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ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Plân 
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na Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu 
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teklifi ve Bursa Milletvekili Kasım öna
dım'm, Kooperatifler kanunu teklifi ve Ta
rım, Adalet, Ticaret ve Plân komisyonla
nndan 3 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/151, 2/53, 2/232) (S. Sa
yısı : 351 ve 351 e 1 nci ek) 479:500 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul Milletvekili Kaya özdemir'in, «274 
sayılı Sendikalar Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve 657 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin (C) bendinin kaldırılması hakkındaki» 
ve «275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lo
kavt Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine dair» kanun tekliflerinin havale edilmiş ol
dukları Çalışma, Adalet ve Plân komisyonların
dan seçilecek 4 er üyeden kurulu bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi ve 

Çalışma Komisyonu Başkanlığının, İzmir Mil
letvekili Hüsamettin Gümüşpala ve 21 arkadaşı
nın, emekli sandıklariyle maluliyet, ihtiyarlık ve 
ölüm sigortaları kanunlarına tabi işyerlerinde 
geçen hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki 
228 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bir maddenin lağvı hakkındaki kanun 
teklifinin, havale edilmiş olduğu Çalışma, Ma
liye ve Plân komisyonlanndan seçilecek 6 şar 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair tezkeresi kabul olundu. 

Adalet Komisyonu Başkanlığının, Tanm Ko
misyonunda bulunan 6964 sayılı Ziraat Odalan 
ve Ziraat Odalan Birliği Kanununun bâzı mad
delerinin tadiline ve bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun tekliflerinin, komisyonlannda bulu
nan bu konu ile ilgili kanun tasarısı ile birlekte 

görüşülüp iade 
celbine ve 

edilmek üzere komisyonlarına 

Tarım Komisyonu Başkanlığının da, adı ge
çen kanun tekliflerinin Adalet Komisyonuna 
gönderilmesine karar verildiğine dair tezkereleri 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

2262 sayılı Sümerbank Kanununun 6606 sa
yılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasansı tekrar açık 
oya sunuldu ise de, oylann ayranının birleşim 
sonunda açıklanan sonucuna göre çoğunluk sağ
lanamadığı, oylamanın gelecek birleşimde tek
rarlanacağı bildirildi. 

Tütün ve tütün tekeli kanunu tasansı ve 
bununla ilgili tekliflerin tümü üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

10 . 1 . 1969 Cuma günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 18,25 te son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
İsmail Arar 

Kâtip 
Kars 

Muzaffer Şamiloğlu 

Kâtip 
Konya 

İsmet Kapısız 
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SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Kastamonu Milletvekili Âdil Toközlü'-

nun, İçişleri Bakanlığı bütçesinden, 1967 ve 1968 
yıllarında, belediyelere gönderilen ödeneklere 
dair yazılı soru önergesi, Millet Meclisi Başkan
lığına gönderilmiştir. (7/1005) 

2. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, 
Burdur, Denizli ve Muğla illerine bağlı bâzı köy 
muhtarlıkları ile belediye başkanlıklarının müş
tereken gönderdikleri dilekçeye dair yazılı soru 

önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/1006) 

3. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın, 
Söke ilçesine bağlı Güzeltepe köyü yolunun in
şasına dair yazılı soru önergesi, Köy İşleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/1007) 

4. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın, 
Söke Çimento Fabrikasının satış şartlarına dair 
yazılı soru önergesi, Sanayi Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/1008) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
TASARILAR 

1. — Başbakanlık Teşkilâtı hakkındaki 6330 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı (1/601) (Plân Komisyonuna) 

2. — Toprak Mahsûlleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı (1/602) (Ticaret ve Plân komisyon
larına) 

RAPOR 
3. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/598; Cumhuriyet Senatosu; 1/933) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 770, Cumhuriyet Se
natosu : 1190) 

KÂTİPLER 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar. 
İsmet Kapısız (Konya) - Muzaffer Şamiloğlu (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 26 ncı Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yokla
ma yapacağım. 

Sayın üyelerden, lütfen bulundukları yer
den «Burada» diye cevap vermelerini rica ede
ceğim. 

Gerekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

— 461 — 
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4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1, —• Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın, temsil ödenekleriyle ek ders ücretlerini 
alamıyan öğretmenlerin durumlarına dair de
meci ve Devlet Bakam Seyfi Öztürk'ün ce
vabı, 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Sayın 
Gıyasettin Karaca, ödeneklerini alamıyan öğ
retmenler ile ilgili gündem dışı söz istemişsi
niz. 

Buyurun, Sayın Karaca. 
GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Aylardan beridir öğretmenler eğitim öde

nekleriyle ek ders ücretlerini alamamaktadır
lar. Bu hal, öğretmenleri maddi bakımdan çok 
müşkül duruma düşürdüğü gibi, manen de 
bulundukları görev mahallinde itibarlarını sars
mış, dolayısiyle sebepsiz yere ve icapsız ola
rak geçim sıkıntısına mâruz kalmaları hase
biyle de küçük düşürülmüşlerdir. Maalesef, 
aylardan beri gerek öğretmenlerin ferden fer
da, gerekse toplu halde ve dernek olarak il
gili makamlara ve Bakanlığa müracaatlarını 
yaparak içinde bulundukları acıklı durumları
nı arz ve ifade ettikleri halde henüz bugüne 
kadar hakları olan temsil ödenekleriyle, ek ders 
ödeneklerini alamamışlardır. Bu sebeple bir 
milletvekili olarak, gerek grupumuza ve ge
rekse şahsıma yapılan müracaatları karşılamak 
ve öğretmenlerin kanuni hakları olan bu öde
nek ve aylıklarını biran önce almalarını temin 
için konuyu Yüce Meclise getirmeyi kaçınılmaz 
bir ödev kabul ettim. 

Sayın milletvekilleri; hayat pahalılığının 
süratle arttığı, hele son günlerde yapılan zam
ların suni fiyat artışlarının ağırlığının va
tandaşların ve dar gelirlilerin sırtında taşma-
mıyacak kadar çok artığı ve hayatın çekilemi-
yecek bir çile haline geldiği bu ortam içinde 
aylardan beri ödenmiyen yani verilmiyen bir 
kanuni hakkın, başka bir ifade ile kespi katiyet 
etmiş istihkakın bundan sonra da ne zaman 
ve ne şekilde ödeneceği hususu, haklı olarak, 
bizde endişe uyandırmakta ve bu durum kar
şısında şerefli Türk öğretmenleri namına 
üzüntü duymaktayız. 

Bu defa da, çoluk çocuğun rızkı, oturduğu 
evin kirası, bakkaldan aldığı yiyecek ve ihti-
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GENEL KURULA SUNUŞLARI 

I yaç maddelerini karşılamak için etini dişine 
takarcasına son nefesine kadar aziz milletine 
ve vatanına hizmet etmenin aşkı ve vicdan 
şuuru içinde çırpınan azimkar öğretmenleri
mizi bugüne kadar ödeneksiz ve maaşsız bırak
mak revayı hak mıdır? 

Sayın arkadaşlarım; düşününüz ki, bu tem
sil ödenekleri ve ek ders ücretleri, ayda 450 
lira alan öğretmenden esirgeniyor, insafınıza 
müracaat ederek arz etmek isterim, Hükümet 
istese idi bu haklı istekleri bugüne kadar kar-
şılıyamaz mıydı? Aksi takdirde bugüne kadar 
bekleyişinin ve sükûtunun mânası nedir? Her 
gün birçok bakanlar, müesseseleri ve elemanları 
ile ilgili kanun tasarı ve tekliflerini ivedilikle 
ve öncelikle görüşülerek bir an evvel çıkarılma 
gayretinde bulunurlarken, öğretmenler için ne
den bu konuda en ufacık bir kıpırdanış ve ha
reket yoktur? 

Biz, C. H. P. mensupları olarak, öğretmen
lerin temsil ve ek ücretlerinin bir an önce ve
rilmesi hususunda Hükümete her türlü yardım
da bulunmaya hazır olduğumuzu da arz ifade 
etmek isterim. Zira meselenin artık daha fazla 
tahammül edilecek tarafı kalmamıştır. Çünkü 
istihkak sahiplerinin kanuni hak ve alacakları
nın zamanında ödenmesi gerekirdi. Basiretli 
hükümetlerin, yaptıkları yıllık bütçelerinde bu 
gibi sarfiyatların karşılığını daha önceden bil
meleri ve tedbirlerini da almaları icabeder. He
le yıllık tahsisatların daha o yılın ilk yarısında 
bitmesi, ondan sonra da bütün bir feryat ve 
uyarmalara rağmen tamamen ilgisiz kalınması 
ayrı bir üzüntü kaynağı olmuştur. 

Şimdi, gazete havadislerine göre, Meclise ve-
I rildiği söylenen aktarma kanun tasarısının ne

rede ve ne muameleye tabi olduğunu araştır
dım. Millî Eğitim Komisyonu ve Kanunlar Mü
dürlüğünden yaptırdığım soruşturmada, bu hu
susta her hangi bir aktarma tasarısı veya ben-

I zerinin Yüce Meclise maalesef henüz verilme
diğini bugün aldığım cevapla öğrendim. 

İşte bu vaziyet karşısında huzurlarınıza çık
mayı tekrar bir vazife addettim. Bu araştırma 
sonucunda da olayda görülen ilgisizlik, ilgilile
rin haklı feryat ve sızlanmalarını gün geçtikçe 

I artırmaktadır. Çünkü, mağdur duruma düşürü-

462 — 
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len öğretmenlerin bu feryatları bütün gazete
lerde yayınlanmıştır. Bir misal vermek üzere 
arz etmek isterim : Eskişehir'den ve muhtelif 
vilâyetlerden mehaz alan 12 . 12 . 1968 günlü 
Yeni istanbul Gazetesi ile bugünkü gazetelerde 
okuduk : ödenek ve ek ders ücretlerini alamı-
yan öğretmenler, yakacak ve yiyecek ihtiyaçla
rını karşılamak için eşlerinin ziynet eşyalarını 
satmaktadırlar. Bu acıklı durumu öğretmenler 
ve temsilcileri tarafından bakanlıklara ve Hü
kümete de duyurulmuştur. 

Netice olarak arz etmek isterim ki, dört ay
dan beri temsil ödenekleriyle ek ders ücretleri
ni alamıyan öğretmenleri bu acıklı durumdan 
kurtarmak için, Yüce Meclis olarak» derhal ted
bir almalıyız. Hükümeti bu konuda, çok âcil 
olarak, vakit kaybetmeden vazifeyi ifaya çağır-
malıyız. Basiretli bir Hükümetten beklenen de 
bu olmalıdır. Zira hükümetler alacağı kadar 
borcuna ve yasalara da saygılı olmalıdırlar. 

Saygılarımla. (O. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Seyfi öz-
türk. 

Buvurun efendim. 
DEVLET BAKANI SEYPÎ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Sayın Başkan, çok muhterem arka
daşlarım. 

Erzurum Milletvekili Sayın Karaca'nın gün
dem dışı vâki beyanlarını, derhal ifade etmeli
yim ki üzüntü ile karşıladım. Kendileri kürsüye 
çıkmadan evvel bize müracaat etmiş olsalardı, 
inandırıcı cevapları bizim buradan söylememize 
lüzum kalmaksızın, alabilirlerdi. Fakat meseleyi 
gündem dışı bir konuşma mevzuu yapmanın 
bir siyasi hesabolarak tezahür ettiği meydana 
çıkıyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Hükümeti, Adalet Partisi iktida

rı ve Hükümeti bu memlekette her mustarip va
tandaşın her ihtiyacını karşılamak içjin ciddî 
gayretin içindedir. Kimse unutulmuş değildir. 
Bu tarz ikazlara da lüzum ve ihtiyaç yoktur. 
Her mesele yakından ve ciddî surette takibedil-
mektedir. öğretmen arkadaşlarımızın vaziyetle
ri yanında diğer kadrolarda çalışan ve ihtiyaç 
içerisinde bulunan arkadaşların vaziyeti de bü
tünü ile ele alınmıştır. Karayollarında var, 
Devlet Su tşlerinde var, YSE de var, bunlar 
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aktarma kanunu olarak - ki her sene mutaâ-
dır - bütçe tatbikatı olarak, hazırlanır, ek ©(de
nekle, aktarma kanunu ile gelir, Meclislerin ka
bulüne iktiran ettikten sonra da derhal tediye 
yapılır. Sayın Başbakanın emri ile Hükümet 
aktarma tasarısını hazırlamış, Yüce Meclislerin 
tetkikine sunmuştur. 

Muhterem arkadaşımız; «Aradım bulamadım 
diyor. Aramasına lüzum yok, sevk edilmiş olan 
evrak merciindedir. 

İkinci konu, son zamanlarda yapılan zam
lar... işte asıl gündem dışı konuşmanın mevzuu 
buraya geliyor. Son zamanlarda neye zam ya
pıldığını ben bilmiyorum. Eğer tasavvurla 
tahakkuk arasında irtibatı muhalefet kolay ku
ruyorsa, bunu gelir, der ki; ben tasavvuru ta
hakkuk sayıyorum. Çünkü tasavvurun ne oldu
ğunu henüz Meclisler tetkik etmiş değü. Bir 
zam furyası yaratılıyor, spekülâsyon yapılmak 
isteniyor. Aslında bu yaratılmak istenen zam 
furyası ve spekülâsyon havası kolay kazanç 
sağlamak istiyenlere bir bakıma hizmet oluyor. 
Cumhuriyet Halk Partisi ortanın solunda bir 
parti olarak bu hizmeti de ifa etmektedir. Bu
nun tabiatiyle genel muhasebesini bütçede ya
pacağız. Saygılar sunarım. 

2. — Samsun Milletvekili îlyas Kıltç'ın, pan
car ekim sahalarının daraltılmasının bâzı vatan
daşları güç durumda "bırakmakta olmasına dair 
demeci, ' 

BAŞKAN — Samsun Milletvekili.Sayın tl-
yas Kılıç, pancar ekim sahalarının tahdidi ilş 
ilgili gündem dışı söz istemişsiniz. 

Buyurun Sayın tlyas Kılıç. 
tLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın milletve

killeri, ben de birkaç dakikanızı almak mecbu
riyetinde kaldığım için özür dilerim. 

Mevzu şudur : Pancar ekim sahaları muh
telif sebeplerle daraltılmıştır. Bu bir politika
dır, buna bir şey diyeceğimiz yok. Ancak bu 
daralma yapılırken bazı vatandaşların tama
men pancar ekiminden mağdur edilmiş olmala
rının ıstırabını dile getirmek için buraya gel
miş bulunuyorum. 

Mesele şudur : 
Kooperatifleri, pancar ekim kooperatiflerine 

üye olmalarına rağmen, ellerinde tapulu arazi
leri olmadığından mütevellit pancar ekimin-
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den menedilmiş olan vatandaşlar, âni bir şekil
de böyle bir tutum karşısında kalınca, elbette 
ki bâzı sıkıntılar içerisine düşmüşlerdir. Mem
leketimizde kira mukavelesi ve ortaklık anlaş
maları hukukan var olduğuna göre ve kira ile 
ekecek tarla temin ettikten sonra, eskiden 
beri ekici olan bu vatandaşların ekime devam 
etmiş olmaları en tabu haklarıdır. Nitekim köy
lülere tahsis edilen, daraltılmış olan sahalarda, 
köy ihtiyar heyetleri eskiden eken vatandaşlara, 
ekim sahalarını, kendi anlayışlarına göre ve 
kendi ölçüleri içerisinde taksim etmiş olmaları
na rağmen yine de gerek Şeker Şirketine, gerek 
Bakanlığa ekim için vâki müracaatlar cevapsız 
kalmıştır. 

Şimdi, şunu söylemek isterim M, bu cevap
sız kalmamalı idi ve bunlara bakanlık, en yük
sek makam olarak derhal müdahale edip, bu 
icapsız ve haksız tasarrufu toprak sahibi olma
dığı halde, işliyecek toprağı kira mukavelesiy
le temin eden vatandaşlarımıza bundan evvel 
olduğu gibi vermesi icabeder ve bu müdahale
yi yapması lâzımgelirdi. Şimdi biz burada top
raksız vatandaşların bu mağduriyetinin top
rak reformu yapılmamış olmasından mütevel
lit olduğunu söylersek, acaba Seyfi Bey arka
daşımın demin buyurdukları gibi, bir polemik 
mi yapmış oluruz?.. Asla. Binaenaleyh, ben ba
kanlıktan, şimdi konuşacak arkadaş kimse on
dan, bu tasarrufun derhal durdurulmasını ve 
daralma sahalarının daralma miktarı nisbe-
tinle bütün pancar ziraati ile meşgul olan va
tandaşlarımıza eşit haklarla bir nisbet dâhi
linde dağıtılmasını ve bunların da ekimden 
mahrum edilmemesini istirham edeceğim. Bu, 
benim tabiî hakkımdır. Bu, bize vâki müra
caatların ilgili makamlara yapılmış olan akis
lerinden menfi cevap alınmış olmasından mü
tevellit buraya getirilmiş bir ıstıraptır. 

Bunun hakiki sebebini belki şuraya daya
yabilirler; efendim, şeker şirketinin depoların
da 400 bin ton şeker vardır. Dış pazarlarda 
istenilen piyasayı bulamadığından dolayı bu 
tahditler yapılmıştır... Buna bir diyeceğimi^ 
yok, bu bir tedbirdir, buna bir şey söylemiyo
ruz. Ama bu tedbiri alırken, seyyanen bütün 
vatandaşların sırtına bunu vurmak lâzımge-
lirken, topraksızın sırtına vurup da toprak sa
hibi olanların daha çok ekim sahası sağlama-

! lannı temin etmek... O zaman ne olur? Kazan
cı az olanlara, zaruret içerisinde olanlara yük
leniyoruz, durumu müsaidolanlara da imkânı 
boş bırakıyoruz gibi bir şey hâsıl oluyor. Ben 
muhterem Bakan arkadaşımdan işi bu yönden 
değil de, adalet yönünden halletmek suretiyle 
herkesin bu mahrumiyete eşit haklarla kat
lanmasını ve herkesin pancar ziraatine yine 
Hükümetin koymuş olduğu ölçüler içerisinde 
devam etmesinin teminini istirham eder, say
gılar sunarım. 

. 3. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, Uşak pancar ekicilerinin durumları ve ken
dilerine krediyle şeker verilmesi gerektiği hak
kında demeci. 

BAŞKAN — Uşak Milletvekili Sayın Fah
ri Uğrasızoğlu da Uşak'taki pancar ekicilerinin 
durumları ile ilgili olarak gündem dışı söz is
temiştir. 

Buyurun Sayın Fahri Uğrasızoğlu. 
FAHRt UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte

rem Başkan, değerli arkadaşlarım; bendeniz 
Uşak'taki pancar ekicilerinin müşterek bir di
leklerini olumlu bir teklif olarak birkaç ba
kanlığımızı birden ilgilendirdiği için huzuru
nuzda kendilerine arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Evvelâ Uşak'taki pancar ekicileriyle ilgili 
birkaç rakamı Yüksek Heyetinize arz etmek is
terim. 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere özel sek
tör tarafından Uşak'ta kurulan şeker fabrika
sı 1926 yılından beri çalışmaktadır ve bu yıl
dan itibaren de kendi çapında Devlet ekono
misine katkıda bulunmuş olan değerli bir mües
sese haline gelmiştir. 250 köyde 7 000 den faz
la aile, aşağı - yukarı 50 000 nüfus pacar ekici-
liği yapar. Pancar ekimine tahsis edilen arazi 
miktarı ise; 1 500 ilâ 2 000 hektar arasında de
ğişmektedir. 

1967 yılında Uşak ve köylerinde 26 500 ton 
pancar istihsal edilmiştir. 100 den fazla köyü
müze yılda ortalama olarak pancardan 4 ilâ 
5 yüzbin lira arasında para girmekte ve bu 
miktar köylülerimizin geçimine geniş çapta 
medar olmaktadır. Son zamanlarda bu ekici
lerin yaptıkları muhtelif toplantılarda memle-
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ketimizde şeker istihlâkini artırmak maksa
dı ile köylülerimiz kendi aralarında bâzı olum
lu tedbirler aramaya ve bulmaya koyulmuşlar
dır. Muhtelif toplantılar neticesinde şeker is
tihlâkini artırmanın en iyi yollarından biri ola
rak, tarım kredi kooperatiflerine üye olan bü
tün ekicilere T. C. Ziraat Bankası tarafından 
kdrediyle şeker verilmesi halinde, köylerimiz 
fazla miktarda şeker istihlâk edecek ve bu 
stoklarımızın tüketilmesine yol açacak ve bu 
suretle, arkadaşımızın biraz evvel bahsettiği, 
fakat biraz da istismar ettiği tahdit konusu
na bir çare bulunmuş olacaktır. 

Köylülerimizin bu çok güzel, yerinde ve 
olumlu tekliflerini bendeniz tetkike değer bul
duğum için Sanayi Bakanlığına, Ticaret Ba
kanlığına, Tarım Bakanlığına ve Ziraat Ban
kası Genel Müdürlüğüne durumu ayrıca köyle
rimizin dilekleri olarak da arz etmiş bulunu
yorum. Şayet bu mesele ciddî bir etütten ge
çirilecek olursa ve belki de Tarım Kredi Koo
peratiflerinden pancar ekicilerine krediyle 
şeker verilmesi temin edilecek olursa, söz konu
su olan bâzı sakıncaların geniş çapta orta
dan kalkacağı kanaatindeyim. Bu hususu de
ğerli Hükümetimize, en kısa bir zamanda ted
bir alacağı ümidi ve inancı içinde, saygılarımla 
arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

4. — Geçici Komisyon Başkanlığının, (2/622 
ve 2/168) esas sayılı Kanun tekliflerinin, 
(2/755) esas sfayılı Kanun teklifini görüşmek 
üzere kurulan Geçici Komisyona havalesine dair 
tezkeresi. (2/755, 2/622, 2/768, 3/1061) 

BAŞKAN — Efendim, evvelce teşkil edilmiş 
olan bir Geçici Komisyonun Başkanı bulunan 
İzmir Milletvekili Sayın Hüsamettin Gümüş-
pala'nın bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala'-

nın, TCDD İşletmesinde çalışan bir kısım me
murların kıdemlerinin tanınması hakkındaki 
881 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin tadili 
hakkındaki kanun teklifini görüşmek üzere Ge
nel Kurulun 22 . 11 . 1968 tarihli 8 nci Birle
şiminde kurulması derpiş edilmiş bulunan Ge
çici Komisyonumuza, TCDD ile ilgili olup ve 

halen Maliye Komisyonunda bulunan, aşağıda 
yazılı kanun tekliflerinin de Komisyonumuza 
havalesine delâletlerinizi saygılarımla arz ede
rim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İzmir Milletvekili 

Hüsamettin Gümüşpala 

İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala ile 
Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'ın, 5616 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin (a), (c) fıkra
larının değiştirilmesi hakkındaki kanun tekli
fi. (Maliye, Ulaştırma ve Plân Komisyonlarına) 
(2/622) 

İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüşpala'-
nm, Devlet Demiryolları ve Limanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin üc
retlerine dair olan 5616 sayılı Kanunun ikinci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi. (2/768) 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oyunuza su
nuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5. — Anayasa Komisyonu Başkanlığının, 1968 
yılı Bütçe Kanununun 35 nci maddesinin iptal 
edildiğine dair tezkeresi (3/1060) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanlı
ğının bir yazısı vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 237 

ve 238 nci maddelerini erteliyen 1029 sayılı 
1968 yılı Bütçe Kanununun 35 nci maddesinin 
iptali hakkında Cumhuriyetçi Köylü Millet Par
tisi Genel Başkanı tarafından açılan dâva üze
rine yapılan inceleme sonunda: 

1029 sayılı Bütçe Kanunun 35 nci maddesi
nin, Anayasanın 64 ve 92 nci maddelerine ve 
126 nci maddesinin üçüncü fıkrasının son hük
müne aykırı olduğundan iptaline ve iptal ka
rarının 28 . 2 . 1969 gününde yürürlüğe girme
sine 7 .1 .1969 gününde 1968/24-1969/4 sayı ile 
karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 

Lûtfi ömerbaş 
Anayasa Mahkemesi 

Başkanvekili 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

6. — Gaziantep Milletvekili Hüseyin Yıl
mazın, Adalet Partisine girmesi sebebiyle ba
ğımsızlar kontenjanından seçilmiş olduğu Mil
lî Savunma Komisyonu üyeliğinden çekilmiş 
olduğuna dair önergesi. (4/373) 

BAŞKAN — Gaziantep Milletvekili Sayın 
Hüseyin Yılmaz, Millî Savunma Komisyonun
dan istifa ettiğini bildiriyor; istifa yazısını 
okutuyorum. 

5. — GÖRÜŞÜLEN 

1. — 2262 sayılı Sümerbank Kanununun 
6606 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Sanayi ve Plân komisyonları raporları (1/553) 
(S. Sayısı : 740 ve 740 a 1 nci ek) 

BAŞKAN — Gündemimizin 1 nci maddesin
de; 2262 sayılı Sümerbank Kanununun 6606 
sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının Sa
nayi ve Plân komisyonları raporları üzerinde 
açık oylama işlemi yer almaktadır. 

Kutular sıralar arasında dolaştırılacaktır, 
sayın üyelerin lütfen oylarını kullanmalarım 
rica ederim. 

2. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Mecli
si 1/598; Cumhuriyet Senatosu; 1/933) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 770, Cumhuriyet Senatosu : 
1190) (1) 

BAŞKAN — Bir saatlik süre içinde görüşe
ceğimiz işler daha evvelce sayın gruplara bil
dirilmiş idi. 

Ancak şimdi Devlet Bakanı Sayın Sadık Te
kin Müf tüoğlu bir önerge vererek: 

Gelen kâğıtlar arasında ve 3 ncü sırada bu
lunan ve Senatodan gelen (Millet Meclisi S. 
Sayısı 770), 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

' (1) 770 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

I Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 

j Adalet Partisine girdim. Bağımsızlar Kon
tenjanından seçilmiş olduğum Millî Savunma 
Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. Say
gılarımla arz ederim. 

i Gaziantep Milletvekili 
! Hüseyin Yılmaz 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Gündeme geçiyoruz efendim. 

İŞLER 

j cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısının: 

1. —Gündeme alınmasını, 
2. — Bir saatlik süre içinde öncelik ve ive

dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim.» 
diyor. İmza: Devlet Bakanı Sadık Tekin Müf-
tüoğlu. 

Efendim, gelen kâğıtların 3 ncü sırasında 
bulunan ve Millet Meclisi S. Sayısı 770 olan 
1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın bugünkü gündeme alınarak bir saatlik iş
ler arasında görüşülmesi hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etraüyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı basılıp dağıtılalı henüz 48 saat ol
mamıştır. 

Bu itibarla bu birleşimde bu süreyi bekle
meksizin görüşülmesini kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının öncelikle görüşülmesi hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lütfen komisyon yerini alsın. Raporu ve 
tezkereleri okutuyorum. 

(Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe- Komisyonu tezkeresi ve raporu okun
du) 

BAŞKAN — Efendim tasarının tümü üze
rinde söz istiyen var mı? Yok. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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M. Meclisi B : 26 10 . 1 . 1969 O : 1 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun 

Madde 1. — 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvelle
rin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri 
arasında 13 458 000 liralık aktarma yapılmış
tır. 

BAŞKAN — ilişik cetvelleri de okutuyo
rum. 

Bir sayılı cetvel. 

(1) SAYILI CETVEL 

(A/l) 

Millî Savunma Bakanlığı 

Bölüm Eklenen 

13.000 Yönetim giderleri 122 308 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölüm Düşülen 

221 000 14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

15.000 Kurum giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

16.000 Çeşitli giderler 137 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

17.000 Savunma enfrastrüktür hiz
metleri 81 501 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölüm 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Eklenen 

1 150 000 

(A/3) 
Bölüm Düşülen 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 1 450 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

34.000 Malî transferler 3 099 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 nci maddeyi cetvelleriyle birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik (2) sa
yılı cetvelde yazılı tertiplerine 590 000 000 lira
lık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — İlişik 2 sayılı cetveli okutuyo
rum. 

(2) SAYILI CETVEL 
Bölüm Lira 

(A/l) 
Millî Savunma Bakanlığı 

12.000 Personel giderleri 48 950 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

13.000 Yönetim giderleri 251 050 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/3) 
Millî Savunma Bakanlığı 

36.000 Borç ödemeleri 115 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Bölüm Lira 

Maliye Bakanlığı 
34.000 Malî transferler 175 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İkinci maddeyi okunan ekli cetveliyle birlik
te oyunuza sunuyorum. 

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

Madde 3. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelin Millî Savunma Bakan
lığı kısmının 36.000 nci (Borç ödemeleri) bölü
münün 36.350 nci (Geçen ve eski yıllar karşı
lıksız borçlan) maddesinin sonuna (Bu ödenek
ten harcanmıyan kısmını ertesi yıla devren öde
nek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.) iba
resi eklenmiştir. 

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

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü-
rür(Iüğ"e girer. 

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

Madde 5. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

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

edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde, lehte veya aleyhte 

söz istiyen var mı efendim?.. Yok. 
Tasan açık oya sunulacak, kutular sıralar 

arasında doüaştınlacaktır. 
Şimdi bir saatlik işler içinde görüşeceğimiz 

birinci işe geliyoruz. 

3. — 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile ilköğret-
men okullarının birleştirilmesi hakkındaki Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Mecli
si Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/89; 
Cumhuriyet Senatosu 1/753) (Millet Meclisi S. 
Sayısı: 127 ye 2 nci ek) (1) 

(1) : 127 ye 1 nci ve 2 nci ek S. Sayılı bas
ma yazılar tutanağının sonuna eklidir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?... Burada. 
Raporda tasannm öncelikle görüşülmesi 

teklif edilmektedir. 
Tasannm öncelikle görüşülmesini oyunuza 

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

Komisyon raporu ile tezkereleri okutuyorum. 
(Plân Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Efendim, Komisyon Senato 

metnini benimsemiştir. 
Senato metnini de okutuyorum. 

6234 sayılı Köy enstitüleri ile îlk öğretmen 
okullarının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 27 . 1 . 1954 tarihli ve 6234 
sayılı Köy Enstitüleri ile ilk öğretmen okulları
nın birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

MADDE 2. — ilköğretmen okullannın öğ
retim süresi, ilk okul mezunlan için en az (6) 
ortaokul mezunlan için en az (3) yıldır. 

tik öğretmen okullarında, gerekirse hazır
lık sınıfları da açılabilir. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim bir saniye. 
Sayın Süleyman Onan, Sayın Faik Kırbaş-

lı, Sayın Fahri Uğrasızoğlu evvelce söz iste
mişler ve adlarını kaydettirmişler. 

Başka söz istiyen var mı efendim?.. 
CHP Grupu adına Sayın Nuri Kodamanoğlu, 

YTP Grupu adına Sayın Nihat Diler, GP Gru
pu adına Sayın Hilmi İncesulu, Sayın Hasan 
Lâtif Sanyüce, TİP Grupu adına Sayın Yusuf 
Ziya Bahadınlı, Sayın Sabri özcan San, Sayın 
Mahmut Bozdoğan, Sayın Ahmet Nihat Akay, 
Sayın Türkân Seçkin. 

Şimdi CHP Grupu adına Sayın Nuri Koda
manoğlu, buyurun. 

OHP GRUPU ADINA NURİ KODAMAN
OĞLU (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Bu kanun tasarısı ilköğretmen okullanmı-
zın öğrenim sürelerini ıslâh etmek ve mensup
larını bir yandan meslek için, bir yandan da da
ha yüksek öğrenim için üniversite ve yüksek 
okullara hazırlıyabilmek için yeniden bir müf-
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redat programı düzenliyerek ilköğretmen okul
larımızın seviyesini yükseltmek amacını güt
mektedir. Bu sebeple CHP olarak, ilköğretmen 
okulumuzda okuyan istidatlı ve üniversite ve 
yüksek okullarda okumaya gerçekten muktedir 
gençlerimizin, Devletin yardım elini uzatarak 
bu müesseselere girmelerini sağhyacak böyle 
bir tasarıyı büyük bir memnunlukla karşıladı
ğımızı belirtmek isterim. 

Aziz arkadaşlarım, prensip itibariyle bu 
önemli hususu belirttikten sonra bir diğer nok
tayı Yüce Meclisin dikkatine arzetmek istiyo
rum. önümüzde iki metin var; birisi Millet Mec
lisinin kabul ettiği metin, diğeri Senatonun ka
bul ettiği metin. Şimdi bu metinler arasındaki 
farkı kısaca belirtmek istiyorum. 

Hükümet tasarının kendisinde, ilköğretmen 
okullarımızı beş yıllık ilköğretim okulundan 
sonra en az yedi yıl, orta okullardan sonra da 
en az dört yıla çıkarmayı amaç edinerek tasarı
yı göndermiştir. Millet Meclisimiz de bu hükme 
üniversitelere girişle ilgili bir yeni hüküm ilâ
ve edilmiştir. Senato bu yeni hükmü kaldır
mış ve Hükümetin teklifini de, Hükümetin ar
zusuna daha uygun bir redaksiyon içinde ted
vin ederek değiştirmiş ve kabul etmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, ben de kanaatim olarak 
arz etmek isterim, Senatonumuzun kabul et
tiği metin hem hizmete, hem de Hükümetin is
teklerine daha yugun bir tedvin tarzıdır. Sebe
bini kısaca söylemek istiyorum : 

Bir defa Senatonun kabul ettiği metin, ilk 
öğretmen okullarının öğrenim süresinin ilkokul 
mezunları için en az altı, ortaokul mezunları 
için en az üç yıl olmasını öngörmüştür. Bu me
tin hem Millet Meclisinin kabul ettiği metin
den, hem Hükümetin tasarıda tedvin etmek 
istediği metinden daha elverişlidir. Sebebi şu
dur : 

Bu metin Hükümete daha üst sınıflar koyma 
imkânını tanımıştır, fakat bu üst sınıfları 
uygulamak için Hükümete elastikiyet tanımış
tır. Halbuki, esas metin kabul edilirse, Mil
let Meclisinin metni kabul edilirse, kanun yü
rürlüğe girer girmez Hükümet, otomatik ola
rak bu sınıfları birer yıl artırmak zorunda 
olacaktır. Halbuki Hükümetin malî imkân
larının, öğretmen ve sair imkânlarının otoma
tik olarak bu derhal zammı yapmıya müsaido-
lup olmıyacağı şimdiden kestirilemez. Eğer 
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Hükümet buna hazırlıklı ise, esasen derhal bir 
yılı eklemek suretiyle bu dileği yerine getir
mekte serbesttir. O halde Senatonun metni, bir 
önemli kolaylık getiriyor, açık bir kolaylık. 
O da Hükümete, en az altı yıl, en az üç yıl de
mek suretiyle daha başka yıllar eklemeye de 
imkân veriyor ve bunu uygulamak için de bir 
elastikiyet tanıyor. Binaenaleyh yıl eklemeyi 
kanunlarla, yapmak ve kanunların yürürlüğü
ne bağlamak idareyi çoğu kere sıkıntıya so
kan bir yoldur. Bu yola gitmemekle Senato 
iyi etmiştir. Birinci arz etmek istediğim nokta 
budur. 

İkinci arz etmek istediğim nokta, bu ka
nuna biz ilk öğretmen okullarımızdaki istidatlı 
gençlerimizi yüksek okullara ve üniversite
lere daha kolay hazırlamak amacını gütmekte
yiz. Hükümet tasarıyı bu maksatla sevk etmiş
tir. Bugüne kadar bu maksatla konulmuş iki 
yol vardı. Birisi, ilk öğretmen okulu mezun
ları doğrudan doğruya Devlet olgunluk imti
hanlarına girerler, kazanırlar. Bu yol güç yol
dur. Nazari olarak vardı, fakat amelî olarak 
güç bir yoldu. Çünkü gençleri hazırlamazsak, 
bu imtihanı kendiliğinizden veriniz, dediği-
ğimiz zaman, sıkıntıya düşüyorlar. Onun için
dir M, gençlerimizden istidatlı ve muktedir 
olanlarını bu maksatla hazırlamak için birta
kım sınıflar ihdas etmek çok yerinde bir hare
kettir. Ancak bunun yolunu, yine Senato en 
iyi şekilde bulmuştur. Çünkü Senatonun met
ninde, ilk öğretmen okullarında gerekirse hazır
lık sınıfları da açılabilir, denmektedir. Böy
lece hazırlık sınıfları açma imkânını Bakanlığa 
tanıyarak üniversite ve yüksek okullarımıza gi
rebilecek çocuklarımızın Hükümet, elinden tu
tacak, bunları haarlıyacak ve böylece diğer 
lise mezunları gibi üniversitelere girmesini 
sağlıyacaktır. Halbuki Millet Meclisinin kabul 
ettiği metinde bu, mutlak olarak ifade edilmiştir. 
Diyor ki, «İlköğretmen okullarını bu sürelere 
göre bitirenler yüksek okul ve üniversitelere gi
rişte lise mezunları gibi işlem görürler.» 

Şimdi bu metnin bir önemli mahzuru var. 
Bu metin üniversite ve yüksek okullara girişi 
kanun ifadesi halinde mutlak olarak beyan et
mektedir. Oysa üniversite muhtariyeti; ilmî 
muhtariyetin prensipleri arasında, üniversite
nin kimleri okutacağına, kim tarafından okutu
lacağına ve neyi okutacağına karışmamak gere-
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kir. O halde kanun yolu ile birtakım üniversite 
standartları koymak hem yanlış bir metot ola
caktır, hem de üniversite muhtariyetine bu yön
den aykırı düşebilecektir. Bu sebepten ötürü 
üniversitelerimizin, yine Anayasanın kendisine 
verdiği yetkiye dayanarak, bu kanunun Ana
yasaya aykırılığını iddia ederek, iptal ettirmesi 
muhtemeldir. 

Mademki bir iyi niyetle bir tedvinde bulu
nuyoruz, o halde üniversitelerimizin birtakım 
dâvalarla yaptığımız işleri bozmasına faydasız 
bir şekilde, ihtiyacolmadığı halde cevaz verme
yelim. Buna cevaz vermeye ihtiyaç yoktur. Çün
kü hazırlık sınıfları açma yetkisi Bakanlığa ve
rildiğine göre, Bakanlık, hazırlık smıflariyle ve 
müfredat programlarında yapacağı ayarlama
larla ilköğretmen okulu mezunu ve mensubu ço
cuklarımızın üniversitelere ve yüksek okullara 
girmesini pekâlâ sağlıyabilir. O halde üniversi
telere girişi, standartları kanunlarla tesbit et
mek geleneğimize de aykırıdır. Nitekim hiçbir 
kanunda lise mezunlarının üniversiteye girece
ğine dair bir hüküm yoktur. Bu hüküm üniver
sitenin giriş yönetmeliklerinde yer almıştır. Şim
di biz ilk defa kanunla böyle bir usulü getir
miş olacağız. Dediğim gibi buna ihtiyaç yoktur. 
İkincisinin de mahzuru vardır. Çünkü üniver
siteler tarafından iptali istenebilir bir hüküm
dür. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
üniversiteler kapılarını açtı zaten. 

0. H. P. GRUPU ADINA NURİ KODA-
MANOĞLU (Devamla) — Aslında üniversiteler 
bu istikamette birtakım hayırlı tedbirler de al
mışlardır. Orta - Doğu Teknik Üniversitesi al
mıştır, Tarım Fakültesi almıştır, Fen Fakültesi 
Yönetmeliğinde birtakım değişiklikler yaparak 
üniversite senatosuna değişikliği sunmuştur. 
Yani ihtiyaca anlayış, üniversitelerimizde baş
lamıştır ve tatbikat da görmeye başlamıştır. O 
halde Hükümete, bu çocuklarımızı bu öğretim 
için özel tedbirler alarak yetiştirmek vazifesi 
kalıyor. 

Şimdi burada bir kadirşinaslık yapmış ol
mak için bir gerçeği de söylemeye mecburum. 
1958 de ilköğretmen okullarımızın ikinci sınıf
larından istidatlı çocuklarımızı seçerek Ankara 
Yüksek Öğretmen Okulu hazırlık sınıfı namı 
altında sınıf açılmıştır ve buraya toplanarak 
böylece ilköğretmen okulu menşeli çocuklarımı

zı Fen ve Edebiyat fakültelerine hazırlama im
kânı olmuştur. Ve bu, yıllardan beri uygulan
maktadır, Büyük bir basan sağlamıştır, ilköğ
retmen Okulundaki zeki çocuklarımızın saye
sinde bu yoldan yüksek öğretmen okulunu biti
ren gençlerimizden, hatırlıyorum, ilk iki yılda 
otuz tanesi, üniversitelerde asistan kalmıştır. 
Son derece güzel bir havadistir. Son derece gü
zel bir uygulamadır. Buna sebebolanlara teşek
kür etmek boynumuza borç olmalıdır. 

O halde aziz arkadaşlarım, şimdi maruzatımı 
toparlıyorum. 

1. Üniversiteler gerekli anlayışa gelmişler
dir. Gelmiyenler gelmeye mecbur olacaklardır. 
Çünkü yeni kanun, hazırlama imkânını Hükü
mete vermektedir. Hükümet bu yolla hazırlığını 
tamamlıyabilecektir. 

2. Bu hükmü, kanun hükmü halinde tedvin 
etmek, mevzuata ve tedvin tekniğine aykırıdır. 

3. Üniversiteler tarafından kanunlarla bir
takım standartların tesbiti ilmî muhtariyete ay
kırı olacağından iptal dâvasına muhatabolabi-
lir. Böyle bir kanunu, böyle hayırlı bir kanunu 
böyle tehlikeli bir yola sevk etmeye lüzum yok
tur, ihtiyaç yoktur. 

Binaenaleyh, her yönden Senato metni ihti
yaca cevap verebilecek niteliktedir. Bu sebepten 
ötürü, Bütçe Karma Komisyonunun benimsediği 
metni Millet Meclisi de benimserse böylece, se
nelerden beri beklediğimiz, ilköğretmen okulla
rında öğrenci bulunan istidatlı millet çocukla
rını daha üst eğitim kademelerine elbirliği ile 
ve sıhhatli bir yoldan götürmüş oluruz. Böyle
ce mutlu neticeler almış oluruz. Tasarıdan ötü
rü bütün komisyonlara ve Hükümete teşekkür 
etmek isterim, 

Hayırlı, uğurlu olsun arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Nihat Diler. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 6234 sayılı köy enstitüleri ile öğretmen 
okullarının birleştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının ikinci maddesinin değiştirilmesine 
dair teklif üzerinde, grupumuzun görüşlerini 
açıklamak için Yüksek huzurlarınızı işgal et
miş bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri; bu kanun tasarısı Yü
ce Mecliste görüşüldüğü zaman da üzerinde 
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şahsan durdum. Kanun tasarısının esbabı muci-
besi olarak deniyordu ki; «Bu kanun tasarısı 
ile biz ilkokulu bitirmiş olanların 7 yıl, orta
okul mezunlarının ise 4 yıl öğretmen okulların
da okuması suretiyle öğretmen okullarından çı
kacak olan öğretmenlerin daha kültürlü, da
ha bilgili yetişmesini temin edeceğiz ve bunlar 
öğretmenlik gibi kutsi bir görevi daha mükem
mel bir şekilde yapacaklardır.» Ben o zaman 
kendilerine; «Memleketimizin bugünkü ihtiyacı 
karşısında böyle bir hükmün getirilmesi yer
sizdir, yersizdir» demiştim. «Çünkü artık eği
tim ve öğrenme işi sadece bir yıl . okumanın 
artırılmasiyle mümkün olmıyacaktır. Bir öğ
retmen* sadece bir yıl fazla bir okulda oku
makla o öğretmenin bilgisinin üstünde fevka
lâde bir değişiklik olmıyacaktır.» dedim. «Eğer 
siz, öğretmenin kendine düşen görevini bihak
kın yapmasını arzu ediyorsanız bugün köy 
okullarının büyük bir kısmında öğretim ihtiya
cını karşılıyan araç ve gereçler yoktur, öğret
menin kendi meslekî bilgisini artırması için 
kütüphanesi yoktur. Bu imkânları öğretmene 
hazırlıyalım, öğretmenin diğer ihtiyaçlarını 
karşılıyalım. 6 yıllık ilkokuldan sonra, öğret
mene vermiş old,uğumuz bilgi, öğretmeni kâfi 
derecede okulundan mezun olduktan sonra, 
kendi kendini yetiştirmesine imkân vermiş ola
cağız ve öğretmen hazırlanacaktır o bir yıllık 
fazla okuma müddetini bahşetmiş olduğumuz 
imkânlarla telâfi etme fırsatını öğretmene ver
miş olacağız. Eğer bunu yapmazsak 6 yıl ye
rine 7 yıl okutturmanın veya 3 yıl yerine 4 yıl 
okutmanın hiç bir fayda vermiyeceği kanaa
tindeyim» dedim, fakatt bunu kabul ettireme-
dim. 

İkinci olarak dedi ki; «Biz bu müddeti ar
tırıyoruz, bu müddeti artırmamızın sebebi öğ
retmen arkadaşlarımızın içinde çok zekî," kabi
liyetli, üniversite tahsili görüp memleketimize 
büyük hizmetler yapacak kimseler vardır, böy
le kabiliyetlerin heder olmasına engel olma
mız lâzımdır, bu fırsatı verelim öğretmenlere.» 
Ben de o zaman itiraz ederek demiştim M; 
«Madem üniversiteler lise mezunlarına ve diğer 
okul mezunlarına bir imtihan hakkı tanıyor
lar, bu imtihan hakkını tanıdıklarına göre 6 
yılını okumuş, bitirmiş bir öğretmen okulu me
zunu imtihana girer de kazanırsa artık onu 
bir jul daha okutmaya veya masraf yapıp okul

da tutmaya ihtiyaç yoktur. Bu itibarla üniver
siteler lise mezunlarını da imtihana tabi tutu
yorlar, emsali olan öğretmen okulu mezunları
nı da imtihana tabi tutacaklardır ve imtihan
da hangisi başarı gösterirse başarı derecesine 
göre kabul edilmiş olacaklardır. O halde bir 
yıl artırmanın lüzumsuz olduğuna kaaniim.» 
İşte bu esbabı mucibe Sayın Senatoca kabul 
edilmiş vaziyettedir. Grup olarak Senatonun, 
memleketin ihtiyaçlarını nazarı dikkate alarak 
yapmış olduğu bu değişikliğe tamamen katıl
maktayız. İlâve olarak Senato'nun, Millet Mec
lisinden mülhem olarak almış olduğu ikinci 
fıkraya; «llköğretmen okullarında gerekirse 
hazırlık sınıfları da açılabilir.» gibi seyyal bir 
hükmü koyması da yerindedir, öğretmenlik en 
kutsi ve memleketin en mühim bir mesleki
dir. Memleketimizin hayat ve istikbali diyebi
lirim ki, öğretmenlerin vazifelerini mükemmel 
yapmalarına bağlıdır, öğretmenler eğer görev
lerini iyi yapamıyorlarsa, ehliyetsiz ve bilgisiz 
yetişiyorlarsa, şüphesiz ki, alınan raporlar ne
ticesinde, öğretmenin kendine düşen görevi bi
hakkın ifa etmesi için müddetinde bir değişik
lik yapmak imkânını Millî Eğitim Bakanlığına 
vermek lâzımıdır. Bu bakımdan da Senato met
ni yerindedir. Grup olarak Senato metninin 
kabul edilmesini istiyoruz ve teklife katılıyo
ruz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Yüce Meclisi 
saygı ile selâmlarım. (Y. T. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Hilmi İncesulu. 

G. P. GRUPU ADINA HİLMİ İNCESULU 
(Çorum) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
lar; 

6234 sayılı Köy Enstitüleri ile ilk öğretmen 
okullarının birleştirilmesi hakkındaki kanu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine ait ka
nun tasarısında tadilât teklifi geldiği zaman 
madde çok tartışmaya sebebiyet vermişti. Mec
lisimizce kabul edilen metinde öğretmen okulu 
mezunları için fırsat eşitliğini sağhyacak yeni 
bir imkân yaratılmıştı. Yalnız, yaratılan bu 
imkân klâsik öğretimimiz bakımından lise bi
tirme imtihanlarını vermeden Üniversiteye ka
bulü tazammun eden bir fıkra halinde idi. Şim
di, Senatodan gelen metinde ilköğretmen okul-
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larını bu sürelere göre bitirenlerin tîîniversite-
lere doğrudan doğruya girmelerine ait fıkra 
kaldırılmış bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlar, bu evvelâ şunu ifade 
ediyor: Memleketimizdeki millî eğitimin umu
mi bünyesi bakımından millî eğitimin bilhassa 
orta öğretim bölümünde seçmeli dersler usu
lünü getirmek suretiyle istidat ve kabiliyeti 
olan gençleri evvelâ girdikleri okullardan 
sonra daha şuurlu bir yaşa gelince yeni mes
lek seçimine yöneltebilmek fırsatını vermek 
mecburiyetinin tabiî bir neticesi oluyor ve ihti
yaç bizi zorladığı için Millet Meclisindeki mü
zakerelerde birinci maddede Senato tarafın
dan çıkarılan bu fıkrayı koymuştuk. Senato, 
öğretmen okullarının ilk kısımlarının en az 3, 
ikinci kısımlarının en az 6 yıla çıkarılmasına 
imkân veren bir metin sağlamak suretiyle Hü
kümete bir takdir imkânı veriyor. Bu takdir 
imkânı, ile Millet Meclisinde kabul ettiğimiz; 
«ilköğretmen okullarını bu sürelere g"öre biti
renler yüksek okul ve üniversitelere girişte 
lise mezunları gibi işlem görürler» fıkrasiyle 
getirmek istediğimiz amaca yönelmiş olarak 
Millî Eğitim Bakanlığınca uygulandığı tak
dirde yani öğretmen okulları için de seçmeli 
ders usulü kabul edilip öğretmen okullarını 
bitirenlere lise bitirme imtihanlarına kabul 
edilme yolu açıldığı takdirde mahzur bir nis-
bette izale edilmiş ve fırsat eşitliği bakımından 
büyük 'bir adım atılmış olabilir. 

Neden her seferinde fırsat eşitliğinden bah
sediyoruz? öğretmen okullarımıza kabul edilen 
öğrencüerin büyük bir yüzdesi, zannediyorum 
şimdi % 80 i, köy ilkokullarından mezun olan 
çocuklar arasından ilk bölümlere alınıyor* Bu 
çocuklar ilkokulu bitirmiş, henüz meslek seç
me bakımından gerekli şuura ve tercihe sa-
hibolacak durumda olmadıkları için, kendileri
nin velilerinin veya çevrenin veya zaruretin 
ittiği istikamette tahsil yapmaktadırlar. Baha 
üst sınıflara çıkıp kabiliyetleri ve şahsiyetleri 
geliştikçe tercih etmedikleri bir tahsili bitir
dikten sonra da meslek olarak devam ettirmek 
mecburiyetini nefislerinde taşımakla; «lise bi
tirme imtihanını verirsem iyi olur. Sizin yetiş
meniz için, yüksek öğretmen okullarında hazır
lık sınıflarımız var. Bu sınıflardan geçerseniz, 
geçmeniz mümkündür» gibi sorular, mahdut 
insanların faydalanmasını sağlamaktadır. Tam 
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eşitlik ve bilhassa meslekini değiştirmek isti
kametinde arzu gösterenlere, istidat ve kabili
yeti nisbetinde ve istikametinde tahsil yapmak 
istiyenlere imkân vermemektedir. Bu bakımdan 
biz, hiç olmazsa ilk defa olarak bir meslek gru-
pu mensuplarının içlerinden, istidat ve kabili
yeti nefsinde hisseden ve kendisine güvenen 
kişilerin, üniversite yoluna girmek suretiyle 
kişilliklerini geliştirmek ve daha yüksek bir 
tahsil seviyesine nail olmak suretiyle, meslekî 
gelişimlerini sağlamasına fırsat veriyor, gerek
çesiyle bu Millet Meclisinde kabul edilen metni 
uygun bulmuş ve o zaman da Güven Partisi 
Grupu olarak rey vermiştik. 

Şimdi, Senatonun yaptığı tadilât, bu amaç
ları bertaraf ©der mahiyettedir. Ancak, büsbü
tün de bertaraf eder mahiyette değildir. Hü
kümetin yani Millî Eğitim Bakanlığının uygu
lamasında açacağı hazırlık sınıflan, öğretmen 
okullarının ilk sınıfı yerine hazırlık sınıfı aç
ması gibi, mezuniyetten sonra da bir hazırlık 
sınıfı açması istikametine kullanma yetkisine 
haiz olduğu için, öğretmen okulu mezunlarına 
- bu metin kabul edildiği takdirde - 6 yıllık öğ
renimden sonra, bir 7 nci yıl olarak hazırlık sı
nıfı mahiyetinde bir sınıf açıp da... 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — O başta 
Sayın İncesulu. 

G. P. GRUPU ADINA HİLMİ İNCESULU 
(Devamla) — ... Umumi olarak mezun olanlara 
imkân verdikleri takdirde, yani takdir hakla
rını... 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Hazırlık 
sınıfı ilkokuldan sonra, Sayın İncesulu. 

G. P. GRUPU ADINA HİLMİ İNCESULU 
(Devamla) — Müsaade buyurun, ben onu ba
şında söyledim; hazırlık sınıflan umumiyetle 
ilkokuldan sonra açılır, diye konuşurken söyle
dim. 

Ama Senatodan gelen metindeki fıkra, Mil
lî Eğitim Bakanının ilk öğretmen okullannda 
gerekirse hazırlık sınıflan açılabilir, şeklindeki 
fıkrayı hem ilkokullar mezunlannı öğretmen 
okullarına hazırlamak yolunda, hem de öğret
men okullarını bitirmişleri üniversiteye, yani 
lise bitirme imtihanına hazırlamak yolunda sınıf 
açmalan, şeklinde kullanılabilir, düşüncesi ve 
kanaatiyle söylüyorum ki, Sayın Uğrasızoğlu, 
Millî Eğitim Bakanlığı hazırlık sınıflarını, bu 
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metin Meclisimizce iltifat gördüğü ve kabul edil
diği takdirde, ilk sınıflar için olduğu gibi, öğ
retmen okulunu bitirmiş çocukların hazırlık yap
masını sağhyacak şekilde ve sınıf açma yetkisi 
halinde anlar ve tatbik ederse, evvelce Millet 
Meclisinde kabul etmiş olduğumuz fıkranın ge
tirdiği imkân, bir dereceye kadar telâfi edilebi
lir. Aksi halde, öğretmen okulundan mezun ol
muş, öğretmenlik meslekine intisabetmiş olanla
rın, mesleklerinin dışında yeni bir imkân ve fır
sat kullanmaları çok güç şartlarla mümkün ola
caktır ve pek de az nisbette olacaktır, kanaatin
deyiz. 

Bu itibarla, Güven Partisi Grupu olarak bi
zim görüşümüz şudur M, Millet Meclisinde ka
bul edilmiş olan metin umumi öğretim sistemi
mizin içerisinde bir istisna teşkil etmiş olması
na rağmen, öğretmen okullarından mezun olan
ların ve ilkokul öğretmenliğine devam edenle
rin, daha yüksek bir tahsil istikametine adım at
malarına bir fırsat ve istidat ve kabiliyeti olan
ların bu, istidat ve kabiliyetlerini daha iyi ge
liştirmelerine bir yeni imkân verdiği için uygun 
görmüş idik, yani istisnai bir mahiyet taşıma
sına rağmen. Senatodan gelen metin, bu istisnai 
mahiyeti taşımış ve arz ettiğim şekilde imkân ha
zırlamış olan fıkrayı çıkarmak suretiyle, yine 
umumi ve klâsik nizamımızın muhafazasını der
piş etmektedir. 

Bu bakımdan, biz Güven Partisi Grupu ola
rak, Yüce Meclisimizin Komisyonun benimseme 
raporuna değil, Millet Meclisi metnine itibar 
etmesinin isabetli olacağı görüşündeyiz. 

Bunu saygılarımızla temenni ediyoruz. 

BAŞKAN — Görüşmelerin zaman bakımın
dan sınırlandırılmasiyle ilgili bir önerge veril
miştir, okuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarı, daha önce de Mec

lisimizde görüşülüp, konu bilindiği cihetle, grup
lar adına yapılan konuşmaların 10 dakika, şa
hıslar adına yaplıacak konuşmaların da 5 dakika 
olarak tahdidini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bursa 

Cemal Külâhlı 
BAŞKAN — Bu önergeyi oyunuza sunuyo

rum efendim. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Söz sırası, Millet Partisi Grupu adına Sayın 
Hasan Lâtif Sarıyüce'dedir, buyurunuz efendim. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN LÂTİF SA
RIYÜCE (Çorum) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 

Aslında, ilkokul üzerine 6 yıllık, ortaokul 
üzerine de 3 yıllık bir öğretime dayalı öğretmen 
okullarının, öğretim sürelerini bir yıl daha artır
mak maksadiyle, Hükümet tarafından Millî 
Eğitim Komisyonuna, oradan da Büyük Millet 
Meclisine kadar getirilmiş bulunan bu tasarı, 
öğretmenlerimizin daha bilgili, daha kültürlü 
yetişmelerini temin bakımından Meclis tarafın
dan uygun bulunmuş ve 6 yıllık öğretimin 7 
seneye çıkarılması bir kanuni mecburiyet hali
ne getirilmiş idi. 

Muhterem arkadaşlarım, dünyanın birçok 
yerlerinde ilkokul öğretmenleri üniversite me
zunudurlar. Hükümet ve Millet Meclisi, hiç ol
mazsa öğretmenlerin bir yıl daha fazla tahsil 
görmelerini kanuni mecburiyet haline getirir
ken, sebebini anlıyamadığımız bir tutumla Se
natomuz, kanundaki 7 senelik mecburiyeti 6 
yıla indirmek suretiyle, yine eski halin deva
mını arzulamış görünmektedir. Aslında, kanu
nun bu şekilde Meclise getirilmiş olması, be
nim anlıyamıyacağraı şekilde garip bir tu
tumdur. Çünkü, kanun aslında reddedilmiş ol
maktadır. Çünkü, öğretmen okulları aslında 6 
yıllıktır; ilkokullara dayalı olanları 6 yıllık, 
ortaokula dayalı olanlar da 3 yıllıktır ve böyle
likle, tekrar 6 yıllık haline getirilmek suretiy
le 7 yıla çıkarılmasını istiyen kanun reddedilmiş 
olmaktadır. Reddedildiği şekilde yazılması 
lâzımgelirken, Meclise bu şekilde takdim edil
mesi lâzımgelirken, hikmetini anlıyamadığımız 
bir sebeple, «En az» tâbirini koymak suretivle 6 
yıla çıkarılmış gösterilmiştir. Senatonun kabul 
ettiği yenilik, «En az» tâbiridir. 

Kıymetli iki arkadaşımız Sayın Nihat Diler 
ile, Sayın Nuri Kodamanoğlu konuştular; bu 
«En az» tâbirinin içerisinde her şey vardır, Hü
kümet bunu isterse 7 sene de yapabilir, daha 
fazla da çıkarabilir, üniversiteye dahi gönde
rebilir, dediler. Arkadaşlar, «En az» tâbirinin 
içinde hiçbir şey yoktur. Bu kanun bu şekilde 
Meclisten geçtiği takdirde, yine öğretmen ©kul
lan 6 yıllık olacaktır. Yine, öğretmen okulla
rında daha yüksek tahsile gitmek istiyen, üni-
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versitede hoca olmak istiyen, üniversite diplo
ması almak istiyen, Yüksek öğretmen okulları
na gitmek istiyen öğretmen adayları, yine de 
kendilerine kapıların açılmadığını görecekler
dir. Buna «Teşriî taassup» demek lâzımgeliyor. 
Hükümet istiyor, Meclis istiyor, öğretimi bir 
yıl daha artırmak suretiyle, öğretmenlerin daha 
bilgili ve daha kültürlü olması arzu ediliyor. 
Nedense bakıyoruz, Sayın Senatomuz, bir yıllık 
tahsil imkânını dahi kısıtlamak suretiyle ka
nunu esasından reddederek, sanki reddedilme
miş bir biçim ve kılıkta tekrar Meclise iade 
ediyor. Senato, kanunu değiştirmemiştir, kanu
nu reddetmiştir. 

Arkadaşlar, Orta-Doğu Teknik Üniversitesi, 
6 yıllık öğretmen Okulu mezunlarına bu sene 
kapılarını açmıştır, önümüzdeki ders yılında 
Ankara Üniversitesinin Fen Fakültesi, 6 yıllık 
öğretmen Okulu mezunlarına kapılarını aça
caktır ve ilân edilmiştir. Ankara Üniversite
sinin Sayın Rektörü, öğretmen okulu mezun
larının üniversiteye girememeleri hakkında 
kanuni hiçbir sakınca, hiçbir kayıt olmadığını 
beyan etmiştir. Yani, aslında öğretmen okulu 
mezunlarının üniversiteye girmesi Meclisten 
çıkacak her hangi bir kanuna da bağlı değildir. 
Çünkü, zaten üniversitelerin kanunları, lise ve 
lise ayarında öğretim görmüş olan öğrencilerin 
üniversiteye alınabilmelerini âmirdir, binaen
aleyh bu, üniversitelerin tutumuna bağlıdır. 
Üniversite senatoları, üniversitelerin yetkili or
ganları isterlerse öğretmen okulu mezunları
na kapılarını açabilirler. Nitekim iki tane üni
versitemiz de şimdiden kapılarını açmıştır. Ha
cettepe Üniversitesi de dört seneden beri öğ
retmen okulu mezunlarını bir kısım fakültesine 
devam ettirmektedir.» Yani, biz burada, «yedi 
yıllık öğretmen okulu mezunları üniversiteye 
devam eder» kaydiyle aslında öğretmen okulu 
mezunlarına yeni bir lûtufta bulunmuş olmu
yoruz. Halihazır bir vaziyeti kanunlarla im
kân altına alınmış, daha önceden tanınmış. 
olan bir durumu teyidetmiş oluyoruz. 

Arkadaşlar, kültürlü ve bilgili öğretmen
lere ihtiyacımız vardır. Bunun yolu da öğret
menlerin okuduğu mekteplerin ıslah edilmesi ve 
öğretim sınıflarının yükseltilmesidir. Temenni 
ederiz ki, ilkokul öğretmenleri dahi Türkiye'
de üniversite mezunu olsunlar, Temenni ede
riz ki, ilkokul öğretmenleri daha kültürlü, daha 

bilgili olarak yetişsinler ve okullarına o şe
kilde geçsinler. Bugün eğitim enstitülerini bi
tirdikten sonra ilkokullarda öğretmenlik, baş
öğretmenlik yapmıya başlamış olan öğretmenle
rimiz vardır ve biz bu durumdan sevinmekte
yiz. Bakanlık da bu durumdan memnundur. 
Bunlar ortaöğretimde, yani ortaokul ve lise
lerde görev alacakları yerde ilkokulda görev 
almayı tercih etmişlerdir, ellerinde yüksek 
okul diplomaları olduğu halde. 

M İlet Partisi Grupu, öğretmen okulları
nın en az yedi yıla çıkarılmasını ve mezunları
nın da lise mezunu addedilerek üniversitelere 
devam etmesini uygun bulmaktadır. Yani 
Millet Meclisinden geçen tasarının aynen ye
niden kabul edilmesini uygun bulmaktadır, 
Sayın milletvekillerinden de, daha önce Mil
let Meclisinin kabul etmiş olduğu tasarıya oy 
lütfetmelerini saygiyle arz eder, hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı, bu
yurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Edirne) — Muhterem Başkan ve muhterem 
üyeler; 

Hükümet bu kanunu 1965 yılında Bakan
lar Kurulunda kararlaştırarak 1966 yılında 
Yüksek Meclise sunmuş bulunmaktadır. Bu yıl 
1968 dir. Bu zaman içinde millî eğitimde bâzı 
prensip kararlarında da varılmış yeni, ileri 
hamleler mevcuttur. Bundan evvelki kanunda 
ilk öğretmen okulları altı yıl, ortaokullardan 
sonrası üç yıl olarak kesin olarak tesbit edil
mişti. Hükümet bu kanun tasarısını sevk eder
ken (En az altı yıl, ortaokuldan sonra en az 
üç yıl) demek suretiyle memleketin gelişen 
sosyal ve ekonomik şartlarına göre, Hükümete, 
Millî Eğitim Bakanlığına gerekli elastikiyeti 
verip, öğretmenliğin tahsil müddetini artır
mak suretiyle, biraz evvel arz ettiğim gibi, 
ekonomik ve sosyal şartlara göre seyyal bir 
şekilde gelişmesini sağlamak maksadını güt
müştür. 

Bugün Senatodan Yüksek Meclise gelmiş 
olan metin Hükümet metninin aynıdır. Millet 
Meclisimiz burada bir değişiklik yapmıştır, «En 
az yedi», demiştir.. «En az yedi» demekle mec
buri olarak bir yılı ilâve etmiştir. Halbuki Hü
kümet tasarısı ve Senato metni, en az altı 
yıl, demiş olmakla eski kanunun rijit, katî ve 
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kesin hükmünü değiştirerek, memleketin geli
şen şartlarına göre, öğretmen okullarına ge
rekli elastikiyetin verilmiş olma imkânını sağ
lamış bulunmaktadır. 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — O fır
sat 25 senede gelmezse, ne yaparız? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Sayın Bozdoğan, 25 senede 
gelir veya gelmez, bunun takdiri iktidarlara ait
tir ve iktidarlar tabiî olarak milletin her türlü 
hizmetini en iyi görmenin sorumluluğu altında
dırlar. Eğer bu hizmeti en iyi göremezlerse mil
letten rey almak imkânını bulamazlar. Eğer bir 
Hükümet ki, 25 yıldır memleketin ekonomik 
şartlarına, sosyal şartlarına rağmen, kültürün ve 
eğitimin istediği işi getirmez; o Hükümetin, o 
iktidraın bir daha millet karşısına çıkıp rey ala
bilmesine imkân yoktur. Binaenaleyh, 25 sene 
getirilmez, gibi bir hükmün asla, demokratik bir 
nizamda memleket şartlarına uyuyorsa, bu tarz
da tatbikine imkân yoktur. Binaenaleyh, tekrar 
aynı yere geliyorum; Hükümet alltı yıl gibi, üç 
yıl gibi rijit ve kesin bir hükmü memleketin 
şartlarına göre değerlendirmek elastikiyetini ge
tiren bir tasarı ile Yüksek Meclisin karşısına 
çıkmıştır. Bugün Senatonun yaptığı değişiklik 
de bunu yerine getirmektir. 

ikinci çok mühim bir konu; buerün meslekî 
ve teknik öğretimde çok büyük bir hamle yapıl
mıştır, muhterem arkadaşlarım. O da : Meslekî 
ve teknik öğretim mezunlarına üniversite imkâ
nının yaratılmasıdır. Bu hazırlıkları bitirmiş du
rumdayız. 1969 - 1970 ders yıflına bu hazırlıkları 
yapmış olarak, yani meslekî ve teknik okulları 
bitirenlere üniversite imkânını sağlamak sure
tiyle girmiş bulunacağız. 

Binaenaleyh, bu kanunun iki maksadı var
dır. Millet Meclisince kabul edilen metinde ve 
Senato değiştirisinin aleyhinde konuşan arka
daşlarımın fikirlerinde iki görüş vardır. Bir ta
nesi ; öğretmenin seviyesini daha yüksek hale ge
tirmek. Bunda arkadaşlarımla hemfikirim. Eko
nomik şartlar imkân verdiği takdirde tabiî ola
rak ilerliyecektir. Yine bâzı arkadaşlarımın be
lirttiği gibi, bu, üniversite tahsiline kadar götü
rülecektir. Bunda büyük memleket menfaatleri 
bulunduğu gerçektir. Ama, bir gerçek daha var : 
Bugün ilk öğretmen okullarımızda 60 000 öğren
ci parasız yatılı olarak Devlet hesabına okumak

tadır. Yedinci yılı koyduğumuz zamanda, eğer 
ekonomik şartlar bunu gerektirmiyorsa her yıl 
15 000, 20 000 e doğru parasız yatılı olarak öğ
renci alma kapasitemin bir yıl daha geri kalmış 
olacaktır. Bunun hesabı zaruridir. 

Bu sebeple diyorum ki, bunun takdiri elâs
tiki olarak getirilmiştir, en az altı, demekle yedi 
yılı zaten içine almıştır. Eğer memleketin şart
ları bunu- gerektirirse, bu elastikiyet sayesinde 
bu gerçekleştirilecektir. 

Arkadaşlarımızın temas ettiği ikinci konu : 
Öğretmen okulu mezunlarına üniversite tahsili
ni yapma, Sayın İncesulu'nun grup adına konu
şurken belirttikleri üzere, fırsat ve imkân eşit
liğinin, büyük ekseriyetinin köy çocuklarının 
teşkil ettiği ilk öğretmen okulu mezunlarına 
tanınmasını biz zaten getirmiş bulunuyoruz. 
Arkadaşlarım, ilköğretmen okullarını düşünür
ken meslekî, teknik okulları da ve bu arada 
sanat enstitülerini de Yüksek Meclis düşünme
ğe mecburdur. O zaman bir kanun çıkararak 
siz derseniz ki, «buradan mezun olanlar lise 
mezunları gibi muamele görürler..» O zaman 
yönelmek mecburiyetinde kaldığımız teknik öğ
retimin durumu ne olacaktır? Sanat enstitü-
sündeki çocukların içine bir burkulma gelmi-
yecek midir? Bir moral çöküntüsü olmıyacak 
mıdır? 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — Ol
gunluk ne oldu? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ER
TEM (Devamla) — Olgunluk, diyorlar., işte 
deminden beri arzettiğim olgunluk, Sayın Sarı-
yüce. Bunu getiriyoruz, diyorum. 1969 - 1970 
yılında ilköğretmen okulunu bitirenlere de, sa
nat enstitüsünü bitirenlere de, Ziraat Lisesini 
bitirenlere de, imam - Hatip Okulunu bitiren
lere de mecburi olmıyan hazırlık sınıflarını 
geçtikten sonra bir imtihanla lise diplomasını 
vermek suretiyle kendilerinin üniversiteye gir
mesini sağlamış olacağız. Bu sebeple bu kanu
nun getirmekte olduğu, yâni Millet Meclisinin 
metninde değişiklik yapılmak suretiyle getiril
mek istenen husus getirilmiştir, bu ders yılın
dan itibaren Türkiye'de tatbik edilecektir. 

Kaldı ki, muhterem arkadaşlarım; kanunla 
«lise mezunu gibi muamele görür» deniyor. Bu 
eğitim sisteminde bir yanlışlıktır. Okulların 
seviyesi müfredat programları ile tesbit edilir; 
bir. 
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İkincisi: Bu maddede; «öğretmen okulu me
zunlarına lise diploması mı verilecektir, öğret
men okulu diploması mı verilecektir?» Millet 
Meclisinin metninde bu hususta kesinlik yok
tur; «gibi işlem görür» diyor. «Gibi işlem» gö
rünce, yani öğretmen okulu diploması verecek
siniz. Özerk üniversitenin, alacağı öğrencinin 
vasfını tâyin etmek tabiî hakkıdır. Bir öğren
ciyi 7 sene okutmuş olmanıza rağmen şuradaki 
«görür» tabirine rağmen, «bu lise mezunu değil
dir» diye bir öğretmen okulu mezunu üniver
siteye almamak hakkı üniversite özerkliğinin ta
biî neticesidir. Nasıl ki, bugün «olur» diye bir 
hüküm olmamasına rağmen, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinin meslekî ve teknik okul mezun
larına üniversite kapılarını açması özerkliğinin 
tabiî sonucudur. Binenaleyh, sözlerimi daha 
fazla uzatmıyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım Hükümet üç yıl, 
6 yıl gibi rijit ve kesin bir hükmü kaldırıp mem
leketin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına göre 
gerekli elastikiyeti getirmek maksadiyle bu ka
nunu getirmiştir ve Senatodaki değişiklik de 
bunu sağlamaktadır, bir. 

İkincisi; muhterem arkadaşlarım emin olsun
lar, 1969 - 1970 yılından itibaren deminki arz 
ettiğim şartlar içerisinde bütün meslekî ve tek
nik okul mezunlarına üniversiteye girme im
kânı sağlanmış olacaktır. Binaenaleyh bu şart
lar altında Senatonun getirmiş olduğu metin 
memleketin ihtilaçlarına uygundur, yeterlidir. 
Tabiî ki takdir Yüksek Heyetinizindir. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika efen
dim, bir soru var. Sayın Tahtakılıç buyuru
nuz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istenM) — Sayın 
Balkan, bir noktayı rica edeceğim: Bakanlık ola
rak, talim ve terbiyece öğretmen okullarının 7 
seneye çıkarılması tasftnlt edilmiş de buna eko
nomik şartlarla elastikiyet verilmek mi isten
mektedir? öğretmen okullarının ilkokuldan son
ra 6 yıl, ortaokullardan sonra 4 yıl olması duru
munda Bakanlık ekonomik sebebi mi, yoksa eği
tim sebebini mi üstün tutar? Bugün 1969 yılın
da bulunuyoruz. 1970 senesi için Bakanlık Ta
lim ve Terbiye Dairesi öğretmen okullarının 
ilkokuldan sonra 7 yıl, ortaokuldan sonra da 

-: yıl olmasında zaruret görüyor mu, görmüyor 
uı? Hükümet bunu getirebilir mi, getiremez mi, 

"leclisi aydınlatmanızı rica ediyorum. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 

'Devama) — Muhterem arkadaşlarım, henüz 7 
-'.oneye çıkarılması hakkında müfredat program
ları hazırlanmamıştır. Meclisin vereceği duru
c a göre... 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydm) — iki 
::'ielik programlar var Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz 
efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
'Devamla) — Hayır efendim, 7 seneye çıkarıl-
ma<u hakkında müfredat programları henüz ha-
T'rlanraış, tasdik edilmiş ve kesinleşmiş durumda 
değildir. Çıkacak kanuna göre ve demin söyledi-
;Hm üzere memleketin sosyal ve ekonomik im
kânları dikkate alınmak suretiyle müfredat 
programları şeklini alacaktır. 

BAŞKAN — Söz sırası Türkiye isçi Partisi 
Crupu adına Sayın Yusuf Ziya Bahadmlı'nındır, 
buyurunuz. 

T i. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA BA-
'TADINLI (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Türkiye isçi Partisi Grupu ola
cak 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile İlköğretmen 
Okullarının bireştirilmesi hakkındaki Kanunun 
•kinci maddesinin değiştirilmesine dair Senato-
lan gelen metni olumlu karşılıyoruz, öğretmen 
okullarının 7 yıla, hattâ 10 yıla çıkarılmalında, 
yüksek okul haline getirilmesinde elbette ki, ge
rek var. Ancak bir gerçeği gözden ırak tuta
mayız: Bugün yalnız Türkiye'de değil, birçok 
ülkede ilköğretim henüz bir problem olmaktan 
çıkamamıştır. Bu konuda çalışan birtakım ülke
lerarası kuruluşlar, özellikle UNESCO ve Avru
pa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı çok kısa zaman
da her çocuğu ilköğretimden geçirmek, çok sa
yıda öğretmen yetiştirmek, öğretmeni eksik ka
lan dallarda bilgi ve sair yönlerden iş başında 
yetiştirmek gibi müşterek kararlar almışlardır. 
Bugün Türkiye'nin hiçbir bölgesi ihtiyacı olan 
öğretmene kavuşmuş değil. Bilgi seviyesi en 
yüksek olan Batı bölgemizde bile öğretmen ihti
yaç?. ancak yüzde 65 oranında karşılanınaktadır. 
Kuzey - Anadolu bölgesinde yüzde 51, Orta -
Anadolu'da yüzde 59 nisbetinde ihtiyaç karşı-
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lanmaktadır. Doğu ve Güney - Doğu Anadolu 
bölgelerinin ise öğretmen ihtiyacının yarısı bile 
karşılanamamaktadır, yüzde 43. öğretmen ih
tiyacının ortalama yüzde 50 sini karşılayamıyan 
ve ortaokul seviyesindeki çocuklardan medet 
umulan ülkemizde biran önce çok sayıda öğret
men yetiştirmek var iken, bu işi öğretmen okul
larının süresini uzatarak halletmek yoluna git
mek ve mütevazi bütçeyi biraz daha zora koş
mak bizce gereksiz görünmektedir. 

öğretmen okullarına yeni baştan eğilmedik-
çe, değil 7 yıla, 10 yıla çıkarsak dahi olumlu bir 
sonuç alamıyacağımız muhakkak. Çünkü, bu
gün anaokullannda dahi öğretilen yabancı dil
ler öğretmen okullarının bütün sınıflarında kal
dırılmıştır. öğretmen okullarının öğretmen ih
tiyacı hâlâ karşılanamamıştır. Pek çok ders ya 
boş geçmekte veya başka branşta öğretmenler 
tarafından doldurulmaktadır. Mütevazi bir lâ-
boratuvara dahi sahip öğretmen okulu çok az
dır. Kitaplıklar çoğunda birer göstermeliktir. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Siz bu 
kanunun çıkmasını istemezsiniz. 

BAŞKAN — Efendim, hatibe müdahale et
meyiniz. 

T İ. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA BA-
HADINLI (Devamla) — Sayın Uğrasızoğlu, biz 
bu kanunun çıkmasından yanayız. Ancak, bir 
gerçeği de söylemeden edemeyiz elbette. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Türkiye 
tşçi Partisi olarak istemezsiniz. 

T t. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA BA-
HADINLI (Devamla) — istiyoruz, diyoruz be
yefendi, siz istemiyorsunuz diyorsunuz; hangisi 
doğru? Biraz tenkide uğrayınca hemen kızıyor
sunuz. 

BAŞKAN — Sayın Bahadmlı, karşılıklı gö
rüşmeyiniz efendim. Lütfen konuşmanızı yapı
nız. 

T i. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA BA-
HADINLI (Devamla) — Bâzı öğretmen okulla
rında duygusal ve politik nedenlerle - bundan 
da hoşlahmıyacaksınız - gönderilen yetersiz mü
dürler yüzünden öğretmenler arasında, öğrenci
ler arasında ahenk kurulamamış, normal öğre
tim yapılamamış, yapılamamaktadır. Bir de 7 
yıla çıkarılmasını savunanlar kültürden söz edi
yorlar. Nedir bu kültür? Şu bir gerçektir ki, 
Türkiyemizde sık sık tekrarlanan kültür konu-
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sunda bir açıklığa kavuşmuş değiliz. Çoğumuz 
kültürü çok şey bilmekle, bilgi ile karıştırırız. 
Bilmenin ayrı şey, bildiklerimiz üzerinde düşün
menin ve birtakım sonuçlar çıkarmamn ayrı şey 
olduğu bilincinde değiliz. Birtakım isimler, 
formüller, rakamlar ezberlemeyi modern öğre
tim metodu bir hamallık saymaktadır. Bilgisini 
iş haline getirebilen insan, şüphesiz kültürlü 
insandır. Bildiğini değerlendiremiyen, iş haline 
getiremiyen, bilgisinden üretim yapamıyan in
san kültürlü insan değildir. Bugün okulları
mızda, genellikle ezber öğretimi yapılmaktadır. 
Kitaplardakileri aynen ezberliyenler «aferin» 
almaktadırlar. Ezber öğretimi yapılan okullar-
daf azla zamana ihtiyaç yoktur. Çünkü ezber
cilikte sindirme, şüphe, yoktur. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamı uzatmak 
istemiyorum. T. î. P. Grupu olarak Senatodan 
gelen metnin lehinde oy kullanacağız. Saygıla
rımla, 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Süleyman 
Onan. Sayın Onan, beş dakikadır konuşma sü
reniz, saat 17 yi 2 geçiyor. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; köy enstitü
leriyle ilk öğretmen okullarının birleştirilmesi 
suretiyle öğretmen okullarının tahsil süresini 
tesbit eden kanun, Yüce Mecliste müzakere 
edip kanunlaştırdık. 

Şimdi Senato bu kanunu, bâzı değişiklikler 
yapmak suretiyle Millet Meclisine tevdi etmiş 
bulunuyor. 

Şimdiye kadar devam edegelen tecrübeler
den faydalanarak, bugünkü tatbikatta bulunan 
üç ve altı yıllık öğretmen okullarından mezun 
olan öğretmen arkadaşlarımızın iktisabeyledik-
leri formasyon maalesef kifayetli görülmemiş
tir. Bu husus, öğretmen arkadaşlarımız tarafın
dan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından da ka
bul ve ikrar edilerek, 7 nci Millî Eğitim Şûrası
nın da aldığı karar üzerine, Sayın Hükümetin 
teklifi ve Yüce Meclisin karariyle ilk öğretmen 
okullarının öğrenim süresi üç yıldan dört yıla, 
altı yıldan yedi yıla artırılmış bulunmaktadır. 
Bu suretle ilk öğretmen okulunu bitirenlere lise 
hakkı tanınmak suretiyle yüksek okullarda ve 
üniversitelerde okumak hakkı verilmiş idi. 

Şimdi, üzüntüyle görüyoruz ki, Senato ilk öğ
retmen okullarımız için tanımış olduğumuz bu 
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hakkı çok görmüş ve kanunu eski hale ifrağ ey-
liyerek Yüce Meclise iade etmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, Hükümet olarak, Millî 
Eğitim Şûrası olarak, Millet Meclisi olarak ne
den öğ-etmen okullarının taMil sürecini birer 
sene daha a-tırmak suretiyle muh£aco!dukları 
formasyonu iktisabeyliyerek bu okullardan me
zun olanların üniversitelere veya yüksek okul
lara girmeleri için hak tamdık? Çünkü, memle
ket gerçeklerine uygun seviyede sosyal adaleti 
tahakkuk ettirmek suretiyle Anayasanın vatan
daşlara tanıdığı eüt okuma hakkını ilk öğretmen 
okulu meramla ma da teşmil etmeye mecburdu7: 
da, ondan, 

Kaderleri veya kaders^Mklei. icabı ilk em
retmen oku 1 TI.'ı a y»ya ••söl̂ e ta"?m okuluna vo""a 
avnı Rev'ved1^ '''-binan d-in-fT- ?"if>sk-'k ok*ı"'l'y,""",a 
girmiş bulunan memleket evl'tlamna, ünive m-
te veya vükse1- o1m1laT"da okımm., hakkı ka-''""^ 
rını aemabv!^ Bu oku!ba"*da oknvan n>ek eo v 

mümtaz ka'^liy'ot.lor va/"dv\ B ı ^ a r imk^^la"! 
"il letinde d aba Tj^r^/\)r o1;"d'!a'"* 7a oV,"rp,""1.''' 
"-viiipt,ir»ıi<7'n> v> **">(r"",Tİ̂ ,kı'>'''-îmi,'!e daha ^aT~da1'' ^~br'-
sale"* olma1"1 d- ^aA "tüm %e iMen meraka kada"^ 
de'do"*, doğ^udu-" Tan ,vi va"ta ^^va *v»py'H.d"; v-!_ 
lunımsa Juılnjp.','"r'da'"*, insaflar ta^"1'! van^ak is-
+ -.^;£.; ^ i j j . , ^1 , , ^ ı_^ r^,^,v ,1 jy.ji.j- 7-mT-^a^dı " f a r <!'T7a.T, 

son ilk öğretmen okuluna girdin, vay sen. bn-vn 
ta"->m okubma '"i^^lin. onun için sen yüksek tab-
™î\ mm'^a b.p-ri.y..,.-»-,-, l"anab bTda akrHı rkrıT—• 
ma°;sm» der ^T i. v""de kır,ıt1aT7""u Mr taaT^r:'5 

*rî̂ . î̂-ı-îiTİA kal""*a1' ~ı ~'*",-H ob^aT 
A'TTTI_ mmd1''" k1' daha "mce Yım^ M'"?"F;'",iryTv. 

'''a mü^a'^ere"! TTa",",^an '^T l^on^a** ^^"^^y,^^ r^a 
","n "t+^fak otr-*"»?" 'mbınuyoıniE. Bundan dol a v -

ğumuz haklı bir T a a-ı. m ^ n ı bir hak teslimini 
geri alamayız. Rliîlet Meclisinin, evvelce vermiş 
^v-r^'T, Va^a^la ıva,"* etmesi ve Hr.na'Vmnn gö-
•üui m uymaması Fnrmd'vr, 

Tîogorli i:r;il:tveîdlkt-ri, gerek t-ahf 1 devresm-
r\r, v o ™-v)V;e hayat müna^okr;mde hevkes kade
rini selâmete çıkartmalı için serbest bırakılma 
lıdırlar, «Sen, ömrün boyuma köy ilkokullarm-
da öğretmen olarak kalacaksın, sen ebediyen ta
rım teknisyeni olacak k"y?e"de veya küçük ka
sabalarda hikmet görmeye mahkûmsun» demek
ten vaz^ece-ek bu okullara "iven vatan evlatla
rımıza eşitlik tanımalıyız, haklarını vermeliyim 
ve haklarını kanuni teminata bağlamalıy?z. Şim

diye kadar maalesef bu meşru hakkı kimse tes
lim etmemiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkartı
lan her kanun gayet net ve sarih olmalıdır. Hü
kümleri, kesin olmalıdır. Elâstikî veya takdire 
bırakılmış hükümler taşımamalıdır. 

Müzakeresini yaptığımız kanunun ikinci 
maddesinin son paragrafında bir hüküm va:*-
dm; «ilk öğretmen okul1 arında gerekmso ha**v_ 
bb: sımfları da açılabilir» denilmektedir. Bakı-
jvs bu hüküm ne kadar ihtiyari bir hükümdür, 
no kadar takdire bırakılmış bir hükümdür. Ilk-
öğ'ctmen okulu raüdimü veya Millî Fğîtfm Ba-
1 anlığının 7-aşında bulunan görevli f,aîrs, di-
1. ."",Q ha^T-bk sınıfını akacak, dilemezse a^mva-
ca1' Böyle şey olmaz. Türkiye şümul hüviye-
t 'yb , kesin hükümleriyle kanun her şeyin üs-
^ ö ide ve bütün takdirlerin fevkinde olmalıdır. 
Tranunnn verdiği emri, tanıdığı haklan icra or
ganları kusursuz olarak ve adaletli olacak sa-
•â -îa tatbikle mükelleftir ve öyle olması lâzım-

BAŞKAN — Sayın Onan, vaktiniz doMu 
-fmd.im. 

SÜTEYMAN ONAN (Devamla) — Bitiriyo-
""••'m efendim. 

Muhterem millet vekil1 eri, meşhur Mr atas"'zü 
ra"dır, /< Yi gidi öldürünüz a ^ a hakkını te^im 

•->din1'?;» derler. Çok doğrudur. İşte Yüce Mecli
simiz Türkiye'de, evlâtlarımızı eğiten, onla a 
-bn, irfan öğreten, sanat belleten öğretmeni eki
mizin daha yüksek tahsil yapmaları için lâyık 
oldukları me^nı haklarını veriyor. Yani, üni
versite ve yüksek okullarda okuyabilmeleri için 
şimdiye kadar kapalı olan kapılanını açmış olu
yoruz, Bu, hayırlı ve çok faydalı Mr hizmettir. 
"">u hakkı tanımış olraaklığımızla pek çok genç 
kabiliyetlerimiz yüksek tahsil yapabilecekle"* 
'Vrilocekler ve memleket hizmetlerinde daha 
"vr^ab eabsmala"" vanmıs ola^a^da^dır. 

Bunda ko™ImJa~ak, evhamlanacak veya en-
Vr-e duyulacak hicmr sakınca yoktur. Eendisi-
m rlivmen her Türk çocuğu dilediği fakülte-

;n bntihamna pirsin, kazanırsa helâl olsun, 
okusun yükselsin, imtihanı kazanamazsa... 

'".'A^J^AH — Say^n Onan, vaktiniz doldu. 
BÜL^YMAH ONAN (Devamla) — Bitirdim 

f-ayın Başkanım. 
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İmtihanı kazanamazsa okuduğu seviyede 
yurt hizmetlerindeki çalışmalarına devam etsin. 
«Aman, ilköğretmen okullarına üniversiteye 
girme hakkını tanırsak köy okullarımız öğret
mensiz kalır» diye mantıksız bir endişeye kapı
lıp da, mâkul ve meşru olan bir hakkı kısıtlıya-
mayız, köstekliyemeyiz, Meclis olarak mutlaka 
destekliyeceğiz. Esasen bu hakkı tanıdık, rücu 
etmemekliğimiz Hzımdır. 

Netice; ilköğretmen okullarının öğrenim sü
resi ilkokul mezunları için en az yedi yıl, orta
okul mezunları için de en az dört yıl olmalıdır, 
İlköğretmen okullarını bitirenler yüksek okul 
7"5 üniversitelere piritte, lise mezunları gibi iş
len görmelidir. Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim yeterlik önergeleri 
^İdi. 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Aley-

TtAŞKAN — Peki efendim. Komisyon veya 
TTükiruet adına görülecek misiniz. 

PT.ÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAT 
DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — Komisyon 
a^ına bir izahatta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim... 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KEMAL 

DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — Vazgeçtim 
Sayın Başkanım. 

BALKAN — Vazgeçtiniz, peki efendim. Sa
yın Bozdoğanoğlu, aleyhinde. 

Y~tc-lik önergelerini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayeti

ni arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 
Bursa 

Barlas Küntay 

Yüksek Başkanlığa 
Ğörihülen kanun üzerinde aydınlığa kavu

şulmuştur. Müzakerenin yeterliğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

İzmir 
Mehmet Ali Aytaş 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Bozdoğan bu
yurun, yeterlik önergesi aleyhinde. 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Çok 
sevgili arkadaşlarım, memleketimizin irfan mü
esseselerinden biri olan öğretmen okulları ve 

I onların mezunlarını ilgilendiren ve üzerinde 
çok tartışılması, konuşulması gereken bir 
kanun huzurunuzda müzakere edilmektedir. 

Gerek bundan evvel1 i müzakerelerde ve ge
rekse şimdiki müzakerelerde anlaşılmıyan pek-
çok taraflar bulunduğu cihetle bu kanunun, yıl
larca öğretmenlik yapmış arkadaşlarımız ve di
ğer fikir sahibi arkadaşlarımız tarafından enine 
boyuna, ariz ve amili görüşülmesi iktiza etmek
tedir. Yeterlik önergelerine itibar edilmemesini 
ve bizlere konugma fırsatı verilmesini bütün ar
kadaşlarımdan rica ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergelerini... 
SABRİ ÖSCAN SAN (Gümüşane) — Aley

hinde ben de söz istiyorum. İki kişiye söz ver
mediniz. 

BAŞKAN — Usul bakımından imkân yok 
efendim, Tüzük bakımından imkân yok. 

SABKİ ÖZCAN SAN (Gümüşane) — öy
leyse üzerinde konuşacağım. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Saym Özcan San, imkân yok 
efendim, İçtüzük mâni. 

Efendim, yeterlik önergelerini oyunuza arz 
ediyorum. Yeterlik önergelerini kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Efendim, şimdi komisyonun raporunu ve do-
Tayısiyle Cumhuriyet Senatosunca benimsenmiş 
olan metni oyunuza arz edeceğim. 

Komisyonun raporunu kabul buyurursanız 
Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiş olan ta-
ları kesinleşmiş olacaktır. Komisyon raporunu 
-eddederseniz, o zaman konu Karma Komisyona 
gidecektir. 

Şimdi komisyon raporunu oyunuza sunuyo
rum. Komisyon raporunu kabul edenler lütfen 
işaret buyursun... Kabul etmiyenler lütfen işa
ret buyursun... Kabul edilmiştir efendim. 

2 nci ve 3 ncü maddeler daha evvel kesinleş
tiği için tasarı kanunlaşmıştır. 

Efendim, bâzı kanun tasarı ve tekliflerinin 
görüşülmesi için Yüce Heyetinizce kabul edilen 
bir saatlik süre dolmuştur. 

I 4. —• Kooperatifler kanun tasarısı ile Konya 
Milletvekili Fakih Özfakih ile Adana Milletve
kili, Kemal Sanibrahimoğlu ve 23 arkadaşının, 
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa Milletve-

I kili Kasım önadım'm, Kooperatifler kanunu tek-
I lifi ve Tarvr.ı. Adalet, Ticaret ve Plân komisyon-
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lavından 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
vaporu (1/151, 2/53, 2/232) (S. Sayısı: 351 ve 
351 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Şimdi Kooperatifler kanun ta
sarısının görüşülmesine geçiyoruz. 

Sayın milletvekillerinden rica ederim, iki 
açık oylamamız vardır. Oylarını kullanmam1 ş 
arkadaşlarımız varsa lütfen oylarını kullansın
lar, 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerim al
sınlar. 

Efendim, Kooperatifler kanun tasarısının 
46 ncı maddesine kadar gelmiş idik. 46 ncı mad
deyi okutuyorum : 

III - Gündem : 
Maddo 46, — Toplantı çağrısına ve ilâna 

gündem yazılır. Anasözleşmenin değiştirilmesi 
bahis konusu ise, yapılacak ilânda değiştirilecek 
maddelerin numaralarının yazılması ile yetinilir. 

Yönetim kurulu üyeelriyle denetçilerin azli, 
hesap komisyonunun seçilmesi, bilanço incelen
mesinin geriye bırakılması, çıkan veya çıkarı
lan ortaklar hakkında karar alınması, Genel 
Kurulun yeni bir toplantıya çağırılması teklifi 
müstesna olmak üzere gündemde yazılı olmıyan 
hususlar görüşülemez. 

BAŞKAN — Bir tek arkadaş madde üzerin
de söz almış. Aynı zamanda önerge sahibidir. 
önergesini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kooperatifler kanun tasarısının 46 ncı mad

desinde, anasözleşmenin değiştirilmesi bahis ko
nusu olan toplantı ilânlarının kısaltılması haklı 
olarak öngörülmüştür. Ancak bu ilânda sözleş
mede yapılacak değişikliğin mahiyetinin de be
lirtilmesinde fayda vardır. 

Ayrıca bu maddede, gündemde bulunmadığı 
halde görüşülebilecek hususlar arasında, yöne
tim kurulu üyeleriyle denetçilerin azlinin de sa
yıldığı görülmektedir. Bu hüküm ortak çoğun
luğunun dışında, toplantı çoğunluğunun tertip
lerle sağlanmasiyle yönetim ve denetimde bir 
çeşit darbe usulünü getirici niteliktedir. Bu se
beplerle tasarının 46 ncı maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Millet Meclisi 
C. H. P. Grupu Sözcüsü 

Murat öner 
Afyon Karahisar 

] Değiştirilen madde : 
«Madde 46. — Toplantı çağrısına ve ilâna 

gündem yazılır. Anasözleşmenin değiştirilmesi 
bahis konusu ise, yapılacak ilânda öngörülen de-

I ğişikliğin mahiyetinin ve değiştirilecek madde
lerin numaralarının yazılmasiyle yetinilir. 

Hesap komisyonunun seçilmesi, bilanço ince
lenmesinin geriye bırakılması çıkan veya çıka
rılan ortaklar hakkında karar alınması, genel 
kurulun yeni bir toplantıya çağırılması teklifi 
müstesna olmak üzere gündemde yazılı olmıyan 
hususlar görüşülemez.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen var mı efendim? Yok. Komisyon bu okut
tuğum önergeye katılıyor mu efendim? 

GEÇÎÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kanım, 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
önergeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

46 ncı maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

47 ve 43 nci maddeler üzerinde önerge yok
tur. Görüşülme açılmadan okutup oyunuza su
nacağım. 

I IV - Bütün pay sahiplerinin hazıv bulun-
I ması hali : 

Madde 47. — Kooperatifin bütün ortakları 
toplantıda hazır bulunduğu sürece ve bir itiraz 
olmadığı takdirde genel kurul toplantılarına 
dair olan diğer hükümler saklı kalmak şartiyle 
toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyul
mamış olsa dahi kararlar alınabilir. Bu gibi ka
rarların, ortaklar veya ortakların toplantıda oy 
birliği ile seçecekleri temsilciler tarafından im
zalanması gereklidir. 

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

V - Oy hakkı: 
I 1. Genel olarak : 

Madde 48. — Genel kurulda her ortak yal
nız bir oya sahiptir. 

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

J mistir. 
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2. Temsil : 
Madde 49. — Anasözleşmede açıklama bu

lunduğu takdirde, bir ortak yazı ile izin vermek 
suretiyle genel kurul toplantısında oyunu ancak 
başka bir ortağa kullandırabilir. Bir ortak ge
nel kurulda birden fazla ortağı temsil edemez. 

Ortak sayısı 2 000 in üstünde olan koopera
tiflerde anas özleşme ile her ortağın en çok 5 olr 
mak üzere birden fazla başka ortağı temsil ede
bileceği öngörülebilir. 

Eş ve birinci derecede akrabalar için tem
silde ortaklık şartı aranmaz. 

BAŞKAN — Madde 49 üzerinde bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Kooperatifler kanun tasarısının 49 ncu mad

desinin metinden çıkartılmasını teklif ederim. 
Ali Karcı 

Adana 

Not : Önergemi açıklamam için söz verilme
sini rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ali Karcı buyurunuz 
efendim. 

ALJ KARCI (Adana) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Ortakların temsilcileri vasıtasiyle oy kullan
maları imkânını veren bu madde ülkemizin ger
çeklerine uymamaktadır. Yurdumuzdaki örf
ler, okuma - yazma bilmiyen kimselerin imza 
yerine mühür kullanması, ya da parmak bas
ması şeklindedir. Hem mühür, hem de parmak 
basma kolaylıkla takLidedilebilen ve doğruluk
larının tesbitine hemen ihemen imkân olmıyan 
bir olaydır. Bu durumda bâzı kötü niyet sahi
bi ortakların şaihsi çıkarları için ve birçok sah
te izin vesikalariyle oy kullanmaları mümkün
dür. Bu sebepten maddenin tasarıdan çıkarıl
masını teklif ettim. Büyük Meclisin bu hususu 
göz önüne alarak teklifime olumlu oy verece
ğine inancımı belirtir, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, buyurun efen
dim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, kooperatifler, şahsi münasebetlerin 
sermaye münasebetine hâkim olduğu teşelddil-
lerdir ve binnetice ortakların birbirini uzaktan 
yakından her haliyle takibetmesi de faydalıdır 
ve arzu edilir. Keyfiyet bu olunca Umumi He-

yet toplantılarının isabetli kararlar alınabil
mesi imkânını sağlıyacak bir miktarda üye ile 
toplanmasına da dikkat edilir Takdir buyurur
sunuz ki, binden fazla, 2 bin kişi ile, 3 bin kişi 
ile toplanacak bir umumi heyette isabetli ka
rar almak imkânı yoktur. Bu düşünce iledir 
ki, Siyasi Partiler Kanununda da, siyasi parti
lerin umumi kongrelerinde âzami bir üye adedi 
tesbit edilmiştir. Sebep; müzakerelerin selâmeti 
için, kürsüde konuşanın dinleyiciler tarafın
dan takibedilmesi, reylerin isabetli kullanıla
bilmesi için buna ihtiyaç vardır. Bâzı ahvalde 
bunları küçük üniteler halinde toplarlar, onla
rın temsilcileri vasıtasiyle yaparlar, bir fede
rasyon şeklinde. Ama bunun imkânı olmadığı 
yerlerde de, Genel Kurul üyelerinin mahdut bir 
miktar içerisinde toplanmasına itina ederler. 

Mesele bu zaviyeden ele alındığında, ben Hü
kümet teklifini komisyon değiştirgesinden daha 
üstün telâkki ediyorum. Filhakika komisyon de^ 
ğiştirgesinde, 2 binin üstünde ancak temsille 
oy kullanılabileceği yazılmıştır. E, 2 bin kişi 
ile toplantı yapılmaz arkadaşlar. Yani ben, 
kooperatif hayatını çok yakından takibetmi-
şimdir... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Birinci fıkrayı da oku
yun, Birinci fıkrada var vekâlet. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Hayır, 
ıynı şey değil. 

Çok takibetmisimdir. Bu itibarla Hükümet 
başarısındaki maddeyi, komisyonun tadiline gö
re, dalha maksada uygun görmekteyim. 

Şimdi beş üyeden fazla kimseyi temsil ede
memesi, bu da mahzurludur. Bâzı yerlerde o 
kadar itibar kazanmıştır ki; 20 kişi, 50 kişi ken-
^isi eritmekten ise, bu işleri bilen ve inandığı 
bir kimse, bir ortak vasıtasiyle kendisini tem
sil ettirecektir. O çok doğru, ortak olmıyanı 
sokmamak lâzım; buna ehemmiyet verilmiş, 
fevkalâde doğrudur. Ortak olmak kaydiyle beş 
kişiden fazlayı, fazla kişiyi temsil etmesinin bir 
mahzuru yok. Çünkü, bunun temelinde şaihsi 
itimada dayanmak esastır. Bir kooperatifçi, 
âdeta misyoner haleti ruhiyesi içerisinde, ken
dini bu işe vakfetmiştir, kendi çıkarları için 
değil, kooperatif üyelerinin menfaatlerini esas' 
tutmak için gayret etmektedir, bu kimsenin 
kooperatifte sözünü gecirtehilmesinde ve di-
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ger arkadaşarmı, beş kişiden fazla, temsil et
mesinde fayda vardır. Bütün bu imkânları, 
Hükümet tasarısındaki hüküm daha geniş öl
çüde yer vermektedir. 

Bu itibarla, Hükümet tasarısındaki hükmün 
Komisyon hükmüne npjsaran tercihe şayan ol
masını ve onun kabul edilmesini maksada da-
iha uygun telâkki ettiğim için huzurunuza çık
tım, Hükümet teklifinin kabul ©dilmesini rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Başka söz is üyen yok. 
Sayın Ali Karcı 'nııı önerg&sine yani 49 ncu 

maddenin metinden çıkarılmam teklifine komis
yon katılıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum, 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler,.. Kabul 

edilmemiştir. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, Hükümet 
tasarısındaki 49 ncu maddenin oylanmasını, 
Komisyon olarak rica edeceğiz, ona, iştirak edi
yoruz. 

BAŞKAN — O zaman bir önerge gerekir, 
Sayın Önadım. Çünkü, sizin metniniz üzerin
den görüşme yapılıyor. 

Vaz mı geçtiniz Sayın önadım? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Getiriyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon, 49 ncu 
madde olarak kendilerinin getirmiş olduğu me
tinden vazgeçiyorlar ve Hükümet tasarısının 
49 ncu maddesine iltihak ediyorlar. 

Bu itibarla, Hükümet tasarısındaki 49 ncu 
maddeyi okutuyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, 49 ncu 
maddemin ikinci fıkrasının birinci satırında 
maddi bir hata olmuş, «üye sayısı 1 000 in üs
tünde olan kooperatiflerde anamukavele» den
miş. (Anasözleşme) olacak. Devam ediyor, «... 
ile her ortağın en çok dokuz olmak üzere» şek
linde olması lâzım. Bu maddi hata matbaada 
olmuş olacak zannediyorum. Yani (9) rakamı 
yazılacak ve (anamukavele) terimi (anasözleş-
me) olarak düzeltilecek. 

! BAŞKAN — Şu halde, Hükümetin getirdi-
1 ği metindeki de «anasözleşme» olacak. 
i GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
i ÖNADIM (Bursa) — Evet Sayın Başkan, «ana-
j sözleşme» olacak. Bütün maddelerde o şekilde 
j değiştirdik. Madde şu şekilde olacaktır : 
I «Anasözleşmede açıklama bulunduğu tak-
! dirde, bir ortak yazı ile izin vermek suretiyle 

Genel Kurul toplantısında oyunu ancak başka 
bir ortağa kullandırabilir. Bir ortak Genel 
Kurulda birden fazla ortağı temsil edemez. 

Üye sayısı 1 000 in üstünde olan koopera-
l tiflerde, anasözleşme ile her ortağın en çok 9 
j olmak üzere birden fazla başka ortağı temsil 
| edebileceği öngörülebilir. Eş ve birinci dere

cede akrabalar için temsilde ortaklık şartı 
aranmaz.» 

BAŞKAN — Komisyon, maddi hataları da 
arz ettiğim şekilde düzelterek Hükümet tekli
fine iltihak ediyor ve bunun 49 ncu madde ola
rak kabulünü istiyor. 

Arz ettiğim bu metni 49 ncu madde olarak 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. Yoksunluk : 
Madde 50. — Kooperatif işlerinin görülme

sine her hangi bir suretle katılmış olanlar yö
netim kurulunun ibrasına ait kararlarda oyla
maya katılamazlar. Bu hüküm denetçiler hak
kında uygulanmaz. 

Ortaklardan hiçbiri kendisi veya karı ve 
kocası yahut usul ve füruu ile kooperatif ara
sındaki şahsi bir işe veya dâvaya dair olan gö
rüşmelerde oy hakkını kullanamaz. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili Sayın Reşit 
Ülker'in bir önergesi var. Onu okutalım. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kooperatifler Kanunu tasarısının 50 nci 

maddesinin matlabı olan «Yoksunluk» kelime
si yerine «Oya katılamıyacaklar» ibaresinin 
konmasını arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Sayın Ülker, siz söz istemişsi
niz. Başka söz istiyen?. Yok. 

Buyurun, Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Kıymetli ar

kadaşlarım, burada başlık «Oy hakkı» olarak 
bulunmaktadır. 
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«1. — Genel olarak» 
«2. — Temsil..» Temsilde şümullü bir an

lam var. 
«3. — Yoksunluk.» 
Bu, burada anlamı tam vermiyor. Nispî bir 

kelime, muayyen, belli şeyleri ifade eden bir 
kelime. «Oy hakkından yoksunluk» veya «oya 
katılamılacaklar» şeklinde ifade edilmesini tek
lif ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın Reşit Ülker'
in önergesine katılıyor musunuz? 

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

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şu halde, önergeyle kabul ettiğiniz değişik
likle birlikte 50 nci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

51 ve 52 nci maddeler üzerinde önerge yok
tur. Görüşülme açılmadan, okutup oylataca
ğım. 

VI - Kararlar : 
1. Genel olarali : 
Madde 51. — Kanun veya Anasözleşmeler-

de aykırı hüküm bulunmadıkça genel kurul 
kararlarında ve seçimlerde oyların yarıdan bir 
fazlasına itibar olunur. 

Kooperatifin dağılması veya diğer bir koo
peratifle birleşmesi ve Anasözleşmenin değişti
rilmesi kararlarında fiilen kullanılan oyların 
2/3 ü çoğunluğu gereklidir. Anasözleşme, bu 
kararların alınması için oy çoğunluğu hakkın
da daha ağır hükümler koyabilir. 

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

2. Ortaldarın^'paylarınm artırılması : 
Madde 52. — Ortakların şahsi sorumluluk

larının ağırlaştırılması veya ek ödeme yüküm
leri ihdası hakkında alınacak kararlar için bü
tün ortakların 3/4 nün rızası gereklidir. Karar
lar, ilândan başlıyarak üç ay içinde koopera
tiften çıktıklarını bildirmeleri halinde bunlara 

katılmıyan ortakları bağlamaz. Bu takdirde ko
operatiften çıkma beyanı, kararın yürürlüğe 
girdiği tarihten başlamak üzere hüküm ifade 
eder. 

Bu suretle, kooperatiften çıkma hakkının 
kullanılması, bir ayrılma tazminatı ödenmesine 
bağlı kılınamaz. 

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

3. Kararların bozuhnası ve şartlar : 
Madde 53. — Aşağıda yazılı kimseler kanu

na, anamukavele hükümlerine ve iyi niyet esas
larına aykırı olduğu iddiası ile genel kurul ka
rarları aleyhine, toplantıyı kovalıyan günden 
başlamak üzere bir ay içinde, kooperatif mer
kezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvu
rabilirler. 

1. — Toplantıda hazır bulunup da kararla
ra aykırı kalarak keyfiyeti tutanağa geçirten 
veya oyunu kullanmasına haksız olarak müsa
ade edilmiyen yahut toplantıya çağımın usulü 
dairesinde yapılmadığını veyahut gündemin 
gereği gibi ilân veya tebliğ edilmediğini yahut 
da genel kurul toplantısına katılmaya yetkili 
olmıyan kimselerin karara katılmış bulunduk
larını iddia eden pay sahipleri; 

2. — Yönetim kurulu; 
3. — Kararların yerine getirilmesi yönetim 

kurulu üyeleri ile denetçilerin şahsi sorumlu
luklarını mucibolduğu takdirde bunların her 
biri; 

Bozma dâvasının açıldığı ve duruşmanın 
yapılacağı gün, yönetim kurulu tarafından 
usulen ilân olunur. 

Birinci fıkrada yazılı bir aylık hak düşü
ren sürenin sona ermesinden önce duruşmaya^ 
başlanılamaz. Birden fazla bozma dâvası açıl
dığı takdirde, dâvalar birleştirilerek görülür. 

Mahkeme, kooperatifin isteği üzerine muh
temel zararlarına karşı davacının teminat gös
termesine karar verebilir. Teminatın mahiyet 
ve miktarını belirtmek mahkemeye aittir. 

Bir kararın bozulması bütün ortaklar için 
hüküm ifade eder. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker'in bir öner
gesi var, fakat geri aldıklarını bildiriyorlar. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Gteri alıyo
rum, efendim. 
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BAŞKAN — önerge geriverilmiştir. 
Sayın komisyon adına Kasım önadım, 

«Anamukavele» tabirinin «Anasözleşme» olarak 
değiştirilmesini teklif ediyorsunuz. Başka söz 
istiyen de yok. 

Efendim, maddede geçen «Anamukavele» 
taJbirinin, «Anasözleşme» olarak değiştirilmesi 
iktiza ediyor, komisyonun hazırladığı metne 
göre bu tâbir ile 53 ncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4. Mektupla oy verme ve temsilciler toplan
tısı : 

Madde 54. — Ortak sayısı 2 000 den fazla 
olan kooperatiflerde, anasözleşmelerine kaydo
lunmak suretiyle : 

1. — Genel Kurula ait kararlardan, hepsi
nin veya bir kısmının ortakların oylarını mek
tupla bildirmeleri suretiyle verilmesi, 

2. — Ortakların gruplara ayrılarak vere
cekleri kararlarla tesbit edecekleri talimat ge
reğince oy vermek üzere kendi aralarında seçe
cekleri temsilciler topluluğu, 

Genel Kurul sayılabilir. 

Mektupla oy bildirme halinde, mektupların, 
Yönetim Kurulu ve Bakanlık temsilcisi önün
de incelenmesi sonunda muhtevanın neden iba
ret olduğu tesbit edilerek tutanağa yazılır. 
Hazır bulunanlar tarafından imza edilen tuta
nağa göre verildiği anlaşılan karar yürürlüğe 
girer. 

Grup temsilcileri genel kurulunda her tem
sil ettiği ortakların sayısı kadar oya sahiptir. 
Temsilcinin aldığı talimata aykırı olarak oy 
vermesi karara tesir etmez. 

BAŞKAN — Efendim, tadil önergeleri var, 
müsaade buyurursanız onları da okutalım, Bu 
suretle, söz alan arkadaşlar hem önergelerini 
izah fırsatını bulurlar, aynı zamanda komisyo
nun da bir önergesi var, onu da okutayım, 
onun üzerinde de mütalâa serd imkânı olur. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kooperatifler kanun tasarısının 54 ncü 

maddesinin kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 
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Başkanlığa 
Kooperatifler kanun tasarısının 54 ncü mad

desinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Adana 
Ali Karcı 

Millet MeöMsi Başkanlığına 
Kooperatifler kanun tasarısının 54 ncü mad

desiyle, mektupla oy verme müessesesi kurul
maktadır. Kalabalık ortaklık kooperatifler 
için ilk bakışta kolaylık sağlıyacağı görünen 
bu usulün, kooperatifçiliğin henüz istenen öl
çüde gelişmediği ülkemizde büyük mahzurlar 
getireceği aşikârdır. Esasen bu usul, gizli oy 
müessesesini ortadan kaldırır. Bu sebeplerle 
54 ncü maddenin tasarı metninden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

0. H. P. Grupu adına 
Afyon Karahisar 

Murat öner 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kooperatifler Kanunun 54 ncü maddesine, 

«Ortak sayısı 5 binden fazla olan kooperatif
ler genel kurulları 1/4 ortakla da toplanabilir.» 
şeklinde ilâve yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Hayri Başar 

Sayın Başkanlığa 
54 ncü maddedeki «2 000» rakamının 49 ncu 

maddeye mütenazır olarak «1 000» seklinde 
tashih edilerek oylanmasını arz ve teklif ede
rim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Bursa 

Kasım önadım 

BAŞKAN — Sayın öner, sizin grup adına 
m? 

MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — Evet, 
sfendim. 

BAŞKAN — C. H. P. grupu adına buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA MURAT ÖNER 
''Afyon Karahisar) — Değerli arkadaşlarım, 
tasarının 54 ncü maddesiyle kooperatifler Ge-
ıel Kurulu bir kaç çeşide bölünmüş oluyor. 

Birisi normal Genel Kurul toplantıları. 
lu, eskiden beri bildiğimiz usul ile yapılacak, 
ortaklar çağrılacak, toplanacak. 
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Şimdi, bir genel kurul usulü de, mektupla 
karar bildirme usulü olarak ortaya çıkıyor. 

Başka bir usul de grup temsilcileri yoliyle 
genel kurul oluyor. Biz, bu son dki şıkkı mah
zurlu görmekteyiz. Evvelâ, kooperatiflerde bü
tün ortakların hâkimiyeti esastır. Eğer mek
tupla oy verme, grup temsilcileri yoliyle oy 
verme usulü, grup temsilcileri yoliyle karar 
verme usulü kabul edilirse, bütün ortaklar 
kooperatifin faaliyetlerine doğrudan doğruya 
katılmazlar, kooperatifçilik gelişmez, koopera
tifçilik hiç arzu etmediğimiz şekilde resmî Dev
let daireleri haline gelir. Demokratik usullere 
aykırı bıir gelişmeye meydan vermiş oluruz. 
En ideal şekil, elbette bütün ortakların ge
nel kurul toplantılarına katılması, kararlarına 
katılmasıdır. Ancak pek çok imkânsızlıklar 
olabilir. Ortak sayısı çok olan kooperatiflerde 
bu düşünülmüş ve 49 ncu madde konmuştur. 
49 ncu maddede, son kabul edilen şekliyle, 
1 000 den fazla ortağı olan kooperatiflerde 1 
kooperatif ortağı 9 tane ortağın vekili, temsil
cisi olabiliyor. Yani, 9 000 ortaklı bir koopera
tifte 1 000 kişi toplandığı takdirde - vekâlet 
yolu ile, temsil yolu ile - maksat hâsıl oluyor. 
Bu 49 ncu madde varken, 54 ncü maddenin ka
bulü doğru olmıyacaktır. Zaten 49 ncu madde 
ile maksat hâsıl oluyor. Esasen, genel kurul 
toplantıları müzakere yeridir, görüşme yeridir. 
Kooperatiflerde, ortaklar bir iaraya gelip mese
leleri görüşmezlerse, dışardan alabildikleri al
gılarla, etkilerle oylarını kullanmış, temsilci 
seçmiş olaoaiklar, meselelerin müzakeresinde 
bulunmadan peşinen karar vermiş olacaklar ve 
bu da kooperatif ortaklarının menfaati zıttına 
kararlar alınmasına sebep olabilecektir. Yani 
müzakere usulü kaldırılabilecektir. Elbette 
kooperatifler anasözleşmeyi yaparken bu usu
lü kabul etmiyebilirler. Ama, biz Kooperatifler 
Kanunu ile bu yolu açarsak, pek çok idareci 
bu yola heves edecektir ve görüşmenin, insan
lar arasındaki müzakerenin isabetli kararı, isa
betli yolu bulma hususundaki faydası ortadan 
kalkacaktır. 

Ayrıca, memleketimizde yalnız kooperatif
ler gelişmemiş değil, kooperatif ortağı olan va
tandaşlarımız hem koperatifçilik bakımından, 
hem genel kültür bakımından, hattâ okuyup 
yazma bakımından istediğimiz seviyeye gelme
diği içindir ki, bu mektup usulü, bu grup tem

sili usulü pek çok suiistimale sebebolabilecek, 
hattâ bakanlıkları aylarca, senelerce meşgul 
edecek dâvalar çıkacaktır. 

Bu sebeple 49 ncu madde, bilhassa son şek
liyle kabul edildikten sonra, 54 ncü maddeye 
bizce lüzum yoktur, önergemize iltifat buyu-
rulmıasını istirham ederim. ıSaygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ali Karcı, buyurun. 
ALİ KARCI (Adana) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Hayri Başar? («Yok 

sesleri.) 
Sayın Reşit Diker, buyurun. 
REŞÎT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka

daşlarım, gerçekten, biraz evvel konuşan sözcü 
arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, bu yeni ya
pılan Kooperatifler Kanununda mektupla oy 
verme ve temsilciler toplantısını şu bakımdan 
ele almak mecburiyetindeyiz : Böyle bir hü
küm nazarî bakımdan doğ'rudur, münakaşa 
edilmiyecek kadar doğrudur. Bizim burada ter
cih etme|k mecburiyetinde kaldığımız durum, 
bizim memleketimizin, ülkemizin şartlarına uy
gun mudur, değil midir? Bunu çözmek mecbu
riyetindeyiz. Eğer şartlarımıza uygun değilse, 
o zaman, başka bir memlekette veya genel ola
rak doğru olan bu hükmün, buraya konmama
sı gerçektir. 

Kanaatimce, bu bizim memleketimizin şart
larına uygun bir hüküm değildir. Bizde koope
ratifçilik bir hayli uzun geçmişe sahibolmakla 
berayer, henüz istediğimiz ve anladığımız mâ
nada [kökleşmiş \ değildir. Henüz Devletin vesa
yeti altındadır. Devlet vesayeti olmadığı za
man birtakım suiistimaller olmaktadır ve 
bu suiistimallerden dolayı da vatandaş 
kooperatifçilikten uzaklaşmadadır. Eğer biz 
bu mektupla oy vermeyi kabul eder
sek; birçok kooperatif işlerine de giren merak
lı insanlar vardır, cemiyetin her safhasında, 
birtakım meraklı vatandaşlarımız vardır, bun
ları kendisine meslek edinir, derhal bunların 
içine girecekler ve anasözleşmelerine bu mek
tupla oy vermeyi geçirirler Kanunsuz bir şey 
değildir. Herkes, her vatandaş da teker teker 
bunu alıp oikumaz, biz daha o noktaya erişme
mişiz. Bunun neticesinde birtakım yolsuzluk
lar olacaktır. Günün birinde yine bu Meclis, 
bu yolsuzlukları dinlemeye şahit olacaktır, baş
lanacaktır sızlanmaya, Öyleyse, biz o sızlanma 
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başlamadan bu tercihimizi burada kullanmalı
yız. Bir topluluğun kendisine has meziyeteri 
vardır. Bir üye o topluluğa giderken çok şey 
bilnıiyebilir, fakat 500 kişilik 'bir gend kurul
da, o işte mütehassıs bir kişinin çıkıp, o toplan
tıya katılmış olanları aydınlatması mıLa^ait-
dür ve çok zaman da böyle olmaktadır. Mecli
simizde de böyledir. İhtisasımız olan işler var
dır, ihtisasımız olmıyan işler vardır. Fakat bu
raya çıkan, o işten anlıyan bir arkadaşımız bizi 
uyarır ve reylerimizi öyle kullanırız. Koopera
tiflerin genel kurulları da aynı vaziyettedir. 
Ve buna ihtiyaç vardır. Okuma - yazma ^oranı
mız yüzde 59 civarındadır, yani yüzde 100 de
ğildir, kooperatifçilik tam gelişmemiştir. Bu 
hüküm, gerekçeden de anlaşıldığına göre, İs
viçre Borçlar Kanunumdan alınmıştır. İsviçre'de 
mükemmelen tatbik edilebilir, hiç tereddütsüz 
tatbik edilebilir; herşsyi mükemmel, kadastrosu 
mükemmel, okuma yarmıssı tamam, rel'abı ta
mam, herşsyi tamam... Onun için bu hüjkmim 
buraya konmamasına çalış inam iz l%±.'.r:idır. 
Ümit ederim ki, komisyon da bu fikre istir k 
edebilir. Zaten, sayın sözcünün de biraz evvel 
ifade ettikleri gibi, yeni bir hüküm kabul oi-
tik 49 ncu maddede, en çok 9 kişiyi fcenuül ede
bilecek. Nispeten ileri bir sistem kabul edil
miştir orada. Bunun fazlasına giden bu madde
nin buradan çıkarılması Türk kooperatifçiliğine 
çok faydalı olacaktır, aksine, eğer bırakırca';:: 
kooperatifçiliği darbeliyecek neticeler doğacak
tır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş, buyu
run. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, 49 ncu madde vesilesiyle arz etti
ğim hususlar burada bir kat daha fazlasiy'le 
yer etmiş, çok memnun oldum. 

Şayet komisyon, şimdi arz edeceğim müta
lâalar neticesinde maddede bir tadilât yaparsa, 
memleket ihtiyaçlarına, kooperatifçilik yönün
den en iyi cevap verecek bir şekle maddeyi sok
mamız (kabil olabilecektir. 

Türkiye'de, hakikaten mektupla oy verme
nin büyük mahzurları olacağı kanaatindeyim. 
Ona yer vermemeli. Ama, genel kurulun temsil
ciler kurulu halinde toplanmasına imkân ver
menin Türkiye Şartları bakımından faydası, 
hattâ zarureti vardır. Bir köy bir grup teşkil 

edecek, temsilcisini tâyin edecek, talimat vere
cek, o temsilci gidecek, o talimat gereğince 
oyunu kullanacak. Bu fevkalâde büyük kolay
lıktır. Köylerde kooperatif mevzuları üzerinde 
köylünün bir araya gelmesi imkânını da sağlı-
yacaktır ve tıpkı İsviçre'de komünler nasıl 
muayyen konularını yanyana gelerek konuşabi
liyorlar, hallediyorlar ise, bizim köylerimizde de 
buna tabiaten ihtiyaç var. Bu ihtiyaç, bu yolla 
gerçekleşir hale girebilecektir. Bu takdirde 
Hükümet tasarısındaki hüküm şu hale getiri
lirse maksada uygun bir madde ortaya çıkabi
lecektir; «Ortak sayısı 300 ten fazla olan koo
peratiflerde anasözleşmelerine kayıt konulmak 
suretiyle, ortakların gruplara ayrılarak vere
cekleri kararlarla tesbit edecekleri talimat ge
reğince oy vermek üzere seçecekleri temsilci
ler topluluğu genel kurul sayılabilir. Grup 
temsilcileri genel kurulunda, her temsilci tem
sil ettiği ortakların sayısı kadar oya sahiptir. 
Temsilcilerin, aldığı talimata aykırı olarak oy 
vermesi karara tesir etmez.» Böyle yapacak 
olursak, hem. mektupla oy vermenin mahzur
ları dolayısiyle ona yer verilmemiş olacak, hem 
de demin arz ettiğim sebeplerle 1 000 kişilik 
toplantılar yerine, 400 kişilik, 500 kişilik, fakat 
5 000 ortağı temsilen temsilcilerin yapabilece
ği toplantılar yapılabilecek ve kooperatifin fay
dasına isabetli kararlar alınabilecektir. Eğer 
böyle bir tadili komisyon hakikaten benimser 
de takdim ederse, memleket ihtiyacına cevap 
verecek bir hükme kavuşmuş olacağız. Bunu arz 
için huzurunuzu işgal ettim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aytaş, bu
yurun. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Değerli 
arkadaşlar; 

Kooperatif ortaklarının genel kurul toplan
tısında her zaman bulunması mümkün değildir. 
O zaman, kooperatif ortağı kendi haiz olduğu 
ortaklık sıfatmdaki reyini bir başka arkadaşına 
kullandırabilir. Bu yerinde bir davranıştır. Ya
ni, kanun metnine komisyonun metninde bu 
gayet iyi konmuştur. Bugün Türkiye'de bu 
tatbik edilmektedir. Anonim şirket umumi 
toplantılarında, anonim şirket ortakları kendini 
temsil etmek üzere her hangi birini, her hangi 
bir arkadaşını vekil tâyin ediyor. 
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Şimdi efendim, biz burada kooperatif ortak
larını yanlış düşünüyoruz. Yani, Sayın Reşit 
Ülker arkadaşımız konuşmasında, kooperatif 
ortaklarını elinden tutulup sevk ve idare edi
lecek insanlar gibi telâkki ediyor. Bu doğru 
bir düşünce değil. Kooperatif ortağı kendi ser
mayesini koyuyor, bu arkadaş, bu ortak kendi 
menfaatini gayet iyi düşünür. Eğer böyle bir 
sey olmaz da, mektupla vekil tâyin etmez de 
umumi heyette bulunursa bu arkadaş, Reşit 
Ülker Beyin mütalâasına iştirak edersek, o za
man. içerden birinin telkini, altında da kala
bilir. Yani bunu o tarzda da ileri götürebiliriz. 
Bunlara yer yok. Bâzı zaruretler dolayısiyle 
toplantıda bulunamıyan bir ortak pekâlâ mek
tupla. güvendiği bir arkadaşını veyahut da her 
türlü mizaciyle. ahlâkiyle tanıdığı arkadaşını 
vef̂ il tâyin edebilir. Bunda hiçbir mahzur yok. 
Tefekkürler ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Baş
kanı. 

n-Tî̂ -trit KOMİSYON BAŞKANI KASIF 
fVOTATYrM (Bursa) — Sayın Başkan, değeri* 
milletvekilleri; tasarımızın 54 ncü maddesi hak
kında muhterem arkadaşlarım değişiklik öner
i l e r i vermiş ve bâzı mütalâalarda bulunmuş
lardır. Daha evvelki celselerde arz ve izah etti 
fr]w\iz o-iM, bu tasarı genel prensipleri getirmek
tedir. Hiçbir zorlayıcı hükmü ihtiva etmemek
tedir. Tasarının 54 ncü maddesinin ikinci fık
rasındaki mektupla oy verme meselesi. Komis
yonumuzu, daha çok pancar kooperatifleri mü-
nn^'hfitivle etkilemiştir. Türkiye'de evrsl? 
15 0^0 kişi alacak. 20 000 kişi alacak, hatt* 
5 000 oH*»i alacak salon yoktur. Yani gene1 

kurullar böyle büyük salonlarda yapılamamak
tadır. 

Kaldı ki. Türkiye'de pancar çiftçisi muht^ 
lif köviıere dağılmıştır. Sayın Aytas'm bum d* 
işaret ettiği tfibi, pancar kooperatiflerinde bira17 

da vesavet havası kokmaktadır. Çünkü p^n 
on,r müstAhsıimin müşterisi Şeker Şirketidir 
Şefler Şirketi idarecileri zaman zaman koop'» 
ratifleri de etkilemektedirler. Bu, bir şikâyet 
konusudur. Komisyonumuza da müracat edilmiş
tir. komisyon toplantıları yanılırken. Esasen hv 
madde anasözl esmelerde yer alacak mecburi hü 
küTyı>T,^p-n d^ildir. Bir kooperatifin kurulması
na veyahut kurulmamasma engel teşkil edecek 
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bir madde değildir, bir alternatiftir. Kooperatif 
genel kurulları, şayet lüzum görürlerse anasöz-
leşmelerinde böyle bir fıkrayı kabul ederler, ge
nel kurullarını işletmek de bunu kullanabilir
ler, lüzum görmezlerse bunu kullanmazlar. 

Bâzı değerli arkadaşlarım buradan, bu suiis
timal edilir, buyurdular. Bendeniz aynı kanaat
te değilim. Güve yiyecek diye insan kumaş elbi
se giymemezlik edemez. Onun tedbirleri vardır. 
Hem kooperatif hürriyetinden bahsedeceğiz, 
hem ferde dayalı bir hür teşebbüs diyeceğiz, 
ferdi dört başı mâmur kabul ederek kanun tasa
rıları tedvin edeceğiz, ondan sonra da bu ortağı 
aldatabilirler diyeceğiz,.. Bu, çok münakaşa edi
lir. Her kooperatifin kongresinde kaybeden ta
raf, daima ortakların bir kısmının aldandığını 
ileri sürmüştür. Bu, genel seçimlerde de olmuş
tur, Türk tarihinde zaman zaman olmuştur. Bu 
itibarla, temsilci sıf atiyle oy .vermek. Şimdi, ev
velâ 49 ncu maddenin birinci fıkrasında, bir or
tak bir ortağa vekâletname verebilir, hükmü 
var, İkinci fıkrada, bir ortak dokuz ortağın ve
kâletini alabilir hükmü var. Biraz evvel bahset
tiğim gibi bu, 5 000 in üzerindeki büyük koope
ratiflerde bir güçlüktür. İkincisi, köylümüzün 
ortak olduğu pancar koperatifi gibi kooperatif
lerde temsilciler topluluğu, temsilcisi vasıtasiyle 
oy vermek var. Şayet bu işlemez ise, ondan son
ra mektupla oy vermek hususu var. Dikkatle 
okursanız, mektuplar Hükümet temsilcisi önün
de açılarak, ihtiva ettiği hususlar zapta geçmek 
kaydiyle mektupla oy verme muamelesine cevaz 
vermektedir, tasarı. Bizim, komisyon olarak Sa
yın Başkanlığa verdiğimiz iki önerge var. Bun
ların bir tanesi 49 ncu maddeye muvazi olarak 
54 ncü maddenin 1 nci fıkrasındaki 2 000 raka
mının 1 000 e indirilmesine aittir. Bir tanesi de, 
sayın kitabet doğru okudu, ama matbaa hatası 
olarak maddenin sonunda «B - Yönetim Kurulu» 
yazıyor. Bu, maddenin devamı değildir, bu bö
lümün başlığıdır. Ona ait de bir önergemiz var. 
Maddenin, verdiğimiz değişiklik önergeleri mu
vacehesinde aynen kabul edilmesini Yüce Mec
listen saygılarımla rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı, buyuru
nuz. 

Sayın Ali Karcı, siz bu madde üzerinde söz 
istediniz mi efendim? * 

ALİ KARCI (Adana) — Hayır. 
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BAŞKAN — Öyle bir kayıt var da, yanlış- I 
dik olmasın diye söyledim. 

ÎHSAN KABADAYI (Konya) —- Muhterem 
Başkan, sayın arkadaşlarım; hangi mevzu olur
sa olsun, hâdiselerin içinde gerçeğe bakarak 
mütalâa etmez ve ona muhakeme, münakaşa et
mezsek müspet neticeye varamayız. Türkiye'de 
halkımız kooperatifçilik mevzuunda değil deli
kanlı, henüz çocuk dahi sayılmaz; bebektir. Bu 
mevzuda taJbandaki halkın ciddî anlamda eğiti
me ve kütlenin de bu yolda her anlayışla yetiş
tirilmeye ihtiyacı vardır. Anasözlleşmeye koyup 
da mektup ile oy kullanmasını kabul ettiniz mi, 
benim kasdetmiş olduğum kütlenin eğitimini, 
halkın bu yolda tenevvürünü kenara itmiş ola
caksınız. 

Demin gerçekten bahsettim. Gezdiğim her 
semtte gördüm; adı ne olursa olsun, bir koope
ratif varsa, kooperatif seçimlerinde bir düğün 
havası, bir pazar havası başlar. Gruplar geceli 
gündüzlü kulise başlar, evlerine 24,00 ten sonra, 
01,00 den sonra giderler; andlı, şandlı yemin et
tirirler. Yemin de kâr etmez; vay, yemin ettiği 
halde şuraya verdiydi, buraya verdiydi lâfları 
vardır. Gerçekteki hâdise budur. Kooperatifin 
adı ne oflursa olsun, seçimlerinde, gerçeğin için
de biz bunu görmüşüzdür. Bir de siz bunda 
mektup ile oy kullanma esasını kabul ettiniz mi, 
işte Sayın Reşit Ülker arkadaşımın dediği gibi, 
bu yoldaki yetişmiş bezirganlara daha sağlam 
ve garantili, oyunu dilediği tarafa kullanma im
kânını vermiş olacaksınız. Biz burada kanunla
rın açık taraflarını ne kadar kapıyarak ciddî 
ölçüde yaparsak yapalım, ismini anmıyacağım 
Tbir azınlık vatandaş; 450 kişi kanun yapar, biz 
4, 5 - 5 milyonuz, nasıl olsa açık kapısını bulur 
geçeriz, demiştir ve doğrudur. Şimdi, yetiş
miş açıkgözler, bunun bezirganları o masum, 
saf vatandaşımızı avlıyacak, tavlıyacak mek
tubunu alacak ve dilediği gibi kullanacak. 
Hepimizin arzusu olan kooperatif mensupları
nın yararına değil, bâzı kişilerin çıkarma is
tikamet alacaktır. Benim samimî üzüntüm 
budur. Tedbiri yolundaki mütalâam, samimî 
kanaatim de Sayın Çelikbaş hocamın kabul et
tiği ölçüler, yollardır. Mektup ile oy vermek, 
tıpkı eskiden okuma yazmanın az olduğu de
virde Yenicami önünde ısmarlama mektup gibi 
ısmarlama oy şekli olacaktır. O zaman da ıs- | 
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marla mektup alır, atarlarmış, bu da ısmarla
ma oy olacaktır. Sureti katiyede bu tarafa 
gidilmemesini istirham edeceğim. Uzak tarihte 
değil, kanunlaştığı andan itibaren tatbikatta 
bu dertleri, ıstırapları göreceksiniz ve süratle, 
aman bunu kapıyalım, diye tedbirlerine düşece
ğiz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli ar

kadaşlarım; bir parça daha konuyu açıkla
makta fayda var. Şimdi, «Ortak sayısı 2 000 
den fazla olan kooperatiflerde anasözleşmele-
rine kaydolunmak suretiyle» denilmektedir. 
Anasözleşmeye kaydolunmak çok kolay bir şey
dir. Yani bir engel teşkil etmez. 

«1. Genel Kurula ait kararlardan hepsinin» 
yani, bir kooperatifin genel kurulunda ne ka
dar alınacaksa hepsinin, bir tanesinin değil, 
«Veya bir kısminin ortakların oylarını mek
tupla bildirmeleri suretiyle verilmesi.» 

Şimdi, bu maddenin tatbikatı şu şekilde ola
caktır, hepsinin mektup ile yapılması şekline 
kayılacaktır. 

ikinci grup «Ortakların gruplara ayrılarak 
verecekleri kararlar ile», bu nispeten daha şa-
şanı tercih gözüken bir şey, «Tesbit edecekleri 
talimat gereğince oy vermek üzere kendi arala
rında seçecekleri temsilciler topluluğu.» 

Bu defa hafif olan bir durumdur. Şimdi, 
Türkiye'de seçim sistemi olarak genel seçim
lerde mektup usulünü kabul etmedik. Meselâ, 
bendenizin bir kanun teklifi var, 1965 te ver
dim, tekrar yeniledim : Yaibancı ülkelerdeki 
Türk vatandaşlarının mektup ile oy kullan
ması... Ama buradaki formül başkadır. Biı 
sandık kurulunun önüne gelecek, kimliği tes
bit edilecek, bir cetvele imzasını atacak, ora
da konsolos bulunacak, resmî makam buluna
cak, sandık kurulu bulunacak. Memleketimiz
de tatbik edilen seçim sistemi de böyledir. 
Oyunu gelir atar, ama orada bir listesi vardır, 
liste evvelce ilân edilmiştir, orada hüviyetine 
bakarlar v. s. Şimdi, bizim bu maddedeki tat
bikatımıza bakalım. O, teminatlı usule göre ki, 
onda da hile iddia edilir. Onda bile başkası
nı getirip, Ali'nin yerine Veli'yi getirip uydur
ma seçmen kartı ile oy attırılır. Hepimizin bil
diği şey; bütün bu tertibata ve partilerin göz-
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cülerine rağmen. Şimdi, mektup ile nasıl tat
bik edilecek? «Mektup ile oy bildirme halin
de, mektupların yönetim kurulu ve bakan-
kanlık temsilcisi önünde incelenmesi sonunda 
muhtevanın neden ibaret olduğu tesbit edi
lerek tutanağa yazılır. Hazır bulunanlar ta
rafından imza edilen tutanağa göre veril
diği anlaşılan karar yürürlüğe girer.» 

Şimdi, bu mektubun o mektup sahibi tara
fından verilip verilmediği, bu mektubun 
taahhütlü olup olmadığı, adlî tebligat usul
lerine tâbi olup olmadığı... Bunların her bi
risinin kendisine göre birtakım teminat an
lamları var. Hiçbir teminata tâbi değil. Bir de 
bakacaksınız, bir yığın rey gelmiş. Haydi sen 
verdin mi, vermedin mi; ben verdimdi, ver-
medimdi; vatandaş bunun peşinde koşmaz, 
reyinin bile peşinde koşmuyor. Geliyor bir san
dığa, yok ismi; öbür sandığa gidiyor, yok; 
üçüncü sandıkta bırakıp gidiyor. Şimdi, koo
peratif ortağının, acaba benim yerime birisi mi 
attı bunu, bunun peşinde koşayım şeklinde 
bir faaliyete girmesi, nazari olarak mümkün
dür, fakat beklenemez. Onun için, sayın Ko
misyon her ne kadar pancar kooperatiflerini 
ifade ettilerse de, pancar kooperatifleri sebe
biyle bu maddeyi kabul edersek, Türk koope
ratifçiliğine çok büyük darbe indirmiş olaca
ğız inancını samimiyetle taşımaktayım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerindeki 
görüşmelerin yeterliğini teklif eden bir önerge 
geldi. Komisyon veya Hükümet görüşecek mi
siniz?... Hayır. 

önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Madde üzerindeki konuşmalar konuyu ay

dınlatmıştır. Yeterliğine karar verilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Mehmet Atagün 
Kırklareli 

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

Şimdi madde ile ilgili üç önerge var. Üçü de 
54 ncü maddenin tasarıdan çıkarılmasını tek
lif ediyor. Evvelâ onları okutacağım ve üçü
nü birden oyunuza sunacağım. 

(Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, C. H. P. 
Grupu Sözcüsü Murat önerin ve İstanbul Mil
letvekili Reşit Ülker'in önergeleri tekrar okun-
ru.) 

BAŞKAN — Komisyon bu önergelere katı
lıyor mu efendim? 

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

BAŞKAN — Komisyon önergelere katılmı
yor. Bu üç önergeyi hep birden oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Şimdi diğer, tadil istiyen bir önerge var, 
okutuyorum. 

(üiskişehir Milletvekili Hayri Başar'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?... Katılmıyor, önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyeıiler... Kabul 
edilmemiştir. 

üonusyonun önergesi vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
54 ncü maddenin sonunda bulunan «B) Yö

netim Kurulu» ifadesinin metinden çıkarılması 
ve 55 nci maddenin bölüm başlığı olarak ya
zılması icabetmektedir. Keyfiyetin bu şekilde 
oya konulmasını arz ve teklif ederim. 

Komisyon Başkanı 
Kasım önadım 

BAŞKAN — Evet, bu normal ve gayet tabiî 
bir matbaa hatasıdır. Bununla beraber bu 

.önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Geçici Komisyon Başkanı Kasım önadım'-
m önergesi tekrar okundu.) 

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

Şimdi kabul ettiğiniz bu tadil önergesi ile 
birlikte 54 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

B) Yönetim Kurulu : 
I ödevi ve üye sayısı : 
Madde 55. — Yönetim Kurulu, kanun ve 

anasözleşme hükümleri içinde kooperatifin faa
liyetini yöneten ve onu temsil eden icra orga
nıdır. 

489 — 
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Yönetim Kurulu en az üç üyeden kurulur. 

Bunların ve yedeklerinin kooperatif ortağı ol
maları şarttır. 

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen tüzel ki
şiler, temsilcilerinin isimlerini kooperatife bil
dirir. 

BAŞKAN — İki arkadaşımız, Sayın Rsşit 
Ülker, ve Türkân Seçkin, madde üzerinde söz 
almış ve aynı zamanda önergeleri d s olduğu ci
hetle... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ben önergemi 
geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — öyle mi efendim? Sayın Reşit 
Ülker'e önergesi geri verilmiştir. S;-z Sayın Seç
kin?. 

TÜRKÂN SEÇKİN (K'd iûe) — Ben öner
gemi geri almıyorum, bir tashihat yapacağım.. 

BAŞKAN — Sayın Seçkinin önergesini 
okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kooperaifler kanun tasarısının bölüm beş, 

sayfa 91, madde 55, paragraf bittiktoıı sonra 
aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Ed'rne 
Türkân Seçkin 

«Madde 55. — Ancak, kooperatifler ekono
mik ve sosyal gelişmelerini tamamlayıncaya 
kadar ekseriyeti kooperatif üyelerinden ol
mak şartiyle, kooperatiflerin geliştirilmesi ile 
ilgili Devlet kuruluşlarından bir veya iki üye 
yönetim kurulunda görev alır.» 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, siz söz is
tiyor musunuz? istemiyorsunuz. Sayın Tür
kân Seçkin, buyurunuz. 

Açık oylamada oyunu kullanmayanlar varsa 
lütfen kullansınlar. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Önergem üzerinde bir ufak tashih yaparak 
Başkanlığa yenisini takdim edeceğim. Şöyle ki: 
Madde 55, bend 2 ile 3 araşma şu ifadenin ek
lenmesini istiyorum : «Ancak, kooperatifler 
ekonomik ve sosyal gelişimini tamamlayınca
ya kadar, ekseriyeti kooperatif ortağı üyeler
den olmak şartiyle, kooperatiflerin geliştiril
mesi ile ilgili kamu kuruluşlarından bir veya 
iki üye yönetim kurulunda görev alır.» 

Bu husustaki önergemi de takdim ediyorum. 
Bunun gerekçesini de şöyle izah etmeye ça

lışacağım : Memleketimizde kooperatifçiliğin 
geliştirilmesi ile görevli kamu kuruluşlarının 
kooperatiflerle yakın ilişkileri şartır. Bu ilgi 
demokratik idare tarzını, yönetim kurulunda
ki üye sayısı oranını bozmamak kaydiyle, biz
zat yönetime katılmakla fayda sağlıyabilir. 
Aksi halde, yalnız yol gösterici ilgiden bekle
nilen fayda elde edilemez. Memleketimizde koo
peratifçilik eğitimi maalesef henüz daha ge
lişmemiş ve noksandır, ilgili kuruluş temsil
cilerinin yönetime katılmasından büyük fayda
lar sağlanır. Ancak, demokratik idare tarzı
nı bozmamak için de, ekseriyetin kooperatif 
ortağı üyelerden olması şarttır. Bu orana 
bağlı kalmak fikrine sahibim. Bugüne kadar 
kooperatifler için özel bir banka kurulmadığına, 
iyi finanse edilmediğine, henüz toprak refor
mu memleketimizde yapılmamış olduğuna gö
re, köklü reformlara gidilmemiş olması bakı
mından, meselâ sosyal konutlar sorunu gibi, 
hattâ bugün diğer ülkelerden yardım alırken, 
bu yardımları da şartlı alma durumu içinde 
olduğumuza göre, kooperatiflerin muayyen el
lerde, finanse eksikliğinden, eğitim, yönetim 
eksikliğinden soysuzlaşmıyacağını nasıl kestire
biliriz? 

Burada bir endişeye düşmekteyim. Halen 
geri kalmış bir ülke olarak nitelendirildiğimiz 
için, malî güçte zayıf durumdayız. Eğitim gü
cümüz de keza. Bu çeşitli vesilelerle ve ka
nunlarla ve bütçe müzakereleri suretiyle orta
ya çıkan bir gerçek konudur. 

Yine, bugün italya'da toprak reformu uy
gulaması yapılırken, bunun iyi tatbikat gör
müş olabilmesi için, Devlet memurları koopera
tiflerin yönetiminde vazife almışlardır. Türki
ye, italya'dan bugün iktisaden daha ileri olma
dığına göre, toprak reformunu da uygulama-
mış olduğumuza göre, yakın bir ülkeden de 
misal vermiş olmakla, yönetime, kooperatif
lerle ilgili kamu kuruluşlarından iştirakin ol
masını ve bu iştirakin şimdilik demokratik 
usule bağlı kalarak, üye sayısının oranını aş
mamak kaydiyle olmasını arzu ve talebetmek-
teyim. Bugünkü Türkiye şartları budur. Yok
sa, kısa bir süre içerisinde kooperatifçiliği soy
suzlaştırmak kolay ve mümkün olacaktır. Bu
nun pek çok örneklerini vermek mümkündür. 
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önergeme itibar edilmesini rica edeceğim. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı, bu
yurun. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlarım, 

Değerli arkadaşlarımızın iyi niyetle getir
miş olduğu teklifi bendeniz şu bakımdan isa
betli göremiyorum : Biz kooperatifleri bir de
mokratik espiri etrafında toplamak istiyoruz. 
Hangi ölçülerle kooperatif demokratiktir, han
gi ölçülerle demokratik değildir? işte, mecburi 
olarak Devlet bunda yer alır dediniz mi, o koo
peratifin demokratik vasfı kaybolur. O se
beple müsaade buyurun, biz Devletten, Dev
let kuruluşlarından kooperatife müzahir olması 
istikametinde çok şeyler bekliyoruz, ama koo
peratifin idaresi hususunda kooperatif kendi 
kendisini idare etsin, kendi kendisini idare 
etmeyi öğrensin. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Yok. 
Şimdi Sayın Türkân Seçkin bu konuşması 

sırasında bir önerge verdi. Malûmunuz oldu
ğu üzere önergeleri almıyoruz. Bir muayyen 
tarihe kadar alındı. Yalnız bu önergesi evvelce 
vermiş olduğu ve görüşme konusu olan öner
gesinden bambaşka yeni bir önerge değil, sa
dece ibare tashihi yapıyor; iki kelimeyi unut
tum, değiştiriyorum, diyor. Şimdi bu önerge
sini, şu tashih edilmiş şekliyle okutup, komis
yonun da mütalâasını alarak oyunuza sunaca
ğım. 

önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
r Kooperatifler kanun tasarısının bölüm 5, 

sayfa 91, madde 55, paragraf 2 den sonra aşa
ğıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Edirne 
Türkân Seçkin 

«Madde 55. — Ancak, kooperatifler ekono
mik ve sosyal gelişmelerini tamamlayıncaya 
kadar ekseriyeti kooperatif ortağı üyelerinden 
olmak şartiyle kooperatiflerin geliştirilme
siyle ilgili kamu kuruluşundan bir veya iki üye 
yönetim kurulunda görev alır.» 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, 55 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, açık oylamada oyunu kullanmamış 
arkadaşımız var mı? Yok. Açık oylama işle
mi bitmiştir, kutuları kaldırınız. 

56 ncı maddeyi okutuyorum. 
II - Üyelik şartlan : 
Madde 56. — Yönetim Kurulu üyelerinin ve 

tüzel kişi olan ortakların temsilcilerinin çoğun
luğunun Türk tabiiyetinde olması şarttır. Bun
lardan birkaçı kooperatifi temsil yetkisini haiz 
murahhas üye seçebilir. 

Yönetim Kuruluna üye olabilmek için yüz 
kızartıcı bir suçtan veya ağır hapsi gerektiren 
bir cürümden dolayı mahkûm edilmemiş olmak 
şarttır. 

Murahhas üyelerin seçilmesi ve değiştiril
mesi Ticaret Siciline tescil ettirilir. 

BAŞKAN — 2 tane tadil önergesi var, onla
rı da okutuyorum efendim : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kooperatifler kanunu tasarısının 56 ncı 

maddesinin 1 nci fıkrasının kaldırılmasını arz 
ve teklif ediyorum. 

Reşit Ülker 
istanbul 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kooperatifler kanun tasarısının 56 ncı mad

desinde yönetim kuruluna üye olma şartlan sa
yılmaktadır. 

Tasarının 1 nci maddesinin görüşülmesi sı
rasında arz edilen sebeplerle tüzel kişi olan or
taklar hakkındaki hükmün bu maddeden çıka
rılması gerekmektedir. 

Tasan metninde siyasi partilerin yönetimin
de görev alan ortakların aynı zamanda koope
ratif yönetim kurulu üyeliğine seçilemiyecek-
leri hükmü bulunuyordu. Bu hüküm Geçici 
Komisyon tarafından metinden çıkanlmıştır. 
Halbuki kooperatiflerin siyasi tarafsızlıklarını 
korumak ve demokratik işleyişlerini her türlü 
engelden kurtarmak için bu seçilememe fıkra
sının yeniden metne konmasında büyük fayda 
vardır. 
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Bu sebeplerle 56 ncı maddenin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Murat öner 

Değiştirilen madde : 
«Madde 56. — Yönetim kurulu üyelerinin 

ve kooperatif temsilcilerinin Türkiye vatan
daşı olmaları şarttır. 

Yönetim kuruluna üye olabilmek için yüz 
kızartıcı bir suçtan veya ağır hapsi gerektiren 
bir cürümden dolayı mahkûm edilmiş olmamak 
şarttır. 

Yönetim kurulu üyeliğine ve temsilciliğine 
seçilme ve değiştirilme ticaret siciline tescil 
ettirilir. Siyasi partilerin ilçe, il ve merkez ku
rulları yönetiminde görev alan ortaklar aynı 
zamanda kooperatif yönetim kurulu üyeliğine 
seçilemezler.» 

BAŞKAN — Sayın Murat öner, buyurun. 
MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — De

ğerli arkadaşlarım, Hükümetçe Meclise sevk 
edilen tasarının 56 ncı maddesinde 2 nci fıkra 
olarak önemli bir hüküm mevcuttu ve bu fıkra 
«siyasi partilerin ilçe, il ve merkez kurulları 
yönetiminde görev alan ortaklar aynı zaman
da kooperatif yönetim kurulu üyeliğine seçile
mezler.» şeklinde idi. 

Geçici Komisyonda tasarı konuşulurken, 
bu hükmün Anayasaya aykırı olduğu görüşü 
savunulmuş ve bu fıkra komisyon tarafından 
metinden çıkarılmıştır. 

Bir de aynı maddenin 1 nci fıkrasında, 
Türk vatandaşı olmıyanların yönetim kuru
lunda'çoğunluk teşkil edemiyecekleri, tüzel 
kişi olan ortakların temsilcileri hakkında hü
küm var. 

Kanun tasarısının 1 nci maddesinde, biz 
kamu tüzel kişilerinin dahi kooperatife ortak 
olmamalarını istiyen bir teklif yapmıştık. 
56 ncı madde de bu teklifimize muvazi bir fık
ra hazırlamıştık. Bu teklifimiz kabul edilmedi. 

Yine tasarının 8 nci maddesinde ortaklık 
vasıflan sayılırken, ancak Türk vatandaşı olan
ların kooperatiflere ortak olabilmesini sağlı-
yan bir teklif arz etmiştik. Bu teklifimiz de il
tifat görmedi. 

Bilhassa bu teklifimizin müzakeresi sıra
sında gerek komisyonun, gerek sayın Baka

nın beyanlarından anlaşıldı ki, Türkiye'de otu
ran yabancılar kooperatiflere ortak olabile
cekleri gibi, Türkiye'de oturmıyan yabancılar 
dahi Türkiye'deki kooperatiflere ortak olabile
cekler. Bizim teklifimiz reddedildiği için bu 
izahlar muvacehesinde yabancılar nerede otu-
rurlarsa otursunlar Türkiye'deki kooperatifle
re ortak olabilecekler. 

Bunu arz edişimin sebebi şu; teklifimizin 
birinci fıkrasında, işte bu tasarının 1 ve 8 nci 
maddesiyle paralel kısım vardı, bunu hatır
latmak için. Bu teklifimiz 1 nci ve 8 nci mad
dede reddedildiğine göre, 56 ncı maddenin 
1 nci fıkrası olmak üzere yaptığımız teklif 
şimdi askıda kalmaktadır. Bu yüzden diğer 
fıkra üzerinde duracağım. 

Değerli arkadaşlarım, kooperatiflerin özel
likle Türkiye'de az gelişmiş ülkelerde gelişe
bilmeleri gerek özel sermaye kesiminden, ge
rek kamu kesiminden ve her türlü kamu gücü 
tarafından her çeşit, maddi, mânevi baskının 
dışında kooperatif hareketinin yapılması ile 
mümkün olacaktır. Kooperatifçilikte en önemli 
esas, kooperatifin demokratik işleyişi olduğu 
gibi, yine kooperatifin siyasi tarafsızlığıdır. 
Kooperatifler siyoseten tarafsız hareket eder
ler. Tasarının 92 nci maddesinde buna ait hü
kümler var. 

Diyecekler ki bize... 

BAŞKAN — Sayın Murat öner, vaktiniz 
doldu efendim. 

MURAT ÖNER (Devamla) — Birkaç dakika 
daha uzatabilir miyiz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, birkaç daki
ka içerisinde lütfen bitirin. 

MURAT ÖNER (Devamla) — 92 nci mad
dede; kooperatif toplantılannda ve kooperatif 
tesislerinde siyasi faaliyet gösterilemiyeceği, ko
operatif faaliyetlerinin siyasete âlet edilemiyece-
ği, siyasi partilerden veya ona bağlı kuruluş
lardan yardım almamıyacağı yazılı ve bu yasak
lar da çeşitli cezalarla teyidedilmiş diyecekler
dir. Ama bu ceza ile işin bitmiyeceğini bilmek 
lâzımdır. Mademki kooperatiflerin siyasi ta
rafsızlığının arzu ettiğimizi 92 nci maddede be
lirtik, onun diğer tedbirlerini de alalım. Türki
ye'de cereyan eden birçok hâdiseler vardır ki 
hepimiz biliriz, kooperatiflerde siyasi tarafsız
lık henüz sağlanmış değil. Eğer Hükümet tasa-
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rısındaki gibi «Siyasi partilerin ilçe, il ve mer
kez kuruluşlarında, yönetim kurullarında, yöne
timinde görev alanlar, kooperatiflerin de yö
netiminde görev alamazlar.» hükmü kabul edi
lirse siyasi tarafsızlığı samimi olarak arzuladı
ğımız meydana çıkacaktır. Teklifimize, bilhassa 
bu fıkra yönünden, iltifat buyurulmasını istir
ham ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT **LKER (İstanbul) — Vaz geçtim 

efendim, 
BA r iN — Sayın Hamdi Orhon. 
HA ıDi ORHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlar, 
Kooperatifler Kanunu konuşulurken, Türk 

kooperatifçiliğinin içine yabancıların üye olma
ması üzerinde uzun izahat vermiştim. Yüksek 
Meclis aksini tasvip buyurdu. 

Şimdi bu kâfi gelmiyormuş gibi, yönetime 
yabancıları katıyorsunuz. O da kâfi gelmiyor, bir 
miktarını temsilci olarak da kabul ediyorsunuz. 
İstirham ediyorum, üye olarak girmelerini tas
vip buyurdu Yüce Meclis, ama yönetime yabancı
ları sokmayalım. Biri bu. 

İkincisi; kooperatifler Türkiye'de acaba niçin 
inkişaf etmiyor, Ticaret Bakanlığının başında 
kooperatif kavgalarının sonu niçin gelmiyor, se
bebini araştırmamız lâzımgelir. Bugün koopera
tifçiliğin inkişafına mâni olan sebeplerin başın
da kooperatifler arasındaki seçimlerde olsun, 
şevki idarede olsun, kıyamet koparan partici
liğin bu kooperatiflere hâkim olması gelir. Bu
nu kaldırmalıyız. 

Anayasadan hüküm okuyacağım. Hükümetin 
tasarısında haklı olarak, tahmin ederim ki Ana
yasadaki hükümlere de muvazi olarak muayyen 
kurumlarda vazife almış partilileri kooperatif 
yönetimine sokmak istememiştir. Ama bizim 
Komisyonumuz Hükümet tasarısından bunu çı
karmıştır. 

Arkadaşar, Anayasanın 119 ncu maddesi, de
ğil bu gibi teşekküllerin içine aktif vazife alan 
partililerin girmesini, Devlet tarafından yardım 
gören âmme menfaatine hadim dernekler ile 
Kızılay gibi Milletlerarası statüye sahibolan der
neklerin yönetim kurullarına partiliyi dahi sok
muyor. Ne diyor «direnler» diyor «bir par
tilinin bu derneklere girebilmesi için partisinden 

ayrılması lâzımdır.» diyor. Madde 119 zu oku
yacağım, bunun üzerinde münakaşa etmeye hiç
birimizin hakkı yok. Memurlar kısmını okumu
yorum. 

«Kamu yararına çalışan derneklerden özel 
genel kaynakları ve özel imkânları kanunen 
sağlanmış olanların merkez kurullarında görev 
alanlar siyasi parti üyesi olamazlar.» Yani, bu 
arz ettiğim derneklerin bünyesine dahi siyasi 
partili olanların girmesini meriediyor Anayasa. 
Biz ne yapıyoruz? Ticaret Bakanlığının en 
çok huzurunu kaçıran ve Ticaret Bakanlarını 
zaman zaman partizan hareketere sevk etmek 
zorunda bırakan yönetim kurulu üyelerini bu
nun içine sokuyoruz. 

Ben Sayın Bakanın yerinde olsam, arkadaş
lar, bakanlığımın huzuru için, kooperatifle
rin huzuru için benim tasarımda getirdiğim, 
«benim» dediğim, Hükümetimizin tasarısı, 
partilerde vazife alanları Allah rızası için bun
ların içine sokmıyalım der, kendi tasarımın bu
rada müdafaasını yapardım. Belki ümit ede
rim çıkar yapar. 

Binaenaleyh rica ediyorum, 1) Siyasi parti
lerde vazife alanlar, dikkat buyurun «partili» 
demiyorum, Hükümetin tasarısında olduğu gi
bi, Anayasaya do, uygun düşer, kooperatif ku
rullarında yer vermiyelim. 

2) Yabancıları idareye iştirak ettirmiye-
lim, arkadaşlar. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — M. P. Grupu adına Sayın Hil

mi İzgüzar, buyurun 
M P GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 

(Sinop) — Muhterem Başkan, muhterem mil-
etvekilleri; tasarının 56 ncı maddesi üzerinde 
bendeniz de M. P. nin görüşlerini kısaca arz et
mek istiyorum. 

Hükümetin teklifinde 56 ncı madde , arka
daşlarımın da üzerinde durduğu veçhile, yöne
tim kurulu üyeliklerinin ekseriyetinin gerek 
ferdi olsun, gerek tüzelkişi ortaklan temsil 
eden üyeler olsun, Türk tabiiyetine mensup 
insanlardan teşekkül edeceğine dair hüküm Ge-
çidi Komisyonun değişiklik önergesine de ay
nen intikal ettirilmiştir. Bu noktaya her han
gi bir şekilde diyeceğimiz yoktur, yerindedir. 

Ancak «siyasi partilerin ilçe, il ve merkez 
kurulları yönetiminde görev alan ortaklar avnı 
zamanda kooperatif yönetim kurulu üyeliğine 
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seçilemezler,» kaydının Hükümetin teklifinde 
yer almış olmasını biz memnuniyetle karşıla
makla beraber, hangi sebep ve zihniyetle Ge
çici Komisyon tarafından bu hükmün çıkarıl
dığını öğrenemedik. Benden önce konuşan ar
kadaşımın ifade ettiği gibi, Anayasanın 119 
ncu maddesi, tamamen sarih bir hüküm getirmiş 
bulunmaktadır. 119 ncu maddede «Memurlar 
ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yönetim ve 
denetim işlerinde çalışanlar ve kamu yararına 
çalışan derneklerden özel gelir kaynakları ve 
özel imkânları kanunla sağlanmış olanların 
merkez kurullarında görev alanlar siyasi par
tilere üye olamazlar. Memurlar ve Kamu İkti
sadi Teşebbüslerinde çalışanlar görevlerini ye
rine getirirken vatandaşlar arasında siyasi ka-
naatlarından dolayı her hangi bir ayırım yapa
mazlar. Bu esaslara aykırı hareketleri mahke
me hükmü ile sabit olanlar kamu hizmetlerin
den temelli çıkarılırlar.» Kaydını ele aldığımız, 
aynı zamanda kanunun 92 nci maddesini de 
okuğumuz zaman Hükümet teklifinde yer alan 
«siyasi partilere mensübolan kimilerin koopera
tif yönetim kurulu üyeliğine seçilemezler.» kay
dının çok yerinde olduğunu görürüz. Her ne 
kadar Anayasaya aykırı olduğu iddiaısiyle çı
karıldığı ortaya atılıyor ise de biz bunu, her 
halde bizden sonra açıklamada bulunacak olan 
Komisyonun veyahut da Hükümet temsilcile
rinin ağzmdsn dinlemek suretiyle daha iyi bir 
fikir sahibi olacağız. 

Kooperatifler, millî ekonominin gelişmesinde 
ve geri kalmış ülkelerde halik yararına çalışan, 
en büyük fonksiyonu ifa eden bir teşekküldür. 
Anayasanın 51 nci maddesindeki Devletin her 
türlü kooperatifi destekliyeceği yardım edeceği 
fikrini de ele alırsak, bu kooperatiflerin ta
mamen objektif çalışabilmesi ve kamu hizmetin
de bihakkın vazifesini ifa etmesi için koope
ratiflere, uzaktan veya yakından, siyasi parti 
mensuplarının girmemesi hem kanunların tat
biki mevkiinde bulunan hükümetler bakımın
dan, hem de vatandaşlar bakımından yerinde 
olur. 

Hükümetin teklifini, yine Hükümeti temsil 
eden Ticaret Bakanı arkadaşımızın kabul ede
ceğini, iktidar kanadının da buna müspet oy 
vereceği kanaatini biz taşımaktayız. Bizim gö
rüşümüz. Hükümet teklifinin tahindedir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı, buyu
runuz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkaidaşlarım; ben Hükümet tek
lifiyle beraberini. Komisyonda nasıl oldu da bu 
madde değiştirildi, hayret etmekteyim. Komis
yonda çalışıp maddeyi bu hale sokan arkadaş
larım beni affetsinler; sanki yerde değil de çok 
ideal ufuklarda uçmuşlar, Türkiye'de dönmek
te ve cereyan etmekte olan gerçeği görmemiş
ler. 

Demin de dediğim gibi, kanunlar ve madde
ler ne kadar iyi, ideal ölçüde çıkrsa çıksın, ger
çeği görmedikçe, vatandaşın içimde bulunduğu 
şartlara dayanmadıkça huzurun değil, huzur
suzluğun vâsıtası olacaktır. 

Bugün Türkiye'de siyasi partilere mensup 
bir kimse ilde, ilçede veya kurullarında vazife 
alacak, sonra da kooperatife seçilecek ve poli
tika yapmıyacak... Affedin beni, Harun El Reşid 
zamanında yaşıyan ve halifenin dediğini yap
mamak için zindanlarla atılan, sopayı yiyen 
İmam-ı Âzam Hazretlerimi daha kurula seçse-
niz, bir partiye mensup ise, mutlak ve mutlak 
parti tutacaktır. İnsan yaradılışıdır bu, buna 
mâni olamazsınız. 

Ben nefsime hâkim ve vicdanıma esir ola
rak söylüyorum; gelin vazgeçin bundan. Han
gi partiden olursa olsun, kooperatiflere politi
kacı girmesin. Girdikten sonra dozu, derecesi 
ne olursa olsun kanun gayesine varmıyacak, 
kooperatiflerin maksudunda gizli olan faydayı 
sağlamıyacaktır. Hepiniz, ben de dâhil, rahat
sız olacağız. Bunu buradan çıkaralım; koopera
tifin huzuru için çıkaralım, verimi için çıkara
lım. 

Naçizane başımdan geçti; ben Türk Eğitim 
Derneğinde ve Kzılay G/emel Kurulunda üye idim. 
Anayasanın âmir hükmüne göre, menafii umu-
miyeye hadim cemiyetlerde ve derneklerde bir 
politikacı milletvekilli vazife almışsa, Hazine
den yardım gören derneklerden istifası gereki
yor idi, o hükme göre istifa ettim. Açıkça söy
lüyorum; insan oğludur bu, yakınlarına, dost
larına, menısuboMuğu siyasi ekollere tesiri var
dır, tesir altında kalacaktır. Gelin, anahüküm 
bunu kabul ettikten sonra onun ışığında çığır 
açacak bu kanunda da politika kokutmıyalım, 
çıkaralım derim. 

Hürmetlerimle efendim. 
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BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu adı
na Sayın Ali Karcı. 

T. i. P. GRUPU ADINA ALİ KARCI (Ada
na) — Sayın Başkan,, sayın milletvekilleri; Öner 
arkadaşımızın getirdiği teklif yeni iki öge, İM 
unsur getiriyor. Bunlardan bir tanesi doğrudan 
doğruya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 
yönetime el koymaları, ikinci öge, politik etki
yi ortadan kaldırmak. 

Simidi, biüyorsunuz Kooperatifler kanunu
nun 1 nci maddesinde biz bir değişiklik iste
miştik ve değişiklik şu idi: «Kooperatifler kâr 
amaciyle kurulamaz.» Oysaki Büyük Meclis bu
nu reddetti. Bu ret, «Kâr amaciyle kurulur.» 
«ınlamı taşır. Evvelâ Kooperatifler kanunu bir 
anonim şirket düşüncesi etrafında ve içinde çı
kıyor zaiten. İkincisi, hepinizin de bildiği gaibi, 
bu maddelerde, aktif ve paslifleriyle bir koope
ratifin kendisini bir iktisadi Devlet Teşekkülü
ne devretmesi imkânı var. Şimdi düşünün; bu 
teklif açışımdan değerlendirin lütfen, kişi hem 
bir partinin yönetim kurulu üyesi olacak, hem 
kooperatifin üyesi olacak ve sonra kendisini ra
hatlıkla bir iktisadi Devlet Teşekkülüne, bütün 
alŞbif ve pasifi ile kabul ettirecek. Binaenaleyh, 
bunu ortadan kaldırmanın yolu, berşeyden önce, 
Murat öner arkadaşımızın verdiği önergeye evet 
demekle mümkün olacak. Aksi takdirde aktif ve 
pasifleriyle kendisini o politik kişi kooperatifi 
'de dâhil olmak üzere belki 3 milyon, belki 5 mil
yon zararı her hangi bir iktisadi Devlet Teşek
külüne yıkar. 

Türkiye geri kalmış bir memlekettir. Geri 
kalmış memleketlerde genellikle bunların müş
terek taraflarından bir tanesi de, bu gibi der
neklere siyasi baskının rahatlıkla girmesi, ğire-
bilmuesidir. Şimdi bu teklif kabul edildiği tak
dirde girmiyecek mü? Siyasi baiskı elbette gene 
girecek, kabul ediyorum, ama, ne de olsa azala
cak. Hiç olmazsa biz vicdan huzuru içinde bu
nu koyarız, ama iyiniyet sahibi olmıyan iki kişi 
gelir, baskıyı kullanır, Ticaret Bakanına baskı
yı kullanır, o günkü Ticaret Bakanının duru
muna bağlı, ben Sayın Ticaret Bakanı için her 
hangi bir şey söylemiyorum. Bu, aklımın ke
narından da geçmez. Ama birisi mukavemet 
eder, birisi mukavemet edemez. Biz bunu koy
makla, hiç olmazsa, biraz önce Orhon arkada
şımın da söylediği gibi, Ticaret Bakanını bir 

yerde zor ve müşkül durumda olmakta kurtar
mış oluruz. 

T.t.P. Meclis Grupu bu önergeye olumlu oy 
kullanacaktır. Hiç zannetmiyorum ki, bütün 
bunlardan sonra gerek iktidara mensup, gerek
se muhalefet partilerine mensubolan arkadaşla
rımız bu önergenin aleyhinde oy kullansınlar, 
bunu hiç tahmin etmiyorum. Çünkü gerçekten, 
zaten her ne kadar adı Kooperatif Kanunu ise 
de, bir anonim şirket havası içinde giden bu 
kanunu hiç olmazsa siyasi etkilerden kurtarma 
yolunu göstermiş olan bu teklife evet demekle 
hizmet etmiş oluruz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı, buyu
run. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Ben de söz 
istemiştim. 

BAŞKAN — Yazılı efendim, hepiniz sırada
sınız. Arz edeyim sırayi, Sayın Savacı'dan son
ra Mehmet Ali Aytaş, Sayın Çelikbaş, Sayın 
Akçaoğlu, Sayın Kırbaşlı, Sayın Sabri özcan 
San. 

Yalnız yeterlik önergesi de geldi... 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Yeterliğin 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz bu önergeyi 
iki bölümde mütalâa ediyorum. Bölümün birin
ci kısmını müspet mütalâa ediyorum, kendi za-
viyamden. İkinci kısmını ise, Komisyonun değiş-
tirişi istikametinde yer almasında bir hususi
yet, isabet görüyorum. Şöyle ki : Kooperatifle
rin millî ekonomide önemli rolleri vardır. Tür
kiye'de de ilerdeki yıllarda kooperatiflerin bu 
rollerinin artacağı, Türk ekonomisi üzerinde, 
Türkiye'nin üretimi ve tüketimi üzerinde ağır
lıkları olacağı, bu sebeple bunları sevk ve ida
re edecek, bunların birliklerinde, bunların ic
ra heyetlerinde görev alacak kimselerin yabancı, 
olmalarına katiyen gönlüm razı olmuyor. 

Çünkü arkadaşlarım, hâni iki kişi girsin, ek
seriyet Türk tabaalı olan kimselerde denilecek 
ve iş biraz hafif gösterilecek. Fakat buna dahi 
müsamaha etmemek lâzım. Çünkü kooperatifçi
liğin bir beynelmilel yapısı, bir de Türkiye'ye 
göre, millî yapısı vardır. Bizim millî kooperatif-
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çiliğimizin, kendimize mahsus kooperatifçiliği
mizin gelişmesini istiyoruz. Bu gelişme çizgi
si üzerinde yabancıların rol almasının bilmiyo
rum, acaba bu millî gelişmeye müspet yönde mi 
tesiri olur, menfi yönde mi tesiri olur? O ba
kımdan bir türlü şüpheden kurtulamıyoruz. Da
ha evvel bu maddenin bir münasebetle müza
keresini yaptık. Yine ısrar ediyorum yabancı
ların, hele hele icra heyetlerinde, yönetim ku
rullarında vazife almasına müsamaha buyurma
yınız. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci kısmına ge
lince, değerli arkadaşımız önergesinde siyasi 
partilerde görev alan kimselerin kooperatif yö
netim kurullarında görev almamasını talebedi-
yor. Siyasi partilerden, her nedense, bizim bu 
son zamanlarda bir başka türlü tevahhuş edişi
miz müşahade ediliyor. 

Siyasi partiler, haddizatında muhterem ar
kadaşlarım, halkın tercihlerini aksettiren, ta
bandaki milletin hususiyetlerini, milletin ihti
yaçlarını temsil eden kimselerdir. Bunlar halk 
liderleridir, millet liderleridir. Bunların koope
ratiflerde, kooperatif yönetimlerinde vazife al
malarında fayda vardır. Zarar görmiyorum. 
Aslolan kooperatifçiliğe particiliği sokmanın 
önlenmesidir. Acaba parti yönetim kurullarında 
vazife alan kimseleri kooperatif yönetim kuru
luna soktuğumuzda particiliği bu yönde teşvik 
mi ederiz, yoksa ikinci derecede, üçüncü derece
de parti militanlarını kooperatif yönetim kurul
larında görevlendirmek suretiyle mi daha zi
yade particilik havasını kooperatiflere koruz? 
Mesele bu değildir arkadaşlarım. Mesele, zih
niyet meselesidir, bir tekâmül meselesidir. Koo
peratifçilikte particilik olur mu, olmaz mı? İşte 
Türkiye'deki kooperatifçiliğin bir problemi de 
budur. Kooperatifçilikte particilik yapmamak
tır. Her vatandaşın bir siyasi görüşü vardır ve 
siyasi partilerde görev alır, vazife alır. Bu da 
en tabiî hakkıdır bir vatandaşın. Bu vatandaşa, 
bilmiyorum hangi mahzurlar tahtında, siz siya
si partilerde görev alıyorsunuz, kooperatif de
nilen sosyal kuruluşlarda görev alamıyacaksı-
nız, filhakika mahzuru vardır, denecek. 

BAŞKAN — Sayın Savacı, vaktiniz doldu. 
SABAHATTİN SAVACI (Devamla) — Biti 

riyorum Sayın Başkanım. Ben bu mahzura or
tak olamıyorum. Arkadaşlarım beni mazur gör

sünler, takrir sahipleri mazur görsünler. Biz 
kooperatifçilikte, particiliği tekâmül ettirerek, 
geliştirerek mahzuru önliyelim ve kooperatifçi
likte particilik değil, kooperatifçilik ruhunu 
hâkim kılalım. Orada vazife alan hangi partiye 
mensubolursa olsun, kooperatifin müşterek men
faatinde birleşirler. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir. Hü
kümet adına konuşacak mısınız Sayın Bakan? 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 

(Bursa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
müzakere etmekte olduğumuz Kooperatifler Ka
nununun en iyi şekilde çıkması arzusu içinde ol
duğunuzu kabul ediyorum. Burada izhar edilen 
fikirlerin tamamen bu maksadın tahakkukuna 
matuf olduğunu kabul ederek huzurunuzda fi
kirlerimi beyan edeceğim. 

Şimdi, değerli arkadaşlarımın en çok üzerin
de durdukları husus, yönetim kurulu üyeleri 
arasına yabancı tabiiyetlilerin girmiş olmasına 
ait endişeleridir. Bildiğiniz gibi, bu madde ile 
alâkalı ortaklık statüsü içerisinde yabancı tebaa-
lıya da kooperatif ortağı olma imkânını verdi
ğimiz için, bunların yönetim kuruluna seçilme 
hakkını kaldıran bir hükmü kabul etmek, Koo
peratif Kanununun anaprensiplerine aykırı dü
şüyor. O sebepledir ki biz, bunu ekseriyeti Türk 
tabiiyetinde olmak kaydı ile sınırlandırmak su
retiyle arkadaşlarımızın izhar ettikleri endişeyi 
böylece disipline etmiş olduğumuzu kabul edi
yoruz. Bu görüşten hareket ederek inanıyorum 
ki Sayın Geçici Komisyon üyeleri de aynı pren
sibi, kendi görüşleri içinde, maddeye almış bu
lunuyorlar. 

Arkadaşlarımın itiraz ettikleri diğer bir hu
sus, siyasi partilerin muhtelif kademelerdeki 
yönetim kurullarında vazife gören üyelerin, aynı 
zamanda kooperatif yönetim kurullarında va
zife almasındaki mahzurlardır. Hükümet tasa
rısı bu istikamette sevk edilmiştir. Fakat Ko
misyon, burada şimdi müzakere ettiğiniz şekil
deki değişikliğe ilâveten 92 nci maddede bir ilâve 
daha yapmıştır. 92 nci maddede getirilen ilâve, 
o maddenin müzakeresi sırasında izahı yapıla-
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cağı gibi, ayrıca buradaki hükümle ilgili ol
duğu için, huzurunuzda bunu tekrarlamayı 
faydalı görüyorum. Hükümet tasarısında ge
len şekil, 92 nci madde de «kooperatif toplan
tılarında ve kooperatif tesislerinde siyasi faali
yet gösterilemez, kooperatif faaliyetleri siyasi 
maksatlara alet edilemez» tarzında bir cümle 
ile tesbit edilmiştir. Geçici Komisyon, bunu 
daha da genişletmiş ve «kooperatifler siyasi 
partilerden veya onlara bağlı teşekküllerden 
her hangi bir surette maddi yardım kabul ede
mez, onlara maddi yardımda bulunamazlar. 
İkinci fıkra hükmüne aylan hareket eden 
kooperatif kurucuları, yönetim kurulu baş
kan ve üyeleri, bu fiil genel kurulda vukubul-
muşsa bunu mümkün Halan genel kurul baş
kanı üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır» tarzında bir hüküm ile koopera
tif içinde siyasi faaliyetlerin önlenmesine ait 
bu tarz genişletici bir hükmü ilâve ettikleri 
içindir ki biz 56 ncı maddede, Hükümet olarak, 
getirmiş olduğumuz hükmü bu tarzda sayın ar
kadaşlarımıza iltihak zorunluğunu gördük. 

Şimdi bu zorunluğu doğuran bir başka hâ
diseyi de huzurunuzda tekrarlamak istiyorum. 
Hatırlayacağınız üzere 2834 sayılı Kanuna da
yalı tarım satış kooperatiflerinin anasözleşme-
lerinde bâzı tadiller getirmiş idik. Bu tadille
rin içinde, Hükümet tasarısında, yer alan bu 
56 ncı madde de yer alıyordu. Arkadaşlarımı
zın bir kısmı iyi hatırlayacaklardır, geniş şekil
de her partiden bu hükme reaksiyon gösteril
miş ve hakkımızda Danıştayda dâva açılmıştır. 
Şu halde ben, bütün arkadaşlarımın iyi niyet 
ve hassasiyetine iştirak ederek, diyorum ki, 
sizler iyi niyetle bu hükmü, bu teklifi getiri
yorsunuz, fakat meseleyi bir başka açıdan da 
ele almak zorunluğumuzu unutmamak gere
kiyor; umumiyetle küçük yerlerde siyasi par
tilerin yönetim kurullarında üye olanlar iyi 
niyetli, önder kimseler oluyor. Kooperatiflerin 
yönetim kurullarında bu tip iyi niyetli önder 
kimselerin zaruretini her zaman duyduğumuz 
içindir ki, bu gerçeği de reddetmeme-
durumunda kalıyoruz. Onun için arkadaşlarım, 
Komisyonun getirdiği 92 nci maddedeki ilâve 
tadilden zannederim ki, kendilerini rahatsız 
eden konu bakımından tatmin ol?,caklarına 
inanıyorum. Bu sebepten söz aldım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Son söz Sayın Mehmet Ali 
Aytaş'indir, buyrunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına mı görüşecek
siniz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Aytaç, bir dakikanızı 
rica edeyim, efendim. 

Buyrunuz Sayın Kasım önadım. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri, 56 ncı maddesi üzerinde değer
li arkadaşlarımız bâzı mütalâalarda bulundu. 
Bendeniz bu tasarının birinci maddesinin mü
zakeresine başlandığı vakit zamanın dar olu
şu, tasarının süratle kanunlaşmasında büyük 
memleket menfaati olduğu, esasen politik bir 
kanun olmıyan Kooperatifler Kanununun 
süratle geçmesi için Yüce Meclisin değerli üye
lerinden ricada bulunmuştum. 

8 nci maddenin müzakeresinde de çok de
ğerli milletvekili arkadaşımız Hamdi Bey bu 
yabancı meselesine takıldı, o zaman da ifade 
ettik,bu tasarı hür kooperatifçiliği getiriyor, 
dedik. Şayet kooperatif genel ve yönetim ku
rulları menfaat görürse, bilhassa yaş sebze ve 
meyvacılığın üzerinde durduk, Türkiye'nin 
sebze ve meyvasınm pazarlama meselesi büyük 
bir problemdir. Bir yabancı ortak olabilir. Sta
tülerin ve anasözleşmelerin tasdiki Ticaret Ba
kanlığına aittir. Ortaklar genel kurulu bir ku
ruşunu bile kimseye kaptırmaz. Görüyorum 
bu tasarının müzakeresi esnasında, yönetim 
kurullarından âdeta şüphe ediyoruz. Bâzı sa
yın arkadaşlarımızın konuşmalarından onu çı
kardım. Gerçek böyle değil. Temelinde oy ya
tan ister kooperatif olsun, ister dernek ol
sun, her müesseseye herkesin itimadetmesi 
şarttır. Böyle değil, işin bu kısmına girmiyo
rum. 

Şimdi, bir yabancı meselesi tutturuldu. 
Kim bu yabancı, hangi kooperatife girmiş, ne 
yapmış, var mı böyle bir şey, buna kooperatif
ler müsaade eder mi? Menfaati varsa o koope
ratifin, genel prensipleri getirilmiş, ortak ka
bul eder. Hem «Eşitlik prensibini getireceğiz» 
diyeceksiniz, hem ortaklığa kabul edeceksiniz, 
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sonra da adama seçilme hakkı vermiyeceksiniz. 
O zaman bu kanun demokratik olmaz. Risk ta
şıyan, risk iştirak eden, sermaye yatıran her
kesin bir şirkete, bir kooperatife seçilme hak
lan vardır. Bâzı arkadaşlar birtakım çevrele
rin uydurduğu «Siyasi spekülâsyon» «Yaban
cı» demagojisi içine, bizim bu maddeyi de itip, 
buralardan sanki bir şey çıkarmaya çalışıyor
lar. 

Ben geçen defa da arz ettim; Türkiye'de 
kooperatif yöneticileri, Türk köylüsü, Türk es
nafı kooperatif kurarken hiç kimseye bir ku
ruşunu yedirmez, onun aklı başındadır. Onun 
için ben çok rica ederim, 22 senedir Türkiye'de 
3,5 milyon insanın beklediği, 14 bini mütecaviz 
kooperatifin beklediği bu tasan Cumhuriyet 
Senatosundan da geçmez, kanunlaşma^ kadük 
olursa bir 20 sene daha uğraşılır. Onun için çok 
istirham ediyorum, benim vatanımı, benim va
tandaşımı sömürecek o yabancının gırtlağında 
evvelâ benim elim olur. Hiç kimse vatanperver
lik inhisannın kendi elinde bulunduğunu zan
netmesin. 

ALİ KARCI (Adana) — Bu maddeyi geri 
alın, hiçitiraz olmasın. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Devamla) — Böyle bir şey yok. 
Beyhude meselelerle Yüce Parlâmentonun kür
süsünü işgal etmiyelim, arkadaşlar. Günâhtır. 
Siz zannediyor musunuz ki, Geçici Komisyo
nun 12 sayın üyesi üçbuçuk ay müddetle bu 
tasarının üzerinde uğraşırken, memleketin 
muhtelif bölgelerindeki kooperatifçilerle te
mas etmedi. Bir taraftan bu kürsüye genel gö
rüşme önergeleri gelir, istanbul Halic'ine seb
zenin ve meyvanm döküldüğü söylenir, bunun 
istisman yapılır, bir taraftan da acaba bura
dan bir çıkar yol bulur da Türk çiftçisinin ye
tiştirdiği sebzeyi ve meyvayı dış pazarlarda de
ğeri fiyatına satabilir miyiz, diye bunu ha-
zırlıyan değerli milletvekillerinin bu iyi niyet
leri bu kürsüde istismar edilir. Buna ne Allah 
razı. olur, ne kul razı olur, böyle şey olmaz. 

Şimdi, gelelim siyasi parti yöneticilerinin 
kooperatif yönetimine iştirak edip etmemesi 
meselesine: 

Biraz evvel arz ettiğim gibi, bir şirkete, bir 
kooperatife ortak olan herkes, mahdut da ol
sa, bir miktar sermaye yatıran herkes seçme 

ve seçilme hakkına sahiptir. Bir ilçe başkanına 
«Kooperatife ortak olursun ama seçilemezsin» 
diyeceksin, olmaz. Ya «Ortak olamazsın» diye
ceksin, yahut «seçilirsin» diyeceksin. Bunun 
başka çıkar yolu var mı? Ortalıkta eşitlik 
prensibini bozamazsınız. Bu, Anayasaya aykın-
dır. işte aykırı gördüğümüz cihet burasıdır. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Kimseyi si
yasi haklarından mahrum edemezsiniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Devamla) — Türk vatandaşısın, si
yasi partilerin yönetiminde görevlisin, - koo
peratifler o kadar güzel teşekküller ki, yurt 
sorunlan halledilecek - sen buraya seçilirsen 
zararlı olursun... Acaba bu düşünce tarzı ile 
aynı zamanda «Demokrasinin vazgeçilmez un
surları» dediğimiz siyasi partilerden hiç şi
kâyetçi olmuyor musunuz? Bir taraftan koo
peratif ortağı yapacaksınız, sermaye tahsis 
edeceksiniz sonra «Seçilemezsiniz» diyeceksi
niz. Bunu izah etmeye imkân yok. 

Kaldı ki, gerçekler komisyonun hazırladığı 
tarzda metnin kabulünü icabettirmektedir. 
Türkiye'de muhtelif neviden kurulmuş 14 bi
ne yakın kooperatif var. Bırakınız Batı illeri
mizi, Doğu illerimizi beraber gezelim. Bir il
çeye gidersiniz, yöneticilik yapacak tarzda 
yetişmiş 15 tane adamı vardır. Köy kalkınma
sı kooperatiflerini kuruyorsunuz, toprak - su 
kooperatiflerini kuruyorsunuz, bu 15 vatanda
şın 15 i de ayrı ayrı siyasi partilerde. Kiminle 
idare edeceksiniz kooperatifleri? Var mı ye
tişmiş elemanınız? Yalnız Anayasaya değil, yal
nız Anayasanın getirdiği mülkiyet ve servet 
hakkına değil, aynı zamanda memleket ger
çeklerine de aykın düşer. 

Bu mevzuda daha çok konuşulabilir. Elim
de çok not var. Bir taraftan kanunun süratle 
geçmesi hususunu savunurken, bir taraftan da 
konuşmamı uzatmak istemiyorum. Yoksa beş 
saat konuşulur. Tasan iyi bir tetkik mahsulü
dür. Onun için, bu madde hakkında iyi niyet
lerinden emin olduğum konuşmacı arkadaşla
rımdan, tasannm 56 ncı maddesinin, komis
yonun hazırladığı tarzda Yüce Meclisten geç
mesi hususunda oy vermelerini rica eder, say
gılar sunanm. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Aytag, son 
söz olarak buyurunuz. 
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MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Değerli 
arkadaşlar, Türkiye İşçi Partisi sözcüsü «Tür
kiye geri kalmış memlekettir» dedi. Halk Par
tisinden bir arkadaş, Türkân Seçkin hanım 
da böyle söyledi. Türkiye geri kalmış bir mem
leket değildir, Türkiye ilerlemekte olan bir 
memlekettir. Bunu bir defa her zaman böyle 
kullanalım. 

İkincisi, gerek Ticaret Bakanı, gerekse ko
misyon sözcüsü Sayın Önadım, gayet güzel 
konuştular, biz madem ki kooperatiflere ortak 
olarak yabancıları alıyoruz, elbette bunların 
da idare heyetinde bulunması lâzım. Çoğunluk 
Türklerde, Türk tabiiyetinde olanlarda ola
cak, bunda endişeyi mucip bir şey yok. 

Sonra, ticaret odalarına, sanayi odalarına 
siyasi parti idarecileri girmiyor mu? Giriyor 
pekâlâ... Buraya da girmesi gayet tabiî. 

Sonra, hadi biran f arzediniz, idareciler, ya
ni ilçe idare kurulu üyeleri, il idare kurulu 
üyeleri veya başkanları kooperatif yönetimi
ne girmiyecek. Peki, partiye kayıtlı olanlar 
girmiyecek mi? O halde siz «Siyasi partilere 
kayıtlı olanlar, kooperatiflerde idare heyet
lerine giremiyecektir.» deyiniz, o tarzda daha 
tam olur ki, tabiî buna lüzum yok, Komisyon 
Başkanı gayet güzel izah etti. 

Bu metin, komisyonun getirdiği şekilde 
kabul edilmelidir, çok iyi olur. 

Teşekkürler. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo

rum. 

Sayın Bşkanlığa 
Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, yeterlik öner
gesinin aleyhinde, buyurunuz efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar: 

Bu kanun tasarısının en mühim maddelerin
den bir tanesini konuşuyoruz. 

Komisyon sözcüsünden öğrenmek istiyo
rum. 

Türkiye'de kooperatifçilik fikriyatını, 35 
yıldan beri salâhiyetle yapan, Türk Koopera
tifçilik Kurumudur. Türkiye'de 35 yıldan faz
la, bir kurumun fikriyat yapması kolay şey 
değildir. 

Siyasi partilerle ilişkisi veya parti yöne
ticileriyle ilişkisi yönünden, kurum Hükümet 
tasarısına mı taraftardır, yoksa komisyon değiş
tirgesine mi taraftardır? . 

Yıllarca orada çalıştım, biliyorum. Sureti 
katiyede, bunun mahzurlarını defaatle yaz
mıştır, telkin etmeye çalışmıştır. 

Bu bakımdan çok istirham edeceğim, niha
yet bizim bu kooperatifçilik kanunu, tercüme 
edilerek, başka memleketlerde de kullanılmak 
istenecektir. Hükümet tasarısında yer alan bir 
hükmün, komisyonda, hele bu mevzuda, kaldı
rılmış olmasının büyük repertisyonlan ola
caktır, arkadaşlar. 

İzin verin, son derece mühim bir hükmün 
üzerinde konuşuyoruz. Şunu esasen vakit de 
geçiyor, eğer Reis izin verirse iki üç kişi daha 
konuşacak yarım saat içerisinde, belki 20 da
kika içerisinde bitiririz arkadaşlar. Bu, öyle 
ceffel - kalem atılıverecek bir hüküm değildir. 
Asırlar boyunca yapılan mücadelelerin sonun
da, kooperatifte bâzı şeyler müesseseleşmiştir. 
«Bunu biz yaptık oldu». Olur... Ama, kurduğu
nuz müesseseler, kooperatif karakterinde, koo
peratif esprisi içerisinde mensuplarına hizmet 
eden müesseseler olmaz, arkadaşlar. 

İzin verin, şunu konuşalım. 20 dakika sü
rer, esasen 5 dakika ile kayıtlıdır, daha fazla 
sürmek ve fazla vaktinizi de almaz. 

Bu bir prensip meselesidir. Bakın, açık so
ruyorum:. 

Türkiye'de fikriyat kooperatifçilik kuru
mudur, onun dışında fikriyatını yapan mües
sese yoktur, 1931 veya 1933 den beri yapar. Ve 
o tarihten beri de mecmuası vardır. Türkiye'de 
hangi özel bir müessese, 40 - 50 kişi yanyana 
gelmiş ve bu ölçüde hayatiyet kazanmış bir 
kurum nerede var, arkadaşlar? İdealist insanlar 
yanyana gelmiş, Türkiye'de bunu kökleştirmek 
istiyorlar. Bu, onun için mühim bir prensiptir. 
izin verin de konuşalım. Faydası nedir, mah
zuru nedir? Hükümet tasarısının diğerine na
zaran üstünlükleri nelerdir? Bunları izah ede
lim. Ondan sonra karar yine sizin, hükmünüzü 
ona göre verirsiniz. 

KEMAL ÇET1NSOY (Adana) — Sayın Baş
kan, ben de yeterlik önergesinin aleyhinde 
konuşmak için söz istiyorum. 

— 499 — 



M. Meclisi B : 26 10 . 1 . 1969 O : 1 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde bir kişi ko
nuşur, Saym Çetinsoy. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, komisyon 
olarak bir ricamız var: saatde bir hayli iler
ledi (İççi Partisi sıralarından «Yok.. Olmaz» 
sesleri) Bunun için bir teklifimiz var. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
Maddeyi geri mi alacaksınız efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, burada or
ta Reis mi var? Nedir bunlar? (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Karşılıklı görüşmeyi lütfen 
bırakın, efendim. Sayın Kasım önadım? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa)) — Efendim, bu maddeyi ge
ri almak istiyoruz. 

BAŞKAN — Tamam, bunu ifade edin. 
Efendim, Komisyon maddeyi geri alıyor. 

Bu itibarla, görüşmesini tehir ediyoruz. 
Efendim, yapılan açık oylamaların sonu

cunu arz ediyorum: 
2262 sayılı Sümerbank Kanununun 6606 sa

yılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı için 
178 üye oy kullanmış, 177 kabul, 1 çekinser oy 
çıkmıştır. Çoğunluk sağlanamamıştır. Gelecek 
birleşimde tekrar oylanacaktır. 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısı için 138 oy kullanılmış, 131 kabul, 6 red, 
1 çekinser oy çıkmıştır. Çoğunluk elde edile
memiştir. Gelecek birleşimde tekrar oylana
caktır. 

Vakit gecikmiş olduğu cihetle, 13 Ocak Pa
zartesi günü saat 15,00 te toplanılmak üzere, 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,16 

mmm 
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2262 sayılı Sümerbank Kanununun 6606 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
M. Kemal Çetinsoy 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attilâ 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 
Kâzım' Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Bağeıoğlu 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Kont 

üye sayısı : 450 
Oy verenler : 178* 

Kabul edenler : 177 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 266 
Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

AYDIN 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgöhan 
Fennî Islimyeli 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşh 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik İnan 
Refet Sezıgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 

Hasan Lâtif Sarıytice 
DİYAR/BAKIR 

Hasan Değer 
EDİRNE ' 

Ahmet Bilgin 
Ilhami Ertem 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Kanıca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 
I. Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

İSPARTA 
irfan Aksu 

Ali İhsan Balım 
İÇEL 

Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Kaya özdemir 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Regit Ülker 

IZMIB 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytas 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şaımiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Âdil Tpközlü 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
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Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
M. Ziyaeddin Izerdem 
İsmet Kapısız 
Seyit Faruk Önder 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mehmet Ersoy 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİLA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nahit YenişehTİioğlu 

ADANA 
Ali Bozdoğarıoğlu 
Kema! Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 
Bekir Tüuay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAH1SAR 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal (.1.) 

MARAŞ 
Keımalî Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

MUŞ 
Kemal Aytaç, 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE-
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 

RtZE 
Mazhar Basa 
ismail- Sarıgöz 

SAKARYA 
Kadri Eroğaın 

Şerafeddin Paker 
SAMSUN 

Melâhat Gedik 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Seyfi Kurtbek 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
llyas Demir 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
İrfan Solm&zer 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Hamdi Orhon 

[Çekinser] 

KONYA 
ihsan Kabadayı 

[Oya katthnıyanlar] 

Orhan Alp (B.) 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Reeai Ergüder 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
llyas Seçkin 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yıl
maz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 

Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altuııkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 
Kemal Ziya öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALHCESlR 
Enver Güreli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

Ahmet Şener 
TUNCELİ 

Hasan Ünlü 
URFA 

Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakas, 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

Mehmet Zeki Yücetürk 
BİLECİK 

Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan özcan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Sadrettiıı Çanga 
Nilüfer Gürsoy (t.) 
ibrahim. Ö'kteım 
ö. Doğan öztürkmen 
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Mehmet Turgut (!B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tomfruış 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Kararı 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Tank Ziya Ekinci 

Abdüllâtif Mnsarioğlu 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Sad]k Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 

Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudı'et Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
Nizam ettin Erkmen 
Ali1 Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HAKKARİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
C. Sadık Kııtlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
M. Mustafa Gürpınar 

Abdurrahmam Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Ilhami Sancar 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan 
Settar tksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Aibbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanh 
Adil Aydın 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsim Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Brdemir 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 

Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) ' 
Mehmet Necati Kalay-
cıoğlu 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih özf akih 
Faruk Sükaın (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Brdoğmuş 
Mesut Erez 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 
İsmet İnönft 

MANİSA ' 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (I. Ü.) 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 
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NİĞDE 
Mehmet Altınıoy 
Haydar öaalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Hamdı Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RlZB 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alioan 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 

Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç (B.) 
Osman Şahinoğlu 
Bahattim Uzunoğlu 

SÜRT 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa (î. Ü.) 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 

Tevfik Koraltan 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Baçol 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

[Açık üyelikler'] 

Ankara 1 
İstanbul 2 
Malatya 1 
Mardin 1 
Samsun 1 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Hüsamettin Koran 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Muslih Görentaş (t. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Bülent Ecevit 

Yekûn 
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1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasansına verilen 
oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur} 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 138 

Kabul edenler : 131 
Reddedenler : 6 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 306 
Açık üyelikler : 6 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
M. Kemal Çetinsoy 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Ahmet Top&loglu 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHÎSAR 
Osman Attilâ 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali îhsan Ulubahşji 

AĞRİ 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Reşat özarda 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 

1 

[Kabul 

Cihat Bilgeha/n 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

i BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

1 ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik İnan 
Refet Sez-gin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Türkân Seçkin 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk 
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edenler] 

Aziz Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 

Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Kadir Çetin 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Muhiddin Güven 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Sevinç Düşünsel 

5 — 

Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Âdil ToközKi 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
İsmet Kapısız 
Seyit Faruk Önder 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mehmet Ersoy 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
İbrahim Ayaoy 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
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NİĞDE 
Yaşar Arıba§ 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ferda Güley 

SAKARYA 
Şerafettin Paker 

* SAMSUN 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Soy fi Kurtbek 

TEKİRDAĞ 
llyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 

Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Mahmut Çetin 

VAN -
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 

Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

İSTANBUL 

A. Coşkun Kırca 

Reşit Ülker 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin' 
Bekir Tün ay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Murat öner 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal (1.) 
Orhan Alp (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 

[Reddedenler] 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

[Çekimser] 

KONYA 
İhsan Kabadayı 

[Oya katümtyanlar] 

TRABZON 

Hamdı Orhon 

Ahmet Şener 

Ahmet Dallı 
Recai Ergüder 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
llyas Seçkin 
H. Turgut Toker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ÂNTAIiYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ata öv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 
Kemal Ziya öztürk 

M. Kemal Yılmaz 
BALIKESİR 

İbrahim Aytaç 
Enver Güreli 
Fennî tslknyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakır oğlu, 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan özcan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyaeıoğlu 

BURSA 
Sadrottiıı Çanga 

Nilüfer Gürsoy (1.) 
İbrahim oktanı 
ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Ihsacn Tombuş 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai O rai , 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 
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DÎYABBAKTR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai îskenderoğlu 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Cüli 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Süleyman Demire] 
(Başbakan) 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
M. Mustafa Gürpınar 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya özdemir 
ilhamı Sancar 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga I 

ihsan Gürsan 
Settar Iksel 
Nih,ad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinıçer (B.) 
M. Ziyaeddin Izerdem 
Mehmet Necati Kalay-
cıoğlu 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 

Vefa Tanır 
KÜTAHYA 

Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıl 
Vefik Pirinçcioğl/u 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar-
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşjtan 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay (I. Ü.) 
Turan Şahin 
Seyfi Sadi Pencap 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyılduz 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
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Feridun Cemal Erkin 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa-
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Melâhat Gedik 

îlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç (B.) 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa (t. Ü.) 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyascttin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal PaLaoğlu 

••• 

Güitekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Ay kan 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 

Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Hüsamettin Koran 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
A. Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoglu 

VAN 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Sa lh Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 

[Açık üyelikler] 

Ankara 1 
İstanbul 2 
Malatya 1 
Mardin 1 
Samsun 1 

Yekûn 6 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
26 NCI BİRLEŞİM 

10.1 .1969 Ouma 

Saat 15, 00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

1. — 2262 »ayık Süımıerbamk Kanununun 
6606 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Sanayi ve Plân komisyonları raporları (1/553) 
(S. Sayısı : 740 ve 740 a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1968) 

I I 
ıSORULAR GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X 1. — Kooperatifler kamın tasarısı ile 
Konya Milletvekili Fakih özfakih ile Adana 
Milletvekili, Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 ar
kadaşının Kooperatifler kanunu teklifi ve 
Bursa Milletvekili Kasım ömadım'ım, Koopera
tifler kanunu teklifi ve Tanm, Adalet, Ticaret 
ve Plân komisyonlarımdan 3 er üyeden kıcii-
lu Geçici Komisyon raporu (1/151, 2/53, 2/232) 
(S. Sayısı : 351 ve 351 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 21 .12 .1967] 

X 2. — Arsa Ofisi kanıum tasarısı ve Ada
let, Ticaret, İçişleri, Malij'-e, İmar ve İskân ve 
Plân konıisyoflılarından 5 er tiyedem kumdu Ge
çici Komisyon rapora (1/157) (S. Sayısı : 440 
ve 440 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15.2.1968] 

3. — Avukatlık kamumu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Komya Milletvekili Fakih özfakih ve 21 
arkadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet An-
gı ve 2 arkadaşınım Avukatlık kanunu, tek
lifleri ile Çalışma ve Adalet komisyomlanmdan 
7 şer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/313, 2/1, 2/54, 2/445) (8. Sayısı : 324 ve 
324 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 21 . 12 . 1967] 

ıX 4. — Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı ile Aydım Milletvekili Reşat özardalnım, 

Tütün ziraati kamumu teklifi ve Manisa Millet
vekili Sami Bimicioğlu ile Sinop Milletvekili 
Hilmi Işgüzar'ım, Tütün ve tütün tekeli kamumu 
teklifi ve Tarım, Ticaret, İçişleri, Adalet, Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonlarımdam 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 BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ım, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/757) (S. Sayısı : 699) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nuıı, ovi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri ve
ri imosi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Tica
ret, İçişleri, Maliye, imar ve iskân 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 şirkot hisselerinin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve IPRAŞ ve 
ATAŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunda verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince kurulan Millet Mec
lisi Araştırma Komisyonu raporu (10/6,10/7, 
10/8) (S. Sayısı : 619) (Dağıtma tarihi: 
12 . 2 .1968) 

4. — 6234 sayılı Köy Enstitüleri ile ilköğret-
men okullarının birleştirilmesi hakkındaki Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Mecli
si Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/89; 



Cumhuriyet Senatosu 1/753) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 127 ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
11 . 12 . 1968) 

5. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ne/ü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâ
vesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı, Millî 
Eğitim ve Millî Savunma komisyonları raporla
rı (L/295) (S. Sayısı : 759) [Dağıtma tarihi : 
19 . 12 . 1968] 

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

7. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu
nun 28 nci maddesine bir fıkra eklenmeline 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet kondsyoııları raporları (2/131) (.S. 
Sayısı : 170 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 . 12 . 1.968] 

8. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı Musfafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. .Sayısı : 172 ye 2 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 28 . 1.2 . 1968] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 e 
2 nci ek) | Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1.9(58] 

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

11. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğhı Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma, Karakıln; 
(Özmodanlı) nm cezalarının affı hakkında ka
mın tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 

2 — 

I (1/103) (S. Sayısı : 277 ye 2 nci ek) [Dağıtma 
I tarihi :28 . 12 . 1968] 

12. — İzmir Milletvekili Ali Abdülsettar İk-
sel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/106) (S. Sayısı : 687 ye 

i L nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

S 13. — Aydın Milletvekili Sinan Bosna'nın, 
i yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-
' kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
; Adalet komisyonlarından mürekkep Karına 
\ Komisyon raporu (3/423) (S. Sayısı : 688 e 
j 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

14. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
; yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak

kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
i Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
i Komisyon raporu (3/769) (S. Sayısı : 690 a 

2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 
| 15. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
I yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-
j kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
î Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
| Komisyon raporu (3/450) (S. Sayısı : 692 ye 
1 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 
| 16. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
| yasama dokunıulmazlığının kaldırılması hak-
I kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa vo 
j Adalot komisyonlarından mürekkep Kanma 
| Komisyon raporu (3/549) (.S. Sayısı : 689 a 

2 nci ek) [Dağıma tarihi - . 9 . 1 . 1969] 
I 17. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
.Komisyon raporu. (3/568) (S. Sayısı : 693 e 
1 nci ek) ['Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A. - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER , 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Tütün, Tarım Satış: Kooperatifleri ve 
I Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri 
I Genel Birliği kanun tasarısı ile İzmir Milletve-
I kili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Ta-
| rım Satış Kooperatiften ve -Bölge Birlikleriyle 



Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı : 236 ve 23(5 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 2. —• Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkımla kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim 
Sarıgöllü ve 11 arkadaşımı], 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 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968J 

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

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

5. —• Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/1.66) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968i 

X 6. —'Su ürünleri kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ivifat Öz-
türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik tnci'niu, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 2L0 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-
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murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi • 
1 . 2 . 1968] 

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

X 9. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, içişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a i nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . !968] 

X 10. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişlew 
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
çiri Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

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

X 13. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Kok
sal ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve 
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 
sayılı kanunların yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Tarım, Bayındırlık, Adalet ve Plân 
komisyonlarından. 5 er üyeden kuralu Geçici 
Komisyon raporu (2/41.3) (S. Sayısı : 448 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

14. — Devlet İhale kanunu tasarısı, An
kara Milletvekili İsmail Küstü Aksal ve 13 
arkadaşı ile Cumhuriyet Seımtosu Tunceli 
eski Üyesi M. Ali Demiır ve 9 arkadaşının, 



Devlet İhale kanunu teklifi ve Nevşehir 
Milletvekili Ali Baran Numahoğlu'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 geçiri 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye, Millî Savunma ve Plân ko
misyonlarından 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 noi maddelerinin değiştirilmesine, bu kanu
na bir madde eklenmesine ve 3656 «ayılı 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 . 1 . 1968] 

18. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Oevat 
Acıkılın 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 Komiayon raporu 
(2/243) (S. Sayısı : 741) [Dağıtma tarihi : 
20 . 11 .1968] 

19. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
38 sayılı Anayasa Nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunun 
yürürlükten kalıdınlması hakkında kanun tek
lifi (2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tari
hi : 20 . 2 . 1968] 

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

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

X 22. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
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 
okulları kanunu teklifleri ve Millî Eğitim ve 
Plân Komisyonlarından 9 ar üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/533, 2/117, 2/204, 
2/361) (S. Sayısı : 742) (Dağıtma tarihi : 
25 . 11 . 1968) 

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

X 25. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/270) 
(S. Sayısı : 279 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 .11.1968) 

X 26. — Toprak ve su Kaynaklarını Geliştir
me Birlikleri kanun tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29.11.1968) 

27. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân korniş-
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yonları raporları (1/176) (S. Sayısı : 300 e 2 nci I 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1968) 

28. — 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 29. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ege Elektrik 
Türk Anonim Şirketi arasında Dcmirköprü Hid-
ro - Elektrik tesislerinin devrine mütaallik ola
rak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla tasdik edi
len mukavelenin feshi hakkında kanun tasarısı 
ve Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonları raporları (1/392) (S. Sayısı : 681e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 1 . 1968) 

X 30. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları. (1/203) (S. 
sayısı : 703 e 1 noi ek) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1968) 

X 31. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı hükümlerinin değişti
rilmesine ve bâzı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/204) (S. Sayısı : 712 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1968) 

X 32. — Maraş Milletvekili Enver Kaplan'ın, 
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 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 1 1 . 1968) 

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

X 34. — Bursa Milletvekili İbrahim Ökt'em 
ve 9 arkadaşının, Ankara'da Politefenik Fakül
tesi kurulması hakkında kanun teklifi. (2/22) 
(S. Sayısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 12 . 1968) 

35. — Uşak Milletvekili Faihri Uğrasızoğru'-
nuın 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunıun 21 inci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanuın teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları (2/259) (S. 
Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 7 . 12 . 1968] 

X 36. — 1968 kalkınma istikrazı haküunda 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/515) (ıS. Sayısı : 746) [Dağıtma 
tarihi : 7 . 12 . 1968] 

37. — Geee öğretimi yapan üniversitelerde 
öğretim üyeleri ile yardımcılarına ve diğer per
sonele ek ücret verilmesine dair kanıuın tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/552) (S. Sayısı : 747) [Dağıtma tarihi : 
7 .12 .1968] 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti Merikez Banka
sındaki Hazine bonolarının tahkimi hakkında ka
nun. tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 748) [Dağıtma tari
hi : 9 12 . 1968] 

X 39. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve iki arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 
sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâızı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerinin kaldırılmasına ve adı geçen kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanuın teklifi 
(2/585) (S. Sayısı: 754) [Dağıtma t a r i h i : 
10 . 12 . 1968] 

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

X 41. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair ve Aydın Mil
letvekili Reşat özarda'nın, 2834 sayılı Tarım 
Satış Kooperatifleri ve birlikleri hakkındaki 
Kanunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar ek
lenmesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 
2/177) (Millet Meclisi S. Sayısı : 290 ve eki) 
(Dağıtma tarihi : 11 .12 .1968) 



42. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turihangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu memur ve iç hizmetler teşkilâtı kanu
nu teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 296 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11.12.1968) 

43. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanım ta
sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa 
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) saydı cetvelde 
değişiklik yapılması, (i ncı maddesinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İbişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/153; 1/^1) 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 308 ve eki) (Dağıtma 
tarihi : 11 . 12 . 1968) 

44. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve 
Plân komisyonları raporları (2/351) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 621 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
U .12.1968) 

45. — Bize Milletvekili Erol Yılmaz AkçaP-
m, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (2/456) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 714 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11.12.1968) 

46. — Antalya Milletvekili II. Fehmi Bozte-
pe ve 3 arkadaşı ile Muş Milletvekili Kemal Ay-
taş'm, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ku
ruluş ve memurları Kanununa ek, Sıtma Eradi-
kasyonıı merkez ve taşra teşkilât ve müessese
lerinde çalışan bilûmum memur ve hikmetlilerin 
intibakları ve sair özlük işleri hakkındaki ka
nun teklifleri ve Maliye, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonları raporları (2/521, 
2/537) (Millet Meclisi S, Sayısı : 732 ve eki; 
(Dağıtma tarihi : 11.12 .1968) 

47. — Türk Silâhlı Kuvvetleri t e Hizmet Ka
nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanunla 
değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/523) 
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(Millet Meclisi S. Sayısı : 755) [Dağıtma tarihi: 
11 . 12 . 19681 

48. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
756) [Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1968] 

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

50. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci mad
desinin yeniden düzenlenmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı v Ada
let Komisyonu raporu. (1/540) (S. Sayısı : 
758) [Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1968] 

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

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

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

X 54. — Tarımda asgari ücret tesbiti usul
leri hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin onaylanma.sının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Tarım ve 
Çalışma komisyonları raporları (1/412) (S. 
-Sayısı : 761) [Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1968] 



X 55. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay 
ve 3 arkadaşımın, işçi Yardımlaşma Kurmanı 
(IYAK) kanunu teklifi ve Ticaret, İmar ve İs
kân, Maliye, Çalışma, Adalet ve Plân komis

yonlarından seçilen 3 er üyeden müteşekkil 
Geçici Komisyon rapora. (2/614) ((S. Sayısı : 
762) p a ğ ı t m a tarihi : 4 . 1 . 1969] 





Toplantı : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 127 ye I nci ek 

6234 sayılı Köy enstitüleri ile ilköğretmen okullarının birleştirilmesi 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/891; Cumhuriyet 

Senatosu 1/753) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 980) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 21 . 7 . . 1967 , 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7828, 1/753 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 6 . 5 . 1967 gün ve 3613 sayılı yazınıza karşılıktır:. 
6234 sayılı Köy Enstitüleri ile tik öğretmen okullarının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 

2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 21 . 7 . 1967 tarihli 92 nci Birleşiminde değiştirilerek 
kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun •> 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

ACİK OY NETİCESİ : 114 (Madde 1 in) 

Kabul 
Ret 
Cekinser 

: 98 
: 14 
: 2 

Not : Bu tasarı Gronel Kurulun 20 . 7 . 1967 tarihli 91 nci Birleşiminde değiştirilerek kabul 
edilmiş, açık oy neticesi 21 . 7 . 1967 tarihli 92 nci Birleşimde okunmuştur. 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/89 C. S. 1/753 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunun 21 . 7 . tL'9'67 ' tarihli 92 nci Birleşiminde değiştirilerek kalbul edilen^ 
6234 sayılı Köy enstitüleri ile ülkoğretmen okullarının Ibirle'ştirMlmesi (hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı, ilgililerin de katılmasiyle incelendi ve görüşüldü: 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda, kanunun 1 nci maddesine redaksiyon baikumıından (ki) 
ilâve edilerek, 2 nci maddesindeki 7 yıllık süre 6, 4 yıllık süre de 3 yıla indirilmek, 2 nci ve 3 mcü 
fıkralar kaldırılmak, 4 neü fıkra da(ilUköğretmen okullarında gerekirse hazırlık snıııfları da açıla-
(bilir) şeklinde değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Yıapılan 'bu değişiklik (komisyonumuzca 'benimsenmiştir. 
öncelik ve ivedilikle ıgörüşülrnek ve Genel Kurulun tasvibine iarz edilmek üzere Yüksek Başkan

lığa sunulur. 

Başkan 
Aydm 

1. Sezgin 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Elâzığ 
K. Nedimoğlu 

İstanbul 
S. Aren 

Sakarya 
E. Alican 

Başkan V. 
Bize 

E. Y. Akçal 

Balıkesir 
E. Güreli 

Erzurum 
C. Önder 

İKltanfoul 
N. Eroğan 

Sinop 
H. İşgüzar 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bay ar 

Balıkesir 
F. Islimyeli 

Eskişehir 
1. Angı 

İstanbul 
M. Güven 

Trabzion 
Muhalifim, 

A. t. Birincioğlu 

Kâtip 
Bolu 

/ / . 1. Cop 

Burdur 
/ . H. Boyacıoğlu 

Gülmüşane 
S. Savacı 

Kayseri 
A. Hacıpaşaoğlu 

Trabzon 
/ A. R. Uzuner 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 127 yie 1 nci ek) 



Millet Meclisinin kabul | 
ettiği metin | 

6234 sayılı Köy Enstitüleri ile S 
İlk öğretmen okullarının birleş
tirilmesi hakkındaki Kanunun 

I 

2 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 27 . 1 . 1954 
tarihli ve 6234 sayılı Köy Ens
titüleri ile ilk öğretmen okulla
rının birleştirilmesi hakkında 
Kanunun 2 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDK 2. — İlköğretmen 
okullarının öğrenim süresi ilk
okul mezunları için en az 7, or
taokul mezunları iden en az 4 
yıldır. 

İlk öğretmen okullarım bu 
sürelere göre bitirenler yük
sek okul ve üniversitelere siliş
te lise mezunları gibi işlem gö
rürler. 

Halen ilk öğretmen okulların
da öğrenci olanların 7 yıllık 
öğrenimden faydalanmaları ya
zılı isteklerine bağlıdır. 

İlk öğretmen okullarına gi
rişte hazırlık sınıfları açılabilir. 
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Cumhuriyet Senatosunun 
kabul ettiği metin 

6234 saydı Köy Enstitüleri ile 
İlk öğretmen okullarının birleş
tirilmesi hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilme

sine dair kanun tasarısı 

MADDE .1. — 27 . İ . 1954 
tarihli ve. G234 sayılı Köy Ens
titüleri ile İlk öğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkında
ki Kanunun 2 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

MADDE 2. — İlk öğretmen 
okullarının öğrenim süresi, ilk
okul mezunları için en az (G), 
ortaokul mezunları için en az 
(•'>) yıldır. 

İlk öğretmen okullarında, ge
rekirse hazırlık sınıfları da açı
labilir. 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonunun 

değiştirişi 

6234 sayılı Köy Enstitüleri ile 
İlk öğretmen okullarının birleş
tirilmesi hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin dcğiştirilme-

- sine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Cumhuriyet Se
natosunun 1 nci maddesi be
nimsenmiştir. 

ş MADDE 2. — Kesinleşmiş-
l tir. 
i 

MADDE 3. — Kesinleşmiş
tir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 127 yfâi 1 nci ek) 





Dönem : 2 
Toplantı : 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : I 2 7 Y © 2 A C I ® K 

6234 sayılı köy enstitüleri ile ilköğretmen okullarının birleştiril
mesi hakkındaki Kanunun 2 nci maddesihin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı hakkında . Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/89, C. Senatosu 

1/753) 
Not : (Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 980) 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 
Karar No. : 181 9 . 12 . 1968 
Esas No. : 1/89 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üçüncü toplantı yulındia gündeme alman ve fakat Genel Kurulda görüşülemediğinden Koımlisyo-

numuza iade olunan «6234 slayılı Köy Enstitüleri ile İlköğretmen okullarının birleştirilmesi hakkın
daki Kanunun 2 noi maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» hakkında evvelce düzenle
nen 26 . 3 . 1968 tarih ve 129 sayılı Karar, Komisyonumuzun 20 . 11 . 1968 tarihli1 1 nci Birleşi
minde görüşülerek laynen kabuıl edilmiştir. 

Gendi Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kütahya' 
M. Erez 
Ankara 
0. Eren 

Bolu 
Söz hakkım mahfuzdur 

K. Demir 
Eskişehir 

M. 1. Angı 

istanbul 
İV. Eroğan 

Manisa 
Ö. Sakar 

Rize 
E. Y. Akçal 

Başkan V. 
Kayseri 

F. Koksal 
Antalya 

H. F. Boztepe 
Çanakkale 

Ş. İnan 
İmzada bulunamadı 

Giresun 
Söz hakkım mahfuzdur 

K. Bosuter 
İstanbul 

M. Güven 

Muğla 
T. Şahin 
Sakarya 

Söz hakkım mahfuzdur 
E. Alican 
Trabzon 

Söz hakkım mahfuzdur 
A. R. TJzuner 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun 
Balıkesir 
S. Koç 
Çorum 

A. Topçubaşı 

Gümüşane 
S. Ö. San 

İzmir 
/. Gürsan 

Niğde 
H. Özalp 
Samsun 

Söz hakkım mahfuzdur 
K. Evliyaoğlu 

Uşak 
0. Dengiz 

Kâtip 
Ordu 

Ş. Pehlivanoğlu 
Balıkesir 

F. Islimyeli 
Erzurum 
C. Önder 

İstanbul 
Muhalifim 
S. Aren 

İzmir 
Söz hakkım mahfuzdur 

L. Yurdoğlu 
Niğde 

R. Soyer 
Sivas 

Söz hakkım mahfuzdur 
M. K. Palaoğlu 





Dönem : 2 
Toplantı 4 M l L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tez
kereleri. (Millet Meclisi.: 1/598; Cumhuriyet Senatosu; 1/933) 

Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1190 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 10 . 1 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9500-1/933 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 4 . 1 . 1969 gün ve 137 sayıl yazınız : 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının, 
Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9.1.1969 
tarihli 18 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 119 

Kabul : 117 
Ret : 2 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 10 . 1 . 1969 

Esas No. : 1/598, C. S. 1/933 
Karar No. : 234 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 1 . 1969 tarihli 18 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen «1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu1 Başkanı 
Kütahya Milletvekili 

Mesut Erez 

770 




