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3. — YOKLAMA 622 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 622 

1. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'
un, 931 sayılı îş Kanununun 25 nci mad
desine güre sakat veya eski hükümlü kim
selere iş verilebilmesi için hazırlanması ge
reken tüzüğün biran önce çıkarılmasına 
dair gündem dışı demeci. 622:623 

2. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Ata
man'm, Çalışma Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine dair önergesi. 623 

5. __ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 623 
1. — Tütün ve tütün tekeli kanunu ta

sarısı ile Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nm, Tütün ziraati kanunu teklifi ve Ma
nisa Milletvekili Sami Binicioğlu ile Si
nop Milletvekili Hilmi îşgüzar'in, Tütün ve 

Sayfa 
tütün tekeli kanunu teklifi ve Tarım, Tica
ret, içişleri, Adalet, Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/205, 
2/198, 2/362) (S. Sayısı : 674) 623:664 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) Yazılı sorular ve civanları 
1. — Bursa Milletvekili Nilüfer Gür-

soy'un, okul kitaplarındaki 27 Mayıs konu
larına dair sorusu ve Millî Eğitim Baka
nı llhami Ertem'in yazılı cevabı (7/714) 

664 

664 

664: 
665 

2. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik Osmaneli ilçesinde bir çimento fab
rikası kurulmasına dair sorusu ve Sanayi 
Bakanı Mehmet Turgut'un yazılı cevabı. 
(7/800) 665:666 

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Sakarya'nın Kaynarca ilçesi köy 
yollarının ne zaman yapılacağına dair so
rusu ve Köy İşleri Bakanı Selâhattin Kı-
hç'm yazılı cevabı. (7/807) 666:667 
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Sayfa 
4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 

Uysal'ın, Sakarya'nın, Karasu ilçesine bağ
lı Süngüt köyü okulunun onarılmasına ve 
Süngüt - Aktaş yolunun düzeltilmesine 
dair sorusu ve Köy işleri Bakanı H. Tur
gut Toker ile, Millî Eğitim Bakanı ilha
mı Ertem'in yazılı cevapları. (7/828) 667:668 

5. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'-
m, Adalet Partisi iktidarı zamanında, Dış
işleri Bakanları seviyesinde yapılan iç ve 
dış toplantılara dair sorusu ve Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabrı ÇağlayangiTm yazılı 
cevabı. (7/S44) 668:670 

6. — Gaziantep Milletvekili Ali ihsan 
Gö^m'ün, Güney - Doğu Anadolu Bölgesi 
köylüsünün ekonomik yönden kalkınması 
için teşkilâtlandırılmasına dair sorusu ve 
Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in yazılı ce
vabı. (7/889) 670:671 

7. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana ili Hacılar bucağına bağlı 
Çerçioğlu köyünün bâzı obalarına içme su
yu temin edilmesine dair sorusu ve Köy iş
leri Bakanı Selâhattin Kılıç'm yazılı ce
vabı. (7/910) 672 

8. — Çanakkale Milletvekili Cihad Ba-
ban'm. JNian'Hıl^aki Kanalı C?r«r"m tami
rine dair yazılı sorusu ve imar ve imar ve 
iskân Bakanı Haldun Menteseoğlu ve Ma
liye Bakanı Cihat Bilgehan ile Bayındır
lık Bakanı Orhan Alp'in yazılı cevapları. 
(7/916) 672:675 

9. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Balkaya 
köyü ile Evrenli köyü arasındaki hudut ih
tilâfına dair sorusu ve içişleri Bakanı Fa
ruk iSükan'm yazılı cevabı (7/935) 675:677 

10. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'm, Nazilli'de ikinci bir lise açılması
na dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı il
hanı! Ertemin yazılı cevabı (7/942) 677:678 

11. — Aydın Milletvekili M. Şükrü 
Koç'un, Aydın ilinin Esençay köyü muhta
rına dair sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk 
Sükan'm yazılı cevabı. (7/952) 678:679 

12. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Ne-
bioğlu'nun, Gaziantep'in, Nizip ilçesindeki 

Sayfa 
gecekonducuların iskânına dair sorusu ve 
imar ve iskân Bakanı Haldun Menteşeoğ-
lu'nun yazılı cevabı. (7/966) 679:680 

13. — Kastamonu Milletvekili Âdil Tok-
özlü'nün, tiler Bankasının belediyelere 
göndereceği hisselere dair sorusu ve imar 
ve iskân Bakanı Haldun Menteseoğlu'nun 
yazılı cevabı. (7/973) 680 

14. — Kastamonu Milletvekili Âdil Tok-
özlü'nün, 1967 ve 1968 bütçelerine konulan 
belediyelere yardım tahsisatına dair soru
su ve içişleri Bakanı Faruk Sükan'm yazı
lı cevabı. (7/974) '680:681 

15. — Kastamonu Milletvekili Âdil 
Toközlü'nün, Kastamonu Adalet binası ko
ridorunun genişletilmesine ve yeni bir ce
zaevi inşa edilmesine dair sorusu ve Ada
let Bakanı Hasan Dinçer'in yazılı cevabı. 
(7/975) 682 

16. — Kastamonu Milletvekili Âdil 
Toközlü'nün, Kastamonu'ya bağlı inebolu, 
Abana ve Araç, Sağlık tesislerinin opera
tör, doktor, sağlık memuru ve ebe ihtiya
cına dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yar-
"<!«<,. "Roî Tn Vedat Âli Özkan'ın yazılı ce
vabı. (7/976) 682:683 

17. — Kastamonu Milletvekili Âdil 
Toközlü'nün, mütaahhit ve diğer ilgilile
rin istihkaklarının zamanımda ödenmesine 
dair sorusu ve Maliye Bakanı Cihat Bil
gehan'm yazılı cevabı (7/979) 683:684 

18. — Samsun Milletvekili Yaşar Akar
ın, Samsun'un Ayvacık bucağının bulun
duğu kıyı ile Eynel köyünün bulunduğu 
kıyı arasında köprü yapılmasına dair soru
su ve Orhan Alp'in yazılı cevabı (7/982) 684 

19. — Aydın Milletvekili M. Şükrü 
Koç'un, Aydın'm bâzı ilçelerine bağlı bucak 
ve kasabalarda ortaokul açılmasına dair 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı llhami Er
tem'in yazılı cevabı (7/983) 684:686 

20. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in, Trabzon'daki stadyumun ıslahına ve 
diğer spor branşlarına da ilgi gösterilmesi
ne dair sorusu ve Devlet Bakanı Kâmil 
Ocak'ın yasılı cevabıC 7/988) (686:687 

21. — Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'-
m, Samsun'da eğitim ödeneklerini alamı-

620 — 
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Sayfa 
yan öğretmenlere dair sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı İlhami Ertem'in yazılı cevabı 
(7/991) 687 

22. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, İmar ve îskân Bakanlığınca 
hazırlanan taşanlara dair sorusu ve İmar 
ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun 
yazılı cevabı (7/994) 687:688 

23. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Çalışma Bakanlığınca hazırla
nan tasarılara dair sorusu ve Çalışma Ba
kanı Turgut Toker'in yazılı cevabı (7/995) 689: 

691 
24. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-

tinoğlu'nun, İçişleri Bakanlığınca hazırla
nan tasarılara dair sorusu ve İçişleri Ba-

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 9 
arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının öğretmen 
ve öğretmen kuruluşlarına karşı tutum ve dav
ranışlarını tesbit etmek, öğretmenler arasında
ki huzursuzluğu gidermek amaciyle Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi üzerinde bir 
süre görüşüldü. 

30 . 1 . 1969 Perşembe günü saat 15,000 te 

Yazılı soru 
1. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 

halı dokuma tezgâhları ve fabrikalarına dair 

RAPORLAR 
1. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile 

son protokolü ve bunlara bağlı Birleşmiş Mil
letler Teşkilâtı ile Dünya Posta Birliği arasında
ki anlaşmaların onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştır-

Sayfa 
kanı Faruk Sükan'm yazılı cevabı (7/998) 691: 

693 
25. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-

tinoğlu'nun, Ulaştırma Baaknlığınca hazır
lanan tasarılara dair sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Sadettin Bilgiç'in yazılı cevabı 
(7/999) 693:694 

26. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
ın, Uzman Jandarma Çavuşlarına tabanca 
verilmesine dair sorusu ve İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan'm yazılı cevabı (7/1000) 694:695 

27. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Kadirli - Osmaniye arasındaki 
yolun asfaltlanmasına dair sorusu ve Ba
yındırlık Bakanı Orhan Alp'in yazılı ce
vabı (7/1014) 695 

toplanılmak üzere Birleşime saat 19,10 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 
Atıf Şohoğlu Ism&t Kapısız 

Kâtip 
Sakarya 

Muslihittin Gürer 

yazılı soru önergesi, Sanayi Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/1028) 

ma komisyonları raporları. (1/545) (S. Sayısı : 
788) 

2. — Anayasa nizamını, millî güvenlik ve hu
zuru bozan bâzı fiiller hakkında 5 . 3 . 1962 ta
rih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milİetve-

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

SORULAR 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

— 621.— 
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kili Ömer öztürkmen ile Manisa Milletvekili 
önol Şakar'ın, 38 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair ve Uşak Milletvekili M. Fah
ri Uğrasızoğlu'nun Anayasa nizamını, millî gü
venlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 

BAŞKAN —- Otomatik cihazla yoKtaıma ya- I 
pılacaktır. 

Sayın üyelerin lûftSfen beyaz düğmelere bas
malarını rica ederim. 

4. — [BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 931 j 
sayılı İş Kanununun 25 nci maddesine göre sakat I 
veya eski hükümlü kimselere iş verilebilmesi için 
hazırlanması gereken tüzüğün biran önce çıkarıl
masına dair gündem dışı demeci 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Nazmi Oğuz. 
Lütfen beş dakikayı geçmemek üzere beyanda 
bulunun. 

NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Muhterem ar
kadaşlar, 

Meolsıiimizin 1967 senesi Temmuz ayında çı
kardığı 931 sayılı İş Kanunu feleğin sillesini ye- I 
miş sakatlarla, her hangi bir sebeple suç işle- | 
miş kişilere, bir kısmına şefkat, diğerlerini ıslah 
hisleriyle işyerlerinde işvermek suretiyle sosyal 
düzende bir rahatlık yaratmak arzusunu taşı- | 
makta idi. 1967 senesinde çıkan ve son derece i 
lüzumlu olan iş Kanununun 25 nci maddesi, maa- | 

38 numaralı Kanunun yürürlükten kaldırılması 
ve bu kanuna göre tutuklu ve Anayasa hüküm
lü bulunanların cezalarının affı hakkında ka
nun teklifleri ve Anayasa ve Adalet komisyon
ları raporları. (1/589, 2/657, 2/746) (S. Sayısı : 
789) 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

lesef bugüne kadar yürürlüğe girememiştir. 
931 sayılı İş Kanununun 25 nci maddesinin (0) 
fıkrası bu maddenin uygulanabilmesi için ilgili 
bakanlıkların bir tüzük hazırlamalarını âmir bu
lunmaktadır ; ama aradan bu kadar zaman geç
miş olmasına rağmen bu tüzük henüz ortada 
yoktur. 

' Aziz arkadaşlarım, 

Bugün iş Kanununa tabi bir milyonun üa-
| tünde işçi olduğuna göre, aynı kanunun öngör-
I düğü her işyerinde işverenlerin 100 işçi arasm-
j da 2 sakat, 2 de esM hükümlüye işvermesini 

gerektirdiği halde, bu tüzüğün hen'üz ortaya ko
nulmamış olması yalnız bu talihsiz kimselerin 
açıkta kalmalarını değil, aynı zamanda sosyal 
düzeni bozucu birtakım hareketlere de âmil ol-

| maktadır. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvebili İsmail Arar 
KÂTİPLER : îsmet Kapısız (Konya), Muslihittin Gürer (Sakarya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 40 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

- 6 2 2 — 
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Bugün memlekette işlenen suçların çoğu, iş
siz kişilerin kendilerine i§ bulamamış almanın 
ıstırabiyle, şaşkınlıklarından iteri gelmektedir. 
Bu itibarla, bu tüzüğün biran önce ele alınıp 
40 bin sakat ve eski hükümlünün kanunun ön
gördüğü şekilde işe kavuşturulmasını ilgililer
den rica ediyorum. Belki bu işle ilgili arkadaşı
mız tüzüğün hazırlandığını, Danıştaya tasdik 
için gönderildiğini söyliyecektir. Bendeniz sa-
ikat kişilerin evvelki sene çıkan kanun dolayısiy-
le, «Bize iş verilmiyor.» diye yaptıkları müraca
at neticesinde duruma vâkıf olmuş bulunuyo
rum. Tüzük, ilgili bakanlıklarca hazırlanmış, 
ama tasdik için Devlet Şurasına gönderilmiş, 
Devlet Şûrası mütalâa almak için Sayıştaya gön
dermiş ve tüzük maalesef henüz yürürlüğe ko
nulmamıştır. İhmal her kimde ise büyük vebal 
taşımaktadır. 

Ben iddia ediyorum ki, ilgili bakanlıkların 
hukuk müşavirleri Danıştaya, ilgili daireye mü
racaat ederek, bu ıstırap çeken 40 bine yakın sa-

1. — Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı ile Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Tütün ziraatı kanunu teklifi ve Manisa Millet
vekili Sami Binicioğlu ile Sinop Milletvekili 
Hilmi İşgüzar'ın, Tütün ve tütün tekeli kanunu 
teklifi ve Tarım, Ticaret, İçişleri, Adalet, Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(İ/205, 2/198, 2/362) (S. Sayısı : 674) 

BAŞKAN — Sayın komisyon ve Hüküme-
tain yerini almasını rica ederim. 

ilgili komisyon ve Gümrük ve Tekel Baka
nının yazılı yetkisini haiz Gümrük ve Tekel Ba
kanlığından bir arkadaşımız buradadır. 

Görüşmelere başlıyabiliriz. 

32 nci maddeye gelmiştik. Sayın Yücetürk, 
komisyona iade edilmiş maddelerden 3, 26, 28 
ve 30 ncu maddeler vardır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Hazırdır 
Sayın Başkanım, şimdi takdim ediyoruz. 

BAŞKAN — 26 ncı madde komisyon tara
fından geri alınmıştır. Komisyonun şimdi ge
tirdiği metni okutuyorum. 

30 . 1 . 1969 O : 1 

kat ve hükümlü vatandaşı işe kavuşturabilmek 
için tüzüğün Dajuştaydan biran evvel çıkarıl
masını kolaylıkla saghyabiürler. İlgilerini rica 
ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

2. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Ataman' 
m, Çalışma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Hü
seyin Ataman, Çalışma Komisyonundan istifa 
eittiğini bildiriyor, önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Çalışma Komisyonundan istifa ettim. 
Arz ederim. 

İstanbul 
Hüseyin Ataman 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanun tasarısının 

26 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Komisyon sözcüsü 
M. Zeki Yücetürk 

«Hakem kararlarının temyizi; 
Madde 26. — Hakemler, kararı mahkeme 

kalemine verirler. Mahkeme, hakem kararını 
iki gün zarfında taraflara tebliğ eder. Taraf
lar bu karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren 
8 gün içinde Yargıtaya başvurabilirler. 

Yargıtay tetkikatını bir ay içinde yaparak 
kararını verir. 

Hakem kararı Yargıtayca bozulduğu tak
dirde mahkemece hakemlere yeniden inceleme 
yaptırılır. 

Yargıtayın bozma kararına uyulması zorun
ludur. 

Temyiz süresi geçen hakem kararları mah
kemece tasdik ve tescil, Yargıtayca onanan 
hakem kararları ise tescil olunur. 

Mahkemece tescil olunan hakem kararları 
ilâm niteliğini alır.» 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

-* 623 — 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı efendim? 

Sayın Çetinsoy, buyurunuz efendim. 
Konuşma müddeti 5 dakikadır, hatırlatıyo

rum efendim. 
KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Gerek Hükümet tasarısında, gerek bundan 

evvel komisyonca hazırlanmış 26 ncı maddede
ki metin, şimdi komisyon tarafından hazırla
nıp gönderilen metinden farklı bir hüküm ihti
va etmektedir.. 

Malûmuâliniz, bu gibi ihtilâfların kısa yol
dan hallini derpiş eden kanun tasarısının, tak
dim yolunu kabul ettikten sonra, yine 26 ncı 
maddede yazılı, bundan evvelki şekilde, bıra
kılmasında, bu kolaylığı sağlıyacak hükümler 
vardı. 

Şimdi, okunan metinde, «2 gün zarfında 
tebliğ edilir, 8 gün zarfında Yargltaya başvu
rulur, Yargıtay tarafından da 1 ay zarfında 
tetkik edilir, neticeye bağlanır» diye bir hü
küm getirilmektedir. 

Malûmuâliniz, umumî hükümlere göre, tah
kim usulü de kanunen temyizi kabil bulundu
ğuna ve tahkim, yine Hukuk Muhakemeleri 
Usulü Kanununda yazılı usulde olduğu üzere, 
süratle intaoedildiğine göre, metnin, bundan 
evvelki hazırlanmış olduğu şekilde muhafaza
sında büyük faydalar vardır. 

«Hakemler kararı mahkeme kalemine ve
rir.» Bundan sonrası, bu umumi hükümlere gö
re, mahkeme kalemince yapılan tebligat ve bu
na benzer müteferrik işlerden ibarettir. 

«Mahkeme, hakem kararı verildiğini ve ne
den ibaret olduğunu iki tarafa yazılı olarak 
tebliğ eder.» Buradaki «Mahkeme», malûmu
âliniz, yine kalem marifetiyle yazılan şeyleri, 
hâkimin bir imzasını ihtiva eden bir yazıyla 
postahaneye vermekten ibaret oluyor. 

«Hakem karan, temyiz süresi geçince mah
kemece tasdik olunur. Bu suretle tasdik ve tes
cil olunan hakem kararları ilâm niteliğindedir.» 
Gayet güzel... 

Kanun tekniğine uygun olan bu maddenin 
bu şekilde muhafazasında fayda vardır. Bu tek
lifime iltifat buyurulmasını istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaşımız 
var mı? Yok. 

Komisyonca yeniden hazırlanmış olan 26 ncı 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Yine komisyonca geri alınmış olan 28 nci 
madde de yeniden tedvin edilerek getirilmiştir. 
Komisyonun metnini okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 

Tütün ve Tütün Tekeli Kanun tasarısının 
28 nci maddesinin aşağıda yazılı olduğu şekil
de kabulünü arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Komisyon sözcüsü 
M. Zeki Yücetürk 

«Tütün satış merkezleri; 
Madde 28. — Tütün satış merkezleri kuru

lan yerlerde ekici tütünlerinin alım satımının 
bu merkezlerde yapılması zorunludur. 

Satış merkezleri kurulan yerlerde, bu ka
nunun 27 nci maddesinin daraya ilişkin hü
kümleri hariç, diğer hükümleri ile, 21, 22, 24, 
25 ve 26 ncı maddeleri uygulanmaz. 

Satış merkezlerinde yapılan satışlara ait ya
zılı sözleşmelerin şekli, sureti tanzimi ve tü
tünlerin devrine ait işlemlerle, sair hususlar 
tüzükte belirtilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
arkadaş var mı? Yok. 

28 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Komisyon 30 ncu maddeyi de geri almıştı. 
Bunu da yeniden tedvin ederek getirmiştir, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Tütün ve Tütün Tekeli Kanun tasarısının 
30 ncu maddesi, ikinci fıkrasının, aşağıda ya
zılı olduğu şekilde kabulünü arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
Geçici Komisyon sözcüsü 

Balıkesir 
M. Zeki Yücetürk 

«Millî Tütün Komitesi, Gümrük ve Tekel, 
Tarım, Maliye, Dışişleri, ve Ticaret bakanlık
ları, Devlet Plânlama Teşjkilâtı Genel Müdür-
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lüğü, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Ge
nel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, 
Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Bölge Bir
likleri ve Genel Birliği, Türkiye Tütüncüler 
Federasyonu, Ziraat Mühendisleri Odası, Yük
sek Tütün Eksperleri Okulu, Tütün Eksperle
ri Sendikası, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 
Tarım Fakülteleri ve Türkiye işçi Sendikaları 
Konfederasyonu temsilcilerinden kurulur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
arkadaşımız var mı? Yok. 

Sayın komisyon, siz bu maddeyi evvelce bir 
önerge ile tadil ettiğinizi beyan etmiştiniz, ya
ni daha evvelce vermiş olduğunuz bir önerge
niz vardır. Şu halde bu maddeyi getirdiğinize 
göre, ona lüzum kalmıyor, ilk önergenizi geri 
alıyorsunuz her halde. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. ZEKİ 
YÜCETÜRK (Balıkesir) —Geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonun evvelki önergesi 
geriverilmiştir. 

Sayın Ramazan Tekeli, sizin de 30 ncu mad
de ile ilgili bir önergeniz vardı. Şimdi komis
yonun okunan metnine iltihak ediyor musu
nuz? 

RAMAZAN TEKELİ (Urfa) — iltihak edi
yorum, önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ramazan Tekeli'nin 
önergesi de geriverilmiştir. 

Sayın Süleyman Çağlar, siz? 
SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — öner

gemi ben de geri alıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Çağlar'ın önergesi de 

geriverifoniştir. 
30 ncu madde üzerinde başka söz istiyen? 

Yok. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Baş

kan, bir sual sormak işitiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal, sorunuzu 

buyurunuz. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Burada «birer 

oy» ibaresi var. Bu ibareye göre, kuruluşlar 
birer kişi ile mi katılacaklar? Bu mânada mı 
kullanılmıştır? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, arkadaşımız, 
birer kişi ile mi katılacak bu kuruluşlar, diye 
soruyorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. ZEKİ 
YÜCETÜRK (Balıkesir) — Sayın Başkanım; 

«birer oy» ibaremiz, birer kişi ile katılacak, 
mânasında kullanılmıştır. Arz ederim. 

BAŞKAN — «Birer oy» ibaresi aynı za
manda, bir kişi katılmasını tazammun eder, 
diyorlar. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. 30 ncu mad
deyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

32 nci maddeye gelmiştik. Şimdi 32 nci 
maddeyi okutuyorum. 

E) TÜTÜN EKSPERLİĞİ 

Tütün eksperlerinin yetiştirilmesi 

MADDE 32. — Türkiye'de tütün eksperliği 
yapmak için, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ta
rafından kurulacak Yüksek Tütün Eksperleri 
Okulunu bitirmiş olmak şarttır. 

Bu okulun diplomasını haiz olmıyanlar tü
tün alım, satım muayenelerini, tütünlerin va
sıf değer ve nevilerini tâyini işlerini ve tütün 
işletme, bakım, fabrikasyon eksperliğini yapa
mazlar. Tütün işlerinde ehli hibre ve hakem 
olamazlar. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar kazanılmış olan haklarla, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte Tekel idaresinin eksper 
kursunda öğrenci olanların hakları saklıdır. 

Yabancı memleketlerde emsal yüksek okul
ları bitirenler, yönetmelikte belirtilecek imti
hanı vermek şartiyle bu okulu bitirenlerin bü
tün haklarına sahibolurlar. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz alan 
arkadaşların isimlerini arz ediyorum: Sayın 
Muzaffer Döşemeci, Sayın Reşat özarda, Sayın 
Sadi Binay, Sayın Ömer Usta, Sayın Yaşar 
Akal ve Sayın Ramazan Tekeli, 

Buyurun Sayın Döşemeci. 

MUZAFFER DÖŞEMECİ (İzmir) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşüar; konuş
makta olduğumuz Tütün ve Tütün Tekeli kanu
nu tasarısının 32 nci maddesinin birinci fıkrası 
kanaatimce, kanunun getirdiği yeniliklerden bi
rini kapsamı içine almaktadır. Bu yenilik de 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlı bir yüksek 
eksperler okulunun kuruluşudur. 

1928 senesinde kabul edilen 3437 sayılı Ka
nunla Türkiye'de tütün eksperi yetiştirme işi 
okullarda olmasına rağmen, okutulmakla elde 
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edilmesine rağmen, sonraları komşu tütün mem
leketleri bizden bunu almışlar, geliştirmişler, 
yüksek okullar kurmuşlar;, fakat biz maalesef 
bugüne kadar yerimizde saymışız. Evvelâ ilk-
okul mezunlarını aJlıp kurs göstermiş, sonralan 
da lise mezunlarını alıp beş sene kurs göstermiş 
ve tütün eksperi yetiştirmiştik, fakat lise me
zunlarını alıp beş sene kurs göstermek büyük 
bir tahsil zamanını kapsamı içine almış olması
na rağmen, lise muadili bir okul halinde tutul
ması son zamanlarda bu branşa talebe kayıtları
nın çok azalmasına sebebolmuştur. Onun için 
şahsan ben bu 32 nci maddenin birinci fıkrası
nı, yani bir yüksek eksperler okulu açılmasını 
gayet yerinde görüyorum. Bu, aynı zamanda 
kanaatimce, yüksek tahsil yapmak istiyen lise 
mezunlarına bir yüksek tahsil kapısının daha 
açılmasını öngörmektedir. Bu bakımdan huzu
runuzda bu maddenin bu fıkrasını alkışlarım. 

Aynı maddenin üçüncü fıkrasında, «Bu ka
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kazanılmış 
oîan haklarla, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte Tekel İdaresinin eksper kursunda öğ
renci olanların hakları saklıdır» ibaresi bulun
maktadır. Bu maddenin bu fıkrası 30 . 3 . 1939 
tarih ve 4281 numaralı Tütün Eksperleri Ni
zamnamesine göre 3437 sayılı Tütün ve Tütün 
İnhisarları Kanununun 114 ncü maddesine göre 
hazırlanan Tütün ve Tütün İnhisarları Nizam
namesinin 61 ve müteakip maddelerine istina
den eksper ehliyeti alan kimseleri kapsamı 
içine almaktadır. Bugün bunların adedi hali
hazırda tütün eksperliği yapacak olan eksper 
arkadaşlarımızın adedinden çok azdır. Kanu
nun diğer maddeleri müzekere edilirken göre
ceğiz ki, bundan böyle tütün ekspertizi işi bir 
ekpertize değil, bir eksperler heyetine verilmiş 
olacağına göre, elimizde bu kanunun 3 ncü mad
desi kapsamına giren eksper adedi tahminime 
göre çok azdır. Size bir misal vermek istiyo
rum : 

sür eksperimiz bulunmaktadır. Bu eksperleri
mizin çoğu yüksek okul, lise ve ortaokul mezu
nudurlar ve hizmet süreleri de 10, 15, 20 sene 
kadar uzundur. 20 seneye kadar çalışmış olmak
tadırlar. O bakımdan, ilerdeki maddelerin faz
la ekspere ihtiyacı hissetticeğini de nazarı iti
bara alarak, ben, Sayın Başkanlığa bu maddeye 
bir fıkra ilâve edilmesi hususunda bir takrir 
verdim. Bu takririmde; dışarıda kalan bu ka
nunun bu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamı
na girmiyen 600 küsur mevcutlu eksper ordusu
na - bu tabiri kullanabilirim - sürelerine, tah
sillerine göre imtihan edilmek şartiyle eksper
lik belgelerinin verilmesi hususunu rica ediyo
rum. Bu önergeme iltifat buyurursanız memnun 
olacağım. 

Önergeme iltifat buyurmanızı tekrar rica 
eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda, buyurun. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 119 maddelik tütün ve tü
tün tekeli kanunu tasarısı üzerinde fazla vakti
nizi işgal etmemek ve bu kanunun bir an evvel 
çıkmasını temin etmek maksadiyle yalnız iki 
maddesi üzerinde söz istedim. 

Birincisi 9 ncu madde idi. Bu maddede kova
lama, nizamname gibi tabirler üzerine konuş
tum. Sayın komisyon ve Hükümet bu konuşma
larımı olumlu karşıladı ve gerekli değişikliği 
yapmak suretiyle o maddeyi daha düzgün bir 
hale getirdi. Bu kanunun üzerinde söz istedi-
diğim ikinci maddesi 32 nci maddedir ve bu 
maddeden sonra da hiç bir madde hakkında 
konuşmak üzere huzurunuzu işgal edecek de
ğilim. Ancak bu madde üzerinde de mutlaka 
konuşmam ve Yüce Meclisi bir noktada uyar
mam gerektiğine inandığım için söz alıyorum. 

Bu maddenin birinci fıkrasında Tekel Ba
kanlığına eksper yetiştirmek için yüksek okul 
açmak müsadesi veriliyor. Muhterem arkadaş
lar, bu çok sakat ve çok tehlikeli bir yoldur. 
Her bakanlık kendi elemanlarını, kendi bakan
lığında vazife görecek mütehassısları yetiş
tirmek için kendisi yüksek okul açmaya kalkar
sa o halde Millî Eğitim Bakanlığının lüzumu 
ne? Bir Tevhidi Tedrisat Kanunu vardır. Bü
tün millî eğitim meseleleri, Millî Eğitim Ba
kanlığınca tedvin edilir. 

Muhterem arkadaşlarım; bir bakanlığın bir 
yüksek okul açması ne demektir? Milyonlarca 

30 . 3 . 1936 tarihli 4281 numaralı Tütün 
Eksperleri Nizamnamesine göre, bugün halen 
faaliyette bulunan 30 - 40 kişi mevcuttur. 3437 
sayılı Kanunun 1114 ncü maddesine göre tanzim 
edilen nizamname ve 61 ve müteakip maddele-
lerine göre de elimizde 250 - 300 kişi kadar var
dır. Bunun dışında halen bugün eksper olarak 
çalışan ve fakat bu kapsama girmiyen 600 !kü-
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lira para harcaması, bina tutması, oraya özel 
öğretmenler tâyin etmesi ve bir tedrisat yap
ması demektir. Şimdi buradan çıkacak olan ta
lebeler, mezun olacak talebeler yüksek bilmem 
ne mezunu; bunlar yarın kalkacaklar, biz yük
sek okul mezunuyuz diyecekler ve birçok hak
lar talebedeceklerdir. Bu Millî Eğitimimizin 
esas prensiplerine aykırıdır. 

Sonra, şunu da ifade etmek isterim ki, bu 
madde aynen kabul edildiği takdirde başı en 
çok ağrıyacak olan bakanlıklardan birisi de 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı olacaktır. Çünkü, 
yarın Gümrük ve Tekel Bakanlığı böyle yük
sek bir okul açtığı zaman, her taraftan şikâyet
ler başlıyacak, vay efendim bakanlığın falan 
memuru, filân memuru bakanlık vazifesine, ba
kanlıktaki esas vazifesine devam etmiyor, ek 
görev almak için bu okula geliyar, burada vak
tini geçiriyor, kifayetlidir, kifayetsizdir diye 
bir sürü mesele çıkacaktır. Halbuki İzmir'de 
bir Ege Üniversitemiz vardır. Bu Üniversiteye 
bağlı bir Ziraat Fakültesi vardır. Ege, aynı 
zamanda tütün bölgesidir, izmir'deki Ege Üni
versitesine bağlı Ziraat Fakültesinde bir eks
perlik branşı açmak suretiyle, aynı üniversi
tenin bünyesinde bunu gerçekleştirmek pek
âlâ mümkündür. Binaenaleyh, Sayın Hükü
metten ve sayın Komisyondan, bundan evvelki 
maddede izah ettiğim müspet gerekçelere 
dayanarak teklifimi kabul ettikleri gibi, bun
da da çok rica ve istirham ediyorum, bütün 
samimiyetimle ifade ediyorum, bakanlığın ya
rın başının ağrımaması için rica ediyorum, 
bu iddiadan vazgeçsinler ve 3 2 nci maddenin 
birinci fıkrasımnı ifade ettiğim şekilde değiş
tirsinler. 

32 nci maddenin birinci bendinin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif et
mekteyim, maddenin diğer fıkralarına karış
mamaktayım. 

Madde 32. — (Birinci fıkra) Türkiye"de tü
tün eksperliği yapmak için Ege Üniversitesi 
Ziraat Fakültesinde kurulacak olan yüksek 
eksper okulunu bitirmiş olmak şarttır. 

Böylelikle, izmir'de Ege Üniversitesi Ziraat^ 
Fakültesine bir eksperlik branşı kurmak su
retiyle, aynı fakülte içerisinde ders gören öğ
rencilerden bir kısmı eksperlik sınıfına girer 
ve burada tahsilini yapmak suretiyle... 

BAŞKAN — Sayın Özarda vaktaniz doldu 
efendim. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Eksper ol
mak yetkisini de kazanır ve böylelikle Güm
rük ve Tekel Bakanlığı da istediği elemanı sağ
lamış olur. Çok rica ederim bu memleketi
mizin menfaatleri bakımından, Millî Eğitimimi
zin prestijini korumak bakımından, her ba
kımdan lüzumlu bir değişikliktir. Buna müs
pet oy verirseniz ve şayet sizlerin kabul... 

BAŞKAN — Sayın Özarda, vaktiniz doldu 
efendim. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

Yüksek Komisyon ve Hükümet de bu tek
lifime iltihak ederek bunu kabul ederse çok 
isabetli bir yola girmiş olur. 

Sözlerimi burada bitirmek mecburiyetinde
yim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına Sayın Nuri Kodamanoğlu buyu
runuz efendim. 

Yeni talepler olduğu için söz sırasın; tek
rar arz ediyorum : Sayın Sadi Binay, Sayın 
Ömer Usta, Sayın Yaşar Akal, Sayın Rama
zan Tekeli, Sayın Muslihittin Gürer, Sayın 
Âbdülbari Akdoğan, Sayın Ahmet Şener, Sa 
ym Hamdi Orhon, Sayın ismail Hakkı Yılan-
lıoğlu, Sayın Ali Rıza Uzuner. 

C. H. P. GRUPU ADINA NURİ KODA
MANOĞLU (Yozgat) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 32 nci maddede eğitim bü
tünlüğünü bozacak bir kuruluşa yer veril
diği için, bunun doğru olmadığını arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Aziz arkadaşlarım; bilindiği gibi eğitim hiz
metleri; amaçları, işletilmesi ve yapısı itiba
riyle özel bir ihtisas alanıdır ve bu alanın sa
hip ve sorumlusu Millî Eğitim Bakanlığıdır. 
Bu itibarla, Türkiye'de eğitim kurumlarının 
tamamının Millî Eğitim Bakanlığında toplan
ması için Birinci ve İkinci Beş Yıllık plân
larda, prensip kararı getirilmiştir. Ancak as
kerî okullar ile, Sağlık okulları ve orta dere
celi okulları hizmetle eğitimin birbirinden ay
rılması mümkün olmıyan mahiyetleri dolayı-
siyle alâkalı bakanlıkların idaresinde bırakıl
mıştır. 

Aziz arkadaşlarım, tütün eksperliği hizmet
leri için, biraz evvel arz ettiğim istisnayı ica-
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bettirecek bir hizmet mahiyeti mevcut değil
dir. Bu itibarla, eğitimin bütünlüğünü koru
mak amaciyle, Tekel Bakanlığının böyle bir 
okul açmasına imkân vermemek gerekir. O hal
de; bu hizmeti, bu ihtiyacı nasıl giderebiliriz, 
bunun uygun olan tedbiri nedir, sorusuna da 
cevap arz etmeliyim. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'de üç 
tane tarım fakültesi vardır. Bir dördüncüsü 
Adana'da açılmak üzeredir veya açılması 
mutasavverdir. O halde, tarım fakülteleri bü
tün imkânları ile bu seviyeden bir eğitimi yap
mak için hem görevlidirler, hem de muktedir
dirler. Bu itibarla, böyle müesseseler var iken 
yeniden bir takım yeni kurumlar açmaya ça
lışmak, bir sahadaki hizmetli ve yetkili hoca
ları âtıl bırakıp, bir başka sahada benzerleri
ni yeniden temin etmek ve onlara yeni bir ta
kım masraflar karşılığı hizmet sahası açmak 
anlamına gelir ki, memleketimizin dubligasyo-
na ve lüzumsuz tekerrürlere para harcıyacak 
malî takati yoktur. Bu itibarla, maddeden bu 
yetkinin çıkarılmasında büyük faydalar var
dır. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak 
Yüksek Başkanlığa bu maksadı temin edecek 
bir de önerge takdim ediyoruz. Ancak, takri
rimiz Sayın Özarda'nm takririne şeklen ben
zese bile, mahiyeti itibariyle bir ciddî farkı da 
ihtiva ettiği için, oylarınızın isabetli istimalini 
temin maksadiyle bu farkı kısaca arz etmek 
isterim. 

Değerli rkadşlarım; kurulacak müessese
nin daha doğrusu yapılacak eğitimin mahiye
tinin, derecesinin ne olacağını tesbit işi bir Par
lâmento yetkisi içinde kabili hal bir keyfiyet 
değildir. Bu itibarla, genellikle bir eğitimden 
geçme mükellefiyeti konmalı, fakat bunun ma
hiyet ve seviyesi üzerindeki yetki ilim heyeti 
olan tarım fakültelerinin profesörler kuruluna 
verilmelidir. Onun içindir ki, biz önergemizi 
«Tütün eksperliği yapmak için tarım fakülte
lerinde bu maksatla yapılacak eğitimi başarı 
ile tamamlamış olmak şarttır» şeklinde bir fık
ra teklif eder mahiyette yazdık. Böylece, eğer 
hizmetin icabı bir okul kurmayı gerektiriyorsa, 
okul kurar, bir enstitü halinde işletilmesi da
ha uygun ise enstitü açar; veya mevcut eğitim 
düzeni içerisinde bir takım seçmeli dersler yolu 
ile böyle bir oriyantasyon mümkün ise o yola 
gider. Hülâsa, hizmetin mahiyetini, amacını 

kısaca söyliyeyim; bunun nasıl temin ve tesis 
edileceğini ilgili fakültelere bırakmak doğru 
olur. 

Son olarak bir zarureti daha kısaca söyliye-
rek sözlerimi tamamlıyacağım. 

Aziz arkadaşlarım, fıkrada, ister istemez ya
bancı muadil okullardan mezun olanların da, 
Türkiye'de imtihan vermek şartiyle bu hakları 
taşıyabilecekleri yolunda hüküm var. Bu
nun da işletilmesi ancak bu müesseselerin Millî 
Eğitim Bakanlığına doğrudan doğruya bağlı, 
ya da üniversiteler yoliyle dolaylı olarak bağlı 
müesseselerde yapılmasına ihtiyaç vardır. Çün
kü, Gümrük ve Tekel Bakanlığı filân Avrupa 
ülkesinde ya da falan Amerikan üniversitesin
de yapılan, buna benzerliği iddia edilen bir eği
timin gerçekten mahiyet ve bünyesinin ve 
hattâ seviyesinin arzu edilen kalitelere tetabuk 
edip etmediğini nereden bilecektir? Hiçbir iliş
kisi olmıyacaktır ve bunu bilmek kolay da 
değildir. Bunu bilmek, ancak Millî Eğitim Ba
kanlığının imkânları içindedir. Çünkü, Millî 
Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu 
vasıtasiyle Dünyanın her tarafındaki her çeşit 
diplomalara muadelet tesbit etmek, kanunen 
vazifesi olduğundan dolayı hem hazırlıklıdır 
hem de buna yetkilidir. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, vaktiniz 
doldu efendim. 

O. H. P. GRUPU ADINA NURİ KODA
MANOĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim Sa
yın Başkanım, ben de son cümlemi arz edi
yorum. 

Bu arza çalıştığım sebeplerden ötürü, Yü
ce Meclisimizin C. H. P. Grupu adına vereceğim 
bu takrire iltifat buyurmasını saygılarımla arz 
ve rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binay. 

SADÎ BlNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, Birinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânımızın handikaplarından birisi de 
yetişmişlerin eğitimine önem vermemesi olmuş
tur. İstediğiniz kadar mükemmel malzeme, ma-
kina, döviz temin ediniz, imkân veriniz, bunları 
kullanacak olan esas faktör insan faktörüdür. 

Onun için, bendeniz bir yüksek tütün eksper 
okulu kurulmasını gayet yerinde bulmaktayım. 
Çünkü, 1938 senesinden sonra lise tahsilini mü-
taakıp, esasen bu talebeler beş yıllık bir kur-
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sa tabi tutulmaktadırlar. Liseden sonra dört yıl 
eğitim görenler, yüksek tahsil mensubu adde
dildikleri halde, o haklan kazandıkları halde, 
kurs görenler lise mezunu seviyesinde kalmış
lar ve özlük haklarından emsallerine nisbetle 
hakikaten istifade edememişlerdir. 

Bu itibarla, bir zamanlar 500 olan müracaat 
8 - 10 kişiye inmiştir. Türykiye, tütün eksper
leri yetiştirme konusunda 1928 senesinde Dün
yaya önderlik edecek, öncülük edecek derecede 
bir tedrisat, bir kurs sistemine girmiş, fakat 
bilâhara diğer memleketler yüksek okul kurmak 
suretiyle bizi geride bırakmışlardır. 

Tütün eksperi dediğimiz zaman, sadece tü
tünün nevini ayıran değil, teknolojik faaliyet
lerde, hattâ tütün politikasının ilk kademele
rini yönetecek faaliyetlerde bulunan insanla
rın anlaşılması lâzımdır. 

Bugün, tütün eksperleri ihtiyacımız mevcu
da nazaran bir misli daha fazladır. Hele, sa
tış kooperatiflerinin bu kanunla kurulacağını 
düşünecek olursak ihtiyaç hakikaten artacak
tır. 

Bu konuda, burada iki nazariyenin çarpış
tığını görüyorum. Acaba, Tekel Bakanlığının 
kuracağı bir yüksek okulla mı, yoksa ziraat 
fakültelerine bağlı bir tedris sistemiyle mi bu 
arkadaşları yetiştirelim? 

789 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi bakanlık
lara, programları Millî Eğitim Bakanlığınca 
tasdik edilmek suretiyle yüksek okullar aç
mak yetkisini vermiştir. Nitekim Tarım Bakan
lığının emrinde okullar vardır, Sağlık Bakanlı
ğının emrinde okullar vardır, Ulaştırma Bakan
lığının emrinde okullar vardır ve bu kanunlara 
göre bu okullar kurulmuştur. 

Şekil ne olursa olsun, mutlak surette bir 
yüksek tahsil seviyesinde tütün eksperleri yetiş-
tirmk mecburiyetinde olduğumuzu belirtir, hür
metlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Usta. 

ÖMER USTA (Trabzon) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, tütün ve tütün tekeli ka
nun tasarısının 32 nci maddesi üzerindeki görüş
melerimi arz ediyorum. 

Türkiye'de tütün tekeli, tütün eksperliği 
yapmak için Gümrük ve Tekel Bakanlığı tara
fından kurulacak yüksek tütün eksperleri oku
lunu bitirmiş olmak şarttır demektedir. 

Tütün eksperlerinin yetiştirilmesi için bu 
okula, hangi okulu bitirenlerin gireceği bu oku
la girecek olan öğrencilerin âzami asgari yaşı 
tâyin edilmemiş. Bu madde çok kapalı bir mad
dedir. Bu madde okulu tâyin ediyor, okula gi
recekleri ve giriş şartlarını açıklamıyor. Mad
denin eksik olduğu kanaatindeyim. Komisyonun 
maddeyi geri alarak düzeltip, açıklığa kavuştur
ması ve tekrar müzakereye sunması gerekmek
tedir. 

Sonra ticaret liselerini bitiren arkadaşları
mız ancak iktisadi ve ticari ilimler akademileri
ne gidebilmekte, başka okullara gidememekte-
dirler. Yüksek tütün eksperleri okuluna sadece 
ticaret liselerinden mezun olan arkadaşlarımı
zın gidebilmelerine imkân vermek, bunu şart 
koşmak, yüksek tahsildeki tıkanıklığı da bir 
nebze önliyecektir. Bu hususu Komisyonun da 
nazan itibara almasını, maddeye eklenmesini 
arz eder, beni dinlemek lûtfunda bulunan Yük
sek Meclisi saygıyla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım, ben konuya bir başka açıdan 
bakacağım, bilmem bu madde içinde düzenle
mek mümkün müdür? 

Bugün bir gerçektir ki, Türkiye'de eksperler 
gerek tesbitlerde, gerekse alım satımlarda 
yeter değildir. İster grup adına konuşan ar
kadaşlarımızın dediği gibi bir okulda, isterse 
bu kanundaki okulda eksperler yetiştirilmeye 
çalışılsın, bu yetiştirilecek eksperler için zamana 
ihtiyaç vardır. 

Şimdi, pratikte faydalı olmak bakımından 
acaba şu söyliyeceğim husustan faydalanılabi
lir mi? Tütün ticareti yapan şahıslar vardır. 
Ayrıca tütün ticareti yapan şahıslann yanında 
veya şirketlerin yanında uzun süreden beri 
çalışmış ve gerçekten bu meselekin ehli olmuş ki
şiler vardır. Bu şahıslardan Devlet olarak ya
rarlanmak, hiç değilse tütün alım satımı za
manında veya tesbit zamanında yararlanmak 
faydalıdır. Bunlar için şöyle bir formül dü
şünülebilir mi, ben, kendim bir takrirle bunu 
Yüce Başkanlığa vereceğim; bizzat kendisi tü
tün ticareti yapmış olacak. Ne kadar? 10 sene 
diyelim. Veya bizzat tütün ticareti yapanların 
yanında onlann yetkilerini haiz olarak, vekâle
tini ve sairesini haiz olarak 10 yıl bizzat tütün 

629 — 



M. Meclisi B : 40 30 . 1 . 1969 O : 1 

alım satımı yapmış olacak. Bu şahısları, 
tütün tesbiti zamanında veyahut da tütün alım 
satımı zamanında kullanmak üzere bu madde
ye bir ilâve yaparak bir yeni madde şeklinde 
vermek mümkünse, faydalı olur. Çünkü, bir 
eksper bulabilmek için Tekel idaresinin ve 
köylülerin o tesibt zamanında, tütün alım sa
tımı zamanında ne kadar güçlük çektiklerine ben 
şahidim. Bir eksper demek, aşağı - yukarı 25 - 30 
hattâ 50 köyün bu tütünlerinin alım satımında 
rahatlığa kavuşması demektir. Böyle bir imkânı 
bu maddede sağlıyabilirsek faydalı olur kanısın
dayım. Takririmi de Yüce Başkanlığa takdim 
ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi ve
rilmiştir. Sayın Komisyon görüşecek mi efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. ZEKİ 
YÜCETÜRK (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
Komisyonumuzun 32, 33 ve 34 ncü maddeler hak
kında, maddelerin Komisyonumuza iadesine ait 
bir teklifi olmuştur. 

BAŞKAN — Evet, şimdi geldi. Okutuyorum 
efendim: 

Yüksek Başkanlığa 
Tütün ve tütün tekeli kanun tasarısının 32, 

33, 34 ncü maddelerinin verilmiş önergelerle be
raber Komisyonumuza iadesini arz ve teklif 
öderim. Saygılarımla. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Balıkesir 

Zeki Yüoetürk 

BAŞKAN — Efendim, 32, 33, ve 34 ncü mad
deler, talep üzerime, bu maddelerle ilgili olarak. 
verilmiş olan önergelerle birlikte Komisyona 
iade 'ediliyor. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Usul hak
kımda müsaade ederseniz bir noktayı izah etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Neyin usulü efendim? Hiç ol
mazsa bir parça belli edin de anlıyayım. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, maddelerin tadili hakkımda sonradan 
verilen önergeler üzerimdeki görüşmeler sırasın
da verilen önergeler kabul edilmedi. Maddeler 
üzerinde söz istememe rağmen bana da şimdi söz 
verilmedi. Bu husus hem içtüzüğe, hem Anaya
saya ve hem de konuşma hakkımıza aykırı düş
mektedir. Müsaade ederseniz bir itki kelime ile 
bunları ifade edeyim. 

BAŞKAN -— Sayın Uğrasızöğlu, anlıyama-
dım, onun için buyurun buradan ifade edin, fa
kat zannediyorum yanlış kanaat içindeyiz. Çün
kü beyanınız yaptığınız tatbikata uymuyor. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Şimdi üzerinde durduğumuz madde, ömemli 
bir maddedir. Nitekim, maddenin üzerimde ar
kadaşlarımız hassasiyetini göstermişler, komis
yon bu durumu takdir etmiş ve üç maddeyi bir
den geri almıştır. Almalktada haklıdır. Bu duru
mu arz etmek üzere ve bu maddeler üzerinde 
değişiklik yapmak üzere bendemiz şu anda bir 
önerge verdim. Bu ve müteakip maddeler üze
rinde daha önceden önerge verilmemiş olduğu 
için, bu anda verdiğim önergemin kabul edilani-
yeceği bildirildi. 

Aynı zamanda, üzerinde söz istediğim bir 
maddede, daha önce söz istiyen bulunmadığı 
için söz verilemiyeceği ifade edildi. 

Muhterem arkadaşlarım, bu, tamamen bizim 
içtüzüğümüze, Anayasaya, konuşma hakkımıza 
aykırıdır. Meclisin varlığına aykırıdır. Biz bu
rada ne için bulunuyoruz? Sırası geldiği zaman 
önerge vermek için, vatandaşım milletin hakkını 
müdafaa etmek için, değişikliklerde fikirlerimi
zi izah etmek için söz istiyoruz. Geçenlerde bir 
konuşmamda da Yüksek Meclise arz etmiştim, 
bu karar alınırken bir arkadaşımız komisyonda 
bulunuyor, burada tesadüfen bulunamıyor ve 
bu karara iştirak edemiyor, ama ilgisi dolayı-
sıyle tam madde görüşülürken burada mevcut 
bulunuyor, konuşmak istiyor, önerge vermek 
istiyor; zamanımda bu iş olmadığı için, önceden 
karar verildiği için olmaz deniliyor. 

Bu husus Anayasaya aykırıdır; bu, İçtüzüğü
müze aykırıdır; bu, bizzat Meclisin ve Yüksek 
Meclis içimde bulunan değerli üyelerimizin bura
da varlıklariyle kabili telif olmuyan bir husus 
tur. Binaenaleyh, bu durumu Yüksek Başkanlı
ğın takdir etmesini ve yeni bir karar almasını 
veyahutta mühim maddeler üzerinde söz istiyen-
lere, değişik önergelerin de bu imkânı sağlama
sını istirham ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, siz 32 nci 
madde üzerinde söz istemiştiniz, sözümüzü kay
dettim. Eğer madde komisyonca geri alınma-
saydı ve kifayet önergesi de reddedilseydi size 
sıra gelecekti, görüşecektiniz. 33 ncü madde 
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üzerinde söz istemişiniz ki, bendemize intikal et
medi. Verilemiyeceği söylenmiş, sebebi şu: 33 ncü 
madde üzerinde, evvelce Meclisin aldığı karar 
gereğince tâyin edilen süre içinde verilmiş olan 
önerge yok; ama siz bu durumu da Anayasaya. 
içtüzüğe, milletvekillierinin burada vazife yap
masına aykırı görüyorsanız, bu Meclis kararı 
idır, ben onu tatbik etmekle mükellefim. Yani 
33 ncü madde üzerinde, Meclis kararı gereğince 
tâyin edilen süre içinde verilmiş önerge yok idi. 
Şayet komisyon bu maddeyi geri almamış olsay
dı, sadece maddeyi okutup oya koyacaktım ve 
kimseye söz vermiyecektim. Durum bu. Bunun 
aiksinne bir tatbikat işitiyorsanız, lütfen bunu 
da bir önerge ile bildiriniz, üstümde müzakere 
açalım. Meclis ne karar verirse bendemiz onu 
tatbik ederim. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Burada 
kimse kalmaz o takdirde, Sayın Başkan. Benim 
de istemiye hakkım yok zaten. 

BAŞKAN — Efendim, bu görüşüldü burada 
Bu önerge verildiği zaman, onun lehinde aleyhin
de iki arkadaş konuştu. Bunların bir kısmı s'öylen -
di, fakat Heyeti Umumiyenin kararı şu şekilde te
celli etti: Bir hafta içinde, yahut gelecek Salı 
günü saat 15,00 e kadar önerge verilmemiş olan 
maddeler üzerinde görüşülmesin. Bu maddeler 
okunup oya sunulsun. Yalnız önerge verilmiş 
lolan maddeler üzerinde, önerge sahiplerine iJâ-
veten bütün söz istiyen arkadaşlara söz verilisin. 
Hattâ istenirse, o maddeler üzerimde yeniden 
önerge verilsin.. Bu şekilde bir karar alındı ve 
biz de müzakereyi bu istikamette gürültüyoruz. 

Şimdi 35 nci madideyi okutuyorum efendim. 
Tütün eksperlerinin meslekî sorumMukları 

Madde 35. — Tütün eksperlerimin meslekî 
sorumlulukları ve eksperlik unvanını ne gibi 
hallerde kaybedecekleri bu Kanuna ait Tüzük
te gösterilir. 

BAŞKAN — 35 nci madde üzerinde söz isti
yen? Sayım Kırbaşlı, buyurumuz efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Bunu da ge
ri ialması lâzım komisyonum. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Muhterem 
Başkan., muhterem milletvekilleri, eğer komis
yon bundan evvelki üç maddeyi geri almamış ol
saydı bu madde üzerinde söz almaya lüzum yok
tu. 

Şimdi, Komisyon bundan evvelki, okulla 
alâkalı ve eksperlerin yetiştirilmesiyle alâkalı, 

' mesleki formasyonla alâkalı diplomalariyle alâ-
*.alı durumları geri aldığı için, eksperlik mües-
esesine yeniden bir hüviyet kazandıracağı inan
cı bizde doğmuş bulunmaktadır. Madem ki, ge-
'ecek madde henüz tedvin edilip getirilmiş de
lildir, burada yapılacak şey bu maddenin de 
•jeri alnmasıdır. 

Eksperlik müessesesini belki Komisyon de
ğiştirecektir, başka bir hal tarziyle karşımıza 
sıkacaktır. O zaman bu maddenin tatbik şekli 
fevkalâde ehemmiyet arz edebilir. Burada diyor 
ki: «Tütün eksperlerinin meslekî sorumlulukla
rı...» Kabul. Ya eksperlik unvanının ne gibi hal
lerde kabedecekleri?.. «Bu kanuna ait Tüzükte 
gösterilir.» Eksperlik müessesesi değişince, bunla
ra ait bâzı değişiklikler husule gelince, hattâ malî 
hakların ne şekilde kendilerine verileceği husu
fu burada belirtilmediğine göre, o zaman bu ta
mamen havada kalam bir madde haline gelir. 

Bizim istirhamımız, ya bu maddeyi'de geri 
ılsmlar, en münasibi odur, veyahut bu madde
nin burada böyle açıktan konuşulması hiçbir esa -
â dayanmadan, müessese ortada yokken ko

nuşulması acaip hal olur. Bu bakımdan, bilhas
sa malî haklar yönünden işaret etmek istiyorum; 
"jinkü burada eksperlerin mesleki sorumluluk
ları belirtildi, unvanı da belirtildi. Belki, on
dan sonra okul mezununu değil de, dışardan bu 
kaliteye ihraz etmiş olanları mukavele ile ala
cak... Onlar belli değil. Tüzükte yalnız ikisi be
lirtilir şeklinde bir açıklık konmuştur. 

Bu bakımdan, en münasibi bu maddenin ge
ri alınması olacaktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; benden evvel ko
nuşan arkadaşım tamamen haklıdır. 

Bence, bundan evvel 32, 33, 34 ncü madde
leri geri alan Sayın Komisyonun bu maddeyi de 
çeri alması lâzımdır. Aksi takdirde, şimdi bu 
32 nci maddenin ne şekilde getirileceği halen 
belli değildir. 

Ziraat fakültelerine eğer verilirse veya Zira
at fakültelerinin içinde bir Enstitü açarak, ora
ya tabi kılınarak tahsilleri yaptırılacak ise, 
bunların, buradaki bulunan eksperlerin hüviyet
leri, unvanları ve nitelikleri halen belli olma
maktadır. O halde bu konudaki nitelikleri belli 
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olmıyan kişiler hakkında bir maddenin ihdas 
edilmesi doğru değildir. 

Bunun da geri alınması zarureti vardır. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Yücetürk, buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri, 

Tasarının 35 nci maddesi, daha önceki 32, 
33, 34 ncü maddelerle tanzim edilmiş olan 
tütün eksperlerinin vazife ve mesuliyetlerindeki 
yeni pozisyonları ifade etmektedir. Bu itibarla, 
tütün eksperliği meslekinin hangi okuldan alı
nacağı, unvanının ne olacağı şeklinde bir madde 
değildir. Bu düşünceler daha önceki maddeler
dedir. 

Bizim, Komisyon olarak getirdiğimiz 35 nci 
madde, eski Kanunun, yani 3437 sayılı Kanunun 
uygulanmasındaki 76 nci maddeye benzemekte
dir. Yüksek müsaadenizle eski kanunun 76 nci 
maddesini okuyorum : 

«Eksperlerin meslekî mesuliyetlerini icabe-
den hareketler aşağıda yazılmıştır : 

A) Tütün işlerinde bir şahsı veya müesse
seyi zarara sokmak, 

B) Yanlış hakemlik yapmak veya yanlış 
nevi tâyin etmek veya yanlış değer biçmek, 

C) Göreceği işlerden dolayı rüşvet almak, 
Ç) Alıcılara ve alâkalılara tütüncülük 

hakkında yanlış malûmat vermek, 
D) Menşe şahadetnameleri için verdiği ra

porda yanlış menşe göstermek, 
E) Dahilî ve haricî Türk Tütün piyasala

rını bozacak harekette bulunmak.» 

Yani, demek oluyor ki; burada meslekî for
masyonun tatbikatından doğabilecek suiistimal
ler, yanlışlıklar, gayriahlâki davranışlar ve ni
hayet en sonunda (E) fıkrasında da Türk Tü
tün piyasalarını bozacak davranışlarda bulun
mak bakımından meslekî mesuliyeti ifadelendir
mektedir. Bu bakımdan maddenin geri alınma
sına lüzum yoktur. Kanaatimiz; 35 nci madde 
eski kanunda olduğu gibi, yeni tasarının içeri
sinde de yerindedir. Müspet oy vermenizi istir
ham ederimi. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, buyurun. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Aziz 

arkadaşlarım, bendeniz de, daha önce konuşan 

milletvekili arkadaşlarımın görüşünü maalesef 
paylaşamadığımı belirtmek istiyorum. Filhakika 
bu madde eksperlerle alakalıdır, fakat eksper
lerin hangi okuldan mezun olmaları ile alâkalı 
olan bir hususu ihtiva etmemektedir. Bir eği
tim görmüş, eksper unvanını kazanmış birisinin, 
hizmet içinde sorumluluğu ne olacaktır? Bu, 
tıpkı öğretmen yetiştiren fakülte veya okuldan 
mezun olan kişinin öğretmenlik hizmeti içerisin
deki mesuliyetinin ne olduğunu nasıl bir tüzük
le, yönetmelikle tesbit ediyor isek, burada da 
eksper olan bir arkadaşımızın, eğitim görmüş 
bir arkaadşımızm hizmet içi sorumlulukları tes
bit edilecektir. Nasıl ki, hekimlerin sorumluluk
larını tesbit ederken, mezun oldukları fakülte
lerle bir ilişki kurmaya ihtiyaç yoktur. 

ikincisi; maddede bu unvanın nasıl kaybola
cağına dair hüküm getirilmek istenmiştir. Bu
nun da okulla bir ilişiği yoktur. Bu unvan iktd-
sabedildikten sonra şu muameledir; geri alın
masına da şu sebeple de lüzum yoktur. Bu mad
de, eski kanunda okluğu gibi, unvanın kaybol
ması ve mesuliyetin tesbiti ile ilgili birtakım 
kıymet hükümlerini de getirmemiştir, tüzüğe 
bırakmıştır, tüzükle tesbit edilecektir. Sorum
lulukları nedir, hangi hallerde bu unvanı kay
betmek mevzuubahsolacaktır, bu da tüzüğe bıra
kılmıştır. O halde made, sadece bir yetki mad
desinden ibarettir. Tüzükle, Hükümete bu hiz
metleri tanzim yetkisini vermekten ibarettir. 

Binaenaleyh, bu maddeye ihtiyaç vardır, Hü
kümet bu yetkiye muhtaçtır, daha evvelki mad
delerle bir gûna ilişiği yoktur, çünkü o yetişme 
safhasını alâkadar eden hükümlerdir. Bu ba
kımdan maddenin ne geri alınmasına ihtiyaç 
var, ne de değiştirilmesine, aynen yürümesi uy
gundur, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hamıdi Orhon, buyurun. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlar, sayın sözcümüz konuya müdahale 
etmeseydi söz alacak değildim. 

Hizmet görenlerin iki türlü sorumluluğu var
dır. Biri, Türk Ceza Kanununun tesbit ettiği so
rumluluk. Diğeri meslekî sorumlulk ki, bu di
siplin kurullarına taallûk eder. Muhterem arka
daşımın çıkıp da burada eski kanunun saydığı, 
âdeta Türk Ceza Kanunun dışında olacak şekil
de, tüzüklere bırakmak istediği hususlar, Türk 
Ceza Kanununa göre tüm suçtur. 
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Ne diyor? «Hizmeti ifa ederken başkasını 
ızrar etmek veya müesseseyi zarardide etmek 
veya tütün meslekine taallûk eden sırları ifşa 
etmek...» Bunlar, meslekî suç değil, Türk Ceza 
Kanunun suç saydığı ve müeyyide altında tut
tuğu suçlardır. Binaenaleyh, noktai hareket yan
lıştır. 

Disiplin suçu nedir? Âmirine hürmetsizlik, 
geç gelme, geç gitme, vazifesini ifa etmeme... 
Bunlar disiplin kurullarının müeyyide altında 
tutacağı hususlardır. Bunların ilgisi yoktur. 

İkincisi, gelelim unvan meselesine; 
Muhterem arkadaşlar, unvan bir kanun ile 

iktisabedilir, mahkeme kararı ile kaldırılır. Yok
sa, kanunla bir insana Profesör dersiniz, Dok
tor dersiniz, ama bir tüzük ile bir talimat ile bu 
unvanı geri alamazsınız. Ancak işlediği suçun 
ağırlığına göre, mahkeme kararları ile unvanı 
elinden alınabilir, meslek dışı bırakılabilir. Yok
sa özel birtakım kanunlarla ve birtakım idari 
yollarla, disiplin kurul kararları ile unvanlar 
geri alınamaz ve o zaman bu bir Anayasa prob
lemi olur ve umumî hukuk prensipleri problemi 
olur. 

Şimdi böyle olunca, bu maddenin ister okul
lar meselesi halledilsin, görüşümü tekrar arz 
edeceğim, sırası geldiği zaman -ister edilmesin, 
başlı başına üzerine eğilinecek meslekî suçlarla, 
Türk Ceza Kanunun taallûk eden suçlar ayrıla
rak ve unvan meselesinin üzerinde esaslı duru
larak yeniden tedvini zarureti vardır. 

Onun için, Sayın Komisyon sözcüsü arkada
şımız bu konuşmalara da iltifat buyurarak, bu 
maddeyi geri almasında büyük fayda vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı buyurun. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Muhterem 

Başkan, muhterem milletvekilleri, 
tik defa söz aldığımız zaman, bu maddenin 

geri alınması hususundaki mütalâalarımızı açık
tan açığa belirtmiş, bâzı sorumlulukların da 
bu işin içine girmesi lâzımgeldiğini söylemiş
tim. 

Şimdi size şunu izah etmek istiyorum; Eks
per tâyin ettiğiniz şahsı, okuldan tâyin edebilir
siniz, statü buna göre tamamen değişik olabilir. 
Muvakkat olarak ücretle veya mukavele ile tâ
yin edebilirsiniz, aynı şartları haiz ise. O zaman 
bu madde, o eksperin bütün hukukî ve meslekî 
durumunu kapsamaz. 
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Kaldı ki; benden evvel konuşan Sayın Or-
hon arkadaşımızın belirttikleri gibi, bir unvanı 
tüzükle geri alamazsınız. Avukatlığı tüzükle ge
ri alamazsınız, dişçi okulundan mezun olan şah
sın dişçilik diplomasını tüzükle düşüremezsiniz. 
Bunu, ancak mahkeme karariyle düşürebilirsi
niz. Unvanını ne gibi hallerde kaybedeceği ta-
dadediliyor... Şu hallerde unvanını siz elinden 
alacaksınız. Böyle bir şey mevzuubahsolamaz. 
Komisyon sözcüsü arkadaşımız, bundan ne de
mek istediklerini buraya çıksın anlatsın veya
hut maddeyi geri alıp buna bir sarahat versin
ler. Aksi halde tüzük ile, Anayasaya ve hukuk 
kurallarına aykırı bir tarzda, iktiısabedilmiş bir 
unvanı geri alamazsınız. 

Hürmetlerimle. A 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Yüce-
türk, buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. ZEKİ 
YÜCETÜRK (Balıkesir) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar, komisyon adına vâki cevabı
mızda, Sayın Hamdi Orhon Beyefendi ilk an-
4a mantıklı ve hukukî rayına oturan bir tarzı 
üslûp ile maddenin iyi tanzim edilmediği ka
naatlerini yaratma durumuna geldiler. Ancak, 
maddeyi yeniden okuma durumunda olursak, 
balığı «Tütün eksperlerinin meslekî sorumlu
lukları» ni ifade etmekte ve maddenin metni de 
"u şekilde tanzim edilmiş bulunmaktadır: «Tü
tün eklerlerinin meslekî sorumlulukları ve 
eksperlik unvanını ne eiM hallerde kaybedecek
leri bu kanuna ait tüzükte gösterilir» Komisyon 
arlına birinci defa huzurlarınıza geldiğim zaman 
vermiş olduğum beyanda nizamnamenin, eski 
kanundaki ek nizamname ile ilgili bulunduğu, 
yeni kanun tasarısının 35 nci maddesi kanunla
şırsa eski kanunun ilgili nizamnamesi de bu 
yönde yeni lisana, lehçeye göre tanzim edilecek 
tüzük hükümlerinin, meslekî sorumlulukları 
ifade edeceğini arz etmiş ve eski nizamnamenin 
76 ncı maddesinden satırlar okumuştum. 

Şimdi, nizamnamenin diğer maddelerini 
okumaya devam ediyorum, müsaadenizle. 

«Madde 77. — Bir eksperin yukarıM mad
dede yazılı fiillerden birini işlediği, bu fiilden 
dolayı zarara uğrıyan kimse tarafından yazı 
ile mahallî inhisarlar idaresine, mıntaka tica
ret müdürlüğüne veya ticaret odası reisliğine 
ihbar ve şikâyet olunduktan veya bu makamlar-
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dan biri her ne suretle olursa olsun, böyle bir 
fiile muttali oldukta yapacakları talep üzerine, 
Ticaret Vekâleti ile İnhisarlar İdaresinin birer 
mümessilinden ve ticaret odasının seçeceği bir 
tütün tüccarından mürekkep bir heyet teşkil 
olunur. 

Madde 78. — Bu heyetçe yapılan inceleme 
neticesinde şikâyet olunan fiilin eksper tara
fından yapıldığı sabi&oMuğu takdirde, fiilin 
mahiyetine göte, birinci defasında bir ayıdan 
üç aya kadar, ikinci defasında üç aydan altı 
aya kadar, üçüncü defasında altı aydan bir 
seneye kadar işten men cezası verilir.» 

Demek oluyor ki, tüzükte bir önceki mad
dede zikredilmiş bulunan her hangi bir fiiliden 
dolayı bir idari takibat yapılmakta ve bu idari 
takibat neticesinde teşkil olunan heyet böyle 
bir suçu teısbit ettiği takdirde bir meni muvak
kat ceza tanzim etmektedir. 

78 nci maddeyi okumaya devam ediyorum 
müsaadenizle: «Bu fiilleri dördüncü defa irti-
kalbeden eksperlerin ehliyatnamesinin istirdadı
na karar verilir ve bu karar İnhisarlar Umum 
Müdürünün kararı ile katiledir. Heyetçe veriler 
meslekî ceza kararlarına karşı eksperin idari 
miirafea.'be yolu ile Gümrük ve İnhisarlar Vekâ
letine müracaatta bulunmak ve vekâletin kara
rım da kabul etmezse idari kaza yoluyla Devlet 
Şûrasına 90 gün içinde dâva açmak hakkı vardır. 
İşlenen suç adlî takibatı istilzam edecek mahi
yette be...» Kanaatimce Hamdi Beyin ifade 
etmek istediği buldur. «Ayrıca Müddei Umumi
likçe (yani Cumhuriyet Savcılığınca) takibat 
yapılmak ikere keyfiyet alâkalı idari makam
lara bildirilir. Eksperlerin bu hareketlerinden 
maddeten mutazarrır olanlar a id oldukları mah
kemeye müracaatla sararlarının tazminini iste
mekte muhtarıdırlar.» 

Madde 79. — Medeni haklarını kullanma 
eMiypitim kaybedenlerle alelıtlak ağır har)i° 
cezası ile, yahut hırsızlık, emniyeti suiistimal, 
sahtekârlık, dolandırıcılık, yalan yere şahadet, 
yalan yere yemin, suç tasnîi, iftira, irtikâp, irti
şa, ihtilas, kaçakçılık suçlarından birinden do
layı altı ay veya daha ziyade hapis cezası ile 
veya alelıtlak beş seneden ziyade hapis ceza-
siyle veya asgari haddi bir seneden aşağı olma
mak üzere mükerrer hapis cezalarını müstelzim 
suçlarla mahkûm olanların eksperlik ehliyet
nameleri istirdadolunur.» 

Demek oluyor ki, 35 nci maddede atfedilen 
nizamname, Sayın Hamdi Orhon Beyefendinin 
ikaz ettiği hususları kapsıyacak mahiyette hu
kuki kıymetleri, hukuki ifadeleri bünyesine al
mış bulunmaktadır. Bu itibarla eski nizamna
menin bugünkü modern hukuk anlayışına uy
gun bir tarzda inşa edileceği kanaatiyle mad
denin yerinde olduğunu ifade eder, müspet oy 
kullanmanızı istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Bir soru var Sayın Komisyon 

sözcüsü. 
SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Efen

dim, bundan evvelki eksperler meslekî bir eh
liyeti haiz idiler. Şimdi bunlar, okullardan me
zun olacak, diploma alacaklar. Bu müeyyide ile 
diplomaları ellerinden alınabilecek mi? Bu hu
susu açarsak, bu noktayı bilirsek meseleyi hal
letmiş oluruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Devamla) — Sayın Baş
kanım, muhterem milletvekilleri. Sayın Süley
man Çağlar'm sorduğu sual doğrudur. Ancak, 
32, 33 ve 34 ncü maddeleri Yüksek Meclisini
zin ciddi alâkaları ile geri alarak daha mükem
mel hale getirme hâdisemiz, vakıamız mevcut
tur. Bu itibarla, eksperlik müessesesinin, ev
velâ bu maddelerle tanzimini meydana getirme 
mecburiyeti vardır. Mütaakıben, bu tanzimden 
sonra mevcut formasyona göre, bu formasyonu 
verecek olan okulların seviyelerinin mer'i olan 
hukuk karşılığındaki unvan ve etiketlerini kay
betme, yani meslekî mesuliyetleri bugün var
dır. Lise seviyeli okulların unvanlarının ne şe
kilde kaybolacağı, yüksek okuldaki meslekle
rin unvanlarının ne şekilde kaybolacağı, üni
versite mezunlarının mesleklerinin, fonksiyon
lar itibariyle, ne şekilde kaybolacağı hukukta 
vardır. Bu okulun, yani eksperlik okullarının 
32, 33, 34 ncü maddelerin yeniden tanziminden 
sonra meydana çıkacak olan yeni hüviyetine gö
re hukuki müeyyideler nizamnamenin içerisine 
ithal edilecek. Ancak, bunun dışında Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı, biraz önce söylediğim gibi, 
bâzı fiillerden dolayı ayrıca idari takibat yap
ma hakkına da sahibolması bakımından, ni
zamnamede gösterilmesi icaibetmektedir. 35 nci 
madde bu anlayışlar içerisinde tanzim edilmiş
tir. Bilmiyorum Sayın Süleyman Çağları tat
min edebildim mi. 
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BAŞKAN — İrfan Solmazer, grup adına, bu
yurun. 

G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZER 
(Tokat) — Saym Başkan, değerli arkadaşla
rım, 35 nci madde hakkındaki görüşlerimizi su
nacağım. 

Herşeyden evvel Saym Komisyon sözcüsü 
eski nizamname ile bu hakların geri alınabilece
ğini, nizamnamenin 77 ve 78 nci maddelerini 
okuyarak beyan etti. Eskiden eksper yetiştir
mek, kurslardan geçerek olurdu. Kurslar so
nunda eksperlik belgesi veren makam, bunu ge
ri alma hakkına sahiptir. Ama, bir fakülte se
viyesinde yüksek bir okullu bitiren bir kimse
nin elindeki diplomasını, unvanını bir tüzükle 
hiçbir bakanlık geri alamaz ve bu vâki değildir, 
olamaz böyle şey. 

Her ne kadar Sayın Süleyman Çağlar'ın so
rusuna verdiği cevapta; yeni getireceğim 32, 
33, 34 ncü maddelere göre meydana çıkacak hu
kuki duruma, nizamnameyi tahkim etmek sure
tiyle bu işlemi yürütürüz, buyurmuşlarsa da, bu 
da mümkün değildir. Çünkü, bir tüzükte ka
nunlarla elde edilmiş hakların geri alınmasına 
dair zaten hükümler olmaz. Kurs başkadır, 
ehliyet verme başkadır. Trafik polisi, otomobil 
kullansın, diye ehliyet verir, ehliyetini ancak 
muvakkat zaman için alır. Bu bakımdan bu 
35 nci maddenin her şeyden evvel behemahal ge
ri alınması lâzımdır. 

İkincisi; Eski nizamnameye göre suç işli-
yenler elbette ceza göreceklerdir. Gayet tabiî.. 
Türk Ceza Kanunu hükümleri içerisinde suç 
işliyen herkes ceza görecektir. Bu cezanın el
bette ferî neticeleri olacaktır. Ama, şu veya bu 
şekilde eksperliğin meslekî sorumlulukları ve 
eksperlik unvanları - ki, okullarca verilen bir 
unvan olacaktır, belki fakülte seviyesinde ola
caktır - geri almıyor, en azından yüksek okul 
seviyesinde oluyor. Bu bakımdan, bu şekilde 
kabulünde bir defa büyük sakınca vardır. Ko
misyon, tekelci bir zihniyetle bu maddeyi geri 
almamakta direnirse, Güven Partisi olarak mad
denin reddedilmesini saygılarımla arz ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan, 
buyurun. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Saym 
milletvekilleri; bendeniz bu 35 nci maddede bir 

kelime oyunu içinde olduğumuzu zannediyorum. 
Zira, Yüksek Eksper Okulunu bitiren arkadaş
lara eğer «Eksper» deniliyor ise ve unvanları 
bu ise hakikaten maddenin geri alınması 
iktiza eder. Eğer, bunun dışında, bu eksper ar
kadaşlara «Eksper» denilmiyor ise, meselâ bir 
umum müdür gibi, bir müdür gibi, yahut bir 
yargıç, bir savcı gibi, bir unvan altında mü
talâa ediliyorsa, bu maddenin geri alınmasına 
hiç lüzum yoktur. 

Biraz evvel Sayın Komisyon Sözcüsü bura
da geyet geniş izahları ile birlikte maddenin 
geri alınmasına lüzum olmadığını söyledi. Zira 
meslek edinmek ayrı şeydir, unvan keyfiyeti 
ayrı şeydir. O derecede ki, unvan, meslek keli
mesinin bünyesi içerisindedir. Meselâ, bir öğret
meni tutup müdür yapabilirsiniz, ertesi gün, 
yahut muayyen bir zaman sonra müdürlük va
zifesinden alırsınız, fakat öğretmenlik mesle
kinden alamazsınız. Aynı şekilde bir mühen
disi, bir doktoru da alamazsınız. 

Şimdi, bu 35 nci maddeden, bendenizin anla
yışına göre ve Komisyonun izahatının ışığı al
tında bu mâna çıkmaktadır. Zaten maddenin alt 
satırında «Nizamname ile bu tesbit edilir» de
diklerine göre, bütün teferruatı nizamnamede 
hakkiyle meydana çıkacaktır. Saym Hamdi 
Orhon Beyin buyurdukları gilbi, bir meslekin 
alınma keyfiyeti, ancak Türk Ceza Kanununun 
hükümleri içerisinde görüşülür ve Türk mah
kemeleri tarafından o kimsenin meslekinden 
alıkonması karara bağlanır. Yoksa, meslek içe
risinde mütalâa edilen unvan kelimesinin -hiç
bir zaman, kanunlar tahtında cezai hiçbir alâka
sı olmadığı kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ködamanoğlu, buyurun. 

NURİ KÖDAMANOĞLU (Yozgat) — Aziz 
arkadaşlarım; şimdi tartışmanın unsurlarını bir
birine, zannediyorum müzakerelrimiz dolayısiy-
le, biraz karıştırdık. 

Getirilmek istenen maddenin amacı, hangi 
hallerde eksperlik unvanının kaybedileceğinin 
tüzükte belli edilmesinden ibarettir. Kimin, han
gi memurun kaybedeceğine hüküm koymak de
ğil. Kaybedilmenin hallerini tesbit etme tüzükle 
tesbit olunacak, diyor. Binaenaleyh, bunun mah
keme kararı ile, ve saire ile ilgisi yok, mücerret 
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bu unvanın kaybolmasını gerektiren hallerin ne 
olacağını isterse kanunda yazarız, istersek tü
zükle Hükümete tanzim yetkisini veririz. O hal
de bunu ayıralım. Unvanın kaybedilmesi halleri 
başka şeydir, filânca memurun bu unvanı kay
bedip etmiyeceği meselesi başka şeydir. Bâzı un
vanlar vazife ile rabıtalıdır. Meselâ, Tekel Ba
kanlığı Müsteşarlığı unvanı; bu vazifeyi görür
se iktisabedilir, bu vazifeden ayrıldığı anda da 
bu unvan kaybedilir. Eksperlik bir vazife ola
rak ihdas edilmiştir burada, mevzuubahsolan 
nokta da hizmetle alâkalı olarak bunun muha
faza edilip edilemiyeceğidir. 

Kaldı ki, sayın itirazcı arkadaşlarımın bil
hassa dinlemelerini rica ederim, unvanla memu
riyet ayrı olsa dahi unvanın alınması için mali
yeme kararına asla ihtiyaç yoktur. Şimdi ise mi
saller arz edeceğim, bilhassa Sayın Orhon'un 
mütalâalarına karşılık olmak üzere. 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 46 ncı 
maddesinden size bir fıkra okuyacağım : 

«Bu gibilerin» yaaıi üniversite senatosunca 
cezalandırılan profesör, doçent, asistan ve saire-
yi kastediyor. «Bu gibilerin akademik unvanla
rını taşıyıp taşıyamıyacakları üniversite senato-
larınca ayrıca karar altına alınır.» 

Demek ki, üniversite senatosu bir doçentin 
doçentlik sıfatını kaldırmaya yetkili olmaktadır. 
O halde... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Hocalık sı
fatı... 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Ho
calık sıfatı değil efendim, o ayrı bir şey. 

Şimdi arz edeyim, bir doçent tıpkı bir yük
sek tahsil mezunu gibi imtihanla bir heyetten 
bu doçentlik sıfatını iktisabeder, üniversitede 
hoca olsa da, olmasa da bu sıfat kendisinin hak
kıdır. Yalnız üniversitede hocalık yaparken bir 
disiplin tatbikatına mâruz kalır da cezalanırsa 
4936 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin (d) fık
rasının son bendine göre, üniversite senatosu bu 
zatın unvanını kaldırabilir. 

Bir başka örnek daha vereceğim. 47 nci mad
denin son fıkrasını okuyorum : (Devlet memur
luğumdan çıkarılanlar, üniversite öğretim mes
leki, yetki ve» dikkat buyurulsun «Unvan ve 
haklarından da kesin olarak mahrum edilirler.» 

Devlet memurluğundan çıkarılmaya kim hü
küm verir? Alâkadar memurun Bakanlığının di

siplin kurulu. O halde görülüyor ki, özel mah
keme kararı olmaksızın disiplin kurulları ma
rifetiyle de birtakım unvanların kaldırılabilme-
mesi mümkündür. 

Bir başka örnek daha arz edeyim. Millî Eği
tim Bakanlığında - öğretmenlik unvanı ve me
muriyetten ihraç yetkisi dâhil - öğretmenlik un
vanının kaldırılması Millî Eğitim Bakanlığı Di
siplin Kurulunun yetkisi içindedir. Bu bir an
lamda bir disiplin mahkemesidir, eğer mahkeme 
tâbirinden pek hoşlanıyorsanız. Ama klâsik mâ
nada adlî hüküm gerekmez. 

Binaenaleyh aziz arkadaşlarım, mesele şura
ya geliyor : Bir unvanın kaldırılıp kaldırılma
ması için mutlaka yargı mercilerinden, adlî yar
gı mercilerinden karlar almaya ihtiyaç olmıya-
bilir. Bâzı ahvalde bu... 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, vaktiniz 
doldu efendim. 

NURÎ KODAMANOĞLU (Devamla) — Te
şekkür ederim, iki cümle daha eklememe acaba 
müsaade buyurur musunuz, mâruzâtım vuzuh 
bulsun. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

NURÎ KODAMANOĞLU (Devamla) — O 
halde bâzı memuriyetlerin ve unvanların nez-
edilebilmesi için adlî karar mercilerinden hü
küm almaya ihtiyaç yoktur, disiplin mercileri 
kifayetlidir. Bu bir. 

İkincisi, getirilmek istenen madde, unvanın 
kaldırılması haillerinin tesbitine matuftur ve 
bütün meslek kanunlarında, üniversiteler Ka
nununda, 1702 sayılı Orta tedrisat muallim ve 
memurları hakkındaki Kanunda, daha pek çok 
kanunda o memuriyetle ilgili unvanların ve me
suliyetlerin ceza müeyyidelerine ne tarzda te
kabül ettirileceğine dair hükümler vardır, öyle 
ise tütün eksperi de Gümrük ve Tekel Bakan
lığının memuru olacağına göre ve bu zatın da 
disiplin işleri bu Bakanlıkça yürütüleceğine na
zaran bu gibilerin sorumlulukları ile unvanları
nın iktisap veya cezalara bağlanmaisı meselesi 
bu kanunda tesbiti lâzımgelen bir husustur. Bu 
kanun tadadetmek yerine, tüzükle tanzim yetki
sini Hükümete vermiştir. Binaenaleyh,- hiçbir 
tereddüt olmaksızın Türkiye'de mahkeme kararı 
olmadan profesörlük unvanının, doçentlik unva
nının alınabildiği bir memlekette, bir eksperin 
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unvanının da tüzükle alâkadar vekâlet disiplin 
kurulunca alınması mümkündür. Tereddütsüz 
maddeye oy verebilirsiniz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Efendim, 35 nc'i madde üzerin

de görüşmelerin yeterliği teklif ediliyor. 
Sayın Komisyon adına görüşecek misiniz? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. ZEKÎ YÜCE-
TÜRK (Balıkesir) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Görüşmiyeceksiniz. 
Yeterlik önergelerini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
35 nci madde üzerinde görüşmelerin yeterli

ğini arz ederim. 
Ağn Milletvekili 

Abdülbâri Akdoğan 

Millet Meclisi Başkanlığına 
35 nci madde üzerindeki müzakerenin kifa

yetine karar verilmesini rica ederim. 
Manisa 

Süleyman Çağlar 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Tütün ve tütün tekeli 

Kanununun 35 nci maddesi hakkındaki görüşme
lerin kifayetinin oya konulmasını arz ve teklif 
ederim. 

Adana 
Kemal Çetinsoy 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Orhon, yeterlik 

önergesi aleyhinde. 

HAMDt ORHON (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşlar; 

Hukukî bir konu aydınlanmalı. Meselâ bir 
arkadaş çıkıyor buraya, unvanla idari hizmet
lerde iktisabedilen sıfatları birbirine karıştırı
yor. Bu aydınlanmalı. Sonra eski Tüzük, 1924 
Anayasası ışığı altında hazırlanmış bir tüzük ve 
orada bakınız beyler «Rüşvet almak» diyor. 
Rüşvet almak, bir disiplin cezası ile muhatabo-
lur mu? Bunların aydınlanması lâzım. 

Sonra dahası var, eski kanunda «unvan» 
tâbiri yok muhterem arkadalşar. Mühendislik 
unvanını iktisabedersiniz, müsteşarsınız ve bu 
müsteşarlığınız idari ve akademik bir sıfattı; 
bunu elinizden alırlar, fakat mühendisliğinizi 
elinizden alamazlar. Dekansınız, profesörsünüz; 
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buyurduğu o kanunda bahsedilen şey dekanlığı 
veren dekanlığı geri alır, ama rofesörlüğünüzü 
geri alamaz. 

, Sonra kaldı ki, avukatsınız... 
BAŞKAN — Sayın hatip, bir dakika. 
Sayın arkadaşlar; lütfen özel görüşmelerinizi 

daha usul sesle yapmanızı rica edeceğim, hatibi 
takibedemiyoruz. 

Buyurun sayın hatip. 

HAMDİ ORHON (Devamla) — Avukatsınız, 
avukatlık sıfatını iktisabettiniz, baro size birta
kım disiplin cezaları verebilir. Mahkeme sizi 
avukatlıktan da men edebilir. Ama o sıfatı ik-
tisabetmişsiniz, nezzedemez.. Eski kanunda un
van yok beyler. Eski tüzük o kadar sakat ki, 
şimdi farz edelim bu kanun çıktı, bu tüzüğü ya
pamazsınız. Bakınız şimdi size birkaç şey oku
yacağım, bunlar aydınlansın. 

«Başka şahsı veya müesseseyi ızrar etmek, 
rüşvet almak, yanlış beyanda bulunmak, alıcı
lara ahlâk dışı muamelelerde bulunmak; menşe 
şahadetnamelerini tahribetmek.» Bunlar yani 
Memurin Kanununda bahsedilen disiplin suçla
rının bünyesine girmez. Bunlar ağır cezalı me
selelerdir. Şimdi yeni tüzük yaptıkları zaman, 
bunu buraya alacaklar.. Olmaz bu.. Şimdi bakı
nız, aydınlansın diye üzerine düşüyorum, eski 
kanunda «unvan» yok beyler. Bakın ne diyor: 
«Eksperin ehliyetnamesi alınır» diyor. Unvan 
iktisabetmiş değil, verilen şu: idare 5 - 6 ay, 
bir sene bir yerde tecrübe etmiş, ona demiş ki, 
buyurun, size bir ehliyetname veriyorum, eks
perlik yapabilirsiniz. Bu, unvan değil beyler, 
ehliyetname. Yok eski tüzükte unvan. Müsaade 
edin de bunun üzerinde duralım, bu mesele ay
dınlansın.. 

BAŞKAN — Efendim, yeterliği oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Solmazer, tasarının 35 nci maddesinin 
Komisyona iadesini arz ve teklif ederim, diyor. 
Komisyon maddeyi geri alıyor mu, böyle bir şey 
düşünüyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEK* YÜCETÜRK (Balıkesir) — Geri almıyo
ruz. 

BAŞKAN — Geri almıyorsunuz, önergeyi 
okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Tasarının 35 nci maddesinin Komisyona iade

sini arz ve teklif ederim. 
Tokat Milletvekili 

irfan Solmazer 

BAŞKAN — Bu önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul, edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu maddeyle ilgili olarak Sayın Fahri Uğra-
sızoğlu ile Sayın ilyas Kılıcın iki önergesi var, 
bu önergelerle birlikte 35 nci madde Komisyona 
iade edilmiştir. 

Şimdi, madde 36 ya geçmeden önce Sayın 
Fahri Uğrasızoğlu'nun müzakere usulü ile ilgili 
bir önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Tütün kanunu tasarısı görüşülürken madde
ler üzerinde daha önceden söz alınmaması ve 
değişiklik önergesi verilmemesi halinde, madde
ler görüşülürken söz istiyen üyelere söz verilme
mesi ve değişiklik önergelerinin kabul edilme
mesi, milletvekillerinin kürsüden milletin hak 
ve menfaatlerini korumalarına mâni olduğundan 
Anayasa ve İçtüzüğe aykırıdır. Aynı zamanda 
milletvekillerinin Yüksek Meclisteki varlıkları 
ile de kabili telif görülemez. Bu suretle sayın 
üyelerin görevlerini yapmalarına imkân veril
memiş oluyor. Tütün kanunu tasarısının çabuk 
çıkarılması için konuşma süresi 5 dakika ile sı
nırlandırıldığına göre, başkaca tedbir almaya lü
zum yoktur. Bu gerekçe ile yukarıda söz konu
su edilen engellerin kaldırılması hususunu ara 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Uşak Milletvekili 
Fahri Uğrasızoğlu 

KEMAL ÇETİNSOY (Adana) önergenin 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir usul meselesi movsmıbah-'o-
luyor efendim, iki lehte, iki aleyhte görüşüle
bilir. 

Sayın, Çetinsoy, aleyhte buyurun. 
Sayın Akdoğan, siz aleyhte, Sayın Uğrasız

oğlu önergenizin lehinde.. 
Buyurun Sayın Çetinsoy. 

KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlar; 

Yüce Meclisimiz hakikaten vatandaşı çok il
gilendiren önemli kanunların bir an önce çık
ması için bu kanunun müzakeresine başlarken 
almış olduğu bir karar ile, hakkında tadil öner
gesi, değişiklik önergesi verilen maddeler ha
riç, muayyen süre tâyin etmek suretiyle, diğer
lerinin görüşülmeksizin, olduğu gibi kabul edil
mesine karar vermiş bulunmaktadır. 

Şimdi, Yüce Meclise yeni katılmış bir arka
daşınız olarak ciddiyetle takibediyorum, komis
yonlardan çıkan raporlar, kanun tasarıları da
ha evvel sayın üyelerin dolaplarına atılmakta 
ve hele komisyonda çalışan, komisyon çalışma
larını takibeden arkadaşlar tarafından kanun 
tasarısı hazırlanırken çeşitli takrirler vermek 
suretiyle kanun olgunlaşmış olarak Yüksek 
Meclise gelmiş bulunduğuna göre ve konuşul
makta olan bilhassa bu kanun tasarısı için mu
ayyen süre içerisinde de 70 küsur değişiklik 
önergesi verilmiş ve bu maddeler üzerinde 
ariz ve amik görüşme yapılmış bulunduğuna gö
re, ne Anayasaya, ne İçtüzüğe aykırı bir du
rum yoktur. Çok istirham ederim takrir sahi
bi arkadaşımızdan, madem ki, bu kanunun sü
ratle çıkarılmasında müttefikiz ve madem ki, 
bu kanun hakikaten, bilhassa tütün ekicisine 
çok lüzumlu bir kanundur, bu itibarla hakkın
da değişiklik önergesi verilmiyen bir çok mah
dut madde için saatlerce konuşmak suretiyle, 
Yüce Meclisin zaten vakti dar olup yüzlerce 
tasarı sıra beklemekte bulunduğuna göre, bu şe
kilde yeniden bir çığır açmak doğru olmıya-
caktır. 

Bu itibarla bu takririn reddine karar ver
menizi bilhassa istirham, ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Önerge lehinde Sayın Fahri 
Uğrasızoğlu, buyurun. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu kanunun müzakeresi esnasında takibet-
tiğimiz usul, tamamen istisnai bir usuldür, yani 
bu kamın tasarısı için kabul edilmiş bir usul
dür. Buna göre her arkadaşımız, bir madde üze
rinde değişiklik önergesi vermişse buna istina
den o da değişiklik önergesi verme hakkına 
sahibolacak veya bir madde üzerinde konuşul
ması için söz istemişse başka bir arkadaş da 
onun hakkında söz isteme hakkına sahibolacak. 
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Geçenki görüşmelerde bu husus müzakere 
edildi. Yüksek Meclisimiz tam kadro ile yâni 
450 mevcudu ile burada hazır bulunmuş olsa, 
başından sonuna kadar müzakereleri takibetmiş 
olsa, geçici komisyonlardaki, normal komis
yonlardaki vazifeleri burada bulunmalarına im
kân vermiş olsa arkadaşımın söylediklerine hak 
veririm, ama bunlar tatbikatta olmamaktadır. 
Takdir buyurursunuz ki, burada bulunan de
ğerli arkadaşlarımızın Umumi Heyet dışında 
daha pek çok ve burası kadar değerli olan hiz
metleri de vardır; bunların da ifa edilmesi 
lâzımdır ve böyle önemli olduğuna kanaat ge
tirdiğimiz bir kanun tasarısının değişiklikleri 
üzerindeki tekliflere önem verilmesi ve bunun 
gereği gibi görüşülmesi lâzım. 

Arkadaşımız- buyuruyor ki, komisyonlarda 
saten bu işler enine boyuna konuşuluyor, tekem
mül ettiriliyor, binaenaleyh, burada maddele
rin tekrar görüşülmesine lüzum yoktur. O hal
de Meclisin varlığına ne lüzum vardır 

KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Maddele
rin görüşülmemesi demedim... 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, bu odur. Şayet bir arkadaşı
mız madde üzerinde görüşmek isterse, daha ev
vel bir arkadaş söz istemişse, konuşamıyacak-
tır. Bu, ihtisas sahibi olan arkadaşlarımızın de
ğerli fikirlerini Yüksek Mecliste ifade etmesi
ne tamamen engel teşkil eden bir husustur. 

Kaldı ki, Yüksek Heyetiniz, komisyonlarda 
görüşülen tasarılara burada daha mükemmel bir 
şekil vermektedir. O halde buradaki değerli ar
kadaşların fikirlerinden istifade etmemek icabe-
der? Bu doğru bir şey değildir. Bir defa söz 
hakkımıza aykırıdır, bizim burada varlığımıza 
aykırıdır. Her kanun görüşülürken buna ben
zer istisnai usuller kabul edecek olursak o za
man Yüksek Meclisinizde kanunları kısa zaman
da görüşüp kabul etmek mümkün olmaz ve dı
şarıda da Yüksek Meclisin itibarına bir gölge 
düşürülmüş olur. 

Bu bakımdan değerli arkadaşlarım, lütfedi
niz, zaten beş dakika ile sınırlamışız, Altı ar
kadaşımız konuşmakta arkasından yeterlik 
önergesi gelmektedir, yeterlik önergeleri kabul 
edildiği takdirde otomatikman diğer maddelere 
geçilmektedir. 

Binaenaleyh, bu durum muvacehesinde lü
tuf buyurun, önemli maddeler üzerinde deği-
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sikliklerimizi yapabilelim, önemli maddeler üze
rinde görüşlerimizi izah edebilelim, bu takdir
de daha süratle çıkacağı kanaatindeyim. Ni 
tekim böyle bir usuî müzakeresine fırsat veril
mesi de zaman kaybından başka bir şey değil
dir. 

Bu bakımdan, arkadaşımın fikrine iştirak 
etmiyorum. Tekrar ediyorum, yaptığımız hare
ket Anayasa ve içtüzüğe aykırıdır. Bunun gibi, 
birçok maddelerde, ileride bizi daha müşkül 
durumlarla karşı karşıya getirebilir. Bunu bi
ran evvel bitirelim. Biz de çıkmasına tarafta
rız. Bendeniz iktidar Partisinin bir millet
vekili olarak, elbette bunun süratle çıkma
sını arzu ederim. Diğer değerli arkadaşla
rım da arzu ederler. Onun için ittifak ede
lim, beşer dakika konuşalım, bâzı maddeler 
üzerinde hiç konuşulmıyacaktır, binaenaleyh, 
bu önergeyi lütfedin kabul buyurun ve kanun 
tasarılarının daha mükemmel hale gelmesine 
de imkân hazırlamış olalım. 

Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAM — önerge aleyhinde Sayın Âb-
bari. Akdoğan, buyurun. 

ABDÜLBÂRi AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
milletvekilleri, bendeniz önergenin aleyhinde 
konuşacağım ve bunun tasarısının Yüce Mecli
simize intikal tarihini beyan etmekle sözlerime 
başlıyacağım.— 

Bu kanun tasarısı Yüce Meclisinize 
25 . 5 .1966 tarihinde tevdi edilmiştir. Yani ara
dan 2,5 seneyi aşkın ibir zaman geçmiştir ve bütün 
değerli milletvekili arkadaşlarımın dolaplarına 
dağıtılmıştır. 

Nitekim, bu kanun tasarısı üzerinde ha
zırlanmış olan arkadaşlarımız pekâlâ kanun 
tasarısının maddelerinin müzakeresi esnasında 
kalkıp fikirlerini, daha evvelce hazırladıkları 
için, burada açık ve seçik olarak beyan etmek
tedirler. 

Kaldı ki, zihinlerimizi şöyle bir yoklar-
sak; bu kanun tasarısının görüşlümesine geç
meden bir hafta önce Yüce Meclisimiz bir ka
rara varmış «Büyük bir kütleyi, gerek tütün 
ekicisini, gerek tütün alıcısını ve hattâ tütün 
mevzuunu ilgilendiren Tekel Bakanlığının men
suplarını da yakinen ilgilendirdiği, sık sık bu 
zümreyi töhmet altında bulundurduğu, mağduri
yete duçar ettiği için maddelere geçildikten 
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sonra hangi madde üzerinde değişiklik öner
gesi verilmişse o maddeler üzerinde müzakere 
açılsın» demiştik ve bu mesele yine Yüce Mec
lisin değerli üyelerinin oyları ile halledil 
misti. Bu bakımdan Sayın Fahri Uğrasızoğlu 
arkadaşımızın buyurdukları gibi; her hangi 
Anayasa dışı bir karar alınmış değildir. Yüce 
Meclisin sayın üyelerinin oyları ile bu ka
rara varıldığı için hiçbir suretle Anayasanın 
hükümlerine gölge düşürülmemiştir. 

Kaldı ki, biraz evvel de arz ettiğim gibi, 
25 . 5 . 1966 tarihinde sevk edilen ve aşağı - yu
karı 2,5 seneden beri Mecliste beklemekte olan 
bu kanun tasarısının çıkarılması, ilgililer tara
fından sabırsızlıkla beklenmektedir. Bu ba
kımdan Yüce Heyetinizi, verilmiş bulunan bu 
önergenin aleyhinde oy kullanmaya davet eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Arif Emre, siz 
önerge lehinde mi beyanda bulunacaksınız? 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 
Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
•s 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 
önerge verilmemiş maddeler müzakere edilme
den reye vaz'edildiği takdirde bir mahzur 
ortaya çıkabilir, üzerinde müzakere edilen ve 
değiştirilen bir madde ile irtibatı olan her hangi 
bir kanun maddesi müzakere edilmeden oya 
vaz'edildiği takdirde birbirine aykırı hükümle
rin çıkması ihtimali belirir. Kanun bir kül
dür, kanunun sistematiği vardır. Bu itibarla 
Sayın Fahri Uğrasızoğlu'nun yaptığı teklifi 
müspet karşılamamız icalbeder kanaatindeyim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, önergenin iki lehin
de, iki aleyhinde görüşülmüştür. 

Sonradan gelen ve şimdi oy kullanacak 
olan milletvekillerini aydınlatmak için arz edi
yorum; bugüne kadar tatbik ettiğimiz usul, 
evvelce Meclisçe tâyin edilen bir tarihe kadar 
üzerinde değişiklik önergesi verilmiş olan mad
delerin müzakereye tâbi tutulması şeklin
deydi. Şayet, Sayın Fahri Uğrasızoğlu'nun öner
gesi kabul edilecek olursa, bu müddet için
de üzerinde önerge verilmemiş olan maddeler 
de müzakereye tâbi tutulacaktır. Oya sunaca
ğım hususun mevzuu bu. 

30 . 1 . 1969 O : İ 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — önergenin 
bir kere daha okunmasını rica ediyorum; çünkü 
Anayasaya ay kırlık meselesi geçiyor da... 

BAŞKAN — Bir kere daha okuyayım, efen
dim. 

(Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Sayın Baş-
kanım, lütfederseniz, Makamı Riyasetten bir 
sualim olacak; Anayasaya aykırılığı noktasını 
ihtiva ettiği zaman oya koyduğunuz takdirde 
ki - Anayasaya aykırı değildir bu fiilî hare
ket bundan evvelki Kooperatifler Kanununa 
gider. Bu kanunda takyidatı kaldıralım işi baş
kadır, Meclisin aldığı kararın Anayasaya ay
kırı olduğu ayrı bir meseledir. Eğer izin verir
seniz bunun üzerinde biraz konuşalım. 

BAŞKAN — Efendim, iki lehte, iki aleyhte 
konuşuldu. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Ama, bir 
Anayasa meselesi ortaya çıkıyor. 

BAŞKAN — önergeyi böyle yazmış, ben 
onu değiştirerek okuyamam ki... Bunları teem
mül ederek reddedersiniz önergeyi, Sayın Ham-
di Orhon. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Zaten be
yanımla bunu arz ediyorum... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, okuyayım 
ben önergeyi, zatıâlinizin ikazı üzerine de bü
tün milletvekilleri bu ciheti teemmül ederek 
ona göre oy kullanırlar. 

(Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Saym 
Başkan «Anayasa» kelimelerinin çıkarılmasını 
ve ona göre oylanmasını arz ediyorum. 

BAŞKAN — Bunu şöyle ifade edeydiniz 
keski Sayın Uğrasızoğlu : «Bugüne kadar tat
bik ettiğimiz müzakere usulünden rücu ile 
üzerinde önerge verilmemiş olan maddelerin 
de yeniden müzakere konusu olmasını...» 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Mak
sat bu Saym Başkan. 

BAŞKAN — Maksat, gaye budur, bu şe
kilde tavzih ediyorlar önergelerini. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

640 — 
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Yine usul meselesiyle ilgili bir önerge gel
miştir. Sayın Reşat özarda veriyor. Okuyo
rum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tütün ve Tütün Tekeli kanun tasarısının 
geri kalan maddelerinden değişiklik önergesi 
verilmiş olanların önergelerle birlikte Komisyo
na iadesini ve ancak üzerinde değişiklik öner
gesi verilmemiş olan maddelerin müzakeresini 
arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Reşat özarda 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Aleyhinde 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Lehinde ko
nuşacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şener, öner
genin aleyhinde. 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Muhterem 
arkadaşlarım, Meclisin aşağı - yukarı şu yedi se
nelik tatbikatında, müstacel durumda olan ka
nunların biran evvel çıkarılmasını sağlamak 
için daha ziyade tümü üzerinde görüşmeler 
yapılmış bâzı kanunlar üzerinde; benim hâ-
tırlryabildiğim meselâ, Devlet Personel Kanu
nu, İcra İflâs Kanunu, Ticaret Kanunu, As
kerî Personel Kanunu görüşülürken aynı 
usulü tatbik etmiştik. Bunun misalleri her o,a-
man için verilebilir. Bunda çabukluğu sağlı-
yabilmek için de Sayın milletvekillerinin, ta 
sarı veya teklifi daha evvelden okuyup an 
cak üzerinde değişiklik istedikleri maddeler 
hakkında değiştirge önergelerini daha evvelden 
vermesi ve değiştirge önergesi olmıyanlar hak
kında müzakere açılmadan doğrudan doğruya 
önerge olan maddelerin görüşülmesi usulü aşa
ğı - yukarı bir teamül haline gelmiş idi. Şimdi, 
Sayın özarda'nm teklifi, işi tamamen tersin
den alıyor ki, bilâkis müzakereleri uzatmış olu
yor. Bu bakımdan bu önergeye iltifat edilme
mesini istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın özarda, önergenin lehin

de. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Maksadımız Tütün ve Tütün Tekeli Kanu

nunun salim bir şekilde biran evvel çıkma
sını sağlamaktır. 

Şimdi evvelce aldığımız bir karara göre, 
üzerinde değişiklik önergesi verilmemiş olan 
maddeler müzakeresiz olarak okunacak ve ka
bul edilecek. Üzerinde değişiklik önergesi veril
miş olan maddelerde ise müzakere açılacak, DU 
maddeler üzerinde bütün milletvekilleri fikir
lerini söyliyecek ve nihayet değişiklik önerge
leri oya sunulmak suretiyle bir neticeye varı
lacak. 

Şimdi ben şunu görüyorum ki, Tütün ve 
Tütün Tekeli Kanunu ile ilgili komisyon ar
kadaşlarımızdan pek çoğu Ege tütün piyasa
sının açılmış olması dolayısiyle tütün bölgesine 
gitmiş bulunmaktadırlar. Buradaki arkadaşla
rımız, son derece hüsnüniyet sahibi olmala
rına rağmen, kendi kendilerine verilen önerge
leri değerlendirmek ve bunları Heyeti Umumi-
yenin arzusuna uygun bir hale getirmekte biraz 
yorulmaktadırlar. Onun için ben diyorum ki, 
kanunun bundan sonraki maddeleri üzerinde 
değişiklik önergeleri verilmiş olan maddelerin 
bu değişiklik önergeleriyle birlikte Komisyona 
geriverilsin, Komisyon üç gün sonra, beş gün 
sonra, bir hafta sonra toplanıp bütün bu deği
şiklik önergelerini ilgili maddelerle birlikte 
yeniden tezekkür eder ve bunları ya kabul 
eder, yeni madde halinde tesbit eder gelir ve
yahut da eski maddede ısrar eder ve o zaman 
burada bir fikri beyan ederek bunlar üzerin
de müzakere açılır. Ancak her sırası geldikçe 
iki üç maddede bir üzerinde değişiklik öner
gesi verilen maddeler üzerinde müzakereler 
açılması, müzakerelerin uzamasına yol açar. 
Bu bakımdan üzerinde değişiklik önergesi ve
rilmiş olan maddelerin bu değişiklik önergele
riyle birlikte Komisyona iadesi halinde orta
da kalacak olan, üzerinde değişiklik önergesi 
bulunmıyan maddelerdir. Bunlar üzerinde de 
esasen müzakere, konuşma imkânı olmadığın
dan bunlar okunup Meclisin tasvibine arz olun
mak suretiyle birçok maddelerin burdan çık
ması sağlanmış olacaktır, bir kolaylık sağlı-
yacaktır. Bu bakımdan bu teklifi verdim, ilti
fat buyurmanızı rica ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Evet, başka lehte veya aleyh
te söz istiyen?... Yok. 

Sayın özarda'nm önergesini oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 
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Müzakereye, eskisi gibi devam ediyoruz 
efendim. 

Madde 36 üzerinde önerge yoktur. Evvelce 
alman karar gereğince maddeyi okutup oyu
nuza sunacağım. 

F) Müteferrik hükümler 
Araştırma kuruluşlarının muafiyetleri 

Madde 36. — Araştırma kuruluşlarının de
nemeler yapmak amaciyle ekiciden alacağı tü
tünler için bu kanunun 18, 19, 20, 21 veı 28 nci 
f addeleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Tütünden alınacak vergi ve resimler 
.Madde 37. — Türkiye'de tütün yetiştiren 

gerçek kişiler, yetiştirdikleri yaprak tütünün 
yetiştirilmesi ve satılması ile ilgili işlemleri 
dolayısiyle Hazineye ait her nevi vergi (Ge
lir Vergisi hariç) ve resimden muaftır. Belediye 
ve özel idarelere ait vergi, resim ve harçlar ise 
en düşük tarife üzerinden alınır. 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal, buyurun. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım, madde «Hazineye ait her 
nevi vergi (Gelir Vergisi hâriç) ve resimden 
muaftır.» diyor. İyi tütün yetiştiren, çok tütün 
yetiştiren ve Gelir Vergisi hadleri dâhilinde tü
tün yetiştiren vatandaşımız Gelir Vergisini ve
recek. Ondan sonra yine madde «Belediye ve 
özel idarelere ait vergi, resim ve harçlar ise en 
düşük tarife üzerinden alınır» diyor. 

Sayın grup sözcümüzün verdiği önergeye is
tinaden söylüyorum. Belediye ve özel idarelere 
ait vergi, resim ve harçlar da alınmamalıdır. 
Çünkü, birtakım fuzuli muamelelere sebebola-
cağı gibi, Hazineye bir şey katmıyacaktır, be
lediyeler için de pek büyük gelir olmıyacaktır 
ama ekici için cüzi de olsa bir yüktür. 

Geçen seneden bilirim bütün tütününü sattı
ğı halde eline para geçmiyen, hattâ borçlarını 
dahi ödeyemiyen tütün ekicisi sayılamıyacak 
kadar çoktur. Bu sene piyasayı takibediyo-
ruz, tahmin ediyorum ki, bütün tütününü sattı
ğı halde borcunu kapamak, çoluk çocuğuna 1 
metre basma götürememek durumunda olan eki
cilerimizin sayısı çok fazla olacaktır. Ekicileri
mizden bu türlü, belediye ve özel idarelere ait 
vergi, resim ve harçların alınması da bir nevi 
haksızlık olacaktıt. Komisyon iltifat ederse 

Hazineye ait her nevi vergi ve resimden muaf 
olduğu gibi belediyeye ve özel idarelere ait ver
gi resim ve harçlardan da ekicilerimizin muaf 
olması gerekmektedir, faydalıdır. 

fyzygı ile arz ederim. 
BAŞKAM — Sayın Kırbaşlı, buyurunuz. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; madde de «Türkiye'
de tütün yetiştiren gerçek kişiler yetiştirdikle
ri yaprak tütününün yetiştirilmedi ve satılması 
ile ilgili işlemleri dolayısiyle Hazineye ait her 
nevi vergi (Gelir Vergisi hariç) ve resimden 
muaftır. Belediye ve özel idarelere ait vergi, 
resim ve harçlar ise en düşük tarife üzerinden 
alınır.» denmektedir. 

Bir defa burada, «gerçek kişiler» tâbirinin 
tütün yetiştirenler dışında satılmasiyle ilgili 
hükümler ile kabili telif olmadığını beyan et
mek isteriz, «ve» ile ayrılmıştır. Çok dikkat 
ediniz; fevkalâde hassas bir nokta vardır. Ye
tiştirme meselesi tamam, fakat gerçek kişile
rin tütün satımına ait hususları bu madde ile 
düzenlemeye ve maddeyi böyle tedvin etmeye, 
vergi hukuku bakımından, imkân ve ihtimâl 
yoktur. 

«Yetiştirilmesi» kabul, satılmasiyle ilgili iş
lemler?.. Kaldı ki, «satılması» tâbiri sadece ale
lade bir satış durumunun dışında bir ticari du
rum da iktisabedebileceğine göre, Ticaret Ka
nunu hükümleri muvacehesinde bu hükmü, bu 
şekilde anlamaya da imkân yoktur. 

Diğer taraftan, madde tedvin edilirken, 
«Her nevi vergi, (Gelir Vergisi hariç)» denil
miştir. 

Arkadaşlar, vergi hukuku bakımından mad
denin «Gelir Vergisi hariç» şeklinde, «her nevi 
vergi hariç» dedikten sonra «Gelir Vergisi ha
riç» mânası iyi bir tarzda maddeye sokulma
mıştır. Doğrudan doğruya «Gelir Vergisi hariç» 
ibaresini cümlenin başına alıp; «Gelir Vergisi 
hariç, Hazineye ait her nevi vergi ve resimden 
muaftır.» şeklinde düzenlenmesi halinde, şimdi
ye kadar buna benzer Meclisi âlinizden çıkmış 
olan vergi kanunlarına paralel bir hüküm ola
caktır. 

Nitekim milletvekillerinin yollukları müna
sebetiyle, bendenizin de sözcü bulunduğu bir 
komisyonda zamların tatbiki hususunda paran
tez içerisinde yolluklar dâhil, tâbiri tatbikat 
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görmemiştir. Çünkü bu türlü hususlar hukuken 
netlik ifade etmediği için tatbikatta büyük ak
samalara yer verecek durumdadır. 

Diğer taraftan; «Belediye ve özel idarele
re ait vergi, resim ve harplar ise en düşük tari
fe üzerinden alınır» deniyor. 

Şimdi kıymetli arkadaşlarım, Burdur'un Bu
cak kazasının bulunduğu belediyede her hangi 
bir resim ve harcın en düşük tarifesi şudur; İs-
mir Belediyesinde en düşük tarife, Bucak bele
diyesinin en yüksek tarifesinden de daha fazla 
olabilir. Bilhassa yeni Belediyeler Kanunu bu 
hususta bir suples getirmiştir. Eğer yeni Bele
diyeler Kanunu Meclisinizden çıkacak olursa, 
Samsun'da belediyeye ödenen bir vergi Bur
dur'da başka türlü, İzmir'de asgariyet tarzı 
başka türlü tesbit edildiği için, aynı tütün eki
cisine başka türlü, başka hadler içerisinde bir 
vergi tatbik etmek zorunluğu ile karşı karşıya 
kalınacaktır. 

Bu bakımdan, mademki tütün tarım içerisin
de mütalâa edilmektedir; tarımla ilgili ürün
lerin nasıl vergi ve resimlerden hâriç olmaları 
hususu, genellikle Türk tarımının kalkınması 
babında kabul edilmiş olduğuna göre, tarımın 
bir nev'i bulunan tütünün de doğrudan doğruya 
biraz evvel anlattığım hususlar muvacehesinde 
tatbikatta zorluklar çıkaracağı düşüncesiyle, 
aksaklıklar doğuracağı, hatta haksızlıklar doğu
racağı düşüncesiyle, vergi adaletine de aykırı 
hususlar doğuracağı düşüncesiyle bu vergi, re
sim ve harçların en düşüğü veya orta hallisi ve-
sair düzenlemeye lüzum kalmadan bu fıkranın 
çıkarılması zaruridir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Sabahattin Sayacı, buyu

runuz. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem Başkan, bu madde ile üretici yete
rince korunmuştur ve kanaatimce isabetli de ol
muştur. 

Bazen hani duyarız; vergi rezervleri bakı
mından işte çiftçinin, çiftçilikle uğraşanların 
vergi muafiyetlerinin Türk vergi varidatını 
azalttığı söylenir. İşte bu söylenenlerin hepsi
nin doğru olmadığını bu madde vesilesiyle bir 
kere daha tesbit etmek fırsatını elde ediyoruz. 
Demek ki, tütün üreticisi için de böyle bir mu
afiyet tanımak zarureti kendisini kabul ettir

miş bulunmaktadır ki, tasarıda yer almış ve isa
betle yer almıştır. 

Ancak muhterem arkadaşlarım, bu tütünün 
yetiştirilmesi ve satılması keyfiyetinin ayrı ay
rı şeyler olduğu hususunu ben anlıyamıyorum. 
Değerli arkadaşım bunu ayrı ayrı mütalâa etti
ler; yetiştirilmesi ve satılması, bu bir tek veti
redir. Yetiştirici yetiştirecek ve pazara götüre
cek. O sebeple yetiştirici ayrı, satışı ile uğraşan 
ayrı ve yetiştirici - öyle anladım bendeniz, - hi
mayeye mazhar olsun, satıcı olmasın, şeklinde 
bir anlayış bu metin karşısında mümkün değil
dir. Bu tek işlemdir, tek muameledir, ayrı ayrı 
mütalâa edilmesi, metin muvacehesinde ayrı ay
rı mütalâası kanaatimizce, caiz değildir. Beledi
ye ve özel idarelere ait vergi, resim ve haçlar 
ise en düşük tarife üzerinden alınır, demek su
retiyle metin, bunu arkadaşımızın ifade ettiği 
şekliyle değil, bilâkis üniform hale getirmiştir. 
Belediye ve özel iderelere ait vergi, resim ve 
harçlarda kanun koyucu, azamî hadleri, asgari 
hadleri tesbit eder ve zaten vergiler, harçlar, 
resimler konulurken istediğini koyabilirsin şek
linde değil, bir hadler tesbit eder, bu hadler içe
risinde belediyenin tarife vaz'ına, resim vaz'ına 
yetkili kurulları bu hadler içerisinde yetkileri
ni kullanırlar. Şimdi âzamisini kullanamaz Tür
kiye'nin neresinde olursa olsun bu maddeye 
göre en düşük tarife üzerinden alınır, denmesi 
suretiyle bunu üniform hale getirmiştir ve bu 
tarz tedvini de kanaatimce isabetli olmuştur. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Çanga buyurun. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sayın ar
kadaşlarım; tütün ekicileriyle ilgili mükellefi
yetleri bir ölçüde tanzim eden bu madde üzerin
de benden önce konuşan sayın Akal ve Kırbaş-
lı arkadaşlarımın hassasiyetlerine iştirak etme
mek mümkün değildir. 

Şimdi, kanun aslında büyük ölçüde tütün 
ekicisini himayeye matuf tedbirler getirirken 
aslında basit gibi görünen bâzı hükümlerle de 
tütün ekicisine bir büyük ölçüde maddi bakım
dan sıkıntılar altında bırakacak hükümlerle do
ludur. Bunlardan bir tanesi budur. Şimdi ba
sit gibi görünür; belediyeleje ve özel idarelere 
dair resim ve harçlar için en düşük tarife dahi 
tatbik edilse tütün ekicileri bu hükümden bü
yük ölçüde mustarip olacaklardır. 

— 643 — 
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Şimdi hepimiz aşağı - yukarı biliriz; tütün, 
bir tütün ekici ailesinin yürümeye bağlıyan ço
cuğundan tutun da, yatağında yatalak yatan 
hastasına varana kadar topyekûn bir müstahsil 
ailesini, ekici ailesini, köylü ailesini senenin oni-
ki ayı değil, seneyi aşan ondört ay, onbeş ay 
çalıştıran bir konudur. En taze misali,; Ege tü
tün piyasası açılalı daha haftası bile dolmadı, 
hepimizin, gazetelerden, basma intikal eden ha
berlerden öğrendiği ve bize intikal eden şikâyet
lerden öğrendiğimize göre daha şimdiden tütün 
ekicisinin şikâyeti başlamıştır. Tütünün fiya
tı ıspanak fiya,tina gidiyor, üç liraya, dört lira
ya kadar düştü, deniliyor. Bunlar, tabiatiyle 
gerçeklik derecesi çok geçmeden gün ışığına ka
vuşacak olaylardır. Bu böyle olmuştur, böyle 
gidiyor. O itibarla bir tütün ekicisi müstahsilin, 
adı ister belediye, ister özel idare olsun, onlara 
ödemekle mükellef bulunduğu, en düşük tarife 
üzerinden ödemekle mükellef bulunduğu resim 
ve harçlara dahi muhtaç durumları vardır, üste
lik belediye ve özel idareler tütün ekicisinin ken
disi için aslında büyük bir kıymet ifade eden bu 
resim ve harçların tutarı olan paraya muhtaç 
da değildir. 

Şimdi, belediyelerin en düşük tarifesi nedir? 
Türkiye'nin her yerinde ne kadar belediye var
sa eğer tütün yetiştiren bölgelerin belediyesi ise 
her birinde düşük tarife diye tesbit edilen nis-
betler ayrı ayrıdır. Sayın Kırbaslı arkadaşım 
haklı; Burdur'un bir bucağındaki belediye ile 
İzmir'in Belediyesi arasında tarife farkı var
dır. Türkiye'nin her yerinde bu vardır. Üste 
lik bu hükümler yarın öbürgün, ileride başı der
de düşen, sıkıntıya düşen belediyeler için mad
di kaynakları bir nevi zorlama imkânı da verir. 
Bu ise kanunu gayesinden uzaklaştırır. Aslında 
bugün Türkiye'nin birinci sırada döviz kaynağı 
olan tütünümüz konusunda ve bilhassa onun eki
cileri için Meclisin günlerdir uğraştığı iyi bir şe
kilde çıkarmaya çalıştığı şu kanunda bu fayda
da sağlanmaz. 

Ben de arkadaşlarımın fikrine uyarak beledi
ye ve özel idarelerce alman resim ve harç
lardan ekicilerin muaf tutulması lehindeyim. Ar
kadaşlarımın da bu yolda oylarını kullanmaları
nı saygı ile rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Fethi Alacalı. 

FETHİ ALACALI (Tokat) — Muhterem 
Başkan ve muhterem milletvekilleri; 

Görüşülmekte bulunan Tütün ve tütün teke
li kanun tasarısının 37 nci maddesinde tütün eki
cilerinden hangi hallerde vergi alınacağına ve 
hangilerinden muaf tutulacağına ait hükümler 
bulunmaktadır. Fakat bu maddenin tanzimin
de, evvelemirde tütün ekicilerini her türlü ver
giden ve harcdan muaf tutan sarih bir hüküm 
ifade etmiştir. Buna, istisnaen de Gelir Vergisi
ni hariç tutmuştur. Bunu memnuniyetle karşı
lıyorum. Fakat aşağıdaki ikinci kısım ise her 
türlü vergiden ve harcdan muaftır dediği halde 
belediye ve özel idarelere ait vergi, resim ve 
harçlar en düşük tarife üzerinden alınır demek
tedir. Bunun esbabı mucibesi nedir? Bu bende 
tereddüt hâsıl etmektedir. Maddenin gerekçe
sine baktığımız zaman bunda belediye ve özel 
idarelere kısmen gelir sağlamak maksadiyle kon
duğu ileri sürülmektedir ki, bu da bence calibi 
dikkattir. Çünkü tütün müstahsılında Gelir 
Vergisinden hariç diyor. Gelir Vergisini vatan
daş vereceği zaman, Gelir Vergisinin kanunla 
tâyin edilmiş muayyen kıstasları vardır. Ekici 
çok kazanırsa maliyetleri hesaplanıyor, yıllık 
gelir payı düşülüyor ve onun üzerine vatandaşın 
Devlete vermekle mükellef bulunduğu gelirin
den mütevellit bir vergi veriyor. Halbuki, bele
diye ve özel idarelerin vatandaş üzerinde, tütün 
ekicisi üzerinde yapmış olduğu hesaplar belli 
olmadan, ne kadar malı çıkarsa çıksın, mutla
ka belediye ve özel idareye vergi ve hare vere
cektir. Vatandaş, yani tütün ekicisi zarar etmiş
tir, mahsulü değerlendirmemiştir, buna rağ
men hare verecektir. Binaenaleyh bu, vergi ada
leti prensiplerine uymamaktadır. Zaten mad
denin tedvininde de Komisyonda bir zorlama 
hareketi olduğu kanısı uyanmaktadır. Esas iti
bariyle her türlü vergiden muaftır, dediği hal
de bunu kabul etmesi aykırıdır. 

Saniyen, belediye ve özel idarelerin tanzim 
edeceği gelir ve tarifeler mahallî duruma göre 
değişecektir. Bir evvelki arkadaşımızın da bah
settiği gibi, belediyeler tütün ekicisinin üze
rine gelir kaynağı sağlamak maksadiyle daha 
fazla yüksek tarife yapabilir. Tarifelerin bun
dan sonraki zamanlarda ne şekilde tanzim edi
leceği, nasıl yapılacağı malûm değildir. Binaen
aleyh bu malûm olmıyan hallerde izafeten ka-
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nunla vergi koymak bence hukuk prensipleri
ne ve vicdana da aykırıdır. Lütfedin maddenin 
bu kısmının tasarıdan çıkarılmasını kabul edin. 
Takdir Yüksek Heyetindir. 

BAŞKAN — Sayın Şener buyurun. 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Çok muhte
rem arkadaşlarım; 

Bu kanun tasarısı tütün müstahsıllannın 
menfaatleri tam mânasiyle düşünülerek hazır
lanmış bir tasarıdır. Bugüne kadar mevcut keş
mekeşi ortadan kaldırmak, hakikaten tütün 
müstahsilinin emeğini değerlendirmek için ta
sarıya mühim hükümler konmuştur. 

Ben arkadaşlarımdan bir istirhamda bulu
nacağım; samimi olalım şu kanunu çıkarırken. 
Şu kürsüyü seçmene hoş görünmek için bir va
sıta olarak kullanmıyalım. Eğer samimi olur
sak, hakikatleri olduğu gibi konuşursak, bu ka
nun tütün müstahsilinin daha lehine olur. 

Arkadaşlar, her türlü vergi, resim ve harç
lardan tamamen muaf tutmak diye memleketi
mizde hiçbir şey yok. Buğday müstahsili da bir 
vergi verir, pancar müstahsili da verir, hepsi 
verir. Ne konmuş bunun altına, bu maddenin 
altma? Belediye ve özel idarelere ait vergi, 
resim ve harçları ise en düşük tarife üzerinden 
alınır. Yani zannediyormuyuz ki biz, bizim tü
tün müstahsilimiz mahsulünü kazanacak, de
ğerlendirecek de belediyeye vereceği on kuruş, 
onbeş kuruş harçtan, resimden kaçacak? Bırakın 
bunu arkadaşlar. Eğer ben tütün müstahsilinin 
kredisini temin edebiliyorsam, gübresini vere-
biliyorsam, nakliyesini zamanında temin ede
biliyorsam, depolamasını yapabiliyorsam bun
dan niye kaçmayım. Çiftçi severek bu 10 -15 ku
ruşu verir. 10 - 15 kuruş için bunu büyük bir 
münakaşa haline getirmeye hiç lüzum yok. Be
lediyeler de bu çiftçinin belediyesi, onlardan da 
hizmet istiyoruz. Denk başına verilen 10 ku
ruşlar, 15 kuruşlar toplanıyor. Müstahsil için 
büyük kıymet ifade etmez, ama belediyeler için 
mühim bir kıymet ifade eder. Bunlar da top
lanıp yine onun hizmetinde kullanılıyor. Onun 
için belediyeleri, küçük de olsa, böyle bir ge
lir kaynağından mahrum etmiyelim. Bizim tü
tün müstahsilimiz istihsal ettiği tütünün dengi 
için 10 veya 15 kuruşluk bir harçtan kaçmıya-

caktır, buna emin olunuz. Bu itibarla maddenin 
olduğu gibi kabulünü istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Efendim, 6 arkadaşımız görüş

tü. Bir yeterlik önergesi geldi. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Yeterlik afley* 

hinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bundan sonra söz istiyen ar

kadaşlar da, Sayın Süleyman Arif Emre, Sa
yın Fahri Uğrasızoğlu, Sayın Hamdi Orhon, Sa
yın Yaşar Akal ve Sayın Sabahattin Savacı. 

Komisyon adına görüşecek misiniz efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Evet. 

BAŞKAN — Siz de söz istiyorsunuz. 
Buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, komisyon adına vak
tinizi çok fazla alacak değilim. 

Kanaatimizce, 37 nci madde açık ve seçiktir. 
Ne demişiz, ne ifade etmişiz ve bu düşünce tar
zımızı metin haline nasıl getirmişiz? «Türkiye'
de tütün yetiştiren gerçek kişiler.» 

Sayın Kırbaşlı'nın biraz önce çok önemli bir 
hâdise imiş gibi, hamasi bir düşünce tarzı içe
risinde şu güne kadar sanki tütün çjiftçisi başka 
türlü tatbikata müncer oluyormuş gibi, başka 
yönlerdeki tahlillerine ben değinmek istemiyo
rum, alâkaları, komisyonumuzun kanaatleri is
tikametimde ise tekraren arz ediyorum; Türki-
ye^de tütün yetiştiren gerçek kişiler bu yetiş
tirmelerden dolayı yaprak tütününün yetiştiril
mesi ve satılması hadisesiyle fonksiyonlar ayrı 
ayrı olsa dahi müştereken muhataptırlar. Ne 
yapmışız biz bu mühataplığa? Her hangi bir 
vergi getirmiş miiyiz? Sadece Gelir Vergisi hac
mi içerisinde mütalâa edilme hali hariç, Hazine
ye karşı olan bütün vergi yükümlülükleri dı
şında tutmuşuz. Türk çiftçisini böyle bir 
metinle kötü bir duruma mı getirmişiz? Yoksa 
bir muaflık haline mi getirmişiz? Kanaatimiz 
odur ki, komisyonumuz tütüncülükle meşgul 
olan Türk çiftçisini Hazineye ait mükellefiyet
lerinde bir muaflığa götürmüş, ancak bunu Ge
lir Vergisi kısmında hariç tutmuştur. Müteaki
ben ne yapmışız? «Belediye ve özel idareye ait 
vergi, resim ve harçlar ise en düşük tarife üze
rinden alınır» demişiz. 
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Muhterem arkadaşlar, Parlâmentoya gelen 
aıkada«larrmızın bâzıları Belediye Reisliği de 
yapmış, belediye meclislerinde de bulunmuşlar
dır. Bu gibi mevzularda tarım ürünlerinden alı
nan vergi ve rüsum, hele özel idarelerde, hiç 
mesabesindedir. Bu itibarla bunu büyütmenin, 
çiftçiyi düşünüyoruz kanaatiyle bu şekilde 
konuşmanın yeri yoktur. Bu kanunun daha 
önemli maddeleri üzerimde zekâlarımızı birleş
tirerek, iyi teklifleri Türk çiftçisinin lehine tek
sif ederek bir netice almak imkânı varken, yük
sek müsamahanıza, büyük nezaketinize sığına
rak ifade etmek isterim ki, bu görüşmelerin 
devamı sırasında Yüksek Meclise lâyık, niya-
beten teşkil edilmiş bir Karma Geçici Komisyo
nun sözcüsü sıfatiyle çok zaman sabırla, hattâ; 
«Komisyon kaskatı oturuyor, ya katılıyor, ya 
katılmıyor ne biçim komisyon?» diye vâki olan 
sataşmalara dahi cevap vermiyerek sizin çok kıy
metli fikirlerinizi ilerideki maddelerde söylet
me imkânını hazırlayıcı bir tahammülü gösteri
yoruz. 

Komisyon olarak gösterdiğimiz bu tahammü
lümüzün asıl maksadı; muhterem milletvekille-
limizin bu kanunda hakikaten kıymetli fikirleri
ni ortaya koyabilme imkânlarını mühim madde
lerde teksif etmeleridir. Nitekim, bu gibi önem
li maddelerden Koalisyonumuz her hangi bir ta
raf, Hr ekol, bür parti düşüncesiini taşımadan 
rahatlıkla bir maddeyi değil, birkaç maddeyi ge
ri alıyor. 

Hattâ; şunu kadirşinaslıkla burada tesbit 
edelim arkadaşlar, mükerreren dahi geri alıyor. 
O itibarla biz Türk tütün çiftçisini sizler kadar 
düşünüyoruz. Hamasi konuşmalardan ziyade 
"bu Tütün Kanununun öncelik ve ivedilikle çık-
mmı hususunda da gevret sarf etmenizi ve ze
kânızı o istikamette kullanmak mesuliyetini ta
şımanızı istirham edeceğim. 

Burada çok muhterem bir milletvekili arka
daşımız, çiftçiyi düşünme üslûbu içerisinde bir 
baNka örnek verdiler, üzüldük. Dediler ki, «yi
ne marul fiyatına tütünler satılıyor.» 

SADRETTİM ÇANGA (Bursa) —«Marul» 
demedim «ıspanak» fiyatına dedim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Muhterem 
Çanga, size hürmetim sonsuzdur. O halde fiyat
ların 3 -4 lira olmadığını tashih etme imkânını 

lütfeder misiniz? Rakamlar zabıtlara yanlış geç
mesin. 

Alım - satım meselesinde taöbik edilmiş olan 
29 . 1 . 1989 günü akşamına kadar yani 3 
günlük satışların tutarı nedir? 

Tekel idaresi 26 575 ton tütün mü'bayaa et
miş, ortalama fiyatı 906 kuruştur. Geçen yıl 
31 . 1 . 1968 günü akşamına kadar 3 günlük 
satışlarda Tekel idaresi 27 222 ton mubayaa et
miş, fiyatı 864 kuruştur. Demek oluyor ki, Tekel 
idaresinin bugün 50 kuruş farklı bir ortalama 
alımı vardır. Nitekim, tüccarın da durumu aynı
dır. Bu sene tüccar 37 103 ton almış 756 kuruş 
ortalama bir fiyat tesbit etmiş. Geçen sene 739 
kuruş bir ortalama fiyat teshit etmiş. Demek 
oluyor ki, tüccar da bu sene çiftçi lehine 20 ku
ruşluk farklı bir fiyat tesbit etme imkânını or
taya koymuştur. Hâdise budur. 

Biz bu maddenin içerisinde ne istemişiz? De
mek ki bir ortam var, bir kalkınma var, bir 
huzur var. Karma ekonomi içerisinde Türk çift
çisi de kendisine muhataıbolan Tekeline güven
miş. Demiş ki; Tekel idaresi, başta Bakan ol
mak üzere, eksperler piyasanın sonuna kadar 
beni destekliyorlar. Güveni var. Bunu gören na
muslu tüccar da, eğer bir ticari alış - veriş ya
pacağı kanaatinde ise o da; «Ben ticari fonksi
yonumu kaybetmemek azminde isem, Tekel ile 
beraber çiftçinin alınterini kıymetlendireceğim» 
demiş. Bu rakamlar bunu ortaya koyuyor. İşte 
biz bu güzel kazançların elde edilmesinde, fi
yatların iyi seviyeye varmalarında o insanların, 
çiftçilerin de bulunduğu yerdeki insanların be
lediyelerine, özel idarelerine çok cüzi asgari ta
rifelerde 1 kuruş 2 kuruşluk gibi beldelerinin 
kalkınma hamlelerine iştirakine imkân vermi
şiz. 

Burada konuşan arkadaşlarıma soruyorum: 
Çiftçinin bulunduğu yerlerdeki özel idare hiz
metlerine ayrılmış olan paralar nereye gidecek? 
Çiftçinin ya yoluna, ya suyuna gidecek. Böyle 
bir paranın toplanmsanıa karşı mıdırlar? Ka
naatimiz odur ki, asgari tarifelerden alınmış 
olan bu paralar dahi çiftçinin ister kasabada, is
ter köyde, sosyal yaşantısına ve kültürel kalkın
masına başka organizasyonlardan hizmet götü
rücü olduğu için, maddemizin iyi tahkim edil
diği kanaatinde olduğumdan muhterem arka
daşlarımdan tekrar özür dileyerek hassaten rica 
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ediyorum. Güzel teklifler getiriyorlar, iştirak 
etmemek mümkün olmuyor. Bu iştirakte de, her
hangi bir ekol, bir zihniyet tanımadan gönül 
veriyoruz, en güzelini bulmaya çalışıyoruz. Ko
misyonunuz sizlere niyabeten sizlere lâyık ol
maya çalışıyorlar. Arkadaşlarımızın da, bizlerin 
gösterdiği bu müsamahadaki büyüklüklerini lüt
fetmelerini, o yönde hareket etmelerini istir
ham ederim. 

Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından alkışlar). 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 

Komisyondan bir sualim var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yücetürk, bir soru var. 
FAHRİ U&RASIZOĞLU (uşak) — Bundan 

evvelki alımlarda bu vergiler zürradaıı tahsil 
ediliyor muydu? Bu hususu bilmiyordum, onun 
için sordum, izahat verirlerse memnun olurum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Çok muhte
rem Fahri uğrasızoğlu; Sorduğunuz suale lâ-
yıkiyle cevap veremiyeceğim. Ancak, Komisyon 
sözcüsü olarak bağlı olduğum maddenin gerek
çesi bu sualinize cevap teşkil edecektir kanaatin
deyim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Süleyman Arif Emre, 

son söz sizindir. 
Buyurunuz. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Adıyaman) — 
Sayın Komisyon sözcüsü, belediye ve özel ida
relere ait resim ve harçların çok cüzi olacağı, 
binaenaleyh bunların muafiyete tabi tutulma
ması gerektiği, noktasına işaret ettiler. 

Bu resim ve harçlar, zaman ile değişebilen 
şeylerdir. Tarifelerin inmesi, çıkması yahut be
lediye resim ve harçlara mütaallik mevzuatın 
değişmesiyle bunlar yükselip alçalaıbilirler. 

Bu itibarla, çok fakir olduklarından dolayı 
istihsalâtı az olan tütün ekicilerinden, hiç ol
mazsa bu resim ve harçlar mükellefiyetinin kal
dırılmasını kabul etmek yerinde olur, kanaatin
deyim. 

Bu maksatla, yıllık tütün satışı 3 000 lirayı 
geçmiyen kişilerin bu resim ve harçlardan muaf 
tutulmasını öngören bir önerge takdim ettim. 
İltifat buyurulmasmı istirham ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Yüce Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, Tütün ve Tütün Tekeli 

Kanununun 37 nci maddesi hakkındaki müzake
relerle Yüce Heyetimiz kâfi derecede aydınlan
mış bulunmaktadır. Bu bakımdan kifayeti mü
zakere teklif ediyorum. 

Oylanmasını saygiyle dilerim. 
Adana 

Kemal Çetinsoy 

BAŞKAN — Sayın Akal, yeterlik önergesi 
aleyhinde buyurunuz efendim. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Biraz önce, Sayın Komisyon sözcüsü arka
daşımız; «Bâzı maddeler geri almıyor, hattâ 
tekrar tekrar geri almıyor ve arkadaşlarımızın 
söylediklerinden çok istifade ediyoruz» diye bu
yurdular. 

Şimdi saydım; 26 - 27 kişiyiz ve bu kanu
nun müzakeresine başlandığından bugüne kadar 
da, şuraya devam eden, bu kanunun iyi çıkma
sı için çalışan arkadaşlarımızın sayısı, hiçbir 
zaman 50 yi bulmamıştır. 

Burada bulunan arkadaşlarımızın her birisi, 
şahsiyet ve haysiyet sahibi, özellikle şahsiyetle
rine ve haysiyetlerine düşkün kimselerdir. Eğer 
bu kürsüye çıkıyorlar ise- yanlış veya doğru -
fikirlerini söylemek için çıkmaktadırlar. Geçen
de bir arkadaşımız; bütün milletin duyacağı şe
kilde, milletvekili arkadaşlarımızı, konuşanları 
küçük düşürücü beyanlarda bulunmuştur. Çok 
yerde yakınırız; İtibarımız sarsılıyor, bize iti
bar etmiyor, diye sarsılırız. «Milletvekili arka
daşlarımız, seçmene selâm göndermek için bu 
kürsüye çıkıyor» diye söylemek, evvelâ millet
vekilliği haysiyetine darbe indirmektir. 

Ayrıca, sadece elmayı tanıyan, sadece pan
carı tanıyan, hele tütünü itçiği sigaradan bilen 
insanların çıkıp da bu türlü konuşması yersiz
dir. Ben 38 yaşındayım ve tütün dumanları, tü
tüncüler arasında ömrüm geçmiştir. Şurada çı
kıp konuşuyorsam Sayın Fener, bunu iyi bil. On
ların ızdıraJbma belki bir parça faydalı olurum, 
diyedir. Ve şuna emin olun ki; şahsım adına 
söylüyorum, seçim bölgemden tek endişem yok
tur. 

Sevgili arkadaşlarım, birbirilerimizi bu tür
lü kırıcı sözlerle, bütün dünya ve Türk Milleti 
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huzurunda küçük düşürmeye veya buna çalış
maya hakkımız olmamak gerekir. 

Sizlere, kifayet önergesi konusunda şu husu
su da söyliyerek sözlerimi bitireyim. 

Daha konuşacak olan iki veya üç arkada
şımız kalmıştır. Belki hiçbirimizin aklına gel
medik güzel bir fikri söyliyeceklerdir. Zaten 
15 kişiyiz. 5 er dakikadan 6 kişi konuştu 8 kişi 
konuşacak olursa bu zamana ilâve edilecek bir 
10 dakika için sözleri kesmemek gerekir. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Burada 15 
kişi var, deme bari. 

YAŞAR AK AL (Devamla) — O bakımdan 
yeterlik önergeleri vererek sözlerin kesilmesi de 
doğru değildir. Konuşacak arkadaşlarımıza söz 
vermek faydalıdır. 

Saygiyle arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesini 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

37 nci madde ile ilgili önergeler vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 37 nci maddesinin son cümlesinin, 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Adıyaman 
Süleyman Arif Emre 

«Belediye ve özel idarelere ait vergi resim 
ve harçlar, yıllık satışı 3 000 lirayı geçmiyen 
tütün ekicisinden alınmaz. Satışı daha yüksek 
olandan ise bu harçlar, en düşük tarife üze
rinden alınır». 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜOETÜRK (Balıkesir) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Akal, sizin verdiğiniz önerge - benim 

tespit ettiğime göre Sayın Mustafa Ok'un öner
gesiyle aynı mahiyette değil mi? 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başka
nım, her ihtimale karşı, önerge verilmemiş ol
duğunu düşünerek bu önergeyi verdim. 

BAŞKAN — Hayır. O zaman müsaade eder
seniz onu okutalım, çünkü makina ile yazılmış
tır. Siz iltihak ediyor musunuz? 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok'un önerge

sini okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tütün ve tütün tekeli kanun tasarısının 

37 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Mustafa Ok 

«Madde 37. — Tütün Ekicilerinin Vergi ve 
Resimlerden muafiyetleri : 

Türkiye'de tütün yetiştiren gerçek kişiler, 
yetiştirdikleri yaprak tütünün yetiştirilmesi ve 
satılmasiyle ilgili işlemleri dolayısiyle Hazineye 
ait her nevi vergi (Gelir Vergisi hariç) ve re
simden, belediye ve özel idarelere ait vergi re
sim ve harçlardan muaftırlar.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Açıkladığı
mız nedenlerle katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 
, 37 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 

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

38 nci maddeyi okutuyorum. 

BÖLÜM - II 

Tütün Tekeli Tütün Tarım ve Ticaretinin 
kontrolü 

A) Tütün Tekeli 
Tekelin konusu 

Madde 38. — a) Yurt içinde tüketim için 
tütün, tömbeki kıymak, sigara, yaprak sigarası, 
enfiye, ağız ve pipo tütünü ve kıyılmış tütün 
yapmak ve bunları alâmeti farikalı kutularda 
veya paketlerde satışa hazırlamak ve satmak, 

b) Yabancı memleketlerden tömbeki, yap
rak sigarası ve tütünü ve diğer tütün mamulâtı 
ve sigara kâğıdı getirmek, 

Devlet Tekelindedir. 
Bu tekel, Tekel idaresi tarafından işletilir. 
c) Tütün kullananlar kendileri için Tekel 

idaresinin sattığı kıyılmış tütünlerden ve sigara 
kâğıdından el ile sigara yapabilirler. 
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d) Tüccar yeterliği ve niteliği bulunan kim
seler, yalnız yabncı memleketlere satılmak üze
re (a) fıkrasında sayılan maddeleri yapmak için 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının izni ile fabrika 
açabilir. 

Kurulacak fabrikaların işletme ihtiyaçları 
için gerekli Tekel maddeleri Tekel idaresinin 
kontrolü altında ve ithalât rejimi çerçevesinde 
yabancı memleketlerden de ithal edilebilir. 

Tütün arltıklarmdan tali maddeler üretimi 
için fabrika veya imalâthane kurmak serbesttir. 

Bu fıkraya güre kurulacak fabrikaların açıl
ma şantlariyle kurulan fabrikaların kontrol 
usul ve işlemleri Tüzükte gösterilir. 

e) Tekel idaresi kendi fabrikasyon ihtiya
cını karşılamak amaciyle ekiciden aldığı tü
tünlerden çıkacak stok fazlası yaprak tütünleri 
satabileceği gibi, yabancı memleketlere tütün 
mamulâtı ve harmanlanmış yaprak tütün gön
derebilir. 

f) Tekel idaresi sigara kâğıdını kontrolü 
altında yurt içinde de yaptırabilir. 

BAŞKAN — Efendim, bu maddenin müzake
resinde beş dakikalık zaman kısıtlamasının kal
dırılmasını istiyen bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

38 nci maddenin müzakeresinde beş daki
ka ile sınırlandırmanın kaldırılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Yaşar Akal 
Samsun Milletvekili 

BAŞKAN — Önergeniz lehinde, buyurun 
Sayın Akal. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın arkadaş
larım; Tütün ve tütün tekeli kanunu tasarısı
nın en mühim maddelerinden biridir, bu madde, 
hattâ en mühim maddesidir. 

Bu maddenin (d) fıkrasında, ihraç makja-
diyle sigara imal etmek hakkı tüccarlara ve
rilmektedir. Bu konudaki lehte, aleyhte fikir
lerimizin beş dakikaya sığmasına maddeten im
kân yoktur. Bugün için tütüncülüğümüzün için
de bulunduğu en mühim meselelerimizin halli
ni, bir görüş, buna bağlar, halledilmemesinin 
veya edilemiyecsğini, bir başka görüş, buna 
bağlar. Lütfedip, beş dakika sınırlamasını kal
dırırsanız, yine kendisini beş dakika konuş
maya göre alıştırmış, çok veciz konuşmasını 
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bilen arkadaşlarımız beş dakika ile konuşur
lar, ama fikirlerini biraz etraflıca ve biraz 
da belki kabul ettirebilirim, düşüncesiyle, me
selenin inceliklerine inerek anlatmak istiyen 
arkadaşlara imkân sağlamak için, sırf bu mad
deye münhasır olmak ünere, beş dakika sınır
lamasını kaldıralım ve fikirlerimizi rahatça 
söylemek imkânına sahibolalım. 

Türk tütüncülüğüne belki de en büyük dar
beyi veya en büyük hizmeti yapabilecek olan 
bu madde fikirlerimizi rahat söylememize im
kân verilmesini ve beş dakika sınırlandırması
nın kaldırılmasını saygiyle arz ve rica ede
rim. 

BAŞKAN — önergenin lehinde, aleyhinde 
başka söz istiyen?.. Yok. 

Sayın Akal'm önergesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştitir. 

38 nci madde üzerinde söz sırası T. i. P. Gru-
pu adına Sayan Yahya Kanbolat'indir. 

Buyurun. 

T. i, P. GRUPU ADINA YAHYA KANBO
LAT (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 38 nci maddenin (e) bendi tütün ekici
si aleyhindedir. Bend, Hükümetin, Tekel İda
resi kanaliyle destekleme mubayaası yapma
sını yasak etmektedir. Tekel idaresi piyasa
dan yaprak tütün satınalabilecek, ama bunu 
kendi fabrikasyon itiyacını karşılamak amaciy
le yapacaktır. Yani, tekel destekleme amaciyle 
mubayaa yapmıyacaktır. Tekelin yıllık fabri
kasyon ihtiyacı 40 milyon kilo olarak tahmin 
edilmektedir. Şu halde Tekel İdaresinin bü
tün Türkiye'de satınalabileceği yaprak tütün, 
miktarı 40 milyon kilo ile sınırlamaktadır. 

Yine bu bende göre, Tekel idaresi elindeki 
stok fazlası yaprak tütünü ihracedemiyecektir. 
Çünkü, (e) bendi yaprak tütün ihracını Dev
lete yasak etmektedir. Devlet, bu bende göre, 
yabancı memleketlere ancak tütün mamulâtı ve 
harmanlanmış yaprak tütünü gönderebilecek
tir. 

Devletin, bir kanunla kendi kendini bu şe
kilde ve tütün ekicisi aleyhinde olarak sınır
lamasını yerinde görmemekteyiz. Devlet de özel 
teşebbüs gibi dilediği kadar yaprak tütün ala
bilsin ve dilediği kadar da bunu ihracedebil-
sin. Devlete sağlanacak böyle bir serbestlikle 
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tütün ekicisi, tüccara karşı bir dereceye kadar 
himayesi mümkün olacaktır. 

Tekelin konusunu bu şekilde tedvin et
mek, faaliyet sahasını sınırlamak, kanaatimiz
ce, tütün ekicisini bile bile birkaç tüccarın in
safına terk etmektir. Karşımızdaki mesele, tü
tün ekicisini tücarın baskısından kurtarmak ve 
ekicinin tütününü değer pahasiyle satış imkâ
nını sağlamaktır. Bu da, tütün pazarında mev
cut ve tüccar lehinde işliyen fiilî monopolü 
kırmakla mümkündür. Devletin faaliyetine ve 
mubayaasına böyle sınır koymakla, tüccar ta
rafından tesis edilmiş olan fiilî monopolü ka
nunî hale getirmiş olmaktayız. Onun için; (e) 
bendi bu şekilde kaldıkça maddenin aleyhin
de oy kullanacağımızı saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Şimdi şahıslan adına söz iste
miş olan arkadaşlarımızın isimlerini arz edi
yorum: Yaşar Akal.ismail Hakkı Yılanlıoğlu, 
Sadrettin Çanga, Süleyman Çağlar, Sabahat
tin Savacı, Cevdet Geboloğlu. 

Söz sırası Sayın Yaşar Akal'm, 
Buyurun. 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Sayın Başkan, 
savın arkadaşlarım; benim kanaatimce Tütün 
tekeli kanun tasarısının en önemli maddesi bu
dur. Bu maddenin (d) fıkrası ile tüccar yeter
liği ve niteliği bulunan kimseler, yalnız yaban
cı memleketlere satılmak üzere, (a) fıkrasın
da sayılan maddeleri yapmak için, G-ümrük 
ve Tekel Bakanlığının izini ile fabrika açabi
lecekler. Yani sigara yapacaklar, dışarıya ih-
racedecekler. 

tik bakışta çok hoş ve tütünlerimizi nasıl 
olsa dışarıya ihraçedemiyoruz, öyle ise tütün
lerimizi sigara olarak ihracedelim, bu ihraçtan 
dolayı tüccar para kazanır, tüccar piyasaya 
girer ve fazla fiyatla tütün alınır, bundan da 
müstahsil memnun olur, gibi görünür. 

Yalnız anlamadığım bir şey; bu kanunun bu 
maddesi bir aşama madır? Çünkü 1969 progra
mının 53 ncü sayfasında tütün sanayiinin nasıl 
geliştirileceği için şöyle söylüyor «Özel sek
törün dış ve iç talebe cevap verecek şekilde 
kaliteli sigara imalâtına geçebilmesi için gerek
li mevzuat değişikliği yapılacaktır.» 

Demek ki, evvelâ ihraç maksadiyle sigara 
yapmaya başlanılacak, kanun bu şekilde düzen

lenip geçtikten sonra, 1969 program uygulama
sı gösteriyor; «İç ve dış talebe cevap vere
cek şekilde..» 

Şimdi, sevgili arkadaşlarım; tütün bir ihraç 
malı olarak Hazineye gelir sağladığı gibi, siga
ra imali suretiyle de Hazinemize en büyük ge
lirlerden birini sağlamaktadır. Biraz evvel al
dığım bilgiye göre, 900 milyon lira civarında, 
sigara imalinden, Hazine gelir sağlıyacaktır. 

Tekel elli ile, bir kilo imaledilmiş sigaranın 
satış fiyatı, 80 - 150 lira arasında değişir. Bir 
kilo tütün sigara olarak satıldığında 80 - 150 
lira ediyor, alınışı ise 10 lira. En kabadayısı 
10 lira. Demek ki, Devlet bir kiloda 140 lira ka
zanabiliyor. 

Türkiye'de hiçbir şekilde tüccarın bir şeyi 
yapmasından veya yapmamasından kocunan bir 
kimse değilim. Türkiye'de ne devletin, ne de 
servetin tahakkümünün karşısındayım. Halk ne 
servete ne de devlete köle olmalıdır. Devlet 
de, servet de halka köle olmalıdır. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu vaziyette 
yani, tüccara dışarıya ihraç maksadiyle sigara 
yapmak hakkını verdiğimiz zaman Türkiye'de 
olacak gerçeği söylemek istiyorum. Tekel ken
di milletine bir kilo tütünü 150 liraya satı
yor, 80 ilâ 150 lira arasında satıyor. Bugün 
Türkiye'de bir vakıadır ki, 100 000 000 lira tu
tarında kaçak sigara satılmaktadır, Amerikan 
sigarası ve saire ve saire. Bir tüccar düşünü
nüz ki tütünleri topladı, aldı 4 liradan, 5 lira
dan, 9 liradan. Fennî imkânları, filitreli sigara 
yapma imkânları, harman yapma imkânları 
mevcut. Tüccar 10 liraya aldığı tütünü 70 
liraya satmaya karar verirse ve Türk piyasa
sında bunu el altında satmaya kalkarsa bu
nun önüne çıkacak, buna mâni olacak tek bir 
kuvvetimiz yok. Nitekim Amerikan pazarların
da Amerikan sigaralarının beş, beşbuçuk li
raya satılmasına mâni olamıyoruz. Bundan 
100 000 000 lira zarara giriyoruz. Hazine ola
rak eğer tüccarlara ihraç maksadiyle de ol
sa, dışarıya sigara satma hakkını verirsek 
vkadaşlarım bundan Hazine zarar görecektir, 
bir. Ayrıca, 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Herif hiçbir 
şey anlamamış. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Herif diye ko
nuşmayınız, ayıptır. 
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FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Afedersiniz, 
YAŞAR AKAL (Devamla) — Sevgili arka

daşlarım, 
Bunun Hazineye zararı bir yana, ekiciye 

zararı çok daha büyüktür. Tüccar, tütünü, 
tütün olarak ihracedeceği zaman bir ölçüde ih-
racedebilecek kalitede tütünleri toplamayı esas 
kabul eder ve istese de istemese de iyi tütü
ne de iyi para vermek durumuna düşer, ama 
sigara imal ederken ihraç imkânlarını tütün 
olarak düşünmiyeceği için, sigara yapmak
ta da fennî usuller kötü tütünle iyi tütünü 
pek öyle büyük ayrılığa, ayrı muameleye tabi 
tutmadığı için, tüccar, iki, üç ve bir liralık tü
tünleri toplamakta bir sakınca görmiyecektir. 
kilosunu 2 liraya, 3 liraya, 4 liraya tütün toplı-
yarak, biraz evvel söylediğim gibi, 70 - 80 li
raya iç piyasada satmayı düşündüĞ-ünde teke
lin karsısına pizli. el alfandan büyük rakibo-
larak çıkacaktır. Bu çıkış hem Hazineyi zarara 
sokacaktır, hem Türk köylüsünü, tütün ekici
sini hupifakü durumdan daha perişan hale ge
tirecektir. Hele hele 1969 uygulamasında, bi
raz evvel söylediğim gibi, sadece dışta de^il. 
yalnız dışta değil - bu kanunun getirdiği PİM -
içte de bu müsaade venlirse seveHi arka
daşlarım Türk tütüncülüğünün öldüğünün res
midir. 

BAŞKAN — Sayın Akal zamanınız doldu 
efendim. 

YASAR AKAL (Devamla) — Biliyorum 
Sayın Başkanım, onun için acele ediyorum. 

Türk tütününü ve tütüncülüğünü korumak 
ve kurtarmak istiyorsak bu maddenin «d» fık
rasının bu tasandan çıkarılması zaruridir, şart
tır ve bir gün nasibolur da bu imkânlarla ku
rulacak fabrikalar çalışmaya başlar ise o za
man göreceksiniz ki bu sözlerim haklıdır. Ama 
şahsım adına söylüyorum, Cumhuriyet Halk 
Partisine 1969 yılında iktidar nasibolursa ilk 
defa değiştirilmesine çalışılacak madde de, be
nim kanaatimce, bu madde olacaktır ve buna 
çalışacağız. Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yılanhoğlu, buyurunuz 
efendim. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bizler kanun koyucu olarak bir kanunu ya
parken evvellâ çıkardığımız kanuna halkın say

gılı olmasını ve çıkardığımız kanunların gerçeğe 
uygun bulunmasını nazarı itibara almak mec
buriyetindeyiz. 

Şimdi, 38 nci maddenin «c» fıkrasını oku
yorum : «Tütün kullananlar kendileri için Te
kel İdaresinin sattığı kıyılmış tütünlerden ve 
sigara kâğıdından el ile sigara yapabilirler» Bu 
fıkra neden konmuştur? Tütün ekicileri, tütün 
müstahsili kendi yetiştirdiği tütünlerden, ken
di ihtiyacı olan tütünü ayıramıyacaktır ve ken
disi tütün kıyamıyacak ve kendi tütününü içe-
miyecek. Ne yapacak? Tekel İdaresinin sattığı 
tütünlerden, kıyılmış tütünlerden tütün ala
cak, ancak o şekilde elle sigara yapacak. Zaten 
buna lüzum yok. Kıyılmış tütün paketler ha
linde satılıyor, sigara kâğıdı da var ve el ile 
yapıyor. Bu fıkra neden konmuştur, bu bakım
dan anlıyamadım. Yersiz bir fıkradır, buna lü
zum yok. Halihazırda Tekel İdaresinin sattığı 
kıyılmış tütünü, istiyen alıyor, kâğıdı da te
min ederek el ile sigara yapıyor. Birinci husus 
bu. Yani yersiz bir fıkra. 

İkincisi muhterem arkadaşlarım bu madde 
hakikaten kabili tatbiktir, halk bu kanuna saygı
lı olacaktır, hiçbir tütün yetiştiricisi kendi tü
tünlerinin iyisinden kendisnie aynp kendi ihti
yacı için tütün kıymıyacak, sigara yapmıyacak. 
Arkadaşlar buna inanıyor muyuz, bu mümkün 
müdür? Mümkün değil kabili tatbik değil, ama 
bunun karşısında meselâ Komisyon sözcüsü, 
Hükümet diyecektir ki; «Biz kaçak tütüne mani 
olmak için bu hükmü koyduk» kaçak tütüne mâni 
olmak için kanun var, cezai müeyyidesi var, 
kolcusu var, jandarması var, polisi var. Bunu 
tatbik etsin, eğer ihtiyacından fazla kıyar da 
satar ise yakalasın, cezasını versin. Bu bakım
dan da bu fıkra mahzurludur. Bendeniz bu fık
ranın bu maddeden çıkarılmasını istirham edi
yorum. Komisyon bilmem .«c» fıkrasının çıka
rılmasına ne der? «Tütün kullananlar kendileri 
için Tekel İdaresinin sattığı kıyılmış tütünler
den ve sigara kâğıdından el ile sigara yapabi
lirler.» Yani kendi yetiştirdiği tütünden kıyıp 
sigara yapamıyacaktır. Halbuki yapar. Buna 
imkân yok, mâni olunamaz. Ama satmasına, faz
la yapar da kaçak tütün olarak satarsa, buna 
mâni olunsun. Zaten cezai müeyyideler vardır. 
Bir kanunu kabul ettiğimiz zaman vicdanen hu
zur içinde olmamız, evet bu kanun gerçeğe uy
gun çıkmıştır, halk bu kanuna saygı gösterecek-
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tir, bu kanun hilâfına hareket etmiyecektir. Bu
nu diyemediğimize göre, bu fıkrayı çıkarmamız 
münasibolur. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Çanga, buyurunuz. 
SADRETTlN ÇANGA (Bursa) — Sayın ar

kadaşlarım; ben de 38 nci maddenin (d) fıkrası 
üzerinde görüşlerimi arz etmeye çalışacağım. 

Bilmiyorum arkadaşlarım hatırlıyacaklar mı
dır; bundan bir yıl önce Gümrük ve Tekel Ba
kanı tarafından cevaplandırılmak üzere bir söz
lü soru önergesi vermiştim. Bu önergede; mem
leketimizdeki filitreli sigara darlığından bahsile, 
bu darlığın nedenleri arasında bir ölçüde talebin 
arttığını, bir büyük ölçüde sigaralarımızın bil
hassa Güney hudutlarından kaçak olarak dışarı 
çıkarıldığını ve bir bakıma da bu darlık sebe
biyle memlekete öyle bir ortam yaratılmak iste
niyor ki, sigara yapımının özel teşebbüse devri 
ve bu suretle işte halik artık yokluktan öyle bık
kın hale gelecek ki, bugünkü iktidarın bu tasar
rufunu tepki ile karşılamayacaktır, demiştim. 

Şimdi, aslında 38 nci maddenin (d) fıkrasın
da bu hava vardır. Yalnız, yetkili arkadaşları
mız diyebilirler M, bu madde, bu hüküm, bu fık
ra 34 yıl öncesi kanununda yine vardı. Bugün 
değişikliği yoktur, yine bu hüküm vardır. Ama, 
itiraf etmek lâzımgelir ki, Türkiye 34 senesi ön
cesinin Türkiye'si değildir. Türkiye'de nüfus 
artmıştır, ekonomik gelişmeler olmuştur. Bu ge
lişmeler karşısında o gün tatbik imkânını bul-
mıyan bu hükmün bundan sonra, hattâ millî 
menfaatlerimize aykırı olarak tatbik edilmesi 
dahi mümkün olabilir. 

Şimdi, bu madde ile, tüccar yeterliği ve nite
liği bulunan kimseler, yalnız yabancı memleket
lere satılmak üzere (a) fıkrasında sayılan mad
deleri yapmak için Gümrük ve Tekel Bakanlığı
nın izniyle fabrika açabilirler. 

Sevgili arkadaşlarım, Tekel gelirlerinin Dev
let bütçesinin en sağlam ve en geniş gelir kay
nağı olduğunu unutmamak lâzımdır. Mamul tü
tünden, biraz önce öğrendim, mamul tütünden 
Devlet bütçesine sağlanan gelir, 880 830 000 kü
sur lira, yani yaklaşık olarak 900 milyon lira pa
radır. 

Şimdi, îkinci Beş Yıllık Plânın müzakere
sinde, biraz evvel sayın Yaşar Akal arka
daşım okudu, 1969 yılı tatbik programında özel 
sektörün dış ve iç talebe cevap verecek şekil-
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de kaliteli sigara imalâtına geçebilmek için 
gerekli mevzuat değişikliği yapılacaktır, diyor. 
(D) fıkrasında; sadece yabancı memleketlere 
ihracedilmek üzere, özel kişilere sigara fabri
kası kurma izni verilmektedir. Yani bugünkü 
A. P. iktidarı, kanunun ve îkinci Beş Yıllık 
Plânın 1969 tatbikat programına uymak sure
tiyle bu sigara yapma, sigara fabrikası kurma 
iznini hem yerli ve hem de yabancı sermayeye 
rahatlıkla verebilecektir. 

Şimdi bundan niçin endişe ederiz? Biraz ev
vel söyledim; Devlet bütçesine 900 milyon lira 
gelir sağlıyor. Yarın bu fabrikayı kurdu, sade
ce diyeceğiz ki, dışarıya ihracetmek üzere izin 
verdik kendisine. Ama şimdiden bir gerçeği 
açıkça bilelim ki, dışarı ihracetmek üzere siga
ra fabrikası kurduğunuz anda bir sene geçme
den bir tazyik başlıyacaktır, hükümetlere, bu
nu iç piyasada satalım diye. Ondan sonra baka
caksınız ki, bir gün, Tekelin, tekelin demiyeyim 
Türk Hazinesinin en sağlam gelir kaynağı kıyı
sından, köşesinden kemirilmeye başlanacaktır. 

Bir gerçeği açıkça hepimiz bilelim, Devlet 
olarak bugün bir büyük ölçüde yoksulluk çe
kiyoruz. Personel Kanununu eğer tatbik ede-
miyorsak, bilin ki bunun karşılığını henüz bu
lamadığımız içindir, öğretmenlerin ek tazmi
nat paralarını veremiyorsak, devlet kesesinde 
karşılığı para olmadığı içindir. Bunun yanın
da bir sürü kamu hizmetlileri personeline hak
kı olan ücretleri ödiyemiyorsak. 

BAŞKAN — Sayın Çanga, süreniz doldu 
efendim. 

SADRETTİN ÇANGA (Devamla) — Bitiri
yorum efendim. 

Devlet bütçemizin yetersiz olduğu içindir. 
Eskiden de olsa, bu kanunda da mevcut olsa, 
arkadaşlarım, eğer devlet kesesinin, devlet 
bütçesinin, devlet Hazinesinin sağlam bir gelir 
kaynağından mahrum bırakılmasını istemiyor
larsa, diyorum 34 sene öncesinde varmış ama 
bugün daha çok tatbik imkânını bulabilece
ğini zannettiğim bu endişeli fıkranın metin
den çıkarılmasını el birliğiyle yapalım. Bu hu
susta verilmiş olan bir önerge vardır, benim 
de önergem vardır. Arkadaşlarım iltifat bu
yursunlar. Aslında millî Hazinemizi delik de
şik etmeye imkân verecek bu hükümleri bu 
metinden çıkaralım. 
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Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Süleyman Çağlar. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Muhte-
rem Başkan, değerli arkadaşlarım; müzakere 
etmekte bulunduğumuz 38 nci maddenin tedvin 
şekli üzerinde, İkinci Beş Yıllık Plâna sada
kat gösterilmemiş olması hasebiyle, ben ge
rek Hükümetten gelen teklifi, gerekse Geçici 
Komisyonun kabul etmiş olduğu şekli tenkit 
etmek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım; bir taraftan 182 mil
yon kilo tütün rekoltesinin baskısı altında ka
lacaksınız, bunun satışını temin edemiyeceksi-
niz, diğer taraftan daha evvelki konuştuğu
muz maddeler sebebiyle bir tahdit yoluna gi
deceğiz deriz, tahdidi getirmeyiniz dersiniz, 
öbür taraftan, özel sektöre sigara sanayiin
de izin verilmesi keyfiyetini kalkarsınız ten-
kidedersiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, 182 milvon kilo ge
çen seneki rekolte, 162 milyon kilo bu sene-
ki rekolte, dış pazarımız 85 ile 90 milyon kilo, 
iç tüketimimiz 40 milyon kilo. Her sene eli
mizde 35 - 40 milyon kilo tütünün kaldığını 
eğer düşünürsek ve diğer taraftan da Devletin 
müdahale mubayaası suretiyle kendi depoları
na bu tütünleri depolama gayretinde bulun
duğunu mütalâa edersek bu işin içinden na
sıl çıkacağız diverek burada gelip de muhale
fet olarak müspet bir ifadede bulunmanız 
lâzımgelir idi. 

Şimdi, yalnız - dışarıya satmaya matuf olan 
bir fıkranın dahi burada rijit bir şeymiş gibi. 
yani Devletin menfaatleri zedeleniyormuş gibi 
bir telâşın içinde bulunmanızı hayretle karşı
ladım. 

Değerli arkadaşlarım; İkinci Beş Yıllık Plân
da sigara sanayiinin bâzı mevzuat değişikliğiyle 
özel sektöre de imkân verecek şekilde hazır
lanması öngörülmüştür. Hükümet ve komisyo
nun niçin ve neden böyle bu şekilde mütalâa 
ettiğini binmiyorum. Yalnız, bendeniz, bu ka
nundan sonra müzakeresine başlıyacağımız Tü
tün Tarım Satış Kooperatifleri kanun tasarısının 
kanunlaşması halinde bir müstahsil kuruluşu ola
rak müstahsilin hizmetine girecektir. 

Bir tüccar gibi yalnız yaprak tütün ihra-
catiyle meşgul olmaktansa, dâhilde kullanı

lan ve harice ihracetmek suretiyle sigara sa
nayiinin kurulması hususunun da bu müstahsil 
kuruluşa verilmesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. 
Biraz evvel Yaşar Aka! arkadaşım «Bir aşama» 
dedi bu fıkraya; ben gayet sarih olarak ifade 
ediyorum, hiç değilse özel sektör istikâmetine 
gidebilmek için bir basamak olacaktır. Ben 
ir takrirle biraz sonra bu mütalâamı ortaya 

koymuş bulunuyorum. 38 nci maddenin (d) 
bendinin son kısmına, «Fabrika açabilir» den 
sonra; «Ancak müstahsil kuruluşu olan Tü
tün Tarım Satış Kooperatifleri bölge birlikle
ri sigara fabrikaları açabilir, imalâtını dâhil
de ve hariçte satabilir.» şeklinde bir fıkranın 
ilavesini bir takririmle istemiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Yahya Kanbolat arka
daşım bir telâsından bahsetti; (e) fıkrasına gö
te, «Tekel. İdaresi bundan sonra kendi ihtiya
cından fazla tütün alamıyacak» diverek bir te
lâsın Mne düştü. Her halde bundan sonra ge
lecek olan kanundan arkadaşımın haberi omaısa 
o-erek. Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Bölsre 
birlikleri kurulacaktır ve Devlet müdahale mü-
Ihn,vanç!i vazifesini bu kuruluşa devredeceği için
dir ki. bura.va «Devlet adına müdahale müba-
vaası vanar» dive bir fıkranın konması lüzum
suz telâkki edilmiştir. Haddizatında Tekelin de 
vazifesi delildir. Rekoltenin yükselmesinden 
mütevellit Devletin müdahalesi icabetmis, bunu 
T^kel. İdaresine vermiş branşı itibariyle başka 
türlü bunu mütalâa etmek mümkün delildir. 
Hiçbir suretle tütün çiftçisi Hükümetin alâka
sından âri kalrnıvacaktır. Bu hususu da teba
rüz ettirmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım. biraz evvel okumuş 
olduo-um takririmin iltifat görmesini rica eder, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BARKAN — Buvurunuz Sayın Savacı. 
TURAN ŞAHİN fMuo-ia) _ Bendeniz grup 

adına söz istemiştim Sayın Başkan. 

BARKAN — Bunu lütfen tasrih edm efen
dim. Savın Savacı müsaade buvurun, Sayın Şa-
hin'in konuşması grup adına imiş. , 

G. P. GRUPU ADINA TURAN ŞAHİN 
fMuğla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

38 nci madde ile bir ölçüde tarım hammad
deleri ihraceden bir memleketin mamul madde 
ihracetmeye doğru gidişini tesbit etmek duru-
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mu ile karşı karşıyayız. Türkiye tarımsal eko
nomide sınai kalkınmaya atlarken, mütemadi
yen ham veya yarı mamul madde îhraceden mem
leket olmaktan çıkmak zorundadır. Mamul mad
de ihraoetmelidir. Tütünden sigara ihracetme-
lidir, üzümünden şarap ihracetmelidir, pamu
ğundan kumaş üıraoetmelidir. Türkiye zirai bir 
karaktere sahip bir memleket olarak mamul 
madde ihracına yönelen bir zirai sanayileşmeye 
gitmek zorundadır. 

Şimdi eski kanunda da kayıtlı ve bugüne ka
dar işlenmemiş bir madde buraya geçirilmiş
tir: «Tüccar yeterliği ve niteliği bulunan kim
seler, yalnız yabancı memleketlere satılmak 
üzere (a) fıkrasında sayılan maddeleri yapmak 
için Gümrük ve Tekel Bakanlığının izni ile fab
rika açabilir.» 

Şimdi, Devlet Tekeli elinde bulunan ithalât 
şartları, sigara kâğıdından bütün malzemeye ka
dar, burada bunun altındaki bir fıkra ile «ku
rulacak fabrikaların işletme ihtiyaçları için 
gerekli Tekel maddeleri Tekel İdaresinin kont
rolü altında ve ithalât rejimi çerçevesinde ya
bancı memleketlerden de ithal edilebilir» den
mek suretiyle bende bir endişe doğurttu. O da 
şu: İhracata yönelmek kaydına bağlı olarak 
özel teşebbüse veya arkadaşımın cok güzel ifa
de ettiği tütün kooperatifine «fabrika kur» de
dik. 

Arkadaşlarım, ne Avrupa'da, ne Amerika'
da, ne de dünyanın, başka yerlerinde mutlak 
Türk tütünü ile kimse sigara içemez. Bugün 
evvelâ sizin sigara fabrikasının yapılıp da si
garasını satamayışımn başlıca sebeplerinden bir 
tanesi: Yalnızca sizin harmanınızla sigara 
içmez, sizden aldığı tütünü Avrupa ve Ame
rika başka harmana karıştırarak içer. , Şimdi, 
evvelâ Türk tütününden yapılmış bizim siga
ralarımızı Avrupa piyasasında içime alıştırmak 
yükünü hiçbir özel sektör üzerine alamıyacağı 
için bu madde eskiden de olduğu halde bu fab
rikalar kurulmamıştır. 

Şimdi, böyle bir çalışmaya yöneldiği za
man, yeni fabrikalar kuracak olan müteşebbis
ler, kooperatif olsun veya özel şahıs olsun, bu
rada gerekli Tekel maddeleri Tekel idaresinin 
kontrolü altında ve ithalât rejimi çerçevesi 
içinde yabancı memleketlerden ithal edilebilir 
dendiği zaman, gerekli tekel maddesi nedir? 

Tütün tekel maddesidir, sigara kâğıdı tekel 
maddesidir ve bu tekel maddesinin ithali Dev
let tekeline aittir. 

Şimdi, Gümrük ve Tekel Bakanlığının izni 
ile tekel maddesi işletme ihtiyacı için ithal edi
lebilecek. Başka türlü harmanlıyamıyacak tü
tünü. «Virginia tütününü de ben bir miktar it
hal edeceğim.» dediği zaman, tekel maddesi 
midir tütün? Tütün tekel maddesidir, işletme 
maddesi midir? işletme maddesidir. Şimdi 
bunu dediği zaman, ben bu satırlar arasında 
bunun müsaadesinin verilebileceği anlamını ta
şırım. Bunun mahzuru ne olur? Yerli tütün
cülüğünü öldürmek olur. Ama, benim tütün 
politikam bu harmanı temin etmek için Türki
ye'de bu harmanı temin edecek tütün yetiştir
me araştırmasına da girebilir. Düzce'de faraza 
Virginia tütünü yetiştirmek için bir araştır
ma yapılıyordu. Bu harmana girecek tütün 
cinslerinin, nevilerinin üzerinde Tütüncülük 
Araştırma Enstitüsü vasıtasiyle çalışır bir ne
ticeye ulaşırım. Kendi ekicimin, kendi ekim 
şartlan içinde yetiştirmesi için onu eğitirim, 
yetiştiririm ve bu harmanı yaptırırım. Ama ya 
burada, «gerekli tekel maddesi» adı altında bir 
ithalât imkânı doğarsa, o zaman ekiciye za
rarı, benim Türk tütünümün gelişmesinde bir 
zararlı yeri olacaktır. Bu bakımdan komisyon
daki arkadaşlarımın, böyle bir anlam taşıması 
halini kabullendikleri zaman, bu maddeyi bu 
anlama gelmediği ifadesine vardıracak bir 
açıklığa getirmelerini talebederim. 

(C) fıkrası da, sayın ismail Hakkı Yı-
lanlıoğlu'nun söylediği gibi, «Tütün kullanan
lar kendileri için Tekel idaresinin sattığı kı
yılmış tütünlerden ve sigara kâğıdından el ile 
sigara yapabilirler.» diye bir fıkra var. Bir 
adamın elle sigara yapıp yapamadığının ka
nunda gösterilmesi biraz tuhaf olacak. Bu 
fıkranın da buraya niye konduğunu bir defa an-
lıyalım, ondan sonra çıkarılmasını talebede
rim. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Bunun 
fabrikası var. 

G. P. GRUPU ADINA TURAN ŞAHİN (De
vamla) — işte ille sigara yapabilir. Yapamaz
sa adam içmiyecek mi yani sigarayı? Aldı tü
tünü, içinde sigara kâğıdı da var; burada «elle 
sigara yapamaz» deseydik o tütünü kullanmı-
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yacak mıydı? Bu bakımdan bu madde biraz 
maksatsız oluyor. Onun çıkarılmasiyle ve be
nim ifade ettiğim «gerekli tekel maddesi» hu
susu açıklığa kavuşturularak bu maddenin 
tedvin edilmesi taraftarıyım ve komisyon söz
cüsü arkadaşımdan bu hususta bilgi vermesini 
rica ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, 38 nci madde üzerin
deki müzakerelerin yeterliği teklif ediliyor. 
Komisyon adına görüşecek misiniz Sayın Yü-
cetürk? 

GEÇİCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. ZEKİ 
YÜOETÜRK (Balıkesir) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. ZEKİ 

YÜCETÜRK (Balıkesir) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

38 nci madde yüksek malûmunuz olduğu 
üzere, «Tütün tekeli tütün tarım ve ticaretinin 
kontrolü» na ait ikinci bölümün başlangıç mad
desi. Yani, tütün tekelinin konusunu ifade eden 
bir madde hüviyetindedir. Nitekim maddenin 
inşa tarzında konuşmacı arkadaşlarımız, sa
yın Milletvekili arkadaşlarımız maddenin (a) 
fıkrası hakkında, (b) fıkrası hakkında; yani 
bu tekelin, Devlet tekelinin, Devlet monopo
lünün ne olması icabettiğini tarif eden fık
ralar hakkında kanaatlerini beyan etmediler. 
Demek oluyor ki, görüşlerimizin neticesinde 
tesbit edilmiş olan maddenin bu husustaki (a) 
ve (b) fıkralarına iştirak ettiler. 

Ancak, Sayın İsmail Hakkı Yılanlıoğlu ve 
Sayın Turan Şahin Bey (c) fıkrası üzerinde ve 
yine muhterem Çanga ve diğer arkadaşlarımız 
da mütaakıp (d) fıkraları üzerinde konuşma
lar yaptılar. Bu şekilde komisyonumuz tara
fından tesbit edilmiş olan (d) ve ilaveli (e) 
fıkrası hakkındaki konuşmalara komisyon adı
na kısaca arzıcevabetmek üzere huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarımız, evvelâ bir nokta
yı beraberce tesbit etmek mecburiyetindeyiz. 
Sayın Türkiye İşçi Partisi mensubu arkadaşı
mız Yüksek Meclise bu 38 nci madde münase-
1>etiyle şu ifadeyi kullandılar, eğer yanlış tes
bit etmıemişsem. «Bu madde ile Devlet yaprak 
tütünleri satamıyacaktır» dediler. Çünkü, mad
denin tanzimi şeklinde öyle bir ifade bulunmak
tadır ki, bilhassa şu kısma temas ettiler; (e) 
fıkrasında stok fazlası yaprak tütünleri satamı-

yacağı için, Devlet hem tütünü, alıp, hem de sa-
tamıyacağma göre, Devleti bu şekilde, bir yap
rak tütün ticareti alım - satımından menedici 
hale getiren bu maddenin konması bizce uygun 
değildir, bu daha ziyade tüccarı bir piyasa içe
risinde rakip hale getirerek tüccarı koruyucu 
bir maddedir, dediler. 

Burada bir yanlış tesbit vardır. Muhterem 
konuşmacı arkadaşımıza evvelâ şöylece bir be
yanda bulunalım: 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının bünyesinde 
bulunan Tekel Genel Müdürlüğünün vazifesi iki 
türlüdür. 

Bir tanesi, muhterem arkadaşımızın ifade et
tiği cümlelere uygun olan vazifesidir. İçtübetim 
bakımından sigara imalinde, istihlâk bakımın
dan sigaranın meydana getirilmesinde Tekel pi
yasalara iştirak eder, lüzumlu olan tütününü 
alır. 

Tekelin ikinci vazifesi bu kanunun içinde 
mündemiç değildir. 196 sayılı Kanunla destekle
me salâhiyeti vardır. Tekelin Türkiye Cumhuri
yeti Devleti içerisinde ikinci vazifesi, her sene 
ekici tütün piyasalarına iştirak etmek, bu kanu
na göre istihlâk için lüzumlu sigarayı yapabil
mek için tütün almak, ayrıca da tütün çiftçisini 
desteklemek, süvanse etmek. Bu suretle Tekel 
almış olduğu tütünleri, stok fazlası olmasa dahi 
almış olduğu şekliyle dışarı satarak çiftçiyi 
destekleme imkânını devamlı olarak elinde tut
maktadır. 

Bu itibarla arkadaşımızın bir kanunlar kar
şılığı içerisinde bu kanunla başka bir kanunun 
varlığını iyi tesbit edememiş olması haliyle, ku
sura bakmasınlar bir malûmat noksanlığı ha
liyle, burada komisyonumuzun ortaya getirdi
ği maddeyi tenıkid etmesi bence çok yerinde 
değildir. O itibarla görüşlerine işitirak edemiyo
ruz. 

Kaldı ki, bu 38 nci maddeye göre de stok 
fazlası yaprak tütünlerini satabileceğini ifade 
etmekteyiz. Eski kanunda, bu tütün, denmekte; 
getirilmiş olan maddeye göre de, tekel piyasa
ya giriyor, destekleme mubayaasının dışında 
sigara için tütün alıyor, buradan da stok faz
lası kalırsa bunun dahi satış imkânını bu mad
deye göre elinde tutuyor. 

Bu itibarla, arkadaşımızın bu maddenin 
çıkarılması teklifini bir türlü anlıyamadık, ken-
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dilerine bu şekilde cevap vermeyi de kâfi gör
mekteyiz. 

Mütaakıben, Sayın Yaşar Akal arkadaşımız 
konuştular, dediler ki; «Bir kilo tütünün alın
ması ile satılması arasında büyük kârlar var
dır.» Doğrudur. Yalnız muhterem arkadaşımı
za hemen şunu hatırlatalım. Tütün meselesini 
bir monopol haline getiren, bunu bir tekel ha
line getiren hiç bir ülkede vergi nisbetleri ve
ya İnhisarın, Tekelin,monopolün tanziminde 
Türkiye'den başka usuller, modeller yoktur. Bu 
itibarla alınmış olan vergi ve buna muvazi ya
pışık olan vergiler her ülkede vardır. Bu ver
ginin miktarları, hacmi Hazineye bir gelir te
mini hâdisesinde münakaşa yapmak bence doğ
ru değildir. Buna ait misallerimizi çoğaltabili
riz. Birleşik Kıralhk'tan, Ortak Pazar ülkele
rine kadar ve Yakın Doğu'dan literatörümüz 
mevcuttur. Çok muhterem milletvekillerinin 
komisyonumuz kadar malûmat sahibi olduğu 
için fazla vaktinizi almıyoruz. Talebedilirse bu 
vergi miktarlarını, aidolduğu ülkelere ne mik
tar getirildiğini ve yapışık vergilerin ne oldu
ğunu tekrarlıyabiliriz. 

Ancak, Sayın Yaşar Akal kanaatimizce bu 
ifadeden, «içerde bir fabrika yapılırsa bu fab
rika, istihsal ettiği mamul tütün ürününü, ya
ni sigarayı iç piyasaya da kaçak olarak sata
bilir.» dediler ve hemen bağladılar, «Nitekim 
100 milyon liralık içeride sigara kaçakçılığı 
vardır» dediler. Bu, muhayyel bir ifadedir. Bu 
muhayyel ifadeye karşı bizim koımisyon olarak 
arzıcevabımız, böyle bir rakamı nerede bulmuş
lardır, nereden tesbit etmişlerdir? Ciddî delil
lerle bu kürsüden beyanda bulunurlarsa biz de 
o zaman komisyon olarak kendilerine tekrar 
cevap vermek lüzumunu hissedeceğiz. 

Ancak, çok muhterem arkadaşlar, maddede 
«kurulacak fabrikaların işletme ihtiyaçları için 
gerekli Tekel maddeleri Tekel idaresinin kon
trolü altında ve ithalât rejimi çerçevesinde ya
bancı memleketlerden de ithal edilebilir» dedi
ğimiz gibi «Tüccar yeterliği ve niteliği bulu
nan kimseler, yalnız yabancı memleketlere sa
tılmak üzere (a) fıkrasında sayılan maddeleri 
yapmak için Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
izni ile fabrika açabilirler... 

Bu fıkraya göre kurulacak fabrikaların açıl-
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ma şartlariyle kurulacak fabrikaların kontrol 
usul ve işlemleri tüzükte gösterilir» diyoruz. 

Demek oluyor ki, Tekel idaresi bu şekilde 
açılmış olan bir fabrikasyonun, gerek açılması
nı, gerek sigara imalâtını, gerek dışarı satışım 
işin başlangıcından sonuna kadar kontrol et
mektedir. 

Sayın Turan Şahin, çok güzel bir yere te
mas ettiler. Tarım ürünlerinin marketing mev
zuu, bilhassa bugün ileri ülkelerde ve bizim 
İkinci Beş Yıllık Plânda getirdiğimiz çok cid
dî bir prensiptir. Entegran satış ve organizas
yon tarım ürünlerinin (bilhassa bunun içine 
tütün de dâhildir) artık sadece ham halde sa
tılması meselesi değildir. Buna, mamul hale 
getirme, yarı mamul hale getirme, artan nüfu
sun da bunun üzerinde bir iş fonksiyonu ifa
de ederek hem artan nüfusa yeni bir iş sağla
mak, hem bu operasyonun, bu aksiyonun içe
risinde satış imkânlarına stoklarla dayanma 
halini muhafaza etmek, rekabetleri tanzim et
mek, muhafazasına imkân vermek ve dış piya
salarda satış imkânlarını artırmak, mamul ha
le getirmek... Bugün modern tarım ilminin var
dığı hedef budur. Buna hayır denildiği takdir
de, çok kısa bir zaman önce Ortak Pazar ülke
lerinin Tarım Bakanlarının toplantısında varıl
mış olan netice budur. Hattâ şu ifade çok cali
bi dikkattir Evvelâ Tarım Bakanları bu hu
susta karar verecek, Hariciye Bakanları bu 
ifadeye alınmış olan prensiplere bundan sonra 
iltihak edecektir. 

Demek oluyor ki, tarım ürünlerinin artık 
Türkiye'de de münakaşası, mamul hale getiril
mesi mevzuubahistir. O halde bu düşünceler 
acaba Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plânda nasıl 
tecelli etmiştir? Sayın Çanga da temas ettiler, 
ben fazla vaktinizi almıyorum. Böyle bir fab
rikasyonun kurulmasına Sayın Sadrettin Bey 
de temas ettiler. Kurulması mevzuu araştırıl
mış, eski kanunda da vaz'edilmiş, şimdi yeni 
kanunda bu reddedilmeden tahrik edilmiştir. 
Deniliyor ki, Türkiye'de artık iç tüketim bakı
mından da mevcudolan fabrikalar kâfi değil
dir. Senelerden beri Maltepe Fabrikasının ya
pımı ancak tamamlanmaktadır. 

Pilitreli sigara meselesi hepimizin malûm
larıdır. Bugün nisbeten ortadan kaldırılmıştır. 
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Plânda gayet güzel ifade edilmiş. Bâzı fabrika
ların kalıpları eskimiş, şu olmuş, bu olmuş. Is
lah edildiği halde, kapasitesi artırıldığı halde, 
mevcudolan sigara fabrikalarımız iç istihlâke 
fcâfi gelmemektedir. O halde tekelin dahi yeni 
fabrikalar kurması zarureti vardır. Dengeli bir 
plân devrine girmişiz. Tercihlerimizi hangi yön
lerde yapacağımız yıllık programlarla tesbit 
etmişiz. İşte bu tercihlerimizin içerisinde özel 
teşebbüsü de bu madde katıyor. Ancak, sadece 
ve sadece, münhasıran dışarı satmak şartiyle, 
diyor. Bu itibarla Sayın Yaşar Akal arkadaşı
mızın, tüccarı koruyor, iç piyasada şöyle olacak
tı, dış piyasada böyle olacaktı, gibi ifadeleri 
kanaatimce madde ile bağdaşabilen ifadeler de
ğildir. İki liraya, üç liraya tütün alınıp 80 lira
ya satacak, kaçakçılık mevzuubahsolacaktır... 
Bunlar muayyen ve yuvarlak ifadelerdir. Bu 
bakımdan konuşmalarına Komisyon olarak bu 
şekilde cevap vereceğim. 

Kaldı ki, muhterem arkadaşlarımız, tatbikat
ta Tekel idaresinin yabancı ülkelerde mamul 
tütün, yani sigara fabrikası mevzuunda örnek
leri de vardır. Bu örneklerden bir tanesi «Tabak 
Türk Anonim Şirketi» şeklinde isviçre'dedir. 
Buradan alınır. Cümle içersindeki firmanın is
mini yanlış okumuşsam özür dilerim. Benim tes
bit ettiğim firmanın ismi budur, ikazınız üzeri
ne tashih etmeye amadeyim, ikincisi de «Kıb
rıs Türk Tütünleri Limited Şirketi» dir. Demek 
oluyor ki «acaba tatbikat ilerde hangi seviye ve 
hedefe varacaktır, kaçakçılık olacak mıdır, ol-
mıyacak mıdır?» münakaşaları da yoktur. Ge
rek Tekel idaresinin % 100 Türk olan bir limi-
ted ortaklığı haliyle, gerekse bir nisbet dâhilin
de başkaları ile yapılmış olan ortaklıklarında 
Tekel idaresinin bünyesinin dışında başka fab
rikalarda da sigara imalâtı vardır, işte biz bu
nu bünyemize döndürüyoruz, özel teşebbüs dahi 
bugüne kadar - eski kanunda vardı - kârlılık 
prensibini görmedi. Çünkü rantabilite, prodük
tivite bir ticari düşünce, yani aksiyonun kârlı
lığı meselesidir. Sermayenin akabilmesi için 
bunu tanzim etmek lâzımdır. Bugün nitekim 
kârlılık meselesi, sigara imalinde Hükümete yeni 
gelirler meselesi tanzim edilmiş, müracaatler 
vardır. O halde Sayın Çanga tarafından da 
ifade edilen endişeler, bizce varit değildir. Eğer 
kendilerini tatmin edebilmişsek, millî geliri de

lik deşik edici bir metin değildir. Olmadığı için 
de metinden çıkarılmasına lüzum yoktur. 

Sayın ismail Hakkı Yılanlıoğlu ile Sayın 
Turan Şahin'in bir noktada birleştikleri (c) fık
rasında, «Tütün kullananlar kendileri için Te
kel İdaresinin sattığı kıyılmış tütünlerden ve 
sigara kâğıdından el ile sigara yapabilirler.» Bu 
bir maddedir muhterem arkadaşlar. Ancak, cid
den kuvvetli mantığı olan arkadaşımız dediler 
ki, «Pipo içerse ne olacaktır?» Doğrudur, bu 
bir şey değildir. Sadece «tütün kullananlar 
kendileri için Tekel İdaresinin sattığı kıyılmış 
tütünlerden ve sigara kâğıdından el ile sigara 
yapabilirler.» maddesi şunu ifade etmektedir: 
Sigara imali, el ile de yapılsa, fabrikasyon da 
olsa, zevk için de olsa muhakkak surette Tekel 
idaresi ile bir rabıtası var. Bu, Tekel idaresinin, 
Devlet tekelinin, monopolün kuvvetlendirilmesi 
mânasını takviye edici bir fıkradır. Kanaati
mizce çıkarılmasında da bir mahzur yoktur, çı
karılmamasında da. Ancak müşterek düşünce
mize kendilerinin iltihakını Komisyon olarak 
istirham ediyoruz. Bir monopolün, bir kaçakçı
lığın, monopolün aralıklarından istifade edebile
cek olan insanların varlıklarını düşünerek bu 
maddenin takivye edici bir madde olarak mü
talâa edilmesini istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyonumuzun 
Hükümet tasarısındaki tesbit edilmiş olan ifa
delere çok yönleriyle iştirak ederek, bir yenilik 
değil bir tahrik ve monopolü ilk defa Türk 
halkına, Türk tütün çiftçisine ve Türk tütünü
nün kıymetlendirilmesine imkân verecek bir tar
za getirilmesi hâdisesi vardır. Nitekim, (d) ve 
(e) fıkraları, muhtelif seneler tüccarı tahrik 
ederek bir arizî hastalık, mevsimlik bir noksan
lık sebebiyle rakip ülkelerdeki tütün istihsalin-
deki azalmaya göre, tütün tüccarlarının piyasaya 
tehacüm ederek tütünleri almaları, ellerinde 
stok bulundurmalarının münakaşasını senelerce, 
1963, 1964, 1965 te «ellerinde tütün var, fir
malar iflâs etti, kapkaççı firmalar türedi», mü
nakaşasını ortadan kaldırmak için yeni bir ma
nivela olmuştur. Bu manivalâya, Sayın Süley
man Çağlar'ın da ifade ve talebettiği hususa bir 
noktasında iştirak ediyoruz, Komisyon olarak, 
kooperatiflerin de iştiraki muhakkak M, elzean 
olacaktır. O itibarla Komisyonumuz getirilmiş 
olan maddede bugüne kadarM, tütün tekeli tat-
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bikatmda ortaya çıkmış olan noksanlıkları or
tadan kaldırmış, yeni bir zihniyeti değil ama, 
yeni imkânlar getirmiş ve yerimde maddelerle, 
yerinde fıkralarla tahkim edilerek iyi bir bün
ye maddesi haline gelmiştir. Komisyon olarak 
mâruzâtımız budur. Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Yücetürk, bir soru var 
efendim. 

TURAN ŞAHİN (Muğla) — Sayın Başkan, 
değerli sözcü arkadaşımız benim ısrarla üzerin
de durduğum bir noktayı vuzuha davet ederek 
temas etmişlerdir. Şimdi, «(d) maddesinin ikin
ci fıkrasında yazılı şekli ile özel teşebbüs tara
fından sigara fabrikası kurulması halinde, dı
şardan ithali gerekli tekel maddeleri içerisinde 
harmana katılacak ayrı cins tütünler de ithal 
edilecek mânasına alıyor mu?» dedik. Bunun 
böyle olması halimde, tütün ithaline gidecek du
ruma gelirsek Türk tütün ekicisinin zararına bir 
çalışmaya doğru gidilmek durumu ile karsı kar
şıya kalırız. 

Şimdi burada sarih olmak lâzımdır. Birşey 
yapacaksak, «evet, böyle yapıyorum», veya, 
«tütün ithali mevzuubahis değildir, harmana 
ihtiyacolan cins tütünü memleketimizde yetişti
rebiliriz. Bunun araştırmalarını yapar, Türkiye'
de bu harmana katılacak tütünü yetiştiririz. > 
demek zorunluğu vardır. Bu madde çok nâzik 
bir maddedir. Bu mevzuda Komisyon Sözcüsü 
lütfen maddeyi açıklasınlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. ZEKİ 
YÜCETÜRK (Devamla) — Sayın Başkanım. 
muhterem arkadaşlarım; Sayın Turan Şahin Be
yefendinin bu sualine daha önceki yapmış oldu
ğum konuşmama benzer olduğu için, sözlerimin 
hemen başlangıcında, Tütün tekeli Kanununun 
38 nci maddesinin (a) ve (b) fıkralarında mu 
tabakat var, diyerek cevap verdiğimizi zannet
miştim. Ama madem ki, sordular, komisyon ola
rak anlayışımızı, madde üzerindeki kanaatleri
mizi suallerine tevcih ediyorum. 

«Madde 38. — a) Yurt içinde tüketim için 
tütün, tömbeki kıyma, sigara, yaprak sigarası, 
enfiye ağız ve pipo tütünü ve kıyılmış tütün yap
mak ve bunları alâmeti fârikalı kutularda veya 
paketlerde satışa hazırlamak ve satmak, 

b) Yabancı memleketlerden tömbeki, yap
rak sigarası ve tütünü ve diğer tütün mamulâtı 
ve sigara kâğıdı getirmek, 

Devlet tekelindedir.» 
Demek oluyor ki, bir ithalât meselesi Teke

lin elindedir. Bu ithalât hangi noktalarda yapı
lacaktır? ifade ediyor; «Kurulacak fabrikaların 
işletme ihtiyaçları için gerekli Tekel maddeleri 
Tekel İdaresinin kontrolü altında ve ithalât re
jimi çerçevesinde yabancı memleketlerden ithâl 
edilebilir.» İki türlü mekanizma var; bir tanesi 
monopol yani Devlet Tekeli. Devlet Tekelinin 
de bağlı olduğu Bakanlar Kurulu, Bakanlar Ku
rulunun içerisindeki, sizin ifade ettiğiniz endişe
leri de her an müzakere edebilecek Millî Tütün 
Kurulu. 2 nci alternatif, ithalât rejimi. Demek 
oluyor ki, her hangi bir tarzda Millî Tütün Ku
rulu, Bakanlar Kurulu Tekel kontrol veya buna 
ait organizasyonda bir noksanlık olursa bir it
halât rejimi meselesi, iç ve dış piyasalardaki it
halâtla ilgili olan akış bu meseleyi geri bir kon
trol mekanizması haline getirmektedir. Bilmiyo 
rum ifade edebildim mi?.. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü bir 

dakika efendim, bir soru daha var. 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Efendim, dışa
rıya ihraç veya içte de sigara yapmak işi yalnız 
Türk tüccarlarına mı aidolacak, yoksa ecnebi
ler de aynı şekilde ihracedebilecek mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. ZEKİ 
YÜCETÜRK (Devamla) — Yaşar Akal arkada
şımıza ifade edeyim: Maddemiz açıktır, «tüccar 
yeterliği ve niteliği bulunan kimseler» Türk Ti
caret Kanununda neyi tarif ediyorsa odur. ilgili 
kanunlar neyi ifade ediyorsa odur. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Bir tütün kal-
dıydı yabancılara verilmedik, o da gidiyor. 

BAŞKAN — Son söz Sayın Sabahattin Sa 
vacı'nındır, buyurun. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem Başkan, ben sözlerime Sayın Akal'ra 
müdahalesi ile başlamak istiyorum. Türk tüc
carı mı bu ihracatı organize edecek, yani imal 
edecek ve ihracedeoek, yoksa buna yabancı mü
teşebbis de katılacak mı?.. Benim kanaatimce 
eğer ihracata yardımcı olacaksa elbette ki, ya
bancı sermayenin ortaklığını da kabul etmekte 
hiç bir mahzur yoktur. Bilâkis millî ekonomiye, 
müstahsıla doğrudan doğruya faydası vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, yani ihracat için 
yapmadığımız şeyi bırakmıyoruz. Türkiye'nin 
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ihracat dengesinin bozukluğunun Türkiye'de ne 
gibi reperküsyonlar yaptığını Heyetiniz gayet 
iyi bilmektesiniz. Türkiye'de sosyal sıkıntıla
rın, Türkiye'deki para hastalıklarının heyeti 
umumiyesi burada düğümlenmekte arkadaşla
rım. İhracat tıkanıklığında düğümlenmekte. İh
racat tıkanıklığının da en önemli unsurların
dan bir tanesi büyük bir üretici kütlesini ilgi
lendiren, millî ekonomiyi her yönü ile tehdideden 
2,5 milyarlık bir portesi olan bu tütün mevzuu
nu halletmek, tütün ihracını kolaylaştırmak en 
başta gelen bir millî vazife olmaktadır. 

Arkadaşlarım, bu madde metninin tedvinine 
itiraz eden arkadaşlarım belki haklı olabilirler. 
Bu madde metni muayyen bir tütün politikası
nı, millî tütün politikasını bu yönden tesbit et
miş bulunmaktadır. Denebilir ki, tüccar sigara 
imal etmesin, Tekel ihracatı yalnızca yapsın. Bu 
da bir görüştür. Ayrı bir görüştür. Ama, bu me
tin bunlara iltifat etmemiş, bu gelen metin tüc
carın ihracat yapmasını, Tekel'in ihracat yap
mamasını; tüccar ve sanayicinin tütün imalini 
yerinde görmüş ve o tarz bir tütün politikasını 
tercih etmiş bulunmaktadır. Beğenilmiyebilir, 
ama beğenenler bunu memlekete ve üreticiye 
faydalı olacağı inancı ile bunu getirmişlerdir 
ki, bendeniz de aynı kanaati paylaşmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, tütünün piyasadaki 
talep esnekliği hepinizin malumudur. Türkiye 
hemen hemen 180 000 ton civarında tütün üret
mektedir. Bu 180 000 ton tütünün 50 bin ton 
veya biraz daha fazlasını dâhilde imal etmekte, 
istihlâk etmekte ve diğer mütebakisini - ki, bir 
kısmı elde kalmaktadır - yani 100 000 ton civa
rında ihracetmektedir. O sebeple bir miktarı 
da ihracedilememek suretiyle elde kalmakta
dır. Bu elde kalan tütünün ihracı hangi yollar
la yapılmaktadır? Aziz arkadaşlarım, tütünün 
ihracı bazen kliring sisteminin kötü usullerine 
dahi müracaat edilerek yapılmakta ve tetkik 
edin seyreden rakamları, her yıl artmaktadır. 
İkili anlaşmalar çerçevesinde tütün ihracının 
millî ekonomimize, iç fiyatlarımıza tesiri ve 
tütünün değerine, dış fiyatına tesiri, menfi te
siri bu Yüce Heyetin değerli üyeleri tarafından 
gayet yakından taMbedilmekte ve bilinmek
tedir. 

Şimdi bu arz ettiğim mahzurların ötesinde 
Türk tütününün değerini yükseltecek ve Türk 

tütününü dünya pazarlarına tanıtacak bu mad
de bir imalât hususunu da derpiş etmiş bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlanm, denilecek ki, bu 
imalâtı, dışa ihracedilecek imalâtı da Tekel 
yapsın... Arkadaşlar, dışarıya yapacağımız ih
racatı hele sigara mevzuunda, o derece husu
siyet arz etmektedir ki, o derece hususi zevkle
re hitabedecek imalâtı gerektirmektedir ki, 
Devlet usulleri ile bunu imal edip ihracetmenin 
mümkün olacağını bilmiyorum arkadaşlar ka
bul edenler mi? Bugün standardizasyonun da 
ötesinde, dizayn (dering) denilen zevklerin, 
göz zevkinin en yüksek seviyesi imalât sanayi
inde uygulanmaktadır, hele sigara imalinde. O 
kadar değişik şekillerle, o karar değişik renk
lerle ve hünerlerle Dünya piyasasına sunmak 
zarureti hâsıl olmaktadır ki, Devlet usulü ile 
bunu yapmanın mümkün olamadığını arkadaş
larım lütfen kabul buyursunlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bir husus da, Tekel 
yerine, müstahsilin ihracat yapabilmeğidir. Ko
misyon sözcüsü arkadaşım da bu hususa işaret 
ettiler; rahatlıkla kooperatif kurarak, müstah
sil ihracatı yapabilir. Hattâ müstahsil sigara 
imalini de yapabilir ve müstahsilin bu duruma 
geldiğini görmek bizim için gerçek bir bahti
yarlık olacaktır. Bunu teşvik edecek tedbirle
rin bendeniz de yanındayım. 

Vaktinizi suiistimal etmiyeyim. Saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Yüce Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülen Tütün ve tütün tekeli Kanununun 
38 nci maddesi hakkındaki konuşmalarla Yüce 
Heyetimiz tenevvür eylemiş bulunmaktadır. Ki
fayet teklifimizin oylanmasını saygıyla arz ede
rim. 

Adana 
Kemal Çetinsoy 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi 38 nci maddenin muhtelif fıkraları, M 
bunlar da (c), (d) ve (f) fıkraları ile ilgili ta
dil teklifleri veya bu fıkraların maddeden çıka
rılmasını teklif eden önergeler vardır, okutu-
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yorum sıra ile ve aykırılık derecelerine göre oyu
nuza sunacağım. 

Evvelâ (c) fıkrasının metinden çıkarılması 
teklif ediliyor, bu önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
38 nci maddenin (c) fıkrasının çıkarılmasını 

arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

İsmail Hakkı Yıianlıoğlu 

BAŞKAN. — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oya sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

(c) fıkrasının tadilini teklif eden iki önerge 
var, bunları da sıra ile okutacağım. 

Millet Meclisli Sayın Başkanlığına 

Tütün ve tütün tekeli kanun tasarısının 38 
nci maddesinin (c) bendinin aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Manisa 

Mustafa Ok 

«Madde 38. — c) Tütün kıyılması yasak
tır. Ancak, tütün kullananlar kendileri için Te
kel İdaresinin sattığı kıyılmış tütünlerden ve si
gara kâğıdından el ile sigara yapabilirler.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Katümıyo-
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, öner
geyi oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Yine (c) fıkrası ile ilgili bir tadil önergesi 
var, biraz ifadte değişik, okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
38 ncii maddenin (c) fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Bitlis 

Cevdet Geboloğlu 

«Madde 38; fıkra c) Tütün kullananlar 
kendileri için Tekel İdaresinin sattığı kıyılmış 
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tütünlerden ve sigara kâğıdından el ile sigara 
yapabilirler. Ancak tütün ekicileri kendi mah
sulünden kıyılan tütünlerden el ile sigara yapa
bilirler. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Geboloğlu. 
CEVDET GEBOLOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlar; 
Tütün Tekeli yani Türkiye ideki tütün mah

sulü imalâtını tek elden, bir elden imal edip 
vatandaşa arz etmek. Simidi görüyoruz M, 
muhtelif hatiplerin konuşmalarından da anla
şılıyor M, Türkiye ̂ de tütün stokları var, tü
tün ihracatımız var, bu arada da tütün kaçak
çılığı diye de bir söz var. Komisyon Sözcüsü 
de ifade etti M, çıkmasında bir maihzur yoktur 
bu maddenin. Yani bu madde buraya ha kon
muş, ha konmamış diye ifade ettiler. Diyor ki, 
«tütün kullananlar kendileri için Tekel İdare
sinin sattığı kıyılmış tütünlerden ve sigara kâ
ğıdından el ile sigara yapabilirler.» Yani Yeni
ce sigarasını herkes içebilir, gibi bir madde. 
Fakat bunun mefhumu muhalifinden her hal
de şu anlaşılıyor ki, bundan başka, yani Te
kelin kıymış olduğu tütünden başka bir tütün 
içilemez mânası çıkıyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; bir defa Tür
kiye'de herkes sigara kâğıdı ile tütün içmez, 
bu bir. Her yerin tütünü kıyılarak içilemez. 
Bilhassa gerek rengi, gerek nefaseti ile Doğu 
bölgesi tütünleri hakikaten tek başına, harman 
yapılmadan içilebilir. Bu itibarla Doğu tütün
leri için tüccar yoktur. Yani Doğu tütününün 
yegâne alıcısı Tekel idaresidir. Orada ne yer
li, ne yabancı tüccar bulunmaz. 

Şimdi kaçak tâbiri olarak acaba sorarım size 
arkadaşlar, Amerikan sigarası, salem sigarası 
mı, kaçaktır, yoksa köylünün tarlasında alın-
teri ile yapmış olduğu sigaranın içilmesi mi? 
Yani bu şuna benzer: Pirinç ekeceksin pilâv ye-
miyeceksin. Onun için, daha evvel konuşan ar
kadaşların dedikleri gibi, bu maddeyi tedvin 
etmekle bu yasağı önliyemeyiz, boş bir madde
dir. Kaldı ki, değiştirme önergesi ile biz bu 
maddeye açıklık veriyoruz. Yani köylümüz tü
tününü Tekele teslim edecek, t artakalan tütü
nünden kendi ihtiyacı için içebilecektir. 

Şimdi, köylü evinde bu tütünü içebiliyor, 
ama şehre geldiği zaman Tekel kolcusu tabaka
sını alıyor, aynı zamanda ceza verebiliyor. Bu 
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çok manasız bir durumdur. Bu madde bir rea
liteyi, bunu önliyemez. O bakımdan benim tek
lifim, «Ancak tütün ekicileri, kendi kıyılmış 
tütününden el ile sigara yapabilir.» ibaresini 
de koyarsak bu madde hem yerinde kullanılmış 
olur ve dolayısiyle Yüksek Meclisimiz tatbik 
edilmiyen bir maddeyi çıkarmamış olur. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon katılıyor 
mu bu önergeye? 

GEÇÎCÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ M. ZEKÎ 
YÜCETÜRK (Balıkesir) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

Şimdi, (d) fıkrasının tümü ile tasandan çı
karılmasını teklif eden üç önerge var, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tütün ve tütün Tekeli kanun tasarısının 
38 nci maddesinin (d) fıkrasının tasarıdan çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

Samsun 
Yaşar Akal 

Meclis Başkanlığına 
38 nci maddenin (d) fıkrasının tümü ile çı

karılmasını talebedenim. 
Yozgat 

Yusuf Ziya Bahadınlı 

Sayın Başkanlığa 
38 nci maddenin (d) fıkrasının maddeden çı

karılmasını arz ve teklif ederim. 
Bursa 

Sadrettin Çanga 

BAŞKAN — Sayın Akal, buyurun önerge
nizi izah sadedinde. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; Samsun'u gezenler bilirler 
bir tütün fabrikası vardır, bunu Fransızlar yap
mışlar ve bilâhara Cumhuriyet Hükümetinin en 
büyük eserlerinden biri de bu fabrikayı Devle
tin kendi eline almış olmasıdır. 

Şimdi, Samsun'un o fabrikasının yanından 
geçerken iftihar eder, grurlanırdım. Cumhuri
yetimizin en büyük eserlerinden biri memleke
timizin üzerindeki her türlü yabancı hâkimiyeti

nin kökünden yıkılıp silinmesi idi bu. Şimdi, 
petrolümüze, madenimize, millî varlîğımızın bü
tün dallarına el uzatmış yabancılar köylünün ek
meğine, tütününe de el uzatıyor bu kanunla. 
Bir çayımız, bir de tütünümüz kalmıştı; bir 
tütünümüz, bir çayımız kalmıştı yabancıların el 
atıp da sömürmediği, şimdi onu da veriyorsu
nuz bu kanunla. 

Bu kanunun 38 nci maddesinin (d) bendi ile 
verilen yetki, verilen şey; Türk köylüsünün alın 
teri, emeği, Türk köylüsünün 14 ay çoluk - ço
cuğu ile çalışıp ortaya getirdiği mahsulüdür. 
Bunu verenlerin bütün vebali kendilerinin üze
rinde olacaktır ve şuna inanıyorum ki, tarih 
bir gün bunun sorumluluğunu kendi üzerlerin
de görenlerden hesabını soracaktır. 

Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, mahiyet itibariyle 
aynı olan, yani (d) fıkrasının tasandan çıka
rılmasını istiyen önergelere komisyonumuz ka
tılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Bu üç 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

38 nci maddenin (d) fıkrasının değiştiril
mesiyle ilgili Sayın Ömer Usta'nın verdiği bir 
önerge var, okutuyorum:. 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununun 38 nci maddesinin (d) fıkrasının 
«Tüccar yeterliği ve niteliği bulunan kimseler» 
yazısından sonra «yalnız yabancı» kelimesinin 
kaldınlarak «içte ve dışta satılmak üzere» kay
dının konulmasının maddeye eklenmesi için ge
reğini arz ederim. 

Trabzon 
Ömer Usta 

BAŞKAN — Sayın Usta, buyurun. 
ÖMER USTA (Trabzon) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 

38 nci maddenin (d) fıkrasında; tüccar ye
terliği ve niteliğini taşıyan kimseler, fabrikalar 
kurarak mamul tütün, tömbeki, sigara, yaprak 
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sigarası, enfiye, ağız ve pipo tütünü imal edip 
ancak yabancı memleketlere satabilir, kaydı 
mevcuttur. Kanaatimde yalnız millî özel sektö
rün yurt içinde satış yapmasında da çok fayda 
vardır. 

Muhterem arkadaşlar, bu yıl Tekelin imalât 
azlığı yüzünden filitreli sigara darlığı çekilmiş
tir. Tütün fabrikalarımız filitreli sigara çıkar
maya kâfi gelmemiştir. Bilindiği gibi sigaraları
mız Tekelce ihtimamla yapılmamaktadır. Kalite
li sigara maalesef çıkarılmamaktadır. Türk 
vatandaşı kötü sigara içmek mecburiyetinde de
ğildir. Eğer özel sektöre sigara imal ettirip iç 
ve dış piyasalarda satmak imkânı verilirse, Te
kele bir rekabet müessesesi doğacaktır ve yurt 
içinde en nadide, en güzel içimli, ambalajlı si
garalar piyasaya çıkarılmış olacaktır. Böylece 
dış memleketlerde muhtelif şirketlerin çıkardık
ları, yurdumuza ve dünyanın her yerine sür
dükleri sigaralara rakip iyi kaliteli sigaralar 
özel sektörümüze© yapılmış olacaktır. 

Türkiye'de özel sektörün fabrikalarının si
gara imalâtı, tütünlerimizin iyi kalitesi yüzün
den, tüccarın tutunmak istemesi yüzünden Av-
rupa'daki rakiplerimin üstünde olacaktır. Bü
yük bir satış sürümü imkânı sağlanacaktır. Am
barlardaki çok fazla birikmiş • milyonlarca kilo 
tütün stoklarımız eriyecektir, kanaatindeyim. 

Tekel, rakibi olmayınca yurt içinde satılan 
'sigaraların kalitesine de önem vermemektedir. 
Bu sigaraların içinde odun, küf ve nemin bol 
olduğu içenlerimizce bilinmektedir. Tatlı içim
li sigaranın, kanaatimce rekabet müessesesi do
ğunca, meydana geleceği aşikârdır. Bunun için 
38 nci maddenin (d) fıkrasına yalnız millî, ya
bancı dleğil, yüzdeyüz katıksız Türk olan özel 
sektörün imal edeceği tütün maddelerinin de 
yurt içinde satılabileceği kaydı konmalıdır. 

özel sektörden korkulmamalıdır. özel sek
tör ile Devlet sektörü iyi niyette olunca Türki
ye'de arzu edilen Tekel mamullerinin daha ka
liteli, daha verimli, daha cazip olacağı kanaa
tindeyim. Bu bakımdan maddenin (d) fıkrasına 
yukarıda arz ettiğim hususların dercini talebet-
tim. 

Sayın milletvekilleri, beni dinlemek lûtfun-
da bulunduğunuz için hepinize teşekkür eder, 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon önergeye 
katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Katılmıyoruz, 
yalnız bir ufak açıklamamız olacak Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Efendim, ge
rek Yaşar Akal Bey ve gerekse Ömer Usta Bey 
arkadaşımız bir noktaya temas ettiler; sanki 
biz komisyon olarak bu madde ile bir kapüti-
lâsyon yaratıyormuşuz gibi... Bir arkadaşımız 
millî kelimesini eklenmesini, bir arkadaşımız 
da kaldırılmasını istediler. Böyle bir durum 
yoktur. Tüccar yeterliği ve niteliği Türk tica
ret hukukunda vardır. Yabancı mevzuubahsol-
duğu takdirde Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka
nunda bununla ilgili hükümler vardır, bunu ifa
de etmek isterim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon Sayın Ömer 
Usta'nm önergesine katılmıyor, önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Şimdi Sayın Ramazan Tekeli'nin bir önerge
si var, yine (d) fıkrası ile ilgili, okutuyorum:. 

Yüksek Başkanlığa 

38 nci maddenin (d) bendinin 1 nci fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Urfa 
Ramazan Tekeli 

«Madde 38. — d) Tüccar yeterliği ve ni
teliği bulunan Mmseler, dış ve iç talebe ce
vap verebilecek şekilde kaliteli, (a) fıkrasında 
sayılan maddeleri yapmak için Gümrük ve Te
kel Bakanlığının izniyle fabrika açabilir.» 

Gerekçe : 29 . 11 . 1968 tarih ve 6/10999 sa
yılı Bakanlar Kurulu kararına bağlı 1969 yılı 
programın tütün sanayii kısmında, tedbirler 
bölümünün (a) bendinde aynen: (özel sektö
rün dış ve iç talebe cevap verecek şekilde kali
teli sigara imalâtına geçebilmesi için gerekli 
mevzuat değişikliği yapılacaktır. Bu amaçla 
ilk kadamede özel sektöre ihracat maksadı ile 
kurulacak sigara fabrikaları teşvik edilecek ve 
bu tip yatırımları teşvik amacı ile üretimleri-
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nin bir kısmını yurt içinde istihlâkına müsaade 
edilecektir) denilmektedir. 

Buradan anlaşılacağı üzere özel sektöre yal
nız ihracat maksadı ile değil memleket dâhi
linde de satılmak üzere fabrika kurulmasına 
müsaade edilmektedir. 

Ayrıca bu suretle meydana gelecek rekabet 
neticesinde harmanlan daha yeknesak, daha üs
tün kaliteli, cazip ambalajlı ve daha ucuz si
gara imali mümkün olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu, efen
dim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Efendim, 
maddenin 1 nci kısmında sistemimiz tekeldir, 
monopoldür, bandırol değildir, o bakımdan ih
racata dönük bir tarz getirmektedir. Bu sebep
le katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Kom'iısyon katılmıyor; önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Şükrü Akkan'm önergesi var efen
dim; (d) fıkrasını değiştiriyor, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının Geçici Komisyon değiştirisinin 
38 nci maddesinin (d) fıkrasının 1 nci paragra
fının aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grupu adına Sözcü 
İzmir 

Şükrü Akkan 

«d) Tüccar yeterliği ve niteliği bulunan 
özel ve tüzel kişilerle Tütün Tarım Satış Koo
peratifleri ve Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün 
Ekicileri Genel Birliği, yalnız yabancı memle
ketlere satılmak üzere (a) fıkrasında sayılan 
maddeleri yapmak için Gümrük ve Tekel Ba
kanlığının izni ile fabrika açabilirler.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Katılıyoruz, 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Sayın Baş

kan, bir noktayı işaret etmeme müsaade buyu
rur musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Mevzuu bahis 
önerge görüşülmekte olan kanunla ilgili değil, 
daha sonraki kooperatiflerle ilgili, yani kurul
mamıştır bugün böyle bir birlik, kanunu yok
tur; ancak kurulduğu takdirde fabrika kurul
ması meselesi ortaya çıkacaktır. Bunu tavzihen 
arz ediyorum. 

BAŞKAN — Nasıl oluyor Beyefendi, şimdi 
bunu nasıl telif edeceğiz. 38 nci maddenin (d) 
fıkrasiyle ilgili bir önerge veriliyor, okutuyo
rum, komisyon sözcüsüsünüz, soruyorum size; 
«Katılıyoruz.» diyorsunuz, oya sunuyorum, ka
bul ediliyor. Ondan sonra «Bu kanun yok» di
yorsunuz. Nasıl telif edeceğiz şimdi biz, nasıl 
çıkacağız bu isin içinden?... Yani tekriri müza
kere diye bir usul yok ki bizde efendim. Bu 
maddeye girmiştir efendim bu. Senatoda değiş
tirirsiniz, «yoktur» dersiniz, değiştirirsiniz. 

Sayın Süleyman Çağlar'm bir önergesi var 
gene (d) fıkrasiyle ilgili. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
38 nci maddenin (d) bendine aşağıdaki fık

ranın ilâvesini rica ederim. 
Manisa 

Süleyman Çağlar 

«Ancak müstahsil kuruluşları, Tütün Tarım 
Satış Kooperatifleri Bölge Birlikleri sigara fab
rikaları açabilir, imalâtlarını dâhilde ve hariç
te satabilir.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ZEKİ YÜCETÜRK (Balıkesir) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

38 nci maddeyi biraz evvel kabul buyurdu
ğunuz önerge ile birlikte oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Osman Saraç, önergenizde İsrar edi-
vor musunuz efendim? Arkadaşlar yoruldu git
mek istiyorlar. 
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OSMAN SARAÇ (Tokat) — Geri alıyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir saatlik devam önergesi var
dı efendilim, zaten bir yarım saat çalıştık; öner
ge geriverilmiştir. 

3. — Bursa Milletvekili Nilüfer Gürsoy'ım, 
okul kitaplarındaki 27 Mayıs konularına dair so
ru ve Millî Eğitim Bakanı îlhami Ertem'in yazılı 
cevabı (7/714) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlişikteki suallerimin Millî Eğitim Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması için ge
reken muamelenin yapılmasını arz ve rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Nilüfer Gürsoy 

Bursa Milletvekili 

1. tik, orta ve lisenin muhtelif kitaplarında 
bulunan ve okutulmakta olan «27 Mayıs» bah
sini : 

a) Demokrasi kuralları ile, 
b) Tarih anlayışı ile, 
Nasıl bağdaştırmaktasınız? 
2. Bu bahsi ders program ve kitaplarından 

ne zaman kaldıracaksınız? 

T. C. 
Milî Eğitim Bakanlığı 10 . 1 . 1969 

özel 
Sayı : 22 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 10 . 4 . 1968 gün, 6336/39126-7/714, 
29 . 6 . 1968 gün, 6336/42352-7/714 sayılı yazı
larınız. 

Bursa Milletvekili Nilüfer Gürsoy'un, okul 
kitaplarındaki 27 Mayıs konularına dair verdiği 

Vaktin gecikmesi sebebiyle 31 Ocak 1969 
Cuma günü saat 15,00 te toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,13 

yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
îlhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 

Bursa Milletvekili Sayın Nilüfer Gürsoy'un, okul 
kitaplarındaki 27 Mayıs konularına dair verdiği 

yazılı soru önergesine cevabımız. 

Demokrasi esaslarını benimseme yolunda bü
yük çabalar harcamış ve demokratik devletler 
safında yer almış olan Türkiye'mizde, bu hare
ketlerin ne yolda geliştiğini ve milletimizin bu
günkü merhaleye nasıl eriştiğini kavrıyabilmek 
için yakın tarihimizin zamanımıza kadar olan 
safhalarının ayrı ayrı müfredat programlarında 
yer alması Atatürk zamanından beri takibedilen 
bir usul olmuş, bu sebeple okullarımıza İnkilâp 
Tarihi dersleri konmuştur. 27 Mayıs olayı da ta
rihî akışın bir devamı olarak bu konuya eklen
miştir. Birçok demokratik ülkelerde, tarih öğre
timinde öğrencilere, içinde yaşadıklan zamanın 
olayları da propaganda mahiyeti verilmeksizin 
objektif tarzda nakledilmektedir. 

Tarih ve Yurttaşlık kitaplarında, 27 Mayıs 
olayları tarafsız şekilde işlenmemiş oldukların
dan, bu bahisler ekli genelge ruhu içinde 1961 
Anayasasına uygun olarak yeniden yazılmışlar
dır. 

1969 - 1970 ders yılından itibaren bütün ta
rih ve yurttaşlık kitaplarında objektiflik sağla
nacak, millî birliği bozacak ifadeler kitaplardan 
çıkarılmış olacaktır. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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T. 0. 
Milllî Eğitim Bakanlığı 19.10.1968 

Talim ve Terbiye 
Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 5514 - 15 

Konu : Derslerin millî birlik ve 
beraberlik amaçlanna daha iyi 
hizmet edecek şekilde işlenmesi. 

Valiliğine 

Anayasamızın başlangıç kısmında, demokra
tik hukuk devleti, «İnsan hak ve hürriyetlerini, 
millî dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve top
lumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve te
minat altına almayı mümkün kılacak» bir kuru
luş olarak ifade edilmekte; 10 ncu maddesinde 
de «Devlet, kişinin hak ve hürriyetlerini, fert 
huzurunu, sosyal adalet ve hukuk devleti ilke
leriyle bağdaşamıyacak surette sınırlıyan siyasi, 
iktisadi ve sosyal bütün engelleri kaldırır; insa
nın maddi ve mânevi varlığının gelişmesi için 
gerekli şartlan hazırlar» denilmektedir. 

Millî Eğitim ülkümüz ise, yine Anayasamızın 
«Türk Milletinin bütün fertlerini kaderde, kı
vançta ve tasada ortak bölünmez bir bütün ha
linde millî şuur ve ülkeler etrafında toplamak» 
tarzındaki emirlerine uyularak, toplulumumu-
zun «Millî, ahlâki, insani üstün değerlerini ge
liştirmek ; milletimizi hür düşüncenin ve demok
ratik düzenin hâkim olduğu; kişisel teşebbüse 
ve toplum sorumluluğuna değer veren bir anla
yış içinde bilgi, teknik, güzel sanatlar ve ekono
mi bakımından çağdaş uygarlığın yapıcı, yara
tıcı ve seçkin bir ortağı haline getirmektir» şek
linde tesbit edilmiş bulunmaktadır. Buna göre, 
öğrencilerimizin ailelerine, milletine ve yurdu
na, Türk devrimlerine ve ülkülerine bağlı, ça-
lıkan, araştırıcı, inceleyici, fedakâr ve fazilet 
sahibi insanlar olarak yetişmelerini sağlamak; 
büyük ve köklü bir milletin çocukları olarak 
milletimizin geleceğine olan güvenlerini artır
mak ve onlara millî ülküleri gerçekleştirecek ve 
bu uğurda her fedakârlığı göze alabilecek bir 
karakter kazandırmak eğitim ve öğretimimizin 
anahedefidir. 

îşte, milletçe hep birlikte bütün bu amaçlara 
ulaşılabilmesi ve fertler arasındaki kardeşlik 
bağlarının kuvvetlenebilmesi için, karşılıklı ola
rak kanaatlere saygı gösterilmesi, fikir ayrılıkla- | 

rınm hoş görürlükle karşılanması, geçmişteki 
anlaşmazlıkların unutularak millet bütünlüğü 
içinde kaynaşıp yaşamanın bir fazilet olduğunun 
kabul edilmesi gerekir. Dünya şartlan ve yur
dumuzun jeopolitik durumu göz önüne getirildi
ği takdirde, bütün bunllan gerçekleştirmenin, 
bugün için her zamandan daha çok muhtacoldu-
ğumuz bir zaruret halini aldığı da aşikârdır. 
Çünkü, bilindiği gibi, hür ve müstakil yaşama
nın en başta gelen şartı, millî birlik ve dayanış
mayı pekiştirmek, beslemek ve devamlı kılmak
tır. 

Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına da
yanan, millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hu
kuk devleti olduğu, Cumhuriyet rejiminin özel
liği ve önemi, Türk vatandaşlannın demokratik 
düzen içindeki sorumluluklan, devrimlerimiz ve 
yakın tarihimize aidolan olaylar incelenirken ve 
kavratılırken, öğretmenlerimizin genç kuşakla
ra, her konuda olduğu gibi, millî eğitim ülkü
müzü gerçekleştirecek şekilde bilgi vermeleri, 
aşın telkinlerden ve yanlış yorumlara sebebola-
bilecek şahsi kanaatlerden tamamiyle uzak kal
maları bir vatan borcu ve kutsal görevlerinin 
kaçınılmaz icabıdır. Bu bakımdan, ders içi ve 
ders dışı bütün eğitim ve öğretim çalışmaların
da yukardaki esasların göz önünde tutulması
nın ; bu arada eski günlerin atmosferi içinde ya
zılan ve okutulma süreleri bitmemiş olan okul 
kitaplanndaki bâzı konulann millî birlik ve be
raberlik amaçlanna daha iyi hizmet edecek şe
kilde işlenmesine önem verilmesinin ilgililere 
duyurulmasını rica ederim. 

îlhami Ertem 
Millî Eğitim Bakanı 

2. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, Bi-
lecik'in Osmaneli ilçesinde bir çimento fabrikası 
kurulmasına dair sorusu ve Sanayi Bakanı Meh
met Turgut'un yazılı cevabı (7/800) 

4.7.1968 

Millet Meclisi Başkanlığı 
Ankara 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Sa
nayi Bakanı tarafından cevaplandınlmasma de
lâletlerinizi saygılanmla arz ve rica ederim. 

Bilecik Milletvekili 
Sadi Binay 
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1. Yeni kalker sahaları mevcudolduğu tes-
bit edilmiş bulunan su ve nakliyat imkânları 
müsaidolan Osmaneli ilçemizde halkın da iştira
ki ile bir çimento fabrikası kurulması konusun
da bugüne kadar yaptığımız mütaaddit teşebbüs
ler bir sonuç vermediği gibi meselenin etüdü 
için Bakanlığınızca bir mahallî etüd dahi yapıl
mamıştır. 

Âcil bir etüdün icrası ile birlikte bir çimen
to fabrikası kurulması mevzuundaki düşüncele
riniz nelerdir? 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 16.1.1969 

Müsteşarlık Yazı işleri Bürosu 
Sayı : 9/34 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 30 . 9 . 1968 ta

rih ve 7/800, 6842/42885 sayılı yazıları : 
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir çimento fab

rikası kurulmasına dair Bilecik Milletvekili Sa
di Binay tarafından verilen yazılı soru önerge
sine cevabımız ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın yazılı so
ru önergesine Sanayi Bakanlığı cevabıdır : 

Çimento fabrikası kurulabilmesi için ham 
maddenin mevcudiyeti yeterli olmayıp muhtelif 
teknik ve ekonomik fakütörlerin de birlikte mü
talâası gerekmektedir. 

Bu itibarla; ikinci ve Üçüncü Plân dönemi 
yıllarında memleketimizin çimento istihsal poli
tikasının tesbiti için yaptığımız çimento istihlâk 
hesapları ve pazarlama etüdlerine göre, Osma
neli ilçesi, Bursa, Eskişehir ve Hereke (Nuh Çi
mento) fabrikalarının satış hinterlandına gir
mektedir. 

Bölgenin ihtiyacı, adı geçen fabrikalar tara
fından 1977 yılma kadar rahatlıkla karşılandı
ğından, pazar şartlarının gelişmesi halinde, 
4 ncü Plân dönemi içinde bu bölgede de bir çi
mento fabrikasının tesisi düşünülebilir. 

Bugünkü ekonomik şartlar, kurulacak bir 
çimento fabrikasının yıllık üretim kapasitesinin 
400 000 ton dan aşağı olmamasını gerektirmek
tedir. Bu büyüklükteki bir fabrikanın kuruluş 
maliyeti ise 90 milyon Tl. civarındadır. Zaruret 

olmadıkça bundan küçük kapasitedeki müsta
kil kuruluşları düşük rantabiliteleri sebebiyle 
tavsiyeye şayan görmemekteyiz. 

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJysaV-
m, Sakarya'nın Kaynarca ilçesi köy yollarının 
ne zaman yapılacağına dair sorusu ve Köy İşleri 
Bakam Salâhattin Kılıç'ın yazılı cevabı (7/807) 

12 . 7.1968 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Köy İşleri Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sında aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Hayrettin Uysal 
Sakarya Milletvekili 

Sakarya ilinin Kaynarca ilçesi, uzun yıllar
dan beri üvey evlât muamelesi gören bir ilçe
mizdir. Köylerinin yolları kışm çamur, yazın ise 
toztoprak içindedir. Devlet eli bu ilçeye uzan-
mamakta, köylüler ilçeye inebilmek, hastasını 
götürebilmek, mahsulünü indirebilmek, değer
lendirebilmek, ihtiyaçlarını temin edebilmek için 
zorluk çekmekte, perişan olmaktadırlar. 

Bu durum karşısında : 
1. Kaynarca ilçesinin köy yollarına Devlet 

eli ne zaman uzanacak ve bu yollar ne zaman ya
pılıp da, köylümüz perişanlıktan kurtarılacak
tır? 

Kaynarca ilçesinin köy yolları ne zaman haş
layıp, ne zaman bitirileceğini her köyün ayn ay
rı adı verilmek suretiyle bildirilmesi, 

2. 1968 ve 1969 yıllarında hangilerinin ele 
alınıp bitirileceği, 

3. Kaynarca - Araman arası yolun 7 kilo
metresi yapılmış, iki kilometresi kalmıştır. Bu 
yol ne zaman tamamlanacaktır? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 22 . 1 . 1969 

Müsteşarlık 
Sayı : 238 

00999 
Konu : Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal "in önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 30 . 9 . 1968 T. ve Gn. S. Ka. Md. 

7/807-6900/43191 sayılı yazı. 
Sakarya'nın Kaynarca ilçesi köy yollarının ne 

zaman yapılacağına dair Sakarya Milletvekili 
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Hayrettin Uysal tarafından verilen yazılı soru 
önergesi cevabı ilişik olarak göndtrilmiştir. Arz 
ederim. 

Selâhattin Kılıç 
Köy İşleri Bakanı 

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi köy yollarının ne 
zaman yapılacağına dair Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal tarafından Köy işleri Bakan
lığına yöneltilen yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Malûmları olduğu üzere illerin tatbikat prog
ramları mevcut yönetmeliğe göre il genel meclisi 
ve il daimi encümeninden geçirilerek öncelik 
derecesi de belirtilmek suretiyle valiliklerce 
tanzim ve teklif edilmektedir. 

Bu itibarla, Sakarya - Kaynarca ilçesine bağ
lı köylerin yol işleri valilikçe Bakanlığımıza tek
lif edildiği takdirde mevcut imkânlar nisbetinde 
gerekli yardım tahsisatı ayrılarak yapım prog
ramına alınmasına çalışılacaktır. 

Kaynarca ilçesi yol çalışmalarına gelince : 
1. Tümü 17 Km. olan Sakarya - Kaynar

ca - Kayacık - Karaçalı - Karabuzağı mevkii 
grup köy yolunun 1968 programında yer alan 
0 - 10 Km. 1er arasının tesviye ve 0 - 9 Km. 1er 
arasının kaplaması tamamlanmıştır. Geriye ka
lan 7 Km. nin tesviyesi ve 8 Km. lik kısmın kap
lamasına 1909 da devam edilecektir. Yine 1968 
programında bulunan ve tamamı 11 Km. olan 
Kulaklı - Büyükyanık köy yolunun 0 - 4 Km. 
arasının tesviyesi ile 0 - 2 Km. arasının kapla
ması tamamlanmıştır. 

2. Bunlardan başka Kaynarca - Araman köy 
yolunun, 1968 bütçe yılı bakım programı meya-
nmda bakımının ikmal edildiği anlaşılmıştır.-

3. D. Y. ilt - Kırktepe - Ziahmetler ile D. Y. 
İlk - Şeyhtıman ve D. Y. İlt - Uğurlu köy yol
larına öncelik sırasına göre 1969 bütçe yılı ya
pım programı arasında yer verilmiştir. 

4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJy-
sal'ın, Sakarya'nın, Karasu ilçesine bağlı Sün-
güt köyü okulunun onarılmasına ve Süngüt -
Aktaş yolunun düzeltilmesine dair sarusu ve 
Köy î§leri Bakanı II. Turgut Toker ile Millî 
Eğitim Bakanı İlhamı Ertem'in yazılı cevapları 
(7/828) 

24 . 7 . 1968 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanının Sayın Millî Eğitim Ba
kanı, Sayın Köy İşleri Bakanı tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasında aracılığınızı saygı
larımla rica ederim. 

Hayrettin Uysal 
Sakarya Milletvekili 

1. Sakarya ilinin Karasu ilçesinin Süngüt 
köyünün çocukları bu ders yılı eğitim için okul
larına giremiyeceklerdir. 

Süngüt köyüne 1963 yılında bir okul yapıl
mıştır. Bu okul geçtiğimiz yıl harap hale gel
miştir. Duvarlarının Batı ve Kuzeyi tamamen 
yarılmış, bacaları yıkılmış, duvarlar çatlamış
tır. 1967 -1968 ders yılı ortasında tehlike arz 
ettiği için öğretime bir başka evde devam edil
miştir. 

Valiliğe ve Kaymakamlığa yapılan müraca
atlara şimdiye dek cevap verilmemiştir. 

Süngüt köyünün bu ders yılına okulunun ta
mir edilip yetiştirilmesi lâzımdır." Yoksa çocuk
lar okula giremiyeceklerdir. 

İşin ne zaman başlayıp ne zaman bitirilece
ğinin bildirilmesi, 

2. Süngüt - Aktaş yolu 11 kilometredir. 
Köylüler kendilerine düşen parayı yatırmışlar
dır. Yolun toprak tesviyesi bitmiştir. Ancak 
çakıl dökülme işi kalmıştır. Bu iki köyle birlikte 
bu yoldan 5 köy yararlanacaktır. Esasında 
Süngüt - Aktaş köyleri yokluk içinde köylerdir. 
iktisadi durumlarının bir parça olsun düzelmesi 
yola bağlıdır. 

Toprak tesviyesi yapılmış ve bitmiş olan bu 
yolun çakılının dökülmesi gerektir. Bu işin ne 
zaman yapılıp bitirileceğinin bildirilmesi.. 

5 . 12 . 1968 
T. 0. 

Köy İşleri Bakanlığı 
Müsteşarlık 

Sayı : 4197-16775 
Konu : Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal'ın önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 9 . 1968 T. ve Gn. S. Ka. Md. 

7/828-6990/43993 sayılı yazı. 
Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Süngüt -

Aktaş yolunun düzeltilmesine dair Sakarya Mil
letvekili Hayrettin Uysal tarafından verilen ya
zılı soru önergesi cevabı ilişik olarak sunulmuş
tur. Arz ederim. 

H. Turgut Toker 
Köy işleri Bakanı 
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Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Süngüt - Ak-
taş yolunun düzeltilmesine dair Sakarya Mil
letvekili Hayrettin Uysal tarafından Köy İşleri 
Bakanlığına verilen yazılı soru önergesi ceva

bıdır 

Sakarya - Karasu - Aktaş - Süngüt köyleri
nin halen tesviye edilmiş yolu mevcuttur. 

Mezkûr köylerin yoluna stablize kaplama ya
pılması işi, 1968 bütçe yılı icraat programında 
bulunmamaktadır. 

Malûmları olduğu üzere illerin tatbikat prog
ramlan mevcut yönetmeliğe göre il genel mec
lisi ve il daimî encümeninden geçirilerek Önce
lik derecesi de belirtilmek suretiyle illerce tan
zim ve teklif edilmektedir. 

Bu itibarla adı geçen köylerin yoluna stab
lize kaplama yapılması isteğinin 1969 bütçe yılı 
icraat programlanılın tanzimi sırasında nazan 
dikkate alınarak Bakanlığımıza teklifte bulunul
ması hususu Sakarya Valiliğine 23 . 10 . 1968 
gün ve 14216 sayı ile yazılmıştır. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 20 . 1 . 1969 

Özel 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 30 . 9 . 1968 gün ve 6990/43993-7/828 
sayılı yazınız. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, Sa
karya'nın Karasu ilçesine bağlı Süngüt köyü 
okulunun onanlmasına ve Süngüt - Alkfcaş yo
lunun düzeltilmesine dair verdiği yazılı soru 
önergesinin Bakanlığımızı ilgilendiren kısmı
na alt oevabınuz ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Millî Eğitim1 Bakanı 

İlihami Ertem 

'Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, 
'Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Süngüt köyü 
okulunun onanlmasına ve Süngüt - Aktaş yo
lunun düzeltilmesine dair 24 . 7 . 1908 tarihli 
yazılı soru önergesine cevabımız. 

1. (Sakarya ili Karasu ilçesi Süngüt oku
lunun bina durumu mahallinde incelettirilmiş, 
diş duvar sıvalamam dökülmüş olduğu ve öğ
retimi aksatacak bir 'halin mevcudiolmadığı gö
rülmüştür. 

2. Okul normal olarak öğretim ve eğitim 
faaliyetlerine devam etmektedir. 

30 . 1 . 1969 O : 1 

3. Okulun sıva işi Karasu Kaymakamlığın
ca ve pazarlık usulü ile 600 liraya Süngüt kö
yü muhtarına verilmiştir. Köy yüksek rakım
lı olduğundan, bundan iki ay önce kar yağ
mış ve meydana gelen soğuklar sıva yapımına 
imkân vermemiştir. Hava müsaidolduğu za
man küçük onarıma derhal başlanacaktır. 

5. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Adalet Partisi İktidarı zamanında, Dışişleri Ba
kanları seviyesinde yapılan iç ve dış toplantılara 
dair sorusu ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağ-
lıyangil'in yazılı cevabı (7/844) 

Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Dışişleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak eevaplandınllmasına 
tavassutlarınızı arz ve rica ederim. 

Saygılanmla. 
Hilmli İşgüzar 

Sinop Milletvekili 

10 Ekim 1965 seçimlerinJden sonra Adalet 
Partisinin iktidarı zamanında: 

1. Dışişleri Bakanlan seviyesinde kaç top
lantı olmuş ve hangi memleketlerde yapılmış
tır. 

2. ıSayın Dışişleri Bakanı son üç yıl için
de Bakanlık seviyesi toplantısı dışındaki top
lantılara iştirak etmiş midir. 

3. Ülkemize hangi devletlerin dışişleri ba
kanlan (1965 ten bu yana) gelmiş ve kaç gün 
kalmışlardır. 

4. Bakanlık seviyesi dışındaki toplantılara 
blizi temsil eden büyükelçilerinizin olmasına 
rağmen neden ve hangi sebeple gidilmiştir. 

5. Son üç sene içinde Sayın Dışişleri Baka
nının dış ülkelerde 300 günün üstünde seyahat
le kaldığı iddiası ne derece doğrudur, gerçek 
olarak BakanUk seviyesinde ve dışında yapı
lan toplantılar için ve her türlü ziyaret ve se-
yahatlar için kaç gün dış ülkelerde kalınmış
tır? 

6. Bütün bu üç yıl içinde yapılan seyahat
ler için yolluk ve harcırah olarak Hazineden 
Bakan için ne kadar, maiyeti için ne kadar pa
ra ödenmiştir? Bunlann ayn ayrı cevaplandı-
nlmasını rica ediyorum. 
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T. O. 

Dışişleri Bakanlığı 28.1.1969 
Personel Dairesi Gn. Md. 

Sicil : 100004/255-4 
Ek : 2 aded liste 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Adalet Partisi iktidarı zamanında, Dışiş

leri Bakanları seviyesinde yapılan iç ve dış 
toplantılara dair Sinop Milletvekili Hilmi İş
güzar tarafından verilen yazılı soru önergesi
nin cevabı iki nüsha olarak ilişikte takdim kı
lınmıştır. 

Arz ederim. 
Dışişleri Bakanı 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Sayın Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar tarafın

dan verilen yazılı soru önergesine cevaptır. 
1. 10 Ekim 1965 ten beri Dışişleri Bakan

ları seviyesinde yapılan Milletlerarası Toplan
tılar adedi 20 dir. 

30 . 1 . 1969 O : 1 
2. Bakan, Dışişleri Bakanları seviyesinde 

yapılan toplantılar haricinde her hangi bir 
Milletlerarası Toplantıya bizzat katılmamıştır. 

3. 10 Ekim 1965 ten beri memleketimizi 
ziyaret eden yabancı Dışişleri Bakanlarının 
listesi ilişiktir. (Ek : 1) 

4. Bakanlık seviyesi dışındaki toplantıla
ra iştirak edilmemiştir. 

5. Dışişleri Bakanının son üç sene zarfın
da, yabancı memleketlere resmî ziyaret Dışiş
leri Bakanları seviyesindeki milletlerarası ve 
bölge elçilerimiz ile yapılan toplantılara katıl
mak maksadiyle yaptığı seyahatlerin yekûnu 
228 gündür. 

6. Beşinci maddede yazılı toplantılar için 
Dışişleri Bakanı ve maiyetinde seyahat eden 
Dışişleri Bakanlığı mensupları, kanuni harcı
rahlarını almışlardır. 

Tarihi 

Dışişleri Bakanı Sayın Çağlayangl'in katıldığı 
Milletlerarası toplantılar 

Seyahatin yapıldığı yer Tarihi Seyahatin yapıldığı yer 

19 . 11 . 1905 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
lu 20 nci Dönem Toplantısı 

New - York. 
29 . 1 . 1966 Kalkınma için bölgesel İşbirliği 

Bakanlar Konseyi Toplantısı 
Rawalpindi 

19 . 3 . 1966 Orltak Pazar Toplantısı 
Brüksel 

14 . 5 . 1966 Avrupa Ekonomik Topluluğu Ba
kanlar Konseyi Toplantısı 

Lüksemburg 
23 . 5 . 1966 Kalkınma için Bölgesel İşbirliği 

Bakanlar Toplantısı 
Tahran 

6 . 6 . 1966 NATO Bakanlar Konseyi Toplan 
tısı Brüksel 

25 . 9 . 1966 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
21 nci Dönem Toplantısı 

New - York 
23 . 1 1 . 1966 Ortak Pazar Balkanlar Toplantısı 

Brüksel 
9 . 12 . 1966 Avrupa Konseyi Bakanlar Top

lantısı Paris 
11 . 6 . 1967 NATO Bakanlar Konseyi TOTÎ 

lantısı 
Brüksel - Lüksemburg-

18 . 6 . 1967 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
Olağanüstü Toplantısı 

7 . 8 . 1967 Kalkınma için Bölgesel İşbirliği 
Bakanlar Konseyi Toplantısı 

Tahran - RaWalpinldi 
23 . 9 . 1967 Birleşmiş, Mületter Genel Kurulu 

Toplantısı 
16 .12. 1967 NATO Bakanlar Konseyi Top

lantısı Brüksel 
3 . 4 . 1968 Avrupa Ekonomik Topluluğu 

Bakanlar Konseyi Toplantısı 
Lüksemburg 

13 . 4 . 1968 Kalkınma için Bölgesel İşbirliği 
Bakanlar Konseyi Toplantısı 

Tahran 
21 . 4 . 1968 OENTO Bakanlar Konseyi Top

lantısı 
Londra 

5 . 5 . 1968 Avrupa Konseyi Bakanlar Top
lantısı 

Strasburg 
21 . 6 . 1968 NATO Bakanlar Konseyi Top-

lantısı 
Reykjavik 

17 . 9 . 1968 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
Toplantısı 
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Sora üç yıl içinde 
memleketimizi ziyaret eden yabancı dışişleri bakanları 

21 - 23 Temmuz 1965 
21 - 23 Temmuz 1965 

20 - 21 Nisan 1966 

10 - 13 Temmuz 1966 

lö - 20 Temmuz 1966 
16 - 21 Ağustos 1966 

15 - 16 Eylül 1966 
11 - 13 Kasım 1966 
23 - 24 Ocak 1967 
23 - 24 Ocak 1967 

27 Mart - 1 Nisan 1967 
2 - 7 Mayıs 1967 

6 - 13 Temmuz 1967 
16 - 21 Temmuz 1967 

9 Ekim 1967 
9 Ekim 1967 

15 - 21 Ekim 1967 
14 - 17 Mart 1968 

2 - 6 Temmuz 1968 
22 - 27 Temmuz 1968 

16 - 20 Eylül 1968 

22 - 28 .Kasım 1968 
4 - 6 Aralık 1968 

6 - 9 Xralık 1968 

Mr. Z. Ali Bhutto Pakistan Dışişleri Bakanı (RCD) 
Mr. Abbas Aram İran Dışişleri Bakanı (RCD) 
Zülfikâr Ali Bhutto Pakistan Dışişleri Bakanı 
(OENTO) 
Michael Stewart İngiltere Dışişleri Bakanı 
(OENTO) 
Abbas Aram İran Dışişleri Bakanı (OENTO) 
Dean Rusk A. B. D. Dışişleri Bakanı (OENTO) 
Dr. Gerhad Schroder Federal Almanya Dışişleri 
Bakanı 
Amiııtore Fanf ani italya Dışişleri Bakanı 
İvan Başiev Bulgaristan Dışişleri Bakanı 
Semenov S. S. 0. B. Dışişleri Bakanı Yardımcısı 
Tong Won Lee Güney Kore Dışişleri Bakam 
Mr. Ardeshir Zahedi iran Dışişleri Bakanı (RCD) 
Mr. S. S. Pirzade Pakistan Dışişleri Bakanı (RCD) 
Pirerre Harmel Belçika Dışişleri Bakanı 
M. Adam Rapacki Polonya Dışişleri Bakam 
Habib Burgiiba Jr. Tunus Dışişleri Bakanı 
Fred Mulley ingiltere'nin Dışişleri ile Gör. Dev
let Bakanı 
M. Fanfanı İtalya Dışişleri Bakanı (AET) 
M. Gregoire Lüksemburg Dışişleri Bakam (AET) 
Joısıef Lııns Holânlda Dışişleri Bakam 
Mahmoud Riad B. A. C. Dışişleri Bakanı 
Eks. Aröhad Hussein Pakistan Dişlikleri Bakam 
Panos Psıter Macaristan Dışişleri Bakam 
M. E. M'irtino Avrupa Top. Komis. Dışişleri Gör. 
üy. (AET) 
Manescu Romanya Dışişleri Bakam 
Mr. Ardeshir Zahedi İran Dışişleri Bakam (RCD) 
Mr. Arsfaad Hussein Paküıstan Dışişleri Bakanı 
(RCD) 
Waldheim Avusturya Dışişleri Bakam 

6. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs' 
ün, Güney - Doğu Anadolu Bölgesi köylüsünün 
ekonomik yönden kalkınması için teşkilâtlandırıl
masına dair sorusu ve Ticaret Bakanı Ahmet Tür 
kel'in yazılı cevabı (7/889) 

27 . 9 . 1968 
Millet Meclisli Başkanlığıma 

Aşağıdaki soru önergemin Sayın Ticaret Ba-
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kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasın
da aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Gaziantep Milletvekili 
A l İhsan Göğüs 

«Güney - Doğu Anadolu Bölgesi köylüsünün 
ekonomik durumu her gün biraz daha batağa 
saplanmaktadır. Bu bölgedeki çalışma alanları-
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nın kıtlığı yanısıra üzüm, pamuk, zeytin yağı, 
meyva ve sebzelerin değeriendiriimeyişi, üretici -
pazar ilişkilerinin düzenlenmeyişi bu yoksullaş
manın başlıca nedenidir. Başka bir deyimle bu 
bölge köylüsü iki yakası bir araya gelmez du
ruma düşmüştür. 

Gaziantep, Maraş, Urfa, Adıyaman, Mardin, 
Diyarbakır, Siirt, Elâzığ ve Malatya illerimiz
de özellikle üretim maddeleri üzüm, fiştik, zey
tin ve pamuktur. Süratle tedbir alınmadığı talk-
dirde, bu bölge halkı zengin üretim maddeleri
ne rağmen derin bir sefalete, dolayısı ile sosyal 
panamalara hazır bir ortamın içine itilmiş ola
caktır. 

Güney - Doğu Anadolu köylüsünü aracıların, 
tefecilerin elinden kurtaracak, mahsulünü para 
ettirecek, üretici - pazar ilişkilerini düzenliyecek 
tarım satış kooperatiflerinin ve bu kooperatdifla-
rin de bir birlik halinde kurulmasının kesin za
rureti ortadadır. 

1. Yukarda saydığım 9 ilin belli başlı tarım 
ürünlerini teşkil öden, üzüm, pamuk, zeytin, 
zeytin yağının değerlendirilmesi ve kendi kadi
rime terk edilmiş Güney - Doğu köylülerinin teş-
kilâtlanıdırılanaısı için Bakanlığınızca bir çalış
ma yapılmakta imidir? Yapılmakta ise ne safha
dadır. 

2. Üzüm, zeytin, pamuk, fıstık üreticilerinin 
kooperatifleri tarafımdan kurulacak bir Güney -
Doğu Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine böl
genin nakliyat, sebze ve meyva ürünlerinin de 
kooperatifleşerek katılmaları düşünülüyor mu? 

3. Birliğin merkezinin Gaziantep'te olması
nın büyük faydalarına inanıyorum. Bakanlığını
zın bu konudaki düşüncesi nedir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 10 . 1 . 1969 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Şube remizi ve No. II - 6/402 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 30 . 9 . 1968 tarih 7/889-7189/45638 
sayılı yazınız. 

Güney - Doğu Anadolu Bölgesi köylüsünün 
ekonomik yönden kalkınması için teşkilâtlandı-
rılimasıma ıdair Gaziantep Milletvekili Ali ihsan 
Göğüs tarafından verilen yazılı soru önergesine 

Bakanlığımız cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 
Bilginizi arz ederim. 

A. Türkel 
Ticaret Bakanı 

Cevap 

Güney - Doğu AnaJdolu köylüsünün ekono
mik durumunu geliştirmek yönünden Bakanlı
ğımızca gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

Bölgenin önemli ürünlerinden olan üzüm, 
zeytin yağı, meyva ve sebzelerin kurulmuş ve 
kurulacak kooperatifler eliyle iyi bir şekilde de
ğerlendirilmesi prensip ittihaz olunmuştur. 

Bölgede 1968 yılına kadar (2) zeytin ve zey
tin yağı, (1) bakliyat, (7) aded de fıstık olmak 
üzere (10) Tarım Satış Kooperatifi ile (1) Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliği faaliyet halimde 
idi. 

1968 yılımda kurulan (32) Tarım Satış Koo
peratifi ve (4) Tarım Satış Kooperatifleri Bir
liği ile zürraın teşkilâtlandırılması, üretici - pa
zar ilişkilerinin düzenlenmesi, aracıların, tefe
cilerin elimden kurtarılması yolunda önemli bir 
adım altılımııştır. 

Şöyle ki; 
1. a) Güney - Doğu Üzüm Tanım Sate Ko

operatifleri Birliği, Adıyaman, Gaziantep, Di
yarbakır, İçel, Elâzığ, Maraş, Urfa ve Mardin 
illeri üzüm müstahsıllarınca kurulmuş (17) Ta
rım Satış Kooperatifini bünyesine almıştır. 

b) Güney - Doğu Zeytin ve Zeytin Yağı Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliği Gaziantep, İçel 
illerimizin köy ve kazalarında kurulmuş (6) ko
operatifi ile zeytin ve zeytin yağı mahsulünü de
ğerlendirmektedir. 

II - a) Güney - Doğu Bakliyat Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği Mardin, Urfa, Maraş ille
rine bağlı bölgelerde kurulan (6) kooperatifi ile 
bakliyat alım satımlarını düzenlemektedir. 

b) Merkezi Gaziantep olmak üzere kurulan 
Güney - Doğu Kırmızı Biber Tanm Satış Koo
peratifleri Birliği, (3) kooperatifi ile bölgenin 
kırmızı biber mahsulünün değerlendirilmesini 
sağlamaktadır. 

III - Yukarda isimleri yazılı üzüm, Zeytin -
Zeytin Yağı, Bakliyat ve Kırmızı Biber Tarım 
Satış Kooperatifleri birlıMerimim merkezi Gazi
antep'tedir. 
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7. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'' 
m, Adana ili Hacılar bucağına bağlı ÇerçÂoğlu 
köyünün bâzı obalarına içme suyu temin edilme
sine dair sorusu ve Köy tşleri Bakanı Salâhattin 
Kılıç'ın yazılı cevabı (7/910) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Sayın Köy işleri Bakam 

tarafımdan yazılı olarak cevaplanduılinıasına de
lâletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

23 . 10 . 1968 

Adana Milletvekili 
Mahmut Bozdoğan 

Adana ili Bahçe ilçesi Hacılar bucağına bağlı 
Çerçiöğlu köyünün Yeşil Çıerçioğlu, Çumur Çer
çiöğlu ve Karakuyu adında üç obası bulunmak
tadır. Bunlardan Çumur Çerçiöğlu ile Karakuyu 
obalarımda içmiesuyu bulunmamakta ve adı ge
çen. bu obalar içmesuyumu gayrisılhhi iki kuyu
dan binlbir müşkülâtla elde etmektedirler. Civar 
öeımitleridıeın bu üki obaya getirilebilecek içmıesu-
yu da mevcut değildir. 

Bu itibarla : 
1) Adı geçen yerlere, yeraltı içmesuyu sağ

lanması için Bakanlığınızın bir hazırlığı ve bir 
plânı var mıdır? 

2. Böyle bir hazırlık ve böyle bir plân var
sa, adı geçen köyün bu iki obası ne zaman yer
altı içmesuyuna kavuşabilecektir? 

T. O. 
Köy işleri Bakanlığı 22 . 1 . 1969 

Müsteşarlık 
Sayı: 239 

Konu : Adana Milletvekili 
Mahimut Bozdoğan'ım Öner
gesi 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
İlgi: 31 . 10 . 1968 tarih ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 7/910 - 7378/46869 sa
yılı yazıya. 

Adama ili Hacılar bucağıma bağlı Çerçiöğlu 
köyümün bâzı obalarıma içmetsuyu temim edilme-
sine dair Adama Milletvekili Mahmut Bozdoğan 
tarafımdam verilen yazılı soru önergesi cevabı 
ilişik olarak gömderilmııiştir. Arz «derim. 

Salâhattin Kılıç 
Köy işleri Bakanı 

30 . 1 . 1969 O : 1 

Adana ili Hacılar bucağına bağlı Çerçiöğlu 
köyünün bâzı obalarıma içme suyu temim ©dil
mesine dair Adama Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan tarafımdam Köy işleri Bakanlığıma yönelti
len yazılı soru ömerg'eisi cevabıdır. 

Hasırlanan istikşâfi etüt raporuma göre, Ada
ma - Bahçe Çumuroğlu ile Karakuyu mahalleleri
min içmesuyu, Karakuyu mahallesinde açılan 
sondaj kuyusundan terfili olarak temin edilmesi 
mümkün (görülmektedir. 

Amcak, ilerim tatbikat programları mevcut 
kamuma göre il genel meclisi ve il daimî emcüme-
mimdem geçirilerek öncelik dereceleri de belirtil
mek suretiyle valiliklerce tamzim ve teklif edil
mektedir. 

Adı gecem köy ve mahallelerim içme suyu isi
mim öncelik puvamıma göre üleriki yıllar proje ve 
imşaat programlanma teklifte bulunulacağı bu 
defa Adama Valiliğinden bildirilmiş bulunmak
tadır. 

Teklif yapıldığımda, lüzulmlu ödenek ve yar
dım sağlanarak adı gecem obalarım içmesuyuma 
kavuşturulması sağlamacaktır. 

8. — Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'ın, 
İstanbul'daki Kapalı Çarşının tamirine dair yazılı 
sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Haldun Mente-
seoğlu ve Maliye Bakanı Cihad Bilgehan ile 
Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in yazılı cevap
ları (7/916) 

12 . 11 . 1968 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumum İçişleri, imar İskam, Ma
liye ve Bayındırlık bakamhlklan tarafımdam ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâletimizi ri
ca «derim. 

Çanakkale Milletvekili 
Cihad Babam 

istanbul'un, ekonomik, tarihsel bakımdan bü
yük önem taşıyan kapalı çarşısı; içimdeki 15 bin 
esnafı, 3 000 dükkâmı, cevahir bedestamı ve an
tikacı dükkânları ile büyük bir millî serveti ba
rındırmaktadır. 

Turistlerin merakla gezdikleri, büyük bir pi
yasa yeri olam bu çarşı, Fatih Sultam Mehmet za
manındam bu yama tarihte birçok defalar yan
gınlara mâruz kalmıştır. 

Son defa 1954 yılında baştan başa harabolan 
bu çarşı 6538 sayılı özel bir kamumla yemidem 
imar ve ihya ediillmijşjtir. 
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Ne var ki, istanbul'un göbeğinde 30 bin met
ne kare üzerimde kurulmuş olan bu çarşının bu
gün hukukî bakımdan hiçbir sahibi yoktur. 

Çarşı tamire muhtaçtır, haraboimakta, duvar
lar çatlamakta, sular sızmakta, kar suları ta-
vanlardaki sıvaları dökmektedir. 

Bunun karlşıısınlda hiçbir yetkili merci, bu ta 
rihî ve f aydalı eseri çöküntüden kurtarmanın ça-
resini bulamamaktadır. 

Bayındırlık Bakanlığı, çarşının tamirinin İs
tanbul Belediyesine aMelduğunu söylemekteldir. 
İmar ve iskân Bakanlığı mevzuat bakımından bu 
işe el süriemiyeceğini iddia etmektedir. istanbul 
Belediyesi, çarşının kendi malı olmaması dola-
yısiyle tamirin kendislime alt bir görev olmadığı 
kanısındadır. 

Bu durum karşısında, İstanbul şehri Kapalı 
Çarşısı, Türk Devletti ve bünyesi içinde böylece 
sahipsiz kalmakta devam edecek midir? -

Bu bal karşısında, gerek içişleri, gerek imar 
ve iskân, gerek Nafıa ve gerek Maliye bakanlık
ları ne düşünmektedirler? 

k Acaba bu gülünç sahipsizlik yüzünden çarşı 
haraplığa terk edilecek midir? Yoksa ilgili ba
kanlıklar, Devlet anlayışı bakımından insanı 
irkilten boşluğu doldurmak için bir çare ara-
maJktamıldırlar? Veya bu soru üzerine arıyaöaJk-
lar mıdır? 

İlgili bakanlıkların konu hakkında sarih, 
açık düşünceleri nedir? 

T. 0. 
imar ve iskân Bakanlığı 6 . 12 . 1968 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 15/2327 
Konu: Cihat Baban'm yazılı 
sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ögi: 14 . 11 . 1968 gün, Kanunlar Müdür

lüğü 7058 - 47769 sayılı yazı. 
'Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'm İstan

bul'daki Kapalıçarşmm tamirine dair yazılı so
ru önergesi cevabı 2 nüsha olarak ilişikte sunul
muştur. 

Gereğini arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

imar ve iskân Bakanı 

Bilindiği üzere, istanbulludaki Kapalıçarşmm 
bakım ve onarımı dükkân sahiplerine aittir. Esa

sen bu maksatla kendi aralarında bir dernek de 
kurulmuş bulunmaktadır. 

1954 Kapalıçarşı yangınından sonra çıkartı
lan 6538 sayılı Kanunla yangın sebebiyle mey
dana gelen hasarın giderilmesiyle ilgili olanak 
Bayındırlık Bakanlığıma ve istanbul Belediyesi
ne bâzı görev ve yetkiler verilmiştir. 

Bu şekilde özel bir kanunla tamir ve ihyası 
yoluna gidilen Kapalıçarşı konusunda, ne 7269 
ve 1051 sayılı, ne de diğer kanunlarla Bakanlığı
mıza her hangi bir görev verilmemiştir. 

Bununla beraber, konunun önemi de göz 
önüne alınarak, ilgili olabileceği düşünülen bâzı 
bakanlıkların temsilcileriyle bu konuda neler 
yapılabileceği hususunun müzakeresinde fayda 
mülâhaza olunmuştur. 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 30 . 12 . 1963 

Milî Emlâk Genel Müdürlüğü 
Şube: I Md. 

Sayı: 3104-1/28185 
Konu: İstanbul'daki Kapalı 
çarşı hakkında verilen yazılı 
soru önergesi HDk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

14 . 11 . 1968 tarih 7/916 - 7658/47769 Sayılı 
yazılan. 

istanbul'daki Kapalıçarşmm tamirine dair 
Çanakkale Milletvekili Cihat Baban tarafından 
verilen yazılı soru önergesi ile ilgili cevabın 
2 nüshası ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
C. Biügehan 

Maliye Bakanı 

istanbul'daki Kapalıçarşmm tamiri hakkın
da Çanakkale Millet Vekili Cihat Baban tarafın
dan verilen yazılı soru önergesi ile ilgili cevap. 

Soru sahibi, Çarşının, tarihî, ekonomik ve 
turistik değerine işaret ettikten sonra bugün 
hukukî bakımidan hiçjbir sahibi olmadığını, ta
mire muhtaç bulunduğunu, buna rağmen hiçbir 
yetkili merciin çarşıyı çöküntüden kurtarmanın 
çaresini bulamadığını, Bayındırlık ve imar ve 
iskân Bakanlıkları ile istanbul Belediyesinin 
çarşısının tamirinin kendilerine ait bir görev ol
madığı kamışında bulunduklarını ifade ile, bu 
hal karşısında içişleri, imar ve iskân, Bayındır-
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lık Bakanlıkları ile Bakanlığımızın ne düşündü- j 
günü, çarşının sahipsizlik yüzünden haraplığa t 
mı terk edileceğini yoksa bir çare aranmakta ( 
olup olmadığını veya soru üzerine aranıp aran-
mıyacağuu sormaktadır. 

İstanbul Kapalıçarşısi bir bütün olarak Ha
zine veya Belediyenin mülkü değildir. Burada
ki mülkiyet hakkı umumi mahaller dışında mu
ayyen dükkânlara inhisar etmekte ve bunlar ge
nellikle muhtelif gerçek ve tüzel kişilere ait bu
lunmaktadır. 

Bu arada Hazinenin de (Haremeyn - muh-
teremen ve Ayasofya'yı Kebir Vakfından) 7 di 
hisseli olmak üzere 33 aded dükkânı mevcut 
tur. f 

Soru sahibinin ifade ettiği gibi çarşı, I 
26 . 11 . 1954 tarihinde vukua gelen yangın se
bebiyle 25 . 4 . 1955 gun ve 6538 sayılı Kanun 
la Bayındırlık Bakanlığına verilen yetkiye isti
naden tamir ettirilmiştir. 

Bu kanunun gelecek yıllara sâri taahhütlere 
girilmeye izin verdiği 10 milyon liranın 6 mil
yon lirası, 1955 - 1957 yılları bütçelerine konu
lan tahsisattan, 4 milyon lirası da istanbul Be
lediyesi tarafından istikraz voliyle temin edil
miştir. 

Kanunda; 
a) Aslî şekilleri muhafaza edilmek suretiy

le tamir, ihya ve imar edilen dükkânlar için ya
pılan masraflardan her gayrimenfcule yüzölçüm
leri ile mütenasibolarak isaJbet edecek miktarla
rın bu gayrimenkullerin. sahiplerinden faiziyle 
ve 10 yılda Belediyece tahsili, 

b) Bu masrafların tesbitinde yol ve yol üs
tü kemerleri ile yeniden vücuda getirilen tesis
ler için yapılan harcamaların Bayındırlık Ba
kanlığı Bütçesine konulan tahsisat ile karşılan
ması, 

e) Borçlanmak istemiyenlerin gayrimenkul-
lerinin kamulaştırılması esası yer almıştır. 

Çarşının tamiri zaruri görüldüğü takdirde, bu 
tamirin mahiyeti ve çarşının inşa tarzı ile mül
kiyet bakımından arz ettiği hususiyet dolayısiy-
le yine özel bir kanunla gerçekleştirilmesi müm
kündür. 

Ancak tamirin gerekli kıldığı masrafların ne
ye baliğ olacağının önceden tesbiti gerekmekte
dir. I 

j Bayındırlık Bakanlığı 30 . 12 . 1963 
t Başmüşavirliği 

Sayı : 713/1487 
Konu : Çanakkale Milletvekili S. 
Cihat Baban'm yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14 . 11 . 1968 gün ve Genel Sekre

terliğin 7/916-7658-47709 sayılı yazı. 
Çanakkale Milletvekili Sayın Cihat Baban'-

ın İstanbul'daki Kapalı Çarcının tamirine dair 
i yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandırılmış

tır : 
1. Kapalı Çarşının; 
a) Bizanslılar devrinden kalan bir kısma, 

i muhtelif padişahlar zamanında yapılan ilâveler-
I le son duruma gelmiş olduğu; 
j b) Gerek padişahların, ve gerekse devlet 

ricalinin istanbul'da yaptırmış olduğu cami ve 
sair tesislere vâkıf olmak üzere grup dükkânlar 

| halinde yapılan bu ilâvelerin, Osmanlı Bevleti-
I nin son devirlerinde para ihtiyacı vukuunda 
i kısım kısım satışa çıkarıldığı; 

c) Bunun sonucu olarak halen tapuda 2518 
parsel halinde tecsil edilmiş olan Kapalı Çarşı 
ve bununla irtibatlı hanlardan ibaret çarşı ma
hallesinin : 

2363 parselinin şahıslara, 
28 » Belediyeye, 
27 » Hazineye, 
5 » Özel idareye, 

78 » Vakıflara, 
12 » Müşterek olarak şahıs ve 

vakıflara; ait olduğu ve 5 parselin mülkiyetinin 
ihtilaflı bulunduğu; anlaşılmıştır. 

2. Yollar ve kemerlerin mülkiyeti hakkın
da tapuda bir kayıt mevcut değildir. Halen her 
dükkân sahibi, parseli üstüne isabet eden kısmı
nın kemer aksamı dâhil onarımını yapmakta
dır. Çarşı esnafının kurmuş olduğu dernek Ka
palı Çarşının bütün onarım sorumluluğunu üze
rine almak istemekte; buna mukabil belediye
nin iç yollardan işgaliye, tanzifat, v.s. resimle
rinin tahsilden vazgeçmesini şart olarak ileri 
sürmektedir. Bu konuda taraflar bir mutaba
kata varamamışlardır. 

3. Bayındırlık Bakanlığının çarşı ile ilgisi, 
1954 yangını dolayısiyle çıkarılmış olan 6538 

I sayılı Kanunla tesis edilmiştir. 1955 yılında çı-
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karılan bu kanunla; yanmış olan çarşının tamir 
ve imar görevi bakanlığımıza verilmiş; buna 
mukabil, yapılacak masrafın beher parsele isa
bet edecek miktarının hesaplanarak şahısların 
borçlandırılacağı ve tahakkuk edecek borçların 
10 yılda müsavi taksitlerle tahsil edileceği der
piş edilmiştir. 

4. Kanunla bakanlığımıza verilmiş olan gö
rev yerine getirilmiş olduğundan ve Kapalı Çar
şının mülkiyeti itibariyle Devlet yapısı olma
dığından, mer'i mevzuat hükümlerine göre ba
kanlığımıza bugün için düşen bir görev bulun
mamaktadır. Bununla beraber, çarşının onarı
mının bakanlığımıza tevdii hususunda bir ka
nun çıkarıldığı takdirde bakanlığımız bu gö
revi yerine getirebilecektir. 

Arz ederim. 
Orhan Alp 

Bayındırlık Bakanı 

T. 0. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahalli İd. Gn. Md. 
Şb. Md. 621.2.(68) 302.14/2526 

2. D. Rs. Mua. 

Konu : Kapalı Çarşı Hk. 
25 .1.1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 14 . 11 . 1968 gün ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Md. 7658/47769 sayılı yazınız. 

Çanakkale Milletvekili Cihat Baban'm «Bu
gün tarihî, ekonomik turistik değeri aşikâr 
olan İstanbul Kapalı Çarşısının sahipsiz kaldı
ğı, tamire mubtacolduğu, duvarlarının çatladı
ğı, tavan sıvalarının dökülerek su sızdırdığı 
halde hiçbir yetkili merciin, içinde üç bin dük
kânda 15 bin esnafı barındıran bu tesisin ba
kım ve onarımı ile meşgul olmadığı ve bu ko
nuda açık bilgi verilmesi» isteğiyle ilgili yazılı 
soru önergesi incelendi. 

İstanbul Kapalı Çarşısı, Bizanslılar devrin
den kalma bir eser olup, bu esere Osmanlı im
paratorluğu devrinde muhtelif padişahlar za
manında ilâveler yapılmış, ayrıca yine zamanın 
Devlet ricalinin istanbul'da yaptırmış olduğu 
cami, mektep ve medrese gibi tesislere vâkıf ol
mak üzere zaman zaman gruplar halinde yapı
lan yeni yeni dükkânlar eklenmek suretiyle ge

lişmiş ve bugünkü halini almıştır. 
Sonradan, Osmanlı Devletinin para sıkıntı

sı çektiği günlerde bu dükkânların pek çoğu
nun satılması sebebiyle Kapalı Çarşı'nm 2 363 
parseli şahısların, 28 parseli belediyenin, 27 
parseli Hazinenin, 5 parseli özel idarenin 78 
parseli vakıfların, 12 parseli müşterek olarak 
şahıs ve vakıfların eline geçmiştir. Halen 5 
parselin mülkiyeti de ihtilaflı bulunmaktadır. 

Çarşı içinde bulunan yolların ve kemerlerin 
ise sahipleri hakkında bir kayıt mevcut değil
dir. 

26 . 11 . 1954 tarihinde meydana gelen yan
gını müıtaakıp, 25 . 4 . 1955 gün ve 6538 sayılı 
Kanun ile çarşının tamiri hususunda Bayındrı-
lık Bakanlığına yetki verilmiş ve onarımı bu 
Bakanlık tarafından yapılmıştır. 

Bunun dışında, Anıtlar Yüksek Kurulunun 
kontrolü altında mal sahiplerince zaman za
man onarımlar da yapılmaktadır. 

istanbul Belediyesi kendini ilgilendiren hiz
metleri yerine getirmektedir. 

Ancak; Kapalı Çarşının mülkiyetinin birçok 
şahıs ve müesseselerin elinde bulunması ve bir 
elden bakım ve onarımını sağlıyacak bir hük
mün de mevcudolmaması dolayısiyle, büyük 
bir değer ifade eden eserin bir bütün halinde 
ele alınması bugün mümkün olamamaktadır. 

Bunun için özel bir kanuna ihtiyaç hisse
dilmektedir. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

içişleri Bakanı 

9. — Kırklareli MiUetvekili Hasan Tahsin 
TJzun'un, Kırklareli'ne bağh Balkaya köyü ile 
Evrerili köyü arasındaki hudut ihtilâfına dair 
sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk- Sükan'm yazılı 
cevabı (7/935) 

23 . 11 . 1968 

Kırklareli ilinin Vize ilçesinin Balkaya kö
yü ile Evreni köyü arasında yıllardan beri 
devam eden hudut ihtilâfının ilgililer tarafm-

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasını arz ve rica ederim. 

Hasan Tahsin Uzun 
Kırklareli Milletvekili 
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dan bugüne kadar neticeye bağlanmayışı yü
zünden iki köy arasında 22 Ekim 1968 tarihin
de kanlı olaylar olmuş, bu arada, bir kısım 
Evrenli köylüleri Balkaya köylüleri tarafın
dan silâhla vurulmuş, iş zabıtaya intikal etmiş, 
yaralılar Vize ilçesine getirilmiş. 

1. — Bu iki köy arasında her an hâdiseler 
olacağını, iki köyün birbirleriyle döğüşecek ha
le geldiğini, Evrenli köyü muhtarlığı 6 Ekim 
1968 tarihinde Kırklareli Valiliğine yazılı ola
rak müracaat ötmesine rağmen, valilik bu işe 
neden zamanında tedbir almamış, neden bu 
kanlı olaylara sebebolmuşjtur? Sayın Bakan ta
rafından açıklanması. 

2. — Hâdise meydana geldikten sonra ne
den Vize Kaymakamlığı yaralılarla ilgilenme
miş, Neden yaralarını sarmaları için ilgili has
tanelere göndermemiş? Sayın Bakan bu işle 
ilgilenmiyen Vize Kaymakamının tutumu hak
kında ne düşünmektedir? 

3. — Evrenli köyünden Bahattin Ok isimli , 
yaralı vatandaş Vize Hükümet Tabipliğine ken
disi gitmiş, Hükümet Tabibi ismet Doğru, ya
ralıya biz bu hâdiseyi daha akşam bekledik. . 
Eczacı ve ben sabaha kadar nöbet tuttuk. Fa
kat beklediğimiz ancak bugün meydana geldi 
demiş. Bu da gösteriyor ki, Vize'deki Hüküme
tin temsilcisi Kaymakam ve zabıta bu işin böy
le olacağını evvelden bildiği anlaşılmaktadır. 
Buna rağmen tedbir almamıştır. Sayın Bakan 
bu şekilde tedbirsiz memurları için ne düşün
mektedir. 

T. O. 
içişleri Bakanlığı 
iller id. Gn. Md. 15 . 1 . 1969 

Şb. Md. : 3 23364/36 - 99 - 339 
Konu • Kırklareli Milletvekili 
Hasan Tahsin Uzun'un yazılı so
ru önergesi Hk. 

"Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 27 . 11 . 1968 grnı ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 7/935 - 7865/48442 
sayılı yazınız. 

Kırklareli ili Vize ilçesi merkezine bağlı 
Evrenli köyü ile aynı ilçenin Midye bucağına 
bağlı Balkaya köyleri arasındaki sınır anlaş
mazlığının bu güne kadar neticeye bağlanma
yışı yüzünden iki köy arasında 22 Ekim 1968 
tarihinde kanlı olayların vukubulduğu ve bu 

arada bir kısım Evrenli köylülerinin Balkaya 
köylüleri tarafından silâhla vurulduğundan 
bahsile Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun tarafından makamlarına sunulup ilgi 
yazılarmzla Bakanlığıma intikal ettirilen 
23 . 1 . 1968 günlü yazılı soru önergesi sureti 
üzerine yaptırılan incelemede: 

1. Vize ilçesinin Balkaya köyü ile Evrenli 
köyü arasındaki sınır anlaşmazlığının 24 Tem
muz 1968 gün ve 6401 sayılı sınır kararnamesi 
ile kesinleştiği ve bu kararnamenin 6.9.1968 
günü toprak üstü uygulamasının yapıldığı, 

a) Vize Orman işletme Müdürlüğü sınır 
kararnamesine dayanarak Balkaya köyü sınır
ları içerisinde kalan ormanlık saha için amenej-
man plânına göre kesim ruhsatı verdiği, bu ruh
sat üzerine adı geçen köylülerin 20 . 10 . 1968 
günü kesime başladıkları, Evrenli köylüleri de 
aynı gün sınır kararnamesinin isabetsiz olduğu
nu ve iptali için Danıştaya başvurduklarını 
ileri sürerek Orman idaresince Balkaya köylü
lerine teslim edilen kesim sahasına usulsüz ke
sim yapmak suretiyle müdahalede bulundukları, 

b) Aynı gün Evrenli ve Balkaya köylü
leri arasında müessif bir olaya meydan verme
mek için kesim ruhsatı verilen sahaya ilçe J. 
Birlik Komutanı ve yeteri kadar jandarma sevk 
edilerek Evrenli köylüleri ikna edilmek suretiy
le köylerine döndürüldüğü, Evrenli köylülerinin 
suç işletmeye azmettirmekten ve görevli Orman 
Bakım memuruna müessir fiilden sanık (4) Ev
renli köylünün Adliyeye sevk edildiği ve ser
best bırakıldıkları, 

o) Vize Jandarma Birliği bu görevi yapa
bilmesi için altı ilçeden alınan bir subay, bir 
astsubay, üç Uzman Çavuşu Ve 33 erle takviye 
edildiği, her iki köye de kanunlara riayetkar 
olmalarının müfreze komutanı tarafından anla
tıldığı, 

d) 22 . 10 . 1968 günü Vali vekili, il J. 
Komutanı ve ilgili Orman işletme Müdür ve
kili, ilçe kaymakamlığında her iki köyün muh
tar ve ihtiyar heyetlerini ayrı ayrı dinliyerek 
kendilerine Balkaya köyüne kesim ruhsatı veri
len yer için Valilik kararını ertesi günü köy
lere tebliğ edileceğinin söylendiği ve iki köy 
arasında yeni olaylara meydan verilmemesinin 
tenbih edildiği, 

Muhtar ve ihtiyar heyetleri bunu kabul ede
rek köylerine döndükleri, 
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e) 23 . 10 . 1968 günü Balkaya köylüle
rinden bâzı kişiler kesimin zabıta tedbirleri 
yönünden ve asayiş mülâhazası ile bir süre dur
durulabileceği, Evrenli köylülerinden bâzı şa
hıslar ise, Balkaya köylülerine verilen kesimin 
zabıta nezareti altıdna yapılabileceği düşüncesi 
ile Balkaya köylülerine kesim ruhsatı verilen 
orman sahasına gittikleri ve münakaşaya giriş
tikleri, bu münakaşa sonunda iki grup arasında 
bir kavga çıktığı, Balkaya köylülerinden 4, Ev
renli köylülerinden ise 5 kişinin av tüfeği ile 
yaralnadığı, olay yerinde bulnan zabıtanın mü
dahalesi ile iki köy arasında vukuu muhtemel 
olayların önlendiği, Balkaya köylüleri tarafın
dan av tüfeği ile yaralanan 5 kişinin Vize il
çesine nakledildiği, ayakta tedavilerinin yapıl
dığı, bu yaralılardan bir tanesinin de Baba
eski Sağlık merkezine sevk edildiği, 

Olayda sanık olarak tesbit edilen 4 şahsın 
av tüfekleri ille birlikte jandarma müfrezesi 
tarafından yakalanıp Adliyeye sevk edilerek 
tevkif edildikleri, 

f) Yeni olaylara yol açılmaması bakımın
dan geçici bir süre için Balkaya köyüne veri
len kesim izninin kullandırlmasının Orman işlet
mesine bildirildiği, bilâhara çatışmanın devam 
edeceği kanaati ile bahis konusu kesim alanında
ki ormanın, Orman idaresince değerlendiril
mesi şeklinin kendilerine tavsiye edildiği, 

2. Olay meydana geldikten sonra Vize Kay
makamı vekili yaralılarla ilgilenerek tedavileri
nin sağlandığı, 

3. Yukarıda arz olunduğu üzere gerek za
bıta ve gerekse idari makamlarca (442) nüfus
lu Balkaya ve (1 600) nüfuslu Evrenli köyleri 
arasında bir olayın çıkmaması için gerekli ted
birlerin alındığı ve iki köy arasında mümkün 
olan daha büyük çatışmaların önlendiği, 

Anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Faruk Sükan 
içişleri Bakanı 

10. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz
ın, Nazilli'de ikinci bir lise açılmasına dair so
rusu ve Milî Eğitim Bakanı tlhami Ertem'in 
yazılı cevabı (7/942) 
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25 . 11 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Millî Eğitim Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
tavassut buyurulmasını saygı ile rica ederim. 

M. Kemal Yılmaz 
Aydın Milletvekili 

Soru : 
Halen, Nazilli merkez okulları ile Sultanhi-

sar, Bozdoğan, Yenipazar, Karacasu, Kuyucak, 
Yenice, Atça, Çubukdağ ortaokulları mezunla
rını alan Nazilli Lisesi ağzına kadar dolu bu
lunmaktadır. öğretimin kalitesini düşüren bu 
duruma bir çare olmak üzere bölgede ikinci 
bir liseye ihtiyaç vardır. 

Kuyucak'ta Lise Yaptırma Derneği, eğitim-
sever halkın yardımiyle elverişli bir bina yap
tırmış olup, bunu Millî Eğitim Bakanlığına dev-
retmiye hazırdır. Burada bir lise açıldığı tak
dirde, Kuyucak Merkez Ortaokulu ile, Kara
casu, Yenice, Çubukdağ ve yeni açılan Horsun-
lu ortaokullarından yeteri kadar öğrenci te
mini mümkündür. 

Çevredeki köy ve kasaba çocuklarının da
ha kolaylıkla okuyabilmesi için Kuyucak'ta 
bir lise açmayı düşünüyor musunuz? Bu iş, 
hangi yılın programına alınmıştır? 

Lise açılma kararlarının alınmasında mer
kez nüfusu kadar, o okuldan istifade edecek 
olan çevrenin nüfus ve öğrenci durumu da dik
kate alınıyor mu? Halk, yaptırdığı bu bina
da özel bir lise açma ve çalıştırma imkânların
dan yoksun olduğuna göre, bu bina ne olacak
tır? Halkın bu gönüllü iştirakini ne yolda de
ğerlendirmeyi düşünüyorsunuz? 

14 . 1 . 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 . 12 . 1968 gün ve 7890/48621-7/942 

sayılı yazınız. 

Aydın Milletvekili M. Kemal Yıhnaz'ın, Na
zilli'de ikinci bir lise açılmasına dair verdiği 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
tlhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 
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Aydın Milletvekili Sayın M. Kemal Yılmaz'ın, 
Nazilli'de ikinci bir lise açılmasına dair 
25 . 11 . 1968 tarihli yazılı soru önergesine 

cevabımız. 
1. Aydın - Kuyucak ilçesinde lise açılma

sı hususu 1969 - 1970 öğretim yılı okul açılma 
programı içinde incelenecek ve bakanlığın ya
tırım imkânları, öğretmen durumu da dikkate 
alınarak gerekli değerlendirme yapılacaktır. 

2. Lise açılma kararlarının alınmasında 
okuldan faydalanacak olan çevrenin nüfus ve 
öğrenci miktarı, bölgenin sosyal durumu dik
kate alınmaktadır. 

3. Lise Yaptırma Derneği tarafından or
taokul bahçesinde yaptırılan binanın şimdilik 
ortaokula tahsis edilip, bu okulun eğitim ve 
öğretim bakımından daha normal şartlara ka
vuşturulması yerinde olur. 

11. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın ilinin Esençay köyü muhtarına dair soru
su ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı ce
vabı (7/952) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
28 . 11 . 1968 

M. Şükrü Koç 
Aydın Milletvekili 

Aydın ilinin Karacasu ilçesine bağlı Esençay 
(Boyasın) köyü muhtarı, köy halkını siyasi ka-
naatlanna göre farklı ve adaletsiz ölçüler için
de idare etmeye çalışmaktadır. Kendisine oy 
vermiyen köylüler üzerinde bir nevi örfi idare 
kurmaya heveslenen bu muhtar hakkında köy
lünün topluca yaptığı şikâyetler ilgili merciler
ce ele alınıp soruşturulmamaktadır. Adı geçen 
köy muhtarı; 

— Köyün içmesuyu yetersiz olduğu halde, 
kendi bahçesini sulamak ve içme suyunu tarım
da kullanmak üzere depolamakta, halka içme
suyu vermemektedir. 

— Kendisine oy vermediğini tesbit ettiği 
kimselerin tarlalarının dönümünü tesbitte, key
fî olarak hareket etmekte ve fazla arazi sulanmış 
gibi göstermekte, kendi taraftarlarının arazi öl
çülerini de az göstermektedir. 

— imece mükelleflerini tesbitte taraf tut
makta, kendisine oy vermediğini zannettiği kim
selerin imece mükellefiyet yaşına bakmaksızın, 
imece bedeli tahsil etmekte, sakat, hasta, harb 
malûlü, hamile kadınlara dahi mükellefiyet 
yüklemektedir. 

— Köyün Yeni Mahalle denilen semtine Dev
let tarafından su getirilmesi işi programa alın
dığı halde, yalnız bu mahalle sakinlerinden «sal
ma» olarak 150 şer lira toplamaya çalışmıştır. 
Halktan bu parayı aldığı halde, «ben YSE ye 
taahhütte bulundum», diyerek, halkı ayrıca be
deni mükellefiyete zorlamaktadır. 

— Kendisine oy vermiyen kimselerin semtin
de bulunan umumi çeşmeleri bozup, kendi taraf
tarlarının bulunduğu yerlere nakletmektedir. 

Bu haksız ve kanunsuz işlem ve tasarrufla
rından dolayı köyde huzur ve asayiş bozulmuş
tur. Anayasanın verdiği yetkileri keyfî şekilde 
kullanmaya çalışan bu muhtarın fiilleri, halkı 
toplu tepki göstermeye sevk edecek istidat taşı
mıştır. Buna rağmen, köylüler kanun yolların
dan haklarını aramak için ilgililere müracaat et
mişler, fakat şimdiye kadar, şikâyetleri ele alı
nıp incelenmemiş, sorumlu kişi hakkında tahki
kat açılmamıştır. 

1. Bu durumlar toplu dilekçeyle Bakanlığı
nıza da duyurulduğu halde, gerekli tahkikata 
girişilmeyiş sebebi nedir? 

2. Köyde örfi idare kurmaya heveslenen 
muhtar hakkında Karacasu Kaymakamı ve Ay
dın Valisi niçin gerekli işlemleri yapmamıştır? 

3. Köy halkının çoğunluğunun, bu muhtar
dan kurtulması için, mutlaka toplu ve fiilî te
şebbüse geçmesi mi beklenmektedir? 

4. Bu muhtarın daha önce Ziraat Bankası 
kredilerini hileli yollarla zimmetine geçirdiği 
için hakkında şikâyet yapılmış mıdır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 24.1.1969 

M. 1 Gn. Md. 
3. D. B. Şb. Md. : 968 

Sayı : 631-538-19/2527 
Konu : Aydın Milletvekili Şükrü 
Koç'un yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 . 12 . 1968 gün ve Genel Sekreterlik 

I Kanunlar Md. 7/952-7933/48714 sayılı yazınız. 
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Aydın Milletvekili Sayın Şükrü Koç'un, Ay
dın ilinin Karacasu ilçesine bağlı Esençay köyü 
muhtarının yolsuz hareketleri hakkındaki ya-
zıllı soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. Soru önergesinde bahis konusu edilen 
Esençay köyü muhtarının köy halkını, siyasi ka-
naatlanna göre, farklı ve adaletsiz ölçüler içe
risinde idare etmeye çalıştığı, kendisine oy ver-
miyen köylüler üzerinde bir nevi örfi idare kur
ma hevesine kapıldığı ve bu hususta köylülerin 
topluca yaptıkları şikâyetlerini ele alınmadığı 
hakkındaki isnatların doğru olmadığı, bu mev
zuda şimdiye kadar bakanlığımıza, Aydın Valili
ğine ve Karacasu Kaymakamlığına her hangi bir 
müracaatın yapılmadığı, 

2. Köy muhtarının, içme suyundan bütün 
köy halkiyle ayni ölçüde yararlandığı; ancak 
evlerde su saati bulunmadığından ve yaz ayla
rında sulann azalması dolayısiyle çeşmelere dar
boğaz takılmak suretiyle idare edildiği, 

Muhtara ait su havuzunun ark suyu ve çeş
me ayağı ile doldurulduğu, muhtarın köyün 
içme suyunu depo yaparak tarım işlerinde kul
lanmak suretiyle köy halkını susuz bıraktığı yo
lundaki iddianın vâridolmadığı, 

3. Sulama suyu mevzuunda, her köylünün 
sulanan arazisinin dönüm miktarına göre sulama 
ücreti alındığı, muhtarın kendisine oy vermiyen 
vatandaşlara farklı muamelede bulunmadığı, 

4. Köyün imece ile yapılan işlerinde, imece 
mükellefiyetinin bütün köy halkına eşit olarak 
tatbik edildiği, ancak çalışamıyacak derecede 
yaşlı olanlar, doktor raporu ile hastalığını tev
sik edenler ve harb mamullerinden, yerlerine tu
tulacak amele ücretini ödemeye malî güçleri ye
terli olmıyanlarla kadınların imece mükellefiyeti 
dışında bırakıldığı; köy muhtarının bu konuda 
taraf tuttuğu yolundaki iddianın doğru olma
dığı, 

5. Esençay köyünün Yeni Mahallesinin ilik 
önce, Yenice bucağı içme suyu grupu projesine 
dâhil edilmediği, bilâhara mahalle halkının mü-
racatı üzerine programa alınarak su borusu YSE 
Müdürlüğünce sağlanmak ve kazım işleri mahal
le halkı tarafından yapılmak suretiyle içme su
yunun getirildiği; ancak, mahalle içerisindeki 
şebeke tesisi masrafları YSE Müdürlüğünce de-
ruhde edilmediğinden mahalle halkından para 
toplanmak ve imece yapmak suretiyle şebekenin 

I tesis edildiği ve bu paranın mahalle halkından 
bir şahıs tarafından toplanıp harcandığı, muh
tarın bu işle bir ilgisi bulunmadığı, 

6. Köy muhtarının, kendisine oy vermiyen-
lerin semtinde bulunan umumi çeşmeleri boza
rak, taraftarlarının bulunduğu yerlere naklet
tiği hakkındaki iddianın da yerinde olmadığı, 
yaz aylarında özellikle Eylül ayında fazla sıcak
ların tesiri ile boruların içindeki ziftlerin eriye
rek tıkanıklık yapması sebebiyle 15 gün için 
Yeni Mahalleye su akmadığı, sonradan onarıla
rak suyun akmasının sağlandığı, 

7. Bahsi geçen muhtarın, daha önce, T. 0. 
Ziraat Bankasınca verilen kredileri zimmetine 
geçirdiğine dair ne Bakanlığımıza ve ne de ilgili 
valilik ve kaymakamlığa her hangi bir şikâyetin 
yapılmadığı, 

Bu duruma göre, yazılı soru önergesinde, 
Esençay köyü muhtarının yaptığı ileri sürülen 
yolsuzlukların vâridolmadığı ve bu konularda 
ne bakanlığımıza ve ne de köyün bağlı bulundu
ğu idari makamlara köy halkı tarafından her 
hangi bir müracaatın yapılmadığı, söz konusu 
muhtarı çekemiyen ve araları açık olan birkaç 
kişinin sayın milletvekiline olaylar hakkında 
yanlış bilgi verdikleri kanısına varıldığı, 

Aydın Valiliği ile yapılan yazışmalardan an
laşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

i İçişleri Bakanı 
12. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-

lu'nun, Gaziantep'in, Nizip ilçesindeki gecekon
ducuların iskânına dair sorusu ve İmar ve İs
kân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı ce
vabı. (7/966) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın İmar ve İskân 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 
Kemal Nebioğlu 

Tekirdağ Milletvekili 
Soru 1. — Gaziantep'e bağlı Nizip ilçesinin 

I gecekondu mahallesinin iskânı konusunda Ba
kanlığa gerekli dokuman ve proje verilmiş mi
dir? Formaliteler ikmal edilmiş midir? 

Soru 2. — 1969 malî yılı bütçesinden bu ko-
| nu ile ilgili bir tahsisat ayrılması mevzmıba-
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his midir? Bu konuda bir karar alınmışsa, ay
rılması düşünülen miktar ne kadardır? 

T. 0. 9 .1 . 1969 
İmar ve İskân Bakanlığı 

Sayı : 15/45 
Konu : Kemal Nebioğ-
lu'nun yazılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 10 . 12 . 1968 gün, Kanunlar Müdür

lüğü 7-966-8078-49236 sayılı yazı. 

Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun 
Gaziantep'in Nizip ilçesindeki gecekonducula
rın iskânına dair yazılı soru önergesi cevabı 
2 nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. Gereğini 
arz ederim. 

Haldun Menteşeoğlu 
İmar ve iskân Bakanı 

Gaziantep iline bağlı Nizip ilçesinin gece
kondu bölgeleri Belediyesince tesbit ve Bakan
lığımızca tasdik olunmuştur. Buna istinaden 
1966, 1967, 1968 yıllarında bu bölgelerin muh
telif ihtiyaçları için cem'an 725 000 Tl. da tah
sis edilmiş, 1969 programında ayrıca ödenek 
ayrılmıştır. 

13. — Kastamonu Milletvekili Âdil Toközlü'-
nün, İller Bankasının belediyelere göndereceği 
hisselere dair sorusu ve İmar ve İskân Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı (7/973) 

12 . 12 . 1968 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İmar ve İskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletinizi arz ve rica ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Âdil Toközlü 

iller Bankasının taşra belediyelerine gön-
denmJekte olduğu belediye hisselerinin son za
manlarda muntazaman gönderilmediği, banka
lara verilen talimata rağmen cari hesapların 
da paraları olmadığından hisselerin gecikmekte 
olduğu ve bunun belediye hizmetlerini aksat
makta bulunduğu bir vakıadır. Sebebinin ve 
bu halin önlenmesi için ne yapıldığının ve ha
len belediye hisselerinden gönderilmemiş, para 
olup olmadığının? 

30 . 1 . 1969 O : 1 

T. O. 9 . 1 . 1969 
imar ve İskân Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 15/42 
Konu : Âdil Tofcözlü'-
nün yazılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 16 . 12 . 1968 gün, Kanunlar Müdür

lüğü 7-973-8143-49540 sayılı yazı. 
Kastamonu Milletvekili Âdil Toközlü'nün 

İller Bankasının belediyelere göndereceği his
selere dair yazılı soru önergesi cevabı 2 nüsha 
olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

imar ve iskân Bakanı 

iller Bankasınca, 16 . 12 . 1968 gününe ka
dar belediyelere gönderilmesi gereken hisse
ler gönderilmişjtir. 

Bundan sonraki hisselerin gönlderilmesinde-
ki aksaklığın başlıca sebeplerinden biri, gelir 
kaynakları ile ilgili kuruluşların hesaplarının 
malî yıla banka hizmetlerinin ise takvim yılı
na bağlı olmasıdır. 

14. — Kastamonu Milletvekili Âdil Toközlü'
nün, 1967 ve 1968 bütçelerine konulan belediye
lere yardım tahsisatına dair sorusu ve İçişleri 
Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı cevabı (7/974) 

12 .12 . 1968 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâleti
nizi arz ve rica ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Âdil Toközlü 

Yıllık geliri 200 bin lirayı geçmiyen beledi
yelere 25 bin liralık yardım gönderilmekte ol
duğu malûmdur. Malye bütçesine konulan 
ödenek 1967 yılından itibaren Bakanlığınız büt
çesine intükal etmişti. 

1967 ve 1968 bütçelerine konulan ödeneğin, 
gelirleri 200 bin lirayı geçmiyen belediyelere 
kifayet edeceği tahmin olunmuş idi. 1967 ve 
1968 yıllarında bâzı belediyelere yardım ya
pılamadığına göre tahsisatın tevziinde pren
siplerin bozulup bozuşmadığında tereddüte dü
şülmüştür. Bu itibarla : 

— 680 — 
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1. — 1067 ve 1968 bütçelerine konulan tah
sisatın hangi belediyelere gönderildiğini göste
rir bir cetvel ile tahsisatın kifayet etmemesi 
sebebinin? 

2. — 1967 de Abana'ya, 1968 de Çatalzey-
tin'e yardım yapılmaması sebebinin? 

T. 0. 10 . 1 . 1969 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İd. an. Md. 
Şb. Md. 2. D. Hs. Şb. Md. 

622 - 402 - 3/874 
Konu : Kastamonu Mil
letvekili Sayın Âdil To-
közlü'nün, Bakanlığımız 
bütçesine konan «Bele
diyelere yardım» ödene
ğine ilişkin yazık soru
su Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 16 . 12 . 1968 gün ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 7/974-8144/49539 
sayılı yazınız. 

1967 ve 1968 malî yılında, belediyelere yar
dım amaciyle, Bakanlığımız bütçesine konulan 
ödeneğin, gelirleri 200 000 lirayı geçmiyen be
lediyelere kifayet edeceği tahmin olunarak ko
nulmasına rağmen bâzı belediyelere mezkûr 
yıllarda yardım yapılamadığına göre, ödeneğin 
dağıtımında prensiplerin bozulup bozulmadığı 
hususunda tereddüde düşüldüğü hakkında Sa
yın Kastamonu Milletvekili Âdil Toközlü tara
fından verilen ve yazılı olarak cevaplandırıl
ması istenilen soru önergesi incelendi: 

1. -— 1967 ve 1968 yılı bütçelerine konulan 
ödeneğin hangi belediyelere tahsis ve tevzi 
edildiğini gösterir, 8 sayfalık cetvel örnekle
ri ilişiktir. 

Evvelce Maliye Bakanlığı bütçesinde yer 
alan bu ödenek, 1967 malî yılı bütçesiyle Ba
kanlığımıza intikal ederken gerek Senatoda 
gerekse Millet Meclisinde söz alan Sayın Par-
lömanterler dağıtımın objektif esaslara bağlan
ması temennisinde bulunmuşlar ve bu haklı ta
lebe tamamen katılan Bakanlığımız, dağıtım 
esaslarını gösteren bir yönetmelik hazırlamış
tır. 

26 . 4 . 1967 gün ve 12583 sayılı Resmî Ga
zetede yayınlanan bu yönetmelikle özellikle 
küçük ve malî imkânları çok sınırlı belediye
lerin güçlendirilmeleri, belediye hizmetlerini 

asgari seviyede de olsa yapacak hale getirilme
leri amaç edinilmiş ve verilmiş olan ödeneğin 
miktarı da göz önünde bulundurularak son 
yıl kesin hesaplarına göre gelirleri 200 000 li
ranın altında kalan belediyeler yardımda ölçü 
olarak alınmıştır. 

Diğer taraftan yardımdan faydalanacak be
lediyelerin toplum kalkınması esprisi içinde 
kendi katkılarını da katarak çok daha yüksek 
maddi değerde yapı ve hizmetler ortaya ko
yabilmeleri için yapılacak yardımın projeye 
müstenidolması esası benimsenmiştir. 

Yönetmelikte yer alan bu prensiplerden 
her hangi bir sapma olmadan, 1967 ve 1968 
yıllarında ilişik cetvellerde yer alan belediye
lerimize genellikle 25 er bin lira verilmiştir. 

Bu itibarla, bütçelere konulan ödeneğin, 
gelirleri 200 000 lirayı geçmiyen belediyelere 
kifayet edeceği yolunda bir tahmin yapılmadı
ğı gibi aksine her yıl ortalama 50 - 60 aded 
arasında yeni belediye teşekkül etmekte olup 
bunlar da esasen düşük gelirli oldukları için 
yardımdan faydalandırılmakta ve öte yan
dan bâzı belediyelerimizin değerli katkılarına 
rağmen başlamış oldukları işleri bitirememiş 
olmaları karşısında bu gibi belediyelere ek bir 
yardım yapmak zarureti olduğundan yardım 
talebeden belediyelerin tamamının istekleri 
karşılanamamaktadır. 

2. — Belediyelerin yardımla ilgili istekleri, 
yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak 
tekemmül ettikten sonra sıraya konmakta; yı
lı içinde karşılanamıyan istekler mütaakıp yıl 
öncelikle ele alınmaktadır. 

Bu sebepledir ki, Abana belediyesinin 1967 
yılında vâki isteği, ödeneğin tevziinden sonra 
Bakanlığımıza intikal ve tekemmül etmiş oldu
ğu için ancak Mayıs 1908 de 25 000 lira gön
derilmek suretiyle 1968 bütçesindeki ödenekten 
karşılandığı gibi Çatalzeytin Belediyesinin mü
racaatı da 1969 yılı ödeneğinin dağıtımı sıra
sında göz önüne alınacaktır. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

İçişleri Bakanı 

Not : Bu cevaba ilişik cetveller kesafeti se
bebiyle Tutanak Dergisinde yayımlanamadığın-
dan, aslı dosyasına konulmuş olup bir sureti de 
soru sahibine verilmiştir. 
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15. — Kastamonu Milletvekili Âdil Toköz
lü'nün, Kastamonu Adalet binası koridorunun. 
genişletilmesine ve yeni bir cezaevi in§a edilme
sine dair sorusu ve Adalet Bakam Hasan Din-
çer'in yazılı cevabı (7/975) 

12 .12 . 1968 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi rica ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Âdil Toközlü 

1. — Kastamonu Adalet binası koridoru 
çok dardır. Vaktiyle bina yapılırken projeyi 
yapan ve kabul edenlerin hataları vardır. Bi
nanın arkasındaki arsanın durumu müsaittir. 
Bu koridorun genişletilmesi zaruridir. Bunun 
için ne düşünülmektedir? 

2. — Kastamonu Cezaevi Hükümet Konağı
na bitişiktir. Geçenlerde bir de yangın geçir
miştir. Cezaevinin şehrin münasip bir yerine 
alınması öteden beri düşünülmekte idi. Yeni 
bir cezaevi yapımına ihtiyaç vardır. Hazine 
arazisinden bir arsa tedariki de mümkün oldu
ğuna göre bir cezaevi yapımının ne vakit müm
kün olacağının? 

3. —r- Küre'de cezaevi yoktur. Buraya da 
bir cezaevi yapılması zaruridir. Ne vakit yapı
lacağı düşünülmektedir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

C. ve T. E. Gn. Müdürlüğü Ks: 6 
Sayı : 3268 24 . 1 . 1969 

Konu : Kastamonu Cezaevi ve 
Adalet Binası Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16 . 12 . 1968 gün ve 8145/49537 -

7/975 sayılı yazı. 
Kastamonu Milletvekili Sayın Âdil Toközlü 

tarafından Kastamonu'da bir Adalet Binası ve 
Cezaevi ile Küre Cezaevi hakkındaki sorusuna 
cevaplarımı arz ediyorum. 

1. Kastamonu Adalet Binası koridorlarının 
genişletilmesi imkânlarının araştırılması ve 
mümkün görüldüğü takdirde gerekli projenin 
tanzimi için keyfiyet Bayındırlık Bakanlığına 
intikal ettirilmiştir. 

2. Bu yer Cezaevi inşaatı da 1989 progra
mına alınmıştır. 

3. Cezaevleri inşaatı, tehirleri asla tecviz 
edilmiyecek derecede harap ve mahallinde kira 
ile bina bulunamıyan, hükümlü hareketi fazla 
olanlar başa alınmak suretiyle bir programa 
bağlanmış olup bu sırayı takiben Küre'de de 
bir cezaevi yapılacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Hasan Dinçer 

Adalet Bakanı 

16. •—• Kastamonu Milletvekili Âdil Toközlü'-
nün, Kastamonu'ya bağlı İnebolu, Abana ve 
Araç, Sağlık tesislerinin operatör, doktor, sağ
lık memuru ve ebe ihtiyacına dair sorusu ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Öz
kan'ın yazılı cevabı (7/976) 

12 . 12 . 1968 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletinizi rica ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Âdil Toközlü 

1. İnebolu Devlet Hastanesi Operatörü baş
ka bir yere atanmış, yerine henüz birisi tâyin 
edilmemiştir. Sahil ilçelerimizin merkezi vaziye
tinde bulunan inebolu hastanesinde Operatör 
olmaması, âcil vakalara anında müdahale edile-
miyeceği için arzu edilmiyen acıklı hallerin ta-
kaddüsüne sebebolacaktır. Kış dolayısiyle yolla
rın da kapanacağı bir sırada bu ihtiyacın acilen 
karşılanması? 

2. Abana'da halk tarafından yapılmış bir 
sağlık merkezi vardır. Buranın köy haline ge
tirildiği ve sonradan ilçe olduğu malûmdur. Bu 
ilçeye, sağlık merkezine de bakmak üzere bir 
Hükümet doktorunun tâyinini ilgililerden şifa
hen rica etmiş idim. Kış gelmiştir. İhtiyaç mey
dandadır. Bir doktorun ne vakit tâyin edile
ceğinin? 

3. Araş ilçesine bağlı Boyalı bucağında 
sağlık memuru ve ebe yoktur. Yolu olmıyan, 
kış günleri ağır hastalarını kadere bırakan bu 
bucak için yapılan temenni ve şikâyetler nazara 
alınmamaktadır. Bura halkının sağlıklarını ko
rumak için hiç olmazsa bir sağlık memuru ile 
belediye teşkilâtı olmadığına göre bir ebenin 
acilen tâyininin ne zaman mümkün olacağının? 
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T. 0. 
Sağlık ve Sosyal 21.1.1969 

Yardım Bakanlığı 
Konu : Kastamonu Milletvekili 
Âdil Toközlü tarafından verilen 
Abana ve Araç sağlık tesisle
rinin personel ihtiyacı üzerinde
ki yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 16 . 12 . 1968 tarih ve Genel Sekre

terlik Kanunlar Müdürlüğü 7/976-8146/49541 
sayılı yazınız. 

Kastamonu Milletvekili Sayın Âdil Toköz
lü tarafından verilen 12 . 12 . 1968 tarihli ya
zılı soru önergesine cevabım ekte sunulmuştur. 
Arz ederim. 

Saygılarımla. 
Vedat Âli Özkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Kastamonu Milletvekili Sayın Âdil Toközlü 
tarafından verilen 12 . 12 . 1968 tarihli yazılı 

soru önergesine cevabım. 
1. İnebolu ilçesi Devlet Hastanesi opera

törlüğüne aynı hastanenin eski Operotörü Dr. 
Erdoğan Alpay'ın tâyini yapılmıştır. 

2. Abana ilçesine ilk imkânda Hükümet 
tabibi tâyini yapılacaktır. Bu süreye kadar 
Bozkurt ilçesi Hükümet Tabibi Dr. Cevat Kan
tarcı 6245 sayılı Kanunun 42 nci maddesi uya
rınca haftanın üç günü Abana ilçesinde görev
lendirilmiştir. 

3. Araç ilçesine bağlı Boyalı nahiyesine il 
dahilindeki ebe va sağlık memurlarından birer 
tane verilmesi için Kastamonu Valiliğine emir 
verilmiştir. 

Vedat Âli Özkan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

17. — Kastamonu Milletvekili Âdil Toközlü'-
nün, mütaahhit ve diğer ilgililerin istihkakla-
nnm zamanında ödenmesine dair sorusu ve 
Maliye Bakam Cihat Bilgehan'ın yazılı cevabı 
(7/979) 

11 . 12 . 1968 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâleti
nizi rica ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Âdil Toközlü 

30 . 1 . 1969 O : 1 

Bütçeden gerek merkez ve gerek taşraya 
gönderilen tediye emirleri muhteviyatının 
tahakkukunda ödenmek üzere Hazinenin taş
rada mevcut paralan kifayetsiz bulunan mal-
sandıklan ihtiyacının zamanında karşılanması 
ve tediye muvazenesinin bu suretle sağlanması 
muktazi bulunduğu halde bir iki yıldır mal-
sandıklarınca mütaahhit ve sair istihkak sahip
lerinin paralarının zamanında ödenmemesin
den ilgililerin müşkül duruma düştükleri Dev
let Su İşleri, Karayolları, YSE kuruluşların
dan alacaklı bulunanların bilhassa nazari dik
kati celbetmekte olduğu, özel idare alacakla
rının da vaktinde ödenmediği bir vakıadır. 
İstihkakların zamanında ödenmesinin neticele
rini malî ve hukukî yönden izahına lüzum gör- -
mem. Devamı her bakımdan Devletin malî iti
bariyle alâkası bulunan bu hale son verilmesi 
için ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 13.1.1969 

Hazine Genel Müdürlüğü 
ve Milletlerarası iktisadi 

İşbirliği Teşkilâtı 
iç Tediyeler Say. Md. 

Sayı : 53202/37 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Sekreterlik : 
İlgi: 16 . 12 . 1968 gün ve 7/979-8149/49544 

sayılı yazınız : 
Mütaahhit ve diğer istihkakların zamanın

da ödenmesine dair Kastamonu Milletvekili 
Âdil Toközlü tarafından verilen soru önergesine 
ait cevabımız ilişik olarak sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Cihat Bilgehan 
Maliye Bakanı 

Kastamonu Milletvekili Sayın Âdil Toközlü'-
nün, ödemelerle ilgili yazılı soru önergesine 

ait cevabımız aşağıda arz edilmiştir. 
Sayın Milletvekili yazılı soru önergesinde, 

taşra malsandıklarımn nakit ihtiyaçlarının Ha
zinece zamanında karşılanmaması dolayısiyle 
bir iki yıldır malsandıklarmca mütaahhit ve 
sair istihkakların ödenmesinde gecikmeler ol
duğu ve bu yüzden ilgililerin müşkül duruma 
düştükleri, bu durumun daha ziyade Devlet 
Su İşleri, Karayolları, YSE kuruluşlarında 
bilhassa nazarı dikkati celbetmekte olduğunu 
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belirtmekte, Devletin malî itibariyle ilgili bu
lunan bu hale son verilmesi için ne gibi ted
birler düşünüldüğünü sormaktadır. 

'Bakanlığıma bağlı saymanlıkların nakit 
ihtiyaçları, Hazinece karşılanmakta ve para 
tevziatı saymanlıkların talepleri, harcamala
rın nev'i ve o andaki Hazine durumu göz önün
de bulundurularak yapılmaktadır. 

Bu itibarla, mevcut paraları kifayetsiz bu
lunan taşra malsandıklarmm talepleri, ödeme-
lerdeki gecikmeleri önlemek üzere zamanında 
karşılanmaya çalışılmaktadır. Vâki olan bâzı 
geçici aksaklıklar bakanlığımca alınan tedbir
ler sonunda derhal giderilmektedir. 

Sayın Âdil Toközlü'nün bu konuda müste
rih olmasını, bakanlığımca saymanlıkların 
nakit talepleri üzerinde hassasiyetle duruldu
ğunu bilgilerine arz ederim. 

18. —• Samsun Milletvekili Yanar Akal'm, 
Samsun'un Ayvacık bucağının bulunduğu kı
yı île Eynel köyünün bulunduğu kıyı arasın
da köprü yapılmasına dair sorusu ve Bayın
dırlık Bakanı Orhan Alp'in yazılı cevabı (7/982) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aaşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Ba

yındırlık Bakanı tarafından cevaplandırılmasını 
arz ve rica ederim. 

Samsun Milletvekili 
Yaşar Akal 

Ayvacık nahiyesi ile Eynel ve daha 20 ye 
yakın köyün bulunduğu kıyı arasından Yeşilır-
mak akmaktadır. 

Ayvacık nahiye olduğundan Eynel köyünün 
bulunduğu kısımdan 20 ye yakın köy halkı ge
rek resmî işleri için gerekse Ayvacıkta her 
Pazartesi pazar kurulduğundan ve çarşı oldu
ğundan alış - veriş için Ayvacık nahiyesine gel
mek zorundadırlar. 

Lâkin bu iki kıyı arasından bir tek köprü da
hi yoktur. Halk Kış ve Yaz karşıdan karşıya 
kayıklarla geçmektedirler. Fakat bilindiği gibi 
Yeşilırmak büyük bir nehirdir. Bilhassa taşkın 
zamanları karşıdan karşıya geçmek çok zor hat
tâ imkânsız hale gelmektedir. 

Bu sebeple her yıl en az 7 - 8 vatandaşımız 
bu ırmakta karşıdan karşıya geçerken boğularak 
ölmektedirler. 

Bu iki kıyı arasına köprü yapılması için ya
pılan müracatler bugüne kadar sonuç vermemiş
tir. 

Hattâ bir halat köprü yapılması dahi sağla
namamıştır. 

Şimdi : 
1. Ayvacık nahiyesinin bulunduğu kıyı ile 

Eynel köyünün bulunduğu kıyı arasına bir köp
rü yapılması düşünülmekte midir? 

2. Bu köprü ne zaman yapılacaktır? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 13 . 1 . 1969 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 23 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16 . 12 . 1968 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 7-982/8152-49548 sayılı yazınız. 
Samsun'un Ayvacık bucağının bulunduğu 

kıyı ile Eynel köyünün bulunduğu iki kıyı ara
sındaki köprünün yapılmasına dair Samsun Mil
letvekili Saym Yaşar Akal'm yazılı sorusu Köy 
İşleri Bakanlığını ilgilendirmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Bayındırlık Bakanı 

Orhan Alp 

19. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, Aydın'ın bâzı ilçelerine bağlı bucak ve 
kasabalarda ortaokul açılmasına dair sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı İlhamı Ertem'in yazılı 
cevabı (7/983) 

11 . 12 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba

kanı tarafından, yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
M. Şükrü Koç 

Aydın Milletvekili 

Anayasamız, bütün Türk vatandaşlarının eği
tim hakkına sahibolduğunu, Devletin de bu hak
kın kullanılması için, eğitimde fırsat ve imkân 
eşitliğini sağlamakla görevli bulunduğunu kabul 
etmiştir. Eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini 
sağlamanın birinci tedbiri, bütün Türk çocuk
larının gidebileceği eğitim kurumlarını Devlet 
eliyle açmak ve işletmektir. Türkiye 1940 yılın
dan beri, zaman zaman duraklıyan, bir ilköğreti-
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mi gerçekleştirme plânı yapmıştır. Birçok ka
nunlar çıkarılmıştır. Fakat beş yıllık ilköğre-
nim imkânı, bugün, Türkiye'nin muhtaçoldu-
ğu vasıfta insan yetiştirmeye yeterli değildir. 
özellikle, meslekî eğitimin alt kademesi olarak 
ortaokula alnıdıktan sonra, nüfusun % 70 nin 
oturduğu köy bölgelerindeki çocuklarımızın al
dıkları ilkokul diploması; ileri kademelerdeki 
eğitim Marnından yeterli bir belge olamamak
tadır. 

Bu bakımdan, toplum ve Devlet hizmetlerine 
bütün Türk çocuklarının katılabilmesi için, mec
buri ve parasız eğitim seviyesinin 8 yıla çıkarıl
ması şarttır. Bu şüphesiz, derhal ve hemen 
yerine getirilmesi imkânsız bir iş gibi gösterile
cektir. Bunu yurt çapında uygulamaya başla
manın ilk tedbiri, Devlet eliyle parasız ? yatılı 
okul ve burs sayısını artırmaktır, Bunun yanın
da, bir plân içinde, nüfusu, merkezde 2 000 civa
rında olan, etrafındaki köylerle birlikte 3 000 ni 
tamamhyan köy ve kasabalarda, ortaolmlların 
açılmasına hız vermek gerekmektedir. Haliha
zırda, ortaokul öğretmen sıkıntısı bulunmamak
ta, birçok öğretmen ise tâyinleri için sıra bekler 
duruma gelinmiş bulunmaktadır. 

Bu zaruretlerle : 
1. 1969 - 1970 yılından itibaren, Aydın ili 

merkez ilçesinde Dalama kasabası, Baltaköy ve 
Acarlar köylerinde, 

Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli kasabasında, 
Çine ilçesine bağlı Karpuzlu bucağında, 
Bozdoğan ilçesine bağlı Yazıkent bucağında, 
Söke ilçesine bağlı Sarıkemer kasabası ve 

Akköy, Atburgazı bucaklarında, 
Germencik ilçesine bağlı Mursalh ve Ortak

lar kasabalarında, ortaokul açılması düşünül
mekte midir? 

2. Düşünülmekteyse, buralarda açılacak 
okullar için, bina ve tesis hazırlığına girişilmiş 
midir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 14 . 1 . 1969 

özel 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 16 . 12 . 1968 gün ve 8153/49549-7/983 
sayılı yazınız. 

Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, Ay-
dın'm bâzı ilçelerine bağlı bucak ve kasabalar
da ortaokul açılmasına dair verdiği yazılı soru 

önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

ilhami Ertem 
Millî Eğitim Bakanı 

Aydın Milletvekili Sayın M. Şükrü Koç'un, 
Aydın'in bâzı ilçelerine bağlı bucak ve kasaba
larda ortaokul açılmasına dair 11 . 12 . 1968 

tarihli yazılı soru önergesine cevabımız 
1. Bakanlığımızca ortaokullar; ilkokulu bi

tirmiş olan öğrencilerin genel eğitimlerinin yaş 
ve fikir seviyelerine uygun surette sağlanması, 
çevrenin ekonomik özellikleri de göz önünde bu
lundurularak öğrencilerin ilgi, istidat ve kabili
yetlerinin meydana çıkarılıp geliştirilmesi; 
öğrencilerin daha sonraki eğitim ve öğretim ka
demelerini takip için gerekli bilgi ve maharet
lerle ehliyetli hale getirilmeleri ve hayata atıl
mak istiyenlere tutacakları işlerde basarı şartla
rının esaslarının kavratılması ile görevli bir 
kurum olarak kabul edilmekte, programlan ve 
yönetmelikleri bu esasa göre hazırlanmaktadır. 

2. Bütün vatandaşlarımıza eğitimde fırsat 
ve imkân eşitliğini sağlamayı görev edinen Ba
kanlığımız büyük yerleşme merkezlerinin dışın
da yaşıyan çocuklarımızı da orta öğreniminden 
faydanlandırmak amaciyle bucak, • kasaba ve 
köylerde de ortaokullar açmak çabası içerisin
dedir. Bu düşünceyle 1968 -1969 öğretim yılın
da hizmete giren 191 ortaokuldan 57 si il mer
kezlerinde, 74 ü bucak merkezlerinde, 60 ı da 
kasaba ve köylerde açılmıştır. 

Çalışmalarımız gelecek yıllarda da aynı hızla 
devam edecek ve yurdumuzda bugün nüfusu 
2 000 den fazla fakat ortaokuldan mahrum bir
çok bucak, kasaba ve köylerimiz okula kavuştu
rulacaktır. 

Ancak, çalışmalarımız bir program dâhilinde 
yürütülmekte ve merkez nüfusu, çevre özelliği, 
elde edilecek bütçe imkânları dikkate alınacak 
bir öncelik sırası takibedilmektedir. 

Bu sebeplerle; 
a) Aydın ili Dalama kasabası, Baltaköy, 

Acarlar köyü, İsabeyli kasabası, Karpuzlu bu
cağı, Yazıkent bucağı, Sarıkemer kasabası, 
Akköy, Atburgazi bucakları, Mursalh, Ortaklar 
kasabalarının durumları 1969 -1970 öğretim yı
lı okul açma programı üzerinde yurt çapındaki 
çalışmalarımızda incelenip değerlendirileceğin
den bu merkezlerdeki gelecek öğretim yılında 
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ortaokul açılıp açılmıyacağı hakkında şimdiden 
karar vermek mümkün değildir. 

b) Ortaokul yatırım programımız da okul 
açma programı çalışmalarımıza paralel olarak 
yürütülmektedir. Bu itibarla, sözü edilen mer
kezlerde bina yapımı ve tesis hazırlığı işine gi
rişmek bugünden mümkün değildir. 

20. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Trabzon'daki stadyumun ıslahına ve diğer spor 
branşlarına da ilgi gösterilmesine dair sorusu ve 
Devlet Bakanı Kâmil Ocalc'm yazılı cevabı 
(7/988) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdtki sorumun Devlet Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica 
ederim. 

19 . 12 . 1968 
Trabzon Milletvekili 

Ahmet Şener 

Trabzon ilimizin tarihî, sosyal, ekonomik ve 
coğrafi balamdan ne kadar sporla ilgili olduğu, 
ayrıca tarihî seyri, bakımından Türkiye sporuna 
yetiştirdiği üstün kabiliyetli elemanları hepimiz
ce malûmdur. Bu gerekçe ile şu sorularımın ya
zılı olarak cevaplandırılması : 

1. Trabzon'da mevcut stadyum ihtiyaca ce
vap vermekten uzaktır. Deniz tarafındaki tri
bün ne zaman kapalı hale getirilecektir? 

2. Kapalı tribünün altında bulunan soyun
ma odalarının ıslahı ne zaman ele alınacaktır? 

3. Kpılarına numaralı turnike konulması za
ruret halindedir. Ele alınıp almmıyacağmı bil
mek isterim. 

4. Trabzon bölgesinde antraman sahamız 
yoktur. Bu lüzumlu tesise Trabzon sporcuları 
ne zaman kavuşturulacaktır? 

5. Trabzon bölgesi atıcılık branşında büyük 
dereceler kazanmıştır. Bu bölgenin gençlerini 
daha iyi yetiştirmek için bir artış poligonuna 
kavuşturulması düşünülüyor mu? 

6. Trabzon bölgesinin bir yüzme havuzu 
yoktur. Bölgemizin bu branşdaki noksanlığını 
gidermek için ne düşünülüyor? 

7. Trabzon'a, yetişmiş ve sporu seven bir 
bölge müdürü tâyininin düşünülüp düşünülme
diği? 

8. Kapalı spor salonunda mevcut noksanlar 
ne zaman tamamlandırılarak faaliyete geçecek
tir? 

9. Trabzon iSpor Kulübünün mevcut arsası 
üzerinde ihtiyaca uygun ve Trabzon gençliğine 
yakışır bir lokal yapılması düşünülüyor mu? 

Devlet Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 18 . 1 . 1969 

Sayı : 2600 

Millet Meclisi Başkanlığına 
27 . 12 . 1968 ve 7/988 sayılı T. B. M. M. Ge

nel Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğü ifadeli ya
zınıza. 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in yazılı 
olarak cevaplandırılmasını istediği hususlar 
3 nüsha olarak ilişikte takdim edilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 

Kâmil Ocak 
Devlet Bakanı 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

18 . 1 . 1969 
özel Kalem Müdürlüğü 

2600 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1. Prensibolarak kapalı tribün yapılmamak

tadır. Kaldı ki Trabzon, da Batı tribünü tama
men kapalı ve yeni onarılmıştır. 

2. 1968 tahsisatımız bitmiştir, 1969 yılında 
ele alınacaktır. 

3. 1968 tahsisatımız bitmiştir, 1969 yılında 
yaptırılacaktır. 

4. Trabzon Bölgesinde stadın yanında evsaf -
lı bir antreman sahamız vardır. 

5. 1970 programında bir kapalı atış poligo
nu düşünülmüştür. 

6. 1970 programında 25 metrelik bir kapalı 
yüzme havuzu düşünülmüştür. 

7. Yetki Bölge Başkanı olan Vali de olması 
hasebiyle bu durum vilâyete intikal ettirilmiştir. 

8. Kapalı spor salonunun geçici kabulü ya
pılmış ve faaliyete hazırdır. Bu kere fin hama
mı da monte edilmiştir. 

9. 7258 sayılı Kanun bize ancak spor tesis
leri yapmak ve spor faaliyetlerine para harcama
ya müsaade etmektedir. Bunların dışında her 
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hangi bir şey ve meselâ Kulüp Lokali yapmaya 
Kanunumuz müsait değildir. 

Kâmil Ocak 
Devlet Bakanı 

21. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Sam
sun'da eğitim ödeneklerini alanuyan öğretmenle
re dair sorusu ve Millî Eğitim Bakam İlhami 
Ertem'in yazılı cevabı (7/991) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanlığın
ca yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
rica ederim. 

İlyas Kılıç 
Samsun Milletvekili 

Sual : 
Samsun'da, öğretmenlerin 1968 yılına ait öde

neklerinden 4 aylık eğitim ödeneklerini henüz 
alamamış olduklarını bize gelen mektuplardan 
öğreniyoruz. 

Bilinen maddi sıkıntı içinde olan öğretmenler 
için büyük bir destek olabilecek olan ödeneklerin 
bugüne kadar neden verilmediğinin sebeplerini 
açıklar mısınız? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 23 . 1 . 1969 

Özel 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3 . 1 . 1969 tartı ve 8242/49973-7/991 
»ayılı yazınız. 

Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'ın, Samsun'da 
eğitim ödeneklerini alamıyan öğretmenlere dair 
verdiği yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

İlhami Ertem 
Millî Eğitim Bakanı 

Samsun Milletvekili Sayın ilyas Kılıç'ın, 
iSamsun'da eğitim ödeneklerini alamıyan öğret
menlere dair yazılı soru önergesine cevabımız. 

1968 malî yılında 12.000/12.731 nci eğitim 
ödeneği bölüm ve maddesinden bütçeye ayrılan 
ödenek miktarı 134 000 000 liradır. 

Daha önce er ve stajyer öğretmenlere, 443 sa
yılı Kanunun uygulandığı 1964 malî yılın
dan bu yana eğitim ödeneği verilmemekte 
iken, Sayıştay Başkanığının 23 . 9 . 1967 gün 
ve 115908-855/3268 sayılı yazısı ile er ve staj
yer öğretmenlerin de eğitim ödeneğinden fayda
lanacakları açıklanmıştır. 

Bu durumda eğitim ödeneği almaya hak ka
zanan er ve stajyer öğretmenlerin 1964, 1965, 
1966 ve 1967 malî yıllarından düyuna kalan ala
caklarını karşılamak amaciyle 1968 malî yılı Büt
çesiyle alman 134 000 000 liradan 66 582 500 li
rası geçen yıllar borçlarına aktarılarak iller say
manlıklarına gönderilmiş ve hak sahiplerine 
ödenmiştir. 

1968 malî yılı bütçjesiyle alınan' ödenekten 
geçen yıllar borçlarına aktarılan miktar düşül
dükten sonra elde kalan 67 417 500 liralık öde
nek malî yıl başından Temmuz ayı sonuna ka
dar olan eğitim ödeneği ihtiyacını karşılayabil-
miştir. 

Ağustos ayı başından malî yıl sonuna kaldar 
olan eğitim ödeneği ihtiyacı için de 81 000 000 li-
ralik ek ödenek tahsisi hususundaki kanun ta
sarısı Büyük Millet Meclisince kabul edilmiştir. 
il ve ilçelerce talebedilen ödeneklerin tamamı 
Ocak 1969 sonuna kadar mahallî saymanlıklara 
gönderilmiş olacaktır. 

22. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'-
nun, İmar ve İskân Bakanlığınca hazırlanan ta
sarılara dair sorusu ve İmar ve İskân Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı (7/994) 

25 . 12 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların lütfen imar ve iskân 
Bakanımız tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygı ile arz ve rica ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Aziz Zeytinoğlu 

1. 1965 yılından bugüne kadar Bakanlıkça 
ne gibi kanun teklif leri yapılmıştır ve bunlardan 
hangileri kanunlaşmış ve hangileri Meclis komis
yon veya gündemindedir? 
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T. O. 
İmar ve İskân Bakanlığı 9 . 1 . 1969 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 15/35 
Konu : Aziz Zeytinoğlu'nun yazılı 
sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3 . 1 . 1969 gün, Kanunlar Müdürlüğü 

7-994-8269-5O055 sayılı yazı. 
Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun 

imar ve iskân Bakanlığınca hazırlanan tasarı
lara dair yazılı soru önergesine verilen cevap 
2 nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

imar ve iskân Bakanı 

1. imar ve iskân Bakanlığı Kuruluş ve vazifeleri hakkın
daki Kanunun 12 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

2. Gecekondu kanun tasarısı 

3. 4947 sayılı T. Emlâk Krödi Bankası Kanununun 6143 
sayılı Kanunla değişik 5 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı 

4. Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak ted
birlerle yapılacak yardımlara dair 7269 sayılı Kanunda 
yapılan değişikliklerle ilgili tasarı 

5. Arsa Ofisi kanun tasarısı 

6. Konut kanunu tasarısı 

7. imar ve İskâtı Bakanlığı Kuruluş ve vazifeleri hakkındaki 
7116 sayılı Kanunun 3 ve 7 nci maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir madde eklenmesine ve 3656 sayılı 
Kanuna bağlı 1 sayılı ve (D) işaretli cetvelin imar ve 
İskân Bakanlığı kısmında değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı 

8. 6785 sayılı İmar Kanununda değişiklikler yapılması hak
kında kanun tasarısı 

18 . 1 . 1966 gününde 710 sayı ile 
kanunlaşmıştır. 
20 . 7 . 1966 gününde 775 sayı ile 
kanunlaşmıştır. 

15 . 11 . 1966 gününde 783 sayı 
ile kanunlaşmıştır. 

17 . 7 . 1968 gününde 1051 sayı 
ile kanunlaşmıştır. 
Millet Meclisi Genel Kurul gün
demindedir. 
Millet Meclisi Genel Kurul gün
demindedir. 

Millet Meclisi Genel Kurul gün
demindedir. 

Millet Meclisi Geçici Komisyo
nundadır. 
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23. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Çalışma Bakanlığınca hazırlanan tasarı
lara dair sorusu ve Çalışma Bakanı H. Turgut 
Toker'in yazılı cevabı (7/995) 

25 . 12 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıidaki hususların lütfen Çalışma Baka

nımız tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygı ile arz ve rica ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Aziz Zeytinoğlu 

1. 1965 yılından bugüne kadar Bakanlık
ça ne gibi kanun teklifleri yapılmıştır ve bun
lardan hangileri kanunlaşmış ve hangileri Mec
lis, Komisyon veya gündemdedir? 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : 37-3/^37 

15 . 1 . 1969 

Millet Meclisli Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğü ifadeli 3 . 1 . 1969 gün ve 7/995-8270/50056 
sayılı yazıları 

Yukarda gün ve sayısı belirtilen yazılarına 
ekli Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu ta
rafından verilen yazılı soru önergesine cevap 
teşkil eden çizelgenin ilişikte sunulduğunu arz 
öderim. 

Turgut Toker 
Çalışma Bakanı 

1965 yılından bugüne kadar Çalışma Bakanlığınca hazırlanmış 
durumu 

Tasarının adı 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünda yapılan bâzı deği
şikliklerin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun ta
sarısı 

Eşit değerde iş için erkek ve kadın işçiler arasında ücret eşit
liği hakkında 100 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

İş ve meslek bakımından ayırım hakkında 111 sayılı Milletler
arası Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kırallığı arasında imzalanan 
Sosyal Güvenlik hakkındaki Genel Sözleşmenin uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı 

Makamlardan korunmaya dair 119 sayılı Milletlerarası Çalış
ma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı 

116 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı arasında imzalanan 
Sosyal Güvenlik hakkında Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı 

bulunan kanun tasarılarının 

Durum 

13 . 12 . 1966 tarih ve 809 sayılı 
Kanunla yürürlüğe girmiştir. 

13 . 12 . 1966 tarih ve 810 sayılı 
Kanunla yürürlüğe girmiştir. 

13 . 12 . 1966 tarih ve 811 sayılı 
Kanunla yürürlüğe girmiştir. 

27 . 4 . 1967 tarih ve 8661 sayılı 
Kanunla yürürlüğe girmiştir. 

23 . 5 . 1967 tarih ve 872 sayılı 
Kanunla yürürlüğe girmiştir. 

4 . 5 . 1967 tarih ve 862 sayılı 
Kanunla yürürlüğe girmiştir. 

23 . 5 . 1967 tarih ve 873 sayılı 
Kanunla yürürlüğe girmiştir. 
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Tasarının adı 

30 . 1 . 1969 O 

Durum 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Genel Müdürlüğü iş
çileri Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muave
net Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkında 
kanun tasarısı 

İşçilerin iyonizan radyasyonlara karşı korunması hakkında 115 
sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

23 . 1 . 1968 tarih ve 991 sayılı 
Kanunla yürürlüğe girmiştir. 

7 . 3 . 1968 tarih ve 1033 sayılı 
Kanunla yürürlüğe girmiştir. 

Millet Meclisi gündemindedir. 

Tarımda asgari ücret tesbiti usulleri hakkında 99 sayılı Millet
lerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı 
228 sayılı Emekli Sandıklan ile Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm 
Sigortaları kanunlanna tabi hizmetlerin birleştirilmesi hakkın
daki Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı Millet Meclisi gündemindedir 
Çalışma Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkkında 4841 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve yeni madde
ler eklenmesi ve bu kanuna ek 6050 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı çizelgenin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

Tanm alanında îş ve İşçi Bulma Aracıları hakkında kanun ta
sarısı 

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi bir maddesinin kaldırılması ve bu kanuna bâzı mad
deler ile 8 geçjici madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123 ncü maddesinin 
5 nci fıkrasının kaldırılması hakkında kanun tasarısı 

'Sosyal güvenliğin asgari normları hakkında 102 sayılı Millet
lerarası Sözleşme hakkında kanun tasarısı 

Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı 

Millet Meclisi Çalışma Komisyo
nunda 11 . 10 . 1968 tarihinde 
kabul edilmiştir. 

23 . 11 . 1965 tarihinde Başba
kanlığa sunulmuştur. Tasarı Mil
let Meclisi Çalışma Komisyonun
da kabul edilerek Adalet Komis
yonuna intikal etmiştir. 

9 . 11 . 1966 tarihli yazımızla 
Başbakanlığa sunulmuştur. 

13 . 11 . 1968 tarihli yazımızla 
Başbakanlığa sunulmuştur. Baş
bakanlık 17 . 12 . 1968 tarihinde 
Millet Meclisi Başkanlığına sun
muştur. 

20 . 5 . 1968 tarihli yazımızla 
Başbakanlığa sunulmuştur. 

20 . 5 . 1968 tarihli yazımızla 
Başbakanlığa sunulmuştur. Baş
bakanlık, 18 . 6 . 1968 tarihinde 
Millet Meclisi Başkanlığına sun
muştur. 
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Tasarının adı 

30 . 1 , 1969 O : 1 

506 sayılı S. S. Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

Olağanüstü Hal însangücü idaresi ve Çalışma Yükümlülüğü 
kanunu tasarısı 

4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde ve fıkralar ek
lenmesine dair kanun tasarısı 

Durum 

3 . 12 . 1968 tarihli yazımızla 
Başbakanlığa sunulmuştur. 

15 . 2 . 1966 tarihli yazımızla 
Başbakanlığa sunulmuştur. Mil
let Meclisi Adalet Komisyonu 
gündemindedir. 

19 . 1 . 1967 tarihli yazımızla 
Başbakanlığa sunulmuştur. 

24. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lunun, İçişleri Bakanlığınca hazırlaman tasarı
lara dair sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk 8ü-
kan'm yazılı cevabı (7/998) 

25 . 12 . 1968 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların lütfen İçişleri Baka
nımız tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygı ile arz ve rica ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Aziz Zeytinoğlu 

1. 1965 yılından bugüne kadar Bakanlıkça 
ne gibi kanun teklifleri yapılmıştır ve bunlar
dan hangileri kanunlaşmış ve hangileri Meclis 
komisyonlarında veya gündemindedir? 

T. O. 
İçişleri Bakanlığı 

Hukuk Müş. 
Şb. Md. : 81 -190/9 

Konu : Eskişehir Milletvekili Aziz 
Zeytinoğlu'nun yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3 . 1 
lik Kanunlar 
sayılı yazınız. 

. 1969 gün ve Genel Sekreter-
Müdürlüğü 7/998/8273/50059 

Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu 
tarafından verilip ilgideki yazılarına bağlı ola-

1 

! rak gelen yazılı soru önergesi ile istediği 
| bilgiyi kapsıyan listeler bağlı olarak sunul

muştur. 
Bu listelerin tetkikinden de anlaşılacağı 

veçhile 10 . 10 . 1965 tarihinden 10 . 1 . 1969 ta
rihine kadar Bakanlığımızca hazırlanan ka
nun tasarısı adedi (38) olup bunlardan (12) 
adedinin kanunlaştığını, (15) adedinin Millet 
Meclisi komisyonlarında veya gündeminde bu
lunduğunu ve (11) adedinin de halen Başba
kanlıkta olduğunu arz ederim. 

11 . 1 . 1969 
İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan 

10 . 10 . 1965 tarihinden 10 1 . 1969 tarihine kadar içişleri Bakanlığınca hazırlanan kanun 
tasarıları 

a) Kanuniyet iktisabedenler : 
1. Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin köy

leriyle birlikte Sakarya iline bağlanmasına dair 
kanun tasarısı. 

(29 . 1 . 1966 gün ve 12213 sayılı Resmî Ga
zete ile yayınlanan (714) sayılı Kanunla Kay
narca ilçesi Sakarya iline bağlanmıştır.) 

2. Çarşı ve mahalle bekçileri kanun tasarısı. (22.7.1966 gün ve 12355 sayılı Resmî Ga
zete ile yayınlanan (772) sayılı Kanunla ka
nuniyet iktisabetmiştir.) 
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3. îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda de
ğişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların 
kaldırılmasına dair 19 . 7 . 1963 tarih ve 306 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı. 

4. Belediye Kanununda değişiklik yapılması
na dair 19 . 7 . 1967 gün ve 307 sayılı Kanunun 
ek üçüncü ve geçici üçüncü maddesinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı. 

6. Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına 
kadrolar ilâvesi hakkında kanun tasarısı. (10 000 
aded polis kadrosu) 

7. 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması hak
kında Kanuna ek kanun tasarısı. 

8. Çarşı ve mahalle bekçileri teşkilâtı ile ilgili 
bütün giderlerin Genel Bütçeden ödenmesi prensi
bine göre ve 772 sayılı Kanunu yürürlükten kal
dırmak maksadiyle hazırlanmış bulunan «Çarşı ve 
Mahalle Bekçileri» kanunu tasarısı. 

9. Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağdı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun. 

10. Abana ve Bozkurt adları ile yeniden iki 
ilçe kurulmasına dair kanun tasarısı. 

11. Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne aidolan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kadrola
rında değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı. 

(17 . 7 . 1967 gün ve 12648 sayılı Resmî Ga
zete ile yayınlanan (905) sayılı Kanunla ka-
nuniyet iktisabetmiştir.) 

(15 . 7 . 1967 tarih ve 12648 sayıllı Resmî Ga
zete ile yayınlanan (904) sayılı Kanunla kanu-
niyet iktisabetmiştir.) 

(26 . 7 . 1967 gün ve 12657 sayılı Resmî Ga
zete ile yayınlanan (912) sayılı Kanunla 
(3 000) podis kadrosu kabul edilmiştir.) 

(26 . 7 . 1967 gün ve 12657 sayılı Resmî Ga
zete ile yayınlanan (911) sayılı Kanunla ka-
nuniyet iktisabetmiştir.) 

( 3 . 8 . 1967 gün ve 12664 sayılı Resmî Ga
zete ile yayınlanan (920) sayılı Kanunla ka-
nuniyet iktisabetmiştir.) 

(29 Şubat 1968 gün ve 12839 sayılı Resmî Ga
zete ile yayınlanan 1016 sayılı Kanunla kanu-
niyet iktisabetmiştir.) 

(17 . 7 . 1968 gün ve 12952 sayılı Resmî Ga
zete ile yayınlanan ve 3 . 7 . 1968 tarihinde 
kabul edilen 1055 sayılı Kanunla Abana ve 
Bozkurt adlariyle yeniden iki ilçe kurulmuş
tur.) 

(22 . 10 . 1968 tarihinde kabul edilen ve 
26 . 10 . 1968 gün ve 13037 sayılı Resmî Ga
zete ile yayınlanan 1067 sayılı Kanunla kanu-
niyet istikabetmiştir.) 

5. Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
18 . 7 . 1963 tarih ve 286 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı. 

(15 . 7 . 1967 tarih ve 12648 sayılı Resmî 
Gazete ile yayınlanan (906) sayılı Kanunla 
kanuniyet iktisabetmiştir.) 
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12. 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvelle
rin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı. 

(Bu kanun tasansı münferidolarak 3 . 10 . 1966 gün ve 81 -190/455 sayılı yazımızla Başbakan
lığa sunulmuş ve Başbakanlıkça 25 . 11 . 1966 tarihli ve 71 - 459/6766 sayı ile Millet Meclisi sevk 
edilen aktarma kanunu tasarısına ithal edilmiş ve 31 Aralık 1966 gün, 12492 sayılı Resmî Gazete ille 
yayınlanan 814 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde yer almıştır.) 

b) Millet Meclisi Komisyonlarında veya 
gündeminde olanlar. 

1. Nüfus kanunu tasarısı. 
2. Genel Nüfus yazımı kanunu tasarısı. 
3. Belediye Cezalan kanun tasarısı. 
4. 2559 sayılı Kanunun 25 nci maddesinin 

değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı. 
5. 2313 sayılı Uyuşturucu maddelerin mu

rakabesi hakkındaki kanunun 23 ve 28 nci mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı. 

6. 1861 sayılı Jandarma Efradı Kanunu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı. 

7. 1706 sayılı Jandarma Kanununda deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı. 

8. — 1111 Sayılı Askerlik Kanununa Geçici 
bir madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 tarih 
ve 341 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilâtı Kanununa geçici üç madde eklenme
sine dair 8 . 8 . 1961 tarih ve 342 sayılı Ka
nunların yürürlükten kaldmlmasma dair ka
nun tasarısı. 

9. 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı. 

10. Asayişe müessir bâzı suçların önlenme
sine dair kanun tasarısı. 

11. Askerî fabrikalarla askerî atölye ve ta
mir müesseselerinde çalışan mütahassıs subay
lara verilecek ihtisas yevmiyesi 4688 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı. 

12. — 1700 sayılı Dahiliye Memurları Ka
nununa geçici bir madde eklenmesine dair ka
nım tasarısı. 

13. 19 Ocak 1963 gün ve 114 sayılı Uçuş 
Hizmetleri Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasansı. 

14. Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı. 

15. 654 sayılı Toplum Zabıtası Kurulması 

hakkında Kanuna ek kanun tasansı. 
c) Başbakanlığa sunulanlar : 
1. idarî MaJhkemeler kanun tasarısı. 
2. Belediye gelirleri kanun tasarısı. 
3. Yangınla mücadele teşkilât ve tedbir

leri kanun tasarısı. 
4. 1700 sayılı Dahiliye Memurlan Kanu

nuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
tasansı. 

5. Belediye kanun tasansı. 
6. 3512 sayılı Cemiyetler Kanununda de

ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı, 
7. Karayolları Trafik kanunu tasansı. 
8. Otel, Motel, han ve pansiyonlarda otu

ran ve çalışanlar ile bina kapıcılarının kimlik
lerinin bildirilmesi hakkında kanun tasarısı. 

9. Uzman Jandarma Kanununun 17 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı. 

10. 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasansı. 

11. (Seçimlerin temel hükümleri ve Seç
men Kütükleri hakkında Kanunun 7 nci mad
desinin 1 bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasansı. 

25. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ta
sarılara dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı Sa
dettin Bilgiç'in yazdı cevabı (7/999) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların lütfen Ulaştırma Ba

kanımız tarafından yazılı olarak cevaplandınl-
masmı saygiyle arz ve rica ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Aziz Zeytinoğlu 

1. 1965 yılından bu güne kadar Bakan
lıkça ne gibi kanun teklifleri yapılmıştır ve 
bunlardan hangileri kanunlaşmış ve hangileri 
meclis komisyonlannda veya gündemindedir? 

— 693 — 



M. Meclisi B : 40 

T. O. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Kayıt No. : 525 - 9/28 - 806 20 . 1 . 1969 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Sekreterlik Kanunlar Md. 
İlgi : 3 . 1 . 1969 tarih ve 7/999 - 8274/50060 

sayılı yazınız. 

Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nun 
«1965 yılından bu güne kadar Ulaştırma Bakan
lığı tarafından ne gibi kanun tasarıları hazırlan
mış ve bunlardan hangileri kanunlaşmış ve han
gileri meclis komisyonlarında veya gündeminde
dir?» mealindeki 25 . 12 . 1968 tarihli, yasılı 
olarak cevaplandırılması talebini muhtevi öner
genin cevabı; emirleri veçhile iki nüsha olarak 
ilişikte takdim olunduğunu arz ederim. 

Dr. Sadettin Bilgiç 
Ulaştırma Bakanı 

Ulaştırma Bakanlığı tarafından 1965 yılından 
bugüne kadar hazırlanan kanun tasarılarından 

I - Kanunlaşanlar : 
a) Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin 

olağanüstü halerde ve savaşta ne suretle yürütü
leceğine dair kanun tasraısı (26 . 7 . 1965 ta
rihinde 697 sayılı kanun olarak yürürlüğe gir
di). 

b) Devlet Demiry oları ve Limanları işlet
mesi Genel Müdürlüğü işçileri Emekli Sandığı 
ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San
dığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hak
kında kanun tasarısı. 

(Bu tasarı Millî Savunma Bakanlığı ve Ça
lışma Bakanlığı ile birlikte hazırlandı. 31.1.1968 
günlü Resmî Gazetede 991 sayılı Kanun ola
rak çıktı). 

c) Rıhtım Resmi kanun tasarısı. 
(Bu tasarı Maliye Bakanlığı ile birlikte ha

zırlandı. 2 . 2 . 1967 günlü Resmî Gazetede 
827 sayılı Kanun olarak çıktı). 

d) 931 sayılı İş Kanununun 110 ncu mad
desinin (A) fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı. 

(Bu tasarı 18 . 7 . 1968 tarihinde 1061 sa
yılı Kanun olarak Resmî Gazetede çıktı). 

e) Bulgaristanla yapılan Hava Ulaştırma 
anlaşmasının onanmasına dair kanun 7.12 .1966 
tarihinde kabul edildi. | 
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Macaristan ile yapılan Hava Ulaştırma an
laşmasının onanmasına dair Kanun 1 . 6 . 1967 
tarihinde kabul edildi. 

f) 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 ncı maddelerinden «iş kâğıtları» ke
limelerinin çıkarılması hakkında kanun tasarısı. 

(Bu kanun 16 . 5 . 1967 tarihinde kabul 
edilerek 26 . 5 . 1967 tarihli Resmî Gazetede 
869 No. lu kanun olarak yayınlandı.) 

II - Millet Meclisi komisyonlarında bekli-
yenler : 

a) Denizde Can ve Mal Koruma kanun ta
sarısı. 

(4922 sayılı Kanun yerine kaim olmak üze
re hazırlanan bu tasarı 19 . 3 . 1966 tarihin
de Millet Meclisi Başkanlığına takdim olun
muştur. Halen Adalet Komisyonundadır). 

b) Posta Biriktirme Sandığı kanun tasarısı. 
(22 . 1 . 1966 tarihinde Millet Meclisi Baş

kanlığına takdim edilmiştir. Halen Bütçe -
Plân Komisyonundadır). 

c) Telsiz kanun tasarısı. 
(3222 sayılı Kanun yerine kaim olmak üze

re hazırlanmış ve 9 . 2 . 1966 tarihinde Mil
let Meclisi Başkanlığına takdim edilmiştir. Ha
len Millî S. Komisyonundadır). 

d) Dünya Posta Birliği Kuruluş yasası ile 
son pro toklu ve bunlara bağlı Birleşmiş Mil
letler Teşkilâtı ile Dünya Posta Birliği arasın
daki anlaşmaların onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı. 

(Bu tasarı 19 . 7 . 1968 tarihinde Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulmuştur.) 

e) Serbest Liman ve Bölge kanun tasarısı. 
(21 . 7 . 1966 tarihinde Millet Meclisi Baş

kanlığına takdim edildi. Halen İçişleri Komis
yonundadır). 

26. — İzmir Milletvekili Mustafa TJyar'ın, 
Uzman Jandarma Çavuşlarına tabanca verilmesi
ne dair sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın 
yazılı cevabı (7/1000) 

26 .12 .1968 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi saygı ile arz ve rica ederim. 

Mustafa Uyar 
izmir Milletvekili 
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635 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ile, Dev
letin askerî birlikleri arasında, Astsubaylara 
yardımcı bir kolluk sınıfı haline getirilen, Uz
man Jandarma çavuşları, görevleri icabı gece 
ve gündüz ve genellike ıssız dağ ve köylerde gö
rev yapmakta olduklarına göre her zaman taşın
ması güç olan resmî otomatik ve uzun namlulu 
tabancanın dışında, (hiç değilse köy muhtarları
na tanınan hak gibi), ücreti kendilerine aidol-
mak üzere, Makina ve Kimya Endüstrisinin ima
li olan 7,65 lik tabanca taşıyabilmeleri hususun
da ne düşünülmektedir? 

T. 0. 
içişleri Bakanlığı 16.1.1969 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

Hukuk iş. Md.: 7500.69.1. Ks.: 141 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Millet Meclisi Genel Sekreterliği Ka

nunlar Müdürlüğünün 3 . 1 . 1969 gün ve 
7/1000/3275/50047 sayılı yasısı. 

izmir Milletvekii Sayın Mustafa Uyar tara
fından verilen, Uzman Jandarma çavuşlarına ta
banca verilmesine ilişkin yazılı soru önergesi in
celendi : 

Uzman Jandarma çavuşlarının hizmet dışın
da da resmî ve sivil elbise ile zatî tabanca taşı
yabilmeleri için Bakanlığımızca hazırlanan ka
nun tasarısı, M. S. B. lığının ancak görev esna
sında şahsi tabanca taşımaları kaydiyle, olumlu 
karşılanmıştır. 

Tasarı, M. S. B. lığının görüşüne uygun ola
rak değiştirilmek suretiyle yeniden düzenlene
rek B. M. M. ne sunulmak üzeredir. 

Uzman jandarmaların adı geçen kurumdan 
tabanca temin edebilmeleri için tasarının ka
nunlaşması gerekmektedir. 

Arz ederim. 

O : 1 

Dr. Faruk Sükan 
İçişleri Bakanı 

27. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'
ın, Kadirli - Osmaniye arasındaki yolun asfalt
lanmasına dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Or
han Alp'in yazılı cevabı (7/1014) 

Millet Mecisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Saym Bayındırlık Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi saygı ile arz ederim. 

13 .1.1969 
Adana Milletvekili 
Mahmut Bozdoğan 

Kadirli - Osmaniye arasındaki stabilize yol, 
yağmur, sel ve bakımsızlıktan harabolmuş ve 
adetâ terk edilmiş bir duruma sokulmuştur. Adı 
geçen ilçeler arasındaki mesafe yaklaşık olarak 
45 Km. olduğu halde, yolun münakaleye imkân 
vermemesi yüzünden, gidiş - geliş Ceyhan üzeri 
yapıldığından bu mesafe, yaklaşık olarak 100 
Km. yi bulmaktadır. Bu ise hem zaman israfına, 
hem yakıt israfına ve hem de trafiğin yoğunlaş
masına sebebolmaktadır. 

Adı geçen ilçeleri birbirine bağlıyan bu sta
bilize yol ne zaman asfaltlanacaktır? 

T. a 
Bayındırlık Bakanlığı 25.1.1969 

Hususi Kalem 
Sayı : 48 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 15 . 1 . 1969 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 7 -1014/8438/50828 sayılı yazınız. 
Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'ın ya

zılı sorusu aşağıda cevaplandırılmıştır. 
46 kilometre zunluktaki Kadirli - Osmaniye 

il yolu mevcut haliyle asfalt kaplama yapımına 
müsait değildir. Söz konusu yolun onarımı 
1969 yılı program tasarısına alınmış olup, çalış
malara müteakip yılda da devam edilecektir. 

Yolun 23 kilometresinin asfalt kaplaması ke
za 1969 yılı program tasarısına dâhildir. Kalan 
kısmın kaplanması, müteakip yılda onarım ça
lışmalarına paralel olarak yapılacaktır. 

Arz ederim. 
Orhan Alp 

Bayındırlık Bakanı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

40 NCI BİRLEŞİM 

30 . 1 . 1969 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - iKlNCÎ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

X 1. — Tütün ve ıtütün tekeli kanunu tasa
rısı ile Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Tütün ziiraati kanunu teklifi ve Manisa Millet
vekili Sami Binicioğlu ile Sinop Milletvekili 
Hilmi İşgüzar'ın, Tütün ve tütün tekeli kanunu 
tjeklifi ve Tarım, Ticaret, İçişleri, Adalet, Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/205, 2/198, 2/362) (S. Sayısı : 674) (Dağıt
ma tarihi : 19 . 3 . 1968) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




