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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Trabzon Üyesi Ömer Lûtfi Hocaoğlu, Ba§-
fbalkan Nihat Erimin reformlarla ilgili görüş
leri, 

Manisa Üyesi Doğan Barutçuoğlu, 1971 -
1972 tütüm piyasası, Gümrük ve Tekel Bakan
lığının lağvına dair basında çıkan haberlerin 
«ukisleri ve tütün satış kooperatiflerinin kuru
luşu ve 

Kars Üyesi Sırrı Atalay da, her gün art
makta olan hayat pahalılığının önlemmeisi için 
Hükümetin dikkatini çekmek ve çarelerini öğ
renmek konularında gündem dışı birer demeç
te bulundular. 

Bingöl Üyesi Arif Hikmet Yurtsever'in, Bin
göl depreminden sonra Hükümetçe alınan ted
birlerin uygulamada arz ettiği aksaklıklara ve 
yeni tedbirler alınmasına dair demecine, imar 
ve iskân Bakanı Selâhafetâm Babüroğlu cevap 
verdi. 

Açık bulunan Bayındırlık Bakanlığına, Cum
huriyet Senatosu Adana Üyesi Mukadder öz-
tekin'in, 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Ba
yındırlık Bakanlığı eski Müsteşarı Nezih Dev
resin ve 

Ulaştırma Bakanlığına da, Bayındırlık Ba
kanı Cahit Karakaş'm asaleten atanmalarınım 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı teskereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanlığı
nın, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun bir 
maddesini tadil eden kanun teklifinin, havale 
edilmiş olduğu komisyonlardan alınacak 3 er 
üyeden kurulacak bir Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair tezkeresi, 

Muğla üyesi üyas Karaöz'ün, 1120 ye 2 nci 
ek, 1574 ve 1575 S. Sayılı basmayazılarla ilgili 
Dilekçe Karma Komisyonu raporlarının Komis
yona geri gönderilmesine dair önergesi, 

Türk - Amerikan Kredi Andlaşması ve 
Türkiye Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile 

Uçak Seferi Anonim Ortaklığının faaliyetleri 
konularımda görevli Araştırma komisyonlannm 
çalışma sürelerinin ikişer ay uzatılmasına dair 
Komisyon başkanlıkları tezkereleri kabul olum
du. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tayfur Sökmenin, 
Mehmet İzmen ve Suat Hayri ürgüplü'nün 
Kontenjan Grupuna katıldıklarıma dair önergesi 
ile, 

Kontenjan Grupu Başkanlığının, Yönetim 
Kurulu teşekkülüme dair tezkeresi Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkımda kanun tasarısının Millet Meclisince 
kalbul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporunun görüşül
mesi, Hükümet ve Komisyon yetMlüerinin Ge
nel Kurulda hazır bulunmamaları ve 

Komisyonlara üye seçimi de, adaylarım he
nüz bildirilmemiş olması nedenleriyle ertelendi. 

Anayasa Mahkemesine bir yedek üye seçimi 
yapılidı ise de, oyların ayrımı sonucunda Genel 
KuruMa çoğunluğun kalmadığı anlaşıldığından; 

16 Kasımı 1971 Salı günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 16.20 de son veril
di. 

Başkan Kâtip 
Başikanvekili Sivas 

Hayri Mumcuoğlu Hüseyin Öztürk 
Kâtip 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üye

si Salih Tanyeri'nin, Gaziantep ilimde yapıl
makta olan Küçük Sanayi Sitesine dair yazılı 
soru önergesi, imar ve iskân Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/1) 

SORULAR 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sa
mi Küçük'ün, Sıkıyönetim Mahkemelerinde açı
lan dâvaların sanıklarına dair yazılı soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/2) 

— 56 — 
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n — GELEN KÂĞITLAR 

1. — 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 
bir mıadldesini tadil eden kamun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet, Tarım, Malî 
ve iktisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonla-

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün,200bin 
öğretmenin intibakları ile ilgili olarak verilen 
bir kısım kadroların kullanılmamasındmı dolayı 
öğretmenlerin mağdur edildiklerine dair gihıdem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — 200 bin öğretmenin intibak işiy
le ilgili kadro meselesini görüşmek üzere. Cum
huriyet Senatosu Sivas Üyesi Sayın Hüseyin 
öztürk gündem dışı söz talebetmişlerdir. Bu
yurun Sayın öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kanım, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyele
ri; 

Millî Eğitim Bakanlığına intıibaklar'a ilgili 
olarak Bakanlar Kurulunca 28 . 5 . 1071 tari
hinde verilen 22 552 kadro haManda bilgi ver
mek ve bâzı hususlarda aydınlanmak ihtiyaciyle 
huzurunuzda bulunmaktayım. 

Malûmları olduğu üzere, 657 sayılı Devlet 
MemuTÎarı Kanununun tatbikatına geçilmek 
üzere 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu kabul 

randan 3 er üye almanak suretiyle kurulan Ge
çici Komisyon raporu (Millet Meclisi 2/566; 
Cuınhuriyet Senatosu 2/1) S. Sayısı : 2) (Da-
ğıitma tarihi : 13 .11.1971) 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, 
müzakerelere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

edilmiştir. Bu arada Devlet Memurları Kanu
nunda birtakım değişiklikleri öngören bir ka
nun tasarısı da görüşülmüş, bilhassa kadro gibi 
malî ihtiyaçları gerektiren 1327 sayılı Tadil Ka
nunu da kadroları veren 1322 sayılı Kanundan 
sonra kabul edilmiş, böylece kamu teşekkülle
rine bir tedbir alma imkânı kalmamıştır. Bun
dan, kamu sektöründe çalışan kütlenin yarısın
dan fazlasını sinesinde barındıran, hiyerarşik 
bir düzenden ziyade kariyer esasında hizmet 
gördüklerinden 242 sayılı Kanuna göre kadro
larının üç üst derecesiyle o zamana kadar daima 
terfi etmek imkânını bulan öğretmenlerin bağ
lı olduğu Millî Eğitim Bakanlığı büyük bir za
rar görmüştür. Aynı yıl ve aynı okul mezunu 

I olan öğretmenler arasında üç ilâ altı yıllık fark-
I 1ar doğmuştur. Kadrosu olan öğretmenler, kad

rosunda kademe ilerlemesini alırken, aynı kad
roya sahip olamıyan öğretmenler bu zarara uğ 
ramıstır. 

657 sayılı Kanunun vürür'üğe girdiği 30 Ka-
| sim 1970 tarihinde Millî Eğitim mensuplarının 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN — 4 ncü.Birleşimi açıyorum. 1 

III. — YOKLAMA 
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çok az bir kısmı maaşlarına denk kadrolarda 
bulunmaktaydı. Bu gibiler, bütün müktesep 
haklarını saydırabilmişler ve hakları olan kade
me ilerlemelerini almışlardır. Buna mukabil, kı
demi, çalışması bir olan ve aynı mahalde görev 
yapan, Devletin zamanında tedbir alıp maaşı
na denk kadrosu verilemiyen ve bugüne kadar 
üç üst dereceden hak etmiş bulunduğu aylığı 
alan ve bu aylıktan da emekli keseneği öden 
mekte olan öğretmenler, aylıklarına uygun 
kadro sağlanmaması sebebiyle, ek geçici 2 nci 
maddenin (b) bendi gereğince aylıklarına teka
bül eden derecenin ilk kademesine intibak etti
rilmişler ve sırf kadrosuzluk yüzünden 2 yıl 11 
ay 29 gün gibi çalışan, emek veren bir insanın 
hayatında asla küçümsenemiyecek bir kıdem ve 
bir hak kaybına uğramışlardır. Haklarmdaj 
âdeta kıdem indirilmesi cezasına çarptırılma gi
bi bir hal olmuştur ve yapılan bu nevi cezalan
dırma bugün Türkiye'deki öğretmenlerin ço
ğunluğunu ilgilendirdiği için de konu çok önem
lidir. 

Hiçbir kusurları olmadığı halde bu mağdu
riyete sokulan, her derecede 60 bin öğretmen 
vardır. 

Memleket hayrına olacağı düşünülerek, üze
rinde çalışılan eğitim reformunun tatbikatçısı 
olan öğretmenleri bu haksızlığa lâyık germek 
bir hukuk düzeni içinde asla mümkün değildi;. 
Bir hakkın yok edilmesine, bir kanun hiçbir şe
kilde cevaz veremez. Nitekim, ek geçici 2 ne: 
maddenin (b) bendinin 3 ncü fıkrasında yasın. 
«Aldıkları aylıklara muadil kadroları ilırıs et
meleri halinde kademe ve derecede ilerlemeleri
ne tabi olurlar» kaydı, Millî Eğitim Bakanlı
ğının hareket noktasını teşkil etmiştir, Maliye 
Bakanlığının, genelgesinde, «bu tarihten itiba
ren» ibaresini ekliyerek, sanki kanun mstninde 
bir ibare varmış gibi davranıp tefsir yapması, 
Anayasanın lâfzına ve hukuksal ilkelerine ay
kırı bir durum, yaratmış; bu anlayış ve uygu
lama Sayın Bakanı ve Bakanlığını kanun nee-
dinde, Anayasa huzurunda suçlu duruma düşür
müştür. 

Kadro dolayısıyle intibaklarda çıkan, aksak
lıkları gidermek, eşit değerde hizmet ve verimi 
olan, müktesep hakları da aynı olan öğretmen
ler arasında meydana gelen farklılaşmayı orta
dan kaldırmak için, 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe 

Kanununun • D ncu maddesinin 5 nci fıkrasının 
verdiği imkânlar kullanılmıştır. Millî Eğitim 
Bakanlığınca durum, gerekçesiyle Maliye Ba
kanlığına yazılmıştır. İhtiyaç bulunan kadro 
miktarı hizmet için olmayıp, kişilerin intibakla-
larmda kullanılacağından, talehedilecek kadro 
eayıs: da belirtilmiştir. Maliye Bakanlığı bu ko
ni: üzerinde gerekli araştırmasını, hesabını yap
mış ve kanunun âmir hükmüne göre teklifini 
bizzat Bakanlar Kuruluna götürmüştür. Bakan
lar Kurulu da konuyu inceledikten sonra 
28 . 5 . 1971 tarihinde intibak için kullanılmak 
üzere Millî Eğitim Bakanlığı emrine muhtelif 
sınıf ve derecelerden 22 552 kadro vermiştir. 
Bu intibaklar yapıldıktan sonra 50 bin kadar 
öğretmen de, yeni kadrolara göre, çeşitli say
manlıklarda, mal müdürlüklerinde maaşlarını 
almış, ödemeler yapılmıştır. Şimdi bu alınan 
maaşların da kesilmesi istenmektedir. 

Anayasamızda angarya çalıştırmanın yasak
larını unutmamak gerek, Hak edilen maaşı 
vermeye kanunen mecburuz. Nitekim, bu kad-
ı olar' alan Millî Eğitim. Bakanlığı aylarca çalı
şarak, müktesep hakları olan öğretmenlere 
aylıklarına denk olarak dağıtmıştır. Müktesep 
haklarına göre kademe alan öğretmenlere karar
nameler düzenlenmiştir. Hizmet yıllarını dol
duran ve kaklarına kavuşmuş olan bir kısım öğ
retmenler de emekliliklerini istemişlerdir. Emek
li işlemleri tamamlanan bu öğretmenler Emekli 
Sandığına başvurduklarında, bu kurumca, emek
li. keseneğini vermiş oldukları İrademe üzerin
den isleme tabi tutulmadıklarını ve kadro sahibi 
değillermiş gibi 30 Kasım 1970 tarihindeki du
rum] arma gere emekli aylığı bağlandığını gör
müşlerdir. Bu durum, üzerine, emeklilik tale
binde bulunmuş öğretmenler bu isteklerinden 
vazgeçerek tekrar istihdam, edilmelerini Millî 
ilgilim Bakanlığından talebetmişlerdir. Böy
lece Millî Eğitim Bakanlığı bir çıkmaz içine so-
KllliVAlZÎllT. 

Devlet haysiyetiyle izah edilemiyen bu du
rum üzerine, mesele. Maliye, Millî Eğitim bakan
lıklar: ve Emekli Sandığı Genel Müdrülüğünce 
tekrar müzakere konusu yapılmıştır. Bu konuş
mada 1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren tahsis 
edilen bu kadroların 1 . 3 . 1970 olarak düzel
tilmesi uygun görüldüğü halde, Hükümet bu 
engeli ortadan kaldırmadığı için, öğretmenlerin 
derecelerine gere maaş almaktan doğan mağdu-
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riyetleri devam etmektedir. 28 Temmuz 1971 
tarihinde ilgililer arasında yapılan toplantıda 
kanun metninin taraflarca ayrı ayrı anlaşıldığı 
görülmüş. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, bir dakikanızı 
rica edeyim... 

Burada konunun teferruatına glrmeya lüzum 
yok. Gündem dışı konuşmaların mevzuu, yapı
lan bir yanlış işlemden dolayı bir Vekâleti uyar
mak mahiyetindedir; sis detaya girdiniz. Kısa 
kesmenizi rica edeceğim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın 
Başkanım özetliyorum. Bu özetlemede de, mad
di bir iki delil arz edeyim müsaade ederseniz? 

Bu hususta Millî Eğitim. Bakanlığının, Millî 
Eğitim Bakanlığınca idari yargı, Maliye Ba
kanlığınca malî yargı, mercilerinin istişari gö
rüşlerinin alınması kararlaştırılmıştır, 

Millî Eğitim Bakanlığının, gerekçeli olarak 
intibakla ilgili kadro talebini uygun gören Ba
kanlar Kuruluna götürülmüş olan Maliye Ba
kanlığı, düşüncesinde âdeta bir dönüş yapmış, 
1425 sayılı Emekli Kanunu ile ilgili olarak teş
kilâtına 24 . 8 . 1971 tarihli bir genelge gön
dermiştir. Bu tamimle, bu kez yalnız emekli iş
lemlerinde hakları verilmiyenler değil, sayman
lıklar dolayısiyle çalınanların da hak maaşları
nı almamaları emredilmiştir. Zira, kanun met
ninde denmediği ve kanun vâzıı da böyle bir 
düşünce taşımadığı halde, sözü edilen genelge
nin 22 nci sayfasının (d) fıkrasında, «Bu kad
roya atandıkları tarihten itibaren kademe ve 
derece ilerlemesine bak kazanırlar» demek su
retiyle, «Bu kadroların veriliş tarihinden itiba
ren bir yıl geçmesi halinde, bir kademe, üç yıl 
geçmesi halinde üç kademe ilerlemesi verilir» 
esasını getirmişlerdir ki, bu, öğretmenlerin ka
zandıkları kademede maaş almalarını zorlaştır
mıştır. Halbuki, 1327 sayılı Kanunun görüşül
mesi sırasında cereyan eden görüşmelerde Mil
let Meclisi Tutanak Dergisinde yayınlanan 123 
ncü Birleşim, 9 . 7 . 1970 Perşembe günlü zap
tın 188, 189 ve 190 ncı sayfalarında görüleceği 
gibi konu enine boyuna tartışılmış ve Komis
yon Başkanının, «Bekleme kaydını tabi olmak
sızın.»... 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, komisyona ka
dar indirmeyin meseleyi, istirham ederim, bir 
uyarmadır bunun mahiyeti. Gündem dışı ko
nuşma mahiyetini aştı sözünüz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Tamam
lıyorum Sayın Başkanım. 

«Bekleme yadına tabi olmaksızın o kadroya 
sahibolacaklardır» denmiş, fakat bu da dikkate 
alınmamıştır. Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim 
Bakanlığının anlayışına aykırı görüşünü, say
manlıklara yaptığı tamimlerle bu öğretmenle
rin maaş alma işini, kazanmış oldukları kade
melerdeki maaş alma işini engellemiştir. Bu du
rumda, Maliye Bakanlığının görüşlerinin şu ve
ya bu sebeple muhtelif tarzlarda ifade edilmesi, 
vatanın büyük ölçüde huzur ve çalışma gücü 
istediği şu günlerde 200 bin kişiyi huzursuz kıl
ması bakımından büyük mahzurlar taşımakta
dır. 

Ayrıca, bu kademeler kazanılmış kademeler
dir, kazanılmış haklardır. Kazanılmış haklar 
hiçbir zaman yeni verilen kadro ile devam etti-

kim, kadro bunun için alınmıştır. Evet, huku
kun temelini teşkil eden hak esasına göre, mük
tesep hakların kaybedilmemesi amaciyle Millî 
Eğitim Bakanlığınca alınmış olan kadroların 
mutlaka faydalandırılacak şekle sokulması, 200 
bin öğretmenin mağdur durumdan kurtarılması 
gerekecektir. 

Ayrıca, okul yöneticilerinin ve ücretle ders 
okutan ücretli öğretmenlerin ders ücretlerinin 
de bir yıl gibi bir zaman içinde verilmemiş ol
ması, Anayasanın esasında olan angarya çalış-
tırılamıyacağınm en güzel örneği olarak ortada 
iken, Maliye Bakanlığı bunları kolaylaştıracağı 
yerde zorlaştırmanın yanında gözükmektedir. 
Bunun, Hükümetçe, kısa zamanda mutlaka çö
zülmesi dileğimizdir, önemli bir konudur. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. 

:3. — Adıyaman Üyesi Mehmet Sırrı Turan
lının, eli im mevsiminin germek üzere olmasına 
rağmen, çiftçilerin gübreye olan ihtiyarlarının 
karşılanmadığına- dair gündem elişi demeci 

BAŞKAN — Ekim mevsimi geçmek üzere 
olduğu halde, çiftçilere henüz gübre temin edi
lemediği gerekçesi ile gündem dışı konuşmak 
üzere Adıyaman Üyesi Sayın Sırrı Turanlı, bu
yurun efendim. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) 
— Muhterem Başkan, değerli senatörler, 

Bu sene iklim şartlarının iyi gidişi ve aynı 
zamanda ıslah edilmiş olan tohum ve teknik se-
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kilde çalışma ve gübre sayesinde, hakikaten 
fevkalâde bir mahsul idrak ettik, Fakat maa
lesef, bu sene suni gübrenin ziraatteki faydaları
nı gören çiftçinin suni gübreye karşı olan tale
binin artmasına rağmen, bugün Türkiye'nin bir
çok yerlerinde, bilhassa Güney Doğu bölgesin
de çiftçi gübre elde edemediğinden mütevellit 
ekimini yapamamaktadır. 

Sayın Hükümetten, çiftçinin gübreye karşı 
göstermiş olduğu bu arzuyu ve gübrenin haki
katen ziraatte temin ettiği elverişliliği nazarı 
itibara alacak, Türkiye'nin diğer yerlerinde 
mevcudolan gübrenin bir an evvel Güney Doğu 
bölgesine sevkı hususunda ilgililere gerekli em
rin verilmesini rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

3. —• Vazife ile yurt dışına giden Millî Sa
vunma Bakanı Ferid M elen'e, Maliye Bakanı 
Sait Naci Ergin'in vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/5) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezke
resi var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Millî Savunma 
Bakanı Ferid Melen'in dönüşüne kadar; Millî 
Savunma Bakanlığına, Maliye Bakanı Sait Naci 
Ergin'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

4. — Vazife ile yurt dışına giden Tarım Ba
kanı Orhan Dikmen'e, Orman Bakanı Selâhattin 
tnan'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/4) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere var, okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Tarım Bakanı 

Prof. Dr. M. Orhan Dikmen'in dönüşüne kadar; 
Tarım Bakanlığına, Orman Bakanı Prof. Dr. 
Selâhattin İnal'in vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

5. — Komisyonlara üye seçimi. 

BAŞKAN — Gündemimizin babında bulu
nan komisyon seçimlerine geçiyoruz. Seçimlerle 
ilgili bâzı önergeler var, onları Yüksek Heyete 
arz ediyorum. 

Sayın Mansur Ulusoy, Bütçe ve Plân Komis
yonuna müstakil olarak adaylığını koyuyor. 

SAFFET UR AL (Bursa) — Listede ismi 
var,.. 

BAŞKAN — Sayın Hikmet İsmen, açık bu
lunan Tarım Komisyonu üyeliğine adaylığını 
koyuyorlar. Sayın Arif Hikmet Yurtsever, açık 
bulunan Millî Eğitim ve Sosyal işler Komisyo
nu üyeliklerine bağımsızlar kontenjanından 
adaylığını koyuyor1ar. 

Sayın Yiğit Köker, Bütçe ve Plân Komisyo
nu üyeliğinden istifa ediyorlar, ki henüz seçim 
yapılmadığına göre bir istifa mevzuübahis de
ğildir. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Aday değilim. 

BAŞKAN — Aday olmadığınızı beyan edi
yorsunuz, evet efendim. 

Sayın Hamdi Özer Millî Savunma Komis
yonu üyeliğine taliboluyorlar, adaylıklarını ko
yuyorlar. 

Sayın Kemal Şenocak, aday gösterilmiş bu
lundukları Malî ve İktisadi İşler Komisyonuna 
aday olmadıklarını beyan ediyorlar. 

Sayın Sırrı Atalay, Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonuna adaylığını koymadığını beyan 
ediyorlar. 

SIRRI AT ALAY (Ka-s) — Önergemi okut
manıza rica f divorum. 

ÖMER LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Bendeniz de... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, şu önergeyi 
okuyayım, ondan sonra... 

Yüksek Başkanlığa 

Talep ve bilgim dışında aday gösterildiğim 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonuna seçilmek 
istemediğimden ve bu görevi yerine getiremiye-
ceğimden, ilerde istifa yoluna gidilmemesi için 
oy verilmemesini ve aday sayılmamamı saygıla
rımla arz ederim. 

Kars Senatörü 
Sim Atalay 
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BAŞKAN — Yani adaylıklarını çekiyorlar. 
Sayın Hocaoğlu, bir şey mi söylediniz efen

dim?.. 
ÖMER LÛTFÎ HOCAOĞLU (Trabzon) — 

Dışişleri Komisyonuna adaylığımı koyuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, Dışişleri Ko

misyonuna adaylıklarını koyuyorlar. 
Sayın Tarlan, bir şey rcııi söyliyeceksmiz?.. 

•CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Dışişleri 
Komisyonuna adaylığımı koyuyorrunı. 

BAŞKAN — Siz de Dışişleri Komisyonuna 
adaylığınızı koyuyorsunuz... 

Aday listeleri dağıtılmış bulumuyor. Aday
lıklarını ayrıca beyan eden sayın üyelerin 
isimleıtnii-e açıklamış bulunuyorum. («Not ede
medik, tekrarlayım» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Tarlan Dışişleri Ko
misyonuna, Sayın Hocaoğlu Dışişleri Komis
yonuna, Sayın—işmeırTaranKt^n^yoaKem-, 
Sayın Uluısoy Bütçe Komisyonuna, ıSaym Özer 
MM Savununa Komisyonuna adaylıklarını ko
yuyorlar. 

Sayın Akça, Gençlik ve Spor Koımisyonu-
na adaylığınızı mı koyuyorsunuz?.. 

A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Hayır 
efenıdiım. 

BAŞKAN — Sayın Akça adaylıktan çekini
yorlar, koymuyorlar. 

iSayın Kalpaklıoğlu, açık bulunan Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna adaylığını koyuyor. 
Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu, açık bulunan 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme 
Komisyonuna adaylığını ayrıca koyuyorlar. 

Efendim, Başkanlık şöyle bir tasnif yapmış 
bulunuyor ve sepetleri de bu tasnif esasına 
göre koyuyoruz : 

Dilekçe Karma Komisyonu, Kitaplık Kar
ma Komıisyonu ve Cumhuriyet 'Senatosu He
saplarını inceleme Komisyonu tasnifini bir 
heyet; 

'Bütçe ve Plân Komisyonu, Anayasa ve Ada
let Komisyonu ve Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar ve İskân Komıisyonu tasnifini bir heyet; 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtıma Komüsyonu, 
içişleri Komıisyonu ve Malî ve iktisadi iş
ler Komisyonu tasnifini bir heyet; 

Millî Eğitim Komisyonu, Millî Savunma 
Komisyonu ve Tarım Komisyonu tasnifini bir 
heyet; 

1 Sosyal işler Komüsyonu, Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonu ve Gençlik ve 
Spor Komisyonu tasnifini de bir heyet yapa
caktır. 

ŞJıiLdi Tasnif Heyeti seçeceğiz. 
Şevket Bey, buyurunuz, bir şey nıi söyliye-

ceksiniz?... 
ŞEVKET AKYÜREK (istanbul) — Kamu 

iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna ve 
bir de Malî ve iktisadi işler Komisyonuna 
adaylığımı koyuyorum. 

BAŞKAN — Kamu iktisadi Teşebbüsleri 
ve Malî ve iktisadi İşler Komisyonuna adaylı
ğınızı koyuyorsunuz, peki efendim. 

Bininci Tasnif Heyeti içjin ad çekiyorum 
efendim : 

Sayın Dikeçlilgil?.. Burada. 
ıSaym iskender Cenap Ege, Başkanvekili 

L oldukları içiiL.., 
Sayın Karaman?.. Burada. 
Saym Karakapıcı?.. Yok. 
Sayın Dener?.. Burada. 

'Sayın Dener, Sayın Dlkeçligil, 'Sayın Ka
raman Bilekçe Karma Komisyonu, Kitaplık 
Karma Komisyonu ve Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını inceleme Komıisyonu seçimlerinin 
tasnifini yapacaklardır efendim. 

Saym Tanyeri?.. Burada. 
Saym Arslan Bora?.. Yok. 
Sayın Cebe?.. Yok. 
Sayın Kınaytürk?.. Yok. 
Sayın Üner?.. Buradalar. 
Sayın Yetiş?.. Yok. 
Sayın Varışlı?.. Buradalar. 

ikinci heyet Saym Varışlı, Sayın Üner, ve 
Sayn Tanyeri'den kurulmuştur. Bütçe ve 
Plân Komisyonu, Anayasa ve Adalet Komisyo
nu ve Bayındırlık, Ulaştırma ve imar ve iskân 
Komisyonu seçimlerinin tasnifini yapacaklar
dır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, bizim evvelce çekilen bir adayımızın 
yerine şimdi bir isim gösterelim de ona göre 
oylar kullanılsın. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, şu tasnif 
heyetlerini seçelim, ondan sonra. 

Sayın İnebeyli,.. Burada. 
I Sayın Halıcı?.. Yok. 
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Sayın Somunoğlu?.. Yok. 
Sayın Gülcügil?.. Yok. 
'Saym Türkmen?.. Burada. 
Sayın öztürk?.. Yok. 
ıSayın Titrek?.. Yok. 
Sayın Kürümoğlu?.. Burada. 
ıSayın Kürümoğlu, Sayın Türkmen, Sayın 

inebeyli, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komis-
yonuı içişleri Komisyonu ve Malî ve İktisadi is
ler Komisyonu seçimlerinin tasnifini yapacak
lardır. 

Sayın Kavak?.. Yok. 
ISayın KalpaMıoğlu .. Burada. 
Sayın Berkol?.. Burada. 
!Sayın Akça?,. Burada. 
'Sayın Akça, Sayın Berkol, Saym Kalpaklı

oğlu, Millî Eğitim Komisyonu, Millî Savunma 
Komisyonu, Tarım Komisyonu seçimlerinin tas
nifini yapacaklardır. 

Sayın Demirel?.. Burada. 
Sayın ISalihoğlu?.. Yok. 
Saym Bozoklar?.. Yok. 
'Saym özmen?.. Burada. 
Sayın Bekata?.. Burada. 

Sayın Demirel, Saym özmen, Saym Bekata, 
Sosyal isler Komisyonu, Kamu iktisadi Teşeb
büsleri Karma Komisyonu, Gençlik ve Spor Ko
misyonu seçimlerinin tasnifini yapacaklardır. 

Saym Gündoğan bir aday göstereceklerdi? 
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Başkan

lığa önerge yollandı efendim. 

BAŞKAM — Malî ve iktisadi işler Komis
yonuna. Saym Atalay'm adaylıktan ayrılması 
münasebetiyle Sayın Pakih Özlen aday göste
rilmiştir. 

Seçime geçiyoruz. Şimdi, hangi isimden baş
lanacağına dair kura çekiyorum. Sayın özer. 

(Malatya Üyesi Hamdi Öser'den başlanarak 
oylar toplandı.) 

BAŞKAN —- Komisyon seçimlerine oylarını 
kullanmayan Saym üyeler îûtfen acele etsinler 
efendim. 

Aday listelerini kullanmıyan saym üyeler 
var mı efendim?.. Yok, Oylama işlemi bitmiştir. 

Tasnif heyetlerine s acilen saym üyeler lüt
fen yerlerini alsınlar. 

(Oyların ayrımına geçildi) 

V. - GÖRÜŞÜLEN İSLER 

1. — 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 
bir maddesini tadil eden kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet, Tarım, Malı 
ve, İktisadi İşler ve Bütey ve Plân komisyonla
rından 3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçi
ci Komisyon raporu (M. Meclisi 2/566; C. Sena
tosu 2/1) (S. Sayısı 
13 . 11 . 1971) (1) 

2) (Dağıtma farili i 

BAŞKAN — Tasnif devam ettiği müddetçe 
müzakerelere devam ediyoruz efendim. 

Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun bir 
maddesini tadil eden kanun teklifinin Cumhuri
yet Senatosundaki görüşme süresinin nihayete 
ermesine pek az bir zaman kalmıştır. Bu neden
le sözü edilen teklifin gündemdeki bütün islere 

öncelik tanınmak suretiyle ve ivedilikle görü 
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Ruhi Tunakan 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler... Etnıiyenîer... Takrir kabul 
edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini al
sınlar. 

Raporun, okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını 
kabul edenler,,. Etkiyenler... Raporun okunma-

(1) 2 S. 
na eklidir. 

Sayılı Basmayazı Tutanağım sonu-

kabul edilmemiştir, 

üzerinde söz istiyen Teklifin [UÎÎTU sayın 
uysv.. i'oiî. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. K.ıbul edenler,,. Etaıiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
ars ediyorum, Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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1163 sayılı Kooperatifler Kanununun bir mad
desini tadil eden kanun teklifi 

Madde 1. — 1163 sayılı Kanunun geçici 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

G-eçici madde : 
Halen kurulmuş ve faaliyette bulunan koo

peratifler sözleşmelerini üç sene içinde bu ka
nun hükümlerine intibak ettirmek zorundadır
lar. Bu hususa riayet etmiyen kooperatifler da
ğılmış sayılırlar. Kanunen tasfiye ile vazifelen
dirilmiş kimseler tarafından dağılmadan başlı-
yarak iki ay içinde tasfiyeye geçilmediği tak
dirde Ticaret Bakanlığı veya Hazine tarafın
dan mahkemeden tasfiye memuru atanması iste
nebilir. 

Anasczleşmelerini bu kanuna intibak ettir
mek için kooperatiflerin yapacakları genel ku
rullar, olağan genel kurulların usul ve çoğun-
-tuğuna gere toplanır vo karar verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun 10 Ağustos 1971 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Bu maddedeki 
«10 Ağustos 1971» tarihi maksatlı mı, yoksa ge
cikmeden dolayı mı konulmuştur? 

BAŞKAN — Soru soruyorsunuz... 
Sayın Komisyon, bu tarih, müddet uzatması 

dolayısiyle mi konulmuştur efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SALİH 

TÜRKMEN (Ağrı) — Gecikmeden dolayı. 

'BAŞKAN — Evet, yani temdit dolayısiyle. 
Müddet o tarihte bittiği için o tarihten itibaren 
temdit ediliyor. 

Madde üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

IV. 

6. — Grup başkanlarının, Genel Kurul çalış
malarına ara verilmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum 
efendim. 
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Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler. Kabul edil
miştir. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
tümü üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehinde mi, aleyhinde mi efen
dim?.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde, aleyhte Sayın 

Atalay, buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Maruzatım mün

hasıran teknik yönden olacaktır. 

«1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 1 nci 
maddesini tadil eden kanun teklifi.,.» 

Bir defa, «tadil» ibaresi artık kanun tekni
ğimizden çıkmış bulunmaktadır. Bu ibarenin 
«değiştirilen» olması lâzımdır. Anayasa dili 
«değiştirme» olmuştur. 

Sonra, «Kooperatifler Kanununun bir mad
desini değiştiren kanun teklifi» değil, «..kanun» 
olması lâzım. Çünkü, kesinleştiği takdirde, «ka
nun teklifi» terimi ile kanunlaşmıyacaktır. Şöy
le olacaktır : «1163 sayılı Kooperatifler Kanu
nunun bir Geçici Maddesini Değiştiren Kanun.» 
Çünkü, madde değişmiyor, değişen geçici mad
dedir. Teknik yenden arz ettiğim şekilde olma
sı lâzım idi. 

Elbetteki, şimdi bir değiştirme olmıyacak, 
ama bundan sonra bu şekilde gelmesi yerinde 
olur. 

BAŞKAN — Teklifin aleyhinde Sayın Ata
lay konuştu. Lehinde söz istiyen sayın üye?,. 
Yok. 

Teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklif kanunlaşmıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonlar Başkanlık Divanlarının teşek

külüne imkân hazırlamak üzere, 18 . 11 . 1971 
Perşembe günü ile 23 . 11 . 1971 Salı günıleri-

— BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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nin, bayram münasebetiyle verilen ara vermeye 
dahil edilmesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grup C. H. P. Grup 
Başkanı Başkanvekiili 

A. N. Tuna F. Gündoğan 
Millî Birlik Grup Kontenjan Grup 

Başkanı Başkanı 
F. özdilek F. Koruturk 

BAŞKAN — Hem komisyonların başkanlık 
•divanlarının seçimine fırsat verme, hem de bay
ram münasebetiyle üyelere bir dinlenmeyi 
hedef tutan tiu önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... öner
ge kabul edilmiştir. 

Ay sonunda bütçe müzakereleri başlıyacağı 
için Bütçe Komisyonu Başkanlık Divanını seç
mek durumundadır. Bütçe Komisyonuna seçi
lecek sayın üyeler yarın toplanıp Başkanlık Di-
vanlarım seçeceklerdir. Bu itibarla seçilecek sa
yın üyelere şimdiden duyuruyorum; Komisyon 
yarın toplanacak, Başkanlık Divanını seçecek
tir. 

7. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

BAŞKAN — Gündemimizin Başkanlık Diva
nının Genel Kurula sunuşları bölümünün ikin
ci kısmına geçiyoruz. 

Anayasa Mahkemesine bir yedek üye seçi
minin 10 ncu turu yapılacaktır. 

Anayasa Mahkemesine yedek üye olarak 
aday bulunan sayın üyelerin isimlerini okuyo
rum efendim. Sayın Hürrem Barım, Sayın Ke
mal Berkem, Sayın Âdil Esmer, Sayın Hüseyin 
Namık imamoğlu, Sayın Yeredoğ Kişioğlu, Sa
yın Aziz Ocaıkçıoğlu, Sayın Celâl öncel, Sayın 
Mehmet Sabri Özbek, Sayın Hâmit Selekler, Sa
yın Doğan Yalınkılıç. 

Sepet kürsüye koşsun. 
Seçimin tasnif heyetini seçiyorum efendim. 

Sayın Ucuzal? Burada. Sayın Yalçuk? Yok. 
Sayın özgür? Yok. Sayın Yılmaztürk? Burada. 
Sayın Melen? Yok. Sayın Kayalar? Yok. Sayın 
Agun? Burada. 

Sayın Ağun, Sayın Ucuzal, Sayın Yılmaz
türk tasnif heyetine seçilmişlerdir. 

Şimdi hangi isimden başlanacağını tesbit 
için ad çekiyorum: Sayın Sezai O'Kan. 

Anayasa Mahkemesine bir yedek üye seçi
minin 10 ucu tur seçimlerine geçiyoruz efen
dim. 

(Tabiî Üye Sezai OTCan'dan başlanarak oy-' 
lar toplandı.) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesine bir ye
dek üye seçimi için oyunu kullanmıyan üyeler 
lütfen acele etsinler efendim.. 

Anayasa Mahkemesine bir yedek üye seçimi 
için oyunu kullanmıyan sayın üye var mı efen
dim? («Var» sesleri) Lütfen acele ediniz. 

Oyunu kullanmıyan sayın üye var mı efen
dim? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Komisyon seçimleri ile ilgili 

tasnif heyeti tutanakları gelmiştir; tasnif neti
celerini arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Sosyal işler Komisyonu üyelikleri için yapı
lan seçime 124 üye katılmış ve neticede ilişik 
listede adları yazılı zevat hizalarında gösteri
len oyları altmışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Kırşehir Ankara 
H. özmeö H. O. Bekata 

Balıkesir 
N. Demirel 

Faruk Kınaytürk (Burdur) 124 
Mustafa Bozoklar (izmir) 124 
Rifat öztürkçine (istanbul) 124 
Edip Somunoğlu (Erzurum) 124 
Tank Remzi Baltan (Zonguldak) 124 
Mebrure Aksoley (istanbul) 124 
Rıza Isıtan (Samsun) 124 
Sami Turan (Kayseri) 124 
Vehbi Ersü (Tabiî Üye) 124 
Vahap Güvenç (O. Başkanınca S. Ü.) 124 

BAŞKAN — Bağımsızlardan aday olanlar 
gerekli reyi alamadıkları için seçilememişlerdir. 

isimleri ve aldıkları oylar okunan sayın üye
ler, Sosyal işler Komisyonu üyeliğine seçilmiş
lerdir. 

Yüksek Başkanlığa 

T. B. M. M. Kamu iktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu üyelikleri için yapılan seçime 130 
üye katılmış ve neticede ilişik listede adları ya-
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zıh zevat hizalarında gösterilen oyları almışlar
dır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Halil özmen Hıfzı Oğuz Beka ta 

Kırşehir Ankara 
Nuri Demirel 

Balıkesir 
M. Sırrı Turanlı (Adıyaman) 130 
Ahmet Karayiğit (A. (Karahisar) 130 
Cemale ttin İnkaya (Balıkesir) 130 
Adnan Karaküçük (Maraş) 130 
Halûk Berkol (istanbul) 130 
İsmail Yeşilyurt (Yozgat) 130 
Ahmet Demir Yüce (Zonguldak) 130 
Doğan Barutçuoğlu (Manisa) 130 
Şevket Koksal (Ordu) 130 
Mehmet Ali Pestilci (Zonguldak) 130 
Fehmi Alpaslan (Artvin) 130 
Solâhattin özgür—(Tabiî Üye) 130 
Mehmet izmen (C. Başkanınca S. Ü.) 130 
BAŞKAN — Bağımsız olarak adaylığını ko

yanlar gerekli çoğunluğu sağlıyamadiklanndan 
seçilememişlerdir. 

isimleri ve hizalarında almış olduklan oy
lar okunan sayın üyeler Kamu iktisadi Teşeb
büsleri Karma Komisyonuna üye seçilmişlerdir. 

Yüksek Başkanlığa 

Gençlik ve Spor Komisyonu üyelikleri için 
yapılan seçime 128 üye katılmış ve neticede ili
şik listede adları yazılı zevat hizalannda göste
rilen oylan almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Halil özmen Hıfzı Oğuz Bekata 

Kırşehir Ankara 
Nuri Demirel 

Balıkesir 
Beliğ Beler (izmir) 128 
Feyzi Halıcı (Konya) 128 
Orhan Akça (Kütahya) 128 
Mahmut Şevket Özçetin (Çorum) 128 
Nazif Çağatay (izmir) 128 
Muslihittin Yılmaz Mete (Adana) 128 
Halil özmen (Kırşehir) 128 
Emanullah Çelebi (Tabiî Üye) 128 

BAŞKAN — Diğer adaylar gerekli çoğun
luğu sağlıyamamışlardır. 

İsimleri ve karşılannda aldıklan oylar oku
nan sayın üyeler, Gençlik ve Spor Komisyonu 
üyelilkerine seçilmişlerdir. 

Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Karma Komisyonu üyelilkeri için 

yapılan seçime 127 üye katılmış ve neticede 
ilişik listede adlan yazılı zevat hizalannda gös
terilen oyları almışlardn. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Hüsnü Dikeçligil Suphi Karaman 

Kayseri Tabu Üye 
Hayri Dener 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Selâhattin Acar (Ordu) 127 
AliAlkan (Kırklareli) 127 
Orhan Kürümoğlu (Bitlis) 127 
Mebrure Aksoley (İstanbul) 127 
Muzaffer Yurdakuler (Tabiî Üye) 126 
BAŞKAN — Diğer adaylar gerekli çoğun

luğu sağlıyamamışlardır. 
İsimleri ve karşılarında aldıklan oylar okun-

mlişMIunân"saph uygîer;Dîîelsp'KaTffiaKo
misyonu üyeliklerine seçilmişlerdir. 

Yüksek Başkanlığa 

Kitaplık Komisyonu üyelikleri için yapılan 
seçime 127 üye katılmış ve neticede ilişik 
listede adlan yazılı zevat hizalannda gösterilen 
oylan almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Hüsnü Dikeçligil Suphi Karaman 

Kayseri Tabiî Üye 
Hayri Dener 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Nazım inebeyli (Sinop) 127 
Âdil Altay (Sivas) 127 
BAŞKAN — Diğer adaylar gerekli çoğun

luğu sağlıyamamışlardır. 
İsimleri ve karşılarında aldıkları oylar okun

muş bulunan sayın üyeler, Kitaplık Komisyonu 
üyeliklerine seçilmişlerdir. 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplan inceleme Ko
misyonu üyelikleri için yapılan seçime 128 üye 
katılmış ve neticede ilişik listede adlan yazılı 
zevat hizalannda gösterilen oylan almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Hüsnü Dikeçligil Suphi Karaman 
Kayseri Tabiî Üye 

Hayri Dener 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
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M. Nuri Âdemoğlu (Adana) 127 
A. Kemal Turgut (Denizli) 127 
Mümin Kırlı (İzmir) 127 
İsa Bingöl (Muş) 125 
Nurettin Ertürk (Sivas) 127 
Lûtfi Bilgen (içel) 127 
Salim Hazerdağlı (Elâzığ) 127 
Abdülkerim Saraçoğlu. (Mardin) 127 
Kadri Kaplan (Tabiî Üye) 127 
Vahap Güvenç (G. Başkanınca S. Ü.) 127 
Hüseyin Kalpaklıoğlu (Kayseri) 68 

BAŞKAN — Diğer adaylar gerekli çoğun
luğu sağlıyaınamışlardır. 

isimleri ve karsılarında aldıkları oylar okun
muş bulunan sayın üyeler, Cumhuriyet Senato
su Hesaplan inceleme Komisyonu üyeliklerine 
seçilmişlerdir. 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Eğitim Komisyonu üyelikleri için ya
pılan seçime 124 üye katılmış ve neticede ili
şik listede adları yazılı zevat hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur1. 
Hüseyin Kalpaklıoğlu Halûk Berkol 

Kayseri İstanbul 
M. Orhan Akça 

Kütahya 
Osman Gümüşoğlu (İstanbul) 122 
Alâeddin Yılmaztürk (Bolu) 123 
Celâl Ertuğ (Elâzığ) 123 
Hüseyin Avni Göktürk (Niğde) 122 
Feyzi Halıcı (Konya) 123 
Mehmet Varışlı (Konya) 123 
Fethi Tevetoğlu (Samsun) 122 
Âdil Altay (Sivas) 123 
Hüseyin Atmaca (Denizli) 123 
Rıza Isıtan (Samsun) 123 
Sami Turan (Kayseri) 123 
Suphi Karaman (Tabiî Üye) 123 
Hayri Dener (C. Başkanınca S. Ü.) 123 
BAŞKAN — Diğer adaylar gerekli çoğun

luğu sağlıyaınamışlardır. 
isimleri ve karşılarında aldıkları oylar okun

muş bulunan sayın üyeler, Millî Eğitim Ko
misyonu üyeliklerine seçilmişlerdir. 

Yüksek Başkanlığa 

Tarım, Orman, Komisyonu üyelikleri için ya
pılar. seçime 122 üye katılmış ve neticede ili

şik listede adları yazılı zevat hizalarında göste
rilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Hüseyin Kalpaklıoğlu Halûk Berkol 

Kayseri istanbul 
M. Orhan Akça 

Kütahya 
Nahit Altan (Çanakkale) 122 
Abbas Cilâra (Gümüşane) 122 
Abdurrahman Kavak (Siirt) 122 
Mecdi Ağını (Rize) 122 
Y. Ziya Ayrım (Kars) 122 
Ruhi Tımakan (Manisa) 122 
Hasan Oral (Urfa) 122 
Halil Goral (Aydın) 122 
Salim Hazerdağlı (Elâzığ) 122 
Hilmi Soydan (Maraş) 122 
Mehmet Pırıltı (Antalya) 122 
Sami Küçük (Tabiî Üye) 121 
Hidayet Aydmer (C. Başkanınca S. Ü.) 121 

BAŞKAN — Diğer adaylar gerekli çoğun
luğu sağlıyaınamışlardır. 

İsimleri ve karşılarında aldılkarı oylar oku
nan sayın üyeler, Tanm, Orman Komisyonu 
üyelilkerine seçilmişlerdir. 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Savunma Komisyonu üyelikleri için 
yapılan seçime 126 üye katılmış ve neticede ili
şik listede adları yazılı zevat hizalarında göste
rilen oylan almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Hüseyin* Kalpaklıoğlu Halûk Berkol 

Kayseri İstanbul 
M. Orhan Akça 

Kütahya 
Faruk Kmaytürk (Burdur) 126 
Talip özdolay (içel) 126 
Orhan Kor (izmir) 125 
Osman Nuri Canpolat (Konya) 126 
İbrahim Şevki Âtasağun (Nevşehir) 126 
Enver Işıklar (Samsun) 126 
Aralan Bora (Tunceli) 126 
Halil Goral (Aydın) 126 
Cemal Yıldırım (İstanbul) 125 
Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 126 
Fahri özdilek (Tabiî Üye) 125 
Fahri Kcrutürk (C. Başkanınca S. Ü.) 126 
BAŞKAM — Diğer adaylar gerekli çoğun

luğu, sağlıyazııanıışlardır. 
66 — 
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isimleri ve karşılarında aldıkları oylar okun-
muş bulunan sayın üyeler, Millî Savunma Ko
misyonu üyeliklerine seçilmişlerdir. 

Yüksek Başkanlığa 

Bütçe ve Plân Komisyonu üyelilkeri için 
yapılan seçime 124 üye katılmış ve neticede ili
şik listede adları yazılı zevat hizalarında göste
rilen oylan almışlardır, 

Bilgilerinize arz olunur. 

Salih Tanyeri Ragıp Üner 
Gaziantep Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Mehmet Varışlı 
Konya 

Yiğit Köker (Ankara) 
ismail Yetiş (Ankara") 
M. Nafiz Ergeneli (Edirne) 
i. Etem Erdinç (Kütahya) 
M. Kâzım Karaağaçİıoğİu (Afyon K. 
Lûtfi Tokoğlu (Kocaeli) 
M. Faik Atayurt (Uşak) 
Ali Şakir Ağanoğlü (Trabzon) 
Nurettin Akyurt (Malatya) 
Salih Tanyeri (Gaziantep) 
İbrahim Etem Karakapıcı (Urfa) 
Kâmil Karavelioğlu (Tabiî Üye) 
Ragıp Üner (C. Başkanınca S. Ü.) 
Mansur Ulusoy (Ankara) 
Bekir Sıtkı Bayka! (Ordu) 

90 
71 
124 
124 
124 
123 
124 
123 
123 
122 
124 
122 
124 
124 
124 

adaylar gerekli çoğun-BAŞKAN — Diğer 
luğu sağlıyamamışlardır. 

isimleri ve karşılarında almış oldukları oy
lar okunmuş bulunan sayın üyeler, Bütçe ve 
Plân Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir. 

Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu üye
likleri için yapılan seçime 128 üye katılmış ve 
neticede ilişik listede adlan yazılı zevat hizala
rında gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Nazim İnebeyli Salih Türkmen 

Sinop Ağrı 
Orhan Kürümoğlu 

Bitlis 

Mahmut Vural (Ankara) 126 
İhsan Sabri Çağlayangil (Bursa) 128 
Oral Karaosmanoğlu (Manisa) 128 

Erdoğan Adalı (İstanbul) 128 
Hüseyin Avni Göktürk (Niğde) 128 
Fethi Tevetoğlu (Samsun) 128 
Reşat Zaloğlu (Trabzon) 128 
Hıfzı Oğuz Bekata (Ankara) 128 
ihsan Topaloğlu (Giresun) 128 
Saffet Ural (Bursa) 128 
Sedat Çumralı. (Konya) 128 
Ahmet Yıldız (Tabiî Üye) 127 
Suad Hayri Ürgüplü (C. Bşk. S. Ü.) 128 
Cemal Tarlan (Tekirdağ) 93 
BAŞKAN — Diğer adaylar gerekli çoğun

luğu sağlıyamamışlardır. 
İsimleri ve karşılarında almış oldukları oy

lar okunmuş bulunan sayın üyeler, Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu üyeliklerine se
çilmişlerdir. 

Yüksek Başkanlığa 

İçişleri Komisyonu üyelikleri için yapılan 
seçime 126 üye katılmış ve neticede ilişik lis
tede adları yazılı zevat hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Nazim İnebeyli Salih Türkmen 

Sinop Ağrı 
Orhan Kürümoğlu 

Bitlis 
Celâlettin Coşkun (Aydın) 126 
Nuri Demirel (Balıkesir) 126 
Cahit Ortaç (Bursa) 126 
İbrahim Tevfirk Kutlar (Gaziantep) 125 
Haldun Menteşeoğlu (Muğla) 124 
Necip Seyhan (Hakkâri) 125 
Ali Altunbaş (Tokat) 126 
Sadık Artukmaç (Yozgat) 126 
Mehmet Hazer (Kars) 126 
Muslihittin Yılmaz Mete (Adana) 126 
Halil özmen (Kırşehir) 126 
Sezai O'Kan (Tabiî Üye) 126 
Tayfur Sökmen (C. Başkanınca S. Ü.) 126 
BAŞKAN — Diğer adaylar gerekli çoğun

luğu sağlıyamamışlardır. 
isimleri ve karşılarında almış oldukları oy

lar okunmuş bulunan sayın üyeler, İçişleri Ko
misyonu üyeliklerine seçilmişlerdir. 

Yüksek Başkanlığa 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu üyelikleri 
için yapılan seçime 125 üye katılmış ve netice-
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de ilişik listede adları yazılı zevat hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Nazim inebeyli Salih Türkmen 

Sinop Ağrı 
Orhan Kürümoğlu 

Bitlis 
Macit Zeren (Amasya) 125 
Mehmet Güler (Balıkesir) 125 
Gürhan Titrek (Çankırı) 124 
Sabahattin Orhon (Giresun) 124 
Beliğ Beler (İzmir) 125 
Orhan Süersan (Manisa) 125 
İsa Bilgöl (Muş) 125 
Mehmet Varışlı (Konya) 125 
M. Kemal Şenocak (Afyon K.) 105 
Sırı Atalay (Kars) 63 
Lütfi Bilgen (İçel) 125 
Nazif Çağatay (İzmir) 105 
Nejat Sarlıcah (Balıkesir) 125 
Mehmet Pırıltı (Antalya) 125 
Refet Aksoyoğlu (Tabiî Üye) 105 
Suphi Gürsoytrak (Tabiî Üye) 105 
Mehmet İzmen (C. Başkanınca S. Ü.) 125 
Ziya Termen (Çanakkale) 125 
BAŞKAN — Diğer sayın üyeler gerekli oyu 

alamamışlardır. 
İsimleri ve hizalarında aldıkları oylar okun

muş bulunan sayın üyeler, Malî ve iktisadi iş
ler Komisyonu üyeliğine seçilmişlerdir. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelikleri 

için yapılan seçime 127 üye katılmış ve netice
de ilişik listede adlan yazılı zevat hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Gaziantep Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Salih Tanyeri Ragıp Üner 
Mehmet Vanşlı 

Konya 
Turhan Kapanlı (Ankara) 
Şeref Kayalar (Bursa) 
Ömer Ucuzal (Eskişehir) 
Mustafa Tığh (Sakarya) 
Mustafa Deliveli (Hatay) 
0. Mecdi Agun (Rize) 
Refet Rendeci (Samsun) 
Zihni Beti! (Tokat) 

126 
126 
119 
124 
116 
117 
120 
127 

Ekrem özden (istanbul) 127 
Salih Türkmen (Ağn) 127 
Fehmi Alpaslan (Artvin) 127 
Mucip Ataklı (Tabiî Üye) 126 
Hidayet Aydıner (C. Başkanınca S. Ü.) 85 

BAŞKAN — Diğer sayın üyeler gerekli oyu 
alamadıklan için seçilememişlerdir. 

İsimleri ve hizalarındaki aldıklan oylar 
okunmuş bulunan sayın üyeler, Anayasa ve 
Adalet Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir. 

Yüksek Başkanlığa 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve iskân Ko

misyonu üyelikleri için yapılan seçime 126 üye 
katılmış ve neticede ilişik listede adlan yazılı 
zevat, hizalarında gösterilen oylan almışlar
dır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Gaziantep Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Salih Tanyeri Ragıp Üner 
Konya 

Mehmet Varışlı 
Turgut Yaşar Gülez (Bolu) 126 
Celâlettin Coşkun (Aydın) 126 
M. Orhan Tuğrul (Bilecik) 126 
Safa Yalçuk (Çorum) 126 
Osman Alihocagil (Erzurum) 126 
Sakıp Hatunoğlu (Erzurum) 125 
Osman Salihoğlu (Sakarya) 122 
Sadık Artukmaç (Yozgat) 125 
Fakih özlen (Konya) 125 
ihsan Topaloğlu (Giresun) 125 
Fehmi Baysoy (Erzincan) 126 
Haydar Tunçkanat (Tabiî Üye) 125 
Lûtfi Akadlı (C. Başkanınca S. Ü.) 124 
BAŞKAN — Diğer sayın üyeler gerekli ço

ğunluğu sağlayamamışlardır. 
İsimleri ve hizalannda aldıklan oylar okun

muş bulunan sayın üyeler Bayındırlık, Ulaştır
ma, imar ve iskân Komisyonu üyeliklerine seçil
mişlerdir. 

Anayasa Mahkemesi yedek üyelik seçiminde 
gerekli çoğunluk bulunmadığı için, tasnif yapıl
mamıştır. 

Bu itibarla, 25 . 11 . 1971 Perşembe günü 
saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 16,45 
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Vî - SORULAR VE CEVAPLAR 

A ~ YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ek
rem Özden'in, İstanbul Haliç sularına dair yazdı 
soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in yazılı 
cevabı (7/837) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygılarımla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
istanbul Üyesi 
Ekrem özden 

Soru : 
İstanbul'da Haliç sularının mikroplu ve her 

türlü hastalığın yuvası olduğu son yapılan tah
lillere dair raporlarla sabit olmuştur. 

Hükümet ^larak toplum sağlığını koruma ba
kımından bu konu ile ilgili ne gibi tedbirler alın
mıştır? Ve ne gibi idari ve kanuni tedbirler alı
nacaktır? 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Ekrem öz
den'in İstanbul Haliç sularına ilişkin 9 . 9 . 1971 

tarihli yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Haliç, bir taraftan dereler ve tabiî su akın
tılarının getirdiği maddeler sebebiyle diğer ta
raftan çevresindeki iskân bölgeleri, deniz nakil 
vasıtaları, sanayi tesisleri, imalâthaneler, ve 
benzeri tesislerden atılan artıklar sebebiyle yıl
lardan beri dolmakta ve suyu kirlenmektedir. 

Halic'in, dolmasının önlenmesi ve ıslahı ga
yesiyle 23 - 25 Ocak 1957 ve 28 - 29 Mayıs 1965 
tarihlerinde içişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Tarım, Ulaştırma, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve imar ve iskân bakanlıkları ile İstan
bul Vilâyeti ve Belediyesiyle ilgili kuruluşların 
iştirakiyle iki toplantı yapılmıştır. 

Bu toplantılarda alınması gerekli tedbirler 
özet olarak, 

Erozyona mâni olacak tedbirlerin alınması, 
Haliç sahilindeki sanayi tesisleri ve benzer

lerinin dolma ve kirlenmeye sebebolan artıkla
rının Halic'e atılmasının önlenmesi, 

Denize doğru tecavüzlerin önlenmesi ve bu
nun sağlanması bakımından «Halic'in tâyin ve 
tahdidedilmiş saha olduğu» nun kararnameye 
bağlanması, 

Deniz nakil vasıtalarından ve yerleşme böl
gelerinden çöp ve sair artıkların dökümünün ön
lenmesi, 

Mevcut sanayi tesislerinin dondurulması ve 
bunlardan bâzılarının bölge dışına çıkarılması, 

Çevrede gecekondu yapımının önlenmesi, 
Hali Ae şimdiye kadar toplanmış bulunan bi

rikinti ve artıkların taranarak, temizlenmesi, bu 
sahillerin tahkim ve tanzim edilmesi, 

Yukarda sayılan tedbirlerin yürütülmesini 
teminen havzadaki yerleşme ve kullanma şekil
lerinden faydalanmayı sağlamak üzere bu hav
zayı da içine alan bir «Havza Kanunu» çıkarıl
ması, 

Konularım kapsamaktadır. 
Önerilen bu tedbirlerden; 
5 .10 '.1965 tarih ve 6753Î2~sâyiîı "BâkanîaF 

Kurulu Karariyle Halic'in tâyin ve tahdidedil
miş saha olduğu hükme bağlanmıştır. 

Halic'in civarındaki sanayi tesisleri dondu
rulmuştur. 

Mezbaha tesisleri başka bir mevkie taşına
caktır. 

Erozyon bakımından Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından, Halic'e akan Alibey ve 
Kâğıthane derelerinin ıslahı ve Orman Genel 
Müdürlüğünce ağaçlandırma yolunda çalışmalar 
yapılmıştır. 

Halic'in iki yakasındaki kanalizasyon kollek-
törlerinin, buralardaki pis suları açık denize 
akıtmasını sağlamak üzere gerekli çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

Bayındırlık Bakanlığınca, Boğaz'daki akıntı
dan yararlanarak Haliç'te de tabiî bir akış sağ
lamak suretiyle mevcut birikintileri önlemek ga
yesiyle hidrolik araştırmalar yapılmaktadır. 

Ayrıca yurdumuzda çevre sorunları (içme-
suyu, deniz, göl, akarsular ile havanın kirlenme
si ve gürültü ile mücadele ve doğanın korunma
sı) ile ilgilenip gerekli tedbirleri alacak bir or
gan kurulması çalışmalarına başlanmıştır. Kuru
lacak olan bu teşekkül, ortaya çıkacak bu gibi 
sorunları tesbit ederek bunların çözümlenmesini 
sağlamak üzere gerekli tedbirleri alacaktır. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

4 NCÜ BİRLEŞİM 

16 . 11 . 1971 'Salı 

ISaat : 16,00 

I 
A - BAŞKANLİK DÎVANININ GENEL 

KURULA (SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlara üye seçimi. 
2. — Anayasa Mahkemesine "bir yedek üye 

seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet ISenatosu Kırşehir üyesi 

Halil özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/527) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yu
suf Ziya Ayrım'm, Kars ili köylerinin su sıkın
tısına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/562) 

3. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununa dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/564) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgenin, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'ın, Diyanet İşleri ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/569) 

6. — Cumlhuriyet Senatosu izmir Üyesi Ne
cip Mirkelâımoğlu'nun, bir Fransız gazetecisinin 
Türkiye'ye çağrılmasına dair Başbakandan 
sözoü sorusu (6/569) 

7. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 
1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'ın, Etibankm özel şahıslar
dan devraldığı maden sahalarına dair Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/571) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'ın, kömür satışına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/572) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Millî Eğitim ve Dışişleri bakanlarından söz-
lü" sofusu" (6/567) — -

11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin öztürk'ün, öğretmen sorunlarına dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/573) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'ın, ayçiçeği istihsaline dair Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/574) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın, Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Ragıp Üner'in, Kültür Bakanlığına devredil-
miyen bâzı dairelere dair Millî Eğitim ve Kül
tür bakanlarından sözlü sorusu (6/576) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Gümrük teşkilâtına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/577) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Ziya 
Ayrım'ın, Kars şehir merkezinde PTT şubesi 
açılmasına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/578) 

17. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, sporumuzun son günlerdeki duru
muna dair Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
sorusu (6/579) 

18. — Cumhuriyet iSenatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'dan gelen 
Türk İşçilerinin gümrük muamelelerine dair 
İçişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından 
sözlü sorusu (6/580) 

(Devamı arka sayfada) 



19. — Cumihuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Hidayet Aydmer'in, istanibul Boğazına ya
pılacak olan köprüye dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/581) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X 1. — Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve gö

revleri hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi : 1/310; Cumhuriyet Senatosu : 
1/1270) (S. 'Sayısı : 1666) (Dağıtma tarihi : 
19 . 10 . 1971) (Bitiş tarihi : 20 Ocak 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatomu Kars Üyesi Sır

rı Atalay'mı son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır-
oıası istiyen önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, bclgelerarasında artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen önerge
si (10/43) 

3. — Cumihuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Demokratik Cumihuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması istiyen 
önergesi (10/45) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm yasama dokunulmazhğınm kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo

nu raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 7 . 1971) 

5. — İçel iline bağlı Gülnar ilçe Belediyesi
nin gecekondu önleme bölgesi inşaatı konusunda 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu (10/37) (Dağıtma tarihi : 
10 . 9 . 1971) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Tevfik Fikret Lisesine dair 
Senato Araştırması istiyen önergesi (10/46) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1971 ay
larına ait hesaplan hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplan inceleme Komisyonu raporu 
(5/1) (Ş. Sayısı : 1) (Dağıtma tarihi : 
6 . 11 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖIBÜŞIMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Şehit Komando eri Mevlût Meric'in an
nesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkında kanun tekltflttin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet ıSenatosu Malî ve iktisadi işler ve Bütçe 
ve Plân komisyonlan rapordan (M. Meclisi 
2/503; C. Senatosu 2/343) (S. Sayısı : 1671) 
(Dağıtma tarihi : 2 . 11 . 1971) 

2. — 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 
bir maddecini tadil eden kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumihuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet,, Tanm,. Malî 
ve İktisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonİa-
rmdan 3 er üye alınmak suretiyle kurulan geçi
ci komisyon raporu (M. Meclisi 2/566; C. Sena
tosu 2/1) (S. Sayısı : 2) (Dağıtma tarföjâ : 
13 . 11 . 1971) 



Toplantı : 11 
CUMHURİYET S E N A T O S U S. Sayısı : 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun bir maddesini tadil eden 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet , Tarım, Malî ve İktisadi 

İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3 er üye alınmak 
suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 

(M. Meclisi : 2 / 5 6 6 ; C. Senatosu : 2 / 1 ) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 430) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 1 . 11 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4422 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 27 . 10 . 1971 tarihli 185 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun bir maddesini tadil eden kanun tek
lifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 27 . 9 . 1971 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 25, 27 . 10 . 1971 tarihli 184 ve 185 nci birleşimlerinde öncelik've ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet 3Ieclisi S. Sayısı : 430) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 11 • 11 1971 

Esas No. : 2/1 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 27 Ekim 1971 tarihli 185 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun bir maddesini tadil eden kanun tek
lifi, Millet Meclisi Başkanlığının 1 Kasım 1971 tarihli ve 4422 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına gönderilmekle, Cumhuriyet Senatosunun 11 Kasım 1971 tarihli 3 ncü Birleşi
minde Anayasa ve Adalet, Tarım, Malî ve İktisadi İşler ile Bütçe ve Plân komisyonlarından üçer 
üyenin katılması ile kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzun 11 Kasım 1971 tarihli Birle
şiminde iSanayi ve Ticaret ile Maliye Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 
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I - Teklif, 10 Mayıs 1969 tarihli Kooperatifler Kanununun geçici maddesinde değişiklik yapıla
rak, söz konusu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kurulu olup faaliyet göstermekte bulunan (ko
operatiflerin, sözleşmelerini 1163 sayılı Kanunla kabul edilen esaslara uygun hale getirmelerini 
temin etmek üzere anılan 1163 sayılı Kanunun geçici maddesi ile iki yıl olarak tesbit edilen intibak 
süresinin, uygulama ve karşılaşılan olağanüstü durumlar da gözetilerek üç yıla çıkartılmasını ve 
bu uygulamanın yürürlük tarihinin de 10 Ağustos 1971 olarak tâyinini öngörmektedir. 

Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun bir maddesinin ta
dili ve Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, 10 . 5 . 1969 tarih ve 1163 sayılı Kooperatifler Ka
nununa ek geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun tekliflerinin birleştirilerek görüşülmesi so
nucunda kabul edilen Millet Meclisi metnine esas gerekçelerde de ifade edildiği ve Komisyonumu
zun toplantısında hazır bulunan hüküm,et temsilcilerinin ve özellikle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
temsilcisinin açıkladığı üzere, 10 Mayıs 1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun yü
rürlüğe girdiği tarihte kurulu olup, faaliyet göstermekte bulunan kooperatifler, sözleşmelerini 
1163 sayılı Kanunla kabul edilen esaslara uygun hale ge.tirm.ek ve intibak işlemlerini gerçekleştir
mek maksadiyle yapacakları Genel Kurul toplantılarını çeşitli nedenlerle ve özellikle Sıkıyöneti
min uygulanmakta olduğu yörelerde başaramamış ve yukarda sözü edilen intibak müddetinin 
geçirilmesi sebebiyle de infisah durumu ile karşıkarşıya bulundukları hakkında iSanayi ve Ticaret 
Bakanlığı ile Köy İşleri Bakanlığına birçok müracaat yapılmış ve yapılmakta da devam edegel-
miştir. 

Bakanlık temsilcileri, çeşitli nedenlerle ve bu arada oloğanüstü durumlar sonucu ilân edilen 
Sıkıyönetim sebebiyle süresi içinde gerçekleştirilemiyen intibak işlemlerinden ötürü infisah duru
mu ile karşılaşan ve hattâ münfesih duruma düşen kooperatiflerin faaliyetlerini devam ettireme
melerin ve tesislerinden yararlamlamamanm kooperatifçiliğin gelişmesini engelleyici olacağı mülâ
hazası ile teklifin Hükümet tarafından da benimsenerek desteklendiğini açıklamışlardır. 

Komisyonumuz, Anayasanın 51 nci maddesinde de ifadesini bulduğu üzere, kooperatifleşme
nin ve kooperatiflere ait tesislerin yurt ekonomisine olan katkılarını ve ortaya koyduğu yararlı 
sonuçları gözeterek, çeşitli nedenlerle ve nihayet yaşanan olağanüstü durumlar sonucu ilân edilen 
Sıkıyönetim uygulaması sebebiyle ve zorunluluklarla, karşılaşılan infisah durumlarının önlenme
sinde kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve yurt ekonomisi yönünden yarar görerek Millet Meclisi met
nini benimsemiştir. 

I I - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III - 'Teklifin Cumhuriyet Senatosundaki görüşme süresinin nihayete ermesine çok az bir zaman 

kalmış bulunması nedeniyle Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bu
lunulması da karar altına alınmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Manisa Ağrı Maraş Gaziantep 

R. Tırnak an S. Türkmen A. Karaküçük 1. T. Kutlar 

Trabzon Muş Tabiî Üye Tabiî Üye 
A. Ş. Ağanoğlu 1. Bingöl 11. Ataklı Söz hakkım saklıdır. 

8. Gürsoytrak 

Cumhuriyet Senatosu (S. 'Sayısı : 2) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun bir mad
desini tadil eden kanun teklifi 

MADDE 1. — 1163 sayılı Kanunun geçici 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Geçici madde : 
Halen kurulmuş ve faaliyette bulunan koo

peratifler sözleşmelerini üç sene içinde bu ka
nun hükümlerine intibak ettirmek zorundadır
lar. Bu hususa riayet etmiyen kooperatifler 
dağılmış sayılırlar. Kanunen tasfiye ile vazi
felendirilmiş kimseler tarafından dağılmadan 
başlıyarak iki ay içinde tasfiyeye gecilmediği 
takdirde Ticaret Bakanlığı veya Hazine tara
fından mahkemeden tasfiye memuru atanması 
istenebilir. 

"AnasÖ7Jl(^mgîgîîini bu fcannıra"mtrbak ettir
mek için kooperatiflerin yapacakları genel ku
rullar, olağan genel kurulların usul ve çoğun
luğuna göre toplanır ve karar verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun 10 Ağustos 1971 
tarihinde yürürlüğe girer. 

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

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun bir mad
desini tadil eden kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi 'aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 2) 




