler Ticaret Ba
kanlığınca belirtilebilir. 

Vergi Usul Kanununun bu hususlarla ilgili hükümleri saklıdır. 

E) Teftiş ve denetleme 

MADDE 90. — Ticaret Bakanlığı, kooperatiflerin, birliklerin, kooperatifler millî birliklerinin 
ve Türkiye Genel Kooperatifler Millî Birliğinin işlem, ve hesaplarını görevlendireceği kimselere de 
denetlettirebilir. 

Bu konuda görev alan kimseler Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin yetkilerini haiz olurlar. Bu teşek
küller denetini sonucuna göre Ticaret Bakanlığınca verilecek talimata uymak zorundadırlar. 

F) Teftiş ve denetleme ile görevlendirme 

MADDE 91. — Ticaret Bakanlığı teftiş ve denetleme işleri için kooperatifler birliklerini, koope
ratifler millî birlilkcrini veya Türkiye Genel Kooperatifler Millî Birliğini veyahut ilgili teşekkül
lerle müesseseleri de görevlendirebilir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Müteferrik hükümler 

A) Siyasi faaliyet yasağı 

MADDE 92. — Kooperatif toplantılarında ve kooperatif tesislerinde siyasi faaliyet gösterilemez. 
Kooperatif faaliyetleri siyasi maksatlara alet edilemez. 

B) Muaflıklar 

MADDE 93. — 1. Kooperatifler, kooperatifler birlikleri, kooperatifler millî birlikleri ve Tür
kiye Genel Kooperatifler Millî Birliği, 

a) Birbirinden ve ortaklarından aldıkları faiz ve kondisyonlar ile ortaklarına kefalet etmeleri do-
layısiyle bunlardan aldıkları paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisinden, 

b) Her nevi defterlerin tasdiki ve açılış tasdiklerinde sayfalarının mühürlenmesi harçtan ve Dam
ga Vergisinden, 

c) İcar ve isticar edilmemiş olmak ve irat getiren bir cihete tahsis edilmemiş bulunmak şartiyle 
sahiboldukları gayrimenkul mallar, Arazi, Bina, İktisadi Buhran ve Müdafaa vergilerinden, muaf
tırlar. 
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2. Gayrim eınıkuMerin irtifalk halklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin kooperatiflere, birliklere, 

kooperatifler millî birliklerine, Türkiye Genel Kooperatifler Millî Birliğine sermaye konulması 
halinde bunlar; Emlâk, Alım Vergisi Kanununun 9 ncu maddesindeki indirimli nisbetten, „• 

3. 5422 sayılı »Kurumlar Vergisi Kanununun 199 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin 16 ncı 
bendindeki esaslar dâhilinde Kurumlar Vergisi muaflığından faydalanırlar. 

C) Propaganda ve eğitim hizmetlerini sağhyacak fon 

MADDE 94. — Kooperatif propagandası, eğitimi ve organizasyonlarında yol göstermek, öğütle-
riyle yönetim ve faaliyetlerine yardımda bulunmak gibi hizmetler için kooperatiflerin safi fiyat far
kından her türlü masraflar çıktıktan sonra bakiyenin % 1 i Ticaret Bakanlığı emrinde bir fona yatı
rılır. 

D) Uyuşmazlıklar hakem kurulları 

MADDE 95. — Kooperatif ortakları ile kooperatifler, kooperatiflerle bağlı bulundukları birlikler, 
kooperatifler millî birlikleri ve Türkiye Genel Kooperatifler Birliği arasında iştigal konularına 
giren hususlardan dolayı çıkan anlaşmazlıklar, genel hükümler saklı kalmak şartiye anamukavelele-
rinde öngörülen hakem kurullarınca da halledilebilir. 

E) Saklı hükümler 

MADDE 96. — 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile 2836 sayılı Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanunu hükümleri ve 7116 sayılı Kanunun Yapı Kooperatiflerine ait hüküm
leri saklıdır. Şu kadar ki, yukarıda zikredilen kanunlarda sarahat olmıyan hallerde bu kanun hüküm
leri uygulanır. 

MADDE 97. <— 2834 ve 2836 sayılı kanunlarla kurulan kooperatifler, millî birlikler halinde teş
kilâtlanabilecekleri gibi Türkiye Genel Kooperatifler Millî Birliğine girebilirler. 

F) Mahkeme usulü 

MADDE 98. — îş bu kanuna göre mahkemeler basit mahkeme usulüne tâbidir. 

G) Kaldırılan hükümler 

MADDE 99. — Ticaret (Kanununun kooperatiflere ait 6 ncı faslını teşkil eden 485/502 nci madde
leri bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren kalkar. 

Geçici hüküm 

GEÇİCİ MADDE 100. — Halen kurulmuş ve faaliyette bulunan kooperatifler anamukavelelerini 
1 sene içinde bu kanun hükümlerine intibak ettirmek zorundadırlar. Bu hususa riayet etmiyen koo
peratifler münfesih sayılırlar. Kanun bakımından tasfiye ile vazifelendirilmiş kimseler tarafından 
fesihten başlıyarak 2 ay içinde tasfiyeye geçilmediği takdirde Hazinece dahi mahkemeden tasfiye memu
ru atanması istenebilir. 

Anamukavelelerini bu kanuna intibak ettirmek için kooperatiflerin yapacakları genel kurullar, 
âdiyen toplanan genel kuralların usul ve çoğunluğuna göre karar verirler. 

Fi) Yürürlüğe girme 

MADDE 101. — Bu kanun yayımlandığı tarihten 3 ay sonra yürürlüğe girer. 

t) Kanunu yürütecek ynakam 

MADDE 102. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 30 . 6 . 1967 

Esas No. : 1/151, 2/232, 2/53 
Karar No. : 2 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
4 . 3 . 1966 tarihinde kararlaştınlan «Kooperatifler kanunu tasarısı» ile Bursa Milletvekili Kasım 
önadım'm, Kooperatifler kanunu teklifi ve Konya Milletvekili Fakih özfakih ile Adana Milletve
kili Kemal Sanibrahimoğlu ve 23 arkadaşının, Kooperatifler kanun teklifleri için genel kurulun 
20 . 1 . 1967 tarihli 34 ncü Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzda görüşül
meye başlanmış ve müzakerelere esas olarak da Hükümet tasarısı alınmıştır. 

Memleketimizde her nevi kooperatifi kapsıyan müstakil bir kooperatifler kanunu yoktur. Sayı
ları 7 bine yaklaşan kooperatifler ile Türk îkooperatifçilerini bu husus ciddî sıkıntılara sokmakta
dır. Sözü edilen sıkıntıları gidermek ve bu sahadaki başluğu doldurmak için hazırlanan kanun tasa
rısı komisyonumuzca 15 . 3 . 1967 tarihinde konuşulmıya başlanmıştır. Bugüne kadar 12 toplantı 
yapan komisyonumuz 76 saat çalışarak 102 madde olan tasarının 82 maddesinde değişiklik yapmış, 
20 maddesini de aynen kabul ederek çalışmalarını tamamlamıştır. 

Kanun tasarısının aldığı son şekle göre getirdiği yenilikleri şöyle özetliyebiliriz. 
1. Bütün Türk vatandaşları kooperatif kurmak hakkına sahiptir. Kooperatiflere girmek ve çık

mak herkesin ihtiyarmdadır. Bir kimse dilediği ntebette sermaye koymak ve dilediği müddet mua
mele yapması kendi arzusuna bağlıdır. Kooperatif ortaklan aralanndaki münasebetleri anasözleşme-
lerle düzenlerler. Tasan hiçbir zorlayıcı hüküm getirmediği gibi; bu kuruluşlann Hükümet emri ile 
yukardan aşağıya idare edilme görüşünü reddetmektedir. Buna göre kooperatifler hür nizam içinde 
serbest teşebbüs gücünü desteklemek, toz haline gelmiş küçük sermayelerin birleşerek bir özel sek
tör kaynağı yaratan müesseseler olarak çalışacaklardır. 

2. Anayasanın 51 nci maddesinde zikredildiği gibi kooperatifçilikte Devletin rolü mutlak mü-
zaharet olarak yer almıştır. Vesayet altında kooperatifçiliğin gelişip faydalı olacağı fikri itibar 
görmemiştir. Her mevzuda kurulacak kooperatifler bu esaslar dâhilinde teşkilâtlanacaklardır. 

3. Bugüne kadar kooperatiflerde üst kuruluşlar olabileceğine dair kanuni bir müeyyide bulun-
ma-maktaydı, taşanınızda aynı mevzuda; kurulmuş kooperatifler bölge birlikleri, birlikler, merkez 
birlikleri, merkez birlikleri de Türkiye Millî Kooperatifler Birliği gibi kuruluşlarla yurt çapında 
teşkilâtlanma imkânına kavuşacaklardır. 

Tasarının 80 nci maddesine göre; Hükümet üyelerinin, Plânlama Teşkilâtının, Türk Kooperatif
çilik Kurumunun, Türkiye Ticaret Odalan, Sanayi Odalan ve Ticaret Borsalan Birliği, Türkiye 
Ziraat Odalan Birliği, Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu ve Türkiye îşçi Sendikalan Konfede
rasyonunun (TÜRKÎŞ) ve kooperatifleri finanse eden bankalar ve müesseselerin katılmalan ile bir 
danışma jkurulu kurulması hüküm altına alınmıştır. Bu kurulun çalışması bir tüzükle temin edile
cektir. 

4. a) Kanun tasansı kooperatiflerin her çeşidi için bâzı muafiyetler de getirmektedir. Bu cüm
leden olarak her kooperatif birbirlerinden aldıkları faiz ve komüsyonlar, ortaklanna verdikleri ke
faletler sebebiyle aldıklan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden, 

b) Her nevi defterlerin tasdiki ve mühürlenmesi ile tüzüklerinin tasdiki dâhil her türlü noter 
tapu harcı ve Damga Resminden, 

c) Sahibolduklan gayrimenkullerin Arazi, Bina, tktisat, Buhran ve Müdafaa vergilerinden, 
d) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 199 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin 16 

nci bendindeki esaslar dâhilinde Kurum Vergisinden muaf olacaklardır. 
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DEĞİŞTİRİLEN MADDELERİN GEREKÇELERİ : 

Kooperatifler kanunu tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kooperatif ve kurulu§u 

A) Tarif : 

MADDE 1. — Kooperatifin tarifini veren tasarının 1 nci maddeinin 4 ncü satırındaki (tüzel ki
şiler) ibaresi çıkarılmış ve yerine 9 ncu maddede sayılan «özel idareler, belediyeler, köyler, kamu 
tüzel kişileri ile cemiyetler ve dernekler», kelimelerinin ikamesi zaruri görülmüştür. Kooperatif
ler daha ziyade ferdî esasla kabul etmiş olduğuna göre sırf ticari şirketlerden kurulan bir koopera
tifin bâzı mahzurlar tevlidedeceğinden tahdidedilmesi yönüne gidilmiştir. 

MADDE 2. — Kooperatifin kuruluş, muteberlik şartları, isim kullanma yetkisini gösteren 
tasarının 2 nci maddesindeki (Anamukavele) tâbiri «Anasözleşme» olarak öz Türkçeleştirilmiş ve 
metin bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kooperatifin kurulmasında izin verme, tescil ve ilân işlerini tanzim eden tasa
rının 3 ncü maddesindeki (Anamukavele) tâbiri «Anasözleşme»ı olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Mecburi hükümleri muhtevi tasarının 4 ncü maddesinde (Anamukavele) tâbiri 
«Anasözleşme» olarak değiştirilmiş, 9 ncu fıkradaki (fiyat farkı) tâbiri «Gelir gider farkı» olarak 
düzeltilmiş ve madde bu haliyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İhtiyari hükümleri tanzim eden tasarının 5 nci maddesindeki (Anamukavele) 
«Anasözleşme»! olarak değiştirilerek kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Yorumlayıcı hükümleri gösteren tasarının 6 nci maddesindeki (Anamukaleve) 
tâbiri «Anasözleşme»! olarak değiştirilmiş, 5 nci satırındaki (geleneklere göre) kelimeleri kaldı
rılarak yerine «yazılı olarak imza karşılığı»! kelimeleri ikame edilerek madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Kooperatifin tüzel kişiliğini gösteren ve sorumluluğunu tâyin ve tesbit eden ta
sarının 7 nci maddesinin 2 nci satırındaki (sonra) kelimesi sehven yazıldığı anlaşılan «önce»( ola
rak düzeltilmiş ve bu değişiklikle madde kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ortaklık sıfatının kazanılması ve kaybedilmesi 

a) Ortaklığa girme şartları ve ek ödemeler : 

1. Yüklenmelerin açıklanması : 

MADDE 8. — Maddenin matlabmdaki (yüklenmelerin) kelimesi yerine «yükümlerinin»ı olarak 
madde içindeki deyimlere mütenazır olarak değiştirilmiştir. Keza (Anamukavele) yerine «Ana
sözleşme»! tâbiri kullanılmıştır. Tasarının 5 nci satırındaki (kooperatif) kelimesinden sonra «,»• 
bir virgül konarak «ortaklarına»; kelimesinin eklenmesi ve bunu takibeden (dışında) kelimesin
den sonra gelen (ortaklarına) kelimesinin silinmesi kabul edilmiş ve böylece maddeye vuzuh ve
rilmiştir. 

MADDE 9. — Kamu tüzel kişilerinin ortaklığını gösteren tasarının 9 ncu maddesinin matlabmda
ki (kamu) kelimesi maddeyi tam olarak kapsamadığından çıkarılmıştır. İkinci satırdaki (dernekler) 
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kelimesinden sonra «Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve kooperatifler» kelimelerinin ilâvesi uygun mü
talâa edilmiştir. Çünkü, böylece bunların kooperatiflerde ortak bulunması kooperatiflerin geliş
mesinde yararlar sağlıyacaktır. 

Madde 10. — Her ortağa kooperatiften çıkma hakkı tanınmıştır. Şayet çıkma keyfiyeti ko
operatifin mevcudiyetini tehlikeye düşürecekse mahkeme kararı ile muhik bir tazminat ödenme
sini, Anasözleşmenin hükme bağladığı gösteren tasarının 10 ncu maddesinde (Anamukavele) 
kelimesi «Anasözleşme» olarak düzeltilmiş ve bu değişiklikle madde kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Ortaklıktan çıkmayı 5 yıl ile sınırlandıran tasarının 11 nci maddesinde (Ana
mukavele) kelimesi «Anasözleşme» olarak düzeltilmiş ve bu değişiklikle madde kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Ortaklıktan çıkmak istiyen üyenin çıkış zamanı ve süresini tanzim eden ta
sarının 12 nci maddesinde (Anamukavele) kelimesi «Anasözleşme» olarak düzeltilmiş ve bu deği
şiklikle madde kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Yönetim kurulunun ortağın kooperatiften ayrılma isteğine karşı koyması, ha
linde, ortak çıkma dileğine noter aracılığı ile kooperatife bildirmesini kâfi gören tasarının 13 ncü 
maddesinde (Anamukavele) kelimesi «Anasözleşme» olarak düzeltilmiş ve bu değişiklikle madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Ortağın ölümü hali ve neticelerini bildiren tasarının 14 ncü maddesine vuzuh 
vermek için : 

«Ortağın ölümü ile ortaklık sıfatı sona erer. 
Anasözleşmede gösterilecek şartlarla ölen ortağın mirasçılarının kooperatifte ortak olarak 

kalmaları sağlanabilir.» 
Şeklinde yeniden tedvin edilerek madde kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Görev ve hizmetin bitmesi, taşınmaz mal veya işletme karşılığı ortaklık mat-
labı altında; ortaklık sıfatı bir görev veya hiz netin yerine getirilebilmesine bağlı olacağını; 
görev ve hizmetin hitamında ortaklığın devamı hakkında Anasözleşmeye hüküm konulabilece
ğini gösteren tasarının 15 nci maddesinde (Anamukavele) kelimeleri «Anasözleşme» olarak dü
zeltilmiş ve bu değişiklikle madde kabul edilmiştir. 

Madde 16. — OrtaTdıktan çıkarılma, esasları ve itirazları gösteren tasarının 16 nci maddesi 
karışık görüldüğünden yeniden tanzimi cihetine gidilmiş ve aynı zamanda çıkarılmanın hak ve 
hukuk kaidelerine göre kanunen olması için Anasözleşmede yer almasını temin etmek gayesiyle 
yeniden kaleme alınmış ve madde böylece aşağıdaki şekilde : 

«c) Ortaklıktan çıkarılma esasları ve itiraz : 

Madde 16. — Anasözleşme, kooperatif ortaklığından çıkarılmayı gerektiren sebepleri tâ
yin edebilir. Bunların dışındaki haklı sebeplerle de ortaklıktan çıkarılmak mümkündür. 

Ortaklıktan çıkarılmaya yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulca karar verilir. Anasöz
leşme, çıkarılanın genel kurula başvurma hakkı saklı kalmak üzere, bu hususta yönetim kurulu
nu da yetkili kılabilir. 

Çıkarılma karan gerekçeli olarak tutanağa geçirileceği gibi, ortaklar defterine de yazılır. 
Kararın onaylı örneği, çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere, on gün içinde notere tevdi edilir. 
Bu ortak tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde itiraz dâvası açabilir. Tebliğ edilen karar, yöne
tim kurulunca verilmişse, ortak, üç aylık süre içinde genel kurula da itiraz edebilir. Bu itiraz, 
ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere, yönetim kuruluna noter aracılığı ile tevdi ettirile
cek bir yazı ile yapılır. Genel kurula itiraz edildiği takdirde, yönetim kurulunun çıkarma kararı 
aleyhine itiraz dâvası açılamaz, itiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karşı itiraz dâvası 
hakkı saklıdır. 
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Üç aylık süre içinde, genel kurula veya mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edilmiyen çı

karılma kararları kesinleşir.» 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Kooperatiften çıkan ve çıkarılan ortaklarla hesaplaşma süresi ve yükümlülüğü 
tanzim eden tasarının 17 nci maddesinde (Anamukavele) kelimeleri «Anasözleşme» olarak dü
zeltilmiş, üçüncü fıkra lüzumsuz muamelelere yol açacağından metinden tamamen çıkarılmış 
ve bu şekliyle madde kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ortakların hak ve ödevleri 

A) Ortaklık senedi : 

Madde 18. — Maddenin dördüncü satırındaki (kooperatif) kelimesinden sonra gelen (yönet
mek ve imzasını kullanmak) kelimeleri kaldırılarak yerine «temsile» kelimesinin ikamesi uygun 
görülmüştür. Zira hem yönetici ve hem imzasını kullanmak salâhiyetine haiz kimselerin çokluğu 
karışıklıklara meydan vereceği nazarı itibara alınarak bu gibi kimselerin adedini azaltmak ba
bında gerekli görülmüştür. Temsile yetkili şahıs hem yönetici hem de imza sahibidir. 

Maddenin son fıkrasının birinci satırında (adı yazılı olur. Ancak bunlar) kelimeleri fazla gö
rüldüğünden çıkarılmış ve yapılan bu değişiklikle madde kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Ortağın, ortaklık paylarının naııl olacağını ve şahsi alacaklarının kooperatifin 
dağılması halinde alınabilmesi ve üçüncü şahıslar tarafından haczini tanzim eden tasarının 19 ncu 
maddesinde (Anamukavele) kelimesi «Anasözleşme» olarak düzeltilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrası redaksiyon yönünden «kooperatife giren her şahsın en az bir ortaklık 
payı olması gerekir. Anasözleşmede, en yüksek had tesbit edilir. Bir ortağın bu had dâhilinde 
birden fazla pay almasına cevaz verilebilir.» şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkra kooperatiflerin 
inkişafına mâni görüldüğünden tamamen kaldırıl niştir. Dördüncü fıkra da keza çıkarılarak «Her 
kooperatifin iştigal mevzuuna göre, lüzumlu krediler banka ve diğer kredi müesseselerince sağla
nır.» şeklinde yeniden kaleme alınmıştır. Yurdunuzda kooperatifçiliğin gelişmesi ve cazip hale 
gelmesi bakımından kooperatiflere kredi açılman lüzumuna komisyonumuzca zaruret görülmüş
tür. Bugün krediden mahrum kooperatiflerin gelişemediği bir yana hattâ dağıldığı görülmüştür. 
Kooperatif ortaklarının müşterek müteselsil kefaleti altında kooperatifin mânevi şahsiyetine kredi 
sağlanması bunların yaşaması ile inkişafı yönün len zaruridir. Kredi verilme usulleri, faiz nisbet-
leri ve zaman unsurları hakkında Hükümet müspet çareler aramalıdır. 

Madde 20. — Ortakların aynı neviden sermaye koyabileceklerine ve kooperatifin işletme ve 
aynları devralabilmeleri Anasözleşme ile kabul edebileceğini gösteren tasarının 20 nci maddesin
de (Anamukavele) kelimesi «Anasözleşme» olarak düzeltilmiş ve bu değişiklikle madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 21. — Anasözleşmede aynların değeri tesbit edilmemişse ilk genel kurul 2/3 ekseriyet
le seçtiği bilirkişi tarafından değer tesbiti yapılacağı, mezkûr ekseriyet temin edilememişse mah
kemeye mahkemece bilirkişinin isteneceğini göste :en tasarının 21 nci maddesindeki (Anamukavele) 
kelimesi «Anasözleşme» olarak düzeltilmiş ve maddeye son fıkra olarak : 

«Seçilen bilirkişi veya bilirkişiler tarafından verilen rapora karşı tebliğ tarihinden itibaren 
1 hafta içinde mahallî Sulh Hukuk Hâkimine karşı itiraz edebilirler. Mahkemenin vereceği ka
rar kesindir.» 

eklenmiş, değişiklikle ve ilâve ile madde kabul edilmiştir. 

M. Meclîsi (S. Sayısı : 351) 



— 55 — 
Madde 22. — Karar nisabı, raporların kabulünü gösteren tasarının 22 nci maddesi komis

yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 23. — Ortakların hak ve vecibelerde eşitliğini gösteren tasarının 28 ncü maddesi ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 24. — Bilgi edinmek hakkı, bilanço matlabı altında tasarının 24 ncü maddesi (fiyat 
farkı) yerine «gelir - gider farkı» terimi kullanılmıştır. Zira fiyat farkı dar anlam taşımakta yal
nız istihlâk kooperatiflerine has bir terim olarak mütalâa edilmektedir. Halbuki gelir - gider far
kı terimi daha genel anlam taşıdığı düşünüldüğünden değiştirilmiştir. 

Ayrıca 25 nci maddenin son fıkrası madde ile ilgili görülmediğinden bu maddeye bir fıkra 
olarak ilâvesi uygun görülmüş ve böylece madde : 

«Yönetim kurulunun gelir - gider farklarının dağıtımı şekli hakkındaki tekliflerini ihtiva eden 
yıllık çalışma raporu ile bilanço ve denetçilerin 66 ncı madde hükümlerine uygun olarak tanzim 
edecekleri rapor genel kurulun yıllık toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren bir yıl süre 
ile kooperatif merkezinde ve varsa şubelerinde ortakların tetkikine âmâde tutulur. 

Talebeden ortaklara bilanço ve gelir • gider farkı hesaplarının birer suretinin verilmesi mec
buridir. 

Ortakların bilgi edinmek hakkı, anasözleşme veya kooperatif organlarından birinin karan ile 
bertaraf edilemez veya sınırlandırılamaz.» 

Şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Madde 25. — Ticari defterler ve sır saklama hükümleri ve ceza matlabı altında tasarının 
25 nci maddesinin 1 nci fıkrası maddenin matlabı ile ilgili bulunmadığından buradan çıkarılma
sına ve 66 ncı maddeye bir fıkra olarak eklenmesi komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

İkinci fıkranın dokuzuncu satırındaki (üzerine) kelimesinden sonra «husule gelen zararın 
miktar ve mahiyetine göre» kelimelerinin eklenmesi ve bundan sonra gelen (her hangi bir zarar 
umulmasa dâhi) kelimelerinin metinden çıkarılması uygun mütalâa edilmiştir. Zira her hangi 
bir zarar umulmasa dâhi deyimi ceza prensiplerine aykırı düşmekte olup tatbikatta birçok hak
sız muamelelere muhatabolacağı düşüncesi ile kaldırılmıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrası 24 ncü maddeye son fıkra olarak aktarıldığı için bu maddeden çı
kartılmıştır. 

Yapılan bu değişiklikle madde kabul edilmiştir. 

Madde 26. — Ortakların genel kurul toplantılarına katılmak, seçmek ve seçilmek haklarını 
tanzim eden tasarının 26 ncı maddesindeki (Anamukavele» kelimesi «Anasözleşme» olarak düzen
lenmiş ve maddenin 2 nci satırındaki (getirmiyen) kelimesinden sonra (adi genel kurul top
lantısında altı ay evvel ortak olmıyan» kelimelerinin eklenmesi uygun görülmüştür. Zira kongre 
kazanmak amacı ile art düşüncelerle işbaşındaki yönetim kurullarının alelacele ortak kaydetmek 
suretiyle ekseriyeti sağlamak amacını önlemek gayesi güdülmüştür. 

Maddenin üçüncü satırındaki (Ancak..) kelimesi ile başhyan son cümlenin 56 ncı maddeye 
konması mevzu bakımında daha yerinde görüldüğünden 26 ncı maddeden çıkarılmış ve yapılan 
bu değişiklikle madde kabul edilmiştir. 

Madde 27. — Ortakların, ödev ve sorumlulukları, süre ve ortaklığın yok olmasını tanzim eden 
tasarının 27 nci maddesindeki (Anamukavele) kelimesi «Anasözleşme» olarak düzeltilmiştir. Mad
denin 3 ncü satırındaki (ortaklarından) deyiminden sonra «elden yazık olarak veya» kelimeleri
nin eklenmesi tebligatların kolayca yerine ulaşmasını sağlaması bakımından gerekli görülmüş 
ve yapılan bu değişiklikle madde kabul edilmiştir. 

Madde 28. — Kooperatifin sorumluluğunu gösteren tasarının 28 nci maddesindeki (Anamuka
vele) kelimesi (Anasözleşme» olarak düzeltilmiş ve yapılan bu değişiklikle madde kabul edilmiş
tir. 
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Madde 29. — Anasözleşmenin, kooperatifin varlığı borçlarını karşılamaya yetmediği takdir

de, ortakların da şahsan ve sınırsız olarak sorumlu tutabileceğini hüküm altına alan tasarının 
29 ncu maddesinde (Anamukavele) kelimesi «Anasözleşme» olarak düzeltilmiş ve bu değişiklikle 
madde kabul edilmiştir. 

Madde 30. — Anasözleşmenin, 29 ncu maddede derpiş edilen halde ortakların kooperatifteki 
paylarının tutarı ile orantılı veya belli bir miktarı ile sorumlu olacağını tanzim eden tasarının 
30 ncu maddesinde (Anamukavele) kelimesi «Anasözleşme» olarak düzeltilmiş ve bu değişik
likle madde kabul edilmiştir. 

Madde 31. — Anasözleşmenin ortakların sorumluluğu yerine veya buna ilâveten ortakları ek 
rının 31 nci maddesinde (Anamukavele) kelimesi «Anasözleşme» olarak düzeltilmiştir. 

Tasarıda (iş hacmi) deyimi yoktur. Ortağın yaptığı muamelelerden dolayı zarara iştirak etme
si maksadiyle metne ithal edilmiştir. Tasarının 4 ncü maddesinde (Ortakların sorumluluğu) nun 
mahiyet ve derecesinin belirtilmesi âmir hükümler arasında yer aldığından mezkûr ibare bu mak
satla maddeden çıkarılmıştır. 

Ek ödemeler ihtiyari bir hükümle maddede yer almıştır. Ek ödemelere lüzum gören koope
ratifler kuruluşta bu ek ödemeler üzerinde durmaları ve gereğine göre anasözleşmelerinde yer 
vermeleri tercihe şayan görülmüştür. İlerde ödeme şekli bakımından ihtilâfa yer verecek nitelik
te mütalâa edildiğinden maddenin 2 nci fıkrası metinden çıkarılmış ve böylece : 

«Madde 31. — Anasözleşme, ortaklara ek ödemelerle yükümlendirebilir. Ancak, ek ödemelerin 
yalnız bilanço açıklarını kapatmada kullanılması şarttır. Ek ödeme yükleme sınırsız olabileceği 
gibi belirli miktarda veya iş hacmi ile veya paylarla orantılı olarak sınırlandırılabilir. 

Kooperatifin iflâs halinde ek ödemeleri isteme hakkı iflâs idaresinindir.» geklinde değiştirile
rek kabul edilmiştir. 

Madde 32. — Ortaklara sorumluluğunu belirli bir zamana veya bâzı ortak gruplarına bı
rakan tasarının 32 nci maddesinde (Anamukavele kelimesi «Anasözleşme» olarak düzeltilmiş ve 
yapılan bu değişiklikle madde kabul edilmiştir. 

Madde 33. — Kooperatifin iflâsı halinde usulü gösteren tasarının 33 ncü maddesi komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 34. — Ortakların sorumluluğunu Anasözleşme ile tadil edilebileceğinin gösteren ta* 
sannın 34 ncü maddesinde (Anamukavele) kelimesi «Anasözleşme» olarak düzeltilmiş ve yapılan 
bu değişiklikle madde kabul edilmiştir. 

Madde 35. — Kooperatife yeni giren ortakların sorumluluğunu gösteren tasarının 35 nci 
maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 36. — Bir ortağın ayrılmasından veya kooperatifin dağılmasından sonra sorumluluğu 
gösteren tasarının 36 nci maddesinde (Anamukavele) kelimesi «Anasözleşme» olarak düzeltil
miştir. 

Maddenin birinci satırındaki (ölüm) yerine «ölür» şeklinde tab'ı hatası olarak basıldığından 
düzeltilmiş, ikinci satırındaki (kooperatiften) kelimesinden sonra «ayrılışının kesinleştiği tarih
ten» kelimelerinin ilâvesi ve aynı yerdeki (ayrılırsa, ayrılmanın ticaret siciline tescilinden) kıs
mının çıkanlması tescil işlemi bir külfet olarak kabul edildiğinden zaruri görülmüş ve yapılan 
bu değişiklikle madde kabul edilmiştir. 

Madde 37. — Ortaklann sorumluluğunda zamanaşımını gösteren tasarının 37 nci maddesi ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. ' 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kooperatif hesaplan 

A) Fiyat farkları, bölünmesi ve paylara faiz verilmesi : 
Dördüncü bölüm matlabındaki (Fiyat farkları) ibaresi 24 ncü maddeye mütenazır olarak «Ge

lir gider farkları» olarak düzeltilmiştir. 

Madde 38. — Anasözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça bir yıl içinde elde olunan hâsı
lanın tamamı kooperatifin yedek akçelerine ilâve edileceğini bildiren tasarının 38 nci maddesinde 
(Anamukavele) kelimesi «Anasözleşme», (fiyat farkı) kelimeleri «Gelir gider farkı» olarak değiş
tirilerek düzeltilmiş ve madde böylece kabul edilmiştir.. 

Madde 39. — Gelir gider farkının % 10 u yedek akçe olarak ayrıldıktan sonra geri kalanı or
taklara dağıtılacağını bildiren tasarının 39 ncu maddesinde (Anamukavele) kelimesi «Anasöz
leşme» (fiyat farkı) kelimesi «Gelir gider farkı» olarak değiştirilerek düzeltilmiş ve madde böy
lece kabul edilmiştir. 

Madde 40. — Ortak ve personel için yardım fonlarını gösteren tasarının 40 nci maddesinde 
(Anamukavele) kelimesi «Anasözleşme» olarak değiştirilerek düzeltilmiş ve madde böylece ka
bul edilmiştir. 

Madde 41. — Gelir gider farkından ilk ayrılacak fonları gösteren tasarının 41 nci maddesinin 
matlabındaki ve metnindeki (fiyat farkı) kelimesi (Gelir gider farkı» ve keza (Anamukavele) 
kelimesi «Anasözleşme» olarak değiştirilerek düzeltilmiş ve madde böylece kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Kooperatif organları 

A) Genel Kurul : 

1. Yetki : 

Madde 42. — Tasarının 42 nci maddesinde Genel Kurulun en yetkili organ olduğunu ve bil
dirilen yetkilerini devir ve terk edemiyeceğini göstermiştir. (Fiyat farkı) kelimesi «Gelir gider 
farkı» ve keza (Anamukavele) «Anasözleşme» olarak değiştirilmiş ve 2 ve 4 nolu bendlerdeki 
(Denetleme) kelimesi yerine «Denetçiler» odarak değiştirilmiş, 5 nci benddeki (yetkiler için de) 
kelimeleri kaldırılmış yerine «konular hakkında» ibaresi ikâme edilmiş bu şekilde maddeye vuzuh 
verilmiştir. 

Madde 43. — Genel kurulu toplantıya çağırmaya yetkili olanlara anasözleşme ile bildiren ta
sarının 43 ncü maddesindeki (Anamukavele) kelimesi «anasözleşme» olarak, (denetleme kurulu) 
«denetçiler kurulu» olarak düzeltilmiş ve yapılan bu değişiklikle madde kabul edilmiştir. 

Madde 44. — En az 4 ortağın yönetim kurulu vasıtasiyle genel kurulun toplantıya çağırabi
leceğim, yönetim kurulunun kaçınması halinde Ticaret Bakanlığının doğrudan doğruya veya dola-
yisiyle çağında bulunacağını, uymadığı takdirde mahallî mahkemeye başvurulabileceğini gösteren 
tasarının 44 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 45. — Genel kurulun anasözleşmede gösterilen şekil ve surette toplantıya çağırılacağı
nı bildiren tasarının 45 nci maddesinde (anamukavele) kelimesi «anasözleşme» olarak düzeltil
miş, 2 nci satırına «toplantı nisabı anasözleşmede gösterilir.» cümlesinin ilâvesi uygun görülmüş 
ve bu haliyle madde kabul edilmiştir. 
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Madde 46. — Gündemi bildiren tasarının *46 cı maddesinde (anamukavele) kelimesi «anasöz-

leşme» olarak düzeltilmiş ve yapılan bu değişiklikle madde kabul edilmiştir. 

Madde 47. — Bütün pay sahiplerinin genel kurul toplantısında hazır bulundukları halde toplan
tıya çağın hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa dahi kararlar alınabileceğini gösteren tasannın 
47 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 48. — Genel kurulda her ortağın yalnız 1 oy hakkına sahibolabileceğini gösteren tasan
nın 48 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 49. — Bir ortak yazı ile izin vermek suretiyle genel kurul toplantısında oyunu, başka 
bir ortağa kuUandırabileceğini gösteren tasannın 49 ncu maddesinde (anamukavele) kelimesi 
«anasözleşme» olarak düzeltilmiş, ikinci fıkradaki (üye) kelimesi «ortak» olarak değiştirilmiştir. 

İkinci fıkradaki 1000 rakamı az görüldüğünden 2000 olarak, (9) rakamı çok görüldüğünden 
«5» olarak değiştirilmiş ve bu haliyle madde kabul edilmiştir. 

Madde 50. — Kooperatifin işlerini görenler, denetçiler hariç, yönetim kurulunun ibrasına ait 
kararlarında oy kuUanamıyacaklannı bildiren tasarının 50 nci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 51. — Kanun ve anasözleşmede aykırı bir hüküm bulunmadıkça genel kurul kararların
da ve seçimlerde usulü gösteren tasarının 51 nci maddesindeki (anamukavele) «anasözleşme» ola
rak düzeltilmiş ve bu değişiklikle madde kabul edilmiştir. 

Madde 52. — Ortakların paylarının nasıl artırılabileceğini gösteren tasannın 52 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 53. — Genel kurul kararları aleyhine yetkili mahkemeye kimlerin başvurabileceklerini 
gösteren tasarının 53 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 54. — Mektupla oy verilebileceğini ve temsilciler toplantısını gösteren tasannın 54 ncü 
maddesinde (anamukavele) kelimesi «anasözleşme» olarak düzeltilmiş. Birinci satırdaki (300) ra
kamı «2000» olarak kabul edilmiştir. Yine bu satırdaki (veya ortaklannın çoğunluğu tüzel kişi
ler) ibaresi tüzel kişilerin kongreye katılmalan faydalı olacağından mektupla oy kullanmaları doğ
ru görülmediğinden metinden çıkarılmıştır. 

Maddenin 2 numaralı bendinin ikinci satırındaki (üzere) kelimesinden sonra «kendi aralannda» 
ibaresi temsilcinin de ortak olmasını temin babında ilâvesi uygun görülmüştür. 

Yapılan bu değişiklikle madde kabul edilmişt'r. 

Madde 55. — Yönetim kurulu görev ve üye sayısını bildiren tasannın 55 nci maddesindeki 
(anamukavele) kelimesi «anasözleşme» olarak değiştirilmiş ve (yönetim) «yöneten», (kişi) «kişi
ler» olarak redaksiyana tabi tutulmuş ve bu şekilde madde kabul edilmiştir. 

Madde 56. — Üyelik şartlannı gösteren tasannın 56 ncı maddesinin 1 nci fıkrası aynen kabul 
edilmiştir. 

2 nci fıkra lüzumsuz ve Anayasaya aykırı görüldüğünden metinden tamamen çıkarılmış bu
nun yerine 2 nci fıkra olarak : 

. «Yönetim kuruluna üye olabilmek için yüz kızartıcı bir suçtan veya ağır hapsi gerektiren bir 
cürümden dolayı mahkûm edilmemiş olmak şarttır.» İkame olunmuş ve bu şekliyle madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 57. — üyelik süresini gösteren tasarının 57 nci maddesindeki (anamukavele) kelimesi 
«anasözleşme» olarak düzeltilmiş ve yapılan bu değişiklikle madde kabul edilmiştir. 
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Madde 58. — Anasözleşmenin, kooperatifin yönetimi kimlere ve nasıl vereceğini gösteren tasa

rının 58 nci maddesindeki (anamukavele) «anasözleşme» olarak düzeltilmiş ve yapılan bu değişik
likle madde kabul edilmiştir. 

Madde 59. — Kooperatifi temsile yetkili şahısların görev ve yetkilerini şümul ve sınırlandırılma
sını gösteren tasarının 59 ncu maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 60. — Kooperatifin temsile yetkili kişinin muamele ve yazışmalarda kooperatifi bağla
maları için kooperatifin unvam altına imza koymak mecburiyetinde olduklarım gösteren tasarının 
60 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 61. — Kooperatifi temsile yetkili kişilerin ticaret siciline tescilini gösteren tasarının 
61 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 62. — Üyelere sorumluluklarını gösteren tasarının 62 nci maddesi Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 63. — Kooperatifin aczi halini derpiş eden tasarının 63 ncü maddesinin matlabı redak
siyona tabi tutularak «V - Kooperatifin aczi halinde yapılacak işler :» şeklinde düzeltilmiştir. 

Keza 2 nci fıkranın 5 nci satırındaki (Ticaret Bakanlığı) kelimesi fıkranın son satırındaki (tak
dirde) kelimesinden sonraya alınmış ve böylece redaksiyona tabi tutulmuştur. 

Yapılan bu değişiklikle madde kabul edilmiştir. 

Madde 64. — Yönetim kurulunun işlerin görevlendirilmesiyle görevlendirdiği kişileri işten çıka
rılma halini düzenliyen tasarının 64 ncü maddesinin birinci satırındaki (yönetim kurulu) ndan 
sonra «,» 2 nci fıkrasının son kelimesi olan (vardır) yerine «saklıdır» kelimesi daha uygun düşe
ceğinden ikame olunmuş ve bu değişiklikle madde kabul edilmiştir. 

Madde 65. — Denetçilerin görev ve seçimlerini gösteren tasarının 65 nci maddesinin matlabı 
olan (Denetleme Kurulu :) metinde olduğu gibi «Denetçiler» olarak düzeltilmiş ve yapılan bu deği
şiklikle madde kabul edilmiştir. 

Madde 66. — Denetçilerin çalışma ve inceleme yükümlülüğünü gösteren tasarının 66 ncı mad
desinin birinci ve ikinci fıkraları aynen kabul edilmiş, 25 nci maddenin 1 nci fıkrası, 66 ncı madde 
ile ilgili görüldüğünden, 3 ncü fıkra olarak ilâve edilmiş ve bu şekilde madde kabul edilmiştir. 

Madde 67. — Denetçilerin her yıl yazılı bir rapor düzenleyip genel kurula sunacaklarını bildi
ren tasarının 67 nci maddesinin 1 nci fıkrasının sonuna «, denetçiler kongreye 1 ay kala raporlarım 
vermedikleri takdirde, yönetim kurulu Ticaret Bakanlığına başvurarak kooperatifin denetlenmesi
ni ister.» ibaresinin eklenmesi ve böylece genel kurula denetleme raporunun sunulması temin edil
miştir. 

(Anamukavele) kelimesi «Anasözleşme» olarak düzeltilmiş ve yapılan bu değişiklikle madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 68. — Denetçilerin sır saklama yükümlülüğünü gösteren tasarının 68 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 69. — Anasözleşmeye denetçiler hakkında özel hükümler konulabileceğini bildiren ta
sannın 69 ncu maddesinde (Anamukavele) kelimesi «Anasözleşme» olarak düzeltilmiş ve yapılan bu 
değişiklikle madde kabul edilmiştir. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Kooperatifler Birliği, MUM Kooperatifler Birliği ve Türkiye Millî Genel Kooperatifler Birliği ve 
Danışma kurulları 

Tasarının matlabı metinde yapılan değişikliğe mütenazır olarak : 
«Kooperatif Birlikleri, Kooperatifler Merkez Birlikleri, Türkiye Millî Kooperatifler Birliği ve 

Danışma Kurulu» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Madde 70. — Tasarının 70 nci maddesinde kooperatif birliklerinin görevleri gösterilmiş ve (koo
peratif hareketlerini geliştirmek ve eğitimini yapmak) da bu meyanda sayılmıştır. Cümleye sarahat 
verebilmek için bu kısım «Kooperatifçiliği geliştirme ve eğitim yapmak» şeklinde tadil edilmiş ve 
kooperatiflerle birliklere, kooperatifçilik eğitimi yanında her türlü eğitimi yapabilme imkânı veril
mek suretiyle kooperatifçiliğin gelişmesine, dolayısiyle yardım edilmek istenmiştir. 

Münferit kooperatiflerden sonra teşkilâtlanacak birliklerin isimleri de değiştirilerek : 
Kooperatifler birlikleri, 
Kooperatifler merkez birlikleri; 
Türkiye Millî Kooperatifler Birliği, 
kurulması derpiş edilmiştir. Böylece madde : 
«Kooperatiflerin müşterek menfaatlerini korumak, faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemek, 

dış memleketlerle olan münasebetlerini düzenlemek, kooperatifçiliği geliştirmek ve eğitim yapmak, 
kooperatifçilik kurumlarına tavsiyelerde bulunmak gibi hizmetlerin yerine getirilmesi için, koopera
tif birlikleri, kooperatifler merkez birlikleri ve Türkiye Millî Kooperatifler Birliği kurulur.» şek
linde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Madde 71. — Tasarının 75 nci maddesindeki yükümlülük hükmünün, kooperatifler birliklerinin 
görevlerinin tâyininden sonra konulması gereken umumi bir hüküm olarak vâz'ı daha uygun görül
düğünden, bu madde yukarıya alınmış ve 71 nci madde olarak : 

«Birliklere katılan kooperatifin ortaklarına, birliğe girmekle kanun veya kendi kooperatifleri
nin anasözleşmesindeki yükümlülükten fazlası yüklenemez.» 

şeklinde kabul edilmiştir. 

Madde 72. — 72 nci maddede kooperatifler birliğinin kuruluşu, konulan aynı nitelikte olan 7 ve
ya daha çok kooperatifin anasözleşmelerine kayıt koymalarına bağlanmıştır. 

Maddenin bu haliyle, birlik kurulması mahdut kooperatifler arasında imkân dâhiline girdiğin
den bu kuruluşun daha geniş hale getirilmesi mâksadiyle maddeye «veya birbiriyle ilgili olan» iba
resi ilâve edilmiştir. Böylece daha iyi çalışabilecek ve mevzuları itibariyle birbiriyle ilgili olan koo
peratifleri de birlik kurmaları imkân dâhiline alınmıştır. Ve madde böylece : 

«Konulan aynı veya birbiriyle ilgili nitelikte olan 7 veya daha çok kooperatif tarafından birlik
ler kurulabileceği anasözleşmelerinde tesbit edilebilir. ' 

Bu birlikler kooperatif şeklinde kurulur.» 
şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Madde 73. — Tasarının 73 ncü maddesinde birliğin adı yukarda kabul edilen şekle göre değişti
rilmiş ve (Kooperatifler birlikleri) yerine «kooperatif birlikleri» tâbiri konulmuş, genel kurulun 
(temsilcilerden ve müdürlerden) teşekkül edeceği hükmü yerine de yalnız «kooperatif temsilcilerin
den» teşekkül edeceği hükmü getirilmiştir. Ve böylece madde «Kooperatif birliklerinin en yetkili 
organı anasözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde kooperatif temsilcilerinden teşekkül 
eden genel kuruldur. 

Yönetim kurulu üyelerinin temsilci seçilmesi mümkündür.» 
şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 
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Madde 74. — Tasarının 74 ncü maddesinin sonundaki (üyeler) tâbiri yerine 73 ncü maddeye 

mütenasibolarak «temsilciler» tâbiri kullanılmış ve böylece madde : 
«Birlik yönetim kurulu, birlik genel kuruluna dâhil temsilciler arasından seçilir.» 
şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Madde 75. — Tasarının 75 nci maddesi esas olarak muhafaza edilmiş, birliklerin görevleri yapma
ları sırasında kooperatiflere daha çok faydalar sağlamalarını teminen kanun ve anasözleşmeler ay
kırı olarak kooperatiflerce alınacak kararlann dâva yoliyle iptal edilme yetkisi «mehaz kanundaki 
hükme uygun olarak» birlik yönetim kuruluna tanınmıştır. Ve madde böylece, 

«Birliğe katılan kooperatiflerin faaliyetlerini denetlernejk hakkını birlik yönetim kuruluna aidol-
duğu Anasözleşme ile tesbit edilebilir. 

Anasözleşme ile birliğin yönetim kuruluna kendisine bağlı kooperatifler tarafından alınmış olan 
kararları dâva yoliyle iptal ettirmek hakla tanınabilir.» 

şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Madde 76. — Tasannın 76 ncı maddesindeki birlik isimleri yukardaki maddelere uygun olarak de
ğiştirilmiş ve böylece : 

«B) Kooperatifler merkez birlikleri : 

Madde 76. — Kooperatif birlikleri kendi aralarında kooperatif şeklinde merkez birlikleri kurabi
lirler. 

Merkez birliklerinin genel kurullan bu birliğe dâhil kooperatifler birliklerinin genel kurullan 
tarafından seçilecek temsilcilerden kurulur. 

Kooperatifler birliklerinin yönetim kurullan üyeleri merkez birlikleri genel kurullanna üye se
çilebilirler.» 

şeklinde kabul edilmiştir. 

Madde 77. — Tasannın 77 nci maddesindeki birlik isimleri de yeni şekle göre değiştirilmiş ve 1 nci 
fıkrada (kurulur) tâbiri yerine «kurabilirler» kelimesi ilâve edilerek fıkraya açıklık verilmiş ve 
kuruluşa katılabilme ihtiyariliği yetkisi tanınmıştır. 

Bu maddenin 2 nci fıkrasında her hangi bir birliğe dâhil olmıyan kooperatiflerin doğrudan doğ
ruya millî kooperatifler birliğine katılabileceği hükmü mevcut idi. 

Birinci kademede teşjkilâtlanmıyan kooperatiflerin daha üst kademede olan millî kooperatifler 
birliğine doğrudan doğruya katılmalan, konusu aynı nitelikte olan veya birbiriyle ilgili bulunan 
kooperatiflerin aralannda birlikler kurmadan, doğrudan doğruya millî kooperatifler birliğine katıl
ma çareleri aramalan gibi kooperatifçilikle bağdaşmıyan bir tatbikata yer vereceği düşüncesiyle 
bu fıkra maddeden çıkarılmış ve kooperatiflerin kademe sırasına göre teşkilâtlanmalan sağlanmış
tır. 

Maddenin son fıkrasında da isimler üzerinde gerekli tashihler yapılmış ve böylece madde : 

C) Türkiye Millî Kooperatifler Birliği : 

Madde 77. — Birlikler veya merkez birlikleri kooperatif şeklinde Türkiye Millî Kooperatifler Bir
liğini kurabilirler. 

Katılma şartları, Türkiye Millî Kooperatifler Birliği Anasözleşmesinde belirtilir. 
Türkiye Millî Kooperatifler Birliği Genel Kurulu bu birliğe dâhil birlikler ve merkez birlikleri 

genel kurullannca seçilecek temsilcilerden kurulur. Bu kurulun kooperatif, birlik ve merkez bir
likleri yönetim kurullarından teşkil olunacağı Anasözleşmeyle hüküm altına alınabilir.» 

Şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

MADDE 78. — Tasarının 78 nci maddesinde birliklerin genel kurullannı teşkil edecek alt 
birlikler temsilcilerinin adedlerinin anasözleşmelerle belirtileceği hükmü vaz'edilmiştir. 
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Kooperatiflerden, kooperatif birliklerine, kooperatif birliklerinden merkez birliklerine ve ora

dan millî kooperatifler birliklerine gönderilecek temsilcilerin ve bunların teşkil edeceği genel ku
rulların en iyi şekilde teşkilinin, tatbikatta görülen mahzurları önliyeceği düşüncesiyle temsilci 
miktarının ortak sayısına göre tesbiti ve 5 kişiyi geçmemesi uygun bulunmuş ve böylece madde: 

«Birlikler, merkez birlikleri ve Türkiye Millî Kooperatifler Birliği Anasözleşmelerinde bunla
rın genel kurullarını teşkil edecek kooperatifler, birlikler ve merkez birlikleri temsilcilerinin ade
di, ortak sayısına göre 5 kişiyi geçmemek üzere belirtilir.» 

Şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Madde 79. — Tasarının 79 ncu maddesindeki birlik isimleri yukardaki maddelere uygun ola
rak yazılmış ve böylece: 

«Birlikler millî kooperatifler birlikleri ve Türkiye Millî | Kooperatifler birliği Anasözleşme-
lerini bu kanun hükümlerine çöre hazırlarlar.» 

Şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Madde 80. — Tasarının 80 nci maddesiyle te ikili öngörülen (Danışma Kurulunun) koopera
tifçiliğin inkişafında sağlıyacağı büyük faydalar göz önünde tutularak genişletilmesi uygun bu
lunmuş, maddede yer alan, Ticaret, Tarım, Mali re, Köy işleri, imar ve iskân bakanlıklarına ilâ
veten bütün bakanlıklar temsilcilerinin katılmaları ve ayrıca Üniversitelerarası Kurul, Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, ve Ticaret Borsaları Birliği, 
Türkiye Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Konfederaiyonu ve Türkiye işçi Sendikaları Konfederasyo
nunun (TÜRKÎŞ) de birer temsilci bulundurması muvafık görülmüştür. 

Danışma Kurulunun görevlerinin şümulü hakkında maddenin son fıkrasında bir sarahat bulun
madığı ve gayenin kooperatifçiliğe yardım edip yön vermek olduğu düşünülerek, «Görev ve yet
kilerinin istişari nitelikte olacağı kabul edilmiş ve böylece kooperatifçilik ilkelerinden ayrılma
dan bu hizmetin yapılabileceği kanısına varılmış maddenin son fıkrası buna göre düzenlenmiştir. 
Böylece madde : 

«Türkiye Millî Kooperatifler Birliği Yönetim Kurulu ile Devlet Plânlama Teşkilâtı, Bakanlık
lar. Üniversitelerarası Kun.il, kooperatifleri finanse eden bankalar ve kurumlar, Türk koopera
tifçilik kurumu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ti
caret Borsaları Birliği, Türkiye Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Konfederasyonu, işçi konfederas
yonlarından birer temsilcilerinin iştirakiyle Türkiye Kooperatifleri Danışma Kurulu. 

Bu kurulun, istişari nitelikteki görev ve yetMleri, çalışma şekil ve şartlan yukarda yazılı mü
esseselerin görüşleri de alınarak Ticaret Bakanlığınca hazırlanacak bir tüzükle tesbit olunur.» 

Şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ ©ÖLÜM 

Kooperatiflerin dağılması 

A) Dağılma sebepleri: 

Madde 81. — Kooperatifin dağılma sebeplerini gösteren tasarının 81 nci maddesinde (Ana-
mukavele) kelimesi «Anasözleşme» olarak düzeltilmiş ve yapılan bu değişiklikle madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 82. — iflâstan gayri hallerde kooperatifin dağılması yetkili organlar tarafından tica
ret siciline tescil edileceğini bildiren tasarının 82 nci maddesi aynen kabul edilmiş fakat ikinci 
fıkra olarak : 

«Yetkili organların kimler olacağı anasözlaşmede gösterilir.» 
ilâve edilmiş "böylece tatbikatta yetkili organın kim olacağı hususundaki tereddütler önlen

miştir. 
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Madde 83. — Tasfiye mamelekinin paylaştırılmasını gösteren tasarının 83 ncü maddedeki 

(Anamukavele) kelimesi «Anasözleşme» olarak düzeltilmiş, 3 ncü fıkradaki (Türkiye Millî Genel 
Kooperatifler Birliğine» ibaresi daha önceki maddelere verilmiş, 4 ncü fıkranın (ise,) kelimesin
den sonra «94 ncü maddedeki amaçları güden kurumlara bağışlanmak üzere,» ve «Ticaret Bakan
lığı» ibaresinden sonra «emrindeki para yatırılır» eklenmiş ve böylece bir boşluk doldurulmuştur. 

Madde yapılan bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Madde 84. — Kooperatiflerin bütün aktif ve pasifleri ile diğer bir kooperatif tarafından devra
lınmak suretiyle dağıldığı takdirde ne hükümler uygulanacağını gösteren tasarının 84 ncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 85. — Bir kooperatifin varlığı kamu tüzel kişiliği tarafından devralınması halinde yapı
lacak işlemi gösteren tasarının 85 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Ticaret Bakanlığının görev ve yetkileri 

A) Genel olarak Bakanlığın görev ve yetkileri : 

Madde 86. — Tasarının 102 nci maddesinde, bu kanunun Bakanlar Kurulu tarafından yürütüle
ceği hükmü mevcut bulunduğundan 86 nci maddenin 1 nci fıkrasındaki (bu kanunun uygulan* 
masını Ticaret Bakanlığı sağlar) hükmü yerinde görülmiyerek metinden çıkarılmıştır. 

Ticaret Bakanlığının kooperatiflerle meşgul olan bugünkü teşkilâtı ve kadrosunun, bu kanu
nun uygulanmasından sonra meydana çıkacak meseleleri ve geniş uygulamayı lâyıkı veçhile ince-
liyecek yeterlikte olmıyacağı aşikârdır. Çünkü 1938 yılında kabul edilmiş olan bu Bakanlığın 
Teşkilât Kanunu hiçbir tadil görmediği ve kadrolar üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadığı halde 
işler büyük ölçüde artmıştır. Bu bakımdan söz konusu Bakanlığın Teşkilât Kanununda koopera
tiflerle ilgili işlere gerektiği şekilde yürütmek üzere Bakanlığın mevcut teşkilâtı içinde ve merkez 
illerde de örgütlenecek bir Kooperatifler Dairesinin kurulmasının uygun olacağı Komisyonumuz
ca yerinde mütalâa edilmiştir. 

Birilik isimleri yukardaki maddelere uygun olarak düzeltilmiş ve yapılan bu değişiklikle madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 87. — Ticaret Bakanlığının birliklerin genel kurullarında temsilci bulunduracağına ve 
kararların yürürlük şartını gösteren tasarının 87 nci maddesinin 2 nci fıkrasında Genel Kurul 
toplantılarının Bakanlık temsilcilerinin izni ile açılacağını hükme bağlamıştır. Kooperatiflerde ve 
birliklerde böyle bir izin usulünün tatbiki birtakım güçlükler doğuracağından bu usul kaldırıl
mış ve Bakanlık temsilcisinin toplantıda bulunması ve toplantının sonuna kadar orada kalması 
lüzumlu görülmüştür. 

Temsilcilere verilecek masraf ve ücretlerin sağlanması için Bakanlık bütçesine ödenek konul
ması zarureti karşısında maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

Tasarıdaki 2 nci fıkranın son cümlesindeki (komiserin imzalamadığı kanunsuz ve usulsüz karar 
tutanakları muteber olmayıp tescil edilemez) cümlesi yerine 5 nci fıkra tatbikatta birtakım keyfî 
muamelelere yol açacağından yeniden tedvin edilmiştir. 

Temsilcilerin niteliği ve görevleri hakkında tasarıda bir hüküm bulunmadığı bir noksanlık 
olarak düşünülmüş ve tüzükle belirtileceği faydalı mütalâa edilmiştir. 

Temsilcinin her hangi bir sebeple kongreye gelmemesi halinde kongrenin devamım sağlamak 
bakımından 507 sayılı Kanuna paralel olarak son fıkra eklenmiştir. 
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Yapılan bu değişikliklere göre madde : 
«Ticaret Bakanlığı, kooperatiflerle, kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Tür-

kile Millî Kooperatifler Birliğinin, genel kurul toplantılarında temsilci bulundurur. 
Genel Kurul toplantıları Bakanlık temsilcisinin huzuru ile açılır. Ve devam eder. 
İdare bildirilen günde temsilci bulunmasını sağlar. 
Temsilci toplantının kanunlara, Anasözleşme ve gündem esasları içinde yürütülmesini denetle

me ve teminle görevlidir. 
Miktar ve esasları Bakanlıkça tesbit edilecek temsilci masraf ve ücretlerini karşılamak üzere 

lüzumlu ödenek Bakanlık bütçesine konur. 
Genel Kurul kararlarım muhtevi tutanaklar ile toplantıya katılanların listesi temsilciler ta

rafından imzalanır. Temsilci. Genel Kurulda, kanun ve Anasözleşmeye ayları olarak alman karar
lar hakkındaki görüşünü tutanakla belirtmeye mecburdur. 

Temsilcinin niteliği ve görevi Tüzükte belirtilir. 
Ancak usulüne uygun müracaat yapıldığı halde, temsilci toplantıya gelmez ise toplantı icra-

rasmı temin etmek üzere, mahallî idare âmirine durumu bildirir. Temsilci yine gelmez iıse 1 saat 
sonunda toplantıya baslamr. 

Şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Madde 88, — Tip Anaonukavele hazırlanması m gösteren tasar mm 88 ne i maddesindeki birlik 
isimleri yakardaki maddelere mütenazır olarak düzeltilmiş ve yapılan bu değişiklikle madlde kabul 
edilmiştir. 

Madde 89. — Kooperatif ve birliklerin muharebe usulünü ve tutacağı defterleri bildiren tasarı
nın 89 ncu maddesindeki birlik isimlere yukardaki maddelere mütenazır olarak düzeltilmiş ve 
yapılan bu değişiklikle madde kabul edilmiştir. 

Madde 90. — Kooperatif ve birliklerin Ticaret Bakanlığınca teftiş ve denetlenmesinin yapıla-
cağ'm ffröîfcfiren taasrmm 90 ncı maddesindeki- birlik isimleri yukarıdaki maddelere mütenazır ola
rak değiştirilmiş, teftişe yetkili müfet/MsTere il-lvoten kooperatif kontrolörleri ihdas edilmiştir. 
Böylece kn-nnera+^iKk mevz^nna v^kıf olan kirdelere prörev verilmedi amacı güdülmüştiir. 

2 nci fıkra redaksiyona tabi tutulmuş ve yeniden tanzim edilerek madde, 
«Ticaret Bakanlığı, kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin 

ve Türkive Millî Kooperatifler Birlisinin işlem ve hesaplarına ve varlıklarını müfettişlere ve 
kooperatif kontrolörlerine denetlettirebilir. 

Kontrolörlerin seçimle ve çalışma şekli ile gö^ev ve yetkileri tüzükle tesbit olunur. 
Bu teşekküller denetim sonucuna göre Ticaret Bakanlığınca verilecek talimata uymak zo

rundadırlar. 
Şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Madde 91. — Ticaret Bakanlığının teftiş ve denetleme ile görevlendireceği teşekkül ve mües
seseleri gösteren tasarının 91 nci maddesindeki birlik isimleri yukardaki maddelere uygun ola
rak düzeltilmiş, kooperatiflerin iyi işliyebilmesi için Ticaret Bakanlığına teftişte kolaylığı sağ
lamak bakımından kamu teşekkülleri diye genişletilmiştir. Yine kooperatiflerin iyi islemesi ba
kımından üst kuruluşlar ile kredi veren ilgili mü esseselerin teftiş ve denetlenmesinde fayda mü
lâhaza edildiğinden bir fıkra eklenmiştir. 

Bunların çalışma tarzmın da tüzükle belirtileceği uygun görülmüş ve yapılan bu değişikliklere 
madde: 

«Ticaret Bakanlığı, teftiş ve denetleme işleri için kamu teşekküllerini görevlendirebilir. 
Kooperatifler ve birlikler üst kuruluşları tarafından teftiş edilir ve denetlenir. Kredi veren 

bankalar ve müesseseler de kredi verdikleri kooperatifleri teftiş ve denetleme hakkına sahip
tir. 
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Bunlara mütaalik esaslar 90 ncı maddede hasırlanacak maddede belirtilir.» 
Şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

A) Siyasi faaliyet yasağı : 

Madde 92. — Kooperatiflerin toplantılarında ve tesislerinde siyasi faaliyet gösterilemiyece-
ğini bildiren tasarının 92 nci maddesinin 1 nci fi lirası aynen kabul edilmiştir. 

Maddeye sarahat verilebilmesi ve suç unsurların?, göre müeyyideye bağlanabilmesi için 2 
fıkra eklenmesi komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiştir. 

Yapılan bu ilâveyle madde: 

«Kooperatif toplantılarında ve kooperatif tesislerinde siyasi faaliyet gösterilemez. Kooperatif 
faaliyetleri siyasi maksatlara âlet edilemez. 

Kooperatifler, siyasi partilerden veya onlara bağlı teşekküllerden her hangi bir suretle mad
di yardım kabul edemezler, onlara maddi yardımda bulunamazlar. 

2 nci fıkra hükümlerine aykırı hareket eden kooperatif kurucuları,, yönetim kurulu başkan 
ve üyeleri, ve bu fiil genel kurulda vukubulmuşsa bunu mümkün kılan genel kurul başkanı, üç 
aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandı nlırlar.» 

Şeklinde ilâveyle kabul edilmiştir. 

Madde 93. — Kooperatifler ve birliklerin muamelelerden dolayı muaflıklarını gösteren tasa
rının 93 ncü maddesinin 1 nci fıkrasındaki birlik isimleri yukardaki maddelere mütenazır ola
rak değiştirilmiş, (a) bendi aynen kabul edilmh (b) bendinde (her nevi defterlerin) ibaresinden 
sonra «ve Anasözleşmelerin» ile (mühürlenmesi) kelimesinden sonra «her nevi» kelimesinin eklen
mesi maddeye vuzuh vermesi ve kooperatif kunlTuşlarının kolaylaştırılması bakımından uygun 
görülmüştür. 

(c)bendine vuzuh vermek için: «kiraya verilmediği veya irat getirmiyen bir cihete tahsis edil
mediği müddetçe sahibolduklan gayrimenkul mallar üzerinden alınacak her türlü vergilerden,» 
şeklinde değişikliği uygun görülmüştür. 

Kooperatifler gayrimenkul alırlarken hare vo vergiye tabi olduklarından ortakları adına ha
reket ettikleri için ortaklarına ifraz muamelesinde ikinci bir defa vergilemenin haksız olacağı 
düşüncesi ile 1 nci fıkraya (d) bendi olarak: 

«Ortakların temlik edecekleri gayrimenkuller her türlü vergi ve harcından,» ilâvesi uygun 
görülmüştür. 

Maddenin 2 nci fıkrasındaki birlik isimleri yu kardaki maddelere mütenazır olarak düzeltilmiş
tir. 

3 ncü fıkra komisyonumuzca uy^im görüldüğünden aynen kabul edilmiştir. 
Kooperatiflerin birliklere katılmalarını teşvik etmek bakımından maddeye j4 ncü fıkra ola

rak «Kooperatifler,, kooperatif birlikleri ve kooperatif merkez birlikleri faaliyete geçen üst ku
ruluşlara girmedikleri takdirde, bu maddenin (b) bendi ile 2 numaralı fıkrasından gayri fıkrala
rından istifade edemezler.» ilâve edilmiştir. Böylece kooperatiflerin birleşmesi suretiyle kuracak
ları üst kuruluşlar kooperatifçiliği, memlekette daha da geliştireceklerdir. 

Yapılan ilâve ve değişikliklerle madde kabul edilmiştir. 

Madde 94. — Kooperatifçiliğin tanıtılması ve eğitim hizmetlerini sağlıyacak fonu gösteren 
tasarının 94 ncü maddesinin son satırındaki (fiyat farkı) önceki maddelere mütenazır olarak «müs
pet gelir gider farkı» olarak düzeltilmiş ve yapılan bu değişiklikle madde kabul edilmiştir. 
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Madde 95. — Kooperatif organları ile kooperatifler, kooperatiflerle bağlı bulundukları bir

likler aralarındaki uyuşmazlıkların nasıl giderileceğini gösteren tasarının 95 nci maddesindeki 
birlikler isimleri yukardaki maddelere mütenazır olarak düzeltilmiş ve yapılan bu değişiklikle 
madde kabul edilmiştir. 

Madde 96. — Saklı hükümleri gösteren taşanım 96 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 97. — Tasarının 97 nci maddesindeki birlikler isimleri yukardaki maddelere mütena
zır olarak düzeltilmiş ve yapılan bu değişiklikle madde kabul edilmiştir. 

Madde 98. — Anonim şirketlere atıf yapan tanrının 98 nci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 99. — Mahkeme usulünü gösteren t-Y.aıınm 99 ncu maddesi genişletilmiş. (Mahkome 
usulü) matlabı «Dâvaların niteliği ve mahkeme usulü:» şeklinde değiştirilmiştir. 

Kooperatifler Kanunu Ticaret Kanunundan ayvı olarak tedvin edildiğinden ihtilâflardan do
ğacak dâvaların mahiyeti üzerinde her hangi bir tereddüde mahal verilmemek üzere ticari dâva 
sayılması uygun görüldüğünden madde : 

«Bu kanunla düzenlenen hususlardan doğan hukuk dâvaları, tarafların tacir olup olmadıkla
rına bakılmaksızın ticari dâva sayılır. Bu dâvalarda basit muhakeme usulü uygulanır.» 

Madde 100. — Kaldırılan hükümleri gösteren tasarının 100 ncu maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

Geçici hüküm : Tasarının geçici hükmü Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Madde 101. — Yürürlük maddesi olan tasarının 101 nci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 102. — Tasarının yürütme maddesi olan 102 nci madde Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülme : üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 
!Başikau Bankan V. Sözcü Katip 
Bm'sa Manisa Bunlu i* ' Çorum 

K. Önadını S. Çağlar İ. II. Boyacıuğlu A. Topcııhası 

Ankara Balıkesir Bolu Eskişehir 
M. K. ('oskun F. İrtimyeli II. t. Cop U. Başar 

Söz hakkım sakildi!.*. Söz hakkını mahfuzdur 

(lirasını Kaysoi'i Maraş 
/. E. Kılıcoğlu C. Nayman II. Yaycıoğlu 

Söz hakkım sakildir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

KOOPERATİFLER KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

•Koiopc'raitif w (kııruilugu 

A) Tarif : 

MADDE 1. — Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve 
özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet sure
tiyle sağlayıp korumak amaciyle gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve de
ğişir sermayeli teşekküllere kooperatif denir. 

B) Kuruluş, mut eh erlik şartları, isim kullanma yetkisi : 

MADDE 2. — Bir kooperatif en as 7 ortak tarafından imzalanacak anamukavele ile kurulur. 
Anamukaveledeki imzaların noterce onaylanması gerektir. 

Yapı Kooperatifleri ile konusuna taşınmaz mal temliki dâhil bulunan diğer kooperatiflerin 
anamukavelelerinde ortaklara taşınmaz mal temlik edileceği hakkındaki taahhütler başka bir res
mî şekil aranmaksızın muteberdir. 

Sermaye miktarı sınırlandırılarak kooperatif kurulamaz. Kooperatif adını ancak bu kanuna 
göre kurulmuş teşekküller kullanabilir. 

C) İzin verme, tescil ve ilân, : 

MADDE 3. — Anamukavele, Ticaret Bakanlığına verilir. Bakanlığın, kuruluşa izin vermesi ha
linde, kooperatif merkezinin bulunduğu yer ticarel siciline tescil ve ilân olunur. Tescil ve ilân 
olunacak hususlar şunlardır : 

1. Anamukavelenin tarihi, 
2. Kooperatifin amacı, konusu ve varsa süresi, 
3. Kooperatifin unvanı ve merkezi, 
4. Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdî kısmına karşılık olarak ödenen en az miktar ve 

her ortaklık payının değeri, 
5. Ortaklık payı belgelerinin ada yazılı olduğu, 
6. Aynî sermaye ve devralınan akçalı kıymetlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve bun

lara biçilen değerler, 
7. Kooperatifin ne suretle temsil olunacağı ve denetleneceği, 
8. Yönetim kurulu üyeleriyle kooperatifi tsmsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, 
9. Kooperatifin yapacağı ilânların şekli ve anamukavelede de bu hususta bir hüküm varsa 

yönetim kurulu kararlarının pay sahiplerine ne suret bildirileceği, 
10. Kooperatifin şubeleri : Kooperatifler, lüzum gördükleri takdirde memleket içinde ve dı

şında şubeler açabilirler. Şubeler, merkezin sicil kaydına atıf yapılmak suretiyle bulundukları 
yer ticaret siciline tescil olunurlar. 

Ticaret Bakanlığı, anamukavelelerin, kanunun ihtiyari hükümlerinden ayrıldığını ileri sü
rerek kooperatifin kuruluşuna izin vermekten kaçmamaz. 

Anamukavelenin değişiklikleri de kuruluştaki usullere bağlıdır. 
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KOOPERATİFLER KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

'Eooporaiüif ve Orarnlluşu 

Â) Tarif : 

MADDE 1. — Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve 
özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle 
sağlayıp korumak amaciyle gerçek ve kamu tüzel kimileri ile özel idareler, belediyeler, köyler, ce
miyetler ve dernekler tarafından kurulan değinir ortaklı ve değişir sermayeli teşekküllere koope
ratif denir. 

B) Kuruluş, muteberlik şartlan, isim kullanma yetkisi : 

MADDE 2. — Bir kooperatif en az 7 ortak tarafından imzalanacak anasözleşme ile kurulur. 
Anasözleşmedeki imzaların noterce onaylanması gerekir. 

Yapı kooperatifleri ile konusuna taşınmaz mal temliki dâhil bulunan diğer kooperatiflerin 
anasözlesmelarinde ortaklar takınmaz mal temlik edileceği hakkındaki taahhütler başka bir resmî 
şekil aranmaksızın muteberdir. 

Sermaye miktarı sınırlandırılarak kooperatif kurulamaz. Kooperatif adını ancak bu kanuna 
göre kurulmuş teşekküller kullanabilir. 

C) İzin verme, tescil ve ilân : 

MADDE 3. — Anasözleşme, Ticaret Bakanlığına verilir. Bakanlığın kuruluşa izin vermesi ha
linde, kooperatif merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilân olunur. Tescil ve ilân 
olunacak hususlar şunlardır : 

1. Anasözleşme tarihi, 
2. Kooperatifin amacı, konusu ve varsa süresi, 
3. Kooperatifin unvanı ve merkezi, 
4. Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdi kısmına karşılık olarak ödenen en az miktar ve 

hor ortaklık yapının değeri, 
5. Ortaklık payı belgelerinin ada yazılı olduğu, 
6. Ayni sermaye ve devralınan akçalı kıymetlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve bun

lara biçilen değerler, 
7. Kooperatifin ne suretle temsil olunacağı ve denetleneceği, 
8. Yönetim kurulu üyeleriyle kooperatifi temsils yetkili kimselerin ad ve soyadları, 
9. Kooperatifin yapacağı ilânların şekli ve anasezleşmede de bu hususta bir hüküm varsa yö

netim kurulu kararlarının pay sahiplerine ne suretle bildirileceği, 
10. Kooperatifin şubeleri : Kooperatifler, lüzum gördükleri takdirde memleket içinde ve 

dışında şubeler açabilirler. Şubeler, merkezin sicil kaydına atıf yapılmak suretiyle bulundukları 
yer ticaret siciline tescil olunurlar. 

Ticaret Bakanlığı, anasözleşmelerin, kanunun ihtiyari hükümlerinden ayrıldığını ileri sürerek 
kooperatifin kuruluşuna izin vermekten kaçmamam. 

Anasözleşmenin değişiklikleri de kuruluştaki usullere bağlıdır. 
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D) Anamukaveleye konacak hükümler : 

I - Mecburi hükümler 

MADDE 4. — Kooperatif anamukavelesinde aşağıdaki hususlara ait hükümlerin yer alması 
gerektir. 

1. Kooperatifin adı ve merkezi, 
2. Kooperatifin amacı ve çalışma konuları, 
3. Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar, 
4. Ortakların pay tutarı ve kooperatif sermayesinin ödenme şekli, nakdî sermayenin en az 

1/4 nün peşin ödenmesi, 
5. Ortakların aynı sermaye koyup koymıyacakları, 
6. Kooperatiflerin yükümlerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi, 
7. Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev yetki ve sorumlulukları ve seçim 

tarzları, 
8. Kooperatifin temsiline ait hükümler, 
9. Yıllık fiyat farklarının, hesaplama ve kullanma şekilleri, 
10. Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut adresleri, 

II - ihtiyari hükümler 

MADDE 5. — Anamukavele ayrıca aşağıdaki hususları da kapsıyabilir. 
1. Genel kurulun toplantısı, kararların alınması, oyların kullanılması hakkındaki hüküm

ler; 
2. Kooperatifin çalışma şekline dair esaslar; 
3. Kooperatifin birliklerle olan münasebetleri; 
4. Kooperatifin diğer bir kooperatifle birleşmesine ait hükümler; 
5. Kooperatifin süresi; 

III - Yorumlayıcı hükümler 

MADDE 6. — 5 nci maddenin 1 ve 2 nci bendlerinde yazılı hususlar hakkında anamukavelede 
hüküm olmadığı takdirde aşağıdaki hükümler uygulanır. 

1. Genel kurul, kooperatifi temsile yetkililer tarafından imzalanan taahhütlü mektuplarla 
veya mahallî gazete ile köylerde ise geleneklere göre toplantıya çağrılır. 

2. Kooperatifin faaliyeti; kooperatifin amacı ve çalışma konusuyle sınırlıdır. 

E) Tüzel kipliğin kazanılması ve sorumluluk : 

MADDE 7. — Kooperatif ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Tescilden sonra koo
peratif namına işlem yapanlar bunlardan şahsan ve zincirleme olarak sorumludur. 

İKİNÖİ BÖLÜM 

Orjtaikjlılk sıfaltnııoı Ik-aiM'initaafsı vıe ıkaıylbödiılımesi 

A) Artaklığa girme şartları ve ek ödemeler : 

/ - Yüklenmelerin açıklanması : 

MADDE 8. — Kooperatif ortaklığına girmek için özel kişilerin medenî hakları kullanma ye
terliğine sahibolmalan gerektir. Ortak olmak istiyen özel kişiler, kooperatif anamukavelesi hü-
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D) Anasözleşmeye konacak hükümler : 

I - Mecburi hükümler 

MADDE 4. — Kooperatif anasözleşmesinde aşağıdaki hususlara ait hükümlerin yer alması 
gerektir. 

1. Kooperatifin adı ve merkezi, 
2. Kooperatifin amacı ve çalışma konuları, 
3. Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar, 
4. Ortakların pay tutarı ve kooperatif sermayesinin ödenme şekli, nakdî sermayenin en az 

1/4 nün peşin ödenmesi, 
5. Ortakların ayni sermaye koyup koymıya sakları, 
6. Kooperatiflerin yükümlerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi, 
7. Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev ve yetki ve sorumluluk ve seçim 

tarzları, 
8. Kooperatifin temsiline ait hükümler, 
9. Yıllık gelir gider farklarının, hesaplama ve kullanma şekilleri, 
10. Kurulların adı, soyadı, iş ve konut adresleri, 

/ / - İhtiyari hükümler 

MADDE 5. — Anasözleşme ayrıca aşağıdaki hususları da kapsıyabilir. 
1. Genel kurulun toplantısı, kararların alınması, oyların kullanılması hakkındaki hükümler; 
2. Kooperatifin çalışma şekline dair esaslar; , 
3. Kooperatifin birliklerle olan münasebetleri; 
4. Kooperatifin diğer bir kooperatifle birleşmesine ait hükümler; 
5. Kooperatifin süresi; 

III - Yorumlayıcı hükümler 

MADDE 6. — 5 nci maddenin 1 ve 2 nci bendlerinde yazılı hususlar hakkındaki anasözleşmede 
hüküm olmadığı takdirde aşağıdaki hükümler uygulanır. 

1. Genel kurul, kooperatifi temsile yetkililer tarafından imzalanan taahhütlü mektuplarla ve
ya mahallî gazete ile köylerde ise yazılı olarak imza karşılığı toplantıya çağrılır. 

2. Kooperatifin faaliyeti; kooperatifin amacı ve çalışma konusuyle sınırlıdır. 

E) Tüzel kişiliğin kazanılması ve sorumluluk : 

MADDE 7. — Kooperatif ticaret siciline tescil i'le tüzel kişilik kazanır. Tescilden önce koope
ratif namına işlem yapanlar bunlardan şahsan ve zincirleme olarak sorumludur. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ortaklık sıfatının kazanılması ve kaybedilmesi 

A) Ortaklığa girme şartlan ve ek ödemeler : 

/ - Yükümlerin açıklanması : 

MADDE 8. — Kooperatif ortaklığına girmek için özel kişilerin medeni haklan kullanma yeter
liğine sahibolmalan gerektir. Ortak olmak istiyen özel kişiler, kooperatif anasözleşmesi hükümle-
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kümlerini bütün hak ve ödevleri ile birlikte kabul ettiğini belirten bir yası ile kooperatif yöne
tim kuruluna başvururlar. Kooperatif kendi varlığının dışında ortaklarına şahsi bir sorumluluk 
veya ek ödemeler yüklüyor ise ortak olmak isteği, ancak istekli tarafından bu yükümlerin, açıkça 
kabulü yazık olarak belirtildiği takdirde değer taşır. 

77 - Kamu tüzel kişilerinin ortaklığı : 

MADDE 9. — özel idareler, belediyeler, köyler, kamu tüzel kişileri ile cemiyetler ve dernek
ler, amaçları bakımından ilgilendikleri kooperatife ortak olabilirler. 

B) Ortaklığın sona ermesi : 

I - Ortaklıktan çıkma serbestisi tazminat : 

MADDE 10. — Her ortağın kooperatiften çıkma hakkı vardır. Çıkma keyfiyetinin kooperati
fin mevcudiyetini tehlikeye düşürmesi halinde ayrılmak istiyen ortağın, mahkeme kararı ile mu
hik bir tazminat ödemesini, anamukavele hüküm altına alabilir. 

II - Ortaklıktan çıkmanın sınırlandırılması : 

MADDE 11. — Kooperatiften çıkma hakkının kullanılması, anamukavele ile en çok 5 yıl için 
sınırlandırılabilir. 

Haklı ve önemli sebeplerle bu süreden evvel çıkabileceği anamukaveleye hüküm konulabilir, 
Bir ortağın hiçbir suretle kooperatiften çıkamıyacağına dair bağlamalar hükümsüzdür. 

III - Bildirme süresi ve çıkma zamanı : 

MADDE 12. — Çıkış, ancak bir hesap senesi sonu için ve en az 6 ay önceden haber verile
rek yapılır. Anam^kavolede daha kısa bir süro belirtilip hesap senesi içinde çıkışa müsaade 
edilebilir. 

IV - Ortaklıktan çıkmayı kabulden kaçınma : 

MADDE 13. — Yönetim Kurulu, anamukaveleye uygun olarak yapılacak isteğe rağmen, bir 
ortağın koporatiften istifasını kabulden kaçınacak olursa, ortak çtema dileğini noter aracılığı 
ile kooperatife bildirir. Bildiri tarihinden itibaren çıkma gerçeldegir. 

Bu husustaki bildiri Damga Resmine, diğer hare ve resimlere tabi değildir. 

V - Ortağın ölümü : • 

MADDE 14. — Ortağın ölümü ile ortaklık sıfatı sona erer. Ancak anamukavelede, ölen or
tağın mirasçılarının kooperatifte ortak olarak kalacakları kabul edilebilir. Hisseler mirasçı
lara taksim olunamadığı veya mirasçılar hisselerini devretmedikleri takdirdo aralanndan oy 
birliği ile seçecekleri bir temsilci ile kendilerini kooperatifte temsil ettirirler. 

VI - Görev veya hizmetin bitmesi, taşınmaz mal veya işletme karşılığı ortaklık : 

MADDE 15. — Ortaklık sıfatı bir görev veya hizmetin yerine getirilmesine bağlı ise, bu 
görev veya hizmetin sona ermesi ile ortaklık cif atı kalkar. Bu halde anamukaveleye hüküm ko
nulmak suretiyle ortaklığın devamı sağlanabilir. 
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rini bütün hak ve ödevleri ile birlikte* kabul ettiğini, belirten bir yazı ile kooperatif yönetim ku
ruluna başvururlar. Kooperatif, ortaîdarına kendi varlığının dışında şahsi bir sorumluluk veya ek 
ödemeler yüklüyor ise ortak olmak isteği, ancak istekli tarafından bu yükümlerin, açıkça kabulü 
yazılı olarak belirtildiği takdirde değer taşır. 

II - Tüzel kişilerin ortaklığı : 

MADDE 9. — Özel idareler, belediyeler, köyler, kamu tüzel kişileri ile cemiyetler, ve der
nekler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve kooperatifler, amaçları bakımından ilgilendikleri kooperati
fe ortak olabilirler. 

B) Ortaklığın sona ermesi : 

I - Ortaklıktan çıkma serbestisi - Tazminat : 

MADDE 10. — Her ortağın kooperatiften çıkma hakkı vardır. Ç<kma keyfiyetinin kooperati
fin mevcudiyetini tehlikeye düşürmesi halinde ayrılmak istiyen ortağın, mahkeme kararı ile mu
hik bir tazminat ödemesini, anasözleşme hüküm altına alabilir. 

II - Ortaklıktan çıkmanın sınırlandırılması: 

MADDE 11. — Kooperatiften çıkma hakkının kullanılması, anasözleşme ile en çok 5 yıl için 
smırlandırılab lir. 

Haklı ve önemli sebeplerle bu süreden evvel çıkabileceği hususunda Anasözleşmeye hüküm 
konulabilir. 

Bir ortağın hiçbir suretle kooperatiften çıkamıyacağına dair bağlamalar hükümsüzdür. 

III - Bildirme süresi ve çıkma zamanı : 

MADDE 12. — Çıkış, ancak bir hesap senesi sonu için ve en az 6 ay önceden haber verilerek 
yapılır. Anasözleşmede daha kısa bir süre belirtilip hesap senesi içinde çıkışa müsaade edile
bilir. 

IV - Ortaklıktan çıkmayı kabulden kaçınma : 

MADDE 13. — Yönetim kurulu, anasözleşmeye uygun olarak yapılacak isteğe rağmen, bir 
ortağın kooperatiften istifasını kabulden kaçmıcak olursa, ortak çıkma dileğini noter aracılığı 
ile kooperatife bildirir. Bildiri tarihinden itibaren çıkma gerçekleşir. 

Bu husustaki bildiri Damga Resmine, diğer hare ve resimlere tabi değildir. 

V - Ortağın ölümü : 

MADDE 14. — Ortağın ölümü ile ortaklık sıfatı sona erer. 
Anasözleşmede gösterilecek şartlarla ölen ortağın mirasçılarının kooperatifte ortak olarak 

kalmaları sağlanabilir. 

VI - Görev veya hizmetin bitmesi, taşınmaz mal veya işletme karşılığı ortaklık : 

MADDE 15. — Ortaklık sıfatı bir görev veya hizmetin yerine getirilmesine bağlı ise, bu gö
rev veya hizmetin sona ermesi ile ortaklık sıfatı kalkar. Bu halde Anasözleşmeye hüküm konul
mak suretiyle ortaklığın devamı sağlanabilir. 
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Ortaklık sıfatının kazanılması, anamukaveleye ile bir taşınmaz malın mülkiyetine bağlı hakla
rın kullanılmasına veya bir teşebbüsün işletmesine bağlanabilir. Bu gibi hallerde taşınmaz ma
lın mülkiyetinin veya işletmenin üçüncü şahıslara devir veya temliki ile ortaklık sıfatının bir hak 
olarak yeni malike veya işletmeyi alana geçebileceğim anamukavele hüküm altına alabilir. Ta
şınmaz mala ait bu şekil iktisabın üçüncü şahıslara karşı muteber olması tapu siciline bu yoldan 
meşruhat verilmesine bağlıdır. 

C) Ortaklıktan çıkarılma, esasları ve itirac : 

MADDE 16. — Genel kurulca bir ortağın çıkarılmasına ancak anamukavelede gösterilen veya 
bunlar dışında kalan haklı sebeplerle karar verilebilir. Bu karar tutanağa geçirilir. Tutanakta 
çıkarılmaya sebep teşkil eden vakıa ve deliller gösterilir. Karar ortaklar defterine de yazılır. Tu
tanağın çıkarılmaya ait kısmının onaylı örneği 10 gün içinde noter aracılığı ile çıkarılan ortağa 
bildirilir. Bu ortak bildiri tarihinden itibaren üç ay içinde itiraz dâvası açabilir. Bu dâva mah
kemelerce süratle görülür. Dâva açılmadığı takdirde çıkarma kesinleşir. 

Anamukavele yönetim kurulunca çıkarma kararı verilebileceği kabul edildiği takdirde, bu ka
rara karşı yukardaki fıkra hükmünce, bildirilen sonra toplanacak ilk genel kurulda yazı ile itiraz 
olunabilir. Şukadar ki, üç aylık süre içinde itiraz yazısı genel kurula sunulmak üzere yönetim 
kurulunca noter aracılığı ile bildirilmemiş ise karar kesinleşir. 

Genel kurul kararına karşı birinci fıkra hükmüne göre itiraz hakkı saklıdır. 

D) Kooperatiften çıkan veya çıkarılan ortaklarla hesaplaşma süresi ve yükümlülük : 

MADDE 17. — Kooperatiften çıkan veya çıkarılan ortakların kendilerinin yahut mirasçıların 
kooperatif varlığı üzerinde hakları olup olmadığı ve bu hakların nelerden ibaret bulunduğu Ana
mukavelede gösterilir. Bu haklar, ye&sjk akçeler hariç olmak üzere, ortağın ayrıldığı yıl bilanço
suna göre hesaplanır. 

Kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düşürecek nitelikteki iade ve ödemeler, Anamukavelede 
daha kısa bir süre tesbit edilmiş olsa bile genel kurulca üç yılı aşmamak üzere geciktirilebilir. Bu 
durumda kooperatifin muhik bir tazminat isteme hakkı saklıdır. Çıkan veya çıkarılan ortaklar ile 
mirasçıların alactik ve hakları bunları isteyebilecekleri günden bağlıyarak beş yıl geçmekle zaman 
aşımına uğrar. 

Sorumlulukları sınırlı veya sınırsız olan ortakların çıktıklarının veya çıkarıldıklarının ticaret 
siciline bildirilmesi şarttır. 

Çıkan veya çıkarılan ortağın sermaye veya mevduatından kısmen veya tamamen yoksun kala
cağı hakkındaki şartlar hükümsüzdür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ortakların hak ve ödevleri 
Ortaklık senedi : 

MADDE 18 — Her ortağın üyelik haklarının, ada yazılı ortaklık senedi ile temsil olunması 
şarttır. Bu senede kooperatifin unvanı, sahibinin adı ve soyadı, iş ve konut adresi, kooperatife girdi
ği ve çıktığı tarihler yazılır. Bu hususlar, senet sahibi ile kooperatifi yönetmek ve imzasını kullan-
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Ortakhk sıfatının kazanılması, Anasözleşme ile bir taşınmaz malın mülkiyetine bağlı hakla
rın kullanılmasına veya bir teşebbüsün işletilmesine bağlanabilir. Bu gibi hallerde taşınmaz ma
lın mülkiyetinin veya işletmenin üçüncü şahıslara devir veya temliki ile ortaklık sıfatının bir 
hak olarak yeni malike veya işletmeyi alana geçebileceğini anasözleşme hüküm altına alabilir. Ta
şınmaz mala ait bu şekil iktisabın üçüncü şahıslara karşı muteber olması tapu siciline bu yoldan 
meşruhat verilmesine bağlıdır. 

C) Ortaklıktan çıkarılma esasları ve itiraz : 

MADDE 16. — Anasözleşme, kooperatif ortaklığından çıkarılmayı gerektiren sebepleri tâ
yin edebilir. Bunların dışındaki haklı sebeplerle de ortaklıktan çıkarılmak mümkündür. 

Ortaklıktan çıkarılmaya yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulca karar verilir. Anasöz
leşme, çıkarılanın genel kurula başvurma hakkı saklı kalmak üzere, bu hususta yönetim kuru
lunu da yetkili kılabilir. 

Çıkarılma kararı gerekçeli olarak tutanağa geçirileceği gibi, ortaklar defterine de yazılır. 
Kararın onaylı örneği, çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere, on gün içinde notere tevdi edilir. 
Bu ortak tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde itiraz dâvası açabilir. Tebliğ edilen karar, yöne
tim kurulunca verilmiş ise, ortak, üç aylık süre içinde genel kurula da itiraz edebilir. Bu itiraz, 
ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere, yönetim kuruluna noter aracılığı ile tebliğ ettirile
cek bir yazı ile yapılır. Genel kurula itiraz edildiği takdirde, yönetim kurulunun çıkarma kararı 
aleyhine itiraz dâvası açılamaz, itiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karşı itiraz dâvası 
hakkı saklıdır. 

Üç aylık süre içinde, genel kurula veya mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edilmiyen çı
karılma kararları kesinleşir. 

D) Kooperatiften çıkan veya çıkarılan ortaklarla hesaplaşma süresi ve yükümlülük : 

MADDE 17. — Kooperatiften çıkan veya çıkarılan ortakların kendilerinin yahut mirasçıla
rının kooperatif varlığı üzerinde hakları olup olmadığı ve bu hakların nelerden ibaret bulundu
ğu anasözleşmede gösterilir. Bu haklar, yedek akçeler haricolmak üzere, ortağın ayrıldığı yıl 
bilançosuna göre hesaplanır. 

Kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düşüresek nitelikteki iade ve ödemeler, anasözleşmede 
daha kısa bir süre tesbit edilmiş olsa bile genel kurulca üç yılı aşmamak üzere geciktirilebilir. 
Bu durumda kooperatifin muhik bir tazminat isteme hakkı saklıdır. Çıkan veya çıkarılan ortak
lar ile mirasçılarının alacak ve hakları bunları istiyebilecekleri günden başlıyarak beş yıl geç
mekle zamanaşımına uğrar. 

Çıkan veya çıkarılan ortağın sermaye veya mevduatından kısmen veya tamamen yoksun ka
lacağı hakkındaki şartlar hükümsüzdür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ot't.aıkların 'İmik Ve öldevlori 
A) Ortaklık senedi : 

MADDE 18. — Her ortağın üyelik haklarının, ada yazılı ortaklık senedi ile temsil olun
ması şarttır. Bu senede kooperatifin unvanı, sahibinin adı ve soyadı, iş ve konut adresi, koope
ratife girdiği ve çıktığı tarihler yazılır. Bu huluslar, senet sahibi ile kooperatifi temsile yetki-
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mak yetkisi olan kimseler tarafından imzalanır. Ortağın yatırdığı veya çektiği paralar tarih sırasiyle 
kaydedilir. Bu kayıtlar kooperatifin ödediği pahlara ait ise ortak imza eder. imzalı ortak sene
di makbuz hükmündedir. Mezkûr senet anamukaveleyi ihtiva etmek şartiyle ortaklık cüzdanı şek
linde de düzenlenebilir. 

Ortaklık senetleri ada yazılı olur. Ancak bunlar, kıymetli evrak niteliğinde olmayıp sadece 
beyyine vesikası hükmündedir. 

B) Ortaldık payları, şahsi alacaklılar : 

MADDE 19. — Kooperatife giren her şahıstan en az bir ortaklık payı alması gerekir. Anamu-
kavele, en yüksek had tesbit ederek bir ortak tarafından bu had dahilinde birden fazla pay alma
sına cevaz verebilir. 

Bir ortağın 10 000 liralıktan fazla pay sahibi olması yasaktır. Yapı kooperatiflerinde bir or
tak 30 000 lira tutarından fazla pay sahibi olamaz. 

Bir ortaklık senedinin değeri 100 liradan aşağı olamaz. Birkaç pay bir ortaklık senedinde gös
terilebilir. Senetle temsil edilmiyen paylar 100 lira itibar olunur. 

Yapı kooperatiflerinin bankalardan, müesseselerden veya şirketlerden kredi alabilmesi için ya
pacakları meskenlerin kredi verecekler tarafından takdir olunacak maliyetinin en az 1/4 ünü ya
tırmış bulunmaları şarttır. 

Bir ortağın şahsi alacakları ancak ortağa ait faiz ve fiyat farklarından hissesine düşen mik
tarı ve kooperatifin dağılmasında ona ödenecek payı haczettirebilirler. 

C) Aynî sermaye : 

MADDE 20. — Ayn: neviden sermaye konması veya kooperatifin mevcut bir işletmeyi veya 
aynları devralması anamukavele ile kabul edilebilir. 

1. Değer biçme, bilirkişi : 

MADDE 21. — Anamukavelede aynlarm değeri tesbit edilmemiş ise, bu tesbit kurucular ta
rafından toplantıya çağırılacak ilk genel kurulda ortak adedinin 2/3 nü temsil eden ortakların 
çoğunluğu ile seçilecek bilirkişi tarafından yapılır. 

Kuruluştan sonra girecek ortakların ayn nevinden sermaye koymaları halinde bu çağrı yönetim 
kurulu tarafından yapılır. 

Ortakların, 2/3 nün birleşmesi mümkün olmıyan hallerde bilirkişinin seçimi mahkemeden iste
nir. 

2. Karar nisabı, raporların kabulü : 
MADDE 22. — 21 nci madde gereğince atanan bilirkişi, gereken raporları düzenleyip ver

dikten sonra yapılacak genel kurul toplantısında, konu görüşülür. Çağrı mektuplarına bilirkişi 
raporunun bir örneği eklenir. 

Ortak sayısının en az yarısının asaleten ve temsilen toplantıda bulunması şartiyle bilirkişi 
raporları okunup incelendikten ve gereğinde ayn nevinden sermaye koyan kimselerin ve devra
lınacak işletmenin veya aynları sahibinin açıklamaları dinlendikten sonra değerlerinin aynen 
kabul veya reddine, yahut ilgililerin muvafakatiyle değerlendirilmesine çoğunlukla karar veri
lir. 
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si olan kimseler tarafından imzalanır. Ortağın yatırdığı veya çektiği paralar tarih sırasiyle kay
dedilir. Bu kayıtlar kooperatifin ödediği paralara ait ise ortak imza eder. İmzalı ortak senedi mak
buz hükmündedir. Mezkûr senet anasözleşmeyi ihtiva etmek şartiyle ortaklık cüzdanı şeklinde 
de düzenlenebilir. Ortaklık senetleri kıymetli evrak niteliğinde olmayıp sadece beyyine vesikası 
hükmündedir. 

B) Ortaklık paylan, şahsi alacaklılar : 

MADDE 19. — Kooperatife giren her şahsın en az bir ortaklık payı alması gerekir. Anasöz-
leşmede, en yüksek had tesbit edilir. Bir ortağın bu had dâhilinde birden fazla pay almasına ce
vaz verilebilir. 

Bir ortaklık senedinin değeri 100 liradan aşağı olamaz. Birkaç pay bir ortaklık senedinde gös
terilebilir. Senetle temsil edilmiyen paylar 100 lira itibar olunur. 

Her kooperatifin iştigal mevzuuna göre, lüzumlu krediler bankalar ve diğer kredi müessese-
lerince sağlanır. 

Bir ortağın şahsi alacaklıları ancak o ortağa ait faiz ve fiyat farklarından hissesine düşen 
miktarı ve kooperatifin dağılmasında ona ödenecek payı haczettirebilirler. 

C) Aynî sermaye : 
MADDE 20. — Ayn nev'inden sermaye konması veya kooperatifin mevcut bir işletmeyi ve

ya aynları devralması anasözleşme ile kabul edilebilir. 

1 - Değer biçme, bilirkişi : 

MADDE 21. — Anasözleşmede aynların değe>i tesbit edilmemiş ise, bu tesbit kurucular tara
fından toplantıya çağırılacak ilk genel kurulda ortak adedinin 2/3 ünü temsil eden ortakların 
çoğunluğu ile seçilecek bilirkişi tarafından yapılır. 

Kuruluştan sonra girecek ortakların ayn nev'inden sermaye koymaları halinde bu çağrı yöne
tim kurulu tarafından yapılır. 

Ortakların, 2/3 ünün birleşmesi mümkün olaııyan hallerde bilirkişinin seçimi mahkemeden 
istenir. 

Seçilen bilirkişi veya bilirkişiler tarafından verilen rapora karşı tebliğ tarihinden itibaren 
bir hafta içinde mahallî sulh hukuk hâkimine itiraz edebilirler. Mahkemenin vereceği karar ke
sindir.' 

2 • Karar nisabı, raporların kabulü : 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(J) II ak ve vecibelerde eşitlik : 

MADDE 23. — Ortaklar bu kanunun kabul ettiği esaslar dâhilinde hak ve vecibelerde eşittir
ler : 

/. Jiilfji edinmek hakkı, bilanço : 

MADDE 24. — Fiyat farkı hesabı, bilanço, yillık rapor ve müspet veya menfi fiyat farkları
nın nasıl dağılacağı hakkındaki teklifler, denettiler tarafından verilecek raporla birlikte genel 
kurulun âdi toplantısından en az 15 gün önce kooperatifin merkez ve şubelerinde ortakların emri
ne amade tutulur. Bunlardan fiyat farkı hesabı bilanço ve yıllık raporlar toplantıdan başlıya-
rak bir yıl süre ile ortakların emrine amade tutulur. Her ortak, masraf kooperatife aidolmak 
üzere fiyat farkı hesabı ile bilançonun bir örneğini istiyebilir. 

2. Ticari defterler re sır saklama lıükünüeri re ceza : 
MADDE 25. — Ortaklar gerekli gördükleri hususlarda denetçilerin dikkatini çekmeye ve 

açıklama yapılmasını istemeye yetkilidirler. 
Kooperatifin ticari defterleri ve haberleşme :'.lo ilgili hususların tetkiki, genel kurulun açık 

bir müsaadesi veya yönetim kurulunun kararı ile mümkündür, incelemesine müsaade edilen defter 
ve vesikalardan öğrenilecek sırlar haricolmak üsere, hiçbir ortak kooperatifin iş sırları öğren
meye yetkili değildir. Her ortak ne suretle olurja olsun öğrenmiş olduğu kooperatife ait iş sır
larını, sonradan ortaklık hakkını kaybetmiş olsa dahi daima gizli tutmak zorundadır. .Bu mecbu
riyete uymıyan ortak meydana gelecek zararlar ian kooperatife karşı sorumlu olduğu gibi koope
ratifin şikâyeti üzerine her hangi bir sarar umul::;asa dahi bir yıla kadar hapis veya 500 liradan 
10 000 liraya kadar ağır para cezasiyle veya her ıldsiyie birlikte cezalandırılır. 

Ortakların bilgi edinmek hakkı, anamukavele veya kooperatif organlarından birinin kararı ile 
bertaraf edilemez veya sınırlandırılamaz. 

3. (lenel kurul toplantılarına katılmak, seçmek ve seçilmek, hakkı : 

MADDE 26. — Kanun ve anamukavele ile tssbii edilen yükümlerini yerine getirmiyen ortak
lar hariç her ortak genel kurula katılma hakkı aa sahiptir. Ancak görev kusurlarından veya suç 
teşkil eden eylemlerinden ötürü yönetim ve deıotim kurullarından uzaklaştırılanlar kooperatif 
kurullarına seçilemezler. 

D) Ortaklarla ödev ve sorumlulukları : 

1. Hüre ve ortaklığın yok olması : 

MADDE 27. — Ortakların yüklendikleri paylar için ödiyecekleri para tutarını anamukavele 
belirtir. Kooperatif, sermaye yüklemlerinde borçlu veya sair ödemelerle yükümlü bulunan ortak
larından taahhütlü mektupla, bu husus mümkün olmazsa ilânla ve münasip bir süre belirterek 
yükümlerini yerine getirmelerini istor. ilk isteğe uymıyan ve ikinci istemeden sonra da bir ay 
içinde yükümlerini yerine getirmiyenlerin ortaklığı kendiliğinden düşer. Ortaklığın düşmesi alâ
kalının, anamukavele veya diğer suretlerle doğmuş borçlarının yok olmasını gerektirmez. 
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Ç) Hak ve vecibelerde eşitlik : 

MADDE 23. — Tasarının 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

1. Bilgi edinmek hakkı, bilâııeo : 

MADDE 24, — Yönetim Kurulunun gelir gider farklarının dağıtım şekli hakkındaki teklif
lerini ihtiva eden yıllık çalışma raporu ile bilanço vo denetçilerin 66 ncı madde hükümlerine uygun 
olarak tanzim edecekleri rapor Genel Kurulun yıülıl.: toplantısından en az 15 gün öncesinden itiba
ren bir yıl süre ile Kooperatif merkezinde ve varsa şubelerinde ortakların tetkikine âmâde tutu
lur. 

Talebeden ortaklara bilanço ve gelir gider fark1, hesaplarının birer suretinin verilmesi meo-
buridir. 

Ortakların bilgi edinmek hakkı, anasözteşmo veya kooperatif organlarından birinin karariyle 
bertaraf edilemez veya sınırlandırılamaz. 

2. Ticari defterler ve sır saklama hükümleri ve ceza : 

MADDE 25. — Kooperatifin ticari defterleri vo haberleşme ile ilgili hususların tetkiki, Genel 
Kurulun açık bir müsaadesi veya Yönetim Kurıüuiv.m kararı ile mümkündür, incelenmesine mü
saade edilen defter ve vesikalardan öğrenilecek sırlar haricolmak üzere, hiçbir ortak koopera
tifin iş sırları Öğrenmeye yetkili değildir. Her ortak hor ne suretle olursa olsun öğrenmiş olduğu 
kooperatife ait iş sırlarını, sonradan ortaklık hakkını kaybetmiş olsa dâhi daima gizli tutmak zo
rundadır. Bu mecburiyete uymıyan ortak meydana gelecek zararlardan kooperatife karşı sorum
lu olduğu gibi kooperatifin şikâyeti üzerine h :sıılo gelen zararın miktar ve mahiyetine göre bir 
yıla kadar hapis veya 500 liradan 10 000 liraya kaçlar ağır para cezasiyle veya hor ikisiyle birlik
te cezalandırılır. 

S. Genel Kurul toplantılarına katılmak, seenujk re seçilmek hakkı : 
MADDE 26. — Kanun ve anasözleşme ile tesbit edilen yükümlerini yerine getirmiyen, âdi 

Genel Kurul toplantısından altı ay evvel ortak olmıyan ortaklar hariç her or.ak Genel Kurula 
katılma hakkına sahiptir. 

D) Ortakların öder re sorumlulukları : 

I- Süre ve ortakhğın yok olması : 

MADDE 27. — Ortakların yüklendikleri paylar için ödiyebilecekleri para tutarını anasözleş
me belirtir. Kooperatif, sermaye yüklemlerinde borçlu veya sair ödemelerle yükümlü bulunan 
ortaklarından elden yazılı olarak veya taahhütlü mektupla, bu husus mümkün olmazsa ilânla ve 
münasip bir süre belirterek yükümlerini yerine getirmelerini ister, tik isteğe uymıyan ve ikinci 
istemeden sonra da bir ay içinde yükümlerini yerine getirmiyenlerin ortaklığı kendiliğinden dü
şer. Ortaklığın düşmesi alâkalının, anasözleşme veya diğer suretlerle doğmuş borçlarımn yok 
olmasını gerektirmez. 
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II - Kooperatifin sorumluluğu : 

MADDE 28. — Anamukavelede aksine hüküm olmadıkça kooperatif, alacaklarına karşı yalnız 
mamelekiyle sorumludur. 

1. Sınırsız sorumluluk : 

MADDE 29. — Anamukavele, kooperatifin varlığı borçlarını karşılamaya yetmediği haller
de, ortaklarının da şahsan ve sınırsız olarak sorumlu tutacaklarını hüküm altına alabilir. Bu tak
dirde alacaklılar kooperatifin iflâs veya diğer sebeplerle dağılması halinde alacaklarını tamamen 
sağlıyamazlarsa, kooperatifin borçlarından dolayı, kooperatif ortakları zincirleme ve bütün var-
lıklariyle sorumlu olurlar. 

2. Sınırlı sorumluluk : 

MADDE 30. — Anamukaveleye, kooperatif borçları için ortakların paylarından fazla olarak 
şahsan, ve belirli bir miktara kadar kooperatiftensonra sorumlu olacakları hususunda bir hüküm 
konabilir. Ortakların tek babına sorumlu olacaklan miktar kooperatifteki paylarının tutarı ile 
orantılı olarak da gösterilebilir. 

iflâsın sonuna kadar bu sorumluluk iflâs idaresi tarafından ileri sürülür. 

3. Ek ödeme yüklemi : 

MADDE 31. — Anamukavele, ortakların sorumluluğu yerine veya buna ilâveten ortakları 
ek ödemelerle y'dkümlendirebilir. Ancak, ek ödemelerin yalnız bilanço açıklarını kapatmada kul
lanması şarttır. Ek ödeme yüklemi sınırsız olabileceği gibi belirli miktarlarla veya paylarla oran
tılı olarak sınırlandırılabilir. 

Ek ödemelerin nasıl yapılacağına dair anamukavelede hüküm yoksa, ödeme, payların tutarına 
göre yapılır. 

Kooperatifin iflâs halinde ek ödemeleri isteme hakkı iflâs idaresinindir. 

4. Caiz olmıyan sınırlama : 

MADDE 32. — Sorumluluğu belirli bir zamana bırakan veya bâzı ortak gruplarına yükliyen 
anamukavele hükümleri muteber değildir. 

5. îflâs halinde usul : 

MADDE 33. — Ortakları şahsan sorumlu bulunan veya ek ödemelerle yükümlü olan bir koo
peratifin iflâs halinde, iflâs idaresi sıra cetvelini düzenlemekle beraber ortaklardan her birinin 
payına düşen borcun ödenmesini kendilerinden ister. 

Tahsil olunamıyan meblâğlar diğer ortaklar arasında bölüşürlür.. Aktif bakiyesi pay cetvel
lerinin kesin olarak tesbiti üzerine geriverilir. Ortakların birbirlerine rücu hakları saklıdır. Or
takların geçici olarak tesbit olunan borçlariyle pay cetveli aleyhine icra ve iflâs Kanunu hü
kümlerine göre itiraz hakları vardır. 

6. Sorumluluk hükümlerinin değiştirilmesi : 

MADDE 34. — Ortakların sorumluluğu ve ek ödemeler yükümleri ile ilgili değiştirmeler an
cak anamukavelenin tadili ile mümkündür. 
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II - Kooperatifin sorumluluğu 

MADDE 28. — Anasözleşmede aksine hüküm olmadıkça kooperatif, alacaklılarına karşı yalnız 
mamalekiyle sorumludur. 

1. Sınırsız sorumluluk : 

MADDE 29. — Anasözleşme, kooperatifin varlığı borçlarını karşılamaya yetmediği hallerde, 
ortaklarının da şahsan ve sınırsız olarak sorumlu tutulacaklarını hüküm altına alabilir. Bu takdir
de alacaklılar kooperatifin iflâsı veya diğer sebeplerle dağılması halinde alacaklarını tamamen sağ-
lıyamazlarsa, kooperatifin borçlarından dolayı, kooperatif ortakları zincirleme ve bütün varlıkla-
riyle sorumlu olurlar. 

2. Sınırlı sorumluluk : 

MADDE 30. — Anasözleşmeye, kooperatif borçları için ortakların paylarından fazla olarak 
şahsan ve belirli bir miktara kadar kooperatiften sonra sorumlu olacakları hususunda bir hüküm 
konabilir. Ortakların tek başına sorumlu olacakları miktar kooperatifteki paylarının tutarı ile 
orantılı olarak da gösterilebilir. 

İflâsın sonuna kadar bu sorumluluk iflâs idaresi tarafından ileri sürülür. 

3. Ek ödeme yüklemi : -* 

MADDE 31. — Anasözleşme, ortakları ek ödemelerle yükümlendirebilir. Ancafe, ek ödemele
rin yalnız bilanço açıldanm kapatmada kullanılması şarttır. Ek ödeme yükleme sınırsız olabile
ceği gibi belirli miktarlarla veya iş hacmi ile veya paylarla orantılı olarak smırlandınlabilir. 

Kooperatifin iflâsı halinde ek ödemeleri isteme hakkı iflâs idaresinindir. 

4. Caiz olmıyan sınırlandırma : 

MADDE 32. — Sorumluluğu belirli bir zamana bırakan veya bâzı ortak gruplarına yükleyen 
anasözleşme hükümleri muteber değildir. 

5. İflâs halinde usul : 

MADDE 33. — Tasannm 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

6. Sorumluluk hükümlerinin deği§tirilmesi : 

MADDE 34. — Ortaklann sorumluluğu ve ek ödemeler yükümleri ile ilgili değiştirmeler ancak 
anasözleşmenin tâdili ile mümkündür. Sorumluluk ve ek ödeme yükümleri konulması veya bunla-
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Sorumluluk ve ek ödeme yükümleri konulması veya bunların artırılması, bu husustaki ka
rarın tescili ile kooperatifin bütün alacakları lehine hüküm ifade eder. Sorumluluğun azaltılması 
hakkındaki kararlar, tescilden evvel doğmuş borçları kapsamaz. 

7. — Kooperatife yeni giren ortakların sorumluluğu : 

MADDE 35. — Ortakları şahsan sorumlu, veya ek ödemelerle yükümlü bir kooperatifte, duru
munu bilerek yeni giren kimse, girişinden önce doğmuş olan borçlardan diğer ortaklar gibi sorum
lu olur. Buna aykırı mukavele hükümleriyle ortaklar arasındaki anlaşmalar üçüncü şahıslar hak
kında hüküm ifade etmez. 

8. — Bir ortağın ayrılmasından veya kooperatifin dağılmasından sonra sorumluluk : 

MADDE 36. — Sınırsız veya sınırlı sorumlu bir ortak ölüm veya diğer bir sebeple kooperatiften 
aynlırsa, ayrılmanın Ticaret Siciline tescilinden başlıyarak bir yıl veya anamukavele ile tesbit olu
nan daha uzun bir süre içinde kooperatif iflâs ettiği takdirde, aynlmasından önce doğmuş olan 
borçlar için ortak sorumluluktan kurtulamaz. 

Aynı şartlar altında veya aynı süre içinde ek ödeme yükümü de mevcudolmâkta devam eder. 
Bir kooperatif dağılırsa, dağılmanın Ticaret Siciline tescilinden başlıyarak bir yıl veya anamu-

kavelede tesbit olunan daha uzun bir süre içicide kooperatifin iflâsının açılmasına karar verilmesi 
halinde ortaklar aynı şekilde ek ödemelerle birlikte sorumludurlar. 

9. — Sorumlulukta zamanaşımı : 

MADDE 37. — Alacaklıların, ortakların şahsi sorumluluklarından doğan isteme hakları, daha 
önce kanuni bir hüküm gereğince düşmedikçe iflâs işlemlerinin sona ermesinden başlıyarak daha 
bir yıl süre ile alacaklılardan her biri tarafından ileri sürülebilir. 

Ortakların birbinine olan rücu hakları da bu hakka vücut veren ödemenin yapıldığı andan baş
lamak üzere bir yıl içinde zamanaşımına uğrar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kooperatif hesapları 

A) Fiyat farkları, bölünmesi ve paylara faiz verilmesi : 

MADDE 38. — Anamukavelede aksine hüküm bulunmadığı takdirde ortaklarla yapılan muame
lelerden bir yıllık faaliyet sonunda elde edilen hâsılanın tamamı fiyat farkı olarak kooperatifin 
yedek akçelerine eklenar. 

Fiyat farkının ortaklar arasında bölüşülmesi öngürülmüş ise bu bölünme ortakların muamele
leri oranında yapılır. 

Fiyat farkının en az % 50 si ortaklara dağıtıldıktan sonra ortakların sermaye paylarına genel 
kurul karan ile en çok % 7 oranına kadar faiz ödenebileceği anamukavelede hükme bağlana
bilir. 

Ortak dışı işlemlerden elde edilen hâsıla dağıtılamaz. Bunlar kooperatifin gelişmesine yanya-
cak işlerde kullanılmak üzere özel bir fonda toplanır. 

Bir yıllık faaliyet neticeleri menfi olduğu takdirde açık, yedek akçelerden ve bunlann kâfi 
gelmemesi halinde ek ödemelerle veya ortak sermaye paylariyle karşılanır. 

Menfi neticeler ortadan kaldınlmadıkça fiyat farkı ve faic dağıtımı yapılamaz. 
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nn artırılması, bu husustaki kararın tescili ile kooperatifin bütün alacakları lehine hüküm ifade 
eder. 
Sorumluluğun azaltılması hakkındaki kararlar, tescilden evvel borçlan kapsamaz. 

7. — Kooperatife yeni giren ortakların sorumluluğu : 

MADDE 35. — Tasannın 35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

8. — Bir ortağın ayrılmasından veya Kooperatifin dağılmasından sonra sorumluluk : 

MADDE 36. — Sınırsız veya sınırlı sorumlu bir ortak ölür veya diğer bir sebeple koopera
tiften aynlışımn kesinleştiği tarihten başlıyarak bir yıl veya anasözleşme ile tesbit olunan daha 
uzun bir süre içinde kooperatif iflâs ettiği takdirde, ayrılmasından önce doğmuş olan borçlar için 
ortak sorumluluktan kurtulamaz. 

Aynı şartlar altında veya aynı süre içinde ek ödeme yükümü de mevcut olmakta devam eder. 
Bir kooperatif dağılırsa, dağılmanın Ticaret Siciline tescilinden başlıyarak bir yıl evvel ana-

sözleşmede tesbidolunan daha uzun bir süre içinde kooperatifin iflâsının açılmasına karar veril
mesi halinde ortaklar avnı şekilde ek ödemelerle birlikte sorumludurlar . 

t 

9. Sorumlulukta zamanaşımı : 

MADDE 37. — Tasannın 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kooperatif hesapları 

A) Gelir gider farkları, bölünmesi ve paylara faiz verilmesi : 

MADDE 38. — Anasözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde ortaklarla yapılan mua
melelerden bir yıllık faaliyet sonunda elde edilen hasılanın tamamı gelir gider farkı olarak koo
peratifin yedek akçelerine eklenir. 

Gelir gider farkının ortaklar arasında bölüşülmesi öngörülmüş ise bu bölünme ortakların mua
meleleri oranında yapılır. 

Gelir gider farkının en az % 50 si ortaklara dağıtıldıktan sonra ortakların sermaye paylarına 
Genel Kurul karan ile en çok % 7 oranına kadar faiz ödenebileceği anasözleşmede hükme bağ
lanabilir. 

Ortak dışı işlemlerden elde edilen hasıla dağıtılamaz Bunlar kooperatifin gelişmesine yanya-
cak işlerde kullanılmak üzere özel bir fonda toplanır. 

Bir yıllık faaliyet neticeleri menfi olduğu takdirde açık, yedek akçelerden ve bunlann kâfi 
gelmemesi halinde ek ödemelerle veya ortak sermaye paylariyle karşılanır. 

Menfi neticeler ortadan kaldırılmadıkça gelir gider farkı ve faiz dağıtımı yapılamaz. 
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B) Yedek akçe ayrımı : 

MADDE 39. — Fiyat farkının en az % 10 u yedek akçe olarak ayrılmadıkça ortaklara dağıtma 
yapılamaz. 

Yedek akçelerin ortaklara dağıtılacağına dair anamukaveleye konacak hükümler muteber de
ğildir. 

C) Ontak ve personel için yardım fonları : 

MADDE 40. — Anamukavele gerek kooperatifin memurları ile işçileri, gerekse kooperatifin 
ortakları için yardım kuruluşları vücuda getirmek ve bunları imletmek amacı ile yardım fonları 
kurulmasını hüküm altına alabilir. 

Yardım amacı için ayrılan kıymetler belirli ise, bunlar kooperatifin mamelekinden ayrılarak tah
sis edildiği amaçlar için kullanılmak üzere özel bir hesaba alınır. 

D) Fiyat farkından ilk ayrılacak fonlar : 

MADDE 41. — Bölünecek fiyat farkından ilk önce yedek akçe ile kanun veya anamukavele ge
reğince kurulan diğer fonlara yatırılacak paralar ayrılır. 

Yedek akçelerin ve özel fonların kullanış şekil ve şartları ananrakavelede gösterilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM *' 

Kooperatif organları 

A) Genel Kurul 

/ - Yetki : 

MADDE 42. — Genel Kurul bütün ortakları temsil eden en yetkili organdır. 
Genel Kurul, aşağıdaki yetkilerini devir ve terk edemez. 
1. Anamukaveleyi değiştirmek, 
2. Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleriyle gerektiğinde tasfiye kurulunu seçmek, 
3. işletme hesabiyle bilanço ve gerektiğinde fiyat farkının bölüşülmesi hakkında karar al

mak, 
4. Yönetim ve denetim kurullarını ibra etmek, 
5. Kanun veya anamukavele ile genel kurula tanınmış olan yetkiler içinde karar vermek. 

II - Çağrı : 

1. Çağrıya yetkisi olanlar : 

MADDE 43. — Yönetim Kurulu veya anamukavele ile bu hususta yetkili kılman diğer bir or
gan ve gerektiğinde denetleme kurulu ve tasfiye memurları genel kurulu toplantıya çağırmak 
yetkisine sahiptirler. 

2. Ortakların isteği, Ticaret Bakanlığının çağrısı, mahkemenin izni : 

MADDE 44. — Kooperatif ortaklarından en az onda birinin ve her halde en az 4 ortağın isteği 
üzerine genel kurul toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu bu isteği en çok 10 gün içinde yerine ge$ 
tirmediği takdirde, istek sahiplerinin müracaatı üzerine veya doğrudan doğruya Ticaret Bakanlığı, 
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B) Yedek akçe ayrımı : 

MADDE 39. — Gelir gider farkının en az % 10 u yedek akçe olarak ayrılmadıkça ortaklara 
dağıtma yapılamaz. 

Yedek akçelerin ortaklara dağıtılacağına dair Anasözleşmeye konacak hükümler muteber değil
dir. 

C) Ortak ve personel için yardım fonları : 

MADDE 40. — Anasözleşme gerek kooperatifin memurları üe işçileri, gerekse kooperatifin 
ortaklan için yardım kuruluşları vücuda getirmek ve bunlan işletmek amacı ile yardım fonlan ku
rulmasını hüküm altına alabilir. 

Yardım amacı için aynlan kıymetler belirli ise, bunlar kooperatifin mamelekinden aynlarak 
tahsis edildiği amaçlar için kullanılmak üzere özel bir hesaba alınır. 

D) Gelir gider farkından ilk ayrılacak fonlar : 

MADDE 41. — Bölünecek gelir gider farkından ilk önce yedek akçe ile kanun veya anasözleş
me gereğince kurulan diğer fonlara yatmlacak paralar ayrılır. 

Yedek akçelerin ve özel fonların kullanılış şekil ve şartları anasözleşmede gösterilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Kooperatif organları 

A) Genel Kurul 

I - Yetki : 

MADDE 42. — Genel Kurul bütün ortaklan temsil eden en yetkili organdır. 
Genel Kurul, aşağıdaki yetkilerini devir ve terk edemez. 
1. Anasözleşmeyi değiştirmek, 
2. Yönetim kurulu ve denetçiler kurulu üyeleriyle gerektiğinde tasfiye kurulunu seçmek, 
3. işletme hesabiyle bilanço ve gerektiğinde gelir gider farkının bölüşülmesi hakkında karar 

almak, 
4. Yönetim ve denetçjiler kurullannı ibra etmek, 
5. Kanun veya Anasözleşme ile Genel Kurula tanınmış olan konular hakkında karar vermek. 

II - Çağrı : 

1. — Çağrıya yetkisi olanlar : 

MADDE 43. — Yönetim kurulu veya anasöz'.eşme ile bu hususta yetkili kılınan diğer bir organ 
ve gerektiğinde denetçiler kurulu ve tasfiye memurlan Genel Kurulu toplantıya çağırmak yetki
sine sahiptirler. 

2. — Ortakların isteği, Ticaret Bakanlığının çağrısı, mahkemenin izni : 

MADDE 44. — Tasannm 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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genel kurulu toplantıya çağırabilir. Çağırmadığı takdirde istek sahipleri mahallî mahkemeye baş
vurarak genel kurulu bizzat toplantıya çağırmak müsaadesini alabilirler. 

3. Şekil : 

MADDE 45. — Genel kurul, anamukavelede gösterilen şekil ve surette toplantıya çağrılır. 
ilânların bir örneği toplantıdan en az 10 gün evvel Ticaret Bakanlığına gönderilir. 

III - Gündem : 
MADDE 46. — Toplantı çağrısına ve ilâna gündem yazılır. Anamukavelenin değiştirilmesi 

bahis konusu ise, yapılacak ilânda değiştirilecek maddelerin numaralarının yazılması ile yetinilir. 
Yönetim Kurulu üyeleriyle denetçilerin azli, hesap komisyonunun seçilmesi, bilanço incelenme

sinin geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, genel kurulun 
yeni bir toplantıya çağırılması teklifi müstesna olmak üzere gündemde yazılı olmıyan hususlar 
görüşülemez. 

IV - Bütün pay sahiplerinin hazır bulunması hali : 

MADDE 47. — Kooperatifin bütün ortakları tonlantıda hazır bulunduğu sürece ve bir itiraz 
olmadığı takdirde genel kurul toplantılarına dair olan diğer hükümler saklı kalmak şartiyle 
toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa dahi kararlar alınabilir. Bu gibi karar
ların, ortaklar veya ortakların toplantıda oy birliği ile seçecekleri temsilciler tarafından imza
lanması gereklidir. 

V - Oy hakkı : 

1. Genel olarak : 

MADDE 48. — Genel kurulda her ortak yalnız bir oya sahiptir. 

2. Temsil : 

MADDE 49. — Anamukavelede açıklama bulunduğu takdirde, bir ortak yazı ile izin vermek su
retiyle genel kurul toplantısında oyunu ancak başka bir ortağa kullandırabilir. Bir ortak genel 
kurulda birden fazla ortağı temsil edemez. 

Üye sayısı 1 000 in üstünde olan kooperatiilerde anamukavele ile her ortağın en çok olmak 
üzere birden fazla başka ortağı temsil edebileceği öngörülebilir. Eş ve birinci derecede akrabalar 
için temsilde ortaklık şartı aranmaz. 

3. Yoksunluk: 

MADDE 50. — Kooperatif işlerinin görülmesine her hangi bir suretle katılmış olanlar yönetim 
kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hüküm denetçiler hakkında uygu
lanmaz. 

Ortaklardan hiçbiri kendisi veya karı ve kocası yahut usul ve furuu ile kooperatif arasında
ki şahsi bir işe veya dâvaya dair olan görüşmelerde oy hakkını 'kullanamaz. 
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3. — Şekil : 
MADDE 45. — Genel Kurul, Anasözleşmede gösterilen şekil ve surette toplantıya çağırılır. 

Toplantı nisabı Anasözleşmede gösterilir. 
ilânların bir örneği toplantıdan en az 10 gün evvel Ticaret Bakanlığına gönderilir. 

727 - Gündem : 

MADDE 46. — Toplantı çağrısına ve ilâna gündem yazılır. Anasözleşmenin değiştirilmesi 
bahis konusu ise, yapılacak ilânda değiştirilecek maddelerin numaralarının yazılması ile yetinilir. 

Yönetim kurulu üyeleriyle denetçilerdi azli, hesap komisyonunun seçilmesi, bilanço incelenme
sinin geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, Genel Kurulun 
yeni bir toplantıya çağırılması teklifi müstesna olmak üzere gündemde yazılı olmıyan hususlar 
görüşülemez. 

IV - Bütün pay sahiplerinin hazır bulunması hali : • 

MADDE 47. — Tasarının 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

V - Oy hakkı : 

1. Genel olarak : 

MADDE 48. — Tasarının 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

2. Temsil : 

MADDE 49. — Anasözleşmede açıklama bulunduğu takdirde, bir ortak yazı ile izin vermek 
suretiyle genel kurul toplantısında oyunu ancak başka bir ortağa kullandırabilir. Bir ortak ge
nel kurulda birden fazla ortağı temsil edemez. 

Ortak sayısı 2 000 in üstünde olan kooperatiflerde Anasözleşme ile her ortağın en çok 5 olmak 
üzere birden fazla başka ortağı temsil edebileceği öngörülebilir. 

Eş ve birinci derecede akrabalar için temsil de ortaklık şartı aranmaz. 

3. Yoksunluk : 

MADDE 50. — Tasarının 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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VI - Kararlar: 

Genel olarak: 

MADDE 51. — Kanun veya anamukavelede aykırı hüküm bulunmadıkça genel kurul karar
larında ve seçimlerde oyların yarıdan bir fazlasına itibar olunur. 

Kooperatifin dağılması veya diğer bir kooperatifle birleşmesi ve anamukavelenin değiştiril
mesi kararlarında fiilen kullanılan oyların 2/3 ü çoğunluğu gereklidir. Anamukavele, bu karar
ların alınması için oy çoğunluğu hakkında daha ağır hükümler koyabilir. 

2. Ortakların paylarının artırılması: 

MADDE 52. — Ortakların şahsi sorumluluklarının ağırlaştırılması veya ek ödeme yükümleri 
ihdası hakkında alınacak kararlar için bütün ortakların 3/4 nün rızası gereklidir. Kararlar, ilân
dan bağlıyarak üç ay içinde kooperatiften çıktıklarını bildirmeleri halinde bunlara katılmıyan 
ortakları bağlamaz. Bu takdirde kooperatiften çıkma beyanı, kararın yürürlüğe girdiği tarihten 
başlamak üzere hüküm ifade eder. 

Bu suretle, kooperatiften çıkma hakkının kullanılması, bir ayrılma tazminatı ödenmesine bağlı 
kılınamaz. 

3. Kararların bozulması ve şartlar: 

MADDE 53. — Aşağıda yazılı kimseler kanuna, anamukavele hükümlerine ve iyi niyet esasla
rına aykırı olduğu iddiası ile genel kurul kararları aleyhine, toplantıyı kovalıyan günden başla
mak üzere bir ay içinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilirler. 

1. Toplantıda hazır bulunup ta kararlara aykırı kalarak keyfiyeti tutanağa geçirten veya 
oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade edilmiyen yahut toplantıya çağrının usulü dairesinde 
yapılmadığını veyahut gündemin gereği gibi ilân veya tebliğ edilmediğini yahut da genel kurul 
toplantısına katılmaya yetkili olmıyan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden pay 
sahipleri; 

2. Yönetim kurulu; 
3. Kararların yerine getirilmesi yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin şahsi sorumluluklarını 

mucibolduğu takdirde bunların her biri; 
Bozma dâvasının açıldığı ve duruşmanın yapılacağı gün, yönetim kurulu tarafından usulen 

ilân olunur. 
Birinci fıkrada yazılı bir aylık hak düşüren sürenin sona ermesinden önce duruşmaya başla-

nılamaz. Birden fazla bozma dâvası açıldığı takdirde, dâvalar birleştirilerek görülür. 
Mahkeme, kooperatifin isteği üzerine muhtemel zararlarına karşı davacının teminat gösterme

sine karar verebilir. Teminatın mahiyet ve miktarını belirtmek mahkemeye aittir. 
Bir kararın bozulması bütün ortaklar için hüküm ifade eder. 

4. Mektupla oy verme ve temsilciler toplantısı: 

MADDE 54. — Ortak sayısı 300 den fazla veya ortaklarının çoğunluğu tüzel kişiler olan ko
operatiflerde, anamukavelelerine kayıt konulmak suretiyle; " 

1. Genel kurula ait kararlardan, hepsinin veya bir kısmının ortakların oylarını mektupla bil
dirmeleri suretiyle verilmesi, 

2. Ortakların gruplara ayrılarak verecekleri kararlarla tesbit edecekleri talimat gereğince oy 
vermek üzere seçecekleri temsilciler topluluğu, 
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VI - Kararlar : 

1. Genel olarak : 

MADDE 51. — Kanun veya Anasözleşmede aykırı hüküm bulunmadıkça genel kurul kararla
rında ve seçimlerde oyların yarıdan bir fazlasına itibar olunur. 

Kooperatifin dağılması veya diğer bir kooperatifle birleşmesi ve Anasözleşmenin değiştiril
mesi kararlannda fiilen kullanılan oylann 2/3 ü çoğunluğu gereklidir. Anasözleşme, bu kararla-
nn alınması için oy çoğunluğu hakkında daha ağır hükümler koyabilir. 

2. Ortakların paylarının artırılması : 

MADDE 52. — Tasannın 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

5. Kararların bozulması ve şartlar : 

MADDE 53. — Tasarının 53 ncü maddesi,aynen kabul edilmiştir. 

4. Mektupla oy verme ve temsilciler toplantısı : 

MADDE 54. — Ortak sayısı 2 000 den fazla olan kooperatiflerde, anasözleşmelerine kaydolun
mak suretiyle : 

1. Genel Kurula ait kararlardan, hepsinin veya bir kısmının ortakların oylarını mektupla bil
dirmeleri suretiyle verilmesi, 

2. Ortakların gruplara ayrılarak verecekleri kararlarla tesbit edecekleri talimat gereğince 
oy vermek üzere kendi aralarından seçecekleri temsilciler topluluğu, 
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genel kurul sayılabilir. 
Mektupla oy bildirme halinde, mektupların yönetim kurulu ve Bakanlık temsilcisi önünde in

celenmesi sonunda muhtevanın neden ibaret oldnğu tesbit edilerek tutanağa yazılır. Hazır bulu
nanlar tarafından imza edilen tutanağa göre verildiği anlaşılan karar yürürlüğe girer. 

Grup temsilcileri genel kurulunda her temsilci, temsil ettiği ortakların sayısı kadar oya sa
hiptir. Temsilcilerin aldığı talimata aykırı olarak oy vermesi karara tesir etmez. 

B) Yönetim kurulu: 

7 - Ödevi ve üye sayısı: 

MADDE 55. — Yönetim kurulu, kanun ve ana mukavele hükümleri içinde kooperatifin faaliye
tini yönetim ve onu temsil eden icra organıdır. 

Yönetim kurulu en az üç üyeden kurulur. Bunların ve yedeklerinin kooperatif ortağı olma
ları şarttır. 

Yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişi, temsilcilerinin isimlerini kooperatife bildirir. 

II - Üyelik şartları: 

MADDE 56. — Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi olan ortakların temsilcilerinin çoğun
luğunun Türk tabiiyetinde olması şarttır. Bunlardan bir kaçı kaaperatifi temsil yetkisini haiz 
murahhas üye seçilebilir. 

Siyasi partilerin ilçe, il ve merkez kurulları yönetiminde görev alan ortaklar aynı zamanda 
kooperatif yönetim kurulu üyeliğine seçilemezler. 

Murahhas üyelerin seçilmesi ve değiştirilmesi ticaret siciline tescil ettirilir. 

III - Üyelik süresi: 

MADDE 57. — Yönetim kurulu üyeleri en çok 4 yıl için seçilebilirler. Anamukavelede aksine 
hüküm yoksa tekrar seçilmeleri caizdir. 

IV - Yönetim ve temsil: 

1. Yetkilerin devri: 

MADDE 58. — Anamukavele, genel kurula veya yönetim kuruluna, kooperatifin yönetimini ve 
temsilini kısmen veya tamamen kooperatif ortağı bulanmaları şart olmıyan bir veya birkaç mü
düre veya yönetim kurulu üyesine tevdi etmek yetkisini verebilir. 

2. Şümulü ve sınırlandırılması: 

MADDE 59. — Temsile yetkili şahıslar kooperatif namına onun amacının gerektirdiği bütün 
hukukî işlemleri yapabilir. 

Bu temsil yetkisinin sınırlandırılması iyi niyet sahibi üçüncü şahıslara karşı hiçbir hüküm ifade 
etmez. Temsil yetkisinin sadece esas müessesesinin veya bir şubenin işlerine hasrolunmasına veya 
kooperatif unvanının birlikte kullanılmasına dair ticaret siciline tescil edilmiş olan kayıtlar sak
lıdır. 

Kooperatifi yönetime veya temsile yetkili şahıslardan birinin kooperatife ait görevlerini yü
rütmesi esnasında meydana getirdiği haksız fiile rden doğan zarardan sorumlu olur. 
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Genel Kurul sayılabilir. 
Mektupla oy bildirme halinde, mektupların, Yönetim Kurulu ve Bakanlık temsilcisi önünde 

incelenmesi sonunda muhtevanın neden ibaret olduğu tesbit edilerek tutanağa yazılır. Hazır 
bulunanlar tarafından imza edilen tutanağa göre verildiği anlaşılan karar yürürlüğe girer. 

Grup temsilcileri genel kurulunda her temsilci, temsil ettiği ortakların sayısı kadar oya sa
hiptir. Temsilcinin aldığı talimata aykırı olarak oy vermesi karara tesir etmez. 

B) Yönetim Kurulu : 

I - Ödevi ve üye sayısı : 

MADDE 55. — Yönetim Kurulu, kanun ve anasözleşme hükümleri içinde kooperatifin faaliyeti
ni yöneten ve onu temsil eden icra organıdır. 

Yönetim Kurulu en az üç üyeden kurulur. Bunların ve yedeklerinin kooperatif ortağı olmaları 
şarttır. 

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişiler, temsilcilerinin isimlerini kooperatife bildirir. 

II - Üyelik şartları : 

MADDE 56. — Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüzel kişi olan ortakların temsilcilerinin çoğun
luğunun Türk tabiiyetinde olması şarttır. Bunlardan birkaçı kooperatifi temsil yetkisini haiz 
murahhas üye seçebilir. 

Yönetim Kuruluna üye olabilmek için yüz kızartıcı bir suçtan veya ağır hapsi gerektiren bir 
cürümden dolayı mahkûm edilmemiş olmak şarttır. 

Murahhas üyelerin seçilmesi ve değiştirilmesi Ticaret Siciline tescil ettirilir. 

III - Üyelik suresi : 

MADDE 57. — Yönetim Kurulu üyeleri en çoy 4 yıl için seçilebilirler. Anasözleşmede aksine 
hüküm yoksa tekrar seçilmeleri caizdir. 

IV - Yönetim ve temsil : 

1. Yetkilerin devri : 

MADDE 58. — Anasözleşme, Genel Kurula veya Yönetim Kuruluna, kooperatifin yönetimini 
ve temsilini kısmen veya tamamen kooperatif ortağı bulunmaları şart olmıyan bir veya birkaç 
müdüre veya Yönetim Kurulu üyesine tevdi etmek yetkisini verebilir. 

2. Şümulü ve sınırlandırılması : 

MADDE 59. — Tasarının 59 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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3. İmza : 

MADDE 60. — Kooperatifi temsile yetkili kılman kimseler imzalarını ancak kooperatifin un
vanı altına koymak suretiyle kooperatifi bağlarlar. 

•/. Tescil: 

MADDE 61. — Kooperatif yönetim kurula, kooperatifi temsile yetkili kılman kimselerin isim
lerini, imzalarını ve bu yetkiye dayanan kararların noterlikçe tasdikli örneğini ticaret siciline 
verir. 

5. Üyelerin titizlik derecesi ve sorumlulukları: 

MADDE 62. — Yönetim kurulu, kooperatif işlerinin yönetimi için gereken titizliği gösterir ve 
kooperatifin başarısı ve gelişmesi yolunda bütün gayretini sarf eder. 

Yönetim kurulu, kendi tutanakları ile genel kurul tutanaklarının, gerekli defterlerin ve or
tak listelerinin muntazam hazırlanıp, tutulup, saklanmasından ve işletme hesabiyle, yıllık bilan
çonun kanuni hükümlere uygun olarak hazırlanıp tetkik olunmak üzere denetleme kuruluna veril
mesinden sorumludur. 

Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif memurları, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan 
sorumludurlar. Bunların suç teşkil eden fiil ve harektlerinden ve özellikle kooperatifin para ve mal
ları bilanço, tutanak, rapor ve başka evrak, defter ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı 
«Devlet memurları» gibi ceza görürler. 

V - Koopcratfin âciz halinde bilanço ve bu halin ihbarı : 

MADDE 63. — Kooperatifin aciz halinde bulunduğunu kabul ettirecek ciddî sebepler mevcut 
ise yönetim kurulu piyasada cari fiyatlar esas olmak üzere, derhal bir ara bilançosu tanzim eder. 
Son yılın bilançosu veya daha sonra yapılan bir tasfiye bilançosu veyahut daha yukarda sözü geçen 
ara bilançosu kooperatif mevcudunun, borçlarını artık karşıla mıyacağını belirtiyorsa yönetim ku
rulu, Ticaret Bakanlığına keyfiyeti bildirir ve genel kurulu derhal olağanüstü toplantıya çağırır. 

Pay senetleri çıkarılmış olan bir kooperatifte son yılın bilançosunda kooperatif varlığının yarısı 
karşılıksız kalırsa yönetim kurulu derhal genel kurulu toplantıya çağırarak durumu ortaklara arz 
eder. Aynı zamanda ilgili mahkemeye ve Ticaret Bakanlığına bilgi verir. Ancak, ortakları ek öde
melerle yükümlü olan kooperatiflerde Ticaret Bakanlığı, bilançoda tesbit edilen açık, üç ay içinde 
ortakların ek ödemeleri ile kapanamadığı takdirde haberdar edilir. 

Malî durumun düzeltilmesinin mümkün görülmesi halinde, yargıç yönetim kurulunun veya ala
caklılardan birinin isteği üzerine iflâsın açılmasını erteliyebilir. Bu takdirde, mevcutlar defterinin 
tutulması, yönetim memuru atanması gibi kooperatif varlığının korunmasına ve devamına yarıyan 
tedbirleri alır. 

VI - İşten çıkarma : 

MADDE 64. — Yönetim kurulu işlerin görülmesi ile görevlendirdiği kimseleri ve atadığı mü
dürleri ve diğer temsilci ve vekilleri her zaman azledebilir. 

İşten çıkarılan kimselerin tazminat isteme hakları vardır. 
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3. İmza: 

MADDE 60. — Tasarının 60 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

4. Tescil : 

MADDE 61. — Tasarının 61 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

5. Üyelerin titizlik derecesi ve sorumlulukları : 

MADDE 62. — Tasarının 62 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

V - Kooperatifin aczi halinde yapılacak işler: 

MADDE 63. — Kooperatifin aczi halinde bulunduğunu kabul ettirecek ciddi sebepler mev
cut ise yönetim kurulu piyasada cari fiyatlar esas olmak üzere, derhal bir ara bilançosu tanzim 
eder. Son yılın bilançosu veya daha sonra yapılan bir tasfiye bilançosu veyahut daha yukarıda 
sözü geçen ara bilançosu kooperatif mevcudunun, borçlarını artık karşılamıyacağım belirti
yorsa yönetim kurulu, Ticaret Bakanlığına keyfiyeti bildirir ve genel kurulu derhal olağanüstü 
toplantıya çağırır. 

Pay senetleri çıkarılmış olan bir kooperatifte son yılın bilançosunda kooperatif varlığının ya
rısı karşılıksız kalırsa yönetim kurulu derhal genel kurulu toplantıya çağırarak durumu ortakla
ra arz eder. Aynı zamanda ilgili mahkemeye ve Ticaret Bakanlığına bilgi verir. Ancak, ortakla
rı ek ödemelerle yükümlü olan kooperatiflerde, bilançoda tesbit edilen açık, üç ay içinde ortak
ların ek ödemeleri ile kapanamadığı takdirde Ticaret Bakanlığı haberdar edilir. 

Malî durumun düzeltilmesinin mümkün görülmesi halinde, yargıç yönetim kurulunun veya ala
caklılardan birinin isteği üzerine iflâsın açılıriasını erteliyebilir. Bu takdirde, mevcutlar defteri
nin tutulması, yönetim memuru atanması gibi kooperatif varlığının korunmasına ve devamına ya-
rıyan tedbirleri alır. 

VI - İşten çıkarma : 

MADDE 64. — Yönetim kurulu, işlerin görülmesi ile görevlendirdiği kimseleri ve atadığı mü
dürleri ve diğer temsilci ve vekilleri her zaman azledebilir. 

İşten çıkarılan kimselerin tazminat isteme hakları saklıdır. 
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C) Denetleme kurulu : 

I - Seçim : 

MADDE 65. — Denetçiler, genel kurul namına kooperatifin bütün işlem ve hesaplarını tetkik 
eder. 

Genel kurul, denetleme organı olarak en az bir yıl için bir veya daha çok denetçi seçer. Genel 
kurul yedek denetçiler de seçebilir. Denetçilerin ve yedeklerinin kooperatif ortaklarından olması 
şart değildir. 

II - Çalışma : 

1. İnceleme yükümlülüğü : 

MADDE 66. — Denetçiler, işletme hesabiyle bilançonun defterlerle uygunluk halinde bulunup bu
lunmadığını, defterlerin düzenli bir surette tutulup tutulmadığını ve işletmenin neticeleriyle ma
meleki hakkında uyulması gerekli olan hükümlere göre işlem yapılıp yapılmadığını incelemekle, 
yükümlüdürler. Ortakların şahsan sorumlu veya ek ödeme ile yükümlü olan kooperatiflerde denet
çiler, ortaklar listesinin usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığını da incelemek zorundadırlar. 

Yöneticiler, bu maksatla denetçilere defterleri ve belgeleri verirler. Denetçilerin istekleri üzeri
ne müfredat defteri ve bu defterin hangi esaslara göre düzenlendiği, ve istenilen her konu hakkında 
bilgi verilir. 

2. Rapor düzenlenmesi : 
MADDE 67. — Denetçiler her yıl yazılı bir raporla beraber tekliflerini genel kurula sunmaya 

mecburdurlar. 
Denetçiler, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, kanun veya 

anamukaveleye aykırı hareketleri bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve gerekli 
hallerde aynı zamanda genel kurula haber vermekle yükümlüdürler. 

Denetçiler yönetim ve genel kurul toplantılarına katılırlar. Ancak, yönetim kurulunda oy 
kullanamazlar. 

3. Sır saklama yükümlülüğü : 
MADDE 68. — Denetçiler, görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklanmasında kooperatifin ve

ya ortakların şahısları için zarar umulan hususları kooperatif ortaklarına ve üçüncü şahıslara 
açıklayamazlar. 

III - Özel hükümler : 

MADDE 69. — Anamukavele ve genel kurul kararı ile denetleme teşkilâtı hakkında daha ge
niş hükümler koymak, denetçilerin görev ve yetkilerini artırmak ve özellikle ara denetlemeleri 
öngörmek mümkündür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 351) 



- 95 — 
Geçici Komisyonun değiştirişi 

C) Denetçiler : 

I - Seçim : 

MADDE 65. — Denetçiler, genel kurul namına kooperatifin bütün işlem ve hesaplarını tet
kik eder. 

Genel kurul, denetleme organı olarak en az bir yıl için bir veya daha çok denetçi seçer. Ge
nel kurul yedek denetçiler de seçebilir. Denetçilerin ve yedeklerinin kooperatif ortaklarından 
olması şart değildir. 

II - Çalışma : 

1. — İnceleme yükümlülüğü : 

MADDE 66. — Denetçiler, işletme hesabiyle bilançonun def terlerle* uygunluk halinde bulunup 
bulunmadığını, defterlerin düzenli bir surette tutulup tutulmadığını ve işletmenin neticeleriyle 
mameleki hakkında uyulması gerekli olan hükümlere göre işlem yapılıp yapılmadığını incele
mekle, yükümlüdürler. Ortakların şahsan sorumlu veya ek ödeme ile yükümlü olan kooperatif
lerde denetçiler, ortaklar listesinin usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığını da incelemek 
zorundadırlar. 

Yöneticiler, bu maksatla denetçilere defterleri ve belgeleri verirler. Denetçilerin istekleri üze
rine müfredat defteri ve bu defterin hangi esaslara göre düzenlendiği ve istenilen her konu hak-*, 
kında bilgi verilir. 

Ortaklar gerekli gördükleri hususlarda denetçilerin dikkatini çekmeye ve açıklama yapılması
nı istemeye yetkilidirler. 

2. — Rapor düzenlenmesi : 

MADDE 67. — Denetçiler her yıl yazılı bir raporla beraber tekliflerini genel kurula sunma
ya mecburdurlar, denetçiler kongreye bir ay kala raporlarını vermedikleri takdirde, yönetim ku
rulu Ticaret Bakanlığına başvurarak kooperatifin denetlenmesini ister. 

Denetçiler, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, kanun ve
ya anasözleşmeye aykırı hareketleri bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve ge
rekli hallerde aynı zamanda genel kurula haber vermekle yükümlüdürler. 

Denetçiler yönetim ve genel kurul toplantılarına katılırlar. Ancak, yönetim kurulunda oy 
kullanamazlar. 

3. — Sır saklama yükümlülüğü : 

MADDE 68. — Tasarının 68 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

III - Özel hükümler : 

MADDE 69. — Anasözleşme ve genel kurul kararı ile denetleme teşkilâtı hakkında daha ge
niş hükümler koymak, denetçilerin görev ve yetkilerini artırmak ve özellikle ara denetlemeleri 
öngörmek mümkündür. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Kooperatifler Birliği, Millî Kooperatifler Birliği vo Türkiye Millî Genel Kooperatifler Birliği ve 
danışma kurulları 

Görevler : 

MADDE 70. — Kooperatiflerin müşterek menfaatlerini, korumak, faaliyetlerini koordine etmek 
ve denetlemek, dış memleketlerle olan münasebetlerini düzenlemek, kooperatif hareketlerini geliş
tirmek ve eğitimini yapmak, kooperatifçilik konularında tavsiyelerde bulunmak gibi genel hizmet
lerin yerine getirilmesi için, Kooperatifler Birliği, Millî Kooperatifler Birliği ve Türkiye Millî Ge
nel Kooperatifler Birliği kurulur. 

& 
A) Kooperatifler Birliği : 

MADDE 71. — Konulan aynı nitelikte olan 7 veya daha çok kooperatif, bir kooperatifler birli
ği kurulabileceğini, anamukavelelerinde tesbit edebilirler. 

Kooperatifler birliği, kooperatif şeklinde kurulur. 

1. Genel Kurul : 

MADDE 72. — Kooperatifler Birliğinin en yetkili organı anamukavelede aksine hüküm bulun
madığı takdirde, temsilcilerden ve müdürlerinden kurulan genel kuruldur. 

Yönetim kurulu üyelerinin temsilcisi seçilmesi mümkündür. " 

2. Yönetim Kurulu : 

MADDE 73. — Birlik yönetim kurulu, birlik genel kuruluna dâhil üyeler arasından seçilir. 

3. Denetleme : 
MADDE 74. — Birliğe katılan kooperatiflerin faaliyetlerini denetlemek hakkının birlik yönetim 

kuruluna aidolduğu anamukavele ile tesbit edilebilir. 

4. Yükümlülük : 
MADDE 75. — Kooperatif birliğine katılan kooperatifin ortaklarına, birliğe girmekle kanun 

veya kendi kooperatiflerinin anamukavelesindeki yükümlülüklerden fazlası yüklenemez. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Kooperatif birlikleri, kooperatifler merkez birlikleri, Türkiye Millî Kooperatifler Birliği ve Da» 
oiLsuıa Kurulu. 

Görevler : 

MADDE 70. — Kooperatiflerin müşterek menfaatlerini korumak, faaliyetlerini koordine et, 
mek ve denetlemek, dış memleketlerle olan münasebetlerini düzenlemek, kooperatifçiliği geliştir
mek ve eğitim yapmak, kooperatifçilik konuların la tavsiyelerde bulunmak gibi hizmetlerin yeri
ne getirilmesi için, kooperatif birlikleri, kooperatifler merkez birlikleri ve Türkiye Millî Koope
ratifler Birliği kurulur. 

Yükümlülük : 

MADDE 71. — Birliklere katılan kooperatifin ortaklarına, birliğe girmekle kanun veya ken
di kooperatiflerin anasözleşmesindeki yükümlülüklerden fazlası yüklenemez. 

A) Kooperatif birlikleri : 

MADDE 72. — Konulan aynı veya birbiriyle ilgili nitelikte olan 7 veya daha çok kooperatif 
tarafından birlikler kurulabileceği anasözleşmelej-inde tesbit edilebilir. 

Bu birlikler kooperatif şeklinde kurulur. 

1. — Genel kurul : 

MADDE 73. — Kooperatif birliklerinin en yotkili organı anasözleşmede aksine hüküm bu
lunmadığı takdirde kooperatif temsilcilerinden teşekkül e3en genel kuruldur. 

Yönetim kurulu üyelerinin temsilci seçilmesi mümkündür. 

2. — Yönetim kurulu : 

MADDE 74. — Birlik yönetim kurulu, birlik genel kuruluna dâhil temsilciler arasından seçi
lir. 

5. — Denetleme : 

MADDE 75. — Birliğe katılan kooperatiflerin faaliyetlerini denetlemek hakkının birlik yö
netim kuruluna aidolduğu anasözleşme ile tesbit eüile'.ilir. 

Anasözleşme ile birliğin yönetim kuruluna kendisine bağlı kooperatifler tarafından alınmış 
olan kararları dâva yolu ile iptal ettirmek hakla tanınabilir. 
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B) Millî Kooperatifler Birliği: 

MADDE 76. — Kooperatif birlikleri kendi aralarında iştigal konularına veya bölge esasına 
göre kooperatif şeklinde Millî Kooperatifler Birliği kurabilirler. 

Millî Kooperatifler Birliği genel kurulu, bu bitliğe dâhil kooperatifler birliklerinin genel kurulla
rı tarafından seçilecek temsilcilerden kurulur. 

Kooperatifler birliklerinin yönetim kurulları üyeleri veya müdürleri Millî Kooperatifler Birli-
ği genel kurullarına üye seçilebilirler. 

C) Türkiye Millî Genel Kooperatifler Birliği : 

MADDE 77. — Birliklerin veya Millî Kooperatifler Birliklerinin tamamı veya bir kısmının ka
tılması ile kooperatif şeklinde Türkiye Millî Genci Kooperatifler Birliği kurulur. 

Her hangi bir kooperatifler birliğine veya Millî Kooperatifler Birliğine dâhil olımyan ko
operatifler de doğrudan doğruya Türkiye Millî Gene1. Kooperatifler Birliğine katılabilirler. 

Katılma şartları, Türkiye Millî Genel Kooperatifler Birliği anamukavelesinde belirtilir. 
Türkiye Millî Genel Kooperatifler Birliği genel kurulu bu birliğe dâhil kooperatif, birlik ve 

Millî Kooperatifler Birliği genel kurullarınca seçilecek temsilcilerden kurulur. Bu kurulun koo
peratif, birlik ve Millî Kooperatifler Birlikleri yönetim kurullarından kurulacağı csa3 mukavelo 
ilo hüküm altına alınabilir. 

D) Temsilcilerin belirtilmesi : 

MADDE 78. — Birlik, Millî Kooperatifler Birliği ve Türkiye Genel Kooperatifler Birliği ana-
mukaveleleri, bunların genel kurullarını teşkil ciocek kooperatif, birlik ve Millî Kooperatifler 
Birliği temsilcilerinin adedini belirtir. 

MADDE 79. — Birlikler, Millî Kooperatifler Birlikleri vo Türkiye Millî Genel Kooperatifler 
Birliği anamukavelelerini bu kanun hükümle rınc göre üa sırlarlar. 

E) Danışma Kurulu : 

MADDE 80. — Türkiye Millî Genel Kooperatifler Birliği Genel Yönetim Kurulu ile Devlet Flân-t 
lama Teşkilâtı, Ticaret, Tarım, Maliye, Köy iılcri, imar ve iskân bakanlıkları, kooperatifleri 
finanse eden bankalar vo Türk Kooperatifçilik Kurumunun birer mümessilinin iştirakiyle «Tür
kiye Kooperatifleri Danışma Kurulu» kurulur. 

Bu kurulun görev ve yetkileri çalışma şekil vo şartları Ticaret Bakanlığınca hasrılanacak bir tü-
züklo tesbit olunur. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Kooperatiflerin dağılması 

A) Dağılma sebepleri : 

MADDE 81. — Kooperatif : 
1. Ana::ıukavele3i gereğinco, 
2. Genel kurul kararı ile., 
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B) Kooperatifler merkez birlikleri : 

MADDE 76. — Kooperatif birlikleri kendi aralarında kooperatif şeklinde merkez birlikleri 
kurabilirler. 

Merkez birliklerinin genel kurulları bu birlice dâhil kooperatifler birliklerinin genel kurul
ları tarafından seçilecek temsilcilerden kurulur. 

Kooperatifler birliklerinin yönetim kurulları üyeleri merkez birlikleri genel kurullarına üye 
sekiletilirler. 

C) Türkiye Millî Kooperatifler Dirliği : 

MADDE 77. — Birlikler veya merkez birlikle:! kooperatif şeklinde Türkiye Millî Kooperatif -
lar Birliğini kura'rilirler. 

Katılma şartları, Türkiye Millî Kooperatifler Birliği Anasözleşmesinde belirtilir. 
Türkiye Millî Kooperatifler Birliği Genel Kr.uiu bu Birliğe dâhil birlikler ve merkez birlikle

ri genel kuralla?:nınca seçilecek temnilcilerden knıulur. Bu Kurolun kooperatif, birlik ve merkez 
birlikleri yönetim kurullarından teşkil olunacağı Ana:; özleşme ile hüküm aitaıa alınabilir. 

D) Temsilcilerin belirtilmesi : 
MADDE 78. — Birlikler, merkez birlikleri ve Türkiye MiL'î Kooperatifler Birliği Ana-sözleş;-

mclcrinio bunların genel kurullarını teşkil cdec:!: kooperatifler, birlikler ve merkez birlikleri 
temsilcilerinin adedi, ortak sayısına göre 5 kişiyi göçmemek üzere belirtilir. 

MADDE 79. — Birlikler Millî Kooperatifler Birlikleri ve Türkiye Millî Kooperatifler Birliği 
Anasözleşmelerini bu kanun hükümlerine göre hazırlarlar. 

E) Danışma Kurulu : 

MADDE 80. — Türkiye Millî Kooperatifler Bir iği Ycnotim Kurulu ile Devlet Plân7ama Teş
kilâtı, bakanlıklar, Ünivcr3İtek!raraıı Kural, kooperatifleri finanse eden bankalar ve kurumlar, 
Türk Kooperatifçilik Kurumu, Türkiye Ziraat O d a t a Birliği, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi 
Oda'ari ve Ticaret Borsaları Birliği, Türkiye E-rnr,? ve Küçük Sanatkârlar Konfederasyonu, frsçi 

konfederasyonlarından birer temsilcilerinin iştira'.ü ilo Türkiye Kooperatifleri Danışma Kuruht 
kurulur. 

Bu Kurulun istişari nitelikteki görev ve yetkileri, ca^şma şekil ve rarfarı yukarda yazalı mües
seselerin görüşleri de alınarak Ticaret Bakanlığınca hazırlanacak bir Tüzük ile tesbit olunur. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Kooperatiflerin dağılması 

A) Dağılma sebepleri : 

MADDE 81. — Kooperatif : 
1. Anasözleşme gereğince, 
2. Genel kurul kararı ile, * 
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3. iflâsın açılması ile, 
. 4. Kanunlarda en görülen diğer hallerde Ticaret Bakanlığının mahkemeden alacağı karar üze

rine, 
5. Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınmam?, suretiyle, dağılır. 
Mahkemece veya genel kurulca tasfiye mcmuıtan seçilmediği takdirde tasfiye illerini yönetim 

kurulu yapar. Tasfiye memurlarına ve yönetim kuruluna bu görevleri dolayısiyle ücret verilebilir. 

B) Ticaret Siciline bildirme : 

MADDE 82. — iflâstan gayri hallerde kooperatifin dağılması, yetkili organlar tarafından Tica
ret Siciline tescil ile ilân ettirilir. 

C) Tasfiye mamelekin paylaştırılması: 

MADDE 83. — Tasfiye haline giren kooperatifin bütün borçları ödendikten ve ortak pay bedel
leri geriverildikten sonra kalan mallar ancak Anımukaveledo bu husus öngörülmüş olduğu takdirde, 
ortaklar arasında paylaştırılır. 

Anamukavelede başka bir hal tarzı kabul edilmiş olmadıkça paylaştırma, dağılma anında ka
yıtlı ortaklar veya hukukî hedefleri arasında cışi dolarak yapılır. 

Ortaklara paylaştırma yapılacağına dair anemukavelede açıklama omadığı takdirde tasfiye 
neticesinde arta ka7an miktar, kooperatifleşme amacına uygun olarak harcanmak üzere Türkiye 
MiDî Genel Kooperatifler Birliğjıe bırakılır. 

Böyle bir Birlik kurulmamış ise, Ticaret Bakanlığı emrine verilir. 

',. D) Birleşme suretiyle dağılma : 

Madde 84. — Bir kooperatif bütün aktif ve pasifloriylo diğer t i r kooperatif tarafından devra
lınmak suretiyle dağıldığı takdirde aşağıdaki hükümler uygulanır : 

1. Devralan kooperatifin yönetim kurulu, dağılan kooperatifin tasfiye hakkındaki hükümle
re göre alacaklarını bildirmeye çağırır. 

2. Dağ'lan kooperatifin mameleki, borçları toiiyo veya teminata tağlanmeaya kadar ayrı ida
re edilir. Yönetimi devra1an kooperatifin yönetim kurulu üyeleri üzerine abr. 

3. Devra'an kooperatifin yönetim kurulu üyeleri alacaklılara karşı yönetimin ayrı olarak yü
rütülmesinden şahsan ve zincirleme soromludurlar. 

4. Mameleki ayrı oTa-ak yönetildiği süre içinde, dağılan kooperatife karşı açılacak dâvalara 
dağılmadan önceki yetkili mahkeme bakar. 

5. Dağılan kooperatif a'acaklriann-n devra'an kooperatif ve onun alacaklıları ile olan müna-
sebetler'nrle, devralınan mallar aynı süre içinde dağtılrn kooperatife ait saybr. Devralan 
kooneratifin iflâsı haHnde ise bu mn,17a~ ayrı bir masa teşkil öder. Gerekirse yaliuz dağılan koope
ratifin borçlarının ödenmesinde kullanılır. 

6. Her iki kooperatifin mameleki, p.ncak dağılan kooperatifin mallan üzerinde tasarruf etmek 
caiz olduğu an^an i t i l e n birleştirilebilir. 

7. Kooperatifin da*ıImasmTn tcv.ciJi T i t r e t S'cili memurluğundan istenir. Borçlan ödendikten 
veya teminata Vf/rTan^ık+an sonra konn«ırp,tifm kayık silinir. 

8. Koonnra+.ifm dakikasının tescili ile ortaklan da bütün hak ve borçlan ile birlikte devralan 
kooperatife katılmış olurlar. 
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3. İflâsın açılması ile, 
4. Kanunlarda öngörülen diğer hallerde Ticare* Bakanlığının mahkemeden alacağı karar üze

rine, 
5. Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması surot'yle, 

dağılıı*. 
Mahkemece veya genel kurulca tasfiye memurları seçilmediği takdirde tasfiyo işlerini yönetim 

kurulu yapar. Tasfiye memurlarına ve yönetim kuruluna bu görevleri dolayısiyle ücret verilebilir. 

B) Ticaret Siciline bildirme : 

MADDE 82 — İflâstan gayrı hallerde kooperatifin dağılması, yetkili organlar tarafından Tica
ret Siciline tescil ile ilân ettirilir. Yetk_li organların kimler olacağı anasözleşmede gösterilir. 

C) Tasfiye mamelekin paylaştırılması : 

MADDE 83. — Tasf'ye halino giren kooperatifin bütün borçlan ödendikten ve ortak pay be
delleri geriverildikten sonra kalan mallar ancak anasözleşmede bu husus öngörülmüş olduğu tak
dirde, ortaklar arasında paylaştırılır. 

Anasözleşmede başka bir hal tarzı kabul edilmiş olmadıkça paylaştırma, dağılma anında ka
yıtlı ortaklar veya hukukî halefleri arasında eşidolarak yapılır. 

Ortaklara paylaştırma yapılacağına dair anasözleşmede açıklama olmadığı takdirde tasfiye neti
cesinden arta kalan miktar, kooperatifleşme amacına uygun olarak harcanmak üzere Türkiyo 
M Ilı Kooperatifler Birliğine bırakılır. 

Böyle bir birlik kurulmamış iso 94 ncü maddedeki amaçlan güden kurumlara bağışlanmak üze
re, Ticaret Bakanlığı emrindeki fona yatırılır. 

D) Birleşme suretiyle dağılma : 

MADDE 84. — Tasarının 84 ncü maddesi aynen {kabul edilmiştir. 
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9. Mameleki ayrı idare edildiği sürece dağıl:,n kooperatifin ortakları yalnız onun borçlan için 
v© o zamana kadar sorumluluklarının bağlı olduğu ccc^lar dairesinde takibolunabilirler. 

10. Aynı süre esnasında, dağılan kooperatifin crick-'a-finın sorumlulukları veya ok ödeme yü
kümlülükleri birleşme neticesinde hafiflemeye uğA'a±ğı ölçüde, bu hafifleme dağılan kooperati
fin alacaklılarına karşı ileri sürülemez. 

11. Birleşme neticesinde dağılan kooperatifin o r a d a n için şahsi sorumluluk veya ek ödemo 
yükümlülüğü doğduğu veya ağırlaşt'ğı takdirde birüeşme karan, ancak bütün ortakların 3/4 ünün 
çoğunluğu ile verilebilir. Sorumluluğa ve ek ödemo yükümlülüğüne mütedair hükümler birleşme 
kararına katılmamış olan ve bundan ba^ka kararır, ilânı tarihinden banlamak üzere üç ay içinde 
kooperatiften çıkacağını bildiren ortaklara uygulanmaz. 

E) Bir kamu tüzel kişiliği tarafından devralırmak : 

MADDE 85. — Bir kooperatifin varlığı, Belediye, ekonomik bir Devlet kuruluşu» kamu mü
essesesi veya kamuya yararı dernek veya cem'yetler tarafından da devralmabilir. Bu takdirdo 
genel kurulca alınacak karann dağılmaya ait hükümlere göre tescil ve ilân ettirilmesi gerekir. 

Bu gibi kooperatif varlığının, Devlete ait bir ekonomik kuruluş veya her hangi bir dernek ve
ya cemiyet tarafından devralınması hallerinde gcnsl kurul tasfiye yapılmamasına karar verebilir. 

Devir karannın ilân edildiği tarihten itibaren kooperatifin aktif ve pasifi devralana intikal et 
miş olur. Dağılan kooperatifin adı Ticaret sicilinden sildirilir. Bu husus aynca ilân ettirilir. 

Birleşen müessese ile kooperatifin alacaklılarından her biri ilân tarihinden itibaren üç ay içinde 
yetkili mahkemeye başvurmak suretiyle birleşmeye itiraz edebilir, itiraz hakkından vazgeçil-
medikçe yahut bu husustaki itirazın reddino dair mahkemece verilen karar kesinleşmedikçe veya
hut mahkemece takdir edilecek teminat, müessese veya kooperatif tarafından verilmedikçe birlen
me hüküm ifade etmez. 

(SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Ticaret Bakanlığının görev ve yetkileri 

A) Genel olarak Bakanlığın görev ve yetkileri: 

MADDE 86. — Bu kanunun uygulanmasını Ticaret Bakanlığı sağlar. 
Bu Bakanlığın kooperatifleri ilgilendiren başlıca görev ve yetkileri şunlardır : 
1. Kooperatiflere, birliklere, millî kooperatifler birliklerine, Türkiyo Millî Kooperatifler Birliğine 

kuruluş ve organizasyonlannda yol göstermek, öğütleriyle, yönetimlerinde ve çalışmalannda yar
dımcı olmak, 

2. Kooperatifleri, birlikleri, millî kooperatif birliklerini ve Türkiye Millî Genel Kooperatifler 
Birliğini teftiş etmek, denetlemek veya denetlettirmek, 

3. Kooperatiflerin, birliklerin, millî kooperatifler birliğinin ve Türkiye Millî Genel Koopera
tifler Birliğinin dağılmasını gerektiren sebepleri mahkemeye bildirmek. 

B) Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve kararların yürürlük şartı : 

MADDE 87. — Ticaret Bakanlığı, kooperatiflerle, kooperatif birliklerinin, millî kooperatifler 
birliklerinin ve Türkiye Millî Genel Kooperatifler Birliğinin genel kurul toplantılarında temsilci 
bulundurur. 

Genel Kurul toplantıları Bakanlık temsilcisinin izni ile açılır ve huzuru ile devam eder. Ko
miserin imzalamadığı kanunsuz ve usulsüz karar tutanaklan muteber olmayıp tescil edilemez. 
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E) Bir kamu tüzel kişiliği tarafından devralınmak : 

MADDE 85. — Tasarının 85 nci maddesi aynon kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Ticaret Bakanlığının görev ve yetkileri 

A) Genel olarak Bakanlığın görev ve yetkileri : 

MADDE 86. — Ticaret Bakanlığının kooperatifleri ilgilendiren başlıca görev ve yetkileri şun
lardır : 

1. Kooperatiflere, kooperatif birliklerine, merl::a birliklerine, Türk'ye Mliüî Kooperatifler Bir
liğine kuruluş ve organizasyonlarında yol gÖ3termsk, öğütlsriyle yönetimlerindo ve çalışmalarında 
yardımcı olmak, 

2. Kooperatifleri, birlikleri, merkez birliklerini ve Türkiye Millî Kooperatifler Birliğini tef
tiş etmok, denetlemek veya denetlettirin t:, 

3. Kooperatiflerin, birlikleri, merkez birlikiorinin ve Türkiye Millî Kooperatifler Birliğinin 
dağılmasını gerektiren sebepleri mahkemeye bildirmek, 

B) Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve kararlarım yürürlük şartı : 

MADDE 87. — Ticaret Bakanlığı, kooperatiflerle, kooperatif birlikleri, merkez birlikleri ve 
TüıCıye Millî Kooperatifler Birliğinin, #enel kurul toplantılarında temsilci bulundurur. 

Gfcael kurul, toplantıları Bakanlık temsilcisinin huzuru ile açılır ve devameder. 
îdare bildirilen günde temsilci bulunmalını sağlar. 
Temsilci toplantının kanunlara, anasözleşme vo gündem esasları içinde yürütülmesini denetle* 
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C) Tip anamukavele hazırlanması : 

MADDE 88. — Ticaret Bakanlığı, kooperatifler, birlikler, millî kooperatifler birlikleri, Tür
kiye Millî Genel Kooperatifler Birliği için tip anamukaveleler hazırlıyabilir. 

D) 3Iuhasebe usulü ve defterler : 

MADDE 89. — Kooperatiflerin, birliklerin, millî kooperatifler birliklerinin ve Türkiye Millî 
Genel Kooperatifler Birliğinin muhaaebe usulleri ve mecburi olarak tutacakları defterler Ticaret 
Bakanlığınca belirtilebilir. 

Vergi Usul Kanununun bu hususlarla ilgili hükümleri saklıdır. 

E) Teftiş ve denetleme : 

MADDE 90. — Ticaret Bakanlığı, kooperatiflerin, birliklerin, millî kooperatifler birliklerinin 
ve Türkiye Millî Genel Kooperatifler Birliğinin, işlem ve hesaplanm ve varlıklarını müfettişlere 
vo görevlendireceği kimselere denetlettirebilir. 

Bu konuda görev alan kimseler Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin yetkilerini haiz olurlar. Bu 
teşekküller denetim sonucuna göre Ticaret Bakanlığınca verilecek talimata uymak zorunda
dırlar. 

F) Teftiş ve denetleme ile görevlendirme : 

MADDE 91. — Ticaret Bakanlığı, teftiş ve denetleme işleri için kooperatifler birliklerini, 
millî kooperatifler birliklerini veya Türkiye Millî Genel Kooperatifler Birliğini veyahut ilgili te
şekküllerle, müesseseleri de görevlendirebilir. 

DOKUZUNCU -BÖLÜM 

Çeşitli ihülkümler 

A) Siyasi faaliyet yasağı : 

MADDE 92. — Kooperatif toplantılarında ve kooperatif tesislerinde siyasi faaliyet gösterile
mez. Kooperatif faaliyetleri siyasi maksatlara âlet edilemez. 
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me ve teminle,, görevlidir. Miktar ve esasları Bakanlıkça tesbit edilecek temsilci masraf ve ücret
lerini karşılamak üzere lüzumlu ödenek Bakanlık bütçesine konur. 

Genel kurul kararlarını muhtevi tutanaklar ile toplantıya katılanların listesi temsilciler ta
rafından imzalanır. Temsilci, genel kurulda, kanun ve anasözleşmeye aykırı olarak alınan ka
rarlar hakkındaki görüşünü tutanakla belirtmeye mecburdur. 

Temsilcinin niteliği ve görevi tüzükte belirtilir. 
Ancak usulüne uygun müracaat yapıldığı halde, temsilci toplantıya gelmez ise toplantı icrası

nı temin etmek üzere, mahallî idare âmirine durum bildirilir. Temsilci yine gelmez ise bir saat 
sonunda toplantıya başlanır. 

C) Tip anasözleşme hazırlanması : 

MADDE 88. — Ticaret Bakanlığı, kooperatifler, kooperatif birlikleri, kooperatif merkez bir
likleri ve Türkiye Millî Kooperatifler Birliği için bu teşekküllerin mütalâası da alınmak kaydiyle 
«örnek anasözleşmeler hazırlar. 

D) Muhasebe usulü ve defterler : 

MADDE 89. — Kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Tür-
Triye Millî Koopetifler Birliğinin muhasebe usulleri ve mecburi olarak tutacakları defterler Ti
caret Bakanlığınca belirtilebilir. 

Vergi Usul Kanununun bu hususlarla ilgili hükümleri saklıdır. 

E) Teftiş ve denetleme : 

MADDE 90. — Ticaret Bakanlığı, kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez 
birliklerinin ve Türkiye Millî Kooperatifler Birliğinin işlem ve hesaplarını ve varlıklarını müfet
tişlere ve kooperatif kontrolörlerine denetlettirebilir. 

Kontrolörlerin seçilme ve çalışma şekli ile görev ve yetkileri tüzükle tesbit olunur. 
Bu teşekküller denetim sonucuna göre Ticaret Bakanlığınca verilecek talimata uymak zorun

dadırlar. 

F) Teftiş ve denetleme ile görevlendirme : 

MADDE 91. — Ticaret Bakanlığı, teftiş ve denetleme işleri için kamu teşekküllerini görev
lendirebilir. 

Kooperatifler ve birlikler üst kuruluşları tarafından teftiş edilir ve denetlenir. Kredi veren 
bankalar ve müesseseler" de kredi verdikleri kooperatifleri teftiş ve denetleme hakkına sahiptir. 

Bunlara mütaallik esaslar 90 ncu maddede hazırlanacak maddede belirtilir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

A) Siyasi faaliyet yasağı : 

MADDE 92. — Kooperatif toplantılarında ve kooperatif tesislerinde siyasi faaliyet gösterile
mez. Kooperatif faaaliyetleri siyasi maksatlara alet edilemez. 

Kooperatifler, siyasi partilerden veya onlara bağlı teşekküllerden her hangi bir suretle 
maddi yardım kabul edemezler, onlara maddi yardımda bulunamazlar. 
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B) Muaflıklar : 

MADDE 93. — 1 nci kooperatifler, kooperatifler birlikleri, millî kooperatifler birlikleri ve 
Türkiye Millî Genel Kooperatifler Birliği, 

a) Birbirlerinden ve ortaklarından aldıkları faiz ve komisyonlar ile ortaklarına kefalet etme
leri dolayısiyle bunlardan aldıkları paralar, Banka ve sigorta muameleleri vergisinden, 

b) Her nevi defterlerin tasdiki ve açılış tasdiklerinde sayfalarının mühürlenmesi harçtan 
ve damga vergisinden, 

c) İcar ve isticar edilmemiş olmak ve irat getiren bir cihete tahsis edilmemiş buulnmak şar-
tiyle sahiboldukları gayri menkul mallar, arazi, bina, iktisadi buhran ve müdafaa vergilerinden,, 

muaftır. 
2. Gayrimenkullerin irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin kooperatiflere, bir

liklere, millî kooperatif birliklerine, Türkiye Millî Genel Kooperatifler Birliğine sermaye konulması 
halinde bunlar Emlâk, Alım Vergisi Kanununun 9 ncu maddesindeki indirimli nisbetten, 

3. 5422 sayılı kurumlar Vergisi Kanunun 199 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin 16 nci 
bendindeki esaslar dâhilinde kurumlar vergisi muaflığından, 

faydalanırlar. 

C) Tanıtma ve eğitim hizmetlerini sağlıyacak fon : 

MADDE 94. — Kooperatifçiliğin tanıtılması, eğitimi ve organizasyonlarında yol göstermek, 
öğütleriyle yönetim ve faaliyetlerine yardımda bulunmak gibi hizmetler için kooperatiflerin yülılr 
bilânçolarına göre hâsıl olan fiyat farkının % 1 i Ticaret Bakanlığı emrinde bir fona yatırılır. 

D) Uyuşmazlıklar, hakem kurulları : 
MADDE 95. — Kooperatif organları ile kooperatifler, kooperatiflerle bağlı bulundukları bir

likler, millî kooperatifler birlikleri ve Türkiye Millî Genel Kooperatifler Birliği arasında işti
gal konularına giren hususlardan dolayı çıkan anlaşmazlıklar, genel hükümler saklı kalmak şar-
tiyle anamukavelelerinde öngörülen hâkem kurullarınca da halledilebilir. 

E) Saklı hükümler : 

MADDE 96. — 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile 2836 sayılı Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanunu hükümleri ve 7116 sayılı Kanunun yapı kooperatiflerine ait 
hükümleri saklıdır. Şu kadar ki, yukarıda zikredilen kanunlarda açıklık olmıyan hallerde bu 
kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 97. — 2834 ve 2836 sayılı Kanunlarla kurulan kooperatif ve birlikler, millî birlikler 
halinde teşkilâtlanabilecekleri gibi Türkiye Millî Genel Kooperatifler Birliğine de girebilirler. 
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İkinci fıkra hükümlerine aykırı hareket eden kooperatif kurucuları, yönetim kurulu başkan 
ve üyeleri ve bu fiÜ genel kurulda vukubulmuşsa bunu mümkün kılan genel kurul başkanı, 
üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

B) Muaflıklar : 

MADDE 93 — 1. Kooperatifler, kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Tür
kiye Millî Kooperatifler Birliği; 

a) Birbirlerinden ve ortaklarından aldıkları faiz ve komüsyonlar ile ortaklarına kefalet etme
leri dolayısiyle bunlardan aldıkları paralar, banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden, 

b) Her nevi defterlerin ve anasözleşmelerin tasdiki ve açılış tasdiklerinde sayfalarının mühür
lenmesi her nevi harcdan ve Damga Vergisinden, 

c) Kiraya verilmediği veya irat getirmiyen bir cihete tahsis edilmediği müddetçe sahibol-
dukları gayrimenkul mallar üzerinden alınacak her türlü vergilerden, 

d) Ortakların temlik edecekleri gayrimenkuller her türlü vergi ve harcından, muaftır. 
2. Gayrimenkullerin irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin kooperatiflere, ko

operatif birliklerine, kooperatif merkez birliklerine, Türkiye Millî Kooperatifler Birliğine serma
ye konulması halinde bunlar Emlâk Alım Vergisi Kanununun 9 ncu maddesindeki indirimli nis-
betten, 

3. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 199 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin 
16 ncı bendindeki esaslar dâhilinde Kurumlar Vergisi muaflığından, faydalanırlar. 

4. Kooperatifler, kooperatif birlikleri ve kooperatifler merkez birlikleri faaliyete geçen üst 
kuruluşlara girmedikleri takdirde, bu maddenin 1 nolu fıkrasının (b) bendi ile 2 nolu fıkrasın
dan gayrı fıkralarında yazılı muaflıklardan istifade edemezler. 

C) Tanıtma ve eğitim hizmetlerini sağlıyacaik fon : 

MADDE 94. — Kooperatifçiliğin tanıtılması, eğitimi ve organizasyonlarında yol göstermek, 
öğütleriyle yönetim ve faaliyetlerine yardımda bulunmak gibi hizmetler için kooperatiflerin yıl
lık bilânçolarına göre hâsıl olan müspet gelir - gider farkının % 1 i Ticaret Bakanlığı emrinde 
bir fona-yatırılır. 

D) Uyuşmazlıklar, hâkem kurulları : 

MADDE 95. — Kooperatif organları ile kooperatifler, kooperatiflerle bağlı bulundukları ko
operatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Millî Kooperatifler Birliği arasında işti
gal konularına giren hususlardan dolayı çıkan anlaşmazlıklar, genel hükümler saklı kalmak şar-
tiyle anasözleşmelerinde öngörülen hâkem kurullarınca da halledilebilir. 

E) Saklı hükümler : 

MADDE 96. — Tasarının 96 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 97. — 2834 ve 2836 sayılı kanunlarla kurulan kooperatifler ve kooperatif birlikleri, 
kooperatif merkez birlikleri halinde teşkilâtlanabilecekleri gibi Türkiye Millî Kooperatifler Bir
liğine de girebilirler. 
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F) Anonim §irket hükümlerine atıf : 

MADDE 98. — Bu kanunda aksine açıklama olmıyan hususlarda Türk Ticaret Kanunundaki 
Anonim Şirketlere ait hükümler uygulanır. 

G) Mahkeme usulü : 

MADDE 99. — tşbu kanuna göre mahkemeler basit mahkeme usulüne tabidir. 

II) Kaldırılan hükümler : 

MADDE 100. — Türk Ticaret Kanununun kooperatifleer ait 6 ncı faslını teşkil eden 485 -
502 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ HÜKÜM 

GEÇİCİ MADDE — Halen kurulmuş ve faaliyette bulunan kooperatifler mukavelelerini iki 
sene içinde bu kanun hükümlerine intibak ettirmek zorundadırlar. Bu hususa riayet etmiyen 
kooperatifler dağılmış sayılırlar. Kanunen tasfiye ile vazifelendirilmiş kimseler tarafından da
ğılmadan başlıyarak iki ay içinde tasfiyeye geçilmediği takdirde Ticaret Bakanlığı veya Hazi
ne tarafından mahkemeden tasfiye memuru atanması istenebilir. 

Anamukavelelerini bu kanuna intibak ettirmek için kooperatiflerin yapacakları genel kurul
lar, olağan genel kurulların usul ve çoğ-unluğuna göre toplanır ve karar verirler. 

/ ; Yürürlüğe girme : 

MADDE 101. — Bu kanun yayınlandığı tarihten 3 ay sonra yürürlüğe girer. 

I) Kanunu yürütecek makam : 

MADDE 102. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Baş'ba'kan 
8. Demırel 

Devlet Bakanı 
A. F. Ali§an 

Dışişleri Bakanı 
/ . 8. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Ulaştırma Bakanı 
.S. Öztürk 

Turizm, ve Ta. Bakanı 
İV. Kürsad 

Devlet Bakanı 
C. Bilgehan 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Maliye Bakanı 
/ . Gürsan 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Milli Savunma Baltanı 
A. Topoloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
E. Somunoğlu 1. Tekin 

Çalışma Bakanı 
• A. N. Erdem 

İmar ve İskân Bakanı 
II. Menteşeoğlu 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

4 . 3 . 1966 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
/. Deriner 

Köy İşleri Bakanı 
8. O. Avct 
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F) Anonim Şirket hükümlerine atıf : 

MADDE 98. — Tasarının 98 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

G) Dâvaların niteliği ve muhakeme usulü : 

MADDE 99. — Bu kanunla düzenlenen hususlardan doğan hukuk dâvaları, tarafların tacir 
olup olmadıklarına bakılmaksızın ticari dâva sayılır. 

Bu dâvalarda basit muhakeme usulü uygulanır. 

H) Kaldırılan hükümler : 

MADDE 100. — Tasarının 100 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

OEÇİGt HÜKÜM 

GEÇİCİ MADDE. — Tasarının geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

t) Yürürlüğe girme : 

MADDE 101. — Tasarının 101 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

I) Kanunu yürütecek makam : 

MADDE 102. — Tasarının 102 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Dönen 
Toplantı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 351 e | nciek 
Kooperatifler kanunu tasarısı ile Konya Milletvekili Fakih özfaldh 
ile Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoglu ve 23 arkadaşının, 
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
Kooperatifler kanunu teklifi ve Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân 
komisyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 

(1/151, 2/53, 2/232) 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyon 

Esas No. : 1/151, 2/232,2/53 
Karar No. : 2 

Geçici Komisyon raporu 

19 . 12 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Kooperatifler kanunu tasarısı ile AJdana Milletvekili Hamal Sarıibrahimoğlu'nun, Konya Millet-
vekili Fakih özfakih ve 23 arkadaşının ve Bursa Milletvekili Kasım önaidım'ın, Kooperatifler ka
nunu teklifini görüşecek olan Geçici Komisyonumuz, Genel Kurulun 20 . 1 . 1967 tarihli 34 ncü 
Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komisyonun 30 . 6 . 19'67 tarih ve 2 sayılı raporunu gö
rüşerek aynen 'beniırusemiştir. 

Genlel Kurulda öncelikle görüşül|mıek üziere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Bursa 

K. önadım 

Ankara 
'Söz hakkım mahfuzdur 

A. Üstün 

Sözcü 
Burdur 

/. H. Boyactoğlu 

Bolu 
H. t. Cop 

Manisa 
8. Çağlar 

Kâtip 
Çorum 

A. Topcuhaşı 

Erzurum 
Söz hakkım mahfuzdur 

N. Diler 

Traıbzon 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. Şener 

• Ankara 
Söz hakkım mahfuz 

/. 8. Hatipoğlu 

Kayseri 
Söz hakkım mahfuzdur 

C. Nayman 




