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İçindekiler 

Sayfa 
1. — (îECEN TUTANAK ÖZETİ 392:393 

2. — GELEN KÂĞITLAR 394 

3. — YOKLAMA 394 
4. — BAŞKANLIK DİVANİNİN GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 394 

1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı Refet Sezgin'in, iki birleşim önce Edirne 
Milletvekili Türkân Seçkin'in, Türk - Yu
nan sınırında Yunanlıların Meriç Nehri 
yatağını değiştirerek aleyhimize toprak 
kazandıklarına dair konuşmasına cevabı 394:395 

2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'-
un, önemli ihraç mallarından olan tütünün 
Ortak Pazar bünyesi içinde devamlı olarak 
sabote edildiği ve bu konuda tedbirlerin 
alınması gerektiği hakkında demeci 396:397 

3. — Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'-
ün, Ziraat ve Halk bakalarınm Sinop iline 
açtıkları kredilerin yetersizliğine dair de
meci 397:398 

4. — Konya Milletvekili ihsan Kabada
yı'nın, Ege pamuk üreticilerinin iktisadi, 

Sayfa 
güçlükler içinde bulunduğundan bu husus
ta gerekli tedbirlerin alınmasına dair deme
ci 398:399 

5. — Çalışma Bakanlığından çekilen İz
mir Milletvekili Ali Naili Erdem'in istifa
sının kabul edilmiş olduğuna ve asaleten 
tâyin yapılıncaya kadar Çalışma Bakan
lığına Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1025) 399 

6. — Devlet Bakanı Seyfi öztük'ün, 
Millet Meclisinin 9 Aralık 1968 Pazartesi 
günü yapacağı birleşimin, insan Hakları 
Evrensel Demecinin 20 nci yıldönümüne te
sadüf etmesi sebebiyle 10 Aralık 1968 Sa
lı gününe ertelenmesine dair önergesi 399:402 

7. — Yerli ilâç endüstrisinin sosyal, 
sağlık ve ekonomik cephelerini bütün ay-
rmtılariyle aydınlatmak ve bilgi edinmek 
üzere kurulan Araştırma Komisyonu Baş
kanlığının, Komisyonun görev süresinin, 
bitimi tarihinden itibaren iki ay uzatılma
sına dair tezekresi (10/13) (3/1026) 402:403 
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Sayfa 
8. — Tefeciliğin önlenmesi ve yaptığı 

tahribatı tahkik ve tesbit etmek üzere 
kurulan Araştırma Komisyonu Başkanlı
ğının, Komisyonun görev süresinin, bitimi 
tarihinden itibaren üç ay daha uzatılma
larına dair tezkeresi. (10/16, 23, 3/1027) 403 :• 

404 
9. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şe- . 

ner'in, 6964 sayılı Ziraat Odalarına ait 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair kanun teklifinin gündeme alınması 
konusundaki önergesi, (2/585, 4/362) 404:405 

10. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Mebrure Aksoley'in, T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 68 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifinin geri ve
rilmesine dair önergesi, (2/758, 4/361) 405:406 

11. — Komisyonlardan henüz Başkan
lık Divanlarını seçmemiş olanların seçme
lerine dair Başkanlığın açıklaması 406 

5. _ . GÖRÜŞÜLEN İŞLER 406 

1.— Kooperatifler kanun tasarısı ile 
Konya Milletvekili Fakih özfakih ile Ada
na Milletvekili, Kemal Sarıibrahimoğlu 
ve 23 arkadaşının Kooperatifler kanunu 
teklifi ve Bursa Milletvekili Kasım öna
dım'in, Kooperatifler kanunu teklifi ve 
Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/151, 2/53, 2/232) (S. Sa
yısı : 351 ve 351 e 1 nci ek) 406:435 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 435 
A) Yazılı sorular ve cevapları 435 

1. j — Artvin Milletvekili Turgut Al-
tmkaya'nm, evvelce (hizmete girmiş ve
ya açılışı yapılmış tesislerin yeniden hiz
mete açılma ve temel atma törenlerine 
dair sorusu ve Başbakan Süleyman De-
mireFin yazılı cevabı (7/461) 435:443 

2. — Bilecik Milletvekili Sadi Bin-
ay'ın, «Bugün» gazetesinde bir öğretmen 
hakkında yayınlanan haber dolayısiyle 
tahkikat yapılıp yapılmadığına dair So
rusu ve Millî (Eğitim Bakanı llhami Er-
tem'in yazılı cevabı (7/660) 443:444 

3. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüce'nin, Arfcara Teknik Yüksek Öğ-

Sayfa 
retmen Okulu ve Kız Teknik Yüksek 
Öğretmen Okulu ve Trabzon, Buca Eği
tim Enstitüsünden ayrılan öğrencilere da
ir sorusu v© Millî Eğitim Bakanı llhami 
Ertem'in yazılı cevabı (7/372) 444 

4. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüce'nin, Millî (Eğitim Bakanlığına 
bağlı yüksek me&lek okullarından ayrılan 
228 aded öğrenciye dair sorusu ve Maliye 
Bakanı Cihat Bilgehan'ın yazılı icevabı 
(7/674) 444:454 

5. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu 'nun, Belediye Meclisi Üyesi olmıyan 
bir zatın, Kanunsuz olarak Sücüllü Be
lediyesi Ba^kanvekilliğine getirilmesine 
dair sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk Sü-
kan'm yazılı cevabı (7/778) 455 

6. — Diyarbakır ^ Milletvekili Tarık 
Ziya Eîkinci'nin, Bolu'nun Mengen ilçesi
ne bağlı Kavacık köyünde yeniden inşa 
edilecek ilkokul arazisinin istimlâkine da
ir yazılı sorusu ve Millî Eğitim Bakanı ,İ1-
hami Ertem ile İçişleri Bakanı Faruk $ii-
kan'm yazılı cevapları (7/792) 455:457 

7. •— Adıyaman Milletvekili Süleyman 
Arif Emre'nin, lise ve ortaokullardaki din 
derslerinin yeniden tanzim edilmesine da
ir sorusu ve Millî Eğitim Bakanı llha
mi Ertem'in yazılı cevabı (7/789) 457:459 

8. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'-
ın, Bilecik'in bâzı ilçelerinin, orman köy
lerini kalkındırma \ yardımlarından fay
dalandırılmalarına dair sonîsu ve Köy 
İşleri Bakanı H. Turgut Toker'in yazılı 
cevabı (7/803) 459 

9. — jSakarya Milletvekili Hayrettin 
ITysal'ın, Çark suyunun Sakarya nehrine 
karıştığı yerde, taşmaları önlemek konu
sunda, tedbir alınmasına dair sorusu ve 
Köy işleri Bakanı H. Turgut Toker ile 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet 
Sezginin yazılı cevaplan (7/810) 459:460 

10. — Sakarya Milletvdkili Hayrettin 
Uysal'm, Adapazarı'na bağlı İbâzı köyle
rin içme sularının kesilmesinin önlen
mesine dair sorusu ve Köy işleri Bakanı 
H. Turgut Toker'in yazılı cevabı (7/813)460:461 
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11. — Tunceli Milletvekili Hasan Ün-

lü'nün, Erzincan'ın Kemah ilçesindeki 
mera ihtilâfı konusunda Danıştay Ka
rarının infaz edilmeme sebebine dair so
rusu ve Köy işleri Bakanı H. Turgut To
ker'in jyazıh cevabı (7/814) 461:463 

12. — Afyon K. Milletvekili Murat 
Öner'in, Afyon'da, 1965 - 1968 yıllarında 
içme suyu sağlanan ve sağlanmasına baş
lanan yerlere yapılan harcamalara dair 
sorusu ve )Köy işleri Bakanı H. Turgut 
Toker'in yazılı cevabı (7/821) 463:468 

13. — Sakarya Milletvekili Hayret
tin Uysal'ın, Sakarya'nın Karasu ilçesi
nin Kurudere köyünün Demirlijk (ve Tepe 
mahallelerinin susuzluktan kurtarılma
sına dair sorusu ve Köy işleri Bakanı 
H. Turgut Toker'in yazılı cevabı (7/824) 468:469 

14. — Adana Milletvekili Bekir Tün-
ay'ın, Adana'nm Kadirli ilçesine bağlı bâ
zı köylerin yollarının yapımına dair jso-
rusu ve Köy işleri Bakanı H. Turgut 
Toker'in yanlı cevabı (7/830) 469:470 

15. — Adana İdilletvekili Bekir Tün-
ay'm, Adana'nın Kadirli ilçesine bağlı Me-
hirli köyü yolunun ne zaman yapılacağı
na dair sorusu ve Köy işleri IBakanı H. 
Turgut Tc&er'in yazılı cevabı (7/831) 470 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'ın, Türkiye Millî Gençlik Teşkilâ
tına ayrılan paranın ne zaman verileceği
ne dair sorusu ve Başbakan Süleyman De
mirci'm yazılı cevabı (7/834) 470:471 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'ın, Sakarya'nın Akyazı ve Hendek il
çelerine bağlı köylerde arazileri elinden alı
nan köylülere paralarının ödenmesine dair 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Refet Sezgin'in yazılı cevabı (7/836) 471: 

472 
18. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 

Uysal'ın, Sakarya'n-n Akyazı ilçesine bağlı 
Erdoğdu ve Kazancı köylerini ayıran Mu
durnu Çaymm takmasının önlenmesine dair 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kam Refet Sezginin yazılı cevabı (7/837) 472: 

473 
19. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 

Paloğlu'nun, liselerden mezun olanların 

Sayfa 
tamamının, Üniversite ve Yüksek Okulla
ra alınıp alınmıyacağma dair sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı İihami Ertem'in yazılı 
cevabı (7/842) 473::474 

20. — Sivas Milletvekili Mustafa Ke
mal Palaoğlu'nun, Ankara Belediyesinde 
yapılan nakil ve değişikliklere dair sorusu 
ve içişleri Bakam Faruk Sükan'ın yazılı 
cevabı (7/847) 475 

21. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'-
un, Eski Deniz Kuvvetleri Kumandanının 
demecine dair sorusu ve Başbakan Süley
man Demirel'in yazılı cevabı (7/849) 475:477 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'ın, Sakarya'nın Karasu ilçesi insani
ye köyünün su baskınlarından korunması
na ve insaniye - Yenimahalle arasında köp
rü yapılmasına dair yazılı sorusu ve Bayın
dırlık Bakam Orhan Alp, Köy işleri Baka
nı H. Turgut Toker ile Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'in yazılı 
cevapları (7/854) 477:479 

23. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana'nın Bahçe ilçesine tütün 
uzmam verilmesine ve tütün alım yeri ya
pılmasına dair sorusu ve Gümrük ve Tekel 
Bakanı ibrahim Tekin'in yazılı cevabı 
(7/861) 479:4G0 

24. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, 
Bilecik bölgesindeki mermer istihsalinin 
artırılmasına ve Darıdere ve Hamitabat ba
rajlarının ne zaman inşa edileceğine dair 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Refet Sezgin'in yazılı cevabı (7/874) 480: 

481 
25. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-

yurt'un, işçilerin emeklilik durumlarında, 
1950 den evvelki hizmetlerinin nazara alın
malına dair sorusu ve Çalışma Bakanı Ali 
Naili Erdem'in yazılı cevabı (7/899) 481 

26. — Konya Milletvekili S, Faruk ön-
der'in, Millî Eğitim Bakanlığı mensupla
rından bâzılarının şahsi menfaat temin et
tikleri yolundaki söylentilere dair sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı iihami Ertem'in ya
zılı cevabı (7/901) 482:484 

27. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'ın, eğitim ödeneklerini alamıyan ilko
kul öğretmenlerine dair sorusu ve Millî 
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Eğitim Bakanı ilhami Ertem'in yazılı ce
vabı (7/912) 484:485 

28. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, belediyelerin İller Bankasınca ne 
şekilde finanse edildiğine dair sorusu ve 
İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğ-

Millî Eğitim Bakanı İlhami Ertem, bâzı 
yayınlara konu olan, özel yüksek hukuk okulu 
açılması talebine dair, 

Adana Milletvekili Kasım Gülek, katıldığı 
NATO Parlömanterleri Genel Kurul toplantı
sı izlenimleri hakkında ve 

Tokat Milletvekili Fethi Alacalı da, pancar 
ekim alanının kısıtlanmasının üreticileri güç 
durumda bıraktığına ve bu konuda gerekli ted
birlerin alınmasına dair gündem dışı demeçte 
bulundular. 

Kırşehir Milletvekili Süleyman Onan'in, çift
çi borçlarının taksitlendirilmesi hususunda çı
kartılan 776 sayılı Kanunun uygulanamaması 
sebebiyle çiftçilerin güç durumda kaldıklarına 
dair demecine Ticaret Bakanı Ahmet Türkel ce
vap verdi. 

önceki birleşimlerde yapılan açıklamalara 
rağmen, ihtisas komisyonlarının bâzılarının Baş
kanlık divanlarını yine de seçmemiş bulunduk
ları, yarın toplanarak bu görevi yerine getirme
leri hususu Başkanlıkça tekrar ifade edildi. 

Aydın Milletvekili Reşat özarda ile Manisa 
Milletvekili Mustafa Ok'un, orman içi köyleri
nin durumunu incelemek, bulundukları yerler-

Sözlü sorular 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer ı 

Özdağ'm, işçi ikramiyelerinin Ramazan Bayra- : 
mmdan önce ödenmesine dair sözlü soru öner- : 
gesi, Başbakanlığa ve Maliye Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/809) ı 

- m 
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lu'nun yazılı cevabı (7/914) 485 

29. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana'nm Misis bucağına bir 
ortaokul yapılmasına dair sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı İlhami Ertenı'in yazılı ce-
bavı (7/922) 485:486 

de kalkmdırılmaları mümkün olmıyan orman 
köylerinin hayat seviyesi hakkında bilgi edin
mek üzere bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

Konya Milletvekili Nazif Kurucıı'mm, 1966 
Ekim mevsiminde yapılan tohum dağıtımında 
ne gibi esasların nazara alındığına ve 

Konya ilinde sulama ile entansif ziraati hâ
kim kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne 
dair sözlü sorularına Tarım Bakanı Bahri Bağ
daş cevap verdi. 

Gündemde bulunan diğer sorular, ilgili Ba
kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 
gelecek soru gününe bırakıldı. 

6 . 12 . 1968 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18,20 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sakarya 
İsmail Arar Muslihittin Gür er 

Kâtip 
Konya 

İsmet Kapısız 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer 
özdağ'ın, görev başında şehidolan polis ve em
niyet görevlilerine dair sözlü soru önergesi, iç
işleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/810) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer 
özdağ'ın, iran ve Arap Hükümetlerince burs 

1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

SORULAR 
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verilerek, özel maksatlar için yetiştirilen Türk 
çocuklarına dair sözlü soru önergesi, içişleri, Dı
şişleri ve Millî Eğitim bakanlıklarına gönderil
miştir. (6/811) 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer 
özdağ'm, hayvancılığın geliştirilmesine dair söz
lü soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönderil
miştir. (6/812) 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer 
özdağ'ın, Lübnan ve Arap ülkelerinde sefalet 
içinde yaşıyan vatandaşlarımıza dair sözlü soru 
önergesi, İçişleri ve Çalışma Bakanlıklarına gön
derilmiştir. (6/813) 

6. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
m, Sakarya'nın Karasu ilçesine, bağlı Sinanoğlu 
kasabasının ihtiyaçlarının giderilmesine dair söz
lü soru önergesi, Devlet, Ticaret, Tarım, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar ve Köy İşleri bakanlıkla
rına gönderilmiştir. (6/814) 

Yazılı sorular 
1. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz *-

in, Nazilli'de ikinci bir lise açılmasına dair ya
zılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/942) 

2. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Nazilli ile ilçeler arası irtibat yolunun yapılma
sına dair yazılı soru önergesi, Köy İşleri Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/943) 

3. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın ilinin Yaykm bölgesinde bir ortaokul açıl
masına dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/944) 

4. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Söke ilçesine bağlı Balat köylülerinin iskânı için 
Ziraat Bankası tarafından inşa edilen evlere da
ir yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderil
miştir. (7/945) 

5. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan an
laşma gereğince getirilen araçların dağıtımına 
dair yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/946) 

6. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Poyraz köyünde 
barınak yapılmasına dair yazılı soru önergesi 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/947) 

7. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
ın, Sakarya'nın, Akyazı ilçesine bağlı Teketaban 
köyünde evi yanan bir şahsa yardım yapılması

na dair yazılı soru önergesi, imar ve iskân Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/948) 

8. — Tekirdağ Milletvekili \ Kemal Nebioğlu'-
nun, Sivas'ın Kutlukaya halkının topraklandırıl-
masına dair yazılı soru önergesi, Köy İşleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/949) 

9. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın'ın Kuyucak ilçesi tapu sicil muhafızıma 
dair yazılı soru önergesi, Devlet Bakanlığıma 
gönderilmiştir. (7/950) 

10. — Aydın Milletvekili M .Şükrü Koç'un, 
Aydın'ın Kuyucak ilçesi Ziraat Bankası Şube 
Müdürüne dair yazılı soru önergesi, Ticaret Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/951) 

11. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın ilinin Esençay köyü muhtarına dair ya
zılı soru önergesi, içişleri Bakanlığına gönderil
miştir. (7/952) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, filitreli sigara darlığının sebebine dair ya
zılı soru önergesi, Gümrük ve Tekelr Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/953) 

13. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Trafik fonundan hangi belediyelere 
yardım yapıldığına dair yazılı soru önergesi, 
İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/954) 

14. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin Üsküp bucağında yapı
lan el sanatlarının pazarlanmasma dair yazılı 
soru önergesi, Köy işleri, Millî Eğitim ve Güm
rük ve Tekel bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(7/955) 

15. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Dereköy bucağının 
kalkındırılmasına dair yazılı soru önergesi, Köy 
işleri, Millî Eğitim ve Turizm ve Tanıtma Ba
kanlıklarına gönderilmiştir. (7/956) 

16. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, İller Bankasının yıllık kârından, Kırk
lareli'ne ne kadarının tahsis edildiğine dair ya
zılı soru önergesi, imar ve İskân Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/957) 

17. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, 1968 yılı içerisinde iller Bankasınca hangi 
belediyelere yardım yapıldığına dair yazılı so
ru önergesi, imar ve iskân Bakanlığına gönderil
miştir. (7/958) 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

TEKLİFLER 
1. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'm, 

Dışişleri Bakanlığı kuruluşu hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/775) (Dışiş
leri ve Plân komisyonlarına) 

2. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'm, 
3499 sayılı Avukatlık Kanununun 1 nci madde
sinin (C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi (2/776) (Adalet Komisyonuna) 

3. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'm, 
2556 sayılı Hâkimler Kanununun 2 nci madde-

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin lütfen beyaz düğ*-
melere basmalarını rica ederim. 

Yoklama işlemi devam etmektedir, sonradan 
gelen sayın üyelerin de lütfen beyaz düğmelere 

1. — Enerji ve T alnı Kaynaklar Bakanı Re-
fet Sezgin'in, iki birleşim önce Edirne Millet
vekili Türkân Seçkin'in, Türk - Yunan sınırın
da Yunanlıların Meriç Nehri yatağını değiştire
rek aleyhimize toprak kazandıklarına dair ko
nuşmasına cevabı. 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sayın Refet Sezgin gündem dışı söz iste
miştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI- REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, Millet Meclisinin muhterem üyeleri; 

İki birleşim önce Edirne Milletvekili Sayın 

sinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/777) (Adalet Komisyonuna) 

JIAPOİÎ 
4. — Rize Milletvekili ismail Sarıgöz'ün, 92G 

sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi ve ge
çici 18 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/631) (S. Sayısı : 705 ve 705 e 1 nci ek) 
(Gündeme) 

^ • « 

basmalarını rica ederim. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

Türkân Seçkin, Türk - Yunan hududunda mey
dana gelmiş bulunan bir durum üzerinde gün
dem dışı söz almak suretiyle Yüce Meclise mâ
ruzâtta bulundular, öteden beri takibimizde 
bulunan konuyu, Sayın Seçkin'in Yüce Meclise 
vermiş olduğu izahat muvacehesinde bir kere 
daha tetkik etmek suretiyle, meseleyi tesbit 
ederek Yüce Meclise bu konu hakkında malû
mat arz etmek istiyorum. 

Sayın Seçkin'in, Türk - Yunan hududu Selvi 
Ada mıntıkasında Yunanlılar tarafından usul
süz ve anlaşmalara aykırı inşaat vücuda ge
tirerek yarattıkları hudut ihtilâfı ile ilgili 
olarak yapmış oldukları gündem dışı konuşma-

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar. 
KÂTİPLER : Muslihittin Gürer (Sakarya), Abdurrahman Güler (Çorum) 

» 
BAŞKAN — Millet Meclisinin 14 ncü Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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nın hâdisenin tesbiti ile ilgili kısmı tamamen 
doğrudur. Ancak, tesbit edilen hâdise ile 
ilgili olarak Sayın Seçkin tarafından, bölge 
halkını kendi Devletine karşı güvenini yitir
mek gibi maddi ve psikolojik sarsıntılara uğ
radığı ve Hükümetimizin bu konudaki pasif 
davranışı, Yunanlıların saldırganlık cüret ve 
cesaretini artırdığı şeklinde belirttiği şahsi gö
rüş ve kanaatlerine iştirak etmeye imkân yok
tur. Bu konuyu vuzuha kavuşturmak için, me
selenin ne olduğunu kısaca izah ve tarif etmek
te fayda vardır. 

Olay yeri olan Selvi Ada bölgesinde Meriç 
Nehri iki koldan akarak adı geçen Selvi Adayı 
meydana getirir. Doğu kolu Türk - Yunan hu
dudu boyunca yer alır. Hudut, Lozan Anlaş
masının eki olan 1926 tarihli haritalarda 
tesbit edilmiş şekliyle, bu kolun mihveri ola
rak tarif edilmiş bulunmaktadır. Yunanlı
lar, kendi toprakları içinde kalan Batı kolu 
üzerinde usulsız tesisler meydana getirerek, 
mevcut düzeni bozmuş ve akımı hududu teş
kil eden Doğu koluna tevsihe çalışmışlar
dır. Bu faaliyetlerin tabiî neticesi olarak, hu
dut kolu Doğuya doğru kaymış, toprakları
mız içinde yeni yataklar teşekkül etmiştir. 
Hudut hattı ile yeni yataklar arasında ka
lan araziler güç şartlar içerisinde kullanılır 
olmuşlardır. Topraklarımız içinde yeniden te
şekkül etmiş yatakları kapamak ve Meriç 
Nehrini, Lozan haritalarında tesbit edilmiş va
ziyetine irca gayesiyle, tarafımızdan gerekli ça
lışmalara süratle başlanması üzerine, Yunan
lılar, toprakları içerisinde Doğu kolunu ta-
mamiyle kapamak gibi anlaşmalara aykırı, 
usulsüz bir tesis meydana getirmek yoluna git
mişlerdir. Yunanlıların usulsüz inşaat vücuda 
getirdikleri, bundan Türk topraklarının zarar 
görmesi, Edirne Valiliğimizce konunun, hu
dut valileri arasında görüşülerek halline te
vessül olunmuştur. 14 Ekim 1968 tarihinde 
Edirne ve Dedeağaç valileri arasında yapılan 
görüşmede ihtilâfa bir çözüm bulunamamıştır. 

18 Kasım 1968 tarihinde Türk ve Yunan 
su işleri teknisyenleri arasında yapılan toplan
tıda, taraflar iddialarını arazi üzerinde kendi 
anlayışlarına uygun hudut hattına bina ettik
lerinden, hudut hattı da nehir boyu olması se
bebiyle yıllar boyunca teşekkül eden akımlarla 

değişmiş olduğundan, vâki iddialar taraflarca 
kabul olunmamıştır. 

Hal böyle olunca, hudut hattının, müşterek 
harita ekiplerince 1926 tarihli hudut haritaları 
esas alınmak suretiyle, araziye aplike edilme
sini ve işaretlenmesini mütaakıp taraf Harın 
yetkili kılacağı bir (karma komisyonun konu
yu detayları ile ele alarak gerekli inceleme 
ve çalışmaları yapması hususunda fikir birliği
ne varmışlardır. 

Hudut hattının aplikasyonu çalışmalarına 
hemen başlanacağı ve mevsimin müsaadesi nis-
betinde süratle sonuçlandırılacağı tabiîdir» 

Topraklarımızın korunması ile ilgili olarak 
acele tedbirler alınmıştır, alınmaya da devam 
edilmektedir. 

Şu kısa maruzatımdan anlaşılacağı veçhile, 
Sayın Seçkinin bölge halkının kendi devletine 
karşı güvenini yitirdiği ve bu konuda Hükü
metin pasif davrandığı şeklindeki iddialarının 
katî şekilde varit bulunmadığı açıkça meydan
dadır. Bölge halkı, hududu teşkil eden Meriç 
yatağı boyunca yer yer vâki olan bu kabîl hâ
diselerin zaman zaman her iki tarafın müteka
bil iddiaları şeklinde ortaya çıkmasında Türk 
ilgili makamlarının vakit geçirmeden hareke
te geçtiğini, icabeden tedbirleri süratle aldığı
nı her hâdisede müşahede etmiş bulunmakta
dır. Sayın Seçkin hâdiseye, 13 Ekim tarihli 
gazetelerde: «Türk - Yunan sınırında buldozer
lerle savaş başlıyor» şeklindeki bir haber ile 
muttali olduğunu ifade etmişler ve yapmış ol
dukları incelemelerle Yunanlılar tarafından 
usulsüz olarak inşa edilen mahmuzların karşı
sına 19 Eylülde tamamlanan 5 aded mahmuzun 
inşa edildiğini tesbit etmişlerdir. Binaenaleyh, 
bir taraftan derhal aktif inşai tedbirlere te
vessül olunduğu, diğer taraftan meselenin esas
lı tedbirlerle hal yoluna konulması için müza
kerelere geçildiği bizzat Sayın SeçMn'in ifa
delerinde sabittir. Bu itibarla, bahse konu hâ
disede Hükümetin pasif davrandığı ithamını 
insaf ile bağdaştırmak imkânsızdır. 

Hâdise ile ilgili âcil ve uzun vadeli nen tür
lü tedbirler alınmıştır. Yüce Meclise bu konu
yu meselenin önemi bakımından hassasiyetle 
arz ederim. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkış
lar) 
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2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
önemli ihraç mallarımızdan olan tütünün Ortak 
Pazar bünyesi içinde devamlı olarak sabote edil
diği ve bu konuda tedbirlerin alınmasını gerek
tiği hakkında demeci. 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Sayın Mus
tafa Ok, önemli ihraç mallarımızdan olan tutu
mun Ortak Pazar bünyesi içinde devamlı ola
rak sabote edildiği ve bu sebeple Hükümetin 
dikkat nazarını çekmek üzere gündem dışı söz 
istemişsiniz. 

Buyurunuz Sayın Ok. 
MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Haber aldığımıza göre Ortak Pazarda gö

revli Türk dostu bir Alman profesörü; Ortak 
Pazar temsilcilerinin son yaptıkları toplantıda 
Türk tütününü son derece etkiliyecek çok 
önemli bâzı esaslar üzerinde görüşmeler yap
tıklarını, konseyin son toplantısında italyan 
ve Fransız temsilcileri Türk tütününün ithalâ
tının kısıtlanması üzerinde ısrarla durdukları
nı ve Türk tütünleri aleyhine Alman sigara 
fabrikatörlerine de etkili olmaya çalıştıklarını 
iddia etmektedirler. Bu iddia önceki bilgileri
mizi doğrular niteliktedir. 

Daha önceleri de Yüce Meclisin bilgilerine 
sunduğumuz üzene, Fransa'ya tesbit edilmiş 
olan ihracat kontenjanının 1965 yılında yüzde 
19, 1966 yılında yüzde 37 oranında, italya'ya 
tesbit edilmiş olan ihracat kontenjanının 1965 
te yüzde 69, 1966 da yüzde 55 oranında ihra
cat yapılabilmiştir. 

Daha önceki yıllarda da durum bundan 
farklı olmamış, örneğin 1960 yılında Yunanis
tan Ortak Pazar ülkelerine 24 869 ton tütün 
ihraoedebilmiş iken Türkiye 8 958 ton tütün 
ihracedebiimiştdr. 5 senelik ihracat toplamı 
olarak düşünüldüğünde Yunanistan Ortak Pa
zar ülkelerine 126 766 ton tütün ihrıacedebilmiş 
iken, Türkiye bunun yarısından da daha az ol
mak üzere 61 143 ton tütün ihraoedebilmiştir. 
Hattâ son senelerde rakibimiz Bulgaristan da
hi Ortak Pazar ülkelerine bizden daha fazla 
miktarda tütün ihracına muvaffak olabilmiş
tir. 

1951 - 1962 arasındaki 12 senelik devrede 
Şark tipi tütün yetiştiren ve rakibümıiz olan ül
kelerden Yugoslavya'da ihracat artış ortala
ması yüzden 272 ye, Yunanistan'ın ihracat ar

tış ortalatması yüzden 175 e çıktığı halde Tür
kiye'de yüzden 121 e çıkaibilmiştir. 

Tütünlerimizin kalite bakımından daha iyi 
olmasına ve kanser hastalığı yapmamasına rağ
men, ihraoatımızdaki bu başarısızlığımız, üze
rinde ciddiyetle durulacak bir konu haline gel
miştir. 

Yunanistan, Ortak Pazar ülkeleriyle yaptığı 
bir anlaşma gereğince bu ülkelerden Yunanis
tan dışındaki memleketlerden yapacakları itha
lâtta Yunanistan'a danışmadan kontenjan ar
tırmasına ve gümrük indirimine gitmiyecekle-
ri hususunda teminat koparmış, diğer bir de
yimle Yunanistan bu konuda bir veto hakkı 
sağlamıştır. 

Sorumsuz hareket eden bâzı ihracatçıları
mız yüzünden ihracat tıkanıklığına uğradığı
mız anlaşılıyor, örneğin italya'ya ihraoettiği-
miz meşhur parafinli zeytin yağından sonra, 
zeytin yağı için kontenjan tesbitinde güçlük
lerle karşılaşılmıştır. 

ingiltere'ye ihracefttiğimiz 1967 yılı kuru 
üzümlerimizde keçi pisliğinin çıktığını kısa bir 
süre önce Sayın Ticaret Bakanı açıklamış bu
lunmaktadır. El ve dil çabukluğu ile bu kusur
ların müstahsıla yüklenmeye çalışıldığını üzü
lerek görüyoruz. Üzümde çıkan keçi pisliğinin 
kusuru birinci derecede kontrolda açık kusuru 
olan Ticaret Bakanlığına, sonra da sorumsuz 
bir kısım ihracatçılarımıza aittir. Ama bunun 
da yükünü müstahsil ve köylü çekmiştir. 

Üzümünü kâğıt sergilere seren müstahsilin 
maliyeti kiloda 5 kuruş yükselmiş, fakat üzüm, 
müstahsilin elinden önceki senelerden de daha 
ucuz fiyatla alınmıştır. Sayın Ticaret Bakanın
dan bu vesile ile bir ricamız ve bâzı soruları
mız olacaktır. 

Ricamız şudur : 
1968 tütün ekici piyasasının açılmasına çok 

az zaman kalmıştır, ihracat tıkanıklığı haber
leri tütün piyasasından son derece olumsuz et
ki yapıyor. Tütün ekicilerini telâşa düşürüyor. 
ihracatçılar bu gibi haberlerden kurnazca ya
rarlanıyorlar. Ve tütün ekicinin elinden yok 
pahasına tütün alınıyor. Sayın Ticaret Baka
nından bu haberleri en kısa zamanda ve kesin 
bir lisanla yalanlanmasını rica ediyoruz. Böyle 
bir yalanlama tütün ekicilerini sevindirecektir. 

Sorulanımız da şunlardır: 
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Ortak Pazar ülkelerine tütün ihracat kon
tenjanının tamamlanmaması sebepleri nelerdir? 

Türk dostu sayın Alman profesörünün en
dişe duyduğu ve haber verdiği hususlar hak
kında Hükümetin bilgisi var mıdır? Varsa, 
bunlara karşı ne gibi tedbirler almıştır veya 
düşünmektedir ? 

Parafinli zeytin yağı ve keçi pisliği karış
mış üzümün ihracının yani hileli ihracın kon
tenjan tesbitinde veya kontenjanın tamamlan-
mamasındaki olumsuz etkisi nedir? 

Ortak Pazar ülkeleri ile Yunanistan arasın
daki iandlaşma ve Yunanistan'ın sağladığı bir 
nevi veto hakkı karşısında ve zeytin yağı, 
üzüm ve pamuktaki hileli ihraçlardan sonra 
Ortak Pazar'a yapacağımız tütün ihracatımız
da gelecek yıllar için bir gelişme bekliyebili-
yorlar mı? 

Yunanistan'ın Oırtak Pazar'daki yoğun ve 
sonuç alıcı çalışmaları yanımda Türk Hüküme
tinin de başarılı çalışmalar yaptığına dair so
mut bir misal verebilirler mi? 

İtalya'ya madenî yağ kanştırılmış zeytin 
yağı ihracı skandalında başrolde görülen Re
şat Gomel Madritlte yapılacak Uluslar arası 
Zeytin Yağı Birliği toplantısına Türkiye'yi 
temsilen gönderilmiş midir? 

Nihayet; bütün bunlar bilinirken, Gümrük 
ve Tekel Bakanı ile Ticaret Bakanının ve bâ
zı ihracatçıların eldeki tütün stoklarının çok
luğundan bahsetmeye hakları var mıdır? 

Yüce heyetinize saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

3. — Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün, Zi
raat ve Halk bankalarının Sinop iline açtıkları 
kredilerin yetersizliğine dair demeci. 

BAŞKAN — Sinop Milletvekili Sayın Niya
zi Özgvig, Ziraat ve Halk Bankasının esnafa 
verdiği kredinin yetersizliği üzerinde gündem 
dışı söz istemiştiniz. 

Buyurun Sayın özg\xç. 

NÎYAZÎ ÖZGÜÇ (Sinop) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım. 

Sinop ilinin Boyabat ve Duran ilçeleri zirai 
istihsal bakımından oldukça zengin ve mütenev-
vidir. En başta pirinç olmak üzere şeker panca
rı, tiftik, keçi kılı, bolmumu, kereste, sağlep, 
kasaplık hayvan gibi önemli maddeleri ihtiva 
eder. Her iki ilçenin iktisadi faaliyetlerinin özü-
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nü teşkil eden bu maddelerin müstahsil tarafın
dan tüccara intikal ettirilmesi ortalama üç ^y-
lık bir süre içinde mümkün olabilmektedir. 
Zira, yukarıda arz edilen bâzı maddeler müs
tahsil tarafından güçlükle, zamanla ve kademeli 
olarak elde edilebilmekte ve dolayısiyle de pe
rakende satışlarla da tüccara ancak üç aylık 
bir zaman içerisinde devredilebilmektedir. 

Boyabat ve Duran ilçelerimizde geniş çap
ta ticari faaliyet olmadığından sermayesini ge
liştirmiştir tüccar ve esnaf da hemen hemen yok 
gibidir. Hal böyle olunca, ticari faaliyet bilhas
sa bankaların desteğine inhisar etmektedir. 

Bu ilçelerde en müsait kredi yardımlarını 
sağlıyan Ziraat Bankası ve Halk Bankası koo
peratifleridir. Bu krediler, kredi vâdesinin az, 
fakat faiz hadlerinin yüksek oluşu bakımından 
esnafa veya sermayesi kıt tüccara lüzumu kadar 
faydalı olamamakta ve hattâ bazan da zararlar 
tevlidetmektedir. Şöyle ki; verilen ticari kre
diler üç ay vâde ile tediye edilmektedir. Halbu
ki, köylerden toplanan bu istihsal maddelerinin 
tüccar tarafından ancak üç ay içinde satınahn-
ması tamamlanmaktadır. Bu esnada tüccarın 
bankaya olan borçlarını ödemek mecburiyeti 
başladığı için, tüccar hem müstahsıla satınaldı-
ği malın bedelini ödemek zorunda kalmakta i ve 
hem de elindeki malı satıp paraya tahvil ede
mediği için, bankalarca protesto edilmektedir. 
Bu sebeple bu gibi küçük kredilerin vâdesinin 
üç aydan altı aya çıkartılması ve Ziraat Ban
kasının bu husustaki plasmanlarını ihtiyaca uy
gun bir miktara yükseltmesi yerinde alınmış 
bir tedbir olacaktır. 

Diğer taraftan banka borçları birçok pul 
masraflarını ihtiva etmekte ve yüksek faizli ol
ması dolayısiyle de sermayesi az tüccarı ve es
nafı müşkül durumlara düşürmektedir. Bu mik
tarların ilgili müesseselerce yeniden tetkik edi
lerek mâkul bir seviyeye getirilmesi şayanı ar
zudur. 

Ayrıca, çiftçiye verilen zirai krediler de ki
fayetsizdir. öyle ki, 100 ilâ 200 lira gibi kredi
ler dahi verildiği çok kere vâkıdır. Bunlar, is
tihsal kredisi değil, istihlâk kredisi oluyor; fay
da yerine zararlar tevlidediyor. İlgili makam
larca bu kredilerin yeniden gözden geçirilerek 
artırılması ve istihsala yarıyacak bir seviyeye 
ulaştırılması gereklidir. 



M. Meclisi B : 14 6 . 12 . 1968 O : 1 

Saygılarımla. (0. H. P. sıralarından alkışlar) 
4. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'mn, 

Ege pamuk üreticilerinin iktisadi güçlükler için
de bulunduğundan bu hususta gerekli tedbirle
rin alınmasına dair demeci. 

BAŞKAN — Konya Milletvekili Sayın İh
san Kabadayı, Ege bölgesi pamuk müstahsilinin 
şikayetleriyle ilgili olarak gündem dışı söz iste
miştir. 

Buyurun Sayın Kabadayı. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Tarih boyu milletlerin hayatında yaşayışı 
ile ilgili hayati ehemmiyeti haiz üç beyaz madde 
vardır: Bez, un, şeker. Bunların, istihsal edil
miş olduğu pamuk, hububat, pancarın istihsali 
ile meşgul olan köylü ve müstahsil son dört, 
beş seneden beri cidden iktisaden perişan, ge
çiminden âciz bir hale gelmiştir. Halbuki, bu 
üç maddenin anaunsuru olan pancar, hububatı 
ve pamuğu üreten kişiler, gerek Anadolu'da 
gerek Eğede ve Adana bölgesinde istihsal eden 
köylü, milletimizin orta ve ortadan daha az ge
liri olan tabakayı teşkil etmektedirler. 

Bunların gün begün iktisadi şartlarının kö
tüye gitmesi memlekette orta tabakanın çatır-
dadığını, çökmekte olduğunu gösterir ki, bu ha
lin böyle devamı ancak ve ancak sola çanak tu
tar bu mevzuda ciddî tedbir almanın vakti gel
miş ve geçiyor bile. 

Pancar, hakikaten Orta Anadolu Bölge
sinin ürünüdür. Beş yıldan beri fiyatı 14 ku
ruştur, ama bunun yetişmesi ile ilgili tekmil 
maddelerin fiyatı misli misli fırlamıştır. Mese
lâ, 25 - 26 bin lira olan traktörün değeri bu
gün 43 - 44 bin liradır. Üstelik, teslim ettiği 
ürününün parasını hemencecik garip rençber 
birden alamaz. 

Halen % 15 teslim ettiğinin gübre karşılı
ğı ve çaba karşılığı almış, tamamını teslim et
miş, fakat % 10 bedelini alamamış, böylece 
tüm aldığı % 25 olduğu halde parasını köylü 
alamamış, düğününü, derneğini, bütün harcını 
borçla, faizle aldığı para ila görmektedir ve 
böylece eli hamur, karnı açtır. Milletvekili se
nede üç defa maaş alır, memur oniki maaş 
alır; köylü ve rençber senede harman ürünü 

maaşı alır. Bunu da alamadığı için, maddi yok
luğunun yanına bir de manevi yokluk eklen
miş ve bu müstahsil dertli kalmıştır. 

Hububat; o da aynı durumdadır. 78 - 80 ku
ruşa satılmış, bir ay farkla birden bire bunun 
değeri 105 - 110 a çıkmış, ancak ithal şayiaları 
duyulunca 105 e düşmüştür. Böylece bunun kâ
rı da alın teri döken, bizatihi zahmeti çeken 
köylüye, müstahsıla değil, fabrikatöre, zengi
ne girmiştir. Zengin, fabrikatör, kazanmasın 
demiyoruz; kazansın, insaflı kazansın, ama ge
lirinin çoğu pek çok kere alın teri döken haki
ki müstahsilin cebinde kalsın. O da normal, in
saflı kasansın. Bu tedbirleri almak muhterem 
Hükümete düşer. Bunlar içinde en çok perişan 
vaziyette olan pamuk müstahsilidir. Ege'de 
iki ay gezmiş, içlerinde dertlerini yakınen din
lemiş bir insan olarak söylemekteyim. 

Pamuk Adana'da ve Ege Bölgesinde orta ve 
küçük rençberin istihsal vasıtasıdır, ihraç mal
larımızın başta gelen ürünüdür, ve belli başlı 
ana döviz kaynağımız pamuktur. Eğer, pamuk 
fiyatları böyle keşmekeş içinde bulunur, ko-
runmamazlığı devam eder, müstahsili koruyucu 
tedbirler alınmazsa haber veriyorum; Ege'
deki köylü pamuk ekmiyecek beyler. Ameri
kan buğdayı ekeceklerini söylediler ve şim
di de Manisa'da pamuk tarlaları yerine Mek
sika Buğdayına (Sonora'ya) terketmiş vazi
yettedir. 

Pamuk, rençberlik dalları içerisinde en çok 
3 bil, eziyetli, yorgunluk istiyen, yıl 12 ay 

devamlı alın teri ile çalışmayı gerektiren bir 
üründür. Vasati olarak Ege'de bir dönüm, bir 
dekar tarla 600 kilo Amerikan Buğdayı ver
mekte ve gelir olarak 500 lira tutmaktadır, 
masrafı azami 150 liradır, geliri 300 - 350 lira
dır. 

Pamuğa gelince : pamuk ekenler veya bu
nunla meşgul olanlar bilirler; 3 «ürümü, 2 ça
pası, en az 3 suyu vardır, el elde toplaması var
dır. Bütün bunların masrafını toplarsanız 
300 - 350 liraya varır. Sulu yapıldığına göre 
bir tarla azami 200 . 250 kilo pamuk verir. Bu
günkü rayiçle pamuk tarlasında bir dekarın 
verimi 400 ilâ 450.liradır. Ege'de, en kabadayı 
orta, küçük rençberin sahibolduğu tarla 25 - 30, 
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bilemediniz 40 dönümdür. Kira ile tutmuşsa, 
eli hamur, karnı açtır. Kendinin ise, en kaba
dayı 30 dönüm ise 3 000 lira, 40 dönüm ise 
4 000 lira alır. O da, bankadan aldığı paranın 
faizine yetmez, üstüne başına yetmez; eli ha
mur, karnı aç kalır. 

Şöylece, pamuk fiyatlarının tablosuna ba
karsak 1951 senesinde pamuk fiyatı 155 - 160 
idi. 1 kilo pamuğun toplaması 5 - 6 kuruş, çapa 
da 7 - 8 lira idi, Ferguson traktör 8 000 lira 
idi. 

1955 te, pamuk fiyatları fırlamış 220 - 250 
olmuş, toplaması kilo başına 9 - 10 kuruş olmuş, 
çapa 9 -10 lira olmuştur. 

1962 - 1965 yılları arasında pamuğun fiyatı; 
220 - 250 kuruş arasında kalmış, ama bir trak
törün fiyatı 27 000 liraya fırlamış, toplama 
fiyatı da 25 kuruş olmuştur. 

'Geçen sene bir traktör 42 - 43 bin lira olmuş, 
toplama 25 - 30 kuruş olmuş, yevmiye de 10 -15 
liraya çıkmıştır. Bu yıl ise traktör 43 000 • 
44 '000 lira, birinci el pamuğun toplaması 25 -
30 kuruş; ikinci el toplaması kilo başına 50 -60 
kuruş; çapanın yevmiyesi ise 15 - 18 lira olmuş
tur. 

Daha evvel pamuğun taban fiyatı 235 ku
ruş olarak ilân edilmiş olduğu halde, ilk eller
de 220 ye kadar kooperatif almış, tüccar ise 2 
liradan yukarıya çıkmamıştır. Halen yine de 
pamuğun fiyatı 160 - 170 - 180 kuruştur. Koo
peratife verebilmek şanslı kulların nasibidir. 
Kooperatifleri olmayanlara da böyle bir piyön-
go vurmamaktadır. 

Böylece pamuk müstahsilinin durumu pe
rişan, acıklı bir manzara arz etmektedir. Ve 
özet olarak diyebiliriz ki; pamuğun bahtı ka
rarmış, bununla geçinen köylünün talihi de 
zindanlara boğulmuştur. 

Belki Hükümet bu ürünleri koruyucu ted
birleri alacak. Fakat tıpkı, ameliyat muvaffak 
oldu, fakat hastanın ömrü yetmedi, misillû 
bu tedbir alındığı zaman, pamuk ürününün 
'hepsi reneberin elinden çıkacak, tüccara gide
cek. Rençber yine perim perişan olacak. 

Biz, sayın Hükümetten bu hâdiselere ciddî 
ışık tutucu, dertlerini giderici tedbirleri alma
sını istirham etmekteyiz. 

Köylülerden gelen mektuplar var: Birisi ya-
nımdadır, okumak için vakit azdır, söylemi
yorum; hepimize beddua etmektedir. «Sadece 

pamuğun yağını 4 liraya alıyoruz, küspesini, 
kepeğini de 50 kuruşa alıyoruz, insaf edin,: bi
zim şartlarımızı görmüyor musunuz?» diye| pa
muk müstahsili beddua etmektedir. Ve hiber 
veriyorum: Bu şart böyle giderse değil paıjmk 
ihracetmek, ithal zorumda kalacaksınız. Ame
rikan buğdayı bunun yerini işgal etmektedir. 

Hürmetlerimle efendim. (Güven Partisi sı
ralarından alkışlar) 

NİHAT DİLER (Erzurum) - Sayın Başkan, 
yalnız 5 dakikalık konuşacağım. 

BAŞKAN — Efendim imkân yok. 
Sayın Nihat Diler, Arz ettim zatıâlinize. 

Efendim, daha evvel görüştüğümüz zaman arz 
ettim. 

5. — Çalışma Bakanlığından çekilen İzmir 
Milletvekili Ali Naili Erdem'in istifasının kabul 
edilmiş olduğuna, ve asaleten tâyin yapılıncaya 
kadar Çalışma Bakanlığına Devlet Bakanı Sey-
fi Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1025) 

BAŞKAN — Efendim, Çalışma Bakanı iz
mir Milletvekili Ali Naili Erdem'in istifa etti
ğine ve yerine vekâleten Devlet Bakanı Seyfi 
öztürk'ün tâyin edildiğine dair Cumhurbaş
kanlığı yazısı vardır; okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çalışma Bakanlığından istifa eden İzmir 

Milletvekili Ali Naili Erdem'in istifası kabul 
edilmiş ve asaleten tâyin yapılıncaya kadar, Ça
lışma Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi öz
türk'ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Suna^ 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

6. — Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün, Millet 
Meclisinin 9 Aralık 1968 Pazartesi günü Sapa
cağı birleşimin, İnsan Hakları Evremel demeci
nin 20 nci yıl dönümüne tesadüf etmesi sebebiy
le 10 Aralık 1968 salı gününe ertelenmesine dair 
önergesi, 

BAŞKAN — 10 Aralık 1968 tarihi, İnsan 
Hakları Evrensel demecinin 20 nci yıl dönümü
ne rastlamaktadır. Bu itibarla, Devlet Bakanı 
Sayın Seyfi Öztürk, 9 Aralık 1968 Pazartesi gü-
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nü yapılacak Millet Meclisi toplantısının, bu
günün anlam ve önemini belirtmek üzere, aynı 
gündemle 10 Aralık 1968 Salı günü yapılması
nı istemektedir. 

önergesini okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 2217 
sayılı Kararında öngörülen İnsan Hakları Ev
rensel Demecinin 20 nci yıl dönümüne tesadüf 
eden, 10 Aralık 1968 tarihinde, Millet Meclisin
de özel bir toplantı yapılması Hükümetçe uy
gun görülmüştür. 

içtüzüğün 80 nci maddesine tevfikan, 9 Ara
lık 1968 Pazartesi günü yapılacak toplantı
nın, 10 Aralık 1968 Salı gününe talik edilmesi 
için, işbu takririmizin Umumi Heyetin Yüksek 
tasviplerine arz edilmesini saygı ile istirham 
ederim. 

Seyfi öztürk 
Devlet Bakanı 

BAŞKAN — Sayın Reşat özarda, önerge 
aleyhinde buyurunuz. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Meclisimizin çalışma müddeti her geçen gün 
kısalmakta, azalmaktadır. Meclisimizin günde
minde, görüşülmesi gereken pek çok kanun ta
sarı ve teklifi beklemektedir. Maalesef, seçim
ler yenilendiği zaman, mevcut kanunlann yüz
de 90 mdan fazlası gündemde kalıp, kadük ol
maya mahkûmdur. 

Binaenaleyh, 10 Aralıkın arz ettiği bir öne
me göre, öneme binaen aynı gün Meclis, yine 
fevkalâde toplantı yapabilir. Pazartesi günü 
normal toplantının yapılması ve gündemde 
mevcut kanun tasarılarının, ki haklarında Ön
celik kararı alınmış olan bu kanun tasarıları
nın müzakere edilmesi, ertesi günü, 10 Aralık 
Salı günü de Meclisin tekrar toplanması ve 
böylece Sayan Devlet Bakanının demecini ver
mesi konuşmalarını yapması ve arkasından ge
ri kalan vaktin de, yine gündemde mevcut ka
nunların müzakeresine hasredilmesi lâzımdır. 
israf edecek vaktimiz yoktur. Salı günü topla
nacağız, diye Pazartesi günü toplantı yapma
mak doğru değildir, muhterem arkadaşlarım. (C. 
H. P. sıralarından «Bravo özarda» sesleri, al
kışlar) 

6 . 12 . 1968 O : 1 

BAŞKAN — Önergenin üzerinde, lehinde ve 
aleyhinde başka bir mütalâa var mı efendim? 
Yok. 

Önergeyi oyunuza arz ediyorum. 
KEMALİ B A YAZIT (Maraş) — önerge tek

rar okunsun, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önerge tekrar okunsun, diyor

sunuz. Başüstüne efendim. 
(Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Şefik inan. önergenin 

lehinde mi, yoksa aleyhinde mi konuşacaksınız? 
ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Üzerinde. 
BAŞKAN — üzerinde olmaz efendim. Ya le

hinde veya aleyhinde konuşabilirsiniz. 
Sayın Şefik İnan, aleyhte, değil mi efendim? 
ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Aleyhte efen

dim. 
AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Ben de 

aleyhte konuşmak istiyorum, Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Efendim, iki aleyhte konuş

ma oluyor. Ancak lehinde görüşeceklere söz 
verebilirim. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

Hükümetin takriri okundu. Dikkatle dinlen
diği zaman görülen şudur, kullanılan ibare 
şudur; Pazartesi günü için Birleşmiş Milletler 
insan Hakları Evrensel Beyannamesinin 20 nci 
yıl dönümü münasebetiyle Pazartesi günü Mec
lisin bir toplantı yapması, Hükümetçe uygun 
görülmüştür, diyor. Hükümetçe uygun görül
müştür. 

Şimdi, özel bir toplantı Hükümetçe uygun 
görülmüştür. Halbuki, Meclisin çalışmalarını 
kendi Başkanlık Divanı ve bizzat kendi Genel 
Kurulu düzenler. 

Hükümet, Meclisin falan gün toplanıp top
lanmamasını uygun görmek yetkisini haiz de
ğildir. Bu bakımdan tezkere yanlış yazılmıştır, 
Meclis haklarına tecavüz eder mahiyette yazıl
mıştır. Bir zühul vardır diye kabul edelim. Ve 
bu işi Hükümet ancak, Meclis Başkanı ile te
mas ederek, Meclis Başkanlık Divanı ile te
mas ederek, Meclis Başkanlık Divanının alaca
ğı bir inisiyatif sonunda Meclis Başkanlığının 
sunuşları şeklinde Umumi Heyete arz edilebi
lir. 



M. Meclisi B : 14 6 . 12 . 1968 O : 1 

Bu tezkere, bu kürsüden bu şekliyle okuna
maz ve Umumi Heyetin tasvibine de sunula
maz. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv, önerge le
hinde. 

Buyurun. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayan Başkan, 

değerli arkadaşlarım, benden önce önerge aley
hinde konuşan iki arkadaşımızı dinledik. 

Sayın Reşat özarda, Meclisin Pazartesi gü
nü de çalışmasında fayda vardır, gündemde 
çok işimiz var, binaenaleyh Pazartesi günü de 
çalışalım, Salı günü de yine çalışalım, diye mâ
kul bir yol gösterdi. 

Sayın Şefik İnan, bilmiyorum hangi alışkan
lığın tesiri altında, hep yaptıklarını başkası da 
yapıyor mu sanıyor, o tesirle mi söylüyor, anlı-
yamadım «Hükümet böyle bir teklifte buluna
maz» diyor. 

Hükümet, Birleşmiş Milletleri ilgilendiren, 
insan haklarını ilgilendiren bir konuda bir 
talepte bulunuyor. Bu talep Meclis Riyasetine 
intikal ediyor, takdir hakkını da Meclise bıra
kıyor. Bunu Hükümet üyesi olarak değil de Es
kişehir Milletvekili olarak Seyfi Öztürk arkada
şımız imzalasaydı, Sah günün önemine binaen 
Meclisi o gün de çalışmaya davet etseydi, o za
man Sayın Şefik İnan acaba ne diyecekti? 

Muhterem arkadaşlarım, bir takrir vermiş 
Hükümete mensup bir arkadaşımız, bu Birleş
miş Milletler ve İnsan Hakları Beyannamesinin 
senei devriyesi münasebetiyle Meclisimiz o gün 
toplansın, bugüne Milletimizin izafe ettiği de
ğerleri dile getirsin, burada o toplantıyı Mecli
simizde dile getirelim, demiş. 

Şimdi, bunu Hükümet getirdi, takrir bura
da okunamaz demek, Birleşmiş Milletlere olan 
bağlılığı ve bu bağlılığa karşı Büyük Millet 
Meclisinin vereceği bir kararı, böyle önemli bir 
güne değer vermiş olmamızı çok görmek de
mektir. 

Bu bakımdan ben Hükümetin, İçtüzüğün 80 
nci maddesine göre vermiş olduğu takriri Mec
lisimizin nazara alarak ret veya kabul etmesin
de hiçbir mahzur mütalâa etmiyorum. Aslında 
Hükümet, bugün bu takriri vermiyerek Pa
zartesi günkü içtimaında, kalkarak, Salı günü 
de bugün dolayısiyle Meclisin toplanmasında 

fayda vardır, diyebilirdi ve Meclisimiz Pazar
tesinden sonra Sah günü de toplantı yapabi
lirdi. Bundan normal bir şey yoktur. Bu ba
kımdan Hükümet böyle bir takrir verebilir, ve
remez demek yani Hükümetin bu işte yetkisi 
yoktur, takrir burada okunamaz gibi beyan
larda bulunmak abesle iştigaldir. Yüce Meclis, 
kararında serbesttir. Hükümet veya Parlâmen
to üyelerinden birisinin vereceği bir önerge
yi ret veya kabul etmekte Meclisimiz hürdür ye 
nitekim Hükümetlerin Meclislere dikte ettirdi
ği, kararlar kabul ettirdiği, arzularını yerine 
getirdiği devirler geride kaldığı için, ben bunu 
normal mijtalâa ediyor ve Meclisin takdirine 
saygiyle arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sadrettin Çanga, önerge 
lehinde, buyurun. 

(A. P. sıralarından «Lehinde konuşuldu» ses
leri) 

BAŞKAN — İki kişi lehinde, iki kişi aley
hinde konuşabilir efendim. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlarım;, 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtının kuruluru
nun 20 nci yıl dönümü sebebiyle Türkiye Culm-
huriyeti Hükümetinin, Millet Meclisinde ö£el 
bir toplantı yapması talebinin karşısına çıka
cak hiçbir grup yoktur. 

Ancak, böyle bir topalntı yapılması Hükü
metçe istendiği zaman ve bu toplantının da Mec
liste yapılacağı önceden kararlaştırıldığına gö
re, bizim Parlâmentomuzun bir geleneği vardır, 
biç olmazsa en azından siyasi parti gruplartyle 
temas edilmesi gayet iyi olurdu. Bu yapılmanjiş-
tır. 

Ben şahsan bu önergenin, bu toplantıyı ta
lebeden önergenin elbette" esasının lehinde-, 
yim. Böyle bir toplantıya Türkiye Parlâmento
su da elbette ki iştirak eder. Ancak, bu toplantı, 
önergede de belirtildiği gibi, özel bir toplantı 
yapılması talebedildiğine göre, aslında muha
lefet partilerine mensup milletvekilleri arka
daşlarım bir işgünümüzün zayi edilmemesini, ıs
rarla söyledikleri halde iktidara mensup lar-
kadaşlanmız ve Hükümet, Pazartesi günü bu 
Meclisin çalışma günüdür ve acele çıkması ge
reken kanunlarla gündemin dolu olduğu bir 
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gündür, bu işgününün zayi edilmemesini ve 
özel toplantının da Salı günü yapılmasına bir 
mâni olmadığına göre, önerge sahibi arkada
şımızın ve iktidar grupuna mensup arkadaş
larımızın bunun aleyhinde bir tutum takınmala
rının mânasını anlamak mümkün değildir. 

Pazartesi günü çalışmamızı yaparız, Salı 
günü de Birleşmiş Milletler Teşkilâtının 20 nci 
yıl dönümünü kutlama için özel bir surette top
lanmak mümkündür, bunu arz etmek için söz 
aldım, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim önergenin lehinde ve 
aleyhinde görüşülmüştür. Önergeyi oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Benim de bir 
önergem vardı. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Bu önerge 
reddedilirse o zaman oya arz edeceğim onu. 

Önergeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, şimdi şu açıklamayı yapayım; 
önerge üzerinde görüşmeler yapılırken oyla
ra tesir etmemek için bunu söylemezdim, işgü
nü zayi olacak değildir, Pazartesi günkü gün
demle Salı günü toplamlacaktır. Ancak o gün 
gündemin sonunda Sayın Başbakana ve ondan 
sonra bütün grup sözcülerine bugünün önemini 
belirtir şekilde konuşma yapmalarına imkân ha
zırlamak üzere gündem dışı söz verilecek, ondan 
sonra normal gündemimiz takibedilecektir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Beyanı
nın doğru değildir, cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Efendim, beyanım doğru olma
yabilir, ama zatiâlinize de cevap vermek üzere 
söz vermeye imkân yok. 

7. — Terli ilâç endüstrisinin sosyal, sağlık ve 
ekonomik cephelerini tütün ayrıntılariyle aydın
latmak ve bilgi edinmek üzere kurulan Araştır
ma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun gö
rev süresinin, bitimi tarihinden itibaren iki ay 
uzatılmasına dair tezkeresi (10/13) (3/1026) 

BAŞKAN — Kuruttan bir araştırma komisyo
nu Başkanı Sayın Sabahattin Savacı, Komisyo
nun görev süresinin uzatılması için bir önerge 
veriyor. 

Önergeyi okutuyorum, 
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Yüksek Başkanlığa 
Genel Kurulun 19 . 1 . 1967 tarihli Birleşi

minde 239 numaralı Kararla kurulan «Yerli ilâç 
endüstrisinin sosyal, sağlık ve ekonomik cephe
lerini bütün ayrıntıları ile aydınlatmak ve bilgi 
edinmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca görevlendirilen Araştırma Komisyonumuz, 
verilen müddet içinde işlerini bitiremediğinden 
görev süresinin sona erdiği tarihten itibaren iki 
ay daha uzatılmasına dair gerekli kararın alın
masını arz ve teklif ederim. 

Araştırma Komisyon Başkanı 
Gümüşane 

Sabahattin Savacı 

BAŞKAN — Önerge üzerinde bir mütalâada 
bulunacak var mı? 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Ben söz rica ediyorum Sayın Başkan. Önerge
nin aleyhinde. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde. 
Buyurunuz efendim. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz evvel 
Başkanlığa verilen araştırma önergesi aleyhinde 
konuşmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Meclislerden karar 
alınırken, bu araştırma önergesi için iki üç defa 
temdidedildişini, iki üç defa Meclislerin oyuna 
sunulduğunu hepiniz bilirsiniz. Acaba bu araş
tırma önergesine iki ay sonra yine aynı 
araştırma önergesi sahibi yahut araştırma 
komisyonu üyeleri arkadaşlarımızın Mec
lise müracaat edip iki ay veya üç aylık bir za
man istemiyeceklerini nereden bileceğiz? Bu
nun açıklanması için söz aldım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Savacı önergenin lehinde 
buyurunuz. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI SA
BAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — Muhte
rem arkadaşlar, bu araştırma komisyonu Yüce 
Heyetinizin geçen sene tatile gireceğimiz sırada 
bir karariyle kurulmuştur. Malûmuâliniz Mec
lisler tatile girdikten sonra komisyonilar çalışa
mazlar. Bu sebeple, araya giren tatil süresinde 
komisyonumuz çalışamamıştır. Meclis açılır açıl
maz komisyonumuz süratli bir çalışma devresine 
girmiş bulunmaktadır. 

402 — 



M. Meclisi B : 14 6 . 12 . 1968 O : 1 

Yalnız, bu arada komisyonumuz bâzı yan I 
araştırmalara lüzum görmüştür. İngiltere'de ya
pılan bir araştırmanın tercümesini beklemiştir. 
Doktor ve ilâç münasebetlerine dair bu doku
man komisyonun eline yeni gelmiş bulunmakta
dır. Komisyon, bir Alt Komisyon kurmuş ve bir 
de redaksiyon heyeti teşkil etmiş bulunmakta
dır. Her iki komisyon da mesailerini bitirmişler
dir. önümüzdeki günlerde bu çalışmalar ikmal 
edilmiş olacak ve raporun yazılmasına başlana
caktır. Zannediyorum ki, bir ay içerisinde, Yüce 
Heyetin tevdi ettiği bu vazifeyi komisyonumuz 
ikmal etmiş olacaktır. Saygı ile arz ederim. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, geçen sene, dediler. Tavzih etsin
ler. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oyunuza su
nuyorum : 

ilâç mevzuunda araştırma yapmakta olan ko
misyonun görev süresinin iki ay daha uzatılması 
hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Tefeciliğin önlenmesi ve yaptığı tahri
batı tahkik ve tesbit etmek üzere kurulan Araş
tırma Komisyonu Başkanlığının, komisyonun gö
rev süresinin, bitimi tarihinden itibaren üç. ay da
ha uzatılmalarına dair tezkeresi (10/16, 23, 
3/1027) 

4 

BAŞKAN — Tefeciliğin önlenmesi ve yaptığı 
tahribatı tahkik ve tesbit etmek üzere kurulmuş 
olan Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Ma
nisa Milletvekili Süleyman Çağlar da sözü ge
çen komisyonun görev süresinin 9 . 12 . 1968 
tarihinden itibaren üç ay daha uzatılmasını isti
yor. 

önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tefeciliğin önlenmesi ve yaptığı tahribatı 

tahkik ve tesbit etmek üzere bir Meclis Araş
tırması Komisyonu teşkiline dair olup 27.3.1908 
tarihli 250 numaralı Kararla kurulan Komisyo
numuz, araya Yaz tatilinin girmesi sebebiyle 
Başkanlık Divanı seçimini ancak 4 .12 . 1963 ta
rihinde yapmıştır. 

Mâruz sebepler muvacehesinde Komisyonun 
görev süresinin nihayete ereceği 9 . 12 . 1968 ta

rihinden itibaren 3 ay daha uzatılması için ge
reğine müsaadelerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Meclis Araştırma Komisyonu: 

Başkanı 
Süleyman Çağlar 

Manisa 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan ve Sa
yın Nuri Kodamanoğlu'nun söz talepleri önergie 
aleyhindedir. 

Sayın İşgüzar sizin söz talebiniz önerge le
hinde mi efendim? 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Lehinde efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın İşgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar

kadaşlar; tefecilikle ilgili Araştrıma Komisyonu 
Başkanının vermiş olduğu önergenin lehinde mâ
ruzâtta bulunacağım. 

Bu konu Meclise geldiği zaman önemi bütün 
grup sözcüleri tarafından etraflı olarak burada 
dile getirilmişti. Bunların tebit edilmesi, araş
tırılması esaslı bir şekilde neticeye varılması 
kolay olacak bir konu değildir. Kaldı ki, bura
da vazife almış olan arkadaşlarımızın hepsi mil
letvekilidir. Milletvekili olan arkadaşlarımızın 
çeşitli komisyonlarda vazifeleri olduğu gibi, Bü
yük Millet Meclisindeki çalışmalarda da ayrı 
bir çaba göstermeleri hepimizin malûmudur. Bu
nun dışında, esasında komisyonların kesif gün
demle yüklü olmaları dolayısiyle başkanlık Di
vanının seçilmesi bile bir mesele halini almış ye 
başkanlık divanı** seçiminden sonra geçen za
man içinde de çok önemli, şümullü olan bir tefe
cilik, konusunun kısa zaman içinde neticeye bağ
lanmasının mümkün olamıyacağı hepimizin ma
lûmu olması gereken bir meseledir. Bu konular 
üzerinde sık sık söz alınarak lehinde ve aleyhin
de konuşmaların yapılmasının zamanımızı kısıt
layıcı bir durumda olduğunu da dikkatten uz$k 
tutmamak suretiyle istenilen bu üç aylık süne
nin verilmesini ve bu yönde oy kullanılması hu
susundaki mâruzâtımı sizlere saygılarla sunarını. 

BAŞKAN — önerge aleyhinde Sayın Süley-
tnan Onan. 

Buyurunuz. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Muhte
rem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
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öneminin büyüklüğüne izafeten Türkiye Bü
yük Millet Meclisine kadar gelmiş olan konular 
biran evvel tahkik edilip, tetkik edilip âcil şifa 
bulunması konusu karara bağlanıyor, komisyon
lar kuruluyor. Aradan aylar geçiyor, yıllar 
geçiyor, bu komisyon vazifeyi görmüyor, ertele 
babam ertele kabilinden nerede ise Türkiye Bü
yük Millet Meclisindeki görev süremiz sona ere
cek, bir türlü onlara tevdi ettiğimiz işler sonuç
landırılmıyor. 

Tefecilikten, vurguncuların elinden Türkiye'
de bilhassa çiftçi aileleri, küçük esnaf, küçük 
sanatkâr perimperişan vaziyette. Bunların bi
ran evvel huzura kavuşması için bir komisyon 
kuruluyor. Vazifeyi, araya tatil girdi, araya 
başka şeyler girdi şekliyle yapmıyorlar ve üç ay
lık bir müddet daha talebediliyor. Aralık ayı
nın ortasmdayız, üç ay daha ekliyelim, Mart'm 
sonunu buluyoruz. Ondan sonra da seçim sathı 
mailine giren Meclis ve ilgililer görevini yapma
dan Meclis tatil olacak, ondan sonra ne olacak? 
Meclis çalışmış, vazife mi yapmış olacak? 

Değerli arkadaşlarım, bir konuyu ya ele ala-
lim tam yapalım veyahutta hiçbir şekilde bu 
işe bıılaşmıyalım. Komisyonların, Millet Mecli
sine girdiğim günden bu yana kadar, bugününe 
kadar tek bir müspet icraatını işitmedik, görme
dik. 

TURHAN BÎLGÎN (Erzurum) — Ne müna
sebet canım; böyle saçma şey olur mu?.. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Evet, 
görmedik. Zabıt ceridelerini okursanız ne kadar 
çok ertelenmiş, ne kadar çok aylar harcanmış 
olduğunu bizzat görürsünüz. 

Değerli arkadaşlarım; bu üç aylık müddet 
de çoktur. Tefeciliğin zaten yaptığı tahribatı 
içimizde bilmiyen, görmiyen yak. Onun daha 
ne şekilde bu kadar üç aylık zaman içerisinde 
incelemeleri yapılacak, onun aydınlatılması lâ
zım ki, bunun için rey verebilelim. Haddizatın
da bu üç aylık zaman, biraz evvel arz ettiğim 
mâruf sebeplere dayanarak, işin bitirilmiyeceği-
ne delil teşkil eder. Bu bakımdan üç aylık müd
det çok olduğu için, bir aylık bir müddet, bir 
zaman verelim. Geceyi gündüze katsın bu ko
misyon. Zaten tebellür etmiş hakikatlar karşı
sında çalışmalarında da kolayca, ferahlıkla so
nuca varacak. Onun için bu üç aylık önergenin 
aleyhindeyim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu... Vazgeç
tiniz. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum efendim. 
Sözü geçen komisyona 9 . 12 . 1968 tarihin

den itibaren üç ay görev süresi verilmesini ka
bul edenler... KaJbul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

9. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
6964 sayılı. Ziraat Odalarına ait Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin gündeme alınması konusundaki önergesi. 
(2/585, 4/362) 

BAŞKAN — Trabzon Milletvekili Sayın Ah
met Şener, vermiş olduğu bir kanun teklifinin 
İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince gündeme 
alınmasını istiyor. 

önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

6964 sayılı Ziraat Odalarına ait Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifin 4 . 12 . 1967 tarihinden beri Adalet 
Komisyonunda beklemektedir. 

Bu kanun çıkarılacağına dair Hükümet ve 
milletvekilleri defalarca beyan, ederek çiftçile
re vadetmişlerdir. Bu tarihe kadar bir sene geç
mesine rağmen hiçbir muamele görmiyen kanun 
teklifimizin, tüzüğün 36 ncı maddesine göre 
Meclis gündemine alınması için önergemin oya 
sunulmasını arz ve teklif ederim, 

Saygılarımla. 
Trabzon 

Ahmet Şener 
BAŞKAN — Sayın Şener, izah sadedine söz 

istiyorsunuz. 

Buyurun. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

15 Mayıs 1957 tarihinde çıkan 6964 sayılı 
Ziraat Odaları Kanunu, 1962 - 1963 yılında me
riyete girmiş bulunmaktadır. Bu kanunun iyi 
niyetlerle yapıldığı muhakkaktır. Ama tatbikat
ta bu kanunun, Yeni Anayasa muvacehesinde 
birçok maddelerinin iyi sonuçlar vermediği he
pinizin malumudur, 
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Muhterem arkadaşlarım; ziraat yapan çift
çilerin örgütlenmesi ve bunların bütün gerçek 
ihtiyaçlarını temin sadedinde bu birlik ve oda
lar kendilerine faydalı olması için kurulmuştur. 
Tohum konusunda, gübre konusunda, kredi ko
nusunda, fidan temininde, damızlık temininde 
bunlara yardımcı olması lâzımdır. Çiftçilerimize 
bu saydığım konuların daha kolay bir şekilde 
temin edilebilmesi halinde elbetteki istihsali da 
artacaktır, istihsali artması icabederken pek ta
biî olarak bu kanunun 5 nci maddesine göre de 
taahhüdetmiş olduğu aidatı vermiye mecbur 
kalacaktı. Ama maalesef gördük ki, bu konu
lardan hiçbir tanesi yardım görmediği gibi, 
şimdi elimde beni bu konuya tahrik eden sizle
re ve bütün milletvekilleri arkadaşlara deme
yim ama, birçok arkadaşlara böyle haciz vesi
kaları gelmiştir. Meselâ, Kandıra'dan Mustafa 
Eraslan, öğünce köyünden; 46 lira 20 kuruş. 
Adapazarı'ndan Cevat Gündüz, 93 lira 75 ku
ruş, haciz yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konuyu biz, Sa
yın Hayrettin Uysal, Murat öner ye bendeniz, 
bir milletvekili teklifi olarak vermiş bulunuyo
ruz. Tam bir sene iki gün oldu. Adalet Komis
yonunda tam bir sene iki gündür yatmaktadır. 
Oradan da Tarım Komisyonuna gidecektir. Sa
yın Başbakan, Hükümet, biz milletvekilleri, siz 
arkadaşlarımız bütün vatandaşlara vadettik ki, 
bu kanunu biz en süratli bir zamanda çıkara
cağız ve hattâ size haciz gelmiş olan bu aida
tınızı vermeyiniz, diyen arkadaşları da bilirim. 
Böyle olmasına rağmen... 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Biz de söyledik. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Bakın ar
kadaşlarım söylüyorlar, haklı olarak diyorlar 
ki: «Söyledim, doğrudur.» Hükümetinde beya
nı bu idi. Mesullerin beyanı bu idi. Milletvekil
lerinin beyanı bu idi. Biz de bu teklifi verdik. 
Rica ederim, bir sene iki gündür bir komisyon
da bu kanun teklifi durur mu? Ve bu hiç ele 
alınmazsa, benim sizden ricam - ki her halde bu 
ricamı ve istirhamımı sizler de müspet olarak 
karşılıyacaksınız - hiç olmazsa bunu Meclis 
gündemimize alalım ve bu kanunun çıkmasını 
da yine sizlerle beraber, ivedilikle, grup farkı 
gözetmeden, bu konuda hiçbir arkadaşın aleyh-
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te olacağını da zannetmiyorum, onun için istir
hamım, bu önergemi kabul ederseniz memnun 
olurum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Ne hakkında söz istiyorsunuz 

Sayın özarda? 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Bu takririn 

okunmasının usulsüz olduğu hakkında söz is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Neden efendim? 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Arz edeyim 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Özarda müsaade buyu

run, konuyu anlamadım ki size söz vereyim 
efendim. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Komisyon dev
re sonunda tekrar teşekkül eder, yeni vazife 
taksimi yapmalarından sonra ancak bu iş halle
dilebilir. Bu bakımdan böyle bir usul ihdas 
etmiyelim. 

BAŞKAN — Efendim bir hata varsa redde
dersiniz. 

önergeyi oyunuza sunacağım. 

Efendim, Sayın Ahmet Şener'in yapmış ol
duğu bir kanun teklifinin içtüzüğün 36 nci 
maddesi gereğince gündeme alınması üzerinde 
yaptığı teklifi oyunuza sunuyorum. 

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

Teklif gündeme alınacak ve sırası geldiğinde 
görüşülecektir. 

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 68 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin geriveritmesine dair önergesi 
(2/758, 4/361) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Mebrure Aksoley bir kanun teklifini geri 
aldığını bildiriyor. 

önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 

19 . 11 . 1968 gün ve 9372 sayılı yazıları ite 
Başkanlığınıza gönderilen «T. C. Emekli San
dığı Kanununun 68 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi» mi bâzı ilâveler yap
mak üzere geri istiyorum. 
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Gereğine müsaadelerinizi saygı ile arz ede
rim. 

Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi 
Mebrure Aksoley 

BAŞKAN — Efendim, teklif geri verilecek
tir. 

11. — Komisyonlardan henüz Başkanlık Di
vanlarını seçmemiş olanların seçmelerine dair 
Başkanlığın açıklaması. 

1. — Kooperatifler kanun tasarısı üe Kon
ya Milletvekili Fakih Özfakih ile Adana Mil
letvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 ar
kadaşının Kooperatifler kanunu teklifi ve 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, Kopera-
tifler kanunu teklifi ve Tarım, Adalet, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden kuru
lu Geçici Kmisyon raporu (1/151, 2/53, 2/232) 
(S. Sayısı : 351 ve 351 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Komisyo
nun yerini almasını rica ederim. 

Görüşmelerde 19 ncu maddeye kadar gel
miştik. 19 ncu madde üzerindeki görüşmeler 
bitmişti. 

Komisyon, Hükümetin teklifine mütenazır 
olarak ve burada sayın milletvekilleri tarafın
dan yapılan teklifleri de nazarı dikkate alarak 
yeni bir metin hazırlıyacaktır. 

Efendim, komisyonun önergesini okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 

19 ncu maddenin aşağıdaki şekilde kabu
lünü arz ederiz. 

Komisyon Başkanı Komisyon Sözcüsü 
Bursa Milletvekili Burdur Milletvekili 
Kasım önadım İsmail Boyacıoğlu 

B) Ortaklık payları, şahsi alacakları : 
Madde 19. — Kooperatife giren her şahıs

tan en az bir ortaklık payı alınması gerekir. 
Anasözleşme, en vüksek had tesbit ederek bir 

(1) 351 ve 351 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 
30.9.1968 tarihli 86 nci Birleşim tutanağı sonuna 
eklidir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar, İçişleri ve Sayıştay komis
yonları henüz Başkan, sözcü ve kâtiplerini seç
memiş oldukları cihetle, 10 Aralık 1968 Salı 
günü saat 11,00 de toplanarak Başkan, sözcü ve 
kâtiplerini seçmelerini ehemmiyetle arz ede* 
rim. 

Gündeme geçiyoruz efendim. 

ortak tarafından bu had dâhilinde birden fazla 
pay alınmasına cevaz verebilir. 

Bir ortak hiçbir suretle 30 000 liradan 
fazla pay sahibi olamaz. 

Bir ortaklık senedinin değeri 100 liradan 
aşağı olamaz. Birkaç pay bir ortaklık sene
dinde gösterilebilir. Senetle temsil edilmiyen 
paylar 100 lira itibar olunur. 

Her kooperatifin iştigal mevzuuna göre 
kredi talepleri bankalarca, müesseselerce veya 
şirketlerce öncelikle karşılanır. 

Yapı kooperatiflerinin bankalardan, mües-
aelerden veya şirketlerden kredi alabilmesi 
için yapacakları meskenlerin kredi verecekler 
tarafından takdir olunacak maliyetinin en az 
1/4 ünü yatırmış bulunması şarttır. 

Bir ortağın şahsi alacaklıları, ancak ortağa 
ait faiz ve gelir - gider farklarından hissesine 
düşen miktarı ve kooperatifin dağılmasında 
ona ödenecek payı haczettirebilirler. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Reşit Ülker, Ko
misyonun bu önergesi karşısında siz eski tek
lifinizde İsrar ediyor musunuz? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Tamamen 
anlıyamadım, bir ortağın 10 bin liradan fazla 
pay sahibi olması yasaktır. 

BAŞKAN — Hayır, kalkmış o, şimdi 30 bin 
lira diyorlar. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bu önergeye 
katılmıyorum. 

BAŞKAN — Şu halde Sayın Reşit Ülker'
in önergesini oyunuza sunacağım. Komisyon 
Saayın Reşit Ülker'in önergesine katılmıyor. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Yeni metin 
üzerinde söz istiyorum. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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BAŞKAN — Bitmemiş mi idi efendim mü
zakere? Bir neticeye vardık, görüşmeler bitti, 
önergeler ve madde üzerinde görüşüldü, ko
misyona yalnız bunu tedvin vazifesi verildi. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Yeni bir me
tin geldi, önergemin neden kabul edilmesi lâ-
zımgeldiğini ifade edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli ar

kadaşlarım, kısaca arz edeceğim : Bendeniz 
okunan metinde bugün Hükümetin teklifinde 
olan şu esasın genelleştirildiğini zannediyo
rum. Bir defa dinledim, tam dinlememiş ola
bilirim. 

Hükümet tasarısında «Bir ortağın 10 bin 
liralıktan fazla pay sahibi olması yasaktır» 
hükmü vardır, «yapı kooperatiflerinde bir 
ortak 30 bin lira tutarından fazla pay sa
hibi olamaz.» Bu, geçen birleşimde de arz et
miştim, bugün Ticaret Kanununda kabul edi
lenden, ki, orada 5 bindir, burada 10 bin ola
rak kabul edilmiştir, 1957 de çıkmıştır, Ticaret 
Kanunu, yine yüksek bir noktadır. Buna rağ
men her ikisini 30 bin liraya çıkarmış ol
mak kooperatifçiliğin maksadına uygun de
ğildir. Birçok memleketlerde .bizim eski ka-
nunumuzdaki 5 bin liranın da çok altındadır. 
Çünkü kooperatifler sermaye kuruluşları de
ğildir, sermaye birinci plânda rol oynamaz. 
Herkesin buraya girmesi lâzımdır ve sermaye
nin nüfuz kurmaması gerekir. 

Yapı kooperatifleri için Hükümet tasarı
sının 30 bin lira getirmesi toprak ve bina in
şaat fiyatlarındaki zorunluktan dolayıdır, öyle 
ise, maddenin bu kısmındaki Hükümet tasa
rısındaki şekil uygundur. Aksi halde 30 bin 
lira diye bugün kooperatiflere ait Ticaret Ka
nunundaki 5 bin liralık olan haddi 30 bin li
raya çıkarmak kooperatiflere para nüfusunu 
sokmak demektir M, kooperatif prensiplerine 
uygun değildir. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Reşit Ülker 
vermiş olduğu bir önerge ile Hükümetin getir
diği teklifin 19 ncu madde olarak kabulünü 
istiyor. Komisyon bu önergeye katılmıyor. 

Sayın Reşit Ülker'in önergesini oyunuza 
sunuyorum : 

önergeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Sayın Ali Karcı, Hükümet teklifini bâzı 
ibare değişiklikleriyle teklif ediyor, Komisyon 
bu önergeye katılmıyor, önerge evvelce okundu 
ve üzerinde müzakere yapıldı, onun için kısaca 
arz ediyorum. 

Sayın Ali Karcı'nın önergesini oyunıjıza 
arz ediyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Murat öner, siz efendim, önergeniz
de ısrar ediyor musunuz? 

MURAT ÖNER (Afyonkarahisar) — Evet. 
BAŞKAN — Önergeyi bir kere okutayım 

efendim. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Kooperatifler 'kanunu tasarısının 19 ncu 
maddesi, bir ortağın sahibolabileceği pay mik
tarının en yüksek sınırını tesbit etmiştir. An
cak Geçici Komisyon «kooperatiflerin gelişme
lerini sağlamak» gerekçesiyle bu sınırı kaldır
mıştır. Ortakların kooperatife koyacakları ser
mayenin sınırlı olması, kooperatif kavramının 
en önemli özelliklerindendir. Büyük sermaye ile 
iktisadi faaliyette bulunmajk istiyen kimseler 
için başka şirketler kurma imkânı muvcudol-
duğundan esasen böyle bir sınırsızlığa ihtiyaç 
yoktur. 

Bu sebeple bir ortağın 10 000 liralıktan faz
la pay sahibi olmasını ve bu sınırın yapı koo
peratiflerinde 30 000 lira olarak te'sbitini ön
gören Hükümet Tasarısındaki ikinci fıkranın, 
G-spici (Komisyon metnine, gene ikinci fıkra öla-
rdK konmasını ve maddenin böylece değiştiri
lerek kabulünü arz ve teklif ederim. 

Millet; Meclisi 
C. H. P. Grupu sözcüsü 

Afyon Milletvekili 
Murat Öner 

BAŞKAN ı— Siz komisyon olarak buna ka
tılmıyor sunuz? Başka teklifiniz var. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Murat öner'in önergesi
ni oyunuza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Şimdi, komisyonun biraz önce okunan i ve 
19 ncu madde olarak yazıp verdikleri önergjeyi 
oyunuza sunuyorum : 
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Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bunu 19 ncu madde olarak oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

C) Aynî sermaye : 
Madde 20. — Ayın nev'inden sermaye (kon

ması veya kooperatifin mevcut bir işletmeyi 
veya ayınlan devralması anasözleşme ile kabul 
edilebilir. 

BAŞKAN" — Madde ile ilgili bir önerge var
dır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kooperatifler kanunu tasarısının Geçici Ko

misyonca kabul edilen metninin 20 nci maddesi
ne aşağıdaki cümlenin maddenin devamı olarak 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Millet Meclisi 
C. H. P. Grupu Sözcüsü 

Afyon 
Murat Öner 

«Bir ortağın [koyabileceği aynî sermayenin 
değeri, 19 ncu maddede belirtilen en çok ortak
lık payını geçemez.» 

BAŞKAN — Önergenizi izah sadedinde söz 
istiyorsunuz. Buyurun Sayın Öner. 

MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — De
ğerli arkadaşlarım; tasarının komisyondan ge
çen 20 nci maddesi şöyle; Kooperatiflerin or
takları yalnız nakdî sermaye koymazlar. Bu 
tasarının özelliği olarak ayın nev'inden serma
ye (koyabilirler, yahut mevcut bir işletmeyi ve 
aynı, ortağın hissesi olarak devralabilirler. 

Biz, 19 ncu maddede, bir ortalk payının âza
mi haddini az evvel tâyin ettik; 30 t in lira
dan ,fazia pay olamaz, dedik. Buna mütenazır 
alarak 20 nci maddede de aynî sermayenin, her 
ortak için (bu haddi geçememesini kabul etme
miz gerekir. Yani, aynî sermaye koyan 30 bin 
liradan fasla koyabilecek mânası çıkabilir, 
onun için bir cümle ilâve edilmesini teklif et
tim. «Bir ortağın koyabileceği aynî sermayenin 
değeri 19 ncu maddede belirtilen en çok ortak
lık payını (geçemez.» Böylece kooperatif kurul
duğunda meydana gelebilecek tereddütler orta
dan kaldırılmış olacaktır. 

Şöyle bir şey akla gelebilir; aynî sermaye 
veya işletme devredildiğinde ortaklık payı ola
rak 'karşılık gösterildiğinde işletmenin bütünü 

bozulmasın veya ayn parçalanmasın, bu se
beple de 30 bin liralık değerden fazla olan 
aynlar, işletmeler bâr ortağın hissesi karşılığı 
konabilsin, diye düşünebilir. Bu takdirde pra
tik çare vardır. Ortaklık payı olarak ortaya 
konacak, kooperatife devredilecek aynın de
ğeri, - bundan sonraki maddelerde bu de
ğer tesbit edilecek - 30 bin lirayı geçerse 
o zaman kurulacak kooperatif veya mev
cut kooperatif 30 bin liradan fazla olan 
kısmı için başka tedbirler düşünmelidir. Böyle 
yapmazsak 19 ncu maddede ortaklar için koy
duğumuz sermaye payı tahdidi 20 nci madde
de kaldırmış oluruz ve 19 ncu maddeden bek
lerken faydalar elde edilememiş olur. Bu yüz
den 19 ncu maddeye mütenazır olarak aynî ser
maye için de bir sınır konması bu prensip se
bebiyle zaruridir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon adına sos istiyorsu
nuz, Sayın Boyacıoğlu. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) — Muhte
rem Başkan, sayın arkadaşlarım; 20 nci madde
yi iki kısımda mütalâa etmek lâzım. 

Birincisi : «Ayn nev'inden sermaye konma
sı». Ki bu ortaklık payını ilgilendirir ve 19 
ncu madde ile irtibatlıdır. Binaenaleyh tasrih 
etmeye lüzum yoktur; yani 30 bin lira değeri 
geçemez. 

İkincisi; devam eden maddenin kısmı ise 
«veya kooperatifin mevcut bir işletmeyi veya 
aynları devralması...» Bunun parayla ilgisi yok 
Her hangi bir gayrimenkulu satınalması, koo 
perafcif adına bir bina satmalması gibi husus 
lar bahis mevzuudur. Binaenaleyh bu da za 
ten anasözleşme ile kabul edilirse mümkün ha 
le gelecektir. Onun için tasrihten arz ediyo 
rum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, değil mi 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
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20 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, usul ile ilgili bir önerge geldi onu 
arz ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kooperatifler Kanun 

tasarısının maddeleri üzerindeki konuşmaların 
beşer dakika ile sınırlandırılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Gerekçesini bir dakika içinde izah etmeme 
müsaade buyurulmasını rica ederim. 

Reşat özarda 
Aydın Milletvekili 

BAŞKAN — Sayın özarda, önergenizi izah 
için lehinde söz istiyorsunuz. Buyurun. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; bu kanunun mü
zakeresine başladığımız zaman bir prensip ka
ran almıştık; kanunun müzakeresini süratle 
tamamlamak için daha evvel milletvekilleri ta-
sanyı inceleyip değişiklik önergesi verdikleri 
maddeler üzerinde müzakere açılacak idi. Bun
dan evvel geçen haftalar içerisinde tasarının 
müzakeresi sırasında (Esasen kanun tasarısının 
pek çok maddesi üzerinde, % 80 den fazlası 
üzerinde, değişiklik önergesi verilmiş bulun
maktadır) bir madde hakkında önerge sahipleri
nin verdikleri önerge üzerinde müzakere açıl
dıktan sonra pek tabiî ki, bütün milletvekilleri 
de bu müzakerelere karışmakta böylelikle mü
zakere uzayıp gitmektedir. 

Şimdi, takrir sahibi dışında söz alan millst-
vekili arkadaşlarımız, gerek takririn, gerekse 
madde metninin aksi bir istikametinde burada 
mütalâa beyan etmekte, bu mütalâa ise hava
da kalmaktadır. Çünkü, kendisinin oylanacak 
bir takriri olmadığı için ve kendisi esasen bu 
takrirlerden her hangi birisine de katılmadığı 
için müzakerelerin uzaması devam etmektedir. 
Bugün müzakerelere saat 4 ü 10 geçe başladık 
ve geçen birkaç oturumdan beri de bu kanu
nun maddeleri üzerindeki müzakerelerde ancak 
19 madesinin görüşülmesi tamamlanabilmiştir. 
Bundan sonra daha pek çok kanunumuz var
dır. 5 dakika içerisinde bir arkadaşımız takri
rini izah edebilir ve 5 dakika ile sınırlandığı 
takdirde söz alacak diğer milletvekili arkadaş-
lanmız da konuşmâlannı verilmiş olan takrir

ler veya madde üzerinde teksif etmek lüzumu
nu hissederler. Maruzatım bundan ibarettir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, önerge 

aleyhinde. 
REŞİT ÜLKER (îstanlbul) — Değerli arka

daşlarım, bu kanun tüm olarak müzakere edil
mekte. Böyle bir usule, ta bu Mecliste ilk tat
bik edildiği andan itibaren muhalif kalmış bir 
arkadaşınızım. Buna rağmen Yüce Meclisin ço
ğunluğunun verdiği karara uyarak biz de ka
nun üzerinde fikirlerimizi söylemeye çalışıyo
ruz. 

Yalnız, Sayın Reşat Özarda buyurdular ki; 
«önergeler verilir, o madde üzerinde konuşma 
açılır, bu konuşma açıldıktan sonra evvelce 
verilmiş önergelerden başkası verilemez ve oy
lanmaz.» Şimdiye kadar böyle bir önerge gelme
miştir. Ama kanaatimce, o madde üzerinde mü
zakere açıldıktan ve Meclisin sayın üyeleri o me
sele üzerinde aydınlığa kavuştuktan sonra, zi
hinlerine daha güzel bir fikir geldiği zaman o 
madde üzerinde önerge vermeleri mümkündür. 
Aksi halde burada yapılan iş, sanki dışanya 
karşı, yani Meclisin dışına karşı, kamu oyuna 
karşı «biz kanun müzakere ediyormuşuz,» hisjsini 
vermekten ibaret anlamma gelir. Bu konjuda 
kalkılıp da Anayasa Mahkemesine müracaat 
edilse böyle bir kanun iptal edillmek tehlikesi 
ile karşı karşıyadır. Şu âna kadar böyle bir 
önerge yok. Fakat şahsi kanaatim odur ki, ar
kadaşlar bir maddenin üzerinde müzakere açıl
dığı zaman mevcut önergelerden daha uygun bir 
önerge vermek fırsatını bulurlarsa, bu uzatma 
da olmaz, bir şey de olmaz, burada oylanır ve 
en uygun şekliyle çıkar. Bunu kabul etmedik
ten sonra niye müzakere ediyoruz o zaman? 
Müzakereye lüzum yok, önergeleri oya koyallım. 
Bu böyle. 

Müddet bakımından tahdide gelince. Zaten 
ben, bu işin müzakeresinin başladığından beri 
beş dakikanın dışında konuşma olduğunu hatır
lamıyorum. Ama illâ bir karar alınsın denjrse, 
zaten beşer dakika konuşuyoruz, uzun konuşu
lacak bir mevzu olursa Yüce Meclis elbette ki, o 
zaman meselenin ehemmiyetine göre müsaade 
eder. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, önergenin 
aleyhinde Sayın Onan. , 

I 
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SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Muhte
rem milletvekilleri, kanun yapıyoruz; memleket 
lehine, millet lehine kanun... Ama şu Meclisin 
haline bir bakınız, 260 kişilik iktidar grupun-
dan 6 kişi, ondan sonra da böyle hayati bir ka
nunu beşer dakikaya sığdıracağız. Yıldırım sü
rati ile geçen kanunlar bu memlekete fayda ye
rine zarar getiriyor. Bırakınız arkadaşlar, bir 
kanun kusursuz yapılsın... 

Bundan evvelki, celsede gündem dışı yap
tığım bir konuşmada 776 sayılı Kanunun ölü 
olarak bu Meclisten çıktığını yüreğim yana ya
na anlattım. Bu kanun Türkiye şümul hüviyeti 
ile çok hayati bir kanun değerli arkadaşlarım. 
Muhterem milletvekili arkadaşlarımızm çok de
ğerli fikirleri vardır. Onlara konuşma imkânını 
verelim. Zaten, hakikaten maddelerde çok uzun 
süre konuşanlar olmuyor. Bu yönü ile Sayın 
Özarda'nın beş dakikalık tahdit önergesinin 
aleyhinde söz aldım. Böyle önemli konuların; 
zaten arz ettim, Mecliste müzakeresinin yapıl
ması bile caiz değil bence, Başkanlık Divanı ne 
görüyor? Saysam 20 kişiyi bulmuyor. 6 kişi ikti
dar partisinden... Olmaz böyle kanun, zaman 
tahdidedilmez. Takdiri vicdanlarınıza bırakıyo
rum. Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, takririn lehin
de buyurun. 

FETHt ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, Kooperatifler Kanunu hakkında 
Türkiye'de böyle bir tedvine ihtiyaç duyanlar 
tam 25 yıldır böyle bir kanunun çıkmasını iste
mektedirler. 25 yıl... Bir nesil... Bu bakımdan 
1949 dan itibaren de fiilen böyle bir tasarının 
hazırlanması çalışmalarına başlanmıştı, ve o ta
rihten sonra tasan meydana çıkınca, Türkiye'de 
kooperatiflerle iştigal edenler ve bilhassa Türki
ye Kooperatifçilik Kurumu bu hazırlanan tasarı 
üzerinde çok durmuştur. Ve Büyük Millet Mecli
sinde de iki yıldan beri esasen elde olan bir tasa
rıdır, hattâ 3,5 yıldan beri. 1964 te Meclise inti
kal etmiş ve komisyonlardaki süresi ile beraber 
tetkik edersek 3,5 yıl oluyor. Bu bakımdan; hem 
alışmak da lâzım, 5 dakikada bir fikir çok güzel 
olarak ifade edilebiliyor. Yani dışardaki toplan
tılarda hep bakmışımdır, 5 dakika ile kendi ken
dilerini kaydederler ve fikirleri ne ise onu der
leyip toparlıyabilirler. Esasen konuşmalar veri
len önergelerle de ilgili olduğu için izin verin, 
25 yıldan beri bu memleketin beklediği koope

ratifler kanunu çıksın ve biran evvel de koope
ratif adı altında gerçek kooperatifleri son de
rece üzen davranışlar memlekette bu kanunla 
birlikte yok olsun. Uzatma çıkmayı güçleştirir 
arkadaşlar. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Yani hiç 
mi müzakere edilmesin? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bendeniz 
müzakere edilmesin diyenlerden değilim ve bi
raz da arz edeyim, Reşit Ülker'in noktai naza
rına katılırım. Yani ben toptan müzakere taraf
lısı bir kişi değilimdir. Ama her madde üzerin
de çıkanın beş dakika ile konuşmasının yeter 
olduğu kanaatindeyimdir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Reşat özarda'
nın önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Konuşmalar 
5 dakika ile sınırlandırılacaktır. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Kaç oyla 
onu söyler misiniz? 

BAŞKAN — Efendim bu hususta bir iddia
nız varsa onu da Tüzük, teamüller gösteriyor, 
onu yerine getirin, icabını yapalım. Mütemadi
yen bu ithamda bulunmanın faydası yok. Ama 
sizin birtakım haklarınız var, onları kullanın. 

21 nci maddeyi okutuyorum. 
I - Değer biçme, bilirkişi : 
Madde 21. — Anasözleşmede ayrıların de

ğeri tesbit edilmemiş ise, bu tesbit kurucular ta
rafından toplantıya çağırılacak ilk genel kurul
da ortak adedinin 2/3 ünü temsil eden ortakla
rın çoğunluğu ile seçilecek bilirkişi tarafından 
yapılır. 

Kuruluştan sonra girecek ortakların ayn 
nev'inden sermaye koymaları halinde bu çağrı 
yönetim kurulu tarafından yapılır. 

Ortakların, 2/3 ünün birleşmesi mümkün ol-
mıyan hallerde bilirkişinin seçimi mahkemeden 
istenir. 

Seçilen bilirkişi veya bilirkişiler tarafından 
verilen rapora karşı tebliğ tarihinden itibaren 
bir hafta içinde mahallî sulh hukuk hâkimine iti
raz edebilirler. Mahkemenin vereceği karar ke
sindir. 

BAŞKAN — 21 nci madde ile ilgili 3 önerge 
var, önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kooperatifler kanunu tasarısının 21 nci mad

desinin sonundaki «Mahkemenin vereceği karar 
kesindir.» ibaresinin çıkarılarak yerine «Bu ka-
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rar hakkında Temyiz Mahkemesinde 15 gün için
de karar verilir» ibaresinin konmasını arz ve 
teklif ederim. 

istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Başkanlığa 
Kooperatifler kanun tasarısının 21 nci mad

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini rica 
ederim. 

Adana Milletvekili 
Ali Karcı 

Madde 21. — Ayn nev'inden varlığın ve koo
peratifçe devralınacak işletmenin değeri mah
kemece tâyin edilecek bir bilirkişi, ya da bilir
kişiler heyeti tarafından yapılır. 

Seçilen bilirkişi ya da bilirkişiler heyeti tara
fından verilen rapora karşı tebliğ tarihinden iti
baren bir hafta içinde mahallî sulh hukuk hâ
kimliğine itiraz edilir. Mahkemenin vereceği ka
rar kesindir. 

Not : önergemi açıklamam için söz verilme
sini rica ederim. 

Yüksek Başkanlığa 
1. S. Sayısı 351, Kooperatifler kanunu ta

sarısının 21 nci maddesi 1 nci bendinde aynların 
tesbiti işinin seçilecek bilirkişinin mutlaka bir 
kişi olacağı zannı hâsıl olmaktadır. Maddenin son 
bendindeki, «bilirkişi veya bilirkişiler» tâbiri 
durumu aydınlatmakta ise de, vuzuhun temini 
bakımından mezkûr 1 nci maddenin «seçilecek 
bilirkişi veya bilirkişiler tarafından yapılır» 
şeklinde bitmesi uygun olacaktır. 

2. Aynı maddenin son bendinde «hâkimine 
itiraz edebilirler» denmekte ise de, kimlerin iti
raz edebileceği anlaşılamamaktadır. Şüphesiz bu 
müracaatı ve itirazı ilgililer yapacaktır. Bu iti
barla «hâkime itiraz edilebilir» şeklinde tanzi
mi uygun olacaktır. 

21 nci maddenin bu değişikliklerle kabulünü 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kocaeli Milletvekili 

Sedat Akay 

BAŞKAN — önergenizi izah sadedinde Sa
yın Reşit Ülker, buyurun. 

Sayın İşgüzar, siz de madde üzerinde söz isti -
yorsunuz. 

Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım, madde 21 e göre değer biçme işi yapı
lacak. «Anasözleşmede aynların (konulan eşya
nın) değeri tesbit edilmemiş ise, bu tesbit kuru
cular tarafından toplantıya çağrılacak ilk geıjtel 
kurulda ortak adedinin 2/3 ünü temsil eden 
ortakların çoğunluğu ile seçilecek bilirkişi tara
fından yapılır.» 

Şimdi bu bilirkişinin vereceği kıymete itiraz 
bahis mevzuudur. Son fıkrada «Tebliğ tarihin
den itibaren bir hafta içinde mahallî sulh hukuk 
hâkimine itiraz edebilirler.» Bunda bir şey yok. 
«Mahkemenin vereceği karar kesindir.» 

Değerli arkadaşlarım; kesin kararlardan 
mümkün olduğu nisbette kaçınmak gerekir. He
le kooperatif gibi memleketin dört bir yanjna 
yayılacak, yayılması lâzımgelen ve yayılmış olan 
kuruluşlarda bu itirazın sulh hâkimine tanjaı-
ması küçük çevrelerde hâkimleri tesir altında 
bırakabilir. Tek kesin karar, küçük çevre, bir
takım şeyle... O bakımdan bunu suiistimale mü
sait, kötüye kullanılmaya müsait bir madde Ola
rak görmek mümkündür. Bu sebeple «Mahke
menin vereceği karar kesindir» yerine, Temyize 
müracaat edebilsinler; mahallî tesirlerden uzak 
bir yerdir Temyiz, Ankara'dadır, tesirlerden, şa
hıslardan uzak bir yerdedir. 

Yalnız muhtemelen arkadaşlarımız diyecek
lerdir ki, bu iş çok uzar; Temyiz Mahkemesine 
gider, 15 gün zarfında Temyiz Mahkemesi ka-
rar vermelidir. 

Bir değerli arkadaşını, «ayn yani eşyalar 
için Temyiz Mahkemesi ne yapabilir?» diye söy
lüyorlar. Sulh mahkemeleri bütün eşya dâva
larına da bakarlar, onlarda ne yapıyorlarsa, 
bütün baktıkları eşya ile ilgili davalarda nasıl 
hareket ediyorlarsa onda da o şekilde hare
ket ederler. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar , buyurun. 
Diğer önerge sahipleri yok değil mi efen

dim? Sayın Ali Karcı ile sayın Sedat Akay jtok-
lar. 

Sayın Hasan Ünlü'yü de yazıyorum efendim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) - Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; 
Değer biçme, bilirkişi ile ilgili 21 nci majddö 

üzerinde görüşlerimi kısaca arz etmek istiyo^ 
rum. 
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Anasözleşmede ayrıların değeri tesbit edil
memiş kaydı varsa, bu halde, kurucular tara
fından toplantıya çağırılan genel kurulda ortak 
adedinin üçte ikisini temsil eden ortakların ço
ğunluğu ile seçilecek bilirkişi marifetiyle bu 
değer biçme işi maddede yer almış bulunmak
tadır. Biz bu üçte iki çoğunluğun sebebini an
lamakta biraz güçlük çekmekteyiz. Esasında 
pratik bir durum arzetmesi isteniyorsa, pratik 
bir durum aranıyorsa bütün toplantılarda ol
duğu gibi bunun ekseriyetle yapılan toplantı
nın çoğunluğu şeklinde ele almak suretiyle ted
vin edilmesi çok da'ha yerinde olurdu. 

Kaldı ki, sonraki gelen fıkralar bizim görü
şümüzü de teyit eder durumdadır. Çünki or
takların üçte ikisinin birleşmesi mümkün olma
yan 'hallerde bilirkişinin seçimini mahkemelere 
re'sen tanımış olmakta. Ayrıca gerek mahkeme
ler tarafından tesbit ödilmiş bilir kişiler ol
sun, gerekse sonraki 2 nci fıkrada yer alan, 
sonradan katılan ortaklar varsa yönetim kuru
lunun kararı ile çağrılan ortakların üçte iki ço
ğunluk kararı ile seçilen bilirkişiler olsun, 
bunların her iki halde verdiği raporlar, bilir
kişi raporları tebliğ tarihinden itibaren itira
za maruz kalmakta ve itiraz için de mahallî 
mahkemeye başvurulmaktadır. O halde üçte 
ikinin ne önemi vardır Bu fıkralarda ekseri
yetin bulunduğu toplantıda bilirkişinin seçil
mesinin daha kolay olacağı kanaati ile bende
niz söz almış bulunmaktayım. 

Bilirkişinin adedi üzerine dokunan arkadaş
ların hepsinin malûmu olduğu üzere, bilirkişi
ler ya bir olur yahut da üç olur, bunlar bellidir. 
Gerek bir kişi tarafından olsun, gerekse üç kişi 
tarafından olsun, bu seçilen bilirkişiler esasın
da ortaklar tarafından seçiliyorsa ortakların 
reyi ile, mahkemeler tarafından re'isen seçilmiş
se yine miktarları re'sen mahkemeler tarafından 
seçilen bilirkişilerdir. Bunların vereceği rapor
lara itiraz da edileceğine göre bilirkişinin ade
dini tâyin ve tesbit etmenin kanunda işaretlen
mesi yerinde olmaz. 

Kanunun bu fıkrası iyi bir şekilde tedvin 
edilmiş kanaatini taşımaktayız. Ancak, işlerin 
yine süratle görülebilmesi için sulh mahke
melerine, arkadaşlarımızın da malûmu olduğu 
üzere, muayyen miktara kadar kesin hüküm ta
nıyan haklar gibi burada da tamamen sulh 

hukuk hâkimine itiraz edilebileceği ve sulh hu
kuk hâkiminin verdiği kararın kesin olduğu 
da işaret edilmiştir. Bizim kanaatimiz şudur 
ki, Temyiz Mahkemesine ister gidilsin, ister gi
dilmesin, mahkemelerin, yargı organlarının ba
ğımsızlığını ve hâkimlerin teminatını dikkate 
almak suretiyle her hangi bir sakınca olacağını 
tahmin etmiyoruz. Fakat temyiz hakkı verilir
se kanaatime göre iş daha çok uzayacaktır. 

Benim maruzatım bundan ibarettir. Saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN" — Sayın Süleyman Onan, buyu
run. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Muhte
rem milletvekilleri; 21 nci maddede anasözleş
mede aynlann değerinin tesbiti mevzuubahis. 
Bir ortağın nakdî veya ayni servetiyle katılışı 
gayet tabiî hakkıdır. Değer biçme önemli bir 
konu. Bunu, bugüne kadar teamül halindeki örf 
ve âdetlere göre yapılan şekle göre adapte et
mek de var, bjr de kanun tasarısının 21 nci 
maddesinde derpiş edilen şekli kabul etmek te 
mümkün. 

«Aynî sermayede kıymet takdiri için değer 
biçmeyi yapacak olan bilirkişilerin mahallî mah
kemece veya ilk toplanacak genel kurulun 
2/3 ü nisbetindeki isteklilerin isteği ile olur.» 
şekli kabili tatbik olmasa gerek. Bir defa bu
ğuna kadar mahallî mahkemelerde istenilen bi
lirkişiler o mmtakanm örf ve âdetine göre o 
ınıntakanın değer biçmede kusurlu olmıyan, 
bunu bilen insanları tarafından yapıldığı için 
bu şeklin kabul edilmesi daha uygundur ka
naatindeyim. 

Şimdi, 2/3 nisbetinde genel kurul toplana
cak, bir veya birçok ortakların o güne kadar 
ibraz ettikleri aynları bekletilmiş olacak, mu-
amemeler yarıda beklemiş olacak, senede bir 
defa genel kurul toplanacak; genel kurul bu, 
yönetim kurulu değil ki, genel kurul tâbiri var. 
Bir yıl bekledikten sonra bunların hakları, ib
raz ettikleri emtianın, ibraz ettikleri gayrimen
kulun miktarına göre; değerine göre az veya 
çok şekliyle hüküm sahibi olacaklar. Olmaz 
böyle şey. 

Bilirkişi tek mi olsun, daha mı fazla olsun? 
Evvelemirde arkadaşlarım, zaten şimdiye kadar 
bütün ticari mevzularda, tarım mevzularında 
bilirkişilerini mahallî mahkemeler tâyin ediyor. 
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Benim kanaatimce en pratik yol şudur : Sayın 
Ülker bunun tesbit edilmesini, Temyiz Mahke
mesinin yapmasını talebetti. Ama o çok uzun 
olur, afakî bir taleptir. Mahallî mahkemeler tek 
bilirkişi tâyin etmesin, Sayın Ülker'in endişe
sine katılıyorum, tesir altında kalabilir endişe
si var. Mahkemeler tesir altında kalmıyor, kal
maz da. Ama bir kişi tesir altında kalıyor, esef
le söylemek lâzım. Bunu bir heyete yaptıralım, 
bu heyetin asgari üç kişi olması lâzım. Mahallî 
mahkeme o mmtakada adaletli tesbitleriyle, bu 
işten anlıyan, şahsiyeti, kültürü, her şeyi mü
kemmel, dörtbaşı mamur, karekterli kimseler
den kurulu üç kişilik bir heyete bunu yaptırır
sa işimiz daha kolay olur. Daha teminatlı olur, 
daha sıkıntısız olur. 

Değerli arkadaşlarım, bu şekilde 21 nci mad
denin ilk paragrafında gösterilen bu hükmün 
pratikte değeri olmıyacağı için buna itibar et
meyip çıkarırsak bu kanunun bu maddesi daha 
yerinde olur. 2/3 ü kongrede temin etmek için 
bir yıl bekledikten sonra bu işe gider mânasını 
veriyor. Ondan dolayı bunun aleyhinde olduğu
mu arz etmek istedim. Teşekkür ederim efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu ^uyu
run. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 
arkadaşlar, şimdi Sayın Reşit Ülker arkadaşı
mızın önergesinde bir husus var. Bilirkişi tara
fından verilen raporun karşı tarafa tebliğ 
tarihinden itibaren bir hafta içinde mahallî sulh 
hukuk hâkimine itiraz edilebiliyor. Mahkeme
nin vereceği karar kesindir. 

Şimdi kooperatifin bir özelliği var. Koope
ratif bir meslekî birleşme, bir toplanmadır. Ti
cari bir gayesi yoktur. Bunun üzerinde daha ev
vel uzun boylu tartışmalar oldu. Şimdi bu ayn-
ların tesbitinde uzun boylu bir ihtilâf mevzuu 
var imiş gibi, teşkili tarihte yapılmış mahkeme
ler gibi, buranın vereceği kararları Temyiz 
Mahkemesine açık bırakırsak o zaman bu işin 
altından çıkmamıza imkân olmaz ve gayesinden 
uzaklaşmış oluruz. 

Malûmuâliniz Temyiz Mahkemesinden son
ra tashihi karar gelir. Tashihi karardan sonra 
da bir daha iade edilir ve bu yolda ihtilâfların 
memleketimizde yıllarca sürdüğü bir vakıadır. 
Bâzı ihtilâfların 2, 3, 4 kere ve hattâ daha faz-
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la Temyize gittiği de vakıa. Kooperatif ömrü
nü tamamlar Temyizden daha çıkmaz. Bu 
nasıl hal? Öyle dosyalar, öyle muhakemeler 
mıevculttur M, Türkiye'de 9 sene, 10 sene devam 
©der. Tatbikattan geldik, bunları biliyoruz, ijhti-
lâf mevzuu olan mahkeme kararları ile mahkeme
den temyize, temyizden ilk mahkemeye bu; şe
kilde uzayıp gider. Bilirkişi raporu, bilirkişi ra
poruna itiraz ve bu şekilde yıllarca devam eder. 
O zaman koopertif ömrünü tamamlar mahkeme 
kararı kesinleşmez. Bu bir ihtilâf mevzuu değil
dir arkadaşlar. Onun için mahallî mahkemelerin 
hâkimleri tesir altında kalır şeklindeki bir id
diaya kartalmak mümkün değildir. O zaman 
Türkiye'de adalet kökünden sarsılır. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Kalabilir. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Devamla) — Kalabi

lir şeklindede anlıyalım. Evet kalabilir. Ama 
umumiyet itibariyle kalmaması asıldır. Herkes 
hırsızlık yapar, aslolan hırsızlık yapmamasıdır. 
Herkes tesir altında kalabilir, fakat aslolan 
kalmamasıdır. 

Şu hale göre biz zanla, alabildüğimiz bir hü
küm yürütmeye, bir hüküm vaz 'etmemize imkân 
ve İhtimal yoktur. Bu bakımdan ve hâkimleri
mizi incitici beyanları belirtmekten çekinerek 
şunu sulh mahkemesine kesin olarak vermekte 
yüzde yüz fayda vardır. Zaten bilirkişilerin vere
ceği kanaatler mevcuttur. Mahallinden tetkik 
edilecektir. Hâkim onun üzerinde bir kontrol va
zifesini görecektir. Bu bakımdan bunu uzat
makta hiç bir fayda yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Ünlü, buyu
run. 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Sayın Başka
nım, bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Kime? 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Zatıâlinizden. 
BAŞKAN — Ne gifbi? 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Efendim, bun

dan evvelki oturumda başkanlık eden Başkan-
vekili Sayın Nurettin Ok, sadece önerge veril
miş maddelerin üzerinde konuşulabileceğini söy
lemiş idi. Acaba zatıâliniz maddeler üzerinde 
söz veriyor musunuz? Bu husustaki görüşünüz 
nedir? 

BAŞKAN — Efendim, benim anlayış tarzım 
şu : 

Kabul edilen önergeye göre muayyen bir 
tarihe kadar istenilen maddeler üzerinde önerge 

413 — 
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verilmesi kabul edilmiş, «Önerge verilaniyen mad
deler üzerinde görüşme açılmaz» denmiş. Öner
ge verilen maddeler üzerinde umumi bir müza
kere açılması gerekir. Aksi takdirde kanunların 
müzakere usulüne aykırı düşer. Onun için ben 
sadece önerge sahiplerime değil, diğer arkadaş
lara ıda soz veriyorum. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Tatbikat 
da öyle oluyor efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Hasan Ünlü. 
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Muhterem 

Başkan, sayın arkadaşlarım; 

21 nci madde tanzim edilen bu şekliyle ka
bul edildiği takdirde, ileride uygulanmasında 
birçok aksaklıkların zuhur edeceği, gerek hak 
sahibi olan kimseyi ve gerekse bu işle meşgul 
olacak mahkeme ve bilirkişileri birtakım güç
lükler karşısında bırakacağı kanaatiyle, bu 
husustaki noksan ve kapalı kalan bâzı durum
ları aydınlatmak için huzurunuza çıkmış bu
lunuyorum. 

Aynı değerleri Genel Kurulun 2/3 ünün 
ekseriyeti temin edildiği takdirde tesbit edile
cek. Bu olmadığı takdirde mahkemeden yöne
tim kurulu istiyeoek, Yönetim kurulunun ta
lebi halinde mahkeme bu aynların değerinin 
tâyin ve tesbitini bilirkişi marifetiyle gerçek
leştirmeye çalışacak. Taraflardan bilirkişi ra
poruna itiraz edecek kimseler ise yönetim ku
rulu mu olacak, yoksa zarar gören üyelerden 
birisi mi olacak? Bu hususta bir sarahat yok
tur. Bilirkişinin tâyin talebi yönetim kurulu 
tarafından yapılıyor. Ama bilirkişinin raporu
na, beğenilmediği takdirde, mahkemede itiraz 
olunacakmış ki, bu hususta bir sarahat yok. 

Sonra, mahkeme, bilirkişinin raporunu be
ğenmediği takdirde hâdise o makama intikal 
ettirildiği anda ve hakikaten itiraz mâkul gö
rülürse yeniden bir bilirkişi marifetiyle tekrar 
aynın değeri tesbit edilecek. Bu bilirkişi ile 
evvelki bilirkişiler arasında değerleri bakımın
dan bir fark görürse, ikinci bir bilirkişinin tâ
yini cihetine mahkeme gidecektir. 

Şimdi tam mânasiyle bir Hukuk Muhake
meleri safahatı; bilirkişilerinin vazife ve salâ
hiyetleri yönündeki hükümler burada aynen 
tatbik edilmiş olacak. Şimdi, Hukuk Muhake
meleri Usulü Kanununda mahkemenin bilirki
şiler hakkında tatbik edeceği hükümlere dair 

| vereceği karar temyiz ediliyor. Burada ise 
Temyiz edilmez, kesindir» deniliyor. Bu tama
men Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunumu-

| zun umumi hükümlerine mugayirdir. Kaldı ki, 
değer yönünde olan itiraz muayyen miktarlar 
nisbetinde tesbit edilmezse, yani vazife ciheti 
düşünülmeden sadece «sulh hâkimliğinden is
tenilir» denilirse, kooperatifçiliğin ileride ge
lişmesi halinde, bu vazifenin tamamen sulh hâ
kimine bırakılması, sulh mahkemelerini tama
men meşgul eder bir duruma getirir. Bu duru
mun da vazife ciheti ^öz önüne alınarak «hu-
<kuk muhakemelerinde itiraz edilir» denilmesi 
lâzım ve «bu itiraz temyiz edilebilir» diye bir 
hüküm konulması lâzım. Benim kanaatim bun
dan ibarettir, Sayın Komisyondan bunu istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı, bu
yurun. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlar; 

Bu maddeden sonra 22 nci maddede bunun^ 
la ilgili karar nisabı tesbit olunmakta ve ben
deniz bu madde ile bundan sonra gelecek mad
de arasında bir tutarsızlık, müşahede ettim. 
Muhterem Komisyonun, bilmiyorum, dikkatini 
çekmiştir muhakkak, eğer bu bizim sözlerimi
ze iltifat eder de bu yönde bir ahenk kurarsa 
çok iyi olur kanaatindeyiz. 

Kooperatiflerde meşgul olmuş kimseler, ko
operatif işletmiş kimseler çok iyi bilirler ki, 
kooperatif heyeti umumiyesini toplamak kolay 
değildir arkadaşlar. O sebeple üçte İM ekseri
yet yürümıiyecek bir ekseriyettir. Bu üçte iki 
ekseriyeti, kooperatifin işlemesi bakımından 
terk etmek lâzım ve 22 nci maddeye uygun 
olarak, «ekseriyetle toplanır, ekseriyetle ka
rar verilir.» şeklinde değiştirmek kooperatifi 
çalıştırmak bakımından zaruridir arkadaşlar. 

Sonra burada bir iki husus daha var, ko
misyon eğer iltifat ederse: «Ortakların 2/3 
ünün birleşmesi mümkün olmıyan hallerde bi
lirkişinin seçimi mahkemeden istenir.» Hangi 
mahkemeden? Buraya bir «Sulh Mahkemesi» 
kelimesi konursa bu vuzuha kavuşmuş olur. 
Diğer bir yerde de yine «Seçilen bilirkişi veya 
bilirkişiler tarafından verilen rapora karşı, 
tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde ma-

I halli Sulh Hukuk Hâkimine» değil, «mahkeme-
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sine itiraz edilebilir.» şeklinde bir iM kelimelik 
değişiklik yapılırsa vuzuha kavuşmuş olur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Takrir verdik... 

SABAHATTİN SAVACI (Devamla) — 
Takrir verilmiş, memnun oldum takririn veril
mesinden. 

Temyiz Mahkemesine gitme, bendeniz de o 
kanaatteyim ki, işi uzatır. Merak buyurmayın 
muhterem arkadaşlarım, taşrada çalışan hâ
kimler en az Temyiz Mahkemesinde çalışan hâ
kimler kadar, her bakımdan, sağlam karar ve
rirler ve itimada şayan hâMmlerimizdir, tek 
olsunlar, toplu olsunlar kararları dürüst ve 
âdildir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Saym Mehmet Ali Aytaş, bu
yurun. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Ben bir 
nokta hakkında değerli arkadaşlarımın dikka
tini çekmek istiyorum. 

Bu, Kooperatifler Kanunu, İstimlâk Kanu
nu değil. Burada kooperatife girmek istiyen-
ler arzulariyle mallarını satacaklardır; bu 
karşılıklı bir anlaşmadır. Eğer kooperatife ma
lını vermek istiyen adam, kooperatifin maddede 
gösterilen heyetler tarafından takdir edilen 
fiyatı beğenmiyorsa mecbur değildir malını 
vermeye, bu karşılıklı bir anlaşmadır. Binaena
leyh benim kanaatimce karşılıklı bir anlaşmada 
tarafların razı olması şarttır, mecburi bir istim
lâk yoktur; arzu ile malını veriyor, takdir edi
len fiyatı beğenirse verir, beğenmezse vermez. 
Mâruzâtım bu kadar, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker.. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım, mevzu o kadar önemsiz değildir. 20 nci 
maddede «aynı nevinden sermaye konması», eş
ya olarak fabrika ve saire sermaye konması, 
«veya kooperatifin mevcut bir işletmeyi veya ay-
nları devralması anasözleşme ile kabul edile
bilir.» 

Şimdi gözümüzün önüne getirmemiz lâzımge-
lir M, yani ufacık bir işten bir payın hesaplan
ması da olabileceği gibi bir işletmeyi devralıyor, 
bu işletme meselâ yüz bin liralık diye gerçekte 
kırk bin liralık bir işletme ise ve yüz bin liralık 

bir değerle geçirilirse ortaklar aldatılmış duru
ma gelirler; yani meseleyi böyle bir ölçünün için
de, böyle ehemmiyetli bir mesele olarak almak 
lâzım. 

Hâkimlerin, Türk hâkimlerinin dürüst hâkim
ler olduğu muhakkaktır. Ama Mecliste biz njıe-
seleleri düşünürken, Hâkimler Kanununu düşü
nürken veya bir meseleyi düşünürken hâkimlerin 
hangi şartlar altında bulunacağını da hesapla
mak mevkiindeyiz; yani bunun edebiyatı ayrı, 
edebiyat yapılabilir bol miktarda. Fakat kanun 
yapma kısmına gelince küçük bir yer, kesin ka
rar, bir bilirkişi gelmiş, küçük yerlerde, bilir
kişinin cinsini kolayca bulamazsınız istediğiniz 
mütahassıslardan, hâkimleri güç mevkide bı
rakmamak lâzımdır, yani bu hâkimlere karşı bir 
şey değil, hâkimler bakımından teminattır. 

Şimdi burada arkadaşlarımın haklı olduğu 
bir nokta var. Temyiz Mahkemesine giderse 
bunun tashihi kararı filân.. Ben bunun uzaması 
fikrini taşımıyorum. Onun için Temyiz Mahke
mesi kesin olarak karar verir, yani tashihi karar 
ve saire olmıyacak şeklinde konulacak metin
lere taraftarım. 

Doğru söylüyor arkadaşlarım, yani o kıs
mını uzatırda giderse hakikaten bizim söylemek 
istediğimiz maksadın çok dışına çıkar. Bugüne 
kadar ki tatbikat, yürürlükteki Ticaret Kanu
numuzun 508 nci maddesinde; değerlerin, nasü 
biçileceği ve taahhüt ettiği sermayenin ne mik
tarda mahsubedileceği ve bunun karşılığı ola
rak esas sermayeden kendisine ne miktarda bir 
iştirak payı düşeceği hususu açıkça yazılı olması 
şarttır, yani mukavelede gösteriliyor idi. Bu 
getirilen hüküm yeni bir hülriimdür, bu hükmü 
Komisyonun da yardımiyle en uygun şekle ve 
teminatlı şekle getirmek lâzımdır. O kadar da 
basit bir madde değildir, yani aynen değerlendi
rilmesi basit bir mesele değildir. Bunları biz 
iyi yapmadığımız takdirde bugünkü ,çibi Devlet 
eliyle kooperatif yolunu tercih ederiz. Aslnida 
kooperatiflerin Devlet elinde kooperatif olma
ması lâzım, halk kesiminin kooperatifi olması 
lâzım, hür bir şekilde gitmesi lâzım. Fakat tat
bikatta birtakım yolsuzluklar olduğu için halk 
bundan soğumuştur ve mutlaka Devletin elini 
bunun içinde görmek ister. Buna sebebiyet ve
ren peyler de bunun gibi ufak tefek sebeplerin 
tatbikata yer almasıdır. Birtakım suiistimaller 
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olur, ondan sonra kooperatifçilikten soğuyup çı
kılır, bunu önlemek için konuşuyorum. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi gel
miştir; Sayın Komisyon konuşacak mı? 

GEÇİOt KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Evet, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. Son söz, Sayın Celâl 
Nuri Koç, sizindir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 21 nci madde doğrudan doğruya 
20 nci madde ile irtibatlıdır. Bir kooperatifin 
anasözleşmesinde nakdî sermayeden başka ayn-
lar tesbit edilirse, yani anasözleşmede yer alırsa 
bu hususta 21 nci madde işliyecektir. 

Sayın Ülker, Temyiz yolunun açık bulunması 
hususunu işaret etti. 

Değerli milletvekilleri, evvelâ bir koopera
tife ortak alınıp alınmaması hususu yönetim 
kurulları kararı ile kesinlıeşıir. Farzımuhal 
bir aynın bilirkişi tarafımdan kıymet takdiri 
yapıldı, bilfarz 50 000 lira dendi. Sayın Ül
ker'in teklifine göre, mahkemede bu hususu 
tasdik eıtltd, temyiz yolu açflk. Alâkalı Tem
yiz Mahkemesine müracaat etti. Kooperatif yö
netim kurulu da; «Ben seni ortaklığa almıyo
rum» dedi. Yani, komisyon bu maddeyi tedvin 
ederken, yurttaşlara kolaylık olsun diye, nak
di sermayesi bulunmıyanlarm, parası bulun-
mıyanların ayn ile iştirak etmelerini de sağ
lamak için bunu getirmiş bulunuyor. Şayet 
bu, anasözleşmede yer almazsa esasen 21 nci 
madde işlemez. Anasözleşmede yer aldığı tak
dirde, yani kooperatifi kuranlar böyle bir ko
laylık düşündüğü takdirde 21 nci madde işler. 
Durum bundan ibarettir. 

Ancak, 21 nci maddede bâzı teknik hatalar 
olduğunu gördük. Bunun için de Komisyonu
muz bir önerge verdi. Bu önergenin kabulü 
ile maddenin aynen kabulünü rica ederiz, say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Celâl Nuri Koç, son 
söz olarak, buyurun. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; 

Şu dakikaya kadar konuşan arkadaşlar me
seleleri akademik kariyer içerisinde değil, bir 
nevi, hissî davranışlar içerisinde mütalâa etmiş 

| bulunuyorlar ve ben bu konuşmaları dinler
ken bu kanaate vardım. 

Demin Komisyon Sözcüsü arkadaşımızın da. 
buyurdukları veçhile, Kooperatifler Kanunu
nun 21 nci maddesi gereğince, kooperatifler 
sermayelerini aynlardan teşekkül edebilecekleri 
gibi, her hangi bir işletmeyi de devralabilecek
ler ve aynları da devralabilecekler ve bu hu
susları sözleşmelerine koyabileceklerdir. Bu 
takdirde bu aynların değeri, eğer sözleşmeden 
evvel sözleşmeye girmişse o takdirde ilk ge
nel kurul toplantısında 2/3 ekseriyetle bilir
kişiler tâyin ve tesbit edilecektir. Şayet sözleş
meden sonra ayn ve işletmesini kooperatife 
devretmek istiyen bulunursa, bu takdirde yö
netim kurulu bilirkişilerin tâydm ve tesbiti 
için genel kurulun 2/3 çoğunluğunu temin et
mek üzere davet edecektir, ve bunların tâyin 
ve tesbit ettiği bilirkişiler, kıymetini takdir et
tikleri takdirde bir rapor tanzim edeceklerdir. 
Bu rapor tanzim edildikten sonra, bu rapora 
ilgililer bir hafta içerisinde itiraz edebilecekler
dir. Kime yapacaklardır bu itirazı? Sulh hâ
kimliğine. 

Şimdi, arkadaşlar, burada bir husus üzerin
de duruyorlar; bir kısmı «sulh hâkimliği tâ
biri doğru değildir, sulh mahkemesi denmesi 
lâzımdır»; bir kısmı da «sulh hâkimleri ma
hallî mahkemelerdir, tesir altında kalırlar, o 
itibarla böyle bir maddenin buraya dercedil-
mesi doğru değildir, bunu sulh mahkemesi 
yapalım» derler ve aynı zamanda «mahallî mah
keme olarak tesir altında kalacağından ba-

, hisle de Temyiz Mahkemesine doğru da bir 
itiraz hakkı, kanun volu tanıyalım» diye buyu
ruyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, hukukta, tatbikatta 
sulh hâkimliği denilen bir müessese vardır. Me
selâ belediyenin kabahat nev'inden suçlarına 
itiraz sulh hâkimliğine tanınmıştır. Bu bir oluş
tur, bir gelişimdir. Bugüne değin Türk adliye
sinde tatbik edilen bıir husustur. Meselâ vesa
yet altına alınmak, hacir altına alınmak sulh 
hâkiminin vazifesidir. Yani Türkiye'de adalet 
teşkilâtında müstakil bir sulh hâkimliği var
dır ve bunlar özel kanunlarla kendilerine tev
di edilmiş ve Medenî Kanunda hassaten kendi
ne verilmiş vazifeleri icra ederler. Bu tatbikat
tan kıyasen, kooperatiflerde de her hangi bir 
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bilirkişi raporu mevzuunda bir ihtilâf hâsıl 
olursa, bir itimatsızlık doğarsa ilgilinin gayet 
tabiî olarak bir nev'i kanuni kuruluş olan sulh 
hâkimlerine yani tarafsız yargı organlarına 
başvurması tabiîdir. 

Bu itibarla kanun tedvini itibariyle gayet 
iyi hazırlanmış ve 21 nci maddeyi itham eder 
bir vaziyette ve Türkiye'nin gerçeklerine uy
gun olarak vaz'edilmiştir. 

Ancak, biraz evvel arkadaşlarım söyledi; 
Bu «bilirkişi» veya «bilirkişiler» tâbirinin ve 
aynı zamanda «edebilir» şeklindeki cümlelerin 
bir takrirle verilmiş olduğunu öğrendim, buna 
memnun oldum. 

Bu itibarla kanun lâfı ile, ruhu ile ve koo
peratifler Kanununun 1 nci madesine matuf 
tedbirlerle bu tashihat yapıldıktan sonra, çok 
iyi tedvin, edilmiş tir, 

Kaldı ki, Türkiye böyle kooperatifçiliği ge
liştirmek arzusunda olan bir memlekettir ve 
birtakım küçük sermayeleri muayyen maksat
lar etrafında teşkilâtlandırmak üzere âmme 
mülâhazaları ile, bu kanunun vasodiyoruz. 
Bilhassa köylümüzün kalkınması, esnafın, işçi
nin kalkınması için vaz'ettiğimiz, getirdiği
miz çok önemli bir kanundur. Bu kanunu ba
sit formaliteler içerisinde tedvin etmek evvelâ 
Yüce Meclisin vazifesidir. Zira bununla meş
gul olacak insanlar haddizatında akademik ka
riyerden olmıyan, avam tabakadan olan in
sanlar olduğuna göre, bunların bir de ağızla
rını yokuşa vererek, Temyiz Mahkemesine, 
«yok efendim, mahalli mahkemelerde hâkimler 
tesir altında kalırmış» gibi basit şeylerle meş
gul etmek bu kanunun ana maksadına, ana 
gayesine aykırı düşer. 

Benim mâruzâtım bundan ibarettir. Vaktini
zi aldığım içüı özür diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Saym Başkanlığa 
Madde üzerinde yeteri kadar konuşulmuş

tur. Konuşmaların kifayetini arz ve teklif ele
rim. 

Burdur 
Faik Kırbaşlı 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum; Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Verilmiş olan önergeleri sırası ile tekrar 
okutup, oyunuza sunacağım. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu, efen
di ̂ :-.? 

GEÇîöî KOMİSYON BAŞKANI KASİM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz, 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenlc... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
(Adana Milletvekili Ali Karcı'nm önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu, efen

dim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAÎTÎ KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon Katılmıyor, önerge

yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
(Kocaeli Milletvekili Sedat Akpy'm önerge

si tekrar okundu.) 
BA'-'KAN — Komoisyon katılıyor mu efen

dim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADII.-I (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon Katılmıyor, önerge

yi oyunuza sunuyorum. Kabul e ilenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyonun bir değiştirme önergesi vardır, 
onu okutuyorum : 

i Yüksek Başkanlığa 
j 21 nci maddenin S ncü fıkrasındaki «seçimi» 
! kelimesinden sonra, «suîh hukuk» kelimesinin 
j ilâvedni ve «mahkemeden» kelimesinin de «mah-
j kemesinden»; 
j 4 ncü fıkranın ikinci satırındaki «hpkimin^» 
S kelimesi yerine «ınabkemesine» kelimesinin ek

lenmesini arz ve teklif ederim. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

Burdur 
ismail Boyacıoğlu 

BAŞKAN — Komisyonun bu önergesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler,. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

21 nci maddeyi, komisyonun kabul ettiğiniz 
değiştirme önergesiyle birlikte oyunuza sunuyo-
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rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Sayın Başka
nım, usul hakkında bir beyanda bulunmama mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Akal, zanne
diyorum yine usul ile ilgili bir önerge var da 
efendim, onu tetkik ediyorum... 

Ne idi sizin talebiniz Sayın Akal? 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
biraz evvel bir hususu arz ettim. Emin idn öner
ge vermek müddeti bitti. Daha doğrusu bu ka
nunla ilgili maddelere ait önergelerin verilme 
müddeti bitti. Biz nasıl değiştirge önergesi ve
remiyorsa!*, komisyonun da vermemesi lâzım. 
Eğer komisyon veriyorsa, milletvekili olarak bi
zim. de vermemiz Kızım. Uygulamanın böyle ol
ması gerekir. 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Olmadı. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Bakalım oldu 

mu olmadı mı?.. 

BAŞKAN — Efendim, takibedilen usulle il
gili yine bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Yüce Meclisin almış olduğu karar gereğince 

kooperatifler kanunu tasarısının toptan konuşul
ması ve ancak muayyen tarihe kadar milletvekil
lerinin hangi maddeler ürerinde değişiklik iste-
mişlerse o maddelerin müzakeresi kararlaştırıl
mıştı. Cereyan eden müzakerelerden anlaşılaca
ğı. üzere gayeden uzaklaşılmıştır. 

Bu sebeple hangi madde üzerinde değişiklik 
istenmişse ancak değişiklik önergesi vermiş olan 
milletvekili ile Komisyonun konuşması hususu
nun karara bağlanmasını arz ve talebederim. 

Giresun 
i. Etem Kılıeoğlu 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Lehinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Etem Kılıçoğlu'nun önergesini dinlediniz. 
İki arkadaş aleyhinde, bir arkadaş da lehinde 
söz istedi, kendilerine söz vereceğim. 

Bu önergede, tatbik edilen müzakere usulü
nün evvelce kabul edilen önergenin anıacmdan 
uzaklaştığı ifade ediliyor. Bu itibarla yapılacak 
konuşmalara esas olmak üzere, evvelce verilen 
ve 4 . 10 . 1968 tarihli birleşimde kabul edilmiş 
bulunan önergeyi getirterek okudum, onu da 
arz edeyim, onun ışığı altında görüşelim. 

«Bugünkü gündemin öncelikle görüşülmesi 
kararlaştırılan işler bölümünün 2 nci sırasında 
bulunan 351 ve 351/1. ek Sıra sayılı koopera
tifler kanun tasansmm, 102 maddelik hacimli 
bir tasan olması ve bi-an önce kanuniyet ikti-
sabetmesi zarureti göz önünde tutularak, evvel
ce de tatbikatı yapılmış olduğu veçhile, sadece 
değişiklik önergesi verilen maddeler üzerinde 
müzakere açılmasına, değişiklik önergesi verilmi-
yen maddelerin okunup oylanmasiyle iktifa edil
mesine ve sayın üyelerin değişiklik önergeleri
ni gelecek birleşime kadar Başkanlığa tevdi et
melerine karar verilmesini arz ve teklif ede
rim efendim. 

Burdur Milletvekili 
İsmail Boyacıoğlu.» 

Şimdi, durum bu. 
Şimdi verilen önergenin lehinde Sayın Celâl 

Nuri Koç, buyurun. 

i. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) - Lehinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
CELÂL NURİ KOÇ (Kars) - Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; kooperatifler kanunu
nun âcil bir ihtiyacı karşılaması maksadiyle 
öncelikle ve ivedilikle görüşmek üzere Meclis 
gündemine alınması vakıası karşısında, bilâha-
ra Boyacıoğlu'nun takriri üzerine alınan kara
rın mahiyeti ortadaJdır. 

Bugüne değin kooperatifler kanunu tasarısı 
üzerinde ertesi celseye kadar arkadaşların sebk-
etmiş, değişiklik önergeleri mevcut ise Baş
kanlık Divanmdadır. Binaenaleyih, alınmış bir 
kararı, ortada bir mucip sebep yok iken deriş
tirmek suretiyle, yani zımni bir değişikliğe 
uğratmak suretiyle maddeler üzerinde teker 
teker görüşme açılması bir önceki kararımızı 
mükezzip bulunmaktadır. 

Yüce Meclisimizin de bu husuta bir kararı 
mevcut değildir. Yani bir önceki alınmış kararı 
nakzedici ikinci bir karar da verilmemiştir. Ger-
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çi Yüce Heyet gündemine hâkimidir; istediği I 
zaman zaruretler hâsıl olduğu zaman mucip 
.ebebini de göstermek suretiyle bir önce aldığı 
karan bir sonra değiştirebilir. Madem ki bu
güne değin böyle aksine bir karar alınmamış
tır, binaenaleyh bir önceki karar gereğince 
hareket edilmesi ve Başkanlık Divanınca mua
mele icra edilmesi lâzım ve zaruridir ve huku
kîdir. 

Bunun haricinde yine arkadaşlarımız tak
dir ederler ki, bu meseleye ilgi duyan millet
vekili ve senatör arkadaşlarımız her halde bu 
kanunla ilgilenmiş, bu kanunun kendi zaviye
lerinden, kendi akademik fikrî görüşleri mu-
vecehesinde sakat gördükleri tarafları tesbit 
etmiş bulunmaktadırlar. Binaenaleyh, bu ya
pılmadan, yani nefsimizdeki bir hizmet kusu
runu IVfeclis çalışmalarımıza inikas ettirmek 
suretiyle zaman kaybına sebebiyet vermek; 
âcil ve zaruri bir ihtiyacı karşılamak üzere 
vaz'etmek istediğimiz bir kanunu tehir etmek 
gibi bir durum varidolamıvacağı gibi Yüce 
Heyetinizin de buna taraftar olmıyacağı bir va
kıadır. 

Bu itibarla ben Sayın Etem Kılıçoğlu'n'un 
takririnin yerinde olduğunu ve Sayın Baş
kanlık Divanının ve Sayın Başkanın bu hususta 
muamele icrasını talebetmek üzere söz aldım. 
Hepinizi saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Yaşar Akal, 
buyurun. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Savın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; Sayın Etem Kılıçoğlu tara
fından şimdi verilen önerge ile bundan ev
vel Meclisimizin kabul ettiği önerge arasm-
smda hiçbir bağlılık yoktur. İlk defa veri
len ve Meclisin karara bağlamış bulunduğu 
önergenin gerek yazılışı, gerek mânası, gerek 
rilmiş ise o madde üzerinde müzakere açılacak
tır.» denmektedir. Halbuki Sayın Etem Kılıç
oğlu'nun; «İlk önergeye uyularak tatbikat ya
pılsın.» dediği son önergesinde ise, «Kim öner
ge verdiyse o konuşsun.» demektedir ki, iki 
önergenin gerek yazılışı, gerek mânası, gerek 
mahiyeti tamamen birbirine aykırıdır. 

Bundan başka, bu kanunun müzakeresin
de, biraz evvel Sayın Başkana soru olarak sor
duğum gibi, tamamen uygulama ne ilk öner
geye uymakta, ne de Sayın Kılıçoğlu'nun arzu 
ettiği şekle uymamaktadır. Tamamen Sayın 

I Başkanlık makamında oturan Başkanlarımızın 
anlayışı çerçevesinde bir uygulama olmuştur. 
Sayın Nurettin Ok Başkan idiler, kalktım 
önerge verilmiş bir madde hakkında - zannede
rim 10 ncu madde idi - konuşmak istedim, «jSa-
ym Akal», dediler; «önerge sahibi gibi yajnız 
o önerge üzerinde konuşacaksınız, madde ijLze-
rinde müzakere açmıyoruz.» «Pekâlâ Başka
nım», dedim, bıraktım. 

Şimdi Sayın İsmail Arar Beye sual olarak sor
dum; «Önerge verilmiş maddeler üzerinde müza
kere açmak mümkün müdür veya o madde üze
rinde konuşmaş mümkün müdür?» dedim. «Evet» 
diye beyanda bulundular. Uygulamada tama
men bir. çelişiklik olduğu gibi aslında da aykı
rıdır. Ben de istiyorum Kooperatifler Kanu
nunun çabuk çıkmasını, derhal çıkmasını. Ama 
avukatlıktan hepimiz biliriz; bir «vs», «veya», 
«olur, olabilir» avukatları da, hâkimleri de, 
Temyiz Mahkemesini de birbirine düşürür ve o 
zaman kendi kendime : «Şu Mecliste biri çıkar 
da (canım şu, şu anlama gelir, bu, bu anlama ge
lir.) diye söylemez mi acaba» derdim. Şimdi 
anlıyorum ki, Mecliste çalışılsın, çalışılmasın 
o başka, bir yeterlik, bir bıkkınlık; «aman ca
nım o ne söyliyecekti, ne biliyor ki, o söylesin, 
işte üç - dört kişi söyledi, öbürü söylese ne 
olur, söylemese ne olur...» havasında maddeler 
rüzgâr gibi geçiyor, ondan sonra uygulamaya 
geldiğimiz zaman arap saçma dönüyor. Şu 
Meclise geldiğimizden bugüne kadar af kanu
nunu çıkarırız, üç gün sonra uygulamada jak-
saklık yardır tadil kanunu... Ek kanun, tadil 
kanunu. En büyük hukukçu, en fazla okuyan 
hukukçu dahi şu Türk kanunlarının içinden 
çıkacak halde değildir. 

Sayın arkadaşlar, şimdi bir kanun çıkıyor. 
Biraz evvel yeterlik verildi 21 nci maddede. 
Emin olun belki benim aklıma gelen bir şeyi j şu
rada söyleseydim pek çoklarınız «Yahu hakika
ten doğru söylüyor, şu işe şunu niye katalım» 
derdiniz. Ama yeterlik geldi, gitti. 

Şimdi şu Meclisimizde 25 - 30 Mşi şu kanu
nu takibediyoruz. 25 kişi konuşsa, şu usulî mü
zakerelerden daha fazla zaman almaz. Salim 
bir uygulamaya varmak için önce Sayın Kılıç
lı oğlu'mm çok kısıtlayıcı önergesinin reddini, 
ondan sonra da, bundan sonra yapılacak luy-
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gulamalar için salim bir yolun bulunmasını Sa
yın Başkanlıktan talebediyorum. 

Bir noktayı da söylemeden geçemiyeceğim: 
«Vaktiyle çalışıp gelseydiniz de, önerge versey
diniz de ondan sonra konuşsaydınız, hem tem
bellik ediyorsunuz Meclise gelmiyorsunuz, hem 
de başkasının verdiği önerge üzerinde bilme
den, anlamadan konuşuyorsunuz». Bilmeden, 
anlamadan konuşan adam için bir kabahat 
kabul ediyorum. Onu kim yapıyorsa, ben dâhil, 
suçluyuz. Ama Meclisimizin bir umumi tatbikatı 
var. Hangi kanunun ne zaman konuşulacağını 
biliyor muyuz? Oturuyorsunuz şuraya, koope
ratif Kanununu çalışıp geliyoruz. Bir öncelik -
ivedilik, bir bakıyorsunuz rüyada görmediği
niz, aklınıza gelmiyecek bir kanun masanın 
üstüne geliyor. Diyeceksiniz ki, «Onun için bir 
grup kararımız var, efendim şu, şu, şa, şunlar 
gündemdedir, hepsini çalış». E, o zaman insanın 
arkasında büyük bir bavul yahutta bir otomobil 
kiralayacak, bütün o çalıştıklarını, getirip bu
raya koyacak, ondan sonra şu ivedilikle konu
şulacak denildiği zaman koşacak kapıdan ba
vulunu alacak, çantasını alacak, «Ben bunu ça
lıktım, şu önergeyi vereceğim».. Olmaz arka
daşlar. Uygulamada tamamen birbirimize yar
dımcı olmamız ve şu kanunun salim çıkması 
için yeni bir usul bulmamız lâzımdır. Uzattım. 
Saydılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Etem Kılıçoğlu önerge-
lehinde. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — 
Sayın Başkan, muhterem, arkadaşlarım;, 

Bendeniz bu öneryeyi takdim etmekle za
man tasarrufu sağlamak gayesini güdüyorudum. 
öyle anlaşılıyor ki bu önerge vesilesiyle bâzı 
arkadaşlarımız içinde birikmiş Meclis çalışma
ları hakkında bâzı hususları dile getirmek su
retiyle önergenin de dışında beyanlarda bulu
nabiliyorlar. 

Şimdi Kooperatifler kanun tasarısının biran 
önce kanunlaşmasını teminen ilk celsede alı
nan karara dayanarak takdim ettiğim önerge, 
başlangıçta da ifade ettiğim gibi, zaman tasar
rufunu istihdaf etmektedir. Yalnız o kararda, 
zaptedebildiğim kadar, Sayın Başkanımız oku
dular, müzakerelerin sadece değişiklik önerge
si verilecek maddeler üzerinde yapılması karar
laştırılmıştı. 

Sayın Akal'ın da işaret buyurduğu üzere, 
böndeniz şimdiki önergemde sadece takrir sa
hibi ile komisyonun bu değişiklik önergesi üze
rinde fikir ve mütalâalarını serdettikten sonra 
Yüksek Heyetinizin hakem olması suretiyle 
meseleyi uzatmadan bir karara bağlamak ve 
maddenin de bu şekilde tedvinini sağlamak ga
yesini gütmüştüm. Böyle bir düşünceye var
mıştım. Şimdi arkadaşlarım itiraz ediyorlar. 
ki, «Sadece önerge sahibi konuşsun, komisyon 
konuşsun, peki biz ne yapalım? Sadece iki tara
fı dinliyelim de hakemlik mi yapalım, yoksa 
müzakere kararı alındığına gör© müzakereye 
biz de katılalım mı? şimdiki tatbikatta olduğu 
ofibi, Sayın Arar tatbik ediyorlar, altı kişiye 
söz veriyorlar, komisyona söz veriyorlar, son 
söz milletvekilinindir diyorlar, bir madde üze
rinde hakikaten müzakere yapılıyor. 

E, başka bir tatbikat, başka bir tatbikatta 
sadece önerge sahibi, değişiklik önergesini 
veren konuşuyor, komisyon fikrini söylüyor, 
Yüksek Heyetiniz de hakemlik yapıyor, ka
rar veriyor. Şimdi ikisi arasında bir tercih.. 
Benim zaten aradığım da bu idi. Yani başkanlar 
değişince tatbikat değişmesin. İkisinin de iyi ve 
kötü taraflarını Yüksek Heyetiniz, lehte aleyh
te konuşuyoruz, kararlaştıralım. Hakikaten her 
madde hakkında şimdiki yapılan şekilde mi 
müzakereler cereyan edecektir, yoksa sadece 
önerge sahibi mi konuşacaktır, karara bağlan
sın ve böylece biran evvel Kooperatifler Kanu
nunun çıkarılmasını sağlıyalım. Maruzatım bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş, buyuru
nuz efendim önerge aleyhinde. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, 

Takrir sahibi Sayın Etem Kılıçoğlu'nun bir 
özel durumu var. Kooperatifler kanunu tasarı
sını tetkik eden komisyonda bulunmuşlar. Ko
misyonun müzakeresinde bulunan bir arkada
şın bu tarzda bir takrir vermesi mümkün ola
bilir, ama, komisyonun müzakeresinde bulun-
mıyanların durumu aynı değildir. Yani bunu 
bilhassa dikkatinize arz etmek isterim. 

Şimdi durum ne? Evvelâ her hangi bir mad
de üzerinde takrir verilmemişse onun üzerinde 
müzakere açılmıyor, ikinci olarak, üzerinde tak
rir verilen maddelerde müzakere açılan ahval-
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de dahi hatipler beşer dakika konuşuyor. E, 
muhterem arkadaşlar, bu imkândan da mahrum 
edildiği andan itibaren bir milletvekili takrir 
vermişse niçin burada bulunsun. Kaldı ki, bâzı 
takrirler bir kısım arkadaşlarla konuşarak ve
rilir. O takririn altına bir arkadaş imza eder ve 
o vesileyle burada bulunuyorsa diğer arkadaş
lar söz alıp konuşabilir. Bu imkânı da ortadan 
kaldırıyor. Bir kısım milletvekilleri bulunma
ma ihtimaline karşı, takririn hazırlanmasını da 
beraber çalışmış olmasına rağmen altına im
za etmez, ama konuşulurken burada hazır bulu
nursa söz alır, konuşabilir. Şimdi bu imkân da 
bertaraf ediliyor. 

Muhterem arkadaşlar, bu, bütün arkadaşla
rın şikâyetçi olduğu durumu şiddetiyle artıra
cak bir durumdur. Burada esasen ben bakıyo
rum bâzı takrir sahiplerinin kendileri de bu-
lunmuvor. E, o madde ne olacak? Geçecek. Bu 
arkadaşlar, cidden kanunun ıslahı yolunda ya
pılabilecek gayretleri bertaraf eder. 

Diğer taraftan, komisyonla, milletvekilinin 
durumu aynı değildir arkadaşlar. Dikkat eder
seniz söz almalarda komisyonun tercih hakkı 
var. Himmetin tercih hakkı var. Hükümetle 
komisyon kanunların çıkmasında milletvekil
lerine nishetle daha özel durumdadır. Niçin 
tercih hakkı vermişler, istediği zaman çıkabi
lir. Bîr özelliği var. Bu bakımdan komisyonun 
ve HüVümetin konuşulan kanun tasarısı üze
rinde milletvekillerinden farklı bir muameleve 
taM tutulması esasen bir başka vesilevle 1>tü-
S5iilH-.fi T7-er aİTYiıs. Ne^enO TTnTiifn da*»a ivi fvkstn 
divft "Rn Takımdan hali hasırda Savın Başka
nın tatbik ettiği usul, Parlamentonun bu cesit 
meselelerdeki müzakere usullerine fevkalâde uy
gundur ve maksadı da müzakere edilen kanun 
tasarısının en iyi bir şekilde çıkması maksadı
na matuftur. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıçoğlu. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — 
Savın Başkan benim takririmde istihdaf etti
ğim mâna iyice anlaşılmadı. Ben «Uvumılama-
lardaki farklılık ortadan kalksın, bir karara va
ralım» diye tavzih ettiğim halde, hocam hâlâ, 
«Bu» milletvekilinin söz hakkını elinden almak
tır» mânasını çıkardı. Böyle bir mânada olma
dığımı göstermek için takririmi geri alıyorum. 

«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Takrir geri verilmiştir efen
dim. 

Yalnız şu müzakerelerden ümidediyorum M, 
bu usul müzakeresi mütaakıp birleşimlerde tek
rar ortaya atılarak yine zaman kaybına sebe
biyet olmıyacaktır inşallah, «(İnşallah, inşal
lah» sesleri) 

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 yansının asaleten ve 
temsilen toplantıda bulunması şartiyle bilirkişi 
raporları okunup incelendikten ve gereğinde ay
nı neviden sermaye koyan kimselerin ve devra
lınacak isletmenin veya aynları sahibinin açık
lamaları dinlendikten sonra değerlerinin aynen 
kabul veva reddine, yahut ilerililerin muvafaka
timle değerlendirmesine çoğunlukla karar ve
rilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir tek öner
ge var, Sayın Ali Karcı tarafından verilmiştir, 
önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Kooperatifler kanunu tasarısının 22 nci mad

desinin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini teklif ederim. 

Adana 
Ali Karcı 

«Ortak sayısının en az yansının asaleten ve 
temsilen tonlantıda bulunması şartiyle bilirki
şi rannrlan okunun incelendikten ve ^ereğin
de avn neviden sermaye koyan kimselerin ve 
devralınacak isletmenin veya aynlann sahibi
nin açıklamaları dinlendikten sonra delerleri
nin avnen kabulüne ya da mahkeme nezdinde 
itiraz edilmesine karar verilir.» 

BAffTTAV — Buvurun Sayın Havri Basar. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — önerge sa

hibi yok... 

BAŞKAN — Efendim, şimdi takibettiğimiz 
usulün isabetli olduğu söylendi, şimdi önerge 
sahibi yok diyorsunuz, arkadaşımız söz istiyor 
madde üzerinde.. 

http://S5iilH-.fi
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HAYRİ BAŞAR (Eskişehir) — Çok muhte
rem arkadaşlarım, tatbikatta uzun ihtilaflaıra 
sebebiyet veren bir hâdisenin, burada, maale
sef hem bu kooperatif anasözleşmesindeki baş
ka bir maddesiyle çelişmesini, hem de tatbi
katın acı bir netioesiyle hiçbir neticeye bağ-
lanmıyacak bâzı kooperatiflerin durumunu arz 
etmek istiyorum. 

Bugün halen Türkiye'de ortak sayılı 1 000 
den fazla pek çok kooperatifler var. Bu koo
peratiflerde hiçbir zaman yarıdan bir fazla ile 
toplantı yapılamadığı için, toplantının yapıl
ması için beşte bir, onda bir gibi anasözleşme-
lerine Ticaret Kanunu hükümlerine atfen mad
deler konulmuş ve toplantılar bu şekilde yapıl
mış idi. Şimdi elimizdeki Kooperatifler Kanu
nunun diğer maddelerinde de, «Kooperatifler 
kendi nisaplarını anasözleşmelerinde tesbit 
edebilirler.» diye bir hüküm konulmuş, yani 
bununla kooperatiflerin umumi heyetlerini beş
te bir veya onda birle yapabilmeleri, statüye 
koyabilmeleri, başka bir madde hüküm altına 
alınmış. Burada aynla, aynî olarak ortak ola
bilmek için, mutlaka ortak sayısının en az ya
rısından bir fazlasının toplanmasını şart koy
muştur. Halbuki genel kurulun bunu yapması 
icabeder. Genel kurulun toplanmasını ise, 
bu tasarının başka bir maddesinde, anasöz-
leşme ile kooperatifin kendisinin istediği şekil
de tesbit etmesi de bir madde olarak tesbit 
edilmiş. Ortak sayısı 1 000 den çok fazla olan 
kooperatifler için, hiçbir zaman, yarıdan bir 
fazla ile toplantı yapılamadığı vâkidir. Bu, 
Türkiye'de çeşitli tatbikatların ortaya koydu
ğu bir hakikat. Bu durumda, aynî olarak or
tak kabul edeımiyeceği de buraya konulan bu 
madde ile ortaya çıktığı gibi; aymoa ilerde ge
lecek kooperatiflerin anasözleşmesi ile kendi 
genel kurullarının nisabını tesbit etme mad
desi ile de bu madde çelişmektedir. Onun için 
komisyondan istirham ediyorum, bizlerin yet
kimiz yok; bir tatbikatı önleme bakımından 
burada, «anasözleşmesindeki toplantı nisabına 
göre» diyerek, şuradaki şu ortak sayısının en 
az yarısından bir fazlası şartını, tâbirinin kal
dırılmasını istirham edeceğim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel okunan 
Sayın Ali Karcı'nın önergesine komisyon katı
lıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyeınler... Kabul edilmemiştir. 

22 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

23 ncü maddeyi okutuyorum. 
Ç) Hak ve vecibelerde eşitlik : 
Madde 23. — Ortaklar bu kanunun kabul 

ettiği esaslar dâhilinde hak ve vecibelerde eşit
tirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde önerge yok
tur. Bu itibarla müzakere açılmıyor. Madde
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenlıer... Kabul edilmiştir. 

1. Bilgi edinmek hakkı, bilanço : 

MADDE 24. — Yönetim Kurulunun gelir -
gider farklarının dağıtım şekli hakkındaki 
tekliflerini ihtiva eden yıllık çalışma raporu 
ile bilanço ve denetçilerin 66 ncı madde hü
kümlerine uygun olarak tanzim edecekleri ra
por Genel Kurulun yıllık toplantısından en az 
15 gün öncesinden itibaren bir yıl süre ile 
kooperatif merkezinde ve varsa şubelerinde or
takların tetkikine amade tutulur. 

Talebeden ortaklara bilanço ve gelir - gi
der farkı hesaplarının birer suretinin veril
mesi mecburidir. 

Ortakların bilgi edinmek hakkı, anasözleş-
me veya kooperatif organlarından birinin ka-
rariyle bertaraf edüemez veya sınırlandırıla
maz. 

BAŞKAN — önergeleri de okutuyorum efen
dim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kooperatifler kanunu tasarısının 24 ncü 

maddesinin 2 nci fıkrasının metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

Başkanlığa 
Kooperatifler kanunu tasarısının 24 ncü mad

de 2 nci fıkrasınnı aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini teklif ederim. 

Adana 
Alı Karcı 
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Ortaklara bilanço ve gelir gider farkı hesap
larının birer sureti ile bunların kısa açıklamasını 
kapsıyan bir raporun verilmesi mecburidir. 

Not : önergemi açıklamam için söz verilme
sini rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hayri Başar, buyurun, 
HAYRİ BAŞAR (Eskişehir) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, maddenin üzerindeki görüş
lerimin esası, kooperatiflerin kurulmasını teşvik 
ettiğimiz gibi, yaşamasını da bir teminat altına 
almaktır. Bu maddede yazılı olan haklar her 
ortağın tabiî hakkıdır. Kooperatif üyesi edindiği 
malûmat, kooperatif az kâr vermiştir veya koo
peratif de beğenmediği bir hareket görmüştür. 
bunu hiçbir zaman, kooperatifin aleyhine ve za
rarına açıklamak veya istismar edip kullanmak 
hakkına sahibolmamalıdır. Onun için madde
ye «sınırlandırılamaz» dan sonra «Bu bilgiler 
kooperatif aleyhine ve zararına açıklanamaz ve 
kullanılamaz» diye bir ibarenin, bir fıkranın ilâ
vesine zannımca zaruret vardır. Kooperatiflerin 
kurulmasına birçok kolaylıklar gösterdiğimiz gi-
bi, yalayışını da teminat altına almak ve ortak
ların... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİT 
HAKKİ BOYACIOĞLU (Burdur) — ileridelr 
maddelerde var... 

HAYRİ BAŞAR (Devamla) — İlerideki mad
delerde var mı efendim? Çok teşekkür ederim 

BARKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKET 

(Bursa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım. 24 ncü maddede Hükümet teklifi ile GeciH 
Komisyonun getirdiği teklif arasında büyük 
nüans farkı var; bilhassa bunu belirtmek için 
huzurunuza geldim. 

Bu madde ve daha evvel kabul edilmiş mar* 
delerde «gelir gider» hesabı olarak yer ala*' 
hüküm, bizim kooperatif lisanımızda «fiya+ 

farkı» olarak yerleşmiştir. Bilhassa 2834 bu hu
susta bir sarih hükmü getirir, «fiyat karşı» ve 
«gelir - gider» terimleri arasında, bilhassa koo
peratif bakımından üzerinde durmamız gereker 
bir ince nokta, «gelir - gider» hesapları bilan
çonun bir nevi aktifi - pasifi değildir. Bilhassa 
bu husus kooperatiflerce bir özellik arz ediyor 
Ortakların kooperatif içinde yaptıkları muame
lelerle alâkalı risturnları da belirtmek bakımın
dan ve kooperatif hesap sisteminin diğer şirket 
hesap sistemlerinden farklı birtakım özellikleri 

olduğundan, bu «fiyat farkı» teriminin, bilhas
sa Hükümet metninde getirilen kısmın aynen 
muhafazasında kanaatimce zaruret vardır. 

Bu bakımdan Komisyonun bu mevzuu bir 
daha- inceleme imkânını bulması için maddeyi 
kendi arasında müzakere etmesinde fayda görü
yorum. Arkadaşlarıma bu hususu teklif ediyo
rum. 

Teşekkür ederim. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Bir sual 
sormak istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Sayın Ba

kan, bu teklifinizi geçen maddelerle nasıl telif 
3deceksiniz 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
CDevamla) — O zaman geriye rücu olacaktır 
her halde bir takrirle. 

BAŞKAN — Komisyon, söz istiyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Maddeyi geri alıyoruz, 

BAŞKAN — Maddeyi geri alıyorsunuz. 
Efendim, madde ile alâkalı olarak Sayın Re-

it Ülker ve Sayın Ali Karcı arkadaşlarımızın 
'lirer önergeleri vardır. Bu önergelerle beraber 
naddeyi iade ediyoruz. Tekrar tedvin edip geti
recekler. 

2. Ticari defterler ve sır saklama hüküm
leri ve ceza : 

Madde 25. — Kooperatifin ticari defterleri 
ve haberleşme ile ilgili hususların tetkiki, Genel 
Kurulun açık bir müsaadesi veya Yönetim Kuru
lunun kararı ile mümkündür, incelenmesine 
-nüsaade edilen defter ve vesikalardan öğrenile
cek sırlar haricolmak üzere, hiçbir ortak ko
operatifin iş sırları öğrenmeye yetkili değildir. 
"ler ortak her ne suretle olursa olsun öğrenmiş 
olduğu kooperatife ait iş sırlarını, sonradan or
taklık hakkını kaybetmiş olsa dahi daima gizli 
tatmak zorundadır. Bu mecburiyete uymıyan 
ortak meydana gelecek zararlardan kooperatife 
v,arşı sorumlu olduğu gibi kooperatifin şikâyeti 
üzerine husule gelen zararın miktar ve mahiye
tine göre bir yıla kadar hapis veya 500 liradan 
1.0 000 liraya kadar ağır para cezasiyle veya her 
ikisiyle birlikte cezalandırılır. 

BAŞKAN — 25 nci madde ile ilgili olarak 
3 önerge vardır. Onları da okutuyorum. 
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Başkanlığa 
Kooperatifler kanunu tasarısının 25 nci mad

desinin metinden çıkarılmasını teklif ederim. • 
Adana 

Ali Karcı 

Not : önergemi açıklamam için söz verilme
sini rica ederim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kooperatifler kanunu tasarısının 25 nci mad

desinin 2 nci cümlesi ortakların kooperatifin iş 
sırlarını öğrenmelerini yasak etmektedir. İş sır
larının gizli tutulmasını sağlıyan hükümler bu
lunduğuna göre ortağı kendi kooperatifine ya
bancı hale getirecek olan ve demokratik usullerle 
yönetilmesine engel teşkil edebilecek bulunan 
2 nci cümlenin faydadan çok zarar getirmesi ih
timali vardır. Bu sebeple 25 nci maddenin ikin
ci cümlesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

M. M. C. H. P. Grupu Sözcüsü 
Afyonkarahisar Milletvekili 

Murat öner 

Yüksek Başkanlığa 
«Kooperatifler kanun tasarısının 25 nci mad

desinde kooperatifin ticari defterleri ve haber
leşme ile ilgili muamelâtı üzerinde yapılacak 
tetkikat sınırlandırılmakta, yasaklanmakta ve 
yetkili kurulların iznine bağlanmaktadır. Tasa
rının mütaakıp maddelerinde denetçilerin ve Hü
kümet vazifelilerin her zaman tetkikte ve teftiş
te bulunabilecekleri tesbit edilmiştir. Her ne 
kadar ileriki maddelerde bu maddenin katı hük
mü dışında bâzı hükümler konmuş ise de, ileride 
birtakım anlaşmazlıklara meydan verilmemesi 
için bu maddeye de, vazifeli ve yetkilileri hariç 
tutan bir vuzuh verilmesi uygun olacaktır. 

Bu itibarla 25 nci maddenin ilk satırında 
(kooperatifin ticari defterleri ve haberleşme ile 
ilgili hususların yetkililerden gayrısmca tetkiki, 
Genel Kurulun açık bir müsaadesi veya Yönetim 
Kurulunun karan ile mümkündür), şeklinde 
bir vuzuh temini suretiyle kabulünü arz ve tek
lif ederim» 

Kocaeli Milletvekili 
Sedat Akay 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde söz 
alan arkadaşlarımın isimlerini arz ediyorum : 
Sayın Yaşar Akal, Sayın Hilmi İşgüzar, Sayın 

Süleyman Onan, Sayın Talât Köseoğlu. 
Buyurunuz Sayın Aikal. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; ' 
25 nci madde gerek memuriyet, gerekse gör

düğü vazife bakımından bir sırra vakıf olan 
kimsenin, o sim saklaması, eğer saklamadığı 
takdirde uğrayacağı cezayı gösteren -Ceza Ka
nundaki maddeye paralel olarak hazırlanmış. 
Fakat gerek hazırlanışı, gerek yazılışı, sayın 
grup sözcümüzün verdiği önergede belirttiği 
gibi hatalı ve içindeki bir cümle tamamen yan
lıştır. Bu madde, gayet basit, gayet kısa ve Ce
za Kanununda bununla ilişkili hükme benzer 
şekle getirilmelidir. 

Meselâ diyor ki, «Hiçbir ortak kooperatifin 
iç sırlarını öğrenmeye yetkili değildir. Öğrenir 
de açıklarsa şu cezaya çarpılır.» 

Şimdi, avukat dosyayı bilmiyecek, avuka
tın ne hükmü kalacak? Avukata öğrendiği bir 
sırdan dolayı nasıl ceza verilir? O sırrı bil
mesi esastır. 

Memur, meselâ dosyayı okuyorsa.. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Devlet sır

rı mı, şahıs sırrı mı? 
YAŞAR AKAL (Devamla) — «Devlet sim 

mı, şahıs sırrı» anı diyor. Cevap vermemem lâ
zım ama, burada hususi hukuka (giren, ticaret 
hukukuna giren bir kanunu müzakere ediyo
ruz. Yojksa âmme hukukuna giren, Ceza Ka
nununu değil. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Ceza Ka
nununu diyor'sunuz. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Ona mümasil 
şekilde, ona benzer şekilde, onu andırır şekilde 
bir madde düzenlenmiş dedim. Sırrı öğrenir, if
şa ederse şu kadar lira ceza yer, şu kadar hapis 
yer. Ve diyor ki, «hiçbir ortak kooperatifin sır
larını öğrenmeye yetkili değildir.» Bunu nasıl 
kabul edebiliriz? Ben ortak olacağım, para ve
receğim, içine gireceğim, ondan sonra da hiç
bir şekilde onun sırrını öğrenmeye yetkili ola-
mıyacağım. Eğer, kazara öğrenmiş olursam v© 
bunu da açıklarsam şu cezayı yiyeceğim,, bu 
cezayı yiyeceğim. 

Evvelâ o sırrı öğrenir, o sim saklamazsa, 
o sırrı saklamadığı için ceza verilir. Tesadüfen 
öğrenmiş, her ne suretle öğrenmişse öğrenmiş, 
ondan sonra da onu açıklamış, ceza verilecek. 
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Şu maddenin temelinde evvelâ öğrenmemesi 
asıl. Katiyen hiçbir ortak iç sırrını öğrenemez. 
Bu kalkmalıdır, temeldeki bu felsefe kalkmalı
dır. Ortak, nasıl avukat dosyayı okuyor öğre
niyorsa, nasıl memur vazifesini yapanken işi bi
liyorsa evvelâ o işi öğrenir. Prensibinde, teme
linde bu olmalıdır. Öğrendiği bu sır koopera
tifin hayatı için, kooperatifin yaşaması için, 
gelişmesi için mühim ise ve ortak bunu suiisti
mal ediyorsa maddeyi getiririz, cezasını da ve
ririz 

Onun için sayın komisyonun, maddeyi ga
yet basit, gayet vazıh bir hale getirmesini ve 
böyle sağa sola çekilir bir muğlak halden kur
tarmasını ve benim söylediğim şekle iltifat bu
yurmasını istirham ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın işgüzar buyurunuz. 
HlLMl İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar

kadaşlar; ticari defterler ve sır saklama hü
kümleri ve bununla ilgili cezaları tedvin eden 
25 nci madde, gerçekten muğlak bir şekilde ted
vin edilmiştir. Çünkü, hukuk devleti nizamı 
içerisinde Ticaret Kanununda da yer almış olan 
şirketler meyanmda kooperatiflerin denetimi, 
çalışması, kontrolleri tamamen kanunlara göre 
ayarlanmış durumdadır. Ortak bizatihi koope
ratifte söz sahibi genel kurula giren, oy kulla
nan insandır. Birinci fıkrada yer aldığı veçhi
le, her türlü haberleşmeyi, ticari defterlerin 
incelenmesi işini genel kurulun müsaadesine 
bağlamıştır. Genel Kurulun içerisinde esasında 
ortak vardır, ama sırların «defter ve vesikalar
dan öğrenilecek sırlar hariç olmak üzere hiç 
bir ortak kooperatifin iş sırlarını öğrenmeye 
yetkili değildir.» kaydı doğrudan doğruya bu 
kanunun ruhu ile bağdaşmamaktadır. Gerelk 
Hükümet teklifinde, gerekse Geçici Komisyo
nun değiştiri önergesinde aynı fıkraya rastla
maktayız. Bu bakımdan bu cümle çıkarılmalı
dır, buradan. Çünkü, hem sahibi, ortağı olacak 
hem de kendi sahibi olduğu kooperatifin sırla
rını bilmiyecek, öğrenmiyecek. 

Benim sayın komisyon sözcülerinden öğren
mek istediğim, bu sır nedir, iş sırları nedir? 
Bu iş sırlarından maksat ne ise burada tavzih 
ederlerse hem zabıtlara geçer, hem de biz ay
dınlanmış oluruz. Kaldı M, bugün her şey 

aleniyete dayanmaktadır. Basın aleniyeti, bi
lanço tetkikatı ve tekzip müesseseleri v. s, iş 
sırlarını tamamen ortadan kaldırmış durum
dadır. Binaenaleyh iş sırlarını ifşa edenlerin 
Türk Ceza Kanununda yer alan maddelerinde 
olduğu gibi cezalandırılmasını biz yerinde gö
rüyoruz. Bu da, mahkemenin tâyin ve tesbit 
edeceği bir husustur; tamamen mahkemeyi il
gilendirir. Çünkü, bir ortağın iş sırlarını ifşa 
etmesi, o ortağın daha önce mensubolduğu 
kooperatifi ne derece tehlikeye düşürecek du
rumda dır; bunun da tâyin ve takdiri tama
men mahkemeye aittir. 

Arz ettiğim gibi, sırları öğrenmemek gibi 
kayıtlayıcı bir hüküm hukuka ve Kooperatif
ler Kanununun esas ruhuna aykırıdır. İş sır
larının nelerden ibaret olduğu hususunun bu 
kürsüden, bilhassa komisyon sözcüsü tarafın
dan, açıklanmasını tekrar istirham eder, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan. 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Muhte

rem arkadaşlarım; Kooperatifler Kanununun 
25 nci maddesi, ticari defterler, sır saklama hü
kümleri ve cezalara mütedairdir. Maddenin 
baslığında gayet net bir hüküm var «ticari 
defterler» diyor. Yani kooperatifin her türlü 
malî hareketini zapteden defterler. 

Kooperatifler bir sır müessesesi değildir. 
Kooperatifler meslek teşekkülleri ve dalların
dan müteşekkil, bölgeye faydalı, koordine ça
lışacak bir müessese. Ortaklık elbette ortak ol
duğu kooperatifin sırlarını bilmekle doğrula
nır. Ben bir kooperatife ortak olacağım, onun 
çalışma halini takibetmiyecegim, fena yola 
gittiği zaman onu ikaz edip sadede getirmiye-
ceğim ve ondan sonra da körü körüne o koope
ratife ortak olacağım. Böyle şey olmaz. Olur
sam ne olacak? Vay, sen sır zaptetmiyorsun, sen 
zülfiyare dokandın, haydi bakalım seni şikâ
yet ediyorum, neticede ceza. Yani, insan bile 
bile kendini ateşe atmak, kendini denize at
mak gibi o kooperatife ortak olmaz, gözü ka
palı buna kimse tevessül etmez. Onun için mad
de sakat. 

Muhterem arkadaşlarım; haberleşme konu
su; yıllık mutat genel kurul toplantısı olur, 
hesap komisyonu seçilir, bütün defterleri di
dik didik edilir. Faturalar, bilançolar alenen 

— 425 — 
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ortaya dökülmek mecburiyetinde. Cemiyetler 
Kanununun sarih hükmü bu. 

Hani, millî bir müessesenin çok gizli sırlan 
olur, kabul ederim, ama bir kooperatif, bir 
meslek dalı çalışıyor, kader ortaklığı yapmış 
meselâ köy kalkınma kooperatifi kurmuş. Şim
di bunun ne sırrı olacak, arkadaşlar Bütün 
âli fikirler tevhit edilecek, çalışacak. Koopera
tifin ortakları mıntıka halkına örnek faaliye
tinden, imrenilir şekilde çalışmasından balhse-
decek ve herkese fayda verdiğini ispat edecek. 
«Vay sen benim kooperatifimin sırrını biliyor
sun, bildiğin halde ilân ediyorsun, seni ceza-
lanıdınrım» diye de kooperatif yöneticileri böy
le bir hale girmezler ve giremezler. Hem or
tak olanlar zor durumda kalıyor, hem idare 
edenler zer durumda kalıyor. 

Burada diyor ki, «ortaklıktan ayrılsa dahi 
bunu ifşa etmek suç» Neden ortaklıktan ay
rılırım? Kötü yöneticilerin faaliyetinden mem
nun değilim de ondan. O halde benim ilâniha-
ye onlarla çalışmam mukadder mi? Hayır, ben 
onların şu, şu, şu müspet suçlarını gördüm, 
ikaz ettim; tashih ve tedavi etmediler, o halde 
ben ekalliyette kalıyorum; «ne Şam'ın şekeri, 
ne Arabın yüzü» kabilinden ayrıldım gittim, 
ama gittiğim zaman ben alenen hakikati ilân 
edebilirim. 

Bugün siyasi partilerdeki üyeler partiden 
ayrıldığı zaman, içinde bulunduğu, vaktiyle 
müdafaasını, methini yaptığı siyasi teşekkülleri 
bangır bangır zemmediyor. Bunlar bir haki
kat. Niçin bunu cezalandırmıyoruz? O halde 
kooperatiftekini de cezalandıranlayız, 

Şimdi arkadaşlar, biraz evvel 21 nci mad
denin müzakeresinde de arzı kelâma çalıştım. 
Bu kanun Türkiye şümul hüviyeti ile çok mü
him bir kanun. Realitelere, tatbikatlara ve 
memleket gerçeklerine uyar şekilde dört başı 
mamur kanun olarak bu Meclisten çıkmalı. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan, vakti
niz doldu efendim. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Başüstüne 
efendim, 

Onun için sayın arkadaşlarım; 25 nci mad
denin komisyon tarafından geri alınması ve 
yeniden teemmül edilerek kusursuz şekilde 
Meclise getirilmesi uygun olur kanaatindeyim. 
Aksi takdirde, bunu ne pahasına olursa olsun 
komisyondan böyle geçmiş, Hükümet de bu-
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na «evet» demiş diye kabul ederseniz demokra
tik bir madde değildir, tatbikatta tamamen fi
yasko ile karşılaşırız. 

Takdir Yüce Heyetinizindir. 
Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Kasım 

önadım, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, Sayın 
milletvekilleri. 

25 nci madde hakkında konuşan arkadaşları
mız, meseleyi ters tarafından ele aldılar, «De
mokratik olmazmış, kanun iyi çıkmazmış» bu
yurdular. Meseleyi bu tarafından almaya, bu 
açıdan alarak konuşmaya lüzum yok. 

Kooperatifler kanunu tasarısının Türkiye 
şümul bir kanun olduğunu ve Türkiye'de ilk de
fa müstakil bir kanunu tedvin edeceğini nazara 
alan komisyonumuz, 2,5 ay müddetle 13 içtima 
yaptı ve radyo ile de tarihlerini bildirdi. Sebebi 
şu idi : Meraklı milletvekilli arkadaşlarımız, 
müesseseler gelsinler, fikirlerini bizzat veya 
mektupla belirtsinler. Nitekim, bu tasarı komis
yonda müzakere edilirken, 18 müessesenin ihti
sas şubelerini temsilen eleman iştirak etti. 

Şimdi, 25 nci madde «Sır saklama maddesi». 
Arkadaşlar, «Olur mu böyle şey?» diyorlar. 

Değerli milletvekilleri, bir söz vardır : «Oku
yup da yazan mı çok bilir Dalıp da yüzen mi » 
Kooperatifçilikte tatbikattan gelmemiş arkadaş
lar, maddeleri kendi bilgileri, kendi görüşleri 
zaviyesinden eleştiriyorlar. Mesele böyle değil. 
Sadece bu kanunda yer almıyor bu hüküm, Ti
caret Kanununun 363 ncü maddesini okursanız 
aynı hükümler anonim şirketler için, halen koo
peratifler için mevcut. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — O bahset
tiğiniz husus şirketlere aittir, Sayın önadım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Devamla) — Halen kooperatifler için 
de mevcut. Çünkü, Ticaret Kanununun «Koope
ratifler» bölümündeki maddelerin yetersizliği 
düşünülmüş ve statülere, «Kooperatif anasözleş-
melerine bu kanunda, bu statüde olmıyan hu
suslarda, Ticaret Kanununun anonim şirketler 
hükmüne atıf yapılır.» denmiştir. Bunu oku
mak suretiyle vaktinizi almak istemiyorum, 363 
ncü maddedir. Aynı hususlar, 25 nci maddedeki 
hususlar orada vardır. 

426 — 
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tş sırları nedir? Meselâ, Tariş'in margarin I 
formülü, bir iş sırrıdır. Bunu satmalacak bir 
müessese, pekâlâ bir ortağı veya orada çalışanı 
satınalabilir. 

Bir şey daha söyliyeyim - Bursa'da başımız
dan geçti - suni ipek ithalâtı yapan bir koope
ratifin ortağı sırdan verdi, İstanbul'da bir gay
rimüslime sattı. Milyonluk ithalât yapan bir 
kooperatiftir, halen de faaliyettedir. 

Başka bir misal vereyim : Yönetim kurulu 
toplanmıştır. 500 000 m2 arsa alacaktır, pazarcı
ğını yapmıştır. Evvelâ anlaşmamıştır, acaba bi
raz daha fiyatı düşürebilir miyim, diye; bu da 
olmuştur Türkiye'de. Bunu haber alan ortak, 
arsa sahibine haber vermek suretiyle o koope
ratifin, her m2 sinden 2 liradan bir milyon lira 
zarar çekmesine sebebiyet vermiştir. 

Bu madde, kooperatif hükmi şahsiyetinin, 
dolayısiyle bütün ortakların haklarını koruyan 
maddedir. Kooperatife zarar vermiyecek sırlar 
esasen tadadedilmiştir. Bilançosunu, kâr ve zarar 
hesaplarının hepsini her ortak etüdedebilir ve 
bilir. Hattâ, murakabe heyetine seçilir. Muraka
be heyetüeri, ortaklar adına kooperatif muame
lâtını teftiş eder. Kooperatifin hayatiyetiyle il
gili bir husus görür ise umumi heyeti toplama 
yetkisi vardır. 

Değerli milletvekilleri, kim ne derse desin, 
kooperatifler kazanmaya mecburdurlar. Koope
ratifler kazandıkları müddet ve nisbet dâhilinde 
ortaklarına faydalı olurllar. Kazanmaları için de, 
iş bilmeleri ve birtakım meseleleri, kendine mah
sus meseleleri tesbit ve takibetmeye mecbur
durlar. Bahsettiğimiz iş sırlan, ki 3 - 4 tane mi
sal de verdim, bunlardır. Yani, hiçbir ortağın, 
«Sen bu sırn verdin» diyerek yakasına yapışa
cak bir yönetici çıkmaz, böyle bir şey olmaz. 
Ama, Türk kooperatifçilik hayatında tesbit edil
miştir ki, bir ithalât işinde, bir margarin yağı 
meselesinde, bir arsa meselesinde, kooperatif 
içerisine giren ve «Kooperatif ortağı» adı altın- | 
daki birtakım insanlar kooperatif sırlannı sat
mışlardır, diğer ticari müesseselerin sırlarında 
olduğu gibi... 

Sayın Onan «Kötü idarecilerin yüzünden 
kooperatif ortağı aynlır.» diyor. İdarecinin de 
kötüsü vardır, ama ortağın da tufeylisi vardır. 
Yok mudur? Esnaf kefalet kooperatiflerine, 
münhasıran kredi alıp ödememek üzere musallat | 

I olan az kişiler mi vardır, bunlar tesbit edilmiş
tir. Biz bunlan konuşmak için gelmedik. 25 nci 
madde komisyonumuzda çok uzun müzakerelere 
tabi tutulmuştur. Bir kooperatifin başarıya ula
şabilmesi için, kendine mahsus iş sırları elbette 
olur. Bu sırlan ifşa edenler, Ticaret Kanununun 
363 ncü maddesinde zikredildiği gibi, bu cezala
ra tâbi tutulmuştur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu, buyu

runuz. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhte

rem arkadaşlanm, benden evvel konuşan ko
misyon başkanı isabetli noktalara temas etti
ler. 

İş sırlarının ifşa edilmemesi, ticari hayatın, 
kooperatiflerin yaşaması ve kazanç sağlıyabil-
mesi için ilk şarttır ve bunu esas itibariyle de 
Ticaret Kanunu zaten müeyyidelemiştir. 

Şimdi benim bu konuda üzerinde durmak 
istediğim husus şudur : 

Gerek âmme sırlannda, gerekse Ticaret Ka
nununun yasakladığı «sırlar» da olsun, bir in
sanın sırn dışıanya verebilmesi için, o sırrı öğ
renme yetkisine sahibolması lâzımdır. Şimdi, 
maddenin bir fıkrasında sim öğrenme yetki
sini alıyorsunuz, «öğrenme yetkisi yok» diyor
sunuz. Peki, ortağın birisi dışanda başka tür
lü bir vasıta ile öğrenmiş, kahvede öğrenmiş, 
gazeteden öğrenmiş olduğu, âmmeye mal ol
muş bir sır. Peki, bu sim mücereet olarak «if
şa etti» diye bu adamı cezalandıracak mıyız? 
Bunu hangi ceza prensiplerine uyduracağız. 

Bir sımn sır olabilmesi için, o sim öğren
me yetkisine sahibolması lâzım, yani bir mesu
liyeti olması lâzım. Mesuliyet yok. Kanunen 
yasak ediyorsun «hiçbir sırrı öğrenemezsin» di
yorsunuz, ondan sonra «Sim ifşa ettin, mah
kemeye yollıyacağım ve 1 yıla kadar hapis ce
zasına mahkûm edeceğim» diyorsunuz, M, bunu 

l hukuk prensiplerine bağdaştırmak mümkün 
olmuyor. 

Sayın Başkanımın ileri sürdüğü fikirlere 
aynen iştirak ediyorum, doğrudur. Ticari sır 
ifşa edilmez. Müessese yaşıyaoaktır. Bâzı sırla
rın ifşasında müessese büyük zarar görür, doğ
ru. Ama, siz ortaklara bir defa peşin olarak 
diyorsunuz: «Senin sır öğrenme yetMn yok.» 
O zaman Ceza Kanunu müeyyidesinin karşısıaı-
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da da cezalanmasına imkân yok. Gazete ilân 
etmiş veya her hangi bir firma, her hangi bir 
şahıs, her hangi bir Mşi bir sırrı öğrenmiş, 
ben de ondan öğrendim, gazeteden okudum. 
Bunu ifşa ettim, diye beni cezalandıramazsınız. 
Asıl hazin olan tarafı budur. Bu ciheti ballede-
bilirsek mesele kalmaz. Yok, bu ciheti halle-
demezsek, hakikaten hukukan bu mesele karı
şık olur ve altından çıkmamıza imkân kalmaz. 
Bu ciheti komisyon aydınlatsın ve biz de, bu 
maddeye oy verelim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Kemal Çetinsoy, buyu

runuz. 
KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Çok sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri, huzurunuzda, 
tatbikatçı bir arkadaşınız olarak bu madde 
üzerinde görüşlerimi açıklamak üzere bulunu-
lyorum. 

Daha önce verilen bir karar gereğince, mad
de hakkında değişiklik önergesi vermekten 
mahrum olduğum için, düşüncelerimin zabıtla
ra geçmesi için arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bir kooperatif orta
ğının vakıf olduğu sırları açıklamasının suç 
olup olmaması prensibi üzerinde durmak lâ
zım. Her meslekin kendine göre bir sırrı var
dır. Bir meslek adamı bir avukat kendisine 
tevdi edilen sim mezara götürmeye mecbur
dur. Bir doktor, kendisine tevdi edilen s im 
mezara götürmeye mecburdur. Sırrı tevdi ede
nin muvafakati olmadıkça açıklaması evvelâ 
ahlâka, sonra hukuka aykırıdır. 

Bu itibarla meslek sunum açıklanması hu
susunda beyanda bulunan arkadaşların fikir
lerine iştirak etmiyoruz. 

Kooperatif de her şeyden evvel ortakların 
kâr sağlıyan bir müessese bulunduğuna ve ti
cari müesseselerin kendine has sırları olduğu
na göre, kötü maksatla da olmasa, oraya giren 
bir ortağın vâkıf olduğu sırlan açıklaması ha
kikaten suç sayılmalıdır ve gerek Hükümeti, 
gerek komisyonu, bu mevzuda gösterilen has
sasiyetten dolayı tebrik etmek isterim. 

Yalnız, kanun yapmak sanattır, tetMk etti
ğim zaman, şimdi gördüm M, burada ufak bir 
iki nüans vardır, bu tatbikatta büyük hatala
ra sebebolur. Birinci hata, aynen okuyorum, 
«hiçbir ortak kooperatifin iş sırları öğrenme-
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ye yetkili değildir» deniyor. Bir tabı hatası ol
duğunu zannediyorum, «sırları» değil, «sırları
nı» olması lâzım. 

Gelelim ceza meselesine; verilen cezanın az
lığı çokluğu takdire kalmış bir mesele olarak 
düşünülmüş olduğu için, bu mecburiyete uymı-
yan ortak, meydana gelecek zararlardan koo
peratife karşı sorumlu olduğu gibi, koopera
tifin şikâyeti üzerine, husule gelen zararın mik
tar ve mahiyetine göre takdir hakkı var hâki
min. «Husule gelen» deniyor. O anda, sırrı if
şa ettiği zaman hâsıl olmuş bir zarar yoksa? 
Bu itibarla biraz evvel sözüme başlarken arz 
ettiğim veçhile, «husule gelen veya gelecek» 
demek lâzım idi, nâçiz kanaatime göre. İleride 
de bir zarar tahassül edebilir. 

Sonra, hapis cezasının âzami haddi de yine, 
bir kooperatif ortağı olması bakımından, fazla 
tutulmuş gibi geliyor bana. Yani, «bir seneye 
kadar» yerine «bir aya kadar» ve diğer ceza
lar «birlikte verilmek» kaydı konmalıydı. 

Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhte

rem arkadaşlar, 25 nci maddede Hükümet ta
sarısının ihtiva ettiği esaslar, komisyonunkine 
nazaran, kooperatifçilik prensiplerine daha uy
gun esasları benimsemiştir. 

Filhakika, birinci fıkra, geçici komisyon
da kaale alınmamış, son fıkrada... 

Şimdi yalnız kooperatifte ortak olan kişile
rin denetçiler vasıtasiyle kooperatif muamelâ
tına tamamen nüfuz etmeleri imkânları açık ol
malıdır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Biz o fıkrayı başka mad
delere aldık. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Vaktini
zi almıyayım öyleyse, başka maddeleri almış 
arkadaşlar. Benden evvel konuşan arkadaşım 
mühim bir noktaya temas etti, ona değinmek 
istiyorum. 

Kooperatife her hangi bir şekilde zarar 
iras edilmemiştir., ama verilen bilgiyle iki sene 
sonra, bir sene sonra zarar iras edilebilir. Bu 
Hükümet tasarısında derpiş edilmiş, daha ge
niş ölçüde. Her hangi bir zarar umulmasa dahi, 
daha geniş ölçüde... 
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Sebep şu arkadaşlar, kooperatifçilik hare
keti, tarih boyunca rakip özel sektör teşeb
büsleriyle çetin mücadeleler sonunda gelişe-
bilmiştir ve kooperatiflerin rakibi olan hususi 
teşebbüsler, kooperatiflerin içlerinden adam
lar çalmak suretiyle, kooperatifleri ademi mu
vaffakiyete uğratmak için çeşitli tertipler al
mışlardır. Kooperatifçilik hareketlerinde bu
na çok raslanır. 

Hükümet tasarısı, bütün bu kooperatifçi
lik hareketlerinin seyrini yakından takibede-
rek bildiği içindir ki, o anda zarar iras edil
miş olmasına bakmaksızın ileride gelebilecek 
zarar, hattâ kooperatifçilik ahlâkı bakımından, 
bir zarar umulmasa dahi, bu sırları ifşa eden
lerin ceza görmesini derpiş etmiş. 

Daha çok ihtilâflar, kooperatifin ne oldu
ğu ve ne olmadığı hakkında sarih ve müşte
rek bilgilerin mevcudolmamasmdan doğmakta
dır. Kooperatifçilik sadece sosyal bir hareket 
değil, kooperatifçilik çok yönlü olan insanı, 
her tarafıyla geliştirmek maksadını gözeten 
bir hareket. Yalnız ekonomik değil, yalnız 
sosyal değil, kültürel değil, ahlâki bir zemini 
olan harekettir. 

Almanya'da Rayfazyen kooperatifleri or
taklarında aradığı ahlâki vasıflar bakımından 
«Alman köylüsünün ahlâki gelişmesinde müs
pet rol oynamıştır» diye bütün kitaplar ya
zar. Sarhoş olan kooperatife giremez, kumar 
oynıyan kooperatife alınamaz. Kooperatif, 
üyesine hizmet eden, yardımı olan bir mües
sesedir. Sarhoşu almıyor ne yapsın? O, sarhoş
luktan vazgeçmek mecburiyetini duyuyor. Ku
mar oynayanı almıyor, ne yapsın? Kumar oy
namaktan vazgeçmek lüzumunu hissediyor. 

Kooperatif sadece üye olanın şahsını de
ğil, çoluk çocuğuyla, karısıyla, bütün yönüy
le aileye hizmet etmek maksadını gözettiği 
için, Garp memleketlerinde sosyal yönden, kül
türel yönden, ahlâki yönden ve aile bağları
nın çözülmesine karşı sıkıştıran bir hareket 
olarak da geliştikleri memlekette büyük hiz
metler ifa etmiştir. 

Bu bakımdan Hükümet tasarısı, bu anlattı
ğım zihniyeti ihtiva etmesi itibariyle, Komis
yonda tadil edilen şekilden çok üstündür. 

Baştaki fıkrayla sondaki fıkrayı başka mad
delere almış arkadaşlar, onu farketmemiştim, 
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ama kooperatifte öğrendiği bir sırrı dışarıda 
ifşa ederek, zarar iras etsin veya etmesin, sırf 
kooperatifçilik ahlâkiyatına mugayir hare
ket 'ettiği için onun, Hükümet tasarısında be
lirtildiği şekilde ceza görmesi, Türkiye'de de 
kooperatifçilik hareketinin bütün yönleriyle, 
kooperatifler içerisinde doğması ve gelişmesi
ne imkân verecektir. 

Eğer Komisyon lütfeder, Hükümet tasarı
sındaki o fıkrayı da ilâve ederse maddenin 
aynen oylanmasında mahzur görmemekteyim. 

Bilhassa rica ediyorum arkadaşlardan, koo
peratifi lâalettayin bir ticari şirket şeklinde 
mütalâa etmemize imkân yoktur. Çok geijiiş 
cepheli bir harekettir ve kurulup geliştiği 
memleketlerde her yönünden gerek cmiyetin, 
gerek üyesi olan kişilerin ve ailelerin gelişme
sinde müspet rol oynamıştır. Hükümet tasa
rısı bu görüşe, bu maddenin tedvininde daha 
çok yer vermiştir, bu ufak tâdili de lütfeder 
Komisyon kabul ederse isabetli olur kanaatin
deyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Ünlü, buyurunuz. 
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Muhterem ar

kadaşlarım, 25 nci maddede birtakım aksaklık
lar vardır. Bu hususta birçok arkadaşlarımız fi
kirlerini beyan ettiler. Bu fikirlerden ilham 
alınması icabederken sayın komisyon sözcüsü, 
bu yönde fikir beyan eden arkadaşları tatbikat
ta birtakım bilgisizlik durumu ile itham etti. 
Bu, iyi bir şey değildir ve bunun iyi bir davra
nış olarak da kabul edilmiyeceği kanaatindeyim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — O sizin hüsnü kuruntunuz. 
Ben öyle bir şey düşünmedim. 

HASAN ÜNLÜ (Devamla) — Şimdi «defter 
ve haberleşme» ile ilgili olan hususlarda yönetim 
kurulu ve genel kurulun müsaadesi dâhilinde 
ortaklar bilgi sahibi olacaklar, diğer hususlar
da bilgi sahibi olamıyacaklardır. 

Demin Sayın Fethi Çelikbaş beyan ettiler, 
kooperatif birçok yönü ile millete, memlekete 
hizmet eden bir teşekkül olarak kuruluyor. Bir
çok ekonomik ve sosyal meseleleri, eğitim mese
lelerini camia yönünden ele almak ve bu yöndıen 
gerçekleştirmek, topluma hizmet etmek maksa-
diyle bu kanun huzura getiriliyor. Peki şimdi 
burada eğitim yönünü ele alalım: Bir koopera
tifin üyeleri bilgi sahibi olamazsa, bir köydeki 
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vatandaş o köydeki bir kooperatifte bilgi sahi
bi olamadığı takdirde yarın diğer bir köye, c 
ortak ayrılıp gittiğinde köylü vatandaşa örne-
olursa bunda ne gibi bir suç vardır? 

Bir diğer hususu beyan edelim: Bir koope
ratifin üyelerinden bâzıları, meselâ Ankara'da 
kurulan bir kooperatifi kabul edelim, bu koope
ratiften bir kısmı ayrılır da Anadolu'nun bir 
vilâyetinde aynı neviden bir kooperatif kurarsa 
ve bu yönde bir rekabet olursa, cemiyet hizme
tinde ve her yönden aynı nevide bir gelişme olur
sa, bunda bir suç aranılır mı? Bu gibi durum
larda bir kooperatif kurulu, üyeleri bilgi sahfi 
olmazsa, sen Anadolu'nun diğer taraflarında 
kooperatif kurdurmaya nasıl teşebbüs edersin? 
Bilgi sahibi olanuyan insanları yetiştirmezsen 
kooperatifi Türkiye'de nasıl geliştirirsin? 

Şu hale göre madde, doğrudan doğruya mer
keziyet sistemine dayanan ve muayyen şahısla 
rı zenginleştirmeye doğru götüren bir madde 
dir. Ben bu maddeyi böyle kabul ediyorum. 

Kooperatifçilikte esas insanların gücünü bir
leştirmektir, insanları Türkiye çerçevesi içinde 
topyekûn bir gücü birleştirmektir, ilerdeki 
maddelerde «Kooperatifler Birliği» diye hüküır> 
ler mevcuttur. Orada, kooperatifte bulunan bi-" 
vatandaş ayrılır, diğer tarafta aynı neviden bir 
kooperatif kurarsa «bunun sırrını oraya götür
müştür» diye sen bunu burada ceza hükmü ile 
tehdidedersen orada birlik ve bir başka koopera
tif kuramazsın. 

Sayın komisyondan istirhamım, Türkiye'nin 
durumunu topyekûn ele alarak ve kooperatifleri 
sosyal bünye yönünden, güc birliği yönünden, 
eğitim yönünden ele alarak, maddeyi bu şekil
de tanzim edip huzura getirirlerse ilerde koope
ratiflerin gelişmesine de büyük yardımları ola
cağı kanaatindeyim. 

Saygılarımla. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Komisyon adına söz isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın önadım. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlar, değerli arkadaşlarımızın konuşmasını 
kanunun tümü hakkında yapılan konuşmalara 
benzettim, kusura bakmasın. 

Bu tasarının ne getirdiği, komisyonun kale-

ıe alarak yazdığı 10 sayfalık raporda yazılıdır. 
Biz 25 nci madde ile yalnız kooperatifin iş 

urlarını kastettik. Esasen iş sırları; yönetim ku-
ulu ve müdüriyet arasındaki sırlardır. Demin 
curada teker teker de anlattım, misaller verdim. 
looperatif eğitimini 25 nci madde engellemez. 
"asarımızın 70 nci maddesiyle 80 nci maddesi

ne kadar kooperatif birlikleri, merkez birlikleri, 
Türkiye Millî Kooperatifler Birliği ve Danışma 
lurulu Türkiye'de kooperatifçilik eğitimini ya
laklardı r . Kaldı ki, Hükümet de bu vazife
mle ayrıca tavzif edilmiştir. 

Ben deminki konuşmamın başında, «Türlü
ye'de ilk defa kooperatifler kanun taaarısı ha
rılandı, ilk defa bir kanun tedvin edilecek, bu-
mn birçok müesseseler tarafından, sayın mil-
etvekilleri tarafından duyulması için radyoda 

komisyonumuz 13 toplantısını anons etti, duyur
du.» dedim. 

Elbette tatbikattan gelen arkadaşlarla, koo
peratifçiliği yalnız Karınca Dergisinde okuyan 
ırkadaşlar arasında fark olacaktır. 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Onun için koo
peratifçiliği bu hale getirdiniz. 

BAŞKAN — Sayın Akal, rica ediyorum ye-
inizden karşılıklı görüşmeyiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
3NADIM (Devamla) — Tekrar ediyorum, el-
ette tatbikattan gelen arkadaşlarla, kitaptan 
•kuyan arakdaşlar arasında bâzı farklar olcak-

tır. 
HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Tatbikattan gel

miş arkadaşlar bugünkü halin içyüzünü bilirler 
mi? 

BAŞKAN — Efendim, hatibe müdahale et-
neyiniz, siz de fikirlerinizi söylediniz Sayın Ha-
ıan Ünlü, Sayın Yaşar Akal. Hakkınız yok efen-
lim. Siz de fikirlerinizi söylediniz dinledi on
lar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Devamla) — Türk kooperatifçiliği 
bu haliyle bile iyi yoldadır. 

Bâzı sayın arkadaşlarımızın, «Kooperatifçili
ği bu hale getirdiniz.» diye tecavüze kalkmala
rını teessüfle karşılarım. Kooperatif binalarının 
önünden geçmekle kooperatifçilik öğrenilmez. 
Ben burada gayet açık olarak «Tatbikattan ge
len arkadaşlann elbette bâzı sıkıntıları bilmesi 
doğrudur.» dedim. Bu doğrudur. 
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Ben gayet iyi biliyorum. Bakkallar Federas
yonu Kongresinde benim bir arkadaşım da, yu-
murtanm nasıl satılacağını bakkal esnafına öğ
retmeye kalkmıştı. Ben bunları gayet iyi bili
rim, o sayın arkadaşımız da buradadır, istemi
yorum böyle bir münakaşaya girmeyi. 

Tasarımızın 25 nci maddesi şimdiye kadar 
izah ettiğimiz hükümleri getirmektedir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde baş

ka söz istiyen yoktur. Bu itibarla önergeleri sı
rayla okutup oyunuza arz edeceğim. 

Yalnız Sayın Reşit Ülker arkadaşımız şimdi 
bir önerge vererek (Hükümet tasarısının 25 nci 
maddesinin oya konmasını arz ve teklif ederim.) 
diyor. 

Benim anlayışım, daha evvelki bir birleşim
de kabul edilen Sayın Boyacıoğlu'nun önergesi 
muvacehesinde, o önergede yazılı tarih de geç
miş olduğuna göre, artık yeni önerge kabul edi-
lemiyeceği merkezindedir. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — izah sadedin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bunu izah için söz istiyorsu
nuz. Sayın Ülker, evvelâ bu meseleyi hallede
lim. 

Görüşülmesi gereken konu şudur: Müzakere
si yapılan bir madde üzerinde yeniden önerge 
verilir mi, verilmez mi? Yani, açmış olduğum 
u<?ul müzakeresi budur. 

Sayın Reşit Ülker bunun lehindedir, yani 
verilebilir diyor. 

Sayın Çelikbaş, sizin mütalânız lehinde mi 
aleyhinde mi? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Lehinde 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Çetinsoy siz? 
KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Lehinde 

efendim. 
BAŞKAN — O zaman Sayın Ülker ve Sayın 

Çelikbaş'a, lehinde söz vereceğim. Sayın Talât 
Köseoğlu'na aleyhte söz vereceğim. 

Buyurunuz Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka

daşlarım, bu usulü, esastan kabul etmemekle 
beraber, Yüce Meclisin verdiği karara uyarak 
bir tatbikat yapıyoruz. Muayyen bir güne, mu-
ayen bir süreye kadar, önergeler veriliyor ve an
cak Yüce Mecliste hangi madde üzerinde öner

ge verilmişse o madde üzerinde müzakere açılı
yor ve bu müzakereye, demin de tartışmasını 
yaptığımız gibi, yalnız önergeyi verenler değil, 
gayet yerinde olarak önerge vermiyen arkadaş
ların da katılması, konuşması suretiyle Mecjlisin 
tasarrufu altına giriyor. Yani Meclis, o madde
yi tamamen İçtüzük hükümlerine göre konuşu
yor. 

Şimdi bu konuşmalar sırasında gerek komis
yonun açıklamaları, gerek değerli milletvekille
ri arkadaşlarımızın kürsüden söyledikleri sözler 
karşısında yeni bir fikra sahiboluyor Meclis. 
Bu fikri uygulayacak bir önerge veriliyor. Bu 
gayet tabiîdir. Niçin konuşuyoruz öyle ise? 
Niçin yalnız önerge üzerinde konuşmuyoruz, 
önerge ile sınırlı, önergelerin sınırları içerisinde 
konuşmuyoruz da tümü üzerinde konuşuyoruz? 
Çünkü, konuşma imkânı hâsıl olmuştur. 

önerge vermekle uzamak da bahis mevzuu 
değildir esas itibariyle. Nihayet önerge oku
nacak, kabul edilecek, edilmiyecek. 

Sayın Çelikbaş'm biraz evvel konuşması üze
rine, l on de karşılaştırdım oturduğum yerden. 
Konuşmak da istemedim, söz de almadım, uza
masın, arkadaşlar konuştular, dedim. Fakat 
gördüm ki, Hükümetin getirdiği metin çok esas
lı bir metin. Oradaki kullanılan bir ibarenin ko
misyonca değiştirilmesi tamamen anlamını de
ğiştiriyor. Ben de tuttum, bir önerge verdim, 
«Hükümet tasarısındaki metnin oya arzını teklif 
ederim.» eliyorum. Şimdi bu burada oya kona
cak, yarım dakika bile sürmiyen bir muamele ya
pılacak. Bu her bakımdan, hem pratik bakım
dan, hem de bu içtüzüğün hâkimiyeti bakımın
dan, Mecliste milletvekilerinin kanun yapma 
tekniği bakımından tamamen doğrudur. 

Onun için rica ediyorum, Sayın Başkandan. 
Şimdiye kadarki anlayış tarzları, yorum tarz
ları, şahsi kanaatime göre - ki, Meclisin umumi 
havası da bu noktadadır - olumlu bir şekilde git
miştir. Konuşulmuş, bitmiş bir madde üzerinde 
verilmiş bir önergeden hiçbir şey kaybetmeyiz. 
Aksini yaptığımız zaman usulsüzlük yapmış olu
ruz. Böyle kanunların Anayasa Mahkemesinde 
iptali her zaman mümkün olduğu inancını taşı
yorum. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu, aleyhte. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 

arkadaşlar, Yüce Meclisimizin almış olduğu bir 
kararla önergelerin verilme tarihi tesbit edilmiştir 
ve o tarihte bu konu bitmiştir. Yani yeniden bir 
önerge verilmesi mümkün değildir. Ancak ye
niden bir ikinci önerge verilir, usulî muamele 
değişir, bu ayrı bir mevzu. 

Şimdi Reşit Ülker arkadaşımız diyor ki, bu 
madde üzerinde bir önerge verilmiştir ve müza
keresi yapılmıştır. Bu değişiklik önergesini ver
mekle ne zararımız olur?. 

Çok zararımız olur. Elli tane önerge şimdi 
verebiliriz, yüz tane, bin tane önerge verebiliriz 
şu anda. Ne olacaktır? Her birinin okunması 
dahi bu maddenin gecikmesini meydana getirir. 
O bakımdan bir usulî muameleyi zorlamakta fay
da ne? O zaman diyebilirim ki, niçin daha evvel 
bu maddenin değiştirilmesi için zamanında öner
ge vermediniz? 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Komisyon na
sıl değiştiriyor? 

TALÂT KÖSEOLU (Devamla) — Komisyo
nun ayrı bir hususiyeti var. Artık bu müzake
renin ışığı altında kabul veya âdemikabul, ya
hut da daha iyi bir şekle sokuyor. Bu gayet 
normaldir. 

O bakımdan bunu zorlamakta bir fayda yok. 
Bir usul kurulmuştur. Bugünkü usul değildir 
bu, eski bir usuldür. Muayyen zaman içerisin
de önergeler verilecektir. Bundan sonra eğer 
bu usulü zorlarsak, bu sefer ikinci bir önerge 
verilebilir, önerge verilmiyen maddelere de teş
mil edersek bu işin altından çıkmamıza imkân 
kalmaz. Onun için önergenin reddi gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, buyurun le
hinde. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, muhalif bir parti mensubu olarak 
Hükümet tasarısını, iktidar partisi mensubu 
arkadaşlara karşı savunmak, hakikaten üzerin
de durulacak bir noktadır. 

Ne için bunu savunuyoruz?.. Demin arz et
tim, ki, kooperatifçilik aslında tek yönlü bir 
haretket değildir. Birçok arkadaşlarımız, lâalet-
tayin bir şirket şeklinde tasavvur ediyor. Hiç 
de öyle değildir. Kooperatif, nevi şahsına mün
hasır bir topluluktur. Hattâ bâzı memleket
lerde adına «şirket» demezler, «kooperatif şir
keti» demezler. Bu bakımdan Hükümet tasa

rısı, demin de arz ettiğim gibi, kooperatifçi
liği çok cepheli bir hareket olarak tesbit et
miş, çünkü teknik servisleri var, mütehassıs
larla meseleyi konuşmuş, ona göre hükümler 
serd etmiş. 

Bundan evvelki müzakerelerden bir tanesin
de hatırlarsınız, komisyon tadili ile Hükümet 
tasarısı karşılaştırıldığında, Hükümet tasarı
sını kabul ettiğimiz bir nokta çıktı. İki gün 
veya üç gün evvelki bir toplantıda Sayın Bakan 
çıktı, «Biz Hükümet tasarısının uygun olduğu
nu savunuyoruz, ayni görüşteyiz» dedi ve oy
landı. Hattâ Komisyon da katıldı, o kabul 
edildi. 

Komisyonun, son derece isabetli bir görüşü 
ihtiva eden Hükümet maddesine iltihak etme
mesi karşısında, bunun oylanmasını istiyen bir 
takririn, bundan evvelki kararımıza göre, 
«oya konamaz», demek suretiyle reddedilmesi 
katiyen doğru değildir. Kaldı ki, arkadaşlar, 
kendileri de ifade ettiler, komisyonun bir özel
liği var. Hükümetin de bir özelliği var. 

Bu bakımdan Hükümet tasarısı ile alâkalı 
her konuda, geçici komisyonun maddesini de
ğil, «Hükümet tasarısındaki maddeyi kabul ede
lim» diye bir arkadaşın o anda teklifte bulun
ması mümkündür. Bundan evvel kabul buyur
duğunuz takrirlere katiyen aykırı değildir. 
Çünkü ikiden birisini seçiyorsunuz. «Yeni bin 
tane takrir verilebilir» deniyor. Bin tane ve
rilemez arkadaşlar, bir tane verilebilir. «Hü
kümet tasarısındaki hükmü kabul edelim» 
diye. ikincisi verilemez ki. Üçüncüsü verilemez 
ki. Bu bakımdan... 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Burada 
beş tane teklif var beyefendi. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Hayır 
beyefendi, «Hükümet tasarısının 25 nci madde -
sini kabul edelim», diye ikinci bir takrir olabi
lir mi? Ötekiler ayrı, evvelce verilmiş olan tak
rirler. Bendeniz ondan bahsediyorum. Hükümet 
tasarısının ihtiva ettiği hükmü kabul edelim, 
diye bir arkadaş, verilen izahat karşısında, 
burada bir takrirle isteyebilir. Çünkü, komis
yonlarda yapılan tadillerin kâffesine Hükümet 
iştirak etmiyor. Ayrı görüşleri Hükümet be
nimsiyor, geliyor savunuyor. Bu bakımdan 
böyle bir mevzuda Hükümet tasarısının ihtiva 
ettiği hükmü kabul edelim, diye bir takrir 
verilmesi, bu âna kadar kabul edilen usullere 
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katiyen aykırı değildir. Üstelik işin iyi çık
ması için fevkalâde faydalı ve lüzumludur. 

Bu bakımdan ben, Hükümet tasarısının ih
tiva ettiği hükmün kabulüne dair verilmiş olan 
takririn müzakerelere son derece uygun, ka
rarlarımıza ve maksada da uygun bir takrir 
olarak görüyor ve kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir usûl meselesi 
müzakere ediliyor, iki arkadaş lehinde ko
nuştu. Bir arkadaş aleyhinde konuştu. Şimdi 
bu usûl müzakeresi çerçevesi içinde, Hüküme
tin de söz hakkının önceliğini göz önünde tu
tarak, buna rağmen soruyorum, siz aleyhte mi 
konuşacaksınız bu durumun? Yani ne suretle 
söz vereyim size bir usul meselesi tartışılıyor. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa) — Sayın Başkan, Sayın Çelikbaş'm bu
rada söylediği hususlar, bâzı mevzuların gerekli 
şekilde açıklığa kavuşmadığını gösteriyor. 

BAŞKAN — Tamam, şu halde siz bu mesele
nin aleyhinde görüşeceksiniz, buyurun o halde. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa) — Muhterem arkadaşlarım, şimdi Sa
yın Çelikbaş, Hükümet kendi tasarısını savun
muyor, tarzındaki ifadesinde bir açıklama yap
makta zaruret var. 

25 nci maddenin birinci fıkrası, komisyonun 
teklifi ile 66 ncı maddenin son fıkrası olarak git
miştir. Yine 25 nci maddenin son fıkrası 24 ncü 
maddeye ilâve edinmiştir. Burada kalan kısım, 
yani ikinci fıkra, Komisyonun Başkanlığa ver
diği bir ilâve takrirle komisyonun teklifi olan 
25 nci maddenin alttan ikinci satırda «husule 
gelen» den sonra «veya gelmesi melhuz» şeklin
de yaptığı tadille mesele Hükümetin teklifine 
uygun şekilde huzurunuza getirilmektedir. 
Onun için meselenin müzakeresini tamamlama
dan bir usul içine getirmekle, zannediyorum ki, 
zamanımızı harcıyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi, Başkanlıkça halledilme
si lâzımgelen mesele şu : İşin esasına girmeden, 
yani Hükümet tasarısı mı isabetlidir, komisyo
nun getirdiği teklif mi isabetlidir, biz Başkanlık 
olarak bunun münakaşası içinde değiliz. 

Yüce Meclisin bundan önce ailmış olduğu bir 
karar var; Sayın Boyacıoğlu'nun takriri üzeri
ne. «Sadece önerge verilecek maddeler üzerine 
müzakere açılacaktır» denmiş ve bu takrirlerin 

I verilmesi için de bir süre tâyin edilmiş ve ondan 
sonra takrir alınmamış. 

Şimdi, üzerinde takrir verilen maddelerin 
müzakeresini yapıyoruz. Sayın Reşit Ülker arka
daşımız yeni bir takrir veriyor. Benim Meclisten 
istediğim karar bu. Bu işin bir kere prensibini 
halledelim ki, bundan sonra bu tartışmalar de
vam etmesin. 

Yüksek Heyetiniz bunun lehinde ve aleyhin
de olan görüşmeleri dinledi. Bu takririn kabul 
edilmesi lehinde olanlar lütfen işaret buyursun
lar... Kabul etmiyenler lütfen işaret buyursun
lar... Kabul edilmiştir, efendim. 

Üzerinde müzakere yapılan maddelerde sa
yın milletvekilleri, tıpkı komisyon gibi, yeni 
önerge verebileceklerdir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Bunun ak
sine bir teklif de var. 

BAŞKAN — O da ayrı bir teklif. Yani zatı-
âliniz önerge verilebilmesini müdafaa ettiniz, 
ama bunun da daha sınırlı olmasını, yani sadece 
Hükümet tasarısının kabulü için önerge veril
mesini savundunuz. Bunun aksi de her zaman 
çıkabilir. Bir milletvekili üzerinde müzakere 
açılmış olan maddede Hükümet tasarısının ka
bulünü değil de, lâalettâyin başka bir şekilde ta
dilini de teklif edebilir. Benim oya arz etmek ve 
Yüce Heyetin fikrini öğrenmek istediğim husus 
bu idi. Bu, bir kere kabul edildikten sonra zatı-
âlinizin ileri sürdüğü fikir evleviyetle kabul edi
lir. Yani onu da teklif edebilir bir milletvekili. 

Efendim, en aykırı önerge Sayın Ali Karcı'-
nm önergesidir. 

Önergeyi tekrar okutuyorum : 
(Adana Milletvekili Ali Karcı'nın önergesi 

tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) — Katılmı
yoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Reşit Ülker, Hükümet tasarısının 25 

nci maddesinin oya konmasını arz ve teklif ede
rim, diyor. 

Önergeyi okutuyorum : 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Hükümet tasarısının 25 nci maddesinin oya 

konmasını arz ve teklif ederim. 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 

BAŞKAN — Bir de Saym Kemal Çetinsoy'-
un teklifi var, onu da okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 25 nci maddenin Hükü

met teklifi veçhile birinci ve son fıkra haricola-
rak verilecek hapis cezasının bir ay olarak de
ğiştirilerek oya sunulmasını arz ve teklif eyliyo-
rum. 

Adana Milletvekili 
Kemal Çetinsoy 

BAŞKAN — Saym Reşit Ülker, siz bu öner
geye iltihak ediyor musunuz? 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Birinci ve son 
fıkralar haricolmak üzere olan takrire iltihak 
ediyorum. 

BAŞKAN Sayın Murat öner, siz iltihak 
etmiyorsunuz. 

MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — Benim 
önergeni daha aylandır, önce oylanması gere-
kir. Çünkü bir cümlenin çıkarılmasını istiyo
rum : 

BAŞKAN — Sayın öner, ben önergeleri sı-
rasiyle okutuyorum. Yalnız üstünde mutabakat 
hâsıl olacak mı diye sordum. 

Sayın öner'in önergesini tekrar okutuyorum. 
(Afyon Karahisar Milletvekili, Murat öner'

in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Siz Hükümet teklifini istemi

yorsunuz. Komisyon metninde bir değişiklik tek
lif ediyorsunuz. 

MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — Mü
saadenizle önergemi izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, izah edi
niz. 

MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — De
ğerli arkadaşlarım, daha önce oylanan önerge
nin oylanmasını bekledim, benim önerge ile ka
rıştığını gördüm, aynca izah etmek zarureti de 
buradan doğuyor. 

Ben, kooperatif sırlannın rahatça ifşa edil
mesini istemiyorum. Şimdi arz edeceğim; göre
ceksiniz ki, kaldmlmasını istediğim cümle ger
çekten faydasız, hattâ zararlı bir cümledir. 

Kooperatif genel kurulu ve yönetim kurulu 
izin verirse birçok şeyler incelenecek. Demek ki, 
inceleme iznini yönetim kurulu ve genel kurul 
verecek. Ama «iş sırlandır, sana izin vermiyo
rum» dediği zaman, kanuna dayanarak izin ver
memiş duruma girecek yönetim kurulu. Her şey 
«iş sırrı» haline gelecek ve ortak birçok bilgileri 
almaktan mahrum kalacak. 

Maddenin diğer cümlelerinde iş sırlarını ifşa 
eden ortak için müeyyideler konmuştur ve ye
rindedir, hattâ daha ağır müeyyideler konsun 
kooperatiffleri korumak için. Ama «ortak iş sır
larını öğrenmeye yetkili değildir» bu anlaşılır 
şey değil. 

Kooperatifin özelliği vardır, ticaret şirketle
rinden farklıdır. Ticaret şirketlerinde buna mü
masil maddeler kabul edilebilir, ama kooperatif 
daha ziyade ortağın şahsiyle ilgilidir, şahıs bir
liğidir, şahıslar kuruluşudur. Sermaye kuruluşu, 
sermaye şirketi değildir. Onun için ortak her 
şeysiyle kooperatifi benimsemelidir. Benimseme
lidir ki, kooperatifçilik gelişebilsin. Kooperati
fin idarecileri «iş sırrıdır» diye ortaktan birçok 
şeyleri saklamasınlar. 

Kendiliğinden öğrenirse ne olacak? O zaman 
dahi yetkisi yoktur, kendiliğinden öğrenme yet
kisi de yoktur, müeyyideyi tatbik et, diyeceğiz. 

Hulâsa olarak arz edeyim; madem ki, «sır
lan öğrenmek» yönetim kurulunun iznine bağ
lanmıştır, mademki «her hangi surette öğrenirse 
öğrensin sır ifşa ederse» müeyyidesi vardır, öyle 
ise «ortak yetkili değildir iş sırlannı öğrene
mez» demek manasız hale geliyor. Kooperatifleri 
ortaklara benimseterek geliştirmek istiyorsak, 
«iş sırlannı öğrenmeye yetkili değildir» şeklin-
de cümle çıkarılmalıdır. 

Saygılanmla. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bir de Sedat 
Akay arkadaşımızın önergesi var, o da komisyo
nun getirdiği metin üzerinde değişiklik yapılma
sını öngörüyor. Daha evvel okutmuştum, tek
rar okutuyorum. 

(Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Şimdi efendim, bunların içinde 
müzakere konusu olan komisyonun getirdiği me
tin olduğuna göre, en aykırı teklif Saym Reşit 
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Ülker'in teklifidir. Çünkü Hükümet tasarısın
daki 25 nci maddeyi olduğu gibi kabul edelim, 
diyor. 

Sayın Komisyon bu teklife katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) —Katılmıyoruz, Sayın Baş
kan. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — îlk ve son fık
ralar hariç. 

BAŞKAN — Tashih ediyorsunuz, yani? O 
zaman Kemal Çetinsoy'un teklifine iltihak edi
yorsunuz efendim, onu sordum zatıâlinize. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ufak bir 
nüans farkı var. 

BAŞKAN — Peki efendim, 
Sayın Reşit Ülker önergesini bu suretle 

tashih, tavzih ve tebdil ederek oya sunmamı 
istiyor. «Hükümet tasarısının 25 nci maddesi
nin birinci ve son fıkrası hariç, Hükümet ta
sarısının kabulünü teklif ederim» diyor. 

Komisyon bu önergeye katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka^ul eden

ler... 16... Kabul etmiyenler... 7. Kabul edilmiş
tir efendim. 

Şiîndi. komisyon filhâl katılıyor musunuz 
efendim? 

1. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'ntn, evvelce hizmete girmiş veya açılışı ya
pılmış tesislerin yeniden hizmete açılma ve temel 
atma törenlerine dair sorusu ve Başbakan Sü
leyman Demirel'in yazılı cevabı (7/461) 

18 . 8 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini 
saygı ile rica ederim. 

Artvin Milletvekili 
Turgut Altunkaya 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılıyoruz, Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Şu halde 
Saym Reşit ÜlkerUn şimdi kabul edilen öner-
nesini 25 nci madde olarak oyumuza sunuyo
rum. 

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

Sayın komisyon, sizin birtakım tashihleri 
öngören iki önergeniz vardı. Bu durumda bu
na yine zaruret var mı? Yani iş sırlanın... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Hayır Sayın Başkan. Ge
ri alıyoruz önergemizi. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon da, iki 
önergesini geri alıyor. 

Bu suretle 26 nci maddeye gelmiş bulunuyo
ruz. 

Efendim, vakit gecikmiştir. Birleşimin ba
şında kabul buyurduğunuz önerge gereğince, 
10 Aralık 1968 Sah günü saat 15,00 te toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,05 

Soru : 
Son zamanlarda Sayın Başbakan Konya ili 

ve havalisinde, Bursa ili ve havalisi ile Kara
deniz ve Ege illerinde hummalı bir temel atma 
ve hizmete açma gezileri yapmaktadır. Aslın
da basın tarafından aksettirilen demeç ve ha
berlerden de anlaşıldığına göre Başbakan, ev
velce hizmete girmiş veya açılısı yapılmış olan 
birçok tesisleri de yeniden hizmete açmak sure
tiyle bir ölçüde normal sayılabilecek tören ha
vasını aşarak partisinin propagandasını yap
maktadır. Bu sebeple: 

1. Kaç özel sektör tesisinin ve kaç kamu 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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sektörü tesisinin açılış ve temel atma törenleri 
yapılmıştır. 

2. Partisinin propagandası gayesiyle yap
tığı bu gezilere kaçar kişi katılmıştır. Bu 
heyetlerin seçiminde kullanılan usul nedir? 

3. Parti propagandası mahiyetini almış bu
lunan bu seyahatler için Devlet bütçesinden 
masraf yapılamıyacağma göre gezi masrafları 
nereden karşılanmaktadır. 

4. Bu masraflar Devlet bütçesinden kar
şılanıyorsa, şimdiye kadar ne kadar ödeme 
yapılmıştır? Veya yapılacaktır? 

T. C. 
Başbakanlık 6.11.1968 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-117/8222 
Konu : Artvin Milletvekili Tur
gut Altunkaya'nm yazılı soru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 1 . 11 . 1967 tarihli ve Kanunlar Mü

dürlüğü 5003/29715-7/461 sayılı yazınız. 
Artvin Milletvekili Turgut Altunkaya'nm, 

hizmete açılış ve temel atma törenleriyle ilgili 
18 . 8 . 1967 tarihli yazılı soru önergesinin ce
vabı, iki nüsha olarak, eklice sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Süleyman D'emirel 

Başbakan 

Artvin Milletvekili Turgut Altunkaya'nın, 
«Hizmete acılık ve temel atma törenleri» hak
kındaki vaızılı soru önergesinin cevabıdır. 
1. Hizmete açılma veya temel atma töreni 

yapılmış oltan özel ve kamu sektörü tesisleri 
ilişik cetvelde gösterilmiştir. 

Daha önce hizmete girmiş veya inşasına 
başlanmış, olduğu halde, yeniden hizmete açıl
mış veya temeli atılmış her hangi bir tesis yok
tur. 

2. Yurdun çeşitli illerine yapmış olduğum 
gezilerin parti propagandası ile hiçbir ilgisi 
yoktur. Bir Hükümetin Başkanının zaman za
man vatandaşlarla doğrudan doğruya temas 

edebilmek amaciyle geziler yapması ve dert ve 
istekleri yerinde görüp tesbit etmeye çalışması 
demokratik bir idarede hizmetin daha iyi ifa 
edilebilmesinin tabiî icabıdır. Bu sebeple, yur
dun her köşesine seyahatlerimiz devam ede
cektir. 

Yapılan seyahatlere, ilgili ve görevli me
murlar katılmıştır. 

3. Yapılmış olan gezilerde parti propagan
dası amacı bulunmadığı 2 nci soruya verilen 
cevapta belirtilmiştir. 

4. Görevli olarak bu seyahatlerime katı
lanlara yapılan yolluk ödemeleri dışında Dev
let ve katma bütçeler ödeneklerinden her han
gi bir harcama yapılmamıştır. Bu ödemeler de 
Sayıştay vizesinden geçmiştir. 

Hizmete açma ve temel atma törenleri için 
bütçelerde bu maksat için ayrılan tahsisatların 
gereken hallerde kullanıldığı tabiîdir. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

T. C. 
İçişleri Bakanı 19.2.1968 

iller id. Gn. Md. 
Şb. Md. 3. 23158/12-

D. 15/1330 
Konu : Artvin Milletvekili Tur
gut Altunkaya'nın yazılı soru 
önergesi Hk. 

Başbakanlık Makamına 
ilgi : 15 . 2 . 1968 tarih, Kanunlar ve Ka

rarlar Tetkik Dairesi 77-117/1197 sayılı yazı
nız. 

Artvin Milletvekili Turgut Altunkaya'nm 
yazılı soru önergesinin yalnız 1 nci maddesi
nin bakanlığımızı ilgilendirdiği görülmüş ve 
Sayın Başbakanımızın teşrif ettiği 39 ilden 
alman yazılara müsteniden açılış ve temel 
atma törenleri yapılan tesislere ait düzenlenen 
liste tasdik edilerek iki nüsha olarak ilişikte 
sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Osman Meriç 

İçişleri Bakanı Y. 
Müsteşar 
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Sayın Başbakanın iştirak etmiş oldukları temel atma ve hizmete açma törenlerine ait liste 

1 L I Hizmete açılan veya temeli atılan işin adı Tarihi 

1. Adana a) 

b) 

2. Adıyaman 
3. Afyon K. 
4. Amasya 

5. Ankara a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

g) 

h) 

6. 

7. 
8. 
9. 

10 

11. 
12. 

Artvin 

1 

Aydın 
Bingöl 
Bolu 

Çorum 

Diyarbakır 
Edirne 

a) 

b) 

c) 

d) 

a) 
b) 
e) 

Sasa Fabrikasının temeli atılmış ve Güney Sanayi Fabrikası
na eklenen havlu fabrikası hizmete açılmıştır. 
îmsa Fabrikasının temeli atılmış ve Sabancı ilkokulu hizmete 
açılmıştır. 
Temel atma ve hizmete açma töreni olmamıştır. 
Temel atma ve hizmete açma töreni olmamıştır. 
Taşova ilçesinde bir dernek tarafından inşa edilen talebe yur
du ve kültür sitesinin temel atma törenleri yapılmıştır. 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüsü Esenboğa 
Hava Limanı Başmüdürlüğünce yaptırılan Esenboğa Hava 
Trafik Kontrolü Merkez binası hizmete açılmıştır. 
.Ankara Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğünce yaptırılan 
Turistik Büyük Ankara Oteli hizmete açılmıştır. 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünce 
yaptırılan Kırıkkale Vasıflı Çelik Haddehanesi hizmete açıl
mıştır. 
Kırıkkale Pik ve Tempcr Dökümhanesi hizmete açılmıştır. 
Ankara Belediyesi Sağlık Müdürlüğü Hastane Yaptırma vo 
Yaşatma Derneğince yaptırılan hastane hizmete açılmıştır. 
îl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünce yaptırılan Kanser 
Hastanesi hizmete açılmıştır. 
Gündüz ve Kreş Bakımevi hizmete açılmıştır. 
Kızılcahamam Devlet Hastanesi hizmete açılmıştır. 
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünce yaptırılan Ankara 
Et Kombinası Soğuk ve Donmuş muhafaza tevsi inşaatı açıl
mıştır. 
Ankara Çimento Sanayii T. A. Ş. nce yaptırılan 400 000 ton 
yıl kapasiteli 2 nci döner fırın ilâvesine ait tevsi ünitesinin 
temel atma merasimi yapılmıştır. 
Orman Genel Müdürlüğünce yaptırılan Artvin Lif Levha Fab
rikasının temeli atılmıştır. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yaptırılan 100 yataklı 
Devlet Hastanesinin temeli atılmıştır. 
Köy işleri Bakanlığınca yaptırılan Halk Eğitim Merkezi bina
sının temeli atılmıştır. (Borçka Mer.) 
Borçka ilçesi Düzhanlar ve Çifteköprü köylüleri tarafından 
yaptırılan Turistik Gazinonun temeli atılmıştır. 
Temel atma ve hizmete açma töreni olmamıştır. 
Temel atma ve hizmete açma töreni olmamıştır. 
Suni Tahta Fabrikası formika kısmı hizmete açılmıştır. 
Düzce Devlet Hastanesi hizmete açılmıştır. 
Gerede Hastanesi ek pavyonu hizmete açılmıştır. 
İl özel idaresiyle belediye tarafından yaptırılmakta olan sine
ma ve iş hanı binasının temel atma merasimi yapılmıştır. 
Temel atma ve hizmete açma töreni olmamıştır. 
Temel atma ve hizmete açma töreni olmamıştır. 

5 . 1 . 1967 

5 . 1 1 . 1967 

6 .10 . 1967 

2 . 4 . 1967 

24 .12 . 1966 

8 .10 . 1967 

8 .10 . 1967 

9 . 10 . 1966 

9 . 8 . 1967 
9 .10 . 1967 

12 . 1 1 . 1967 

1 .10 . 1966 

30 . 6 . 1966 

15 . 8 . 1967 

15 . 8 . 1967 

15 . 8 . 1967 

15 . 8 . 1967 

15 . 7 . 1967 
16 . 7 . 1967 
16 . 7 . 1967 

7 .10 . 1966 
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13. Elâzığ 

14. Erzincan 
15. Eskişehir a) 

b) 

20. içel 

d) 

16. 
17. 

18. 
19. 

Gaziantep 
Giresun 

Gümüşane 
Hatay 

a) 
b) 

c) 
d) 

a) 

b) 

a) 

b) 

c) 

d) 

h) 

i) 

k) 
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Hizmete açılan veya temeli atılan işin adı Tarihi 

«Keban Barajı ve tesisleri» inşaatının temel atma töreni ya
pılmıştır. 12 . 6 . 1966 
Temel atma ve hizmete açma töreni olmamıştır. 
Gökçekaya Barajı inşaatı temeli atılmıştır. 25 . 6 . 1967 
Porsuk Barajı yükseltilme inşaatının temeli atılmıştır. 25 . 6 . 1967 
PTT Eskişehir Gar Mübadele Merkezi binasının temeli atıl
mıştır. 25 . 6 . 1967 
Et ve Balık Kurumu Eskişehir Soğuk Hava Deposunun temeli 
atılmıştır. 25 . 6 . 1967 
Hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılarak Hazineye 
devredilen «H. »Süleyman Çakır Huzur Evi1» hizmete açılmıştır. 25 . 6 . 1967 
Temel atma ve hizmete açma töreni olmamıştır. 
Kâğıt Fabrikasının temel atma, töreni yapılmıştır. 12 . 8 . 1967 
Tirebolu ilçesi Devlet Hastanesinin temel atma töreni yapıl
mıştır. 12 . 8 . 1967 
Eynesil ilçesi Ortaokulunun hizmete açılma töreni yapılmıştır. 12 . 8 . 1967 
Giresun Halk Bankası hizmet servisinin taşınma töreni yapıl
mıştır. 12 . 8 . 1967 
Temel atma ve hizmete açma töreni olmamıştır. 
Dörtyol ilçesindeki İskenderun - Batman boru hattı ve tesis
leri hizmete açılmıştır. 4 . 1 . 1967 
Antakya Köy Ebe Olculu Sayın Cumhurbaşkanımız tarafın
dan hizmete açılmıştır. 7 . 1 . 1967 
Tarsus Cengiz Topel Ortaokulu hizmete açılmıştır. 6 . 1 . 1967 
(Başbakan beraberinde olarak açılışı Cumhurbaşkanımız tara
fından yapılmıştır.) 

Erdemli Elektriği Yüksek Gerilim. Hattı ve Şehir Şebekesi 
hizmete açılmıştır. 5 . 1 1 . 1967 
Azot Sanayii Mersin Suni Gübre Fabrikasının temeli atılmış
tır. 5 . 1 1 . 1967 
15 Kasım 1966 tarihinde temeli atılan ve özel şahıs tarafın
dan yaptırılan Kasım Ekenler Ortaokulu hizmete açılmıştır. 
(Resmî ortokuldur, fakat tamamen özel şahıs tarafından yap
tırılmıştır.) 5 . 1 1 . 1967 
Çukurova Elektrik A. Ş. Mersin Termik Santrali hizmete açıl
mıştır. (Özel sektöre ait) 15 . 1 1 . 1966 
Sermayesinin % 40 Sümerbank, % 4 Halk Bankası, % 56 sı 
özel sektöre ait bulunan Tarsus Tekstil Boyaları Fabrikası Sa
yın Başbakan beraberinde Cumhurbaşkanı tarafından hizme
te açılmıştır. (Özel sektöre ait) 6 . 1 . 1967 
Çocuk Esirgeme Kurumu Mersin Çocuk Yuvası Başbakanımız 
beraberinde Cumhurbaşkanımız tarafından hizmete açılmıştır. 
(Özel sektöre ait) 6 . 1 . 1967 
Sumas Su Pompaları Fabrikası hizmete açılmıştır. (Özel sek
töre ait) 5 . 1 1 . 1967 
Çukurova Elektrik A. Ş. Mersin Termik Santralinin 2 nci kıs
mı, Çukurova Elektrik Şirketi ve Tarsus Kadıncık Barajı ile 
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î L î Hizmete acılan veya temeli .atılan işin adı Tarihi 

5 
28 

28 
28 
29 
29 

29 
30 
30 

22 
23 

.11. 

.12. 

.12. 

.12. 

.12. 

.12. 

.12. 

.12. 

.12. 

. 4 . 

. 4 . 

1967 
1966 

1966 
1966 
1966 
1966 

1966 
1966 
1966 

1967 
1967 

Hidroelektrik tesislerinin temeli atılmıştır. (Özel sektöre ait) 
21. İstanbul 1. Ambarlı Termik Santrali hizmete açılmıştır. 

2. Merkezefeudi'de yapılacak 3 000 kişilik Talebe Sitesinin te
meli atılmıştır. 

3. Alibeyköy Barajı temel atma töreni yapılmıştır. 
4. Kumkapı- Balıkçı Barınağıınn temel atma töreni yapılmıştır. 
5. Yalova köylerine elektrik verilmesi töreni yapılmıştır. 
G. Beyoğlu İlk Yardım Hastanesi inşaatının temel atma töreni 

yapılmıştır. 
7. Küçükköy Ortaokulunun te mel atma töreni yapılmıştır. 
8. Sağmalcılar Ortaokulunun temel atma töreni yapılmıştır. 
9. Yeniköy'de inşa edilen Turizm Bankasının Turistik Oteli te

mel atma töreni yapılmıştır. 
10. Tuzla'da Çayırova Cam Fabrikasının açılış töreni yapılmıştır. 
11. Oağaloğlu'nda Defterdarlık binasının temel atma töreni yapıl

mıştır. 8 . 7 . 1967 
12. Sultanahmet'te özel İdare hizmetleri binasının temel atma tö

reni yapılmıştır. 8 . 7 . 1967 
13. Ataköy'de Emlak Kredi Ha'k Plajının açılış töreni yapılmıştır. 8 . 7 . 1967 
14. Bakırköy'de Gocuk Rehabilitasyon Sağlık Merkezinin temel 

atma töreni yapılmıştır. 8 . 7 . 1967 
15. Yatan caddesinde 1 000 kişilik talebe sitesinin temel atma tö

reni yapılmıştır. 8 . 7 . 1967 
16. Oibali Kız Ortaokulunun temel atma töreni yapılmıştır. 8 . 7 . 1967 
17. Yıldız'da Darphanenin acılı ; töreni yapılmıştır. 8 . 7 . 1967 
18. Gültepe'de Kâğıthane suyu :ıun temel atma töreni yapılmıştır. 8 . 7 . 1967 
19. Gürsel ve Talâtpaşa mahalleleri elektrik ve yollarının açılış 

törenleri yapılmıştır. 8 . 7 . 1967 
20. Ambarlı Termik Santrali 2 nci ünitenin açılışı ve 3 ncü ünite

nin ise temel atma töreni yapılmıştır. 9 . 7 . 1967 
21. Avcılar Belediyesi elektrik ihtiyacı temel atma töreni yapıl

mıştır. 9 . 7 . 1967 
22. Bakırköy'de Osmaniye Sosyal Evler anahtar teslim töreni 

yapılmıştır. 9 . 7 . 1967 
23. Bakırköy'de Suni Tohumlama Lâboratu varının hizmete açılış 

töreni yapılmıştır. 9 . 7 . 1967 
24. Zeytinburnu'nda tapu tevzi töreni yapılmıştır. 9 . 7 . 1967 
25. Maçka'da Maçka Otelinin temel atma töreni yapılmıştır. 9' . 7 . 1967 

(Emekli Sandığı) 9 . 7 . 1967 
26. Ümraniye Telefon Fabrikacının temel atma töreni yapılmıştır. 10 . 7 . 1967 
27. Kartal ve civarındaki 7 belediyeye ait elektrik ve içme suyu 

tesislerinin temel atma töreni yapılmıştır. 10 . 7 . 1967 
28. Sosyal Sigortalar Süreyya Paşa Hastanesi yeni tesisler temel 

atma töreni yapılmıştır. 10 . 7 . 1967 
29. Göztepe Sosyal Sigortalar Hastanesinin temel atma töreni ya

pılmıştır. " 10 . 7 . 1967 
30. Fikirtepesi gecekondu bölgesi elektrik ve yol açılış töreni ya

pılmıştır. 10 . 7 . 1967 
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î L 1 Hizmete açılan veya temeli atılan işin adı 

22. İzmir 

23. Kırklareli 

24. Kırşehir 

25. Kocaeli 

31. Moda'da Moda Koleji temel atma töreni yapılmıştır. 
32. Camialtı Tersanesinde Deniz Kuvvetleri İkmal Gemisinin de

nize indirilmesi ve ayrıca bir gemi omurgasının da kızağa ko
nulması töreni yapılmıştır. 

33. Süt Sanayii Fabrikası devam eden inşaatının ziyaret olunması 
(Özel sektöre ait) 

34. Unkapanı'ndaki manifaturacılar çarşısının açılış töreni yapıl
mıştır. (Özel sektöre ait) 

35. Mecidiyeköy'deki Hakimler Sitesinin açılış töreni yapılmış
tır. (özelscktörcaıt) 

36. Bakırköy'de Türksan Kâğıt ve Kaplama sanayi Peraja Kolon
ya fabrikasının açılış töreni yapılmıştır, (özel Sektöre ait) 

37. Hereke Çimento Fabrikasının temel atma töreni yapılmıştır. 
(Özel sektöre ait) 

a) İzmir Belediye Soğuk Hava Deposu, Sanayi Sitesi, Tariş Gli
serin Fabrikası, Tekstil ve Teknik Okullarının açılış töreni 
yapılmıştır. 

b)1 Beden Terbiyesi Yüzme Havuzunun temel atma töreni yapıl
mıştır. 

e) Süt Fabrikasının temel atma töreni yapılmıştır. 
d) Rafineri tesislerinin temeli atılmıştır. 
e) Samantepe Sağlık Ocağı ve Beştepeler Ortaokulunun açılış 

töreni yapılmıştır. 
g) Eşref paşa Lisesi ve Yüksek İslâm Enstitüsü 1 nci kısım in

şaatının temel atma törenleri yapılmıştır. 
h) Tariş Alkol Fabrikası, Veteriner Kontrol ve Araştırma Ens. 

Lâboratuvarlar binası ve Sun'i Tohumlama Lâboratuvarı, Çi-
mentaş ilâve tesislerinin açılış törenleri yapılmıştır. 

i) Pirinz Brau İzmir Bira Fabrikası, Batı Anadolu Çimento Sa
nayi Çimento Fabrikası, Türk Tuborg Bira ve Malt Fabrika
sı, Ege Biracılık ve Malt Sanayi Bira Fabrikası, TAC Sana
yi ilâve tesisleri, Sosyal Sigortalara ait 500 yataklı hastane
nin ve Kurşun Kalem Fabrikasının temel atma törenleri ya
pılmıştır. 

k) İzmir Radyosunun 100 Kw. yeni verici tesisinin açılış töreni 
yapılmıştır. 

Hizmete açma ve temel atma töreni olmamıştır. 

Kesikköprü Barajının açılış töreni yapılmıştır. 

a) 12400 tonluk yük gemisi omurgasının kızağa konması ve «Koç-
hisari» gemisinin donanmaya katılması töreni yapılmıştır. 

b) Pet - Kim Fabrikası, Îpraş rafncri tevsi projesinin temel atma 
törenleri yapılmıştır. 

c) Göğüs Hastalıkları Hastanesinin temel atma töreni yapılmış
tır. (özel sektöre ait) 

d) İki Jandarma botu ile bir havuz botunun denize inişi ve bir 
muhrip omurgasının kızağa konması töreni yapılmıştır. 

Tarihi 

10 . 7 . 1967 

11 . 7 . 1967 

28 .12 . 1966 

22 . 4 . 1967 

22 . 4 . 1967 

9 . 7 . 1967 

10 . 7 . 1967 

10 . 9 . 1967 

10 . 9 . 1967 
11 . 9 . 1966 
17 . 8 . 1967 

20 . 8 . 1967 

20 . 8 . 1967 

21 . 8 . 1967 

21 . 8 . 1967 

22 . 8 . 1967 

28 . 5 . 1967 

1 . 7 . 1966 

20 . 9 . 1966 

20 . 9 . 1966 

9 . 3 . 1967 
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26. Konya 

27. 
28. 

Muş 
Nevşehir 

29. Niğde 

30. Ordu 

M. Meclisi B : 14 6 . 12 . 1968 O : 1 

Hizmete açılan veya temeli atılan işin adı 

e) Çayırova Cam Fabrikası ikinci fırınının hizmete açılış töreni 
yapılmıştır, (özel sektöre ait) 

g) Bayramoğlu Mahallesinde Basın İlân Kurumunun dinlenme 
evlerinin temel atma töreni yapılmıştır, (özel sektöre ait) 

h) Hereke Nuh Çimento Fabrikası temel atma töreni yapılmış
tır. (özel sektöre ait) 

a) Dutlu Kırı Krom Manyezit Fabrikasının temel atma töreni 
yapılmıştır. 

b) Sosyal Sigortalar Hastanesinin hizmete açılış töreni yapıl
mıştır. 

c) İçeri Çumra ve Alibey Hüyüğü elektrik tesislerinin hizmete 
açılış töreni yapılmıştır. 

d) Karaman Tekstil Fabrikasının hizmete açılış töreni yapılmış-
mıştır. 

e) Sarayönü, Lâdik Civa tesislerinin temel atma töreni yapıl
mıştır. 

g) Akşehir'de bir kasaba ile 9 köyün elektrik tesisleri ve Akşehir 
Turistik Dağ Moteli hizmete açılış törenleri yapılmıştır. 

h) Altmapa Barajının hizmete ^açılış töreni yapılmıştır. 
i)1 Seydişehir Aliminyum Fabrikasının temel atma töreni yapıl

mıştır. 
k) Konya - Köyceğiz'de Dr. ismail Işık Huzur ve Dinlenme Yur

dunun hizmete açılış töreni yapılmıştır, (özel sektöre ait) 
1. Yüksek islâm Enstitüsü binasının temel atılma töreni yapılmış

tır. (özel sektöre ait) 

Temel atılma ve hizmete açılma törenleri olmamıştır. 
a) Küçük Sanayi Sitesi Yaptırma Kooperatifine ait olan 233 dük

kânın inşaatı temel atılma töreni yapılmıştır. 

b) Kaymaklı ve Derinkuyu Belediyeleri elektrik tesislerinin hiz
mete açılış töreni yapılmıştır. 

a) Niğde Hükümet Konağı, Kapalı Spor Salonu ve Belediyeye 
ait Bedestenin hizmete açılış törenleri yapılmıştır. 

b) Bor Belediyesi Hidroelektrik tesisi ile Ulukışla Sağlık Mer
kezinin hizmete açılış törenleri yapılmıştır. 

e) Niğde ili Okul ve Yurt Yaptırma ve Yaşatma Derneği tara
fından yaptırılacak öğrenci yurdu binasının temel atma töre
ni yapılmıştır. 

d) Niğde özel idaresiyle Hayırlı işler Yapma ve Yaptırma Derne
ğince müştereken yaptırılacak Kimsesiz ve Yaşlılar yurt bina
sının temel atma töreni yapılmıştır. 

a) Ünye ilçesi Sanat Enstitüsü ve ately el erinin, ayrıca Ordu 
Halk Bankası yeni binasının hizmete açılış töreni yapılmış
tır. 

b) Fatsa - Bolaman Bucağı Orta Okulu ile Ordu ilinde 5000 ki
şilik açık trübün inşaatının temel atma töreni yapılmıştır. 

Tarihi 

23 . 4 . 1967 

23 . 4 . 1967 

10 . 7 . 1967 

11 . 6 . 1966 

22 . 7 . 1967 

22 . 7 . 1967 

22 . 7 . 1967 

4 . 8 . 1967 

4 . 8 . 1967 
5 . 8 . 1967 

5 . 8 . 1967 

10 .10 . 1966 

22 . 7 . 1967 

28 . 9 . 1967 

28 . 9 . 1967 

7 .12 . 1966 

8 .12 . 1966 

7 .12 . 1966 

7 .12 . 1966 

11 . 8 . 1967 

11 . 8 . 1967 
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31. 

32. 

Rize 

Sakarya 

a) 

b) 

35. Trabzon 

12 . 8 . 1967 

14 . 8 . 19G7 

15 . 8 . 1967 

33. 

34. 

Samsun 

Tokat 

a) 

b) 

e) 

a) 

b) 

c) 

b> 

36. 

37. 

38. 

39. 

Yozgat 

Erzurum 

Bitlis 

Bursa 

a) 

b) 

c) 

d) 

a) 

b) 
e) 

d) 
e)' 
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Hizmete açılan veya temeli atılan isin adı Tarihi 

Ordu İli Sağlı Koleji ile Merkez Orta Okulunun temel atma tö
renleri yapılmıştır. 

Rize Limanı ile Belediyece inşa edilen İskanının temel atma 
törenleri yapılmıştı r. 
Fındıklı İlçe Belediyesine ait elektrik tesisinin hizmete açıl
ma töreni yapılmıştır. 

Adapazarı Lisesi, Merkez İstiklâl İlkokulu, Arifi ye tik Öğret
men Okulu ek derslik inşaatı Adapazarı merkez grup 110 kö
yünün içme suyu tesisatının hizmete açılış törenleri yapdmis
tir. 21 . 9 . 196G 

Şehir içmesuyu isale hattı deposu, Hayvan Sağlık Memurları 
Okulu ve işçi evlerinin temel atma töreni yapılmıştır. 14 . 1 1 . 1966 
Bakır İzabe ile Azot - Gübre Sanayi ve Özel idarece yaptı
rılan turistik otelin temel atma törenleri yapılmıştır. 10 . 8 . 1967 
Namık Kemal Ortaokulunun hizmete açılma töreni yapılmış
tır. 10 . 8 . 1967 

Tokat öğretmen Okulunun 2 nci kısmının (Yemekhane - ya
takhane bloku) ve Almus Barajı ile Hidro Elektrik Santrali
nin hizmete açılış töreni yapılmıştır. 5 .10 . 1967 
Tokat İl Merkez Kasabası içme suyu tevsiine dair Keson ku
yu inşaatı temel atma töreni yapılmıştır. 5 . 10 . 1966 
Turhal Şeker Yapı Kooperatifi tarafından yaptırılan 133 evin 
temel atma töreni yapılmıştır. (Özel sektöre ait) 5 . 10 . 1966 

Trabzon Çimento Fabrikası ile Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Mimarlık 'Fakülte binasının hizmete açılışı töreni yapılmıştır. 13 . 8 . 1967 
Sürmene Bölge Hastanesinin temel atma töreni yapılmıştır. 14 . 8 . 1967 

Yozgat Merkezinde 'Bira Fabrikası ve Sanayi Sitesinin temel 
atma töreni yapılmıştır. 25 . 6 . 1966 
Şefaatli Merkez İlkokulu ve Çandır Ortaokulunun temel atma 
töreni yapılmıştır. 26 . 6 . 1966 
Sorgun Merkez Oral İlkokulunun temel atma töreni yapıl
mıştır. 27 . 6 . 1966 
Çekerek Elektrik tesisleri hizmete açılmıştır. 27 . 6 . 1966 

Temel atma ve hizmete açma töreni olmamıştır. 

Temel atma ve hizmete açma töreni olmamıştır. 

Bursa Eğitim Enstitüsü binasının hizmete açılış töreni yapıl
mıştır. 12 . 1 1 . 1966 
Bursa - Gürsu Elektrik tesisi hizmete açılmıştır. 7 . 8 . 1967 
Et ve Balık Kurumunun Bursa Et Kombinası temeli atılmış
tır. 7 . 8 . 1967 
İznik Elekrik tesisleri hizmete açılmıştır. 7 . 8 . 1967 
(Beden Terbiyesi Gn. Md. Gemlik Kayıkhanesinin temeli atıl
mıştır. 7 . 8 . 1967 
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Hizmete açılan veya temeli atılan işin adı 

g) Gemlik Belediyesi Hali hizmete açılmıştır. 
h) Bursa Vakıflar Bankası hizmete açılmıştır. 
i) Bursa Çimento Fabrikası, Polylen Fabrikası ve Orhangazi 

Tekstil Fabrikasının temelleri atılmıştır. (Özel sektöre ait) 

Tarihi 

7 . 8 . 1967 
7 . 8 . 1967 

7 . 8 . 1967 

2. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, «Bu
gün» gazetesinde bir öğremen hakkında yayın
lanan haber dolayısiyle tahkikat yapılıp yapıl
madığına dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
İlhamı Ertem'in yazılı cevabı (7/660) 

29 . 1 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki şortunun Sayın Millî Eğitim Ba

bam tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Bilecik Milletvekili 
Sadi Binay 

1. 15 Ocak 1968 tarihli, «Bugün» Gazetesi
nin ikinci sayfasında, (Pazaryeri) «Veda çayımda 
neler oldu?» başlığı altında yayınlanan ve Bakan
lığınız mensupiamndan birinin suç teşkil eden 
davranışı hakkında her hangi bir tahkikat ve iş
lem yapıümış mıdır? Yapıldı ise alınan netice ne
dir 

2. Körpe çocuklarımızı emanet 'ettiğimiz ve 
politikaya bulaşmamasını istediğimiz öğretmen 
camiasından birinin, Ertuğrui Gazi gibi tarihî 
ve Bilecik'in mefahiri olan bir büyük zata kü
für etmiş olması, Elledikte derin bir üzüntü ve 
nefret uyandırmıştır. Ayrıca bu öğretmenin bir 
siyasi partinin (TİP) şerefine kadehler kaldır
ması, öğretmenlik sıfatiyle katiyen bağdaşma
maktadır. 

Eğer şimdiye kadar bir tahkikat yapılmamış 
ise merkezden bitaraf müfettişler gönderilerek 
hâdiseye Bakanlığınızın süratle el koymasını ve 
neticenin işarını. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 28 . 11 . 1968 

Özel 
1071 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 30 . 1 . 1968 gün ve 5865/35901 - 7/660 
sayılı yazınız. 

Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, «Bugün» 
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Gazetesinde bir öğretmen hakkında yayınlanan 
haber dolayısiyle tahkikat yapılıp yapılmadığı
na dair verdiği yazılı soru önergesi ile ilgili ce
vap notumuz ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İlhamı Ertem 

Millî Eğittim Bakanı 

Bilecik Milletvekili Sayın Sadi Binay'ın 
29 . 1 . 1968 tarihli yazılı soru önergesine ce
vabımız : 

«Bugün» Gazetesinin 15 Ocak 1968 tarihli 
nüshasının ikinci sayfasında çıkan, «Veda ça
yında neler oldu?» başlıklı yazı muhtevası hak
kında gerekli soruşturmayı yapmaya memur 
edilen Bakanlığımız Başmüfettişi tarafından dü
zenlenen 19 . 2 . 1968 tarih, 82 sayılı idari tah
kikat raporu ve eki belgeleri havi dosyanın in
celenmesi sonucunda : 

1. Söğütlü ilçesinden olup, Ertuğrulgazi'-
nin torunu olduğunu iddia eden Bilecik Pazar
yeri ilköğretim Müdürü Abdullah Filizoğlu'na, 
bâzı samimî arkadaşlarının, «Ertuğrulgazi Haz
retlerinin anatomik yapısı ve cinsel uzuvlariyle 
ilgili açık saçık konuşmalarla uzun bir süreden 
beri şaka yaptıklarını ve onu kızdırdıklarının 
bir vakıa olduğu, 

2. 30 . 10 . 1967 günü, Mülkiye Âmirinin 
bu yerden ayrılması dolayısiyle yapılan veda 
toplantısına içkili olarak gelen Pazaryeri Orta
okulu Edebiyat Grupu Öğretmeni Muammer 
Genc'in, gene Abdullalh Pilizoğlu etrafındaki 
arkadaşları tarafımdan, böyle bir şakalaşmanın 
başladığı bir sırada, konuşmaya karışarak aynı 
mealde sözler sarf ettiğinin, bu sözleri Ertuğrul-
gazi'yi tahkir ve tezyif etmek kasdına dayan-
tmayıp, sırf Abdullah Filizoğlutou kızdırmak 
maksadı ile söylendiğinin, 

3. Muhakkik Başmüfettiş tarafından, Pa
zaryeri Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğretmeni 
Muammer Genç hakkında yapılan tahkikatta, 
«TİP şerefine kadeh kaldırdığı ve bu suretle bir 
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siyasi partinin propagandasını yaptığı» iddia
sının tahakkuk 'etmediği, «Türk büyüklerinden 
olan Ertuğrulgazıi'yi tahkir ettiği» iddiasının da 
(sabit bulunmadığından dolayı mıen'i muhake
mesine, 

4. Muammer Genc'in bir Türk büyüğünün 
adını karıştırarak böylesine kaba ve çirkin bir 
şaka yapması sebebiyle, disiplin bakımından 
1702 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 6 ncı 
fıkrası uyarınca, «3 günlük maaş kesimi» ceza-
siyle tecziyesi teklifinde bulunulduğu anlaşıl
mıştır. 

5. Bu husustaki tahkikat dosyasının 
21 . 3 . 1968 gün, 5171 sayılı yazı ile il idare 
heyetine tevdi edilmek üzere Bilecik Valiliğine 
gönderilmiştir, ilgili idare kurulunca meni mu
hakeme kararı verilmiş, bilâhara disiplin bakı
mımdan yapılan teklifin bir karara bağlanması 
için dosya Bakanlığımız Disiplin Komisyonuna 
tevdi edilmiştir. 

6. Disiplin yönünden Komisyona intikal et
tirilen dosya incelenmiş ve 5 . 10 . 1968 tarihli 
ve 404.3. - 326 sayılı Kararla adı geçenden sa
vunmasının gönderilmesi istenilmiş olup, ilgili
den savunma yazısının gelmesine intizar edilmek
tedir. 

3. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Ankara Teknik Yüksek Öğremen Okulu 
ile Kız Teknik Yüksek öğretmen Okulu ve Trab
zon, Buca Eğitim Enstitüsünden ayrılan öğren
cilere dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı İlhami 
Ertem'in yazılı cevabı (7/672) 

14 . 2 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi dilerim. 

Saygılarımla. 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

Çorum Milletvekili 

Ankara Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, 
Ankara Kız Teknik Yüksek öğretmen Okulu, 
Trabzon Eğitim Enstitüsü, 
Buca Eğitim Enstitüsü. 

Yukarda yazılı dört yüksek meslek okulun
da okumakta iken 1956 yılından beri okulu biti-
remeden kaç öğrenci okuldan ayrılmıştır? 

1. Bu öğrencilerin isim ve soyadları, 
2. Muhtemel adresleri, 
3. Adı geçen yüksek okullarda okudukları 

yıllar, 
4. Daha önce mezun oldukları okullar ne

lerdir? 
T. C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Sayı : 1008 

2 . 11 . 1968 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 16 . 2 . 1968 gün ve 5994/36687 - 7/672 
sayılı yazınız. 

Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'-
nün, Ankara Erkek Teknik Yüksek öğretmen 
Okulu, Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, 
Trabzon ve Buca Eğitim Enstitülerinden ayrı
lan öğrencilere dair verdiği yazılı soru önergesi 
ile ilo-i'lıi cevap notumuz ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
ilhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 
Kaydolunmuş ilköğretmen okulu sınıflar 
Sayısı : : 515 
Normal mezun olan (2 yıl) sayısı : 361 
2 den fazla yılda mezun olan : 98 
Başarısızlığı sebebiyle 1 nci sınıfta ilgisi 
Kesilenler : 50 
B^ansızlığı sebebiyle II nci sınıfta ligisi 
Kesilenler : 6 

Toplam : 515 
4. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyü-

ce'nin, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek 
meslek okullarndan ayrılan 228 aded öğrenciye 
dair sorusu ve Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın 
yazılı cevabı (7/674) 

19 . 2 . 1968 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafın^ 
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

Çorum Milletvekili 

Not: Bu cevaba ilişik ceveller kesafeti sebebiy
le Tutanak Dergisinde yayımlanamadığından, aslı 
dosyasına konulmuş olup, iki sureti de soru sahi
bine verilmiştir. 
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Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek meslek 
okullarında okumakta iken çeşitli nedenlerle 
olkulu bitirmeden ayrılan 228 aded öğrencinin 
listesi ilişikte sunulmuştur. 

Bu öğrendiler adı geçen okullarda parasız 
yatılı olarak okuduklarından okulu bitirmeden 

ayrılmaları sebebiyle kendilerinin Devlete karşı 
para borcu meydana gelmekte olduğundan ; 

a) Şimdiye kadar ilişik üstedeki öğrenciler
den hangileri hakkında tazminat dâvası açılmış
tır? 

b) Bu öğrencilerden haklarında dâva açıl-
mıyan var mıdır? Varsa sebepleri nelerdir? 

G-azi Eğitim Enstitüsü 

Adı ve soyadı 

Penbe Reroğlu 
Necla Aksoy 
Ali Güzel 
Osman Cengiz Aksal 
Hatice Kuşçu 
Ali Metin Çakmak 
Hadi İlhan 
Ahmet Bilek 
Yılmaz Aydın 
Sevil Berrin Akgün 
Nedret Ersen 
Fevzi Vural 
Fuat Özkan 
Nejat Cahit Aliınok 
Nurettin Uzun 
Fehime Cemile Plonazlı 
Aysel Yanık 
İbrahim Şerci 
İsmail Dereli 
Yüksek Atakan 
Birsen Alpatlı 
Yüksel Atam 
Türkân Gedik 
Sevim Giray 
Makbule Çoban 
Lâtif Şengül 
Muzaffer Tektaş 
Nurten Evrensel 
Ender Gorgun 
E. Özen Eraslan 
Cahide Karabaş 
Gülsen Altmay 
Bayramali Atar 
Ahmet Dilek 
Hûlisi Erkan 
Nazif Vergil 

Mezun olduğu okul 

Beşikdüzü llköğ. Ok. 
Diyarbakır llköğ. Ok. 
Aksu llköğ. Ok. 
Sivas llköğ. Ok. 
Bursa Kız llköğ. Ok. 
Ankara llköğ. Ok. 
Çanakkale Erkek llköğ. Ok. 
Ortaklar Köy Enstitüsü 
Kars Cilavuz llköğ. Ok. 
Adana Kız llköğ. Ok. 
Elâzığ Kız llköğ. Ok. 
Aksu llköğ. Ok. 
Tokat llköğ. Ok. 
Tokat llköğ. Ok. 
Sivas llköğ. Ok. 
Denizli llköğ. Ok. 
Nonohatun Kız llköğ. Ok. 
Gönen llköğ. Ok. 
'Savaştepe llköğ. Ok. 
Edirne Kız Öğret. Ok. 
Bursa Kız Öğret. Ok. 
Bursa Kız Öğret. Ok. 
Elâzığ Kız Öğret. Ok. 
Adana Kız Öğret. Ok. 
Manisa Kız Öğret. Ok. 
İstanbul Kız Öğret. Ok. 
Edirne Kız Öğret. Ok. 
Konya Kız Öğret. Ok. 
Nenehatun Kız Öğret. Ok. 
Adana Kız Öğret. Ok. 
Edime Kız Öğret. Ok. 
Denizli Kız Öğret. Ok. 
Erzurum Öğret. Ok. 
Sivas Öğret. Ok. 
Sivas Öğret. Ok. 
Hasanoğlan Öğret. Ok. 

Giriş 
tarihi 

1958 
1957 
1961 
1955 
1958 
1959 
1958 
1955 
1962 
1962 
1958 
1963 
1960 
1958 
1960 
1962 
1956 
1958 
1960 
1956 
1957 
1956 
1962 
1956 
1962 
1956 
1962 
1962 
1962 
1957 
1959 
1962 
1959 
1959 
1956 
1957 

Çıkış 
tarihi 

1959 
1959 
1964 
1957 
1958 
1964 
1963 
1957 
1964 
1966 
1959 
1960 
1962 
1963 
1962 

1958 
1962 
1962 
1957 
1958 
1957 
1963 
1958 
1968 
1957 
1963 
1965 
1963 
1958 
1960 

1957 
1958 
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Adı ve soyadı 

Ümit Tuncel 
Kıvanç Onur 
Gülsen Dericioğlu 
Hüsniye 'Günaydın 
Hasan Sapmaz 
Hamide Abdık 
Tuncay Şenses 
Raziye 'Timur Bango 
Meral Çotrbacıoğlu 
Yaşar Akbıyıkoğlu 
Eroğul Çirevil 
Yılmaz Ayanoğlu 
Sabriye Kotal 

Ayşe Yetiştirici 
Abdullah Demir 
Zülküflü Murat 
Firdevs Yoltaş 

Mezun olduğu okul 

Edirne Kız Öğret. Ok. 
Nenehatun Kız Öğret. Ok. 
Bursa Kız llköğ. Ok. 
Göl Öğret. 0:k. 
Diyarbakır Öğret. Ok. 
Bursa Kız. llköğret. Ok. 
Kastamonu Kız llköğret. Ok. 
Adana Kız llköğret. Ok. 
Bursa Kız llköğret. Ok. 
Erekök llköğ. Ok. 
İstanbul (llköğret. Ok. 
Aksu llköğ. Ok. 
Nıenc'hatun llköğ. Ok. 

Bursa llköğ. Ok. 
Kastamonu Göl. Öğ. Ok. 
Atatürk llköğ. Ok. 
Ankara llköğ. Ok. 

Giriş 
tarihi 

1959 
1958 
1957 
1961 
1957 
1961 
1959 
1956 
1959 
1960 
1959 
1962 
1961 

1963 
1962 
1964 
1965 

Çıkış 
tarihi 

1960 
1959 
1959 
1963 
1959 
1963 
1961 
1957 

1960 

1962 
1963 

Eylül 
1964 

1964 
1966 
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Sene Adı ve Soyadı 

1960 - 61 Orhan Özyüncü 

1962 - Sabri Zeki Yılmaz 

1961-62 -Melek Erdal 

1962 - 63 İnci Arıkan 

Adem Sanyüce 

I Sıtkı Yüksel 

, Ayhan Grene er 

Mahmut Öztuııa 

Süleyman Özbek 

1962 - 63 İhsan Özmaden 

1963 - 64 Celâl Batmaz 

Hasan Kabasakal 

Ankara Ticaret ve Turizm 

Ayrılış sebebi 

Yön. Ger. 6 Ders. K. not aldı
ğından okuldan ilişiği kesilmiş
tir. 
Yön. Ger. 6 Ders. K. not aldı
ğından okuldan ilişiği kesilmiş
tir. 
Hastalandığı için okulla ilişiği 
kesilmiştir. 
Hastalandığı için okulla ilişiği 
kesilmiştir. 

Kendi isteği üzerine 

Yönetmelik gereğince 6 'ders
ten Kal. İliş. Kes. 
Yönetmelik gereğince 6 ders
ten Kal. İliş. Kes. 
Yönetmelik gereğince 6 ders
ten Kal. İliş. Kes. 
Yönetmelik gereğince 6 ders
ten Kal. İliş. Kes. 
Kendi İs. üzerine 

Yönetmelik Ger. kaydı silin
miştir. 

Yönetmelik Ger. kaydı silin
miştir. 

Ali Osman Kukul Yönetmelik Ger. kaydı silin
miştir. 

öğretmen Okulu devamı 

Mezun olduğu okul 

Öğretmen Okulu 

Öğretmen Okulu 

Öğretmen Okulu 

Muğla Kız İlk. Okulu 

Ank. Erk. Öğ. Ok. 

Öğretmen Okulu 

Öğretmen Okulu 

Öğretmen Okulu 
(Not ; Gazi Eğit, Enst. Edebi
yat Böl. bitirdi Öğret. Ok.) 
Sivas İlköğretmen Okulu 

Göl Öğretmen Okulu 

Yavuz Selim Öğretmen Okulu 



Sene Adı ve Soyadı Ayrılış sebebi 

1964 - 65 Muharrem Uğurlu Yönetmelik Ger. kaydı silin
miştir. 

oo 

1965-66 Sevil Sayılır 

Ertuğrul Şener 

Nurten Çalışkan 

Ferdi Çavuşoğlu 

Süleyman Demirtaş 

Feride Açık 

Mustafa Şahbaz 

Ali Kavabalı 

Yönetmelik Ger. 
mistir. 
Yönetmelik Ger. 
mistir. 
Yönetmelik Ger. 
mistir. 
Yönetmelik Ger. 
mistir. 
Yönetmelik Ger. 
mistir. 
Yönetmelik Ger. 
mistir. 
Yönetmelik Ger. 
mistir. 
Yönetmelik Ger. 
mistir. 

kaydı silin-

kaydı silin-

kaydı silin-

kaydı silin-

kaydı silin-

kaydı silin-

kaydı silin-

kaydı silin-

Mezun olduğu dkul 

Göl İlköğ. Ok. 
Kastamonu 

Öğretmen Okulu 

Ankara İlköğ. Okulu 

Ankara İlköğ. Okulu 

Akpmar İlköğ. Okulu 

Tokat İlköğ. Okulu 

Mersin İlköğ. Okulu 

Tokat Erk. İlk. Okulu 

Sivas İlköğ. Okulu 
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Bursa Eğitim Enstitüsü 

Enst.ye Enst.den 
Mezun olduğu îlk öğ. girdiği ayrıldığı 

Adı ve soyadı Okulu tarih tarih 

O : 1 

Muhtemel adresi 

Mehmet Öztürk (Ank. Erk. İlk Öğ. Ok.) 
Kemal Durmaz (Trab. ilk Öğ. Ok.) 

1958 
1958 

flyas Aslan (Arifiye ilk Öğ. Ok.) 1960 
ilhan Türkyılmaz (Pamukpmar ilk Öğ. Ok.) 1960 

Ekrem Er (Yunus Emre ilk Öğ. Ok.) 1959 

Çelebi Coşkun (Arifiye ilk öğ. Ok.) 1959 
Muhlis Durgun (Gaziantep îlk Öğ. Ok.) 1959 

Hüseyin Attilâ (Yunus Emre îl'k Öğ. Ok.) 1959 

Koksal Erden (Trabzon ilk Öğ. Ok.) 1960 

Yaşar Yüksel (S. Tepe îlk öğ. Ok.) 1960 

Remzi Candan (Çanakkale îlk Öğ. Ok.) 1960 

M. Vakıf Müslüman (G. Antep îlk Öğ. Ok.) 1960 

Neşet Özean (Trabzon îlk Öğ. Ok.) 1960 

Ali Kemal Başol (Tokat ilk öğ. Ok.) 1960 

Mustafa Yurtsever (Ç.Kale Erk. îlk. öğ. Ok.) 1960 

Lûtfi Değirmenci (Ç. Kale îlk öğ. Ok.) 1960 

Selâhattin Öner (Trabzon ilk. öğ. Ok.) 1960 

1960 Güz (belge) Arap Öld. Mah. 50 - HJadım 
1960 Güz (belge) B. Cur. Pınar îlk<jkulu 

Öğretmeni - Ardahan 
Medetli Köy Ok. öğretmeni - Osmaneli 

1961 (kendi isteğiyle terk.) Bacul köyü 
Zile 

1961 Güz (belge) Böğürtlen Köyü 
S. Hisar - E. Şeh 

1961 Güz (belge) 
1961 Güz (belge) Beled. Me. A. Kadir Ka

rakullukçu eliyle - Gaziantep 
1961 Güz (belge) Rüştüye Köyünde 

İnegöl - Bursa 
1962 Güz (belge) DSÎ. 1. Bölge Md. Teksir 

[Me. eliyle 
1962 Güz (belge) Kavaklı Köyü 

Karahanlı - Uşak 
1962 Güz (belge) Reşadiye Mah. Bak. Ah

met Kayacı - Çorlu - Tekirdağ 
1962 Güz (belge) Seferişıklar Köyü tik Ok. 

Öğretmeni - Bursa 
1962 Güz (belge) Terzi ismail Azrunen eliy

le - Çatalağzı - Zonguldak 
1962 Güz (belge) îbrahimağa Mah. Orta Sk. 

No. 2 - Akdağmadeni 
1962 Güz (belge) Muhittin Mah. K. Eyüp 

ISk. No. 22 - Çorlu - Tekirdağ 
1962 Güz (belge) Hamdibey Mah. îstik. Cad. 

No. 264/D - Biga 
1962 Güz (belge) Uğur Oteli Veziri Cad. 33 

Bursa 
Hasan Hüseyin Dinç (Y. Emre îlk öğ. Ok.) 1961 1962 (kaydı silinldi) - Örencik - Kütahya 

Bursa Fen (2) 
1963 Güz (belge) Mehmet Çelek Köyü 

Halil Tilki (Göl îlk Öğ. Ok.) 

Arif Okay (Ç. Kale Erk. i lk Öğ. Ok.) 

Salih Özbek (Bolu Erk. îlk öğ. Ok.) 

Nurettin Özalp (Akçadağ îlk Öğ. Ok.) 

Hüseyin Bayrak (Arifiye îlk Öğ. Ok.) 

1961 Azdavay - Kastamonu 
1959 1962 Güz (belge) As. Şb. Reisi eliyle 

Çatalca 
1969 1963 Güz (belge) (dışardan Enstitü bitirme 

sınavına giriyor) 
1961 1963 Güz (belge) îsts. Bakkal Mehmet Gül

mez «liyle - Akçadağ - Malatya 
1961 1963 Güz (belge) Kararruehmetler Köyü îlk 

Ok. Öğretmeni - Gölpazarı 
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Enst.ye Enst.den 
Mezun olduğu ilk Öğ. girdiği ayrıldığı 

Adı ve soyadı Okulu tarih tarih Muhtemel adresi 

Fikret Balpınar (Bolu Erk. ilk Öğ. Ok.) 

Kemal Durmaz (Gönen ilk Öğ. Ok.) 

Tekin Töre (Yunus Emre İlk öğ. Ok.) 

1961 

1961 

1961 

Bünyamin Bay (Tokat ilk Öğ. Ok.) 1961 
Mehmet Kavçar (Akşehir Erk. ilk Öğ. Ok.) 1961 

1963 Güz (belge) Atatürk Mah. Kurtuluş 
Sk. 4 - Mustafakemalpaşa 

1963 Güz (belge) Şerafettinbayırı Köyü 
Antalya 

1963 Güz (belge) Çukurağa Köyü öğretmeni 
Seyitgazi 

1963 Güz (belge) Kavak Köyü - Samsun 
1963 Güz (belge) Karaman Mah. Kiremitçi 

.Geçidi 494 Sk. No. 2 - Denizli 
1964 (belge) (Öğretmen muavinliği yeterlik 

belgesi aldı) 
1964 (kaydı silindi) Köprübaşı Pos. Bul. 

No. 1 - Eskişehir 
1964 Güz (belge) Ivriz Köyü - Ereğli-Konya 
1964 Güz (belge) M. Paşa Okulu Öğretmeni 

Zonguldak 
1964 (Kaydı silindi) Kızılcaviran Köyü 

Eeşadiye - Tokat 
1964 Güz (belge) Yarhisar nahiyesinde 

Bilecik 
1964 Güz (belge) Başpmar ilkokulu Öğret

meni 
1964 Güz (belge) Gölceli Köyü Köy Okulu 

Öğretmeni - Çarşamba 
Hüseyin Durukan (Pamukpmar ilk Öğ. Ok.) 1962 1964 Güz (belge) 
Ahmet Unur Özbudak (Perşembe Erk. ilk 

Öğ. Ok.) 1962 
Gecat Akbaba (Kars Kâzım Karabekir 

İlk öğ. Ok.) 1963 

Polat Aygün (Kastamonu ilk. Öğ. Ok.) 

Selâhattin Kara (Y. Emre ilk Öğ. Ok.) 

Duran Mermer (Ivriz ilk Öğ. Ok.) 
izzet Bulut (Düşişi ilk Öğ. Ok.) 

Tayyar Özdemir (Tokat ilk Öğ. Ok.) 

Mehmet Şahin (Arifiye ilk Öğ. Ok.) 

Ömer Ergin (Gümüşane ilk Öğ. Ok.) 

1961 

1962 

1962 
1962 

1962 

1962 

1962 

Yakup Kavuncu (Kast.nu Göl i lk Öğ. Ok.) 1962 

1964 Güz (belge) Çarşı Mah. - Kemah 

Mustafa Yalamacılar (Arifiye ilk öğ. Ok.) 1962 

Mehmet Aslanbay (M. Sinan ilk öğ. Ok.) 1962 

Ergin Erol (Çanakkale ilk öğ. Ok.) 1963 

1964 Askerlik ve ailevi sebeplerden dolayı 
ayrıldı 

1965 Yaz (belge) Y. Mah. Han Sk. No. 23 
Pazaryeri - Bilecik 

1905 Yaz (belge) Akkuşlar Postası eliyle 
Kululu Köyünde - Bünyan - Kayseri 

1965 Güz (belge) Şevketiye Mah. Kayalı 
,Sok. No. 10 - Milas 

Bursa Fen (3) 

Mehmet Sarı (Gaziantep ilk öğ. Ok.) 
Mehmet Sancak (Ortaklar ilk Öğ. Ok.) 

1963 1966 Yaz (belge) Eldelek Köyü - Elbistan 
1964 1966 Güz (belge) Yenice Köyü 

Buldan - Denizli 
Mustafa Bakan (Edirne Erik. ilk Öğ. Ok.) 1964 ,1966 Güz (belge) H. ibrahim Bakan eliyle 

Bezirci Köyü No. 28 - Bandırma 
Z. Teksin Tügen (S. Tepe ilk Öğ. Ok.) 1964 1966 Güz (belge) O. Okul Edeb. Öğretmeni 

Fahri Tügel eliyle - Ulubay - Uşak 
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Enst.ye Enst.deır 
Mezun olduğu ilk öğ. girdiği ayrıldığı 

Adı ve soyadı Okulu tarih tarih Muhtemel adresi 

İsmail Darıcı (Çanakkale İlk öğ. Ok.) 1965 1966 Güz (belge) Türkmenli Köyü 
Bayraimiç 

Kadir Ayldenîz (Akşehir Erk. İlk Öğ. Ok.) 1964 1966 Güz (belge) Eskieilerarası No. 92 
Simav 

1964 1966 Güz (belge) Korubaşı Mah. No. 16 
G. Paşa 

1964 1966 Güz (belge) Terzi Selâhattin Aksin 
eliyle - Çine - Aydın 

Muammer özcan (Akpınar İlk öğ. Ok.) 1964 1966 Güz (belge) Hacıdede Köyü 
Havza - Samsun 

Osman öz&aya (Aksu Ik. Öğ. Ok.) 

Emin özen (Ortaklar İlk Öğ. Ok.) 

Edebiyat bölümünden ayrılan 
Çetin Meriç (Bolu Erk. İlk Öğ. Ok.) 1960 1963 Yaz (belge) Hoca Hasan Mah. Taşım 

ıSk. No. 35 - Bursa 
İsmet Göç (Çanakkale İlk öğ. Ok.) 1960 1963 Yaz (belge) Güvenli Köyü - Vize 
Şükran Yazıcıoğlu (Nenehatun Kız İlk 

Öğ. Ok.) 1961 1963 Yaz (belge) Davutkadı İlkokul Öğret
meni Abbas Yazıcıoğlu eliyle - Bursa 

Nursel Cevtekin (Denizli Kız İlk öğ. Ok.) 1961 1963 Yaz (belge) Lise Müzik öğ. Menriure 
'Cevtekin eliyle - Düzce 

Cevat Tin (İvriz İlk öğ. Ok.) 1961 1963 Yaz (belge) Yukarı Mah. Göktaş Sk. 
No. 157 - Bor 

Adı ve soyadı 

Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü 

»Okuduğu yıl Muhtemel adresi 

Kâmil Doğan 
Ramazan Bülbül 
Oytum Meriç 
Cemil Gündüz 
Tunca 'Tar 
1. Ethem Karagüven 
Nevzat Sapanca 
Mehmet Şen 
Nurulılafh Tark 
Doğan Atalay 
M. Nurettin Kılıç 
Orhan Olçmu 
Fikri Karaca 
İsmet Sütçü 
Emin Sönmez 
Cemal özgül 
Tuğrul Bozkurt 
M. Ergün ödemiş 

1954—1957 
1954—1957 
1957—1959 
1957—1959 
1959—1960 
1964—1959 
1957—1959 
1957—1959 
1957—1959 
1959—1962 
1960—1962 
1960—1962 
1961—1966 
1961—1966 
1961—1963 
1961—1963 
1962—1966 
1964—1966 

Danarşa Köyü Ş. 
(Bahriye Mah. 1869 Sk. No. 14 
Hastane Cad. No. 3 
Çanşıbaşı Cad. 27 
Zafer Cad. No. 102 
îsabeyli Köyünden 
M. İzmir Cad. No. 33 
Nisabolu Köyünden 
Çapra Köyü 
Bakkal 
Cami M. Kadı Cad. No. 1 
Kayalar Köyü 
Cumhuriyet Meydanı No. 3 
Dört Köyünde 
Tüccar Mehmet Çalatlı eliyle 

Karaağaç ! - İsparta 
Karşıyaka - İzmir 

Yakacık 
Edremit 

- İstanbul 
Bolvadin 

Nazilli 
Demirci 

Mudanya 
Gemerek - Sivas 

Balya -

Dörtyol 
Bigadiç 

Balıkesir 
Erbaa 

Sultahdağı 

İstiklâl Mah. Eski Okul Sk. No. 4 
Paşa Mah. Süratli Yokuşu Çil c. 25 

Hopa 
Biga 
Tire 
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Aidi ve soyadı 

Yılm,az Sertel 

Ali Baştan 
Hüseyin Gürgâh 

M. Kemal Turgut 
Yakup Şenkaya 
Mustafa Örüm 
İlhan Elturan 
Sebahattin Kaynar 
Temel İslâm 
Mehmet Şener 
Olgun Kurtulmuş 
Ö. Lûtfi Yazgan 
Enver Yağcı 
Şuayıp Kovancı 
Abduırralbman Tunç 
Ahmet Güneş 

Okuduğu yıl 

1961—1963 

1961—1963 
1961—1965 

1961—1963 
1963—1966 
1963—1966 
1961—1962 
1962—1962 
1962—1964 
1962—1964 
1960—1965 
1963—1965 
1963—1966 
1963—1965 
1963—1966 
1963—1965 

Muhtemel adresi 

Şehir Kulübü Osman Çetintaş eliyle 
Malkara - Tekirdağ 

Sini Köyü Tmaztepe Afyon Karahisar 
Selâmet Palas Oteli sahibi Mehmet Küçük eliyle 

Aslanköy - Mersin 
Merkez Kahvecisi eliyle 
Uludağ Sk. Savaş Ap. 18/B 
Ereğli Köyü Öğretmen 
Defterdarlık Vergi Memuru 
Tuhafiyeci Abdullah eliyle 
Mehmet Gümüş eliyle 
Semikler 6410 Sk. No. 11 

Malkara Tekirdağ 
Ankara 

Karamürsel - İzmit 
Kars 

Düzce 
Vakfıkebir 

Karşıyaka - izmir 
Orta Mah. Bozkurt Sk. No. 9 
Yemiision Mah. No. 66 
Alacami Köyü 
Çorum Lâçin Nahiyesi 
Atatürk Mah. H. İbrahim Sk. 10 Cam - Çanakkale 
Aslandede Köyü Smdırgır - Balıkesir 

Bigadiç 
Tas oya - Amasya 

Serik - Antalya 
Çorum 

Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü 

Enstitüye Enstitüden 
Adı ve soyadı 

Necati Ozan 
Bahri îşbilen 
M. Ali Yıldız 
Muammer Üstündağ 
Yusuf Ziya özcan 
İbrahim Özmen 
Halil Emiroğlu 
Erdoğan Küçüközmen 
Muammer Genç 
Visal Kişmlir 
Tahsin Demirezen 

Adı ve soyajdı 
Okuduğu 

yıl 

girişi 

1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1963 
1962 
1962 
1962 

istanbul Eğitim 

Çıktığı ı 

ayrılışı 

1964 
1963 
1963 
1964 
1964 
1964 
1964 
1963 
1964 
1963 
1965 

Enstitüsü 

okul 

Ayrılış sebebi 

Belgeli 
İsteğiyle 
Belgeli 
Vefat 
Belgeli 
Belgeli 
Belgeli 
İsteğiyle 
B.D. Kararı ile 
İsteğiyle 
Belge 

Eğitim Enstitüsünden 
ayrılma sebebi 

ismet Ekerbiçer 955/956 
Ayhan özden 955/956 
Leylâ Hacaloğlu 955/956 
Reşit Koltuk 956/957 
J u l d e Rardıerçoğkı 956/957 
Necati özgür 958/959 

Adana Kız ilk Öğ. Ok. 
Bolu ilk Öğ. Ok. 
Trabzon ilk Öğ. Ok. 
Erzurum Öğ. Ok. 
Konya Kız ilk Öğ. Ok. 
istanbul ilk Öğ. Ok. 

Sınıfta kaldığından 
Terk 
Hakkını kaybettiğinden 
Ailevi mazeretten terk 
Ailevi mazeretten terk 
Ailevi mazeretten terk 
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Adı ve soyajdı 

Sevim Yönet 
Mustafa Gülmehmet 
Mukaddes Şanver 
Ertuğrul Elevli 
Orhan Yasan 
Sabahat Araş 
Akif Gürbüz 
Özde/mir Basen 
Cengiz Erturan 
Feride S. Akpmar 
Ayla İlgaz 
Ayşetüz Sıdıka 
Nuri işken 
Gülgün Gülnar 
Hamıdi Efe 
Işıl Bahçeli 
Ali Namlı 
Güldiken Işıkyıldız 
Sacide Doğu 
Ahmet Türkeli 
Enver Özyurt 
Mustafa Gündoğdu 
Gülsen Çokgöz 
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Okuduğu 
yü 

957/958 
958/959 
958/959 
958/959 
957/958 
959/960 
959/960 
959/960 
959/960 
959/960 
961/962 
960/961 
961/962 

961/962 
961/962 
962/963 
963/964 
963/964 
962/963 
962/963 
963/964 
962/963 

Çıktığı »kul 

Edirne Kız İlk Öğ. Ok. 
Trabzon İlk Öğ. Ok. 
Adana Kız İlk Öğ. Ok. 
İstanbul İlk Öğ. Ok: 
Balıkesir Necati Öğ. Ok. 
İstanbul Öğ. Ok. 
Erzincan İlk öğ. Ok. 
Akşehir Erkek İlk Öğ. Ok. 
Sivas İlk Öğ. Ok. 
Akşehir İlk Öğ. Ok. 
Bursa Kız İlk Öğ. Ok. 
Edirne Kız İlk Öğ. Ok. 
Düziçi İlk Öğ. Ok. 

Akpmar İlk Öğ. Ok. 
İstanbul tik Öğ. Ok. 
Trabzon İlk Öğ. Ok. 
Bursa Kız İlk Öğ. Ok. 
Bursa Kız İlk Öğ. Ok. 
Diyarbakır İlk öğ. Ok. 
İvriz İlk Öğ. Ok. 
Trabzon İlk Öğ. Ok. 
Bursa Kız İlk Öğ. Ok. 

0 : 1 

Eğitim Enstitüsünden 
ayrılma sebebi 

1 • — — • - - - • . | 

Ailevi mazeretten terk 
Bitiremediğinden , 
Hakkını kaybettiğinden 
Terk ettiğinden 
Hakkı kalmadığından 
Hakkı kalmadığından 
Hakkı kalmadığından 
Hakkı kalmadığından 
Okulu terk etti 
İmtihan hakkı kalmadığından 
İmtihan hakkı kalmadığından 
İmtihan hakkı kalmadığından 
Okulu terk ettiğinden 

İmtihan hakkı kalmadı ! 

Terk 
Terk 
Sınıfta kalmaktan 
Kaydı silinmıekten 
Kaydı silinmekten 
Kaydı silinmıekten 
Kaydı silinmekten 
Sınıfta kaldığından 

Samsun Eğitim Enstitüsü 

Adı ve soyadı Mezun olduğu okulu 

Erz. Nenehatun Kız Okulu 
Erz. Nenehatun Kız Okulu 
Çorum îlk Öğ. Ok. 
Maraş Kız İlk öğ. Ok. 

Bölüm 

Edebiyat 
Fen 
Fen 
Fen 

Kayıt 
tarihi 

1961 
1961 
1964 
1963 

Ayrılnia 
tarihi 

1961 
1965^ 
1966 
1966i 

Nazire Bayraktan 
Meryem öztan 
Beyhan Kümbül 
Ayşe Neşe Ulu 

1. Adresi yoktur. 

2. Sivas ili ilkokul öğretmeni olarak çalışmakta, adresi belli değil. 

3. Çorum; Verem Savaş Dispanseri Memuru İbrahim Kümjbül eliyle. 

4. Benenge Mahallesi; Şerifağa Sok, No, 11 Arapkir - Malatya 

— 453 — 



M. Meclisi B : 14 6 . 12 . 1968 O : 1 

No. 

Erzurum Eğitini Enstitüsü 

Adı ve soyadı 

1962-

1963-

1964-

1965-

- 1 9 6 3 -

- 1 9 6 4 -

- 1 9 6 5 -

- 1 9 6 6 -

26 
- 130 

149 
150 
155 

- 160 
164 
165 
175 
187 
192 
200 

- 229 
228 
313 
326 
249 
326 

- 378 

Zakir Çevik 
Semimer Gönüllü 
Sevinç Sarıtaş 
Mutlu Önder 
Güner Kürkeroğlu 
Ayten Sönmez 
Türkân Dem/ircioğlu 
Hüsnü Oemıal Albayrak 
Mutlu Toksoy 
Kerimen Üçyıldız 
Meliha Boztepe 
Üner Topçu 
Etfol Orhan 
Osman Bozdağ 
Şehzat Yağanoğlu 
Halil Erdoğan 
Yaşar Çakır 
Kâzımı Aktaş 
Hikmet Erdem 

Belge aldı 
Bitirmeden kaydı silindi 
Bitirmeden kaydı silindi 
Bitirmeden kaydı silindi 
Bitirmeden kaydı silindi 
Belge aldı 
Belge aldı 
Belge aldı 
Belge aldı , 
Bitirmeden ayrıldı 
Bitirmeden ayrıldı 
Bitirmeden ayrıldı 
Bitirmeden ayrıldı 
Bitirmeden ayrıldı 
Bitirmeden ayrıldı 
Belge aldı 
Belge aldı 
Bitirmeiden ayrıldı 
Bitirmeden ayrıldı 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Bas Hukuk Müşavirliği ve 
Muhakemat Genel Müdürlüğü 

4394/8188 - 49395 
27 . 11 . 1968 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
2 . 2 . 1968 'gün, Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/674 - 6017/36908 sayılı 
yazıya K : 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek mes
lek okullarından ayrılan 228 öğrenciye dair Ço
rum Milletvekili Sayın Hasan Lâltif Sanyüoe'nîn 
yazılı, soru örneğime karşı hazırlanan cevapla eki 
cetvelim ikişer nüsha olarak ilişikte sunulduğu 
saygı ile arz olunur. 

Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

Çorum Milletvekili Sayın Hasan LâJtitf Sarı-
vüoıe'nıin 19 . 2 . 1968 günlü sorusuna verilen 
yazılı cevap : 

1. Soruya ilişik cetvelde adları yazılı 228 
öğrenciden 42 si hakkında Bakanlığımızca dâva 
açılmış olduğu tıesbit edilmiştir. 

2. Millî Eğitim Bakanlığından alınan bilgi
ye göre, geriye kalan 186 öğrenciden : 

a) 69 u hakkında belgeli olmaları sebebiyle 
1338 sayılı Kanuna tevfikan ; 

<b) 48 i hakkında halen öğretmenlik yapmak
ta olmaları, 

c) 6 sı hakkımda tazminat borcunu nakten 
ödenmiş bulunmaları, 

d) 4 ü hakkında mecburî hizmet yapılma
masının hastalık veya ölüm gibi mücbir sebepler
den ileri gelmiş olması, 

e) 12 sinin de gündüzlü olarak eğitim görmüş 
olmaları dolayısiyle takibat icrasına mahal kal
madığı ve, 

f) 18 i hakkında da takibin derdest bulun
duğu anlaşılmaktadır. 

Geri kalan 29 öğrencinin durumu hakkında 
bir bilgi sağlanamamıştır. Bunların durumları
nın yenliden tahkikiyle gerekenler aleyhine taki
bat yapılmak üzere belgelerinin Bakanlığımıza 
intikal ettirilmesi lüzumu Millî Eğitim Bakan
lığına yazılmıştır. 

Özetlenen bu bilgiler isim üzerinden düzen-

Not: Bu cevaba ilişik cetveller kesafeti sebe
biyle Tutanak Dergisinde yayımlanamadığmdan, 
aslı dosyasına konulmuş olup, bir sureti de soru 
sahibine verilmiştir. 
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lenmiş bulunan ekli cetvelde her öğrencinin adı 
itibariyle ayrı ayrı gösterilmiştir. 

Saygıyla arz olunur. 
Cihat Bilgehan 
Maliye Bakanı 

5. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Belediye Meclisi Üyesi olmıyan bir zatın, Kanun
suz olarak Sücüllü Belediyesi Baskanvekilliğine 
getirilmesine dair sorusu ve İçişleri Bakam Fa
ruk Sükan'ın yazdı cevabı (7/778) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafın

dan yazık olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
arz ederim. 

Nazif Kurucu 
Konya Milletvekili 

1. Sücüllü kasabasında seçilen belediye baş
kanı bir suçtan dolayı tutuklanınca, belediye re-
isvekili, Belediye Meclisi tarafından seçilmek 
gerekirken, Vali Meclis üyesi olmıyan bir şahsı, 
kendiliğinden reisvelkili tâyin ettiğini açıklamış 
ve taarruz sureti ile bu yabancı şansı Belediye 
Başkanlığına oturtmuştur. Bu kanunsuz ve hak
sız işlemin mesnedi nedir? 

2. Aynı konudaki bir kanunsuzluk Antakya'
da hemen düzeltildiği halde Sücüllü kasabasın
da niçin kanunsuzluk giderilmemiştir. 

3. Belediye Meclisinin kendi başkanveMlini 
seçmek ve hapiste olan reisin yerine göreve baş
latmak için toplanmasına engel olan vali ve kay
makamın bu kanusuz hareketleri nasıl karşıla
nacaktır. 

T. 0. 
İçişleri Bakanlığı 5 . 2 . 1968 

Mahallî td. Gn. Md. 
Şb. Md. 2. D. R. Mua. 

621. 1. 302.7/29784 
Konu : Sücüllü Belediye Başka
nı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29 . 6 . 1968 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/778-6756/42343 sayılı 
yazıları : 

Sücüllü kasabası Belediye Başkanının tutuk
lanması üzerine Belediye Baskanvekilliğine, Be
lediye Meclis Üyesi olmıyan bir şahsın kanunsuz 
olarak getirilmiş olduğuna dair Konya Millet

vekili Nazif Kurucu tarafından Başkanlıklarına 
sunulan yazılı soru önergesi üzerine yaptırılan 
incelemede : 

İsparta ili Yalvaç ilçesi Sücüllü kasabası Be
lediye Başkanlığına seçilen Adem Sesli'nin, se
çimden sonra Belediye Meclisini henüz toplantı
ya çağıramadan bir olaya isminin karışması se
bebiyle tutuklanması üzerine belediye tüzel ki
şiliğinin icra organsız kalmaması için 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 307 sayılı Kanunla değişik 
93 ncü maddesi gereğince Vali tarafından Baş-
kanvekili seçilinceye kadar tarafsız ve halkın 
saygısını kazanmış olan Tevfik Yıldırım'm Be
lediye Baskanvekilliğine atanarak 16 . 6 . 1968 
tarihinde göreve başlamış olduğu, 

Belediye Meclisinin 2 . 7 . 1968 tarihli top
lantısında üyelerden Halil Kucur'un Belediye 
Baskanvekilliğine seçildiği, 

Yeni seçilen Başkanvekilinin kasabada bu
lunmamasından görevine başlıyamadığmdan biz-
zarure Valilikçe atanan Başkanvekili Tevfik Yıl
dırım'in görevine devam ettiği, 

Tutuklu bulunan Belediye Başkanı Adem Ses
li'nin 10 . 7 . 1968 tarihinde tahliye edilerek 
11 . 7 . 1968 gününde Belediye Başkanlığı göre
vini devir aldığı ve Tevfik Yıldırım'm Başkan-
vekilliğinden ayrıldığı, 

idare Âmirlerinin Meclis toplantılarına engel 
olma yolunda her hangi bir tasarruflarının ol
madığı anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

İçişleri Bakanı 

6. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekin-
ci'nin, Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Kavacik 
köyünde yeniden inşa edilecek ilkokul arazisinin 
istimlâkine dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
tlhami Ertem ile İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın 
yazılı cevapları (7/792) 

3 . 7 . 1968 

Millet Meclisi Basaknlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı 

ile içişleri Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına tavassutunuzu rica ederim. 

Saygılarımla. 
Tank Ziya Ekinci 

Diyarbakır Milletvekili 
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1. Bolu ili Mengen ilçesine bağlı Kavacık 
köyü muhtarlığı kaç mezra veya mahalleden mü
teşekkildir ve toplam köy nüfusu ne kadardır? 

2. 50 yıl önce inşa edilen ve 15 yıl önce de 
köy okulları standart projesine göre öğretmen 
lojmanı ve W. C. binası ile diğer ihtiyaçları ta
mamlanan, suyu getirilen okulun üzerinde bu
lunduğu arsa Hazineye ait değil midir? 

3. Kadim okul binasının bulunduğu yer iti
bariyle muhtarlığa bağlı bütün mahalle sâkinle
rinin ilkokul çağındaki çocuklarının bu okuldan 
iklim şartlan ve mesafe bakımından eşit şekilde 
istifade etmeleri mümkün müdür? 

4. Kavacık köyü muhtarlığına bağlı bütün 
mahalle sâkinlerinin ilkokul çağındaki çocukla
rının Kadim okuldan eşit şekilde istifadeleri 
mümkün ise, Hazineye ait arsa üzerinde faal du
rumda ve bütün ihtiyaçları karşılanmış olan bu 
okulun terk edilerek başka bir yerde yeni bir 
okul inşaasma neden lüzum görülmüştür 

5. Artan ihtiyaçların gereklerine göre Hazi
neye ait arsa üzerindeki mevcut okulun ilâve 
inşaatlarla .«•enişletilmesi mümkün iken muhtar 
lık bölgesinde başka bir yerde özel mülkiyette 
bulunan tarlalar üzerinde yeni bir okul inşa edi
lerek eskisinin terk edilmesi ve Hazinenin zarara 
sokulmasının sebebi nedir? 

6. Kava^k köyünde yeniden inşa edileıe^ 
oVnlnn ^"rula^oT. arazinin sakinlerine i^ti^l'k 
bedeli ödenımeden inşaata başlandığı doğru 
mudur? 

7. Yeni okul için tesbit edilen arazinin • ca
niplerine istedikleri istimlâk bedelinin köylüden 
salma suretiyle alınmak istendiği ve bu paran/m 
toplanmadı için jandarmanın zor kullandığı ve 
bâzı köylülerin menkul ev eşyasının bu borca 
karsı müsadere edildiği doğru mudur? 

8. Ev eşyaları jandarma baskısı ile mira 
dere edilen vatandaşların mütaaddit şikâyetleri
nin idarece ve terleri Bakanlığınca kaale alın
madığı doğru Tondur? 

9. Kam.n b i le t ine tahsis edilecek bir gayri 
menklün istihlâki karar altına alınmadan ve 
nesin bedeli ^ankaya bloke edilneden tasarrufa 
^irrümesi Anayasaya aykırı iken, bu Anayasa 
dısj. isleme pirrenler hakkında kovuşturma ya
nılmış mıdır, yapılmamışsa neden yapılmamış
tır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 2 . 11 . 1968 

Sayı : 1006 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8 . 7 . 1968 gün ve 7/792-6809/4244 sa

yılı yazınız. 
Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci '-

nin, Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Kavacık 
köyünde yeniden inşa edilecek ilkokul arazisinin 
i timlâkine dair verdiği yazılı soru önergesi ile 
ilgili cevap notumuz ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
tlhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 

Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci'nin 
3 . 7 . 1968 tarihli yazılı soru önergesi cevabı 

1. Bolu, Mengen ilçesine bağlı Kavacık kö
yü, 5 mahalleden müteşekkil olup 72 haneli ve 
400 nüfusludur. 

2. 28 haneli Kökem mahallesinin nüfusu 
1968 nüfus sayımına göre 128 dir. Kökem ma
hallesi ile Kavacık muhtarlığı ve diğer mahal
lelerin arasındaki en kısa mesafe, 4,5 Km. dir. 
Arada büyük bir orman ve iki dere bulunmakta
dır. 

Ayrıca adı geçen mahalleye yakın başka okul 
da bulunmamktadır. Bu sebeple, Kökem mahal
lesindeki çocukların okutulabilmesi için, 1967 -
1968 öğretim yılı başında geçici bir binada (uy
gun bir köy evi) ilkokul açılmıştır. 

3. 1968 yılı ilkokul programiyle; Kavacık 
köyündeki harap okul yerine bir derslikli; Kö
kem mahallesindeki geçici okul yerine de bir 
derslikli okul yapılmaktadır. 

4. Okul, mahalleelrin ortasındaki en elveriş
li yere yapılmıştır. 

5. Kamulaştırmada köylüden para alınma
mış, il Daimî Komisyonu karan ile satılan eski 
okul enkazından f aydalanılmıştır. 

6. Okul yerinin seçimi 222 sayılı Kanunun 
60 ncı maddesine göre kurulan heyet tarafından 
yapılmış ve 61 nci maddedeki şartlar göz önün
de bulundurulmuştur. 

7. Eski okulun yeri Hazineye ait olup, taş
lıktır, W. C. si yoktur derme çatma bir kulübe
dir. 
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8. Kamulaştırma bedeli bankaya yatırılmış, 
arsa sahiplerine de haber verilmiştir. 

9. Mal sahibi Seyit Mehmet Yaman ile anla
şılarak, kamulaştırma bedelinden beş bin lira 
fazla ödeme yapılmış böylece arsa sahibi mem
nun edilmiştir. 

T. O. 
Içhıeri Bakanlığı 25 . 11 . 1968 

Mahallî td. Gn. Md. 
Şb. Md. 631.538.15/28767 

3.D.R.M. 
Konu : Diyarbakır Milletvekili 
Tank Ziya Ekinci'nin yazılı so
ru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8 . 7 . 1968 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 6809/7/792-42644 sayılı 
yaznız. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Tank Ziya 
Ekinci'nin Bolu ilinin Mengen ilçesine bağlı Ka-
vacık köyünde yapılan ilkokul arsasının istimlâ
ki hakkındaki yazılı soru önergesinin Bakanlığı
mızı ilgilendiren 1, 7, 8 ve 9 ncu maddeleri aşa
ğıda cevaplandırılmıştır. 

1. Bolu ilinin Mengen ilçesine bağlı Kava-
cık köyü: Süleyman Kadılar, Selamoğlu, Aşağı 
Mahalle, Sarıoğlu ve Kökem adlarında 5 mahal
leden ibaret olup 1965 genel nüfus sayımına gö
re topTam köy nüfusunun 400 olduğu, 

7. Sözü edilen arsa bedelinin, il Daimî Ko
misyon Kararı ile köye bırakılan eski okul enka
zının satışı suretiyle temin edildiği cihetle, yeni 

okulun arsa bedelinin sağlanması için köy halkına 
-alma salmdığı ve bu paranın toplanması için 
iandarma tarafından zor kullanıldığı ve bâzı 
köylülerin menkul ev eşyalarının salma borçla
rına karşılık olarak müsadere edildiği iddiasının 
doğru olmadığı; 

8. Ev eşyası jandarma baskısı ile müsadere 
edilen vatandaş bulunmadığı ve bu konuda gerek 
Bıkanlığımıza ve gerekse köyün bağlı bulundu
ğu idari mercilere her hangi bir şikâyetin vuku-
bulmadığı, 

9. Bahis konusu köy okulu arsasının 6830 
sayılı Kanun hükümlerine göre istimlâk edildiği 
ve istimlâk bedelinin T..O. Ziraat Bankası Men

gen Şubesinde, arsa sahipleri olan Seyit Mehmet 
Yaman vereseleri adına açılan bir hesaba yatı
rıldığı ve durumun 22 . 4 . 1968 tarihinde ilgilile
re de tebliğ edilmiş bulunduğu; anlaşılmıştır. 

Soru önergesinin diğer maddeleri Millî Eği
tim Bakanlığınca cevaplandırılmış bulunmakla 
bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Faruk Sükan 
İçişleri Bakanı 

7. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, lise ve artaokullardaki din derleri
nin yeniden tanzim edilmesine dair sorusu ve Mil
lî Eğitim Bakanı İlhamı Ertem'in yazılı cevabı 
(7/798) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba

kam tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delâlet buyrulmasmı rica ederim. 

Saygılarımla. 
5 . 7 . 1968 

Adıyaman Milletvekili 
Süleyman Arif Emre 

Liselerimize konulmuş bulunan din dersleri, 
din tedrisatında az çok bir ilerleme olmakla be
raber, ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. 

Bu ders, program dışıdır. Sadece haftada bir 
saat okutulmaktadır. Ve öğle yemeği saatine 
rasgetirilmektedir. 

ihtiyari olan bu dersten talebenin uzak kal
ması için bütün çarelere başvurulmuş gibi bir 
tutum mevcuttur. 

Şu hal muhtelif çevrelerde, Bakanlığınız aley
hinde suizanlann doğmasına sebebolmuş, Bakan
lığın bu dersi, yasak savma, zevahiri kurtarma 
kabilinden istemiyerek okuttuğu intibaını uyan
dırmıştır. 

Bu durumun biran önce ıslahı ile din eğitimi
ne lâyik olduğu ehemmiyetin verilmesinde ve 
Bakanlığınız üzerindeki şüphelerin dağıtılmasın
da büyük faydalar vardır. 

Batı medeniyetini tehdideden, dünya gençliği
nin içinde bulunduğu mânevi buhrana, Türk 
gençliğini de mahkûm etmek gafletine düşen 
C. H. Partisinin sakat eiğtim politikasından A. P. 
sinin uzaklaşmasını istemek hakkımızdır. 

Millî ve mânevi değerlerimizin yerini tamamen 
boş bırakan bu kısır politika, zararlı cereyanla-
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rın yayılmasına zemin hazırlamış ve memleketi
mizi kültür emperyalistlerinin mânevi istilâsına 
terk etmiştir. Bu yüzden bilhassa aşırı sol cere
yanların yayılması tehlikeli bir hal almıştır. Bu 
durum karşısında bugün, Millî Eğitim hizmetle
rinde fiilen ve fikren gereği gibi mücadele yapıl
dığı iddia edilemez. 

Teşkilâtta aşırı sol teşekküllerin sızma metot-
lariyle yaptığı tasallut fiilen önlenemediği gi
bi, gençlerimize şer cereyanlara karşı fikrî 
muafiyet kazandıracak mahiyette, millî, dinî ve 
ahlâki değerler aşılanmamaktadır. 

Tarih boyunca vatanımızı, gerek maddi ve ge
rekse mânevi istilâlara karşı koruyan şehitleri 
şehit, gazileri gazi yapan ruh ve imanın, onların 
evlâdından ve ahfadından bu derece esirgenme
si mâkul ve mantıkî bir sebeple izah edilemez. 

Hürriyet ve lâiklik mafhumları, bir milletin 
gençliğine, millî ahlâkının temeli olan dinini öğ-
retmiyerek, Vatanın mânasını, mânevi vatanı, 
kültür emperyalistlerinin istilâsına terk ve tes
lim etmesi şeklinde yorumlanamaz, Ruhu, teme
li ahlâk ve fazilet olan demokratik rejim ancak 
bu mânevi değerlerin devamı müddetince ayakta 
durabilir. Mânevi değerlerin yerini koyu bir 
materyalizme terk etmesi halinde demokratik re
jim yerini cansız ceset meselesinde olan kominiz-
me terk eder. 

İçerisinde bulunduğumuz menfi şartlar, bu 
elîm akıbetten demokrasimizin kurtarılmasını 
âmirdir. Bu ise Anayasamızın tasvibettiği din 
ve ahlâk eğitimine âzami ehemmiyetin verilme
sini gerektirir. Bu itibarla : 

1. Liselerimize ve ortaokullarımıza konul
muş olan din derslerinin haftada üç veya dört 
saate çıkarılması hakkında ne düşünülmekte
dir? 

2. Liselere konulan dersler ne zaman nor
mal saatlere ve program dâhiline alınacaktır? 

3. Din derslerinin aynı zamanda, gençliği
mize, ahlâki, millî ve tarihi mefahirimizi tanıt
ması, kahramanlık fedakârlık ve vatanperverlik 
şuurunu uyandırması ve kuvvetlendirilmesi için 
yeniden tanzimi düşünülmekte midir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 25 . 11 . 1968 

Sayı : 1067 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 30 . 9 . 1968 gün ve 6828/42807-7/709 
sayılı yazınız. 

Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif Em-
re'nin lise ve ortaokullarımıza konulmuş olan 
din derslerine lâyık olduğu ehemmiyetin veril
mesine dair yazılı ,soru önergesi ile ilgili ceva
bımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
îlhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 
Adıyaman Milletvekili Sayın Süleyman Arif 
Emre'nin lise ve ortaokullarımıza konulmuş 
olan din derslerine lâyık olduğu ehemmiyetin 
verilmesi hakkındaki 5 . 7 . 1968 tarihli yazılı 

ısoru önergesine cevabımız 
Anayasamızın «lâyiklik prensibine» ve «is

teğe bağlılık» şartına uygun şekilde, lise çağın
daki öğrencilere, din yönünden ihtiyaç duya
cakları ve kazandırılmasını istiyecekleri bilgi
leri vermekte fayda mülâhaza eden Bakanlığım, 
geçen öğretim yılından itibaren lise ve dengi 
meslekî ve teknik öğretim okullarının I. ve II. 
sınıflarında okuyan gençlere ilk ve orta okul
larda edindikleri bilgilere dayanarak madde üs
tü bir mânevi âlemin de var olduğunu, var ol
ması lâzım geldiğini, varlığın sonradan var 
olan maddeden ibaret Ibulunmadığmı kavrat
mak;, ruhlarında madde üstü değerlere [karşı il
gi ve sevgi uyandırmak maksadiyle din bilgisi 
dersini ihdas ettiği yüksek jmalûmlarıdır. 

Bu öğretim yılından itibaren de din bilgisi 
dersi söz konusu okullarımızın normal mesai 
saatleri içine alınmış bulunmaktadır. (

! 

Bu kusa açıklamadan sonra sorularınızın 
cevabını aşağıdaki şekilde özetlemek mümkün
dür : ; 

1. îlkafcul, ortaokul ile lise (ve dengi okul
lar) seviyesinde verilen din bilgisinin kademeli 
şekilde program yapısı içinde saat tutarı, top
lam olarak 6 saattir. Bu saat tutarı içinde de 
dinin özünü hedef tutan bir program anlayışı 
müfredata aksettirilmiş bulunmakta ve saat tu
tarı yeterli görülmektedir. Bir bakıma, prog
ram tekniği yönünden yapılacak ders saati ilâ
velerinin de ayrıca güçlük arz ettiği ve peda
gojik mahzurları olduğu .bilinen hususlardır. 

2. — Liselere ve dengi okullara konmuş bu
lunan din bilgisi dersi program içine alınmış
tır. Yalnız din bilgisi dersine girmiyecek öğren
cilerin mevcudiyeti de dikkate almarrfî okul 
disiplini bakımından bu dersin günün ilk veya 
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son saatlerine konması Talim ve Terbiye Heye
tince tavsiye edilmiştir. Bu husus mecburi ol
mayıp okul idarecilerinin takdirine bırakılmış
tır. 

3. Din bilgisi dersi müfredatı aynı zaman
da gözden geçirildiğinde görülür ki, dersin 
amaçları ve konuları, gençlerimize, ahlâkî, mil
lî ve tarihî mefahirimizi tanıtmak, onlarda kah
ramanlık, fedakârlık ve vatanseverlik şuurunu 
uyandırmafr ve kuwetlendirme|k istikametinde 
toplanmıştır. 

8. — Bilecik Milletvekili Sadi Binayhn, Bi-
lecik'in bâzı ilçelerinin, orman köylerini kalkın
dırma yardımlarından faydalandırılmalarına da
ir sorusu Köy İşleri Bakanı H. Turgut Toker'-
in yazılı cevabı (7/803) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Köy 
İşleri Bakanı tarafından cevaplandırılmasına 
delâletleıinizi saygılarımla arz ve Irica ederim. 

Bilecik Milletvekili 
Sadi Binay 

Bilecik'in birçok köyünün fakir orman köy
lüsünü Ibarındırdığı yüksek malûmlarıdır. Bu 
sebepledir ki, Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerimiz 
orman köylerini kalkındırma yardımlarından 
f aydalandırılmaktadır. Bu programın genişle
mesi muvacehesinde Bozüyük ve diğer ilçele
rimizin ide bu yardımdan faydalandırılması ko
nusundaki düşünceleriniz nelerdir? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 25 . 11 . 1968 

Müsteşarlık 
Sayı : 4088 

Konu : Bilecik Milletvekili Sadi 
Binay'm önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 9 . 19C3 T. ve Gn. S. Ka. Md. 

7/803 - 6845/42886 sayılı yazı. 
Bilecik'in bâzı ilçelerinin, orman köylerini 

kalkındırma yardımlarından faydalandırılmala
rına dair Bilecik Milletvekili Sadi Binay tara
fından verilen yazılı soru önergesi cevabı ili-
şilkte sunulmuştur. Arz ederim. 

H. Turgut Toker 
Köy İşleri Bakanı 

Bilecik'in bâzı ilçelerinin, orman köylerini 
kalkındırma yardımlarından faydalandırılmala
rına dair, [Bilecik Milletvekili Sadi Binay tara
fından verilen yazılı soru önergesi cevabıdır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımızda be
lirtilen çalışma hedefleri muvacehesinde orman 
köylerinin kalkındırılması yönünden İkinci Beş 
Yıllık Plân Döneminde yapılacak çalışmalar bir 
projeye bağlanarak D. P. T. Müsteşarlığına in
tikal ettirilmiştir. 

Buna göre; İkinci Beş Yıllık Plân dönemin
de her ilin bir ilçesi orman köylerinin kalkın
dırılması yönünden pilot proje sahası olarak 
tefrik edilmek sureti ile bu çalışmalar bütün 
yurt sathına yayılmış olacaktır. 

Bilecik ilinin Osmaneli ve Pazaryeri ilçeleri 
1966 yılında pilot proje sahaları olarak tefrik 
edilmiş olup her iki ilçede bu çalışmalara de
vam edilmektedir. 

Bilecük ili Bozhöyük ilçesinin de ayrıca pi
lot ilçe olarak tefrikine şimdilik imkân görül
memektedir. 

Zira; .mevcut bütçe, eleman, vasıta ve fon 
imkânları muvacehesinde yıllık programların 
yürütülmesinde dahi bir çok güçlükler çekil
mekte ve programlarımız tam olarak yerine ge
tirilememektedir. 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJy-
sal'n, Çark suyunun Sakarya nehrine karış
tığı yerde, taşmaları önlemek konusunda, tedbir 
alınmasına dair sorusu Köy İşleri Bakanı II. 
Turgut Toker ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Refet Sezgin'in cevapları. (7/810) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı ile Sayın Köy İşleri Bakanı 
tarafından yazılı cevaplandırılmasında aracılı
ğınızı saygılarımla rica ederim. 

Hayrettin Uysal 
Sakarya Milletvekili 

Adapazarı Söğütlü bucağına bağlı Tokat 
köyü ile Seyifler köyü sınırında Çark Suyu
nun Sakarya Nehri ile karıştığı mahalde mev
cut şeddin Sakarya Nehri taşmalarını önliye-
memesi yüzünden zaman zaman civar araziye 
yayılarak büyük zararlar yapageldiği görül
mektedir. 
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Bu zararın önlenmesi için adı geçen köy 
muhtarlarının çeşitli yıllarda yaptıkları mü
racaatlar hiç dikkate alınmamıştır. 

Ürünlere zarar veren, ekimi önliyen ve böy
lece köylüleri mağdur eden ve zarara sokan bu 
halin önlenmesi ve adı geçen yerde tedbirler 
alınması gerekmektedir. 

Bu nedenle Çark Suyunun Sakarya Nehri 
ile karıştığı bu mahalde ne zaman ve ne gibi 
tedbir alınacaktır? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 25 . 11 . 1988 

Müsteşarlık 
Sayı : 4095 

Konu : Sakarya Milletvekili Hayret
tin Uysal'ın önergesi : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 30 . 9 . 1988 T. ve G-n. S. Ka. Md. 

7/810 - 6929/43343 sayılı yazıları. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal tara
fından Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile 
Bakanlığım tarafından cevaplandırılmak üzere 
verilen ve ilgi yazı ile gönderilen yazılı soru 
önergesinde söz konusu olan şeddeler, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı (DSİ. Gn. Md.) 
tarafından inşa edilmiş olup, Sakarya Nehri 
taşmalarını önliyecek bir şekilde tanzimi ve ba-
'kımmın adı geçen Bakanlık tarafından yapıl
ması gerekmektedir. 

Bu nedenle soru önergesinin Bakanlığımızla 
bir ilgisi görülmediğinden gerekli işlemin yapıl
ması hususu adı geçen Bakanlığa bildirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
H. Turgut Toker 

Köy işleri Bakanı 

T. 0. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 02/8012/882 

27 . 11 . 1968 

ilgi 
Millet Meclisi Başkanlığına 
30 . 9 . 1968 gün, Kanunlar Müdür-

7/810 - 6929/43343 sayılı yazınız, 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 

«Çark suyunun Sakarya Nehrine karıştığı yer
de, taşmaları önleme konusunda, tedbir alın

ması» na dair yazılı soru önergesi cevabı ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 
Refet Sezgin 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın «Çark 
suyunun Sakarya Nehrine karıştığı yerde taş
maları önleme konusunda tedbir alınması» na 

dair yazılı soru önergesi cevabıdır 
Mahallen yapılan tetkiklerde Çark suyunun 

Sakarya Nehrine munsabolduğu noktanın man-
saJbmda ve sol sahilde ilgililerin arazisinin taş
kından korunması amacı ile şedde yapılmasını 
talebettiği, halen bu kesimde DSİ tarafından 
yapılmış her hangi bir şedde ve bu gibi tesis 
bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Konu aşağı Sakarya projesi ile ilgili olup, 
plânlama çalışmaları ikmal edilmiş bulunmak
tadır. Yapılan plânlama çalışmalarına göre 
işin 10 000 000 keşif bedelli Sakarya mansap 
kısmı ıslahı II nci kısım sol sahil şeddeleri 
inşaatı iş bünyesinde bulunduğu teshit olun
muştur. 

DSİ çalışma programı tasarısına göre işin 
1969 yılında başlamak 1969 da 1 000 000 
1970 de 4 000 000 ve 1971 de 5 000 000 Tl. sar-
fedilmek üzere 1971 sonunda ikmal edilmesi 
geremektedir. 

Teklif edilen bu program kesinleştiği tak
dirde 1989 yılında Sakarya'nın Karadeniz'e 
döküldüğü mansap noktasından itibaren men-
baa doğru çalışmalara başlanacak, çalışmaların 
soru önergesine konu teşkil eden mmtakaya 
gelmesi halinde de Tokat ve Seyfiler köyü ara
zilerinin taşkından korunması sağlanmış olacak
tır. 

10. •— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'ın, Adapazarı'na bağlı bâzı köylerin içme 
sularının kesilmesinin önlenmesine dair sorusu 
ve Köy İsleri Bakanı İT. Turgut Tolıer'in ya
zdı cevabı. (7/813) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Köy işleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasında 
aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Hayrettin Uysal 
Sakarya Milletvekili 
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Adapazarı'na bağlı ikizceyi, Osmaniye, Acı-
elma, Karaman, Çaltıcak, Harmantepe, Akça-
kamış köylerinin içme suları 1964 yılında ya
pıldığı halde, zaman zaman akmamakta ve 
bâzı zamanlarda da tüm kesilmektedir. 

Bu halin sebebi nedir? 

Susuzluktan şikâyet eden bu köyler halkı
nın bu meselesi ne zaman ele alıncaktır? 

T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 25 . 11 . 1968 

Müsteşarlık 
Sayı : 4089 

Konu : Sakarya Milletvekili Hayret-
rettin Uysal'm önergesi : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 9 . 1968 T. ve Gn. S. Ka. Md. 

7/813 - 6936/43373 sayılı yazı. 
Adapazarı'na bağlı bâzı köylerin içme su

larının kesilmesinin önlenmesine dair Sakarya 
Milletvekili Hayrettin Uysal tarafından verilen 
yazılı soru önergesi cevabı ilişik olarak su
nulmuştur. Arz ederim. 

Köy İşleri Bakanı 
H. Turgut Toker 

Adapazarı'na bağlı bâzı köylerin içme su
larının kesilmesinin önlenmesine dair Sakarya 
Milletvekili Hayrettin Uysal tarafından veri
len yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Sakarya - Merkez - ikizce, Osmaniye - Acı-
elmalık, Karaman, Çaltıcak, Harmantepe ve 
Akçakamış köylerinin içmesuyu tesisleri 1966 
bütçe yılında ikmal edilerek hizmete açılmıştır. 

Ancak Sakarya - Merkez - Abalıköy grup 
köylerine dâhil bulunan mezkûr köylerin iç
mesuyu tesisleri, 1968 yılında meydana gelen 
deprem dolayısiyle hasar gördüğünden, 
458 000 Tl. ödenek ile 1968 yılı ek inşaat prog
ramına dâhil edilmiştir. 

Program gereğince iş yılı içinde ikmal edi
lerek tesisler yeniden hizmete açılacaktır. 

11. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
Erzincan'ın Kemah ilçesindeki mera ihtilâfı 
konusunda Danıştay Kararının infaz edilmeme 
sebebine dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı H. 
Turgut Toker'in yazılı cevabı (7/814) 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Aşağıdaki sorumun Köy işleri Bakanı ta-

] rafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasına; de
lâlet buyurufanasını saygılarımla rica ederim. 

17 , 7 . [1908 
Tunceli Milletveltfli 

Hasan Ünlü 
Soru : 
Bu yazılı soruma ekli Tunceli Sesi Gazete

sinin 28 Haziran 1968 tarihli nüshasının baş 
sütununda Tunceli ilinin Pertek, Hozat ve Çe-
mişgezek ilçelerine bağlı bâzı köyler halkı
nı teşkil eden Savak aşireti ile Erzincan ;iline 
bağlı Kemah ilçesinin bâzı köyler halkının si
lâhlı bir çarpışmanın içine girdikleri yazılmış
tır. Olay bir mera ihtilâfından çıkmıştır. Bu 
mera ile ilgili nizayı halleden ve Savak aşire
tinin istifade hakkına saMbolduğuna dair Da
nıştay tarafından sâdır olan bir ilâm mevcut
tur. Mevzuubahiıs ilâm bakanlığınızca bu ana 
kadar infaz edilmediğinden gazetede açıkla
nan olaya meydan verilmiştir. Bu itibarla Sa
vak aşireti tarafından bakanlığınıza imfapının 
yapılması hususunda verilen Danıştay ilâmı 
neden bu ana kadar infaz edilmemiştir? 

Şavaık aşireti mera yokluğu çekiyor. Bul-
gurtepe, Çukurca, Sinsor köyü halkının kul
landığı Milan yaylasına Kemah'ın 4 köylümün 
silâhlı teıditte bulunmaları kötü sonuçlar ve
rir. ilgililerin biran evvel bu işe eğilmelerini 
bekliyoruz. 

Yıllardan beri ilimiz hudutları dâhijlinde 
yaşıyan Savak aşireti ile civar illerdeki köy
lüler tarafımdan bir türlü uzlaşma temim edile
memiş bu sütunlar da defalarca ilgilileri; ikaz 
etmiş isek de bir türlü netice elde edilememiş
tir. 

Bu cümleden, Savak aşiretimin Bulgurtepe, 
Çukurca ve Simsor köylülerinim 70 bim bjüyük 
ve küçük baş hayvanlara bu aşiretim fertleri 
bir türlü mera bulamamakta ve ellerinde bulu
nan meralara da civar illerim köylüleri müda-
hele ederek her gün silâhlı münakaşalara gi
rişmektedirler. Nitekim geçtiğimiz hafta mera 
meselesi yüzümden Savak aşiretinden bdîf Mşi 
öldürülmüş ve iki kişi de ağır şekilde yaralan-

I iniştir. Saçaklılarım asırlardan beri ellerinde 
bulumdurdukları Milâm yaylasıma Kemah ilçesi
nin dört köyü müdahalede bulunmaktadır, bu 
gibi olayların gelecekte aşiret ve köylüler ara
sımda kötü sonuçlar doğuracağı olaylarım ge-

I lişiminden anlaşılan bir gerçektir. 
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Aşiret ve köylüler arasında yıllardır süre
gelen bu olaylara artık ilgililerin bir son ver
mesini beklerken mera anlaşmazlığından do
ğacak olan kötü sonuçların tek müsebbibi de 
bu işle ilgili kuruluşlar olacaklardır. 

Not : 28 Haziran 1968 tarihli ve 2505 sayılı 
Tunceli Sesi Gazetesinden alınmıştır. Gazete so
ru önergesinin aslına ilişiktir. 

T. O. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 
Sayı : 4086 -16134 

Konu : Tunceli Milletve
killi Hasan Ünlü'nün öner
gesi Hk. 

25 . 11 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 9 . 1968 T. ve 7/814 - 6937/43395 

sayılı yazıya. 
Erzincan'ın Kemah ilçesindeki mera ihtilâfı 

konusunda Danıştay kararının infaz edilmeme 
sebebine dair Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü 
tarafından verilen yazılı soru önergesi cevabı 
ilişik olarak sunulmuştur. Arz ederim. 

H. Turgut Toker 
Köy İşleri Bakam 

Erzincan'ın Kemah ilçesindeki mera ihtilâ
fı konusunda Danıştay kararının infaz edilme
mesi sebebine dair Tunceli Milletvekili Hasan 
Ünlü tarafından verilen yazılı soru önergesi ce
vabıdır. 

41 No. !u Erzincan Toprak Komisyonu tara
fından Kemah ilçesine bağlı Tımığı, Meyvanlı, 
Kamertik, Caferi ve Sızmıt köylerine 1964 yı
lında Molladağı Malen yaylasında, yayla tah
sisi yapılırken, mezkûr köyler sınırı içerisinde
ki: 

1. — 216 190 dönüm yaylanın, adı geçen 
köylerle, bu yaylada intifa hakkı bulunan Er
zincan iline bağlı diğer (6) köyün ihtiyacın
dan fazla olmaması. 

2. — İntifa baklanım isbat edecek ihtiyaca 
Salih her hangi bir belge ibraz edememiş ol
maları, 

3. — Erzincan iline bağlı yukarıda adları 
yazılı köylerin bu yerlerin kendilerine tahsisli 

bulunduğuna dair Kemah ilçe İdare Kurulu 
kararının mevcut bulunması, 

Sebepleriyle Tunceli ilinin Payamdüzü, Çu
kurca ve Bulgurtepe köyleri halkından olan Şa-
vakk aşiretine Malen yaylasında bir hak tanın
mamıştır. 

Bakanlığımızca da uygun görülen Toprak 
Komisyonunun adı geçen köylerle ilgili yayla 
tahsis kararı, Danıştay 8 nci Daire tarafından 
5 . 7 . 1965 tarihinde ittihaz olunup (Tashihi 
karara gidilmesine rağmen) kesinleşen 1965/ 
144, 1965/665 esas ve 1965/2465 karar sayılı 
ilâmı ile iptal olunmuştur. 

Danıştay kararı aynen şöyledir : 
«Dâva dosyasındaki belgelerden ve duruş

madaki açıklamalardan anlaşıldığına göre Er
zincan i l sınırları içinde Malen yaylasından 
gerek Erzincan'a bağlı köyler halkının gerek 
Tuncel'ne bağlı Şavaklı diye anılan birçok 
köyler halkının faydalanma istemlerinden öte
den beri büyük anlaşmazlık doğmakta ve bu 
durum o bölgenin güvenliğini sarsmaktadır. 
Bunu göz önünde bulundurarak hem güvenli
ği kesin olarak sağlamak, hem de bu yayladan 
faydalanma işini düzene koymak amaciyle Hü
kümetin İçişleri, Tarım, İmar ve İskân (bakan
lıkları temsilcileri ile Tuncel ve Erzincan ili 
valiliklerinden kurulu bir teşekküle işi incelet
tirdiği, sonucu 19 . 9 . 1962 tarihinde imzala
nan bir protokole bağlattığı görülmüştür. Dâ
va konusu tahsis kararının bu protokolde gös
terilen esaslara olduğu kadar tahsis işine iliş
kin kanun, tüzük ve yönetmelik kurallarına da 
uygun olması gerekir idi. 

Bu açıdan incelenen dâva konusu imar ve 
iskân Bakanlığının kararı ise bu Yaylağı 
mahallnde incelyerek Erzincan köylerine tah
sis etmiş bulunan 41 sayılı Toprak Komisyo
nu kararım açıkladıktan sonra, komisyonun 
vetMlerind kısmen yerinde kullanmadığım be
lirtmiş ve fakat sonuç olarak bu yayladan da
vacıların faydalanmasına imkân olmadığım 
kaydederek Erzincan köylülerine tahsis etmiş 
bulunmaktadır. 

Bu hali ile bu karar önce protokole aykırı 
bulunmaktadır. Kararda protokolde yer alan 
inceleme tesbitlerin hiçbirisinden söz edilme
mektedir. Kararın yayla ve mera tahsisine iliş
kin mevzuata aykırılığı meydandadır. Oerçek-
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ten faydalanma, teamülünün tesbiti içdn behe-
mahal muteber bir belge ibrazına zaruret yok
tur. 

Bu cihet başka yollarla ve çevre hala ara
sında bir anket yapılmak suretiyle de sağla
nabilir. Beyyine külfetinin davacılara yükletil-
mesi gibi bir hükmün sebebi de anlaşılmamış
tır. 

Hükümet işi önemli bir güvenlik meselesi 
olarak ele alındığına göre bunun sağlanması 
çarelerini de kendisi bulmayı kabullenmiş de
mektir. 

Kararda ve yapılan tahsis hükmüyle son 
cümlede yer alan ve kendilerine istifade hakkı 
tanınımıyan Şavaiklılann bu yılda geçen yıllar 
gibi mezkûr yaylaya çıkmalarına izin verilme
si şeklindeki emir ve işin ciddî bir tetkike da-
yandiğım gösteren ve davacıların bu yayladan 
istifadelerinin zımnen kabul edildiğini belir
ten bir husustur. 

Yukarıda belirtilen sebepler karşısında hu
kuka ve kanuna aykırı bulunan tahsis kararı
nın iptaline 10 lira ilâm harcından geri kalan 
750 kuruşun yargılama giderlerinin davacılar 
üzerinde bırakılmasına ve avukatlık ücreti hak
kında karar verilmesine yer olmadığına 5.7.1965 
gününde esasta oybirliği ile harçta oy çokluğu 
ile karar verildi.» 

Bu durum karşısında Danıştay kararına 
uyulmak suretiyle bir taraftan Erzincan vali
liğine gereken talimat verilerek, Şavaklı aşire
ti tarafından yeniden ortaya konulan hukukî 
belgelerin ve ileri sürülen iddiaların tetkiki ci
hetine gidilmiş, ayrıca yeni bir tahsis yapı
lıncaya kadar Şavaklı aşiretinin mağduriyeti
ne meydan verilmemek üzere evvelki yıllarda 
olduğu veçhile eskisi gibi bu aşiret hayvanatı
nın Malen yaylasından faydalandırılması husu
su da 16 . 8 . 1965, 15 . 3 . 1966 ve 29.4.1967 
tarihli 3861, 3862, 1366, 1367, 2505 ve 2506 sa
yılı yazılarla Tunceli ve Erzincan valiliklerine 
bildirilmiş, diğer taraftan Tarım Bakanlığı ile 
işbirliği yapılarak Malen yaylasının mera flo
rası ile otlatma kapasitesinin ve bu yaylada 
yılın hanşi aylarında kaç gün hayvan otlatı-
labüeceğiniin tâyini, aynı zamanda Erzincan 
iline bağlı (1) ve Tunoelinin (3) köyündeki 
büvülk ve küçükbaş hayvan miktarının ve bu 
köylerin durumlarına mahallen tetkiki yolu

na gidilmiştir. 
3 500 rakımlı olan munzur siMlesindeki 

Malen yaylasında, senenin maihdut birkaç ayın
da çalışabileceğinden, gereken tetMkatuı; ik
lim şartları dolayısiyle süratle yürütülmesi 
mümkün olamamış, aynı zamanda Erzincan ve 
Tunceli'ne bağlı (14) köydeki büyük ve kü
çükbaş hayvan miktarının doğru olarak tesbiti 
ile ilgili bilgilerin toplanması zaman almış, bu 
bilgiler toplandıkça bakanlığımızda kurulan 9 
kişilik bir heyet tarafından değerlendirilmiş, 
bu çalışmalar sonunda noksan kalan ve Danış
ta yca üzerinde durulan hususların yeni baştan 
ilgili kuruluşlardan sorularak tamamlanması 
şeklindeki mesai bugüne kadar sürmüştür. En 
son Tarım Bakanlığından belirli ağırlıktaki 
büyükbaş hayvanların bu yaylada ne kadar bir 
otlatma sahasına ihtiyaç gösterdiği sorusuna 
12 Ekim 1968 tarihinde cevap verilmiş, Mete
oroloji İşleri Genel Müdürlüğünden, Malen 
yaylasının ne zaman karla kapandığı hakkın
daki 15 . 10 . 1968 tarihli 8902 sayılı yazımıza 
ise henüz cevap alınmamıştır. Bu cevap alınır 
alınmaz, esasen safhasında derlenen bilgiler de
ğerlendirilmiş olduğundan, Malen yaylasının 
halk sahibi görülecek köylere yeniden tahsisi 
için Erzincan valiliğine her türlü tereddüdü 
bertaraf edecek çok detaylı bir talimat verile
cektir. 

Yukarıda açıklanan durum ve çalışmalar 
muvacehesinde, Danıştay kararının infaz edil
memiş bulunması bahis konusu değildir. Bu 
konuda âzami titizlik gösterilmek suretiyle 
Danıştay kararından sonra Şavaklı aşiretine 
Bjit hayvanatın yine Malen yaylasından fayda
lanması sağlanmış bulunmaktadır. 

12. — Afyon K. MMetvekili Murat öner'ip, 
Afyon'da 1965 - 1968 yilllannda içme suyu sağ
lanan ve sağlanmasına başlanan yerlere yapılan 
harcamalara dair sorusu ve Köy işleri Bakanı H. 
Turgut Toker'in yazılı cevabı (7/821) 

22 . 7 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı
larımla rica ederim. 

Afyon K. Milletvekili 
Murat öner 
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Soru : 
1. Afyon ilinde 1965, 1966, 1967 ve (Bu ta

rihe kadar) 1968 yıllarında içmesuyu sağlanan 
veya sağlanmasına başlanan köy, köy grupu ve
ya nüfusu 3 binden az olan kasabalardan her 
biri için ayrı ayrı olmak üzere: 

a) içmesuyu inşaatının keşif veya ihale 
bedeli ne kadardır? 

b) Yukarda sözü edilen yılların her birin
de her inşaat ünitesine Devlet bütçesinden ve 
halk yardımından (Nakit ve işçilik) yapılan 
harcamaların miktarları nedir? 

2. Bu ilimizde sağlık kurullarına uygun ve 
ihtiyaca yeter derecede içmesuyu bulunmıyan 
küçük kasaba ve köyler tesbit edilmiş midir? 
Edilmişse bunlar hangileridir? Varsa her bir 
üniteye harcanacak keşif bedeli veya tahmini 
gider nedir? 

T. C. 
Köy İsleri Bakanlığı 25 . 12 . 1968 

Müsteşarlık 
Sayı : 4087 

Konu : Afyon K. Milletvekili Mu
rat öner'in önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
fisi : 30 . 0 . 1968 T. ve Gn. S. Ka. Md. 

7/821-6959/43 81 sayılı yazı. 
Afyon'da 1965 - 1968 yıllarında içme suyu 

sağlanan ve sağlanmasına başlanan yerlere ya
pılan harcamalara dair Afyon K. Milletvekili 

1965 yılında Afyon ilinde 

İlçe, ıkasaiba, k'öyül 

Dazkırı - Ovacıkorta 
Merkez - Akçin 
Merkeız - (Saraydiizü (Elpirdi) 
İnsaniye - Yiğitpmar 
Sanldı'klı - Çakayujkan 
Sandıklı - Davulga 
Sandıklı - Saltık 
Sandıklı - Yağcı 
Şuüıut - Kulak 

6 . 12 . 1968 O : 1 

Murat öner'in Bakanlığıma yönelttiği yazılı so
ru önergesi cevahı ve ekleri ilişik alarak sunul
muştur. Arz ederim. 

H. Turgut Toker 
Köy İşleri Bakanı 

Afyon'da 1965 - 1968 yıllarında içme suyu 
sağlanan ve sağlanmasına başlanan yerlere ya
pılan harcamalara dair Afyon K. Milletvekili 
Murat önder tarafından Köy İşleri Bakanlığın
ca cevaplandırılmak üzere verilen yazılı soru 
önergesi cevabıdır. 

1. 1965 - 1967 yıllarında, Afyon ilinde 
içme suyu getirilmesine 1968 yılında baş
lanan kasaba, köy ve ünitelerin adları, 
Hu köylerin içme suyu proje keşif bedelleri, 
tesisin ikmali için yapılan Bakanlık ve halk ka
tılımlarım gösteren liste ile (Ek : No. 1), adı 
pfeçen ilde içme suyu yetersiz ve bulunmıyan ka
saba, köy ve üniteler tesbit edilmiş olup adla
rım havi diğer bir. liste (Ek : No. 2) ilişiktedir. 

2. İçme suyu bulunmıyan ve suyu yetersiz 
bulunan köyler peyderpey istikşâfi etüt prog
ramına alınmaktadır. Etüt tamamlanmadan her 
bir üniteye harcanacak keşif bedelleri ve tahmi
ni piderlerinin bilinmesi mümkün olmamakta
dır. Etüt ve projesi tamamlanan köyler ise, ön
celik sırasına ve bütçe imkânlarına pvire VHHI'IÇ 
inşaat programlarına alınarak içme suyuna ka
vuşturulmaktadır. 

(Ek No. : 1) 

içmesuyu getirilen üniteler 

Keşif Devlet Halk yardımı 
bedeli yarMımı Nakit İşçilik 

30 000 30 000 
43 000 43 000 
98 000 98 000 
17 000 17 000 
40 000 40 000 
99 000 99 000 
86 000 86 000 
14 000 14 000 
48 000 48 000 
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1966 yılında Afyon ilinde içme suyuna kavuşturulan üniteler 

Keşif 
İlçe - kasaiba veya köyü bedeli 

Merkez - Kışlacık 
Merkez - Belkaracaören 
Bolvadin - Dişli K$b. 
Çay - Kocalbeyli 
Dazkırı - Akarca 
Dazıkırı - Çığrı 
"Dazkırı - Gökçe 
Dinar - Akgün 
Dinar - Uluköy 
Emirdağ - Dikilikaya 
İnsanîye - Osmanköy 
Bolvadin - Dipevler 

53 000 
10 000 

310 000 
45 000 
36 000 
38 000 
23 000 
36 000 
72 000 
39 000 
80 000 
15.000 

1967 yılında Afyon ilinde içme suyuna kavuşturulan üniteler 

İlçesi - Kasaba veya köy dsani 

Merkez - Çoıb anlar Ksb. 
İnsaniye - Eğret (Anıtkaya) 
İnsaniye - Mek. İst, Ma'h. 
Sincanlı - Güneyli 
Sincanlı - Kılıçaslan 
Şuhut - İçitli 
Sandıklı - Ahurhisar 
Sandıklı - Ballık 
Dazkırı - Yayla 
Emirdağ - Çukurkuyu 
Merkez - İnaz 
Sincanlı - Başkimse 
İnsaniye - Yk. Dandere 

Keşif 
bedeli 

738 000 
408 000 
83 000 

504 000 
62 000 
68 000 

129 000 
7 000 

68 000 
145 000 
14 000 

107 000 
46 000 

Devlet 
yardımı 

738 000 
373 000 
38 000 

479 000 
49 000 
25 000 
80 000 

7 000 
31 000 
76 000 

8 000 
47 000 
30 000 

Halk ; 
Nakit 

— • 

2 000 
7 000 
1 000 

' — 
— 
— 

1 000 
10 000 

6 000 
— 
— 

yardımı 
İşçilik 

_— 
35 000 
2# 000 

— 
12 000 
43 000 
39 000 

— 
36' 000 
59 00O 

— 
60 000 
16 000 
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Devlet Halk yardımı 
yaı'lımı Nakit İşçilıiik 

53 000 
10 000 

'290 000 
39 000 
29 000 
38 000 
23 000 
28 000 
72 000 
39 000 
70 000 
15 000 

— 
— 

10 000 
1 000 
2 000 

—. 
— 
— 
— 
—. 

2 000 
— 

—-
— 

10 000 
9 000 
5 000 

— 
— 

8 000 
_^ 
— 

2 000 
— 
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1908 yılı içinde program gereğince Afyon ilinde içme suyuna kavuşturulacak üniteler 

Keşif Devlet Halk katılımı 
İlçe - Kasalba veya köy bedeli yardımı Nakit İşçiliik 

Merkez - 'Sülümenli 
Merkez - Karaağaç 
Çay - Deresinek 
Çay - Kılıçkaya 
Çay - Akharam 
Çay - Devederesi 
Çay - Pmarkaya 
Dinar - Tatarlı 
Dinar - Akcin 
Dinar - Yeşillhöyük Gr. ('3 
Dinar - Kadılar 
Dazkırı - Akpınar G-r. 
Emirdağ - Davulga 
Emirdağ - Gömü 

ncü ünite) 

(3 ncü ünite) 

384 000 
80 000 

'276 000 
53 000 

147 000 
80 000 
68 000 

330 000 
173 000 
578 000 
85 000 

723 000 
203 000 
110 000 

206 000 
47 000 

168 000 
(28 000 
49 000 
46 000 

9 OOÖ 
201 000 
117 000 
371 000 

53 000 
680 000 
146 000 

72 000 

'20 000 
3 000 

10 000 
— 

40 000 
5 000 

15 000 
15 000 

1 000 
10 000 

—. 
34 000 
20 000 

3 000 

158 000 
30 000 
98 000 
25 000 
58 000 
29 000 
44 000 

114 000 
55 000 

!197 000 
32 000 
•6 000 

37 000 
44 000 

Keşif Devlet Halk katılımı 
İlçe - Kasalba veya köy bedeli yardımı Nakit İşçiMk 

Emirdağ - Alibeyce 
Emirdağ - Kılıçlı - Kavaklı 
Ihsainiye - Karacaahm>et 
Sandıklı - Hüdaifoaplanlar 
Sandıklı - Ahurhisar 
Sandıklı - Koçhisar 
Sincanköy - Paşaköy 
Şuhut - Anayurt 
Şuhut - Karadilli 
Şuhut - Altmhisaır 
Sultaındağ - Çamözü 
Sulltandağ - Doğancılk 

Afyon ilinde 1968 inşaat programında 
Merkez - ISallar Or. (2 nci ünite) 
Çay - Karacaören 
Dinar - Ergenli 
Emirdağ -. Karayatak 
Emirdağ - Ümraniye Crr. (5 nci ünite) 
Sandıklı - Sorgın 
Sincanlı - Taşöhık 

79 000 
70 000 

318 000 
241 000 
400 000 
100 000 
286 000 

35 000 
53 000 
93 000 

149 000 
240 000 

41 000 
31 000 

226 000 
97 000 

356 000 
49 000 

262 000 
32 000 
33 000 
80 000 
67 000 

102 000 

olup da 1969 veya ileriki yıllar iı 
179 000 
482 000 
226 000 
218 000 

1 000 000 
372 000 
380 000 

117 000 
2'35 000 
226 000 
192 000 
641 000 
265 000 
116 000 

5 000 
1 000 
5 000 

78 000 
2 000 
4 000 
5 000 
2 000 

— 
— 

5 000 
60 000 

33 000 
38 000 
87 000 
66 000 
4B 000 
47 000 
19 000 
1 000 

20 000 
13 000 
77 000 
78 000 

Lşaatı bitirilecek üniteler 
30 000 

100 000 
— 

3 000 
46 000 
115 000 
70 000 

3'2 000 
147 000 

— 
23 000 

313 000 
92 000 

194 000 
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(Ek No. 2) 

Afyon ilimde susuz ve suyu yetersiz olan kasaba ve köy ünite isimleri 

Afyon : 
Merkez 
Akkoyunlu 
Anbanaz 
Bayvurdu 
Büyükkalecik 
Çakır 
Çatağıl 
Çavdarlı 
Değirmenayvah 
Deper 
Elpirek 
Feleli 
Fethiye - B. Çurça 
Cebeciler 
GÖzsüzlü 
Halımoru 
Işıklar 
İsmail 
Kışlacık 
Kilise - Osmaniye 
Köprülü 
Kumartaş 
Mecidiye - (Omuzca) 
Salar 
Selimiye 
Selvi (Yarımca) 
Şeydiler 
Sipsin 
Susuz 
Sağİun 
Bolvadin : 

Büyükarabağ 
Çoğu (Kemerkaya) 
Dere - Karabağ 
Dipevler 
Karayokuş 
Orta - Karabağ 
özburun 
Taşağıl 
Yürük - Karacaviran 
Çay : 

Akharim 
Bulanık 
Deresinek 
EM>er 
Kadıköy 

Duman 
Eldere 
Engenli 
Gençali 
Gökçeli 
Gürden (Oğulhan) 
Kabaklı 
Kadılar 
Kadılar - Kunıldısı 
Kara'bekir 
Karakuyu 
Körpeli 
Kınık 
Kızılköy 
Ocaklı 
Palaz 
Porsana 
Tatarlı 
Tekin (Kürt) 
Tugaylı 
Telalanı 
Yeşil'hüyük (Bjzhüyük) 
Yüksel (Deliler) 
Emirdağ : 

Ağılcık 
Ağlarca 
Akpmar 
Güneyiyozgat 
Alikan (Doğanay) 
Aş. Aliçomak 
Aş. Piribeyli 
Avdan 
Bademli 
Beyköy 
Büyüktuğnuk 
Camili (€. Viran) 
Cevizli 
Çatallı 
Çaykışla 
Çiftlik 
Çukurkuyu 
Dağıligan 
Dağınık 
Demircili 
Derbent 
Dereköy 
Dirilikaya 
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Sururiye 
Suvermez 
Şükraniye 
Tabaklar 
Tezköyü 
Tuklucak 
Türkmen - Akvan 
Vahdetiye 
Yarıkkaya (Osmaniye) 
Yarımca 
Yeniköy 
Yk. Aliçomak 
Yk. Piribeyli 
Yk. MaşaHı 
Yüreğil 
Vaysal 
Ümraniye 
İnsaniye : 

Alaçamı 
Ayazın 
Bayramaliler 
Belce 
Beyköy 
Bozhüyük 
Demirli 
Dinar 
Döver 
Eyret 
Eskieğmir 
Kaplanlı 
Kıyır 
Liyen (Üçlerkayan) 
Olucak 
Orhaniye 
Saadet (Kutluören) 
Sancaova 
Gazlı Gölakviran 
Kuzviran 

Sandıklı : 
Ahurhisar 
Alacalı 
Alaıgöz 

. Aygancık 
Başağaç 
Celiloğhıdamları 
Davulga 
Dalga 
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Karamık 
Karacaviran 
Maltepe - Yeniköy 
Pazarağaç 
Sevikli (Koçbeyli) 
Uyanık 
Dazkırı : 

Akarca 
Akkeçili 
Akpınar 
Akyarma 
Aş. Yenice 
Bostancı 
ıBozan 
Burhaniye 
Çevlik 
Çığrı 
Hırka 
Karaağaçkuyusu 
Madenler 
Yayla 
Yurgalar 
Yüreğil 

Dinar : 
Akçin 
Akgün 
Alacaatlı 
Avdan 
Burunkaya 
Bülüçalanı 
Çakıcı 
Çamlı (Sultaniye) 
Çürüklü 
Deyşir 
Donbay 

Ekizoe 
Elhan 
Eskiakvirân 
Eşrofli 
Firikli (Adayazı) 
Geynik (Gökçeyaka) 
Gömü 
Güneysaray 
Güveni çi 
Han 
Hisar 
Hol'üs (Muratkanı) 
Dutlucagüneyi 
Horan (Yavuz) 
îmrallı 
înamiye 
İncik 
Kaldırım 
Karağaç 
Karakuyu 
Karayatak 
Keçili 
Kılıçlar (Seyfiye)' 
Kolonşam 
Kuzyıran 
Kurucu 
Kurudere 
Hettelli - Palutu 
Mallıca 
Ortaköy 
örenköy 
Peçene 
iSalihler 
Sığracık 
Soğukkaya 

Ekinhisar 
Kozvankuyucak 
Nasıhoğlu 
Otluk 
örmekuyu 
Örtülü 
Virancık 
Yanıkviran 
Yumruca 
Sincan : 

Akviran 
Balmalımut 
Garip ço 
Paşaköyü 
Saraycık 
Yürükmezarı 

Sultandağ : 
Çdkurcak 
Dört (Doğancık) 
Karakışla 
Karapınar 
Kırca 
Taşköprü 
Üçkuyu 
Yenikarabağ 

Şuhut : 
Atlılıisar 
Balçıklıisar 
Burnu (Akyuva) 
Daclak 
Hallaç 
Karadilli 
Ortapmar 
Oynağan 
Selvir 

13. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TlysaV-
m, Sakarya'nın Karasu ilçesinin Kurudere kö
yünün Demirlik ve Tepe mahallerinin susuzluk
tan kurtarılmasına dair sorusu ve Köy İşleri Ba
kanı H. Turgut Toker'in yazılı cevabı '(7/824) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Köy îşleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasında 
aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Hayrettin Uysal 
Sakarya Milletvekili 

Sakarya ilinin Karasu ilçesinin Kurudere kö
yünün Demirlik ve Tepe mahallerinin içmesuyu 

yoktur. Köy muhtarlığı 1966 yılından beri bu 
konu ile ilgili müracaatlar yapmaktadır. 

14 Kasım 1967 gün, 3595 No. 278 dosyalı; 
29 Nisan 1968 gün, 1432 No. 278 dosyalı; 6 Ha
ziran 1968 gün, 1895 No. ve 278 dosyalı üç mü
racaatın sonucu hâlâ yerine getirilmiş değildir. 

Demirdik mahallesine Kıran mahallesinden 
500 metre ek yapılarak: Tepe mahallesine de 
Batı kesiminden 1 kilometre boru döşenerek su 
getirilecektir. 

Böylece Kurudere'nin iki mahalle halkı an
cak susuzluktan kurtarılabilir. 
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Uzun zamandan beri bu duruma el atılma
mıştır. Köylüler susuzluktan perişandır ve şikâ
yetçidir. 

Mutlak surette bu işin elle alınması lâzımdır. 
1. Kurudere köyünün Demirlik ve Tepe ma

halleleri halkının susuzluktan kurtarılması için 
su getirme işine hemen başlanması konusunda 
Bakanlık ne düşünmektedir? 

2. Bu iş 1968 - 1969 yıllarında bitirilecek 
midir? 

T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 25 .11.1968 

Müsteşarlık 
Sayı ; 4094 -16144 

Konu : Sakarya Milletvekili Hayret
tin Uysal'ın önergesi. 

Millet Mecdisi Başkanlığına 
Hgi : 30 . 9 . 1968 T. ve Gn. S. Ka. Md. 

7/824 - 6967 - 43851 sayılı yazılan. 

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Kurudere 
köyünün Demirlik ve Tepe mahallelerinin susuz
luktan kurtarılmasına dair Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal tarafından verilen yazıttı soru 
önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. Arz ede
rim. 

H. Turgut Toker 
Köy işleri Bakanı 

Sakarya - Karasu ilçesinin Kurudere köyü
nün Demirlik ve Tepe mahallelerinin susuzluk
tan kurtarılmasına dair Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal tarafından Köy işleri Bakanlı
ğına verilen yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Sakarya - Karasu - Kurudere köyü Demirlik 
ve Tepe mahallesi içmesuyu işi 1968 bütçe yılı 
program tekliflerinde bulunmamaktadır. 

Malûmları olduğu üzere, illerin tatbikat 
programları mevcut kanuna göre, ti Genel Mec
lisi ve il Daimî Encümeninden geçirilerek önce
lik derecesi de belirtilmek suretiyle Valilikçe 
tanzim ve teklif edilmektedir. 

Bu itibarla, adı geçen köye bağlı mahallele
rin içmesuyu isteklerinin 1969 yılı programları
nın tanzimi sırasında nazan dikkate alınarak 
Bakanlığımıza teklifte bulunulması hususu Sa
karya Valiliğine 23 . 10 . 1968 gün ve 14216 sa
yı ile yazıllmıştır. 

14. — Adana Milletvekili Bekir Tünay'm, 
Adana'nın Kadirli ilçesine bağlı bâzı köylerinin 
yollarının yapımına dair sorusu ve Köy tşUH 
Bakanı H, Turgut Toker'in yazılı cevabı (7/830) 

26 . 7 . 1968 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Köy işleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı
larımla arz ve istirham ederim. 

Bekir Tünay 
Adana Milletvekili 

Adana'nın Kadirli ilçesine bağlı, Kallinci kö
yü - Sofular - Durmuş - Sofular köyü yollan 
bağlantısının, neden yapamadığının veya ne z&-
man yapılacağının, cevaplandınlmasma delâlet 
buyurulmasını arz ederim. 

T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 25.11.1968 

Müsteşarlık 
Sayı : 4092-16142 

Konu : Adana Milletvekili Bekir 
Tünay'm önergesi. 

Millet Medlisi Başkanlığına 
ilgi : 30 . 9 . 1968 T. ve Gn. S. Ka. Md. 

7/830 - 6992/44050 sayılı yazı.. 
Adana'nın Kadirli ilçesine bağlı bâzı köyle

rin yollannm yapımına dair Adana Milletvekili 
Bekir Tünay tarafından verilen yazılı soru öner
gesi cevabı ilişikte sunulmuştur. Arz ederim. 

H. Turgut Toker 
Köy işleri Bakanı 

Adana'nın Kadirli ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollannm yapımına dair Adana Milletvekili Be
kir Tünay tarafından Köy işleri Bakanlığımca 
cevaplandırıllmak üzere verilen yazılı som öner
gesi cevabıdır. 

Kadirli - Aslantaş il yolu iltisakından itiba
ren Bekereci, Sofular köyü yolu evvelki yıllar 
yapılmış olup, 8 Km. olan bu kısım 1968 bütçe 
yılı bakım programında bulunmaktadır. Prog
ram gereğince yolun bakımı program yılı içimde 
ikmali edilecektir. 

Adana - Kadirli - Karacasuyu (Kallinci) kö
yü yolu ile Durmuşsofular köyü yolu 1968 bütçe 
yılı icraat programında bulunmamaktadır. 

Mâlûmlan olduğu üzere, illerin tatbikat 
programlan mevcut yönetmeliğe göre, il genel 
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meclisi ve il daimî encümeninden geçirilerek ön
celik dereceleri de belirtilmek suretiyle valilik
çe tanzim ve teklif edilmektedir. 

Bu itibarla, adı geçen köylerin yol talebinin 
1969 yılı programlarının tanzimi sırasında na
zarı dikkate alınarak Bakanlığımıza teklifte bu
lunulması hususu Adana Valiliğine 23 .10.1968 
gün ve 14214 sayı ile yazılmıştır. 

15. — Adana Milletvekili Bekir Tünay'ın, 
Adana'nm Kadirli ilçesine bağlı Mehirli köyü yo
lunun ne zaman yapılacağına dair sorusu ve Köy 
İşleri Bakanı II. Turgut Toker'in yazılı cevabı 
(7/831) 

26 . 7 . 1968 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasını arz ederim. 

Bekir Tünay 
Adana Milletvekili 

Adana ilinin, Kadirli ilçesine bağlı Mehirli 
köyünün yolu, 1967 programında olduğu halde, 
neden geri bırakılmıştır? Ne zaman yapılacak
tır? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 25 .11.1968 

Müsteşarlık 
Sayı : 4093-16143 

Konu : Adana Milletvekili Bekir 
Tünay'ın önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 9 . 1968 gün ve Gn. S. Ka. Md. 

7/831 - 6993/44051 sayılı yazı. 
Adana'nm Kadirli ilçesine bağlı Mehirli kö

yü yolunun ne zaman yapılacağına dair Adana 
Milletvekili Bekir Tünay tarafından verilen ya
zılı soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Arz ederim. 

H. Turgut Toker 
Köy İşleri Bakanı 

Adana'nın Kadirli ilçesine bağlı Mehirli köyü 
yolunun ne zaman yapılacağına dair Adana Mil
letvekili Bekir Tünay tarafından Köy İşleri Ba
kanlığına verilen yazılı soru önergesi cevabıdır. 

4 Adana - Kadirli - Maraş - Andırın Devlet yo
luna iltisak yapan Mehirli (Yenigün) köyü yolu, 
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aks yolu üzerinde bulunmayıp münferit bir yol
dur. 

Malûmları olduğu üzere, aks yolu üzerinde 
ve bu yola bağlanacak kılçık yolların inşaatları, 
mevcut yönetmeliğe göre il genel meclisi ve il 
daimî encümeninden geçirilerek öncelik derece
leri de belirtilmek suretiyle, vilâyetçe tanzim ve 
teklif edilmektedir. 

Bu yollar dışında bulunan münferit köy yol
larının gerek programa alınması ve gerekse onay 
işlemleri doğrudan doğruya valilikçe yapılmak
tadır. 

Bu itibarla adı geçen köy yolunun programa 
alınarak inşasının temini ve neticeden merkeze 
bilgi verilmesi hususu Adana Valiliğine 
23 . 10 . 1968 gün ve 14714 sayı ile yazılmıştır. 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaV-
m, Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtına ayrılan pa
ranın ne zaman verileceğine dair sorusu ve Baş
bakan Süleyman DemireVin yazılı cevabı (7/834) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasında ara
cılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Hayrettin Uysal 
Sakarya Milletvekili 

1968 Bütçesi görüşülürken Yüksek Öğrenim 
Gençliği örgütlerine, derneklere yapılan yar
dımların Bakanlar Kurulu tarafından yapıl-
maJsı ve tesbiti kararı alınmıştı. 

Hiç şüphesiz o günden bugüne birtakım der
neklere, kuruluşlara, öğrenci örgütlerine bu 
yardımlar yapılmıştır. 

Oysa, Türkiye'nin en büyük öğrenci örgütü 
olan «Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtı» na 1963 
yılı Bütçesine konulduğu halde, hakkı olan pa
ra yardımı şu âna kadar yapılmamıştır. 

İktidar bâzı dernekleri, kuruluşları, öğren
ci örgütlerini, ^kendi [politikasına alet ederek, 
kullanarak para yardımı yapmajkta ve böylece 
güdümlü kuruluşlar meydana getirmekte öğ
rencileri birbirine düşman kamplara ayırmak
tadır. 

İktidar, birtakım dernekleri ve kuruluşları 
para ile besliyerek, iktidar partisine bağlı, 
emirle hareket eden, politik amaçlı militan ör
gütler yaratmıştır, 
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1. Hükümet, 19*38 bütçesinden hangi der
neklere, kuruluşlara, öğrenci örgütlerine ve ne 
Ikadar para yardımı yapmıştır? 

2. 1968 Bütçesinde tesbit edildiği halde 
«Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtı» na neden hâ
la parası verilmemiştir. Bunun 'bir politik sebe
bi var mıdır? 

3. Hükümet, «Türkiye Millî Gençlik Teşki
lâtı» na hakkı olan parasını ne zaman verecek
tir? 

T. C. 
Başbakanlık 20 . 11 . 1968 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-39/8474 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 30 . 9'. 1968 tarih ve 7/834/7013/ 
44180 sayılı yazınız. 

Tüıfriye Millî Gençlik Teşkilâtına ayrılan 
paranın ne zaman verileceğine dair Sakarya 
Milletvekili Hayrettin Uysal tarafından Başba
kanlığa yöneltilen yazılı soru önergesi cevabı 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Dcmirel 

Başbakan 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın Türki
ye Millî Gençlik Teşkilâtına ayrılan paranın ne 
zaman verileceğine dair yazılı soru önergesi 

cevabıdır 
1968 yılı Bütçesinde Türkiye Millî Gençlik 

Teşkilâtı için her hangi bir para ayrılmış değil
dir. Bütçenin 35.000 nci Sosyal Transferler bö
lümünün 35.820 nci «Dernek, Birlilk, Kuruluş 
Kurum ve benzeri teşelf.dillere yardımlar (da
ğıtımı Bakanlar Kurulunca tesbit olunacaktır.)» 
maddesine global olarak bir miktar ödenek ko
nulmuştur. 

Bütçe Kanununa göre dağıtımı Bakanlar 
Kurulunca yapılacak olan bu ödenekten, doğ
rudan doğruya okul,, pansiyon, kütüphane,, has
tane, sağlık merkezi ve sağlık ocağı gibi tesis
leri yapacajk olan derneklere ayrılan kısımla
rın dağıtımı yapılmıştır. 

Halen, diğer derneklere yapılacak yardımla 
ilgili liste üzerinde çalışılmaktadır. Bu sebeple 
henüz üzerinde çalışılan listenin Bakanlar Ku
rulu Kararına bağlanmadan Türkiye Millî Genç

lik Teşkilâtına para ayrılıp ayrılmıyacağı hü
sranda bir beyanda bulunulması mümküıj. gö
rülememektedir. 

i 
i 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettim Uy
sal'ın, Sakaryfanm Akyazı ve Hendek ilçelerine 
b\ağlı köylerde arazileri elinden alınan köylülere 
paralarının ödenmesine dair soruusu ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bkkaııı Refet Sezgin'in ya
zılı cevabı (7/836) 

7 . 8 . 1968 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasında aracılığınızı saygıla
rımla rica ederim. 

Hayrettin Uysal 
Sakarya Milletvekili 

Sakarya - Akyazı ilçesi Sukenarı ve Hendek 
ilçesi Sukenarı köylerinin toprakları içinden 
geçmekte olan Dinsiz Suyunun ıslahı için bir 
kanal açılmakta ve çalışmalar yapılmaktadır. 
Oldukça geniş ve uzun olan bu kanal, zaten çok 
az olan köylülerin topraklarının bir kısmını 
götürmektedir, istimlâk işlemi de yapılmamış
tır. Bu suretle her hangi bir para da öd0nme-
miştir. Köylüler ancak buradan kaybettiklerini 
yeni toprak almakla karşıhyabilrrler ve mağ
dur olmaktan kurtulabilirler. Bu mıntakada top
rak az ve pahalı olduğu için, çok az olan top
rakları ile zor geçim şartları altında bulunan 
köylüler, kanal çalışmalara ile ellerinden gi
den topraklar yüzünden zor duruma düşmüşler
dir. Dönümü beş on bin lira olan bu verimli 
topraklardan almak güçleri de yoktur. Çünkü 
kendilerinden giden toprakların karşılığı ola
rak para da ödenmemiştir. 

Gerçekte, hangi iş için olursa olsun, değe
ri ödenmeden alınan toprak mülkiyeti hakkına 
tecavüzdür. İstimlâk işlemi yapılmadan ve be
deli yatırılmadan, ödenmeden, köylünün topra
ğını almak hukuk dışıdır. Yaptığım tetlftk ve 
görülen yanı ile bu köylerdeki kanal çakışma
ları böyle olmuş. Adı geçen köylerden; Afomet, 
Mustafa, Ömer Albaka; Ömer, Yusuf Çavuş; 
Ahmet, Yusuf, Ali Çanko; Hüseyin Tanık, Sü-



M. Meclisi B : 14 6 . 12 . 1968 O : 1 

leyman Sakar, Hüseyin Marangoz, Mehmet Ka-
radayı, Salim Ada, Fahri Altıntaş, Aziz Ceyan, 
Salim Cengiz, Ali Sevim, Mustafa Ulu, Mustafa 
Doğru, Mustafa Gülten, Rasim Alakuş, Hüse
yin Adıyaman, Yusuf Adıyaman, Ali Gül-
ten, Hidayet Gülten Mehmet Alakuş, Meh
met Ceyhan, Veli Deniz, Mehmet De
niz, Halil ibrahim adıyaman, Mustafa Adıya
man, Galip Aydın, Hasan Onuk, Mehmet, Asım, 
Hasan Altınterim, Eyüp Bili, Fatma Dereli, 
Hilmi Akdemir, Osman, Metmeh Doğmuş, Meh
met Gül, Osman Ulu, Mehmet Uysal, Mustafa 
Ulu, Salim Ada, tlyas Akar, Salim, Süleyman, 
Osman Aba; Salih Çalışkan, Hasan Altıngeyik, 
Raif Hekim, Aziz Yüksel, Salih Acar, Cevat 
Şan, tsmail Arı, İbrahim Ardıç, Ahmet Gülten, 
Mustafa Oturaklı, Raif Aya, Lûtfi Gülten, tl
yas Sütçü, Salih Çalışkan, Raif Mert, llyas 
Mert, Mehmet Mert, Halil İbrahim Kızıl adın
daki köylülerin topraklarının bir kısmı bu ça
lışmalar sonucunda ellerinden çakmıştır. Bu 
köylüler mağdur duruma düşmüşlerdir. 

Bütün bu nedenle: 

1. Adı geçen köylülerin elinden giden ta
pulu ve tescilli topraklarının parasının hemen 
ödenmesi gerektir. İstimlâk işlemi neden ya
pılmamıştır. Hukukî işlem tamamlanmadan mı 
işe başlanmıştır? 

2. Adı geçen köylülerin topraklarının pa
rası değer fiyat üzerinden ne zaman ödenecek 
ve bitirilecektir. 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığa 
Sayı : 20/8012/883 

1. . 11 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi 30 . 9 . 1968 gün, Kanunlar Müdürlü

ğü: 7/836-7034/44347 sayılı yazınız. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın «Sa
karya'nın Akyazı ve Hendek ilçesine bağlı köy
lerde arazileri elinden alınan köylülere para
larının ödenmesi» ne dair yazılı soru önergesi 
cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilginize arz ederim. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Refet Sezgin 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın 
«Sakarya'nın Akyazı ve Hendek ilçelerine bağlı 
köylerde arazileri elinden alman köylülere pa
ralarının ödenmesine» dair soru önergesi cevabı
dır. 

MevzuuJbahis konu, Dinsiz deresi ıslahı 
2 + 820 — 6 + 443 Km. arasındaki inşaatla il-
fçili olup, işin kıymet takdirleri 19.. 7 . 1968 ta
rihinde yapılmış ve istimlâk muameleleri tekem
mül ettirilerek, noterlik marifetiyle ilgililere 
gerekli tebligat yapılmıştır. 

Binaenaleyh, rızai takrir işlemi için dilek 
sahiplerinin müracaaüarına intişar edilmekte
dir. 

18. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'ın, Sakarya'nın Akyazı ilcesine bağlı Erdoğ
du ve Kazancı köylerini ayıran Mudurnu Ça
yının taşmasının önlenmesine dair sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ref et Sez-
gin'in yazılı cevabı (7/837) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasında aracılığınızı saygılarımla 
rica ederim. 

Hayrettin Uysal 
Sakarya MilletveMM 

Sakarya ilinin Akyazı ilçesinin Erdoğdu 
Köyü ile Kazancı köyünü ikiye ayırmış olan 
Mudurnu çayı 1968 yılı kış aylarında suların 
fazla birikmesi ve çayın aktığı mecradan taş
ması suretiyle değeri milyonları aşan bir za
rar yapmıştır. 

özellikle Erdoğdu köyü kıyılarını tahribe-
den ve aşındıran çayın durumunu köy muhtar
lığı zaman zaman ilgili mercilere duyurmuştur. 
Son olarak da, Erdoğdu, Uzunçmar ve Kazancı 
köyleri muhtarları imzaladıkları ortak bir di
lekçeyle DSİ ne müracaatta bulunmuşlar, du
rumu a,rz etmişlerdir. 

DSİ nin Sakarya şubesi konuyu bilmekte 
ve çayın aşındırmasını önlemek için taş dök
mek suretiyle tedbir almaya çalışmaktadır. 
FpJkait bu hal yeterli bir tedbir olmadığından 
şiddetli bir yağmur ve seller 140 haneli Erdoğ
du köyünü daimî bir tehlikeyle karşıkarşıya 
bıralkmaiktadır. 
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Oysa, kış gelmeden, daima taşkın yapan ça
yın tedbir alınarak bir kanal açılmak suretiyle 
düzenlenmesi gerekmektedir. Yerinde tetkik 
yaparak gördüğüm çay, her gün köyün topra
ğını aşındırmakta, büyük zarar vermektedir. 

Bu duruma göre acele tedbir alınması lâ
zımdır. Birkaç virajın düzeltilmesi, bir kanal 
açılması gereklidir. Ve bu işin yağmurlar yağ
madan, kış gelmeden başlanması ve bitirilme
si şarttır. Yoksa büyük zararlar olacaktır. 

1. — Aşındırmanın durdurulması, ilerdeki 
tehlikenin önlenmesi için gerekli tedbirin alı
nıp, kanal açılması işi ne zaman başlayıp ne za
man bitirilecektir. 

T. 0. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
Sayı : 02/8012/884 

27 . 11 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 9 . 1968 gün, Kanunlar Müdürlü

ğü : 7/837-7035/44348 sayılı yazınız. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
«Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Erdoğdu 
ve Kazancı köylerini ayıran Mudurnu çayının 
taşmasının önlenmesi» ne dair yazılı soru öner
gesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Ref et Sezgin 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın «Sa
karya'nın Akyazı ilçesine bağlı Erdoğdu ve 
Kazancı köylerini ayıran Mudurnu çayının 
taşmasının önlenmesi» ne dair soru önergesi 

cevabıdır. 
Mudurnu çayının Erdoğdu köyleri arasın

daki feyezan yatağı çok geniştir. Mart ayında
ki taşkınlarla yatak talvegi Erdoğdu köyüne 
doğru kaymış ve Mudurnu çayı, sağ sahil şed
delerine yaklaşmıştır. 

Bu bakımdan, Mudurnu çayı talveginin fe
yezan yatağı ortasına alınması ve Erdoğdu kö
yü civarındaki şeddelerinden uzaklaştırılması 
için konu, 1968 yılı icraat programında bulu
nan «Mudurnu şeddeleri bakımı işi» meyanın-
da ele alınmış ve iş mahalline derhal bir dozer 
gönderilmiştir. 

Dozerin bir haftalık çalışması ile problem 
halledilmiş olacaktır. 

19. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, liselerden mezun olanların tamamı
nın, üniversite ve yüksek okullara alınıp alın-
mıyacağma dair sorusu ve Millî Eğitim Bakam 
llhami Ertem'in yazılı cevabı (7/842) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Sayın Millî Eğitim Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı saygı ile rica ederim. 

11 . 8 İ1968 
Mustafa Kemal PaJaoğlu 

Sivas Milletvekili 

Soru : thıiversitelerimiz ve yüksek okulla
rımız yakında 1968 - 1969 öğrenim yılına bağ
lıyacaklardır. üMversiteterimize ve yüksek 
okullarımıza giriş sınavları yapılmıştır. Yeni 
ders yılında, çeşitli resmî yüksek öğrenim ku
rumlarına alınacak öğrenci sayısı belindir. 

Liselerimizin bu yıl mezunlarının bir kıs
mının, özel yüksek okullara kayacakları düşü
nüldüğü ve hesaba katıldığı takdirde dahi, ge
çen yıllardan bekliyen lise mezunlariyle lise
lerimizden bu yıl mezun olanların toplam sa
yısının, önümüzdeki ders yılında, resmî veya 
özel, bir yüksek öğrenim dalına tutunabdlecek-
lerin sayısının çok üstünde olduğu gerçeği, 
tahrif edileımiyecek ve pembe gösterilenıîyeoek 
kadar açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu 
açıkça göstermektedir M, bu ders yılında da 
binlerce genç açıkta kalacaktır. Ve işin insan 
onurunu en çok inciten ve sosyal devlet fikrine 
en ziyade ters düşen yanı da, hiç şüphe etmiyo
rum M, şudur : 

Açıkta kalacakların pek çoğunu, öğretim 
kadrosu bakımından yetersiz liselerden mezun 
olmak ve böylece merkezî sistem sınavlarına, 
eşit olmıyan şartlarla katılımak zorunda bıra
kılan, bir özel okulda okumak maddi gücün
den de yoksun, yani fukara fakat aslında isti
datlı vatan çocukları teşkil edecektir. Bütün 
bu gerçekler ortadayken : 

1. — Kısa bir süre önce, siz, önümüzdeki 
ders yılında kimsemin açıkta kalmıyacağinı be
lirttiniz. Oysa rakamlar bunun aksini söylü-

— 473 — 



M. Meclisi B : 14 

yor. Kimsenin açıkta kalmamasını nasıl sağlı-
yaoaksınız, bunun için tedbirleriniz melerdir? 

2. — Açıkta kalacak gençlerimiz için ne 
düşünülmektedir ? 

3. — Yukarda da belirttiğim gibi, merkezî 
sistem sınavları, teorik olarak, »eşit şartlarla 
yapılan bir yarışma görüntüsünü veriyorsa da, 
aslında gerçek hiç de böyle değildir. Gerçekte 
Devlet, bütün bir yıl meselâ lisan dersleri boş 
geçmiş, imkânsız, yoksul, unutulmuş bir uzak 
lisenin mezununa, (sen Ankara'ya git, bol kn-
kânlı, mükemmel liselerin ve kolejlerin mezun-
larıiyle, eşit şartlar altında sınava gir) demek
tedir. 

Bu fırsat ve imkân eşitsizliği için nıe düşü
nülüyor? 

4. — üniversite ve yüksek okul öğrencileri
mizin, eğitimde reform gibi, üniversite yöneti
mine katılma gibi pek haklı ve çağdaş istem
leri karşısında, Hükümetin görüşü, hazırlığı ve 
çalışımıaısı nedir? 

5. — Bütün bu sorunlar, bir bakanlığın ça
pını aşan sorunlardır ve her halde bir Hükü
met ve Devlet problemidir. Mesele bu perspek-
tivde ele alınmakta mıdır? 

T. 0. 
Millî Eğitim Bakanlığı 26 . 11 . 1968 

Özel : 1065 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 30 . 9 . 1968 gün ve 7/842 - 7050/44468 
sayılı yazınız. 

Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğ-
lu'nun, liselerden mezun olanların tamamı
nın, üniversite ve yüksek okullara alınıp alına
mayacağına dair verdiği yazılı soru önergesi 
ile ilgili cevap notumuz ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
iîhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 

Sivas Milletvekili Sayın Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun 11 . 8 . 1968 günlü soru önergesine 
cevabımız. 

Liselerimizden mezun olan öğrencilerin he
men hemen hepsi, merkezi imtihan sistemi ile 
öğrenci alan üniversitelere müracaat etmekte 
ve ayrıca merkezî imtihan sisteminin dışında 
kalan (Orta - Doğu Teknik üniversitesi, istan
bul Teknik Üniversitesi, eğitim enstitüleri ve 
benzerleri gibi) üniversite ve yüksek okullara 
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da başvurmaktadırlar. Merak saikiyle henüz 
liseyi bitirmiyen öğrenciler de yüksek öğretim 
kurumlarına müracaat ettiklerinden toplam 
öğrenci sayısı olduğundan fazla görünmekte
dir. Buna rağmen lise mezunları sayıları her 
yıl süratle artmakta, yüksek öğrenim kapa
sitesi aynı hızı takibetmekte güçlükle karşılaş
maktadır. 
Buna çare olarak : 

1. Üniversitelerimizin bütün fakültelerinde 
gece öğretimi yapılabilmesi için Genel Gece öğ
retimi kanun tasarısı büyük Millet Meclisine 
sevk edilmişti. Kanunlaşması takibedilmekte-
dir. 

2. 1968 - 1969 ders yılı başında Ege Üni
versitesi ve istanbul Üniveristesinde yem bâzı 
fakülteler öğretime başlamıştır veya başlamak 
üzeredir. 

özel yüksek okullarımız da yüksek öğre
nim yapmak istiyenlere geniş imkânlar sağlar 
duruma gelmektedir. Bu ders yılı başında da 
bâzı yeni özel okullar öğretime başlamıştır. 

3. Merkezî sisteme bağlı üniversitelerimi
zin imtihanına girecek lise mezunları arasın
daki fırsat ve imkân eşitsizliğini gidermek ama
cı ile fen ve sosyal bilimler imtihanları ile bir
likte zihin kabiliyetleri imtihanları da uygu
lanmaktadır. imtihan soruları vasat bir lise 
öğrencisinin durumu göz önüne alınarak ha
zırlanmaktadır. Giriş imtihanlarının bir un
suru olan yabancı dil imtihan puvanı ise ge
nel başarının tesbitinde pek az rol oynamak
tadır. Bu suretle liselerimizde yetişme şartla
rının değişikliğinden meydana gelen dengesiz
lik giderilmeye çalışılmaktadır. 

Ayrıca, önümüzdeki yıllarda öğretmen kad
rosu kuvvetli merkezî illerde, yaz aylarında, 
lise mezunlarını imtihanlara hazırlamak üzere 
Bakanlıkça kurslar açılacaktır. 

4. Değişen şartlar ve ihtiyaçlar karşısın
da yüksek öğretim kurumlarımız kendi bünye
leri içinde eğitim, öğretim ve yönetim ve bu 
arada öğrenci sorunları ile ilgili çalışmalar 
yapmaktadırlar. 

5. Hükümet programında da yer aldığı 
üzere yüksek öğretim meseleleri bir bütün ha
linde mütalâa edilmekte ve Hükümetçe gere
ken tedbirler plânlı bir şekilde ele alınmaktadır. 
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20. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pala
oğlu'mm, Ankara Belediyesinde yapılan nakil ve 
değişikliklere dair sorusu ve İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan'rn yazılı cevabı (7/847) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Sayın İçişleri Bakanı ta
rafından, yazık olarak cevaplandırılmasına ara-
cılığmzı saygiyle rica ederim. 

Mustafa Kemal Palaoğlu 
Sivas Milletvekili 

Soru: Ankara Belediyesinde, geniş ölçüde ve 
kütle halinde nakiller ve değişiklikler yapılmak
tadır. Şu son günlerde bir hayli müdürün ve 
âmirin yeri değiştirilmiştir. Bu personel kıyı
mının, doğrudan doğruya ilgilileri üzerindeki 
sübjektif etkileri dışında, genel bir huzursuzlu
ğa ve güvensizliğe sebebiyet verdiği de muhak
kaktır. 

Nakillerin icra tarzı ve genel intibaı, Başkant 
Belediyesinde geniş ölçüde partizanlığın başla
dığı kanaatini uyandırmaktadır. 

Belediye Başkanı, normal icra yetkilerini kul
landığını söyliyecek ve her halde sözlerine, bü
tün bu tasarrufları, belediye memur ve müstah
demleri Tüzüğünün 56 ncı maddesine göre yap
makta olduğunu ekliyecektir. Ancak, hikmeti 
Hükümet devrini çok gerilerde bıraktığımızı, 
Devletimizin bir hukuk Devleti olduğunu, bir 
hukuk Devletinde kimsenin objektif sebeplere 
ve kamu yararı gereğine dayanmadan, sadece 
kuru kanun ve tüzük hükümlerini öne sürerek 
haksızlık ve icapsızlık yapamıyacağmı, Ankara 
Belediye Başkanı hatırlamalı veya öğrenmelidir. 
Nakil tasarrufları Causale tasarruflardır, yani 
belli bir sebebe ve her halde kamu yararı gereği
ne dayalı tasarruflardır. Tüzük imkân veriyor, 
yaptım, oldu bitti demekle işin içinden çıkmak 
kaabil değildir. 

Şimdi, bu mallı idare kuruluşu üstündeki en 
büyük vesayet mercii olan makamınızdan, bu 
tasarrufların hangi kamu yararı gereğine dayan
dığının tarafıma bildirilmesine imkân vermenizi 
rica ediyorum. 

T. C. 
İçişleri Bakankğı 

Mahallî id. Gn. Md. 
Şb. Md. : 2. D. R. Mua. 

621.1.302.10/29783 
Konu : Sivas Milletvekili 
Mustafa Kemal Palaoğlu'-
nun yazık soru önergesi 
hakkında. 

5 .12 .1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 30 . 9 . 1968 p;ün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/847 - 7068/44601 sayılı 
yazı. : 

Ankara Belediyesinde geniş ölçüde ve kütle 
halinde nakil ve değişiklikler yapılmakta oldu
ğuna dair Sayın Sivas Milletvekili Mııstafn, Ko
ma! Palaoğlu tarafından verilen yazılı soru öner
gesiyle ilgili olarak yapılan inceleme sonunda : 

Önergede ifade edildiği gibi Ankara Beledi
yesinde geniş çapta ve kütle halinde nakil ve de
ğişiklik yapılmadığı, 

Belediye Memur ve Müstahdemler Tüzüğü
nün 56 ncı maddesinin sarih hükümlerine dayanı
larak ittihaz edilen tasarrufun mahdut sayıda 
vazifeliye inhisar ettiği, 

Bu tasarruflar sırasında muhatap memurla
rın her hangi bir surette mağdur olmamaları için 
itina gösterildiği gibi yapılan tasarrufun huku
kîliğinin, Danıstaya müracaat eden ilgili memur
lardan birinin müracaatinin reddedilmiş olman 
ile de sabit olduğu; 

Bu itibarla, deruhde ettikleri ağır sorumlu
luklar karcısında belde hizmetlerini daha verim
li ve başarılı bir şekilde yürütebilmelsri için 
belediye başkanlarına, gerekli tedbirlerin acilen 
alınması hususunda hukukî imkân ve hareket 
serbestisi tanıyan ilgili mevzuat hükmünün An
kara Belediye Başkanlığınca sadece hizmet icap
ları çerçevesinde kullanıldığı; anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

İçişleri Bakanı 

21. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Es
ki Deniz Kuvvetleri Kumandanının demecine da
ir sorusu ve Başbakan Süleyman DemireVin ya
zılı cevabı (7/849) 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
19 . 8.1968 

Deniz Kuvvetleri Eski Kumandanı Sayın 
Necdet Uran'm 17 Ağustos 1968 günkü istanbul 
ve İzmir gazetelerinde aynı kelimelerle yayınla
nan demeci dikkati çekicidir. 

Sayın Uran aynen «Türkiye'yi huzuru kaç
mış bir memleket olarak görmek istiyenler ola
bilir. Ben bunlara alet olacak değilim.» 

Birinci cümle dikkatle incelendiğinde Sayın 
Uran memlekette huzursuzluk istiyenlerin bu
lunduğunu telmih etmektedir, ikinci cümle ise 
bu huzursuzluğu arzu edenlerin, Deniz Kuvvet
leri Kumandanı olan bir kimseyi alet edebilecek 
mevki ve mertebede oldukları intibaını uyandı
racak mahiyettedir. 

Daha sonra, gazetelerin «Niçin üç Kumandan 
birlikte hareket ettiniz?» sorusuna Sayın Uran 
«Bana çizmeden yukarı konuşma fırsatı verme
yiniz.» cevabını vermiştir. 

Gerçekten de dikkat çekici olan üç kuman
danın birlikte hareketi Sayın Uran'm bu cümle
siyle daha ziyade önem kazanmış bu konudaki 
düşünce ve tahminlere derinlik ve genişlik ge
tirmiştir. 

Bir elçilik görevi verileceği konusu kendisi
ne açıldığında Sayın Uran «Haberim yok. Emek
liye ayrılmış bir insana böyle bir görev verilme
si onu taltif etmek olur.» demiş ve kimseye «dar
gın ve kırgın olmadığını» eklemiştir. 

Anlaşılıyor ki, Sayın Uran kendisinin istifa 
etmesini veya emekli olmasını hazırlıyanlarm 
sonradan kendisini elçilikle taltif edeceklerinden 
şüphe etmektedir. Netice merak konusudur. 

Memlekette çok ciddî olayların cereyan et
tiği sırada, Millet Partisi Liderinin özellikle üze
rinde durduğu Millî Güvenlik Kurulunun son 
defa istanbul'da yaptığı toplantısından kısa bir 
süre sonra, Silâhlı Kuvvetler mensuplarının yük
selme ve atanma günleri öncesinde üç kuvvet 
kumandanının birlikte emekliye sevk edilme
leri olayı ve bu olaya kısmen ışık tutan Sayın 
Uran'in sözleri bize çok önemli görünmektedir. 

Bu sebeple aşağıdaki hususlann Başbakan 
Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delâletlerini saygılarımla rica 
ederim. 

1. Deniz Kuvvetleri eski Kumandanının de
mecinde telmih ettiği üzere kendisini alet ede
bilecek mevki ve mertebede, memlekette huzur
suzluk istiyen bâzı kişilerin mevcudiyetinden 
Hükümet haberdar mıdır? 

2. Memleketin içinde bulunduğu huzursuz
luğun ortaya çıkması, uzaması ve sonunun bir 
türlü alınamayışı üzerinde, Sayın Uran'm tel
mih ettiği hususların etkisi nedir? 

3. Üç Kuvvet Kumandanının birlikte ayrıl
masının İstanbul'da toplanan Millî Güvenlik Ku
rulunun son toplantısı ile ilgisi var mıdır? 

4. Kuvvet Kumandanlarının bilgi ve tecrü
belerinden daha bir süre yararlanmak üzere 
Yüksek Askerî Şûraya atanmaları teamül oldu
ğu halde, bu kez, bu üç değerli Kumandandan 
bu yolda yararlanmak neden düşünülmemiştir? 

Manisa Milletvekili 
Mustafa Ok 

T. C. 
Başbakanlık 22.11.1968 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-234/8580 
Konu : Manisa Milletvekili Mustafa 
Ok'un yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğü : 
İlgi : 30. 9.1968 tarih ve 7/849 - 7079/44691 

sayılı yazınız. 
Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, «Eski 

Deniz Kuvvetleri Komutanının demecine» dair 
19 . 8 . 1968 tarihli yazılı soru önergesinin ce
vabı, iki nüsha olarak, eklice sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Süleyman Demire! 

Başbakan 

Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un «Eski De
niz Kuvvetleri Komutanının demecine» dair 
19 . 8 . 1968 tarihli yazılı soru önergesinin ce
vabıdır. 

Deniz Kuvvetleri Komutanının sözleri 
sarihtir. Her memlekette olduğu gibi bizde de 
huzursuzluk özlemini taşıyanlar olabilir. Bun
ların kendisini âlet edebilecek makam ve mevki
lerde olduğuna dair bir telmih yoktur. Gazeteci
lerin kendisini böyle bir şeye âlet etme yolunu 
tutmamalarını ve esasta böyle bir şeyin de bu
lunmadığını ifade etmiştir. 
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2. Amiral Necdet Uran'ın böyle bir telmih
te bulunmak istemediği beyanı ile sabittir. 

3. Kuvvet komutanlarının ayrılışı; 10.8.1968 
tarih ve 926 sayılı Askerî Personel Kanunu hü
kümlerine göre : 

a) Orgeneral - Oramiral rütbesinde üç se
neyi doldurmuş olmaları, 

b) Orgeneral - Oramiral kadrolarının dol
muş olması ve bu rütbeye yükselmek için sırada 
bulunanlara kadro açılması zaruretinin bulun
ması, 

Gerekçesi ile açıklanabilir. Esasen kendileri 
de bunu düşünerek Silâhlı Kuvvetlerden ayrıl
mak istedikleri yolundaki dilekçelerini vermiş
lerdir. 

Bunun istanbul'da yapılan Millî Güvenlik 
Kurulu toplantısı ile bir ilgisinin olmadığı yu-
kardaki açıklama ile sabittir. 

4. Kanunla tesbit edilen kadro dolu olduğu 
için kendilerinden sonrakilere yer açmak ama-
ciyle emekliliklerini istiyen Kuvvet Komutanla
rının Askerî Şûra üyesi olarak göreve devam 
etmeleri imkânının da bulunmadığı aşikârdır. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJysaV-
%n, Sakarya'nın Karasu ilçesi Ihsaniye köyünün 
su baskınlarından korunmasına ve Ihsaniye - Ye
nimahalle arasında köprü yapılmasına dair soru
su ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp, Köy İşlen 
Bakanı H. Turgut Toker ile Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Refet Sezgin'in yazılı cevapları 
(7/854) 

23 . 8 1968 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık Ba
kanı, Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, 
Sayın Köy işleri Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasında aracılığınızı saygılarımla 
rica ederim. 

Hayrettin Uysal 
Sakarya Milletvekili 

1. Sakarya ili Karasu ilçesinin îhsaniye kö
yü arazileri sürekli olarak ve zaman zaman hem 
su basknlanna uğruyor ve hem de Sakarya neh
rinin sularından zarar görüyor. 

Arazinin hem kurutulması, hem kanal açıl
ması ve hem de drenaj yapılması Îhsaniye kö

yünün topraklarını kurtaracak, tarım faaliyet
leri yönünden büyük faydalar sağlıyacak, sıh
hatli ekim yapılabilen topraklar kazanılacaktır. 
Belirttiğim işler süratle yapıldığı takdirde bu 
köy halkı iktisadi yönden de kalkınabilecektir. 

Adı geçen kurutma, drenaj - kanal işlerine 
kesin olarak ne zaman başlanacaktır; bu işler 
ne zaman bitirilecektir. 

2. Yine uzun yıllardan beri Karasu ilçesinin 
Sakarya nehri ötesindeki köylerinin ulaşım sı
kıntısı başlıbaşına bir problem olarak durmak
tadır. Köylüler, kış aylarında bâzı ihtiyaçlarını 

i gidermek, hele hastalarını ilçeye doktora götür
mek için büyük sıkıntılar çekiyorlar. Çok kez 
yetişememek ve geçememek yüzünden ölümler 
oluyor. Köylülerin «pot» dedikleri araçla kış 
aylarında geçmek bazan mümkün olmuyor. Sa
karya nehrinin kenarlarında doktora gitmek zo
runda olup da karşıya geçemeyip doğum ya da 

I düşük yaparak ölen çilekeş köylü kadınlarımı
zın mezarları vardır. 

Bu bölgede 10 binin üstünde nüfus yaşamak
tadır. Bu insanların hayatlarını kadere terk ede
meyiz. Bugün, Taşlıgeçit, Resuller, Denizköy, 
Manavpmarı, îhsaniye, Kancalar, Gölköprü, 
Hürriyet, Yenimahalle köyleri halkı bu yüzden 
ve her yönden mağdur durumda bulunmaktadır
lar. 

Bu bölgenin ulaşımı ve iktisaden kalkınması 
için îhsaniye köyü ve Yenimahalle arasında Sa
karya nehrine geçit veren bir köprünün yapıl
ması, programa alınması şarttır. 

Bu iş ne zaman yapılacaktır. Bu konuda ne 
I düşünmektesiniz? 

3. Karadeniz şeridi sahil yolu Karasu'dan 
ne zaman geçecek? Bu konuda ne düşünüyor
sunuz? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 8 . 11 . 1968 

I Hususi Kalem 
Sayı : 400 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 30 . 9 . 1968 gün, Kanunlar Müdür

lüğü 7 - 845/7092 - 44760 sayılı yazınız. 

I Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın ya-
I zili sorusunun teşkilâtımızla ilgili 2. ve 3. mad-
I deleri aşağıda cevaplandırılmıştır. 
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2. Karasu İlçesi insaniye Köyü önünde ve I 

Sakarya nehri üzerinde yapılması istenen köp
rü Köy î&jleri Bakanlığı ile aktedilen bir proto
kol gereğince 1968 yılı köprü etüt ve proje 
programına alınmıştır. 

Köprü yeri Köy işleri Bakanlığınca tesbit 
edilecektir. Köprü yeri 'henüz bildirilmediğin-
den proje çizimine başlanamamıştır. 

3. Karadeniz sahil yolu, Sakarya mıntıka
sında Akçajkoca - Karasu - Adapazarı ayrımı -
Kaynarca - Kandıra yönünü takibetmektedir. 

Karasu'dan itibaren doğuya doğru; Kara
su - Bolu hududu arasımda çalışmalar yapıl
maktadır. Ayrıca Karasu - Akçakoca yolu İkin
ci Beş Yıllık Plân etüdü çalışmalarına dâhildir. 

Karasu'dan itibaren batı yönünde; Karasu -
Kaynarca arsası İkinci 5 Yıllık Plân etüdü ça
lınmalarına alınmamıştır. Kaynarca - Şile ara
sı, Adapazarı ayrımı Kandıra-Şile yolu olarak 
İkinci Beş Yıllık Plân etüdü çalışmalarına dâ
hildir. 

Arz ederim, 
Orhan Alp 

Bayındırlık Bakanı 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 25 . 11 . 1968 

Müsteşarkfk 
Sayı : 4091 

Konu : Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal'm Önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 9 . 1968 T. ve Gn. S. Ka. Md. 

7/854 - 7092/44760 sayılı yazı. 

Sakarya'nın Karasu ilçesi Îhsaniye köyünün 
su baskınlarından korunmasına ve Îhsaniye -
Yenimahalle arasına köprü yapılmasına dair 
Sakarya Milletvekili Haydettin Uysal tarafın
dan verilen yazılı soru önergesinin cevabı ili
şik olarak sunulmuştur. Arz ederim. 

H. Turgut Toker 
Köy İşleri Bakanı 

Sa»karya'mn Karasu ilçesi Îhsaniye köyünün I 
su taşkınlarından korunmasına ve Îhsaniye -
Yenimahalle arasınla köprü yapılmasına dair 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal tarafın
dan Bayındırlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
Köy İşleri Bakanlığına yöneltilen yazılı soru I 
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önergesinin Köy İşleri Bakanlığını ilgilendiren 
kısmının cevabıdır. 

1. Sakarya - Merkez - Karadere ve Kara
su - Îhsaniye - Denizköy Drenaj projeleri 1969 
yılı yatırım programı projeleri ile birlikte DPT. 
Müsteşarlığına intikal ettirilmiştir. 

19JÛ yatırım programına alınan projeler, 
DPT, ve Yüksek Plânlama Kurulunda görüşü
lüp kabul olunduktan sonra, ancak kesin şekli
ni alarak uygulamasına geçilebilecektir. 

2. Sakarya ile Karasu ilçesi dâhilinde (Sa
karya - Karasu) ayrımı karşı köyler yolunda 
ve Sakarya nehri üzerinde bir köprünün yapıl
masına başlanmak üzere 1968 yılı programına 
dâhil edilmiş ve lüzumlu ödeneği ayrılmıştır. 

Ancak; Iköprü açıklığının çok fazla oluşu, 
proje tanziminde ve inşa sisteminde özellik arz 
eden bu tarz köprü inşa sistemini tatbik ve 
kontrolünü yürütecek yeterlikte elemana sahip 
bulunmadığımızdan adı geçen köprünün ödene
ği Bakanlığımızca verilmek suretiyle, Karayol
ları Genel Müdürlüğünce inşa edilmek üzer© 
26 . 7 . 1968 tarihli bir protokolla adı geçen 
Genel Müdürlüğe devir edilmişttir. ,Bu tarihten 
itibaren köprü etütlerinin yapılarak yerinin se
çilmesi, köprü tipinin tâyini, proje pe keşifleri
nin hazırlanması ve ihaleye çıkarılması gibi bü
tün çalışmalar adı geçen Genel Müdürlükçe yü
rütülecektir. 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 27 .11.1968 

Bakanlığı 
Sayı : 02/8012/885 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 9 .1968 gün, Kanunlar Müdürlüğü: 

7/854-7092/44760 sayılı yazınız. 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm; 

«Sakarya'nın Karasu ilçesi, Îhsaniye köyünen 
su baskınlarından korunmasına ve İnsaniye Ye
nimahalle arasında köprü yapılmasına dair ya
zılı soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
Refet Sezgin 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, «Sa
karya'nın Karasu ilçesi, Îhsaniye köyünün su 
baskınlarından korunmasına ve Îhsaniye - Ye-
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nimahalle arasına köprü yapılmasına» dair ya
zılı soru önergesi cevabıdır. 

Sakarya - Karasu - ihsaniye köyü arazilerin
de Sakarya Nehri ve diğer yan derelerden do
layı meydana gelen taşkınlara mâni olmak ve 
arazilerdeki drenaj problemlerini halletmek üze
re, evvelce etüt yapılmış ve ihsaniye köyü ara
zilerinin drenajını temin eden ökçe deresi mey
linin 0.00004 ve su üst kodu 0.60 m. ve derenin 
döküldüğü Sakarya Nehrinde ise su kodunun, 
kurak mevsimde 0.50 m. civarında olduğundan, 
bu kadar düşük bir meyile sahip ve mansap şar
tı olmıyan bu derede, ıslah yaparak problemi 
halletmek imkânı bulunamamıştır. 

Ancak bu kere, taşkınların şedde inşası ve 
drenaj probleminin de pompajla halledilmesinin 
ekonomik olup olmıyacağının etüdedilmesi lü
zumlu görülerek konu, Devlet Su İşleri III. Böl
ge Müdürlüğünün 1969 yılı istikşaf programına 
alınmak üzere not edilmiş bulunulmaktadır. 

Programdaki yılı içerisinde yapılacak olan 
etütlerin ikmalini mütaakıp alınması gerekli ted
birler belirlenecek ve mevzu rantabl bulunduğu 
takdirde, bütçe imkânlarına bağlı olarak inşaat 
programlarının tanziminde nazarı itibara alına
caktır. 

23. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'
ın, Adana'nın Bahçe ilçesine tütün uzmanı ve
rilmesine ve tütün alım yeri yapılmasına dair so
rusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim T ekin'-
in yazılı cevabı (7/861) 

2 . 9 . 1968 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Sayın Gümrük ve Tekel 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi saygı ile arz ederim. 

Adana Milletvekili 
Mahmut Bozdoğan 

1. Adana'ya bağlı Bahçe ilçesinde yılda 
150 000 Kg. iyi kaliteli tütün üretildiği halde, 
tütünün daha fennî usullerle yetiştirilmesini sağ-
lıyacak ne bir uzman, ne bir mühendis mevcut 
değildir. 

Adı geçen yerde tütün alımı daha çok Şu
bat ayı içerisinde yapılmaktadır. Şubat ise. böl
gede en yağışlı bir aydır. Tütün alımı, açık yer
de yapıldığı için, köylünün malı ıslanmakta ve 

değer fiyatiyle satılmamaktadır. Bu hal ise, üre
ticinin mağduriyetini ve perişanlığını meydancı 
getirmektedir. 

Adı geçen ilçeye daha iyi evsafta tütün ye
tiştirmek için bir uzman verilmesi ve köylüyje 
malını yağmurdan, yaştan koruyacak bir alım 
yeri yapılması düşünülmekte midir? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 20 . 11 . 1968 

Tetkik ve Murakabe 
Heyeti Reisliği 

Sayı : 6188 
Konu : Adana Milletvekili Mahmut 
Bozdoğan'ın yazılı soru önergesi : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik (Kanunlar Müdür
lüğü) 

30 . 9 . 1968 tarih ve 7114/44922 - 7/861 sa
yılı yazıları. 

Adana'nın Bahçe ilçesinde daha iyi evsafta 
tütün yetiştirilmesi için buraya bir tütün uz
manı verilmesi ve mahsulün yağışlardan korun
ması için de, ilçede bir alım yeri yaptırılma
sına dair, Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan tarafından verilen 2 . 9 . 1968 tarihli yazılı 
soru önergesi iki nüsha olarak ilişikte sunujl-
muştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

İbrahim Tekin 

Adana Milletvekili Sayın Mahmut Bozdo
ğan'ın, Bahçe ilçesine bir bütün uzmanı veril
mesi ve bu ilçede bir alım yeri yaptırılma
sına dair 2 . 9 . 1968 tarihli yazılı soru önergesi 
cevabıdır. 

Tütün üreten bütün alım yerlerinde ol
duğu gibi, Bahçe ilçesinde de her yıl Tekel 
Genel Müdürlüğünce teksir edilerek dağıtı
lan «Tütün ekicilerine öğütler» başlıklı broşür
ler ve teknik elemanlar tarafından zaman za
man yapılan toplu ve münferit konuşmalarda, 
ekiciler daha iyi tütün yetiştirme hususunda ay
dınlatılmaktadır. 

Bununla beraber; geçen yıl Bahçe Tütün 
Ekiciler Derneği Başkanı ile üyelerinin Tekel 
Genel Müdürlüğüne şifahen yaptıkları müra
caat meyanmda, ekicinin daha iyi evsafta tü
tün yetiştirebilmesini temin için, teknik ele
manlar tarafından tenvir edilmeleri talebinde 
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de bulunulması üzerine, bu dileğin yerine geti
rilmesi için görevlendirilen Hatay Başeksperi 
Ercüment Kapıcıoğlu ile İstanbuldan gönde
rilen Eksper Feyyaz Balkan, mahallinde ge
rekli temas ve İrgatlarda bulunmuşlardır. Bu 
hususun 1969 mahsulü için de tekrarını temi-
nen, anılan Genel Müdürlükçe ilgililere gere
ken talimat verilecektir. 

Bahçe ilçesinde bir tütün alım yeri yaptı
rılması mevzuuna gelince : 

Halen bu yerde inşa ettirilmekte olan Te
kel İdare binası, tütün alım işlerinin daha mü
sait ve rahat şartlar içerisinde yapılmasına 
imkân verecek vüsattedir. 

Keyfiyeti bilgilerine arz ederim. 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

İbrahim Tekin 

24. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, Bi
lecik bölgesindeki mermer istihsalinin artırıl
masına ve Darıdere ve H amit abat barajlarının 
ne zaman inşa edileceğine dair yazılı sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sez-
gin'm yazılı cevabı. (7/874) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımız tarafın
dan cevaplandırılmasına müsaadelerinizi saygı
larımla arz ve rica ederim. 

Bilecik Milletvekili 
Sadi Binay 

1. İktisaden geri kalmış Bileciğimizin dün
yanın en güzel mermer sahalarına sahibolduğu 
yüksek malûmlarıdır. Bilhassa Söğüt ve Bile-
cikteki mermerler çok şöhret bulmuştur ve ih-
racedilerek döviz getirmektedir. Ancak maddi 
imkânsızlık ve makinasızlıktan ötürü istihsal 
çok iptidai ve verimsiz haldedir. Bölgemizin 
bir etüt ettirilerek, istihsalin artırılması husu
sunu düşünülmüşünüz? 

2. Bozüyük Darıdere ve Söğüt Hamitabat 
barajlarının ilk etüt ve sondajları yapılmıştır. 
Bu barajlar ne zaman yapılabilecektir.? 

3. Etibank'm yeter eleman koymamasın
dan Pazaryeri trafosu sık sık kesinti yapmakta 
ve Pazaryeri elektrikleri kesilmektedir? Trafo 
elemanlarını takviye etmeyi temin edermisiniz? 

Teşekkür ve hürmetlerimle. 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 14 . 11 . 1968 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 02/8012 
/861 - 57622 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 9 . 1969 gün, Kanunlar Müdür

lüğü : 7/874 - 7137/45134 sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın; «Bilecik 

bölgesindeki mermer istihsalinin artırılmasına, 
Darıdere ve Hamitabat baraj larmın ne za
man inşa edileceği» ne dair yazılı soru öner
gesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı 

Refet Sezgin 

Bilecik Milletvekil Sadi Binay'ın «Bilecik 
bölgesindeki mermer istihsalinin artnlmasma 
ve Darıdere ve Hamitabat barajlarının ne za
man inşa edileceği» ne dair yazılı soru öner
gesi cevabıdır. 

1. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü yur
dumuzdaki menner yataklarının rezrv ve kali
telerinin tesbiti konusunda çalışmalar yapmak
tadır. Bu çalışmalar sonunca Bilecik ilinin çe
şitli mermer ve bilhassa onisk mermerleri ba
kımından Türkiye'nin en zengin bölgelerinden 
birisi olduğu tesbit edilmiştir. Halen, Bilecik 
ilindeki mermer zuhurlarının etütlerine devam 
edilmektedir, özellikle Samn, Dudaş ve Gü-
lembe mermerleri sahiboldukları özellikler ve 
yataklanma şartları bakımından ilgi çekici bu
lunmuştur. Bu zuhurların önprospeksiyon-
lan tamamlanmış olup yakın bir süre içinde 
detay etütlerine geçilecektir. 

Bu bölgede mevcut mermer yataklarının da
ha verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi için bu 
konuda ihtisas yapmış elemanlar nezaretinde 
modern iistahsal metot ve vasıtalarının uygulan
ması gereklidir. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü bugünkü 
imkânları içinde mermer ocaklarının rezerv 
ve kalitelerinin tesbiti çalışmalarını yürütmekte 
ve sınırlı bir miktarda da ocak açma konusun
da teknik bilgi yardımı yapabilmektedir. 

Ayrıca memleketimizdeki mermer istihsali
nin artırılması mevzuunda Devlet Plânlama 
Teşkilâtı Müsteşarlığının teşebbüsü ile özel 

— 480 — 
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Mermerciler ve Etibank Genel Müdürlüğünün 
iştiraki ile «Anadolu Granit ve Mermer Sana
yii Anonim Şirketi» kurulması konusunda ça
lışmalar devam etmektedir. 

Mezkûr Şirket tarafından memleketimizin 
çeşitli bölgelerinde ve bu meyanda Bilecik vi
lâyeti dahilindeki mermer yataklarında da 
etüt ve aramalar yapılacaktır. Bu etüt ve ara
malar neticesinde mermer sahaları daha ve
rimli bir şekilde çalıştırılacak istihsalin artı
rılması sonucunda yabancı ülkelere işlenmiş 
mermer ihracedilmek suretiyle döviz sağlana
rak mermer sahalarının değerlendirilmesine ça
lışılacaktır. 

2. Eskişehir - Merkez - tnönü bucağından 
geçen Sarısu üzerinde tesbit olunan Darıdere 
Barajı, II nci Beş Yıllık Plâna teklif edilen 
projeler arasında yer almakta olup, inşaa-
sına 1969 yılında başlanılması programlaştırıl-
mış bulunmaktadır. 

Gerekli ödeneğin temin edilmesi şartına 
bağlı olarak, baraj inşaatına programdaki 
yılı içerisinde başlanabilecektir. 

istikşaf çalışmaları tamamlanmış bulunan 
Orta Sakarya projesi meyanmda incelenen 60 
metre yükseklikteki Hamitabat Barajı ve 
Hidro - Elektrik Santrali ile yılda 155 milyon 
Kwh. enerji üretilmesi konusu, ekonomik bar
kımdan rantabl bulunmamıştır. 

Hamitabat Barajı rezervuar alanı, nüfu
sun ve tarımın çok kesif olduğu bir saha
dır. İstimlâk bedeli 212 milyon Tl. olarak tah
min edilmiş ve 110 m'lyon Tl. olarak hesabedi-
len tesis masrafları ile birlikte barajın ya
tırım bedeli 322 milyon Tl. olarak hesaplan
mış, yapılan ekonomik analiz neticesinde te
sis rantabl bulunmamıştır. 

3 Teknik eleman sıkıntısı ve ekonomik 
rantaJbilite yönünden Pazaryeri için özel bir 
görevli tahsisi mümkün olmamış ve yeni yıl 
kadrosuna da böyle bir eleman konmamıştır. 
Ancak, inMta sürelerini asgariye indirmek 
için teknik elemanın manevra yönünden yapa
cağı görevi aynen yapmak üzere; «Bir oto
matik tekrar kapama cihazı» 20 Evlül 1968 ta
rihinde konmuştur. Cereyan kesildiğinde bu ci
haz tekrar ceryan verilmesini temin etmekte
dir. 

25. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurf-
un, işçilerin emeklilik durumlarında, 1950 den 
evvelki hizmetlerinin nazarı alınmasına dair 
sorusu ve Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem'in 
yazılı cevabı (7/899) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Çalışma Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâlet duyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Adnan Şenyurt 
Erzurum Milletvekili 

işçilerin emeklilik durumları hesabedilirkejı 
1950 den önceki hizmetleri nazarı itibara alın
makta mıdır? 

Alınmıyorsa, bir hakkın teslimi ve işçinin 
yarınım temin bakımından bu hususta bir ça
lışmanız var mıdır? 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 16.11.1968 

İşçi Sağlığı Genel Md. 
Sayı : 925-3-22/14227 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 11 . 10 . 1968 gün ve 7255/46067 

sayılı yazınız. 
işçilerin emeklilik durumlarında 1950 dep 

evvelki hizmetlerin nazara alınmasına dair Er
zurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un yazılı 
soru önergesi üzerine keyfiyet incelendi. 

Malûmları olduğu üzere; sigortalıların, yur
dumuzda ihtiyarlık sigortasının uygulanmaya 
başladığı, 1 . 4 . 1950 tarihinden önceki 5 yıl 
içinde mülga 3008 sayılı İş Kanununa tabi iş
yerlerinde en az 1 000 veya münavebeli işlerdje 
en az 750 gün çalıştıklarına dair evvelce Sos
yal Sigortalar Kurumuna verdikleri çalışma 
belgeleri, 506 sayılı Kanunun geçici 9 ncjıı 
maddesi gereğince yaşlılık sigortasından yapı
lan tahsislerde nazara alınmaktadır. 

006 sayılı Kanunun geçici 8 nci maddesine 
göre de; sigortalıların sigortaya tabi işe ilk 
defa girdikleri tarihten önceki 10 yıl içinde eti 
az 2 000 gün çalıştıklarını gösteren çalışana 
belgelerini bir yıl içinde Kuruma vermeleri 
halinde, bu. süre yaşlılık sigortasından yapı
lan tahsislerde değerlendirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Naili Erdem 
Çalışma Bakanı 

481 — 
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9 . 10 . 1968 

26. — Konya Milletvekili S. Faruk Önder'-
in, Millî Eğitim Bakanlığı mensuplarından bâ
zılarının şahsi menfaat temin ettikleri yolunda
ki söylentilere dair sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı İlhamı Ertem'in yazılı cevabı (7/901) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta 
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet duyurulmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
S. Faruk önder 

Konya Milletvekili 

Millî Eğitim Bakanlığı Etüt Plânlama Da
iresi Müdiresi Ayşa Talbek Dursunoğlu, nu
munesini Almanya'dan alıp Konya'da Kanaat 
Matbaasında taksir ettirdiği Pfaff marka di
kiş makinaiarına ait reklâm biçki dikiş kalıp
larını ortağı Konyalı Şevket Eskil ile birlikte 
Türkiye'deki kız sanat enstdtülerine ve akşam 
sanat okullarına satmakta iken ortaklıktan 
ayrılmaları dolayısiyle mezkûr kalıplar iki 
ortak ayrı ayrı tabettirerek satmaya başla
mışlar ve mevcut rekabet sebebiyle de mez
kûr kalıp fiyatlarında % 30 nisbetinde bir fi
yat düşüklüğü hâsıl olmuş idi. 

Bu hâl devanı etmekte iken bu kere mev
cut rekabete mâni olmak ve memuriyet nüfu
sundan W istifade bu işi kendi tekelinde bu
lundurmak isfciyen Millî Eğitim Bakanlığı 
memurelerinden adı geçen Ayşe Talıbek Dur
sunoğlu'nun, bana haber verildiğine göre, da
ha üst kadamedeki ibâzı ilgililere de menfaat 
sağlamak suretiyle, bakanlığınızdan 29.8.1968 
tarih ve Kız Teknik öğretim Genel Müdürlü
ğü 30588 sayılı bir emir çıkarttırarak mezkûr 
okullarda münhasıran kendisine yani Ayşe 
Talbek Dursunoğlu'na ait kalıpların satmalın-
masını ve bundan başka hiçbir kalıbın okul
larda satılmamasmı temin etmiş bulunmakta
dır. Bununla da kanaat etmiyen adı geçenin 
kendi imzasiyle da Türkiye'deki bütün sanat 
okulları müdürlüklerine ikinci bir tamim ya
parak eski ortağının çıkardığı Kanaat Matbaa
sında basılan biçki - dikiş kalıplarının bir se
bep gösterilmeksizin, katiyen satınalınmama-
sını istediği de öğrenilmiştir. 

Şevket Eskil kendi tabettirdiği biçki - di
kiş kalıplarının okullara tavsiye edilmesini 
10 . 6 . 1968 tarih ve 33410 numaralı dilekçe
si ile Millî Eğitim Bakanlığından talebettiği 
halde, satış mevsimi olan Eylül ve Ekim ayla
rının geçmesini ve evvelce verilen emrin hük
münü icra etmesini teminen bugüne kadar 
kendisine müspet menfi bir cevap verilmediği 
gibi dilekçesinin Talim - Terbiye Dairesine ve
ya ilgili diğer bir Daireye gönderilmediği ve 
ortaklardan birisinin masasında sağlandığı da 
haber alınmıştır. 

Bu durum Millî Eğitim Bakanlığı mensup
larının yalnız ticaret yaptıklarını değil baş
kasının ticaretine de mâni olduklarını ve bu 
mevzuda bir tekel tesis etmek hevesinde bu
lunduklarını ifade etmektedir. 

1. Millî Eğitim Bakanlığı mensuplarının 
bu şekilde zati menfaat sağladıkları Bakanlığı 
bir ticarethane haline getirdikleri, nüfuslarını 
suiistimal ederek bir nevi tekel tesis etmek su
retiyle vatandaşların ticaretine mâni oldukla
rından Bakanlığın malûmatı var mıdır? 

2. Haberi olmuşsa mâni olmak için ne gi
bi tedbirler alınmıştır? 

3. Kanaat Matbaasına ait aynı modellerin 
de satılabileceği bir tamimle ilgililere duyurul
muş ve kanunsuz olarak yapılan ilk ta
mim hükmü ortadan kaldırılmış mıdır? 

4. Şevket Eskil'e ait Kanaat Matbaasında 
basılan modellerin bugüne kadar tetkikten ge
çirilmemesi sebepleri nedir, tetkike arz edilmiş 
ise hangi tarihte arz edilmiş ve netice alınmış
tır? 

5. Bu husus şirahen Sayın Bakana arz 
edildikten sonra obun bir tahkikat açılmış 
mıdır, açılmış ise hangi tarihte açılmıştır, ne 
sonuç almmışdır. Açılmamışsa sebebi nedir? 

T. O. 
Millî Eğitim Bakanlığı 28 . 11 . 1968 

Özel 
1073 

Millet, Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 11 . 10 . 1988 tarih ve 7261/46117-7/901 

sayılı yazınız. 
Konya Milletvekili S. Faruk Önder'in, Mil

lî Eğitim Bakanlığı mensuplarından bâzıları-
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nm şahsi menfaat temin ettikleri yolundaki 
söylentilere dair verdiği yazılı soru önergesi ile 
ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
îlhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 

«Kalıpla Pratik Biçki Sistemi» 1963 - 1964 
öğretim yılından itibaren Kız Enstitülerinin 
müfredat programlarında yer almıştır. 

Öğretimde kolaylığı zamandan ve enerjiden 
tasarrufu sağlıyan bu sistemde yalnız bir me
tottan değil; çeşitli kaynaklardan faydalanmak 
mümkündür ve öğretim materyali olarak kul
lanılan unsur, her metodun kendine aidolan 
kalıplarıdır. 

Kalıpla Pratik Biçki Sistemini incelemek 
ve okullarımıza aktarılmasını sağlamak amacı 
ile dış memleketlere gönderilen biçki dikiş öğ
retmenlerinin yurda döndükten sonra, çeşitli 
metotlar üzerindeki çalışmaları 1962 yılından 
itibaren uzun bir süre birçok yerlerde denen
miş ve bir heyet tarafından değerlendirilmiş, 
öğretim sistemi ve Türk kadın beden standart
larına uygunluğu bakımından Pfaff metodu
nun, (ilerde daha iyi bir metot bulununcaya 
kadar) kullanılması uygun bulunmuştur. 

Bundan sonra adı geçen metodun okulları
mızda uygulanabilmesi için Pfaff firması ile 
Bakanlığımız arasında yazışmalar yapılmış ge
rekli müsaade alınmıştır. Ancak öğretim ma
teryali olan kalıpların Türkiye'de bastırılması 
için Pfaff firmasına ödenmesi istenilen meblağ 
bakanlığımızca ödenmediğinden bastırma hak
kı Bakanlıkça sağlanamamıştır, öğretime ge
çebilmek için metodun kalıplarına da ihtiyaç 
duyulduğundan müracaatta bulunan «Konya 
Pfaff Yayınları Merkezi» nde kalıpların te
mini uygun görülmüştür. 

Bu metodun uygulanmasında kullanılacak 
ders kitabı Ayşe (Tavbek) Dursunoğlu tarafın
dan yazılmış söz konusu kitap v eöğretim ma
teryali olan kalıpların giyim derslerinde kulla
nılması, Talim ve Terbiye Kurulunun 3 Mart 
1967 tarih ve 927 sayılı kararı ile uygun bulun
muştur. 

«Kalıplar Biçki - Dikiş Sistemi» nin öğre
timinde saklanacak başarı her şeyden önce ka
lıpların kusursuz bir şekilde hazırlanmasına ve 
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belli bir öğretim sistemine dayalı olarak uygu
lanmasına bağlıdır. 

Programlara yeni giren ve memleketimizde 
gün geçtikçe gelişen «Hazır Giyim Sanayii» ne 
üretici eleman yetiştirmek konusunda, okul
larımız için hayati bir önem taşıyan bu j sis
temde «öğretim Metodu ve Materyali» ortaya 
konmadıkça her hangi bir kalıbın kopye edil
mek suretiyle uygulanması mümkün görül
memektedir. 

Bu bakımdan : 
1. — Bakanlığımıza bu hususta Pfaff Ya

yınları Merkezinden başka talep vâki olma
dığından kalıpların «Konya Pfaff Yayınları» 
Merkezinden temin edilmesi tamim edilmiştir. 
Bu tamim maksadı, «Konya Pfaff Yayınları» 
Merkezine inhisar ve menfaat sağlamak değil, 
öğretim ve öğrenimi eksiksiz yapmaktadır. 
Ayşe Tavbek'in durumu, ders kitabı ve ma
teryali hazırlayan bir öğretmenin durumudur. 
Ticaret yapmak değil, eser hazırlamaktır. Kal
dı ki, bugüne kadar Bakanlığımıza başka bir 
sistemin özel öğretim metotları ve öğretim ma
teryali uygulanması için hiçbir müracaatta bu
lunulmamıştır. 

2. — Birkaç ay evvel Bakanlığımıza baş
vuran «Konya Kanaat Matbaası» sahibi Şev
ket Eskil'in, «Konya Pfaff Yayınları Merke
zi» nin sahipleri ile eskiden ortak oldukları ve 
ticari anlaşmazlıklarla şimdi ayrıldıkları Ba
kanlığımızca bilinmemektedir. Bu husus Ba
kanlığımızı da ilgilendirmemektedir. 

Adı geçenin okullarımızda kullanılmasını 
istediği kalıplar, öğretim metodunu ve hiçbir 
açıklamayı ihtiva etmiyen, sadece basılmış çıp
lak kalıplardan ibarettir. Okullarımızda bir 
öğretim sistemi takibedildiğinden kullanılacak 
öğretim metodu ve materyalinin tıpkı Pfaff 
kalıplarında olduğu gibi öğretime elverişli ol
duğunun, Talim ve Terbiye Kurulu kararından 
geçirilmesi lâzımdır. Bu maksatla Şevket E*s 
kil'e ait kalıplar adı geçen kurulun inceleme
sine tevdi edilmiştir. 

3. — Yeni şartlar muvacehesinde «Kalıpla 
Biçki Sistemi» nin öğretiminde, öğretmenlerin 
çeşitli metot ve kalıplardan faydalanmalarının 
mümkün olduğu, ancak öğretimin zedelenme-
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mesi için kullanılacak metot ve kalıpların Ta
lim ve Terbiye Kurulunun tasdikinden geç
mesinin gerektiği, bu itibarla giyim dersle
rinde bugüne kadar kullanılmakta olan Pfaff 
Kalıplarının yanı sıra Talim ve Terbiye Kuru
lunca «Öğretim Materyali» olarak kullanılması 
onanmış başka kalıpların da kendi özel öğre
tim metotlariyle beraber kullanılmasında bir 
sakınca görülmediği (örneği ekli) 7 . 10 . 1968 
tarih ve 37025 sayılı tamimle okullara duyu
rulmuştur. 

4. — Şevket Eskil'in müracaatı bu anlayış 
içinde işleme tabi tutulmuştur. Ortada gayrika-
nuni bir iş yoktur. 

Kalıpların Talim ve Terbiye Kurulunca te
şekkül ettirilen bir komisyonda denenmesi yap
tırılmakta olup, sonuç alındıktan sonra bir 
karara varılabilecektir. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Kız Teknik Öğretim 
Genel Müdürlüğü 

Şubesi Örffün Eğitim 
Sayı : 531-37025 

Ankara 
7 . 10 . 1968 

Konu : Giyim kalıplan Hk. 
Valiliğine 

öğretimde kolaylık ve tatbikatta zamandan 
tasarruf sağlamak amacı ile Kız Teknik öğre
tim okullarının giyim derslerinde «Kalıplama 
pratik biçki sistemi» 1963 - 1964 öğretim yılın
dan beri uygulanmaktadır. 

Bu sistemde öğretmenlerimizin çeşitli kalıp 
ve metotlardan faydalanmaları mümkündür. 

Ancak öğretimin disiplin ve değerinin ze
delenmemesi için kullanılacak metot ve kalıp
ların Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu
nun tasdikinden geçmesi ve «öğretim materya
li olarak kullanılmasının» kabul edilmiş olması 
gerekmektedir. 

Bu itibarla, giyim derslerinde bugüne ka
dar kullanılmakta olan Pfaff kalıplarının yanı 
sıra Talim ve Terbiye Kurulunun tasdikinden 
geçmiş başka kalıpların da kendi özel öğretim 
metotlariyle beraber kullanılmasında bir sa
kınca görülmemektedir. 

I Bilgilerinizi ve Kız Teknik öğretim okulla
rına duyurulmasının teminini saygı ile rica ede
rim. 

Millî Eğitim Bakanı namına 
A. Tuncel 

27. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılrröaz'-
ın, eğitim ödeneklerini alamıyan ilkokul öğret
menlerine dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 11-
hami Ertem'in yazılı cevabı (7/912) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılması husu
sunda tavasutta bulunulmasını saygı ile rica ede
rim. 

25 . 10 . 1968 
Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Soru : 
ilkokul öğretmenlerinin eğitim ödeneklerinin 

birkaç aydan beri ödenmemekte olması, öğret
menlerimizi müşkül durumda bırakmıştır. Her 
gün artan hayat pahalılığı karşısında geçim sı
kıntısı içinde bulunan öğretmenlerimizin ka
nuni haklan olan ödeneklerinin verilmemiş ol
ması, bu sıkıntıyı büsbütün artırmaktadır. 

1. Çeşitli zorluklara göğüs gererek görev
lerini başarmaya uğraşan bu fedakâr insanla-
nn eğitim ödeneklerinin, daha fazla vakit kay
betmeksizin hemen ödenmesi için bir tedbir dü
şünülmekte midir? 

2. Şimdiye kadar, hangi illerin, hançi ay
lara ait eğitim ödenekleri verilmemiştir?. Bu
na sebep nedir? öğretmen sayısı belli olduğuna 
pföre, 1968 malî yılı bütçesine yeteri kadar eği
tim ödeneği neden konmamıştır? 1969 malî yı
lında öğretmenlerimizin aynı sıkıntıya uğrama-
malan için bu konuda gerekli tedbir vaktinde 
alınacak mıdır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 5 . 12 . 1968 
Kanunlar Müdürlüğü 

özel 
1076 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 31 . 10 . 1968 gün ve 7394/46938-7/912 
sayılı yazınız. 

Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın, eği-
I tim ödeneklerini alamıyan ilkokul öğretmenle-
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rine dair verdiği yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İlhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 

Aydın Milletvekili Sayın M. Kemal Yılmaz'm, 
eğitim ödeneklerini alamıyan ilkokul öğretmen
lerine dair 25 . 10 . 1968 tarihli yazılı soru 

önergesi cevabımız 
1. 1968 malî yılında 12.000/12.731 nci eği

tim ödeneği bölüm ve maddesinden bütçeye ay
rılan miktar 134 000 000 liradır. 

Er ve stajiyer öğretmenlere 443 sayılı Kanun 
gereğince eğitim ödeneği verilmemekte iken, 
Sayıştay Başkanlığının 23 . 9 . 1967 gün ve 
556787-604 sayılı Kararı ve Maliye Bakanlığının 
22 . 2 . 1967 gün ve 115508-855/3268 sayılı yazı
ları ile er ve stajiyer öğrtenmenlerin de 1 Mart 
1964 tarihinden itibaren, mezkûr ödenekten fay
dalanmaları sağlanmıştır. 

Eğitim ödeneği almaya hak kazanmış er ve 
stajiyer öğretmenlerin 1964, 1965, 1966 ve 1967 
malî yıllarında düyuna kalan alacakları için 
1968 malî yılı bütçesiyle alman 134 000 000 lira
dan 66 582 500 lirası geçen yıllar borçlarına ak
tarılarak iller saymanlıklarına gönderilip, hak 
sahiplerine ödenmiştir. 

1968 malî yılı bütçesiyle alınan ödenekten ge
çen yıllar borçlarına aktarılan miktar düşüldük
ten sonra, kalan 67 417 500 liralık ödenek, malî 
yıl başından Temmuz ayı sonuna kadar olan 
eğitim ödeneği ihtiyacını karşılıyabilmiştir. 

2. Ağustos ayı başından malî yıl sonıma 
kadar olan eğitim ödeneği ihtiyacı için 
85 000 000 liralık ek ödenek tahsisi hususu, 
Maliye Bakanlığınca Yüce Meclise sunulmuştur. 

1969 malî yılı için bütçe teklifi yapılırken 
alacaklı olan er ve stajiyer öğretmenler de göz 
önünde bulundurularak ödenek teklifi hazırla
nacaktır. 

28. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurf-
un, belediyelerin İller Bankasınca ne şekilde fi
nanse edildiğine dair sorusu ve İmar ve İskân 
Bakam Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/914) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun tmar ve iskân Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de-
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lâlet buyrulmasını saygılarımla arz ve rica ede
rim. 

30 . 10 . 1968 
Adnan Şenyurt 

Erzurum Milletvekili 

iller Bankası hangi kaynak ve fasıllariyle be
lediyeleri finanse etmektedir. 

Bankaca borçlandırma, hibe ve sair suretler
le 1968 yılında her belediyeye ayrı ayrı borçlan
dırma, hibe, araç ve sair suretlerle ne nisbette 
katkıda ve yardımda bulunulmuştur.? 

Belediyelerin çeşitli suretlerle finanse edil
mesinde bir ölçü ve bir esas var mıdır? Yoksa, 
bunun için ne düşünülmektedir? 

T. C. 
İmar ve iskân Bakanlığı 21.11.1988 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Ankara 

Sayı: 15/2202 
Konu : Adnan Şenyurt'un yazılı so-. 
rusu Hk, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 . 11 . 1968 gün, Kanunlar Müdür

lüğü 7 - 914 - 7453 - 47152 sayılı yazı. 
Erzurum Milletvekili Sayın Adnan Şenyurt'-

un, Belediyelerin îller Bankasınca ne şekilde 
finanse edildiğine dair yazılı soru önergesine 
verilen cevap 2 nüsha olarak ilişikte sunulmuş
tur, 

Gereğini arz ederim. 
Haldun Mentoşeoğlu 
imar ve îskân Bakanı 

îller Bankasınca belediyelerimiz; borçlandır
ma, fon tahsisi ve hibe yollarından faydalanıla
rak, bankanın kuruluş kanunu ve tüzüğü esas
ları dairesinde, yıllık plân ve programlara göre 
finanse edilmekte ve diğer yıllarda olduğu gibi 
1968 yılında her belediyenin görmüş olduğu 
yardım şekil ve miktarına dair bilgiler de özel 
dosyalarında gösterilmektedir. 

29. — Adana Milletvekili Mahnvt Bozdoğan'
ın, Adana'nın Misis bucağına bir ortaokul yapıl
masına dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı İlha
mı Ertem'in yazılı cevabı (7/922) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba-
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kam taraCmdaii yazılı olarak osvaplandr-^lma-
s.na delaletlerinizi saygı iîe ar?; ederim. 

15 . 11 . 1968 
Adana Ivîdletvekili 
Mahmut Bozdoğan 

Orta öğretinin pek az merkezî köylere go-
tüi'üÎKic-'ji yÜLiriden, çocuğunu okutmak iatiyen 
köylüler tedirgin olmaktadır. Ortaokulu bulunan 
sohir VG kalabalarda çocuğunu okutmak istiyen 
köylü, ya bir ev kiralamak veya bir tanıdığının 
evine çocuğunu bırakmak mecburiyetinde kal
maktadır. Bo. da köylüye çok ağıra malolmak-
ta'br : 

a) Çocuk, sahipsiz ve kontrolsuz kaldığı 
için derslerine çalışamamakta, kötü alışkanlık
la <• k a k ı m a k t a ve topluma zararlı bir unsur 
haline gelmektedir. 

fo) Köylü, iki yerde kazan kaynattığı için 
geçimi morlaşmakta ve sıkıntıya düşmektedir. 

Bu gerçekten hareketle : 

Ad ana'ya bağlı Misk; bucağı köyler im.it esi
nin. merkezî bir yerinde kurulmuştur. O evre 
k'k"lorc stabilize yollada bağlanmıştır. Adı ge
çen bucak m:;ıhtarîığı ortaokul için 90 000 met
rekare arsa bağışında bulunmuştur. Misis bu
cağı bir ortaokula kavuştuğu takdirde Adana 
mr.rkes ortaokullarına tehaaiim de azalacaktır, 
Köylü ayrıca, kendi kontrolü akında ve daha as 
rav.ul.1 eoenğımu okutmak imkÂmma kavum-
cak'/ır. 

Arsan köy bağrn cbırak bemin edilen Misis 
bımağma ne r:aman bir ortaokul yapılacaktır? 
Bakanlığınım bu konuda bir hazmhğı. mevcut 
mudur? 
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T fî. 
Millî Eğitim Bakanlığı 6 ,12 .1968 

Özel 
1.085 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 20 .11.1968 gün ve 7693/47913 - 7/922 
raydı yasmış. 

Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'ın, 
Adana ' B E Misis bucağına bir ortaokul yapılma
sına dair verdiği yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim, 
îlhami Ertem 

Millî. Eğitim Bakanı 
Adana Milletvekili Sayın Mahmut Bozdo

ğan'ın Adana nm Misis bucağına bir ortaokul 
yapılmasına dair 15 . 11 . 1968 tarihli yazılı 
soru önergesine cevabımı.!. 

Köy çocuklarmı orta öğretimden faydalan
dırmak amaciyle büyük y arlesme merkezlerinin 
yanısıra kasaba ve köylerde de ortaokullar açıl
man için çalışmalar yapılmakta olup «Millî Eği
tim. Bakanbğma bağlı er ta dereceli okulların 
açdma esasları hakkında Yönetmelik» çerçevesi 
içerisinde ve öncelik sıraıına göre yürütülmek
tedir, 

Bu cümleden olarak 1968 - 1969 öğretim yı
lında hizmete giren 175 ortaaokıüdan 133 tanesi 
köy ve kasabalarda öğretime açılmış bulunmak-

Adana ili, Yakapınar (Misis) bucağında or
taokul açılması konusu 1969 - 1970 programı 
içinde incelenecek ve şartlar uygun bulunduğu 
takdirde bu merkezimiz de bir ortaokula kavuş
muş olacaktır. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
14 NCÜ BİRLEŞİM 

6 . 12 . 1968 Cuma 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-
RILAN İŞLER 

X 1. — Kooperatifler kamım tasarısı ile 
Konya Milletvekili FaJkih özfakih ile Adana 
Milletvekili, Kemal Sarıibrahimoğhı ve 23 ar
kadaşının Kooperatifler kanunu teklif i r ve 
Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, Koopera
tifler kamunu teklifi ve Tarım, Adalet, Ticaret 
ve Plân komisyonlarımdan 3 er üyeden kum
lu Geçici Komisyon raporu (1/151, 2/53, 2/232) 
(ıS. Sayısı : 351 ve 351 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi.: 21.12i. 1967] 

X 2. — Arsa Ofisi kamun 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.İ968] 

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

X 4. — Tütün ve tütün tekeli kamunu tasa
rısı ile Aydın Milletvekili Reşat özarda'mın, 
Tütün ziraata kamumu teklifi ve Manisa Millet
vekili Sami Binicioğlu ile Sinop Milletvekili 
Hilmi İşgüzar'ın, Tütün ve tütün tekeli kamumu 
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] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakikım-
da Baş/bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/757) (S. Sayısı : 6190) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

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

3. —Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu şirket hisselerinin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve 1PRAŞ ve 
AT AŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril--
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi, 
hususunda verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince kurulan Millet Meç
lisi Araştırma Komisyonu raporu (10/6, 10/7) 

4; — Ankara Milletvekili Hasan Türkâ^ ve 
3 arkadaşının, 8 . 5 . 1967 tarih ve 864'sayni 
Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevlerif"ihakki%-, 

daki 4841 sayılı Kanunun 6 nci madö5esınm {W) 
fıkrasının değiştirilmesi ve b ^ fcantina êk 
7 nci maddesinin 3 ncü fıfePakinın^ değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ? hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkere
si ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 2/624; Cumhuriyet Se
natosu 2/244) (S. Sayısı : 680 e 2 nci ek) (Dar 
ğıtma tarihi : 29 .11.1968) 



V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Tütün Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün' EkiciLeri Genel Bir
liği kamun tasarısı ile izmir Milletvekili Mus
tafa Uyar ve 18 arkadaşınım, Tütün Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Türkiye 
Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun teklifi ve 
Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
PMn komisyonlarından seçilen dörder üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı : 236 ve 236 ya 1 n>ci ek) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 2. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman' Saim 
Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası ku
ruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, içiş
leri, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından se
çilen 5 er üyeden' kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 273 e 
1 nıci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

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

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

5. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
n a ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen1 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 6. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 

10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, içişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1968] 

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

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

X 9. — Gtenel 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 10. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, içişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

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

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

X 13. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Kok
sal ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis r e 

I Mimar Odaları kurulmıasma ve 6235 ve 7303 
sayılı kanunların yürürlükten kaldırılma-



sına dadr kanun teklifi ve Enerji 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] 

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

X 15. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek 
kanun tasarısı ve İçişleri, Ticaret, Maliye, Köy 
İşleri ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. 
Sayısı : 700) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

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

17. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkında 7116 sayılı Kanunun 3 ncü 
ve 7 ncd maddelerinin değiştirilmesine, bu kanu
na bir madde eklenmesine ve 3656 sayılı kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin İmar ve İskân Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve İmar ve İskân komisyonlarından seçi
len 9 ar üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/518) (S. Sayısı : 739 ve eki) [Dağıtma ta
rihi : 20 . 11 . 1968] 

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

19. — Aydın Milletvekili Reşat özardla'mın, 
38 sayılı Anayasa Nizamını, Millî Güvendik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kamunun 
yürürlükten kalıdırılması hakkında kanun tek
lifi (2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tari-
hi : 20 . 2 . 1968] 

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

21. — 26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de imza
laman yolcularım ölmeleri ve yaralanmaları ha
linde demiryollaranım sorumluluğu ile ilgili 
25 Şubat 1961 tarihli, 539 sayılı Kanunla ka
bul edilen Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşı
malarına mütaallik milletlerarası amdlaşmaya 
(CTV) ek Andlaşmanın, protokollerin ve nihai 
Andlaşmamıın omaylammasımım uygun bulundu
ğu hakkında kamun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ulaştırma komisyonları raporları (1/423) (S. 
Sayısı : 653 ve eki) {Dağıtma tarihi : 
26.11.1968] 

22. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Ku
ruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasaıfısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/478) (.S. Sayısı : 731 ve eki) [Dağıtma ta
rihi : 27 . 11 . 1968] 

23. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Ku
ruluş Kadroları Kanonuma ek kamun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/532) (S. Sayısı : 736 ve eki) [Dağıtma ta
rihi : 27 . 11 . 1968] 

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

hi : 25 . 11 . 1968] 

X 25. — Devlet Mühendislik ve Miıharlık 
Akademileri kanun tasarısı ile Cumhuriyet Se
natosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademileri hak
kında kanun teklifi, Trabzon Milletvekili Selâ-
hattin Güven, Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 



4 — 
okulları kanunu teklifleri (1/533, 2/117, 2/204, 
2/361) (S. Sayısı : 742) (Dağıtma tarihi : 
25 . 11 . 1968) 

26. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun bâzj 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım komisyonları raporları (1/180) (S. Sayı
sı : 467 ve 467 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1968) 

X 27. — Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 
24 ve 25 nci maddelerini değiştiren metinle
rinin onayı hakkında kanun (tasarısı ve Dışiş
leri ve Sağlık ve Sosyal Yardım komisyonları 
raporları (1/409) (S. Sayısı: 684 ve 684 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 11 . 1968) 

28. — Kocaeli Milletvekili İsmail1 Arar ile 
Tokat Milletvekili İrfan Solmazer ve 2 arka
daşının, Yasama Meclislerinin dış münasebet
lerinin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocalk 1964 
tarihli ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine 
dair kanun teklifi hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca değiştirilen maddeleri hakkında Mil
let Meclisi Anayasa Komisyonu raporu. (Mil
let Meclisi 2/565, 2/619; Cumhuriyet Senato
su 2/243) (S. Sayısı : 627 ve 1 nci ek, Cumhu-
riyet Senatosu: ıS. Sayısı : 1118) 

X 29. — Cezaların infazı sırasında ve infazdan 
sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve Adalet 
ve Plân komisyonları raporları (1/113) (S. Sa
yısı : 135 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi: 29.11.1968) 

X 30. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri1 nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini1 hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/270) 
(ıS. Sayısı : 279 a 2 nci ek) (Dağıtana tarihi : 
29 .11.1968) 

X 31. — Toprak ve su Kaynaklarını Geliştirme 
Birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri ve Plân 
komisyonları raporları (1/206) (S. Sayısı : 291 e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 1 . 1968) 

32. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi1 ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/176) (S. Sayısı : 300 e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 .11.1968) 

33. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına hizmetle
rinin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/56) (S. Sayısı : 429 a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 29 .11.1968 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ege Elektrik 
Türk Anonim Şirketi arasında Demirköprü Hid-
ro - Elektrik tesislerinin devrine mütaallik ola
rak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla tasdik edi
len mukavelenin feshi hakkında kanun tasarısı 
ve Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonları raporları (1/392) (S. Sayısı : 681 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29 .11.1968) 

X 35. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 
G-elir Vergisi Kanoınunun İDâzı maddelerinin de^ 
ğiştirilmesine ve 'bâzı maddelerinin yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları. (1/203) (S. 
sayısı : 703 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1968) 

X 36. — 4 . 1 . 1 9 6 1 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı hükümlerimin değişti-
rilmesine ve bâzı hükümlerinin kaldırılmasınla 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/204) (S. Sayısı : 712 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . <l!l . 1968) 

X 37. — Maraş Milletvekili Enver Kaplan'm, 
2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Kanununa 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye, Ticaret ve Plân komisyonları raporları 
(2/290) (S. Sayısı : 719 a 1 ek) (Dağıtma tari
hi : 29 . 11 . 1968) 

X 38. — Türkiye Halk Bankası ve Halk San
dıklan Kanununun 'bâzı maddelerinin değişti
rilmesine dair olan 16 . 7 . 1965 tarih ve 699 
sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kamın tasarısı ve Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları (1/510) (S. Sayısı : 
720 ye 1 ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1968) 

39. — Ege Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 6953 ve 354 sayılı kanunlara ek ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (1/527) (S. Sayısı : 733 e 1 ek) 
('Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1968) 

40. — Ege Üniversitesinde bir mühendislik 
'bilimleri fakültesi kurulması ile ilgiM Eige Üni-



versitesi kuruluş Kanununla ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(il/528) (S. Sayısı : 734 e 1 ek) (Dağıtma tari^ 
M : 29 . 11 . 1968) 

41. — Ege Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki '6953 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rlısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor

ları. (1/526) (S. Sayısı : 735 e 1 ek) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 11 . 1968) 

X 42. — 2262 sayılı Sümerbank Kanununun 
6606 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesi
nin dıeğiştirilmıesi hakkında kanun tasahsı ve 
Sanayi ve Plân komisyonları raporları (1/553) 
(İS. Sayısı : '740 ve 740 a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1968) 




