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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda; her iki oturumda da salt çoğunluk sağ-
lananıadı. 

25 Aralık 1969 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 15,35 te son 
verildi 

Başkan 
Başkanvekili 
Sırrı At alay 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zerin T üzün 

Eskişehir 
Ömer TJcuzal 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — istanbul üniversitesi 1966 bütçe yılı 

Kesinhesap kamunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/504; Cumhuriyet Senatosu 1/1017) (S. Sa
yısı : 1284 e 1 nci ek) 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
'tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/499; Cum
huriyet Senatosu 1/1019) (S. Sayısı : 1285 e 
1 nci ek) 

3. — Ceza ve ıslah evleri ile iş yurtlarının 
1961 ve 1962 yılları bilançolarının onanmasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet. Senatosu Bütçe 
ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
3/1054; Cumhuriyet Senatosu 1/1015) (S. Sa
yısı : 1286 ya 1 nci ek) 

4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının 

'Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/388; Cumhuriyet Se
natosu 1/1016) (S. Sayısı : 1287 ye 1 nci ek) 

5. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
kanunu tasarısının. Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İk

tisadi İşler ve Bütçe Ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/606; Cumhuriyet Se
natosu 1/1022) (S. Sayısı : 1312) 

6. — Ege üniversitesi 1966 bütçe yık Ke
sinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu. 

j Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec-
I lisi 3/954; Cumhuriyet Senatosu 1/1021) (S. 
I Sayısı : 1313) 

i 7. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesap 

l kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul 
I olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
i ve Plân Komisyonu raporu (Millet MeeliM 

1/495; Cumhuriyet Senatosu 1/1018) (S. Sa
yısı : 1314) 

8. — Ege Üniversitesinin 1965 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/351, 3/894; Cumhuriyet Senatosu 1/1020) 
(S. Sayısı : 1315) 

9. — Tütün Tanım Satış Kooperatifleri ve 
bölge birlikleriyle Türkiye Tütün Tarım Sa
tış Kooperatifleri Genel Birliği kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi: 1/208; Cumhuriyet Senatosu: 
1/1010) (S. Sayısı : 1316) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Sar.ti : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂİİPLER : Ömer Ucuza! (Eskişehir) Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yaptıracağını. 
(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Karma Bütçe Komisyonunda 

buüunan 15 Sayın Üye ve G-enel Kurulda mev
cut 85 üye ile beraber yeter sayı vardır. 18 nci 
Birleşimi açıyorum. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

i. — Tabiî Üye Haydar Tunçkanut'ın; 31 il- • 
cadele Birliğinin Konya'da yaptığı Yargı orya- ] 
nını protesto mitinginin hâdisesiz geçtiğine ve \ 
Hükümetin her zaman aynı kararlılığı gösterme- \ 
diğine dair demeci ve Devlet Bakeını Refıt Sez- \ 
eyin'in ceveıbı. \ 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat son günlerde i 
saldırı ve tehditlerin, savcı ve yargıçlara yönel- j 
tilen irticaa karşı Hükümeti uyarmak üzere, j 
gündem dışı söz istemişlerdir. j 

Sayın Tunçkanat buyurun, \ 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa- j 
yın senatörler, bugün söz alışımın sebebi, irti- I 
cam son zamanlarda sistemli ve plânlı bir şekil- I 
de üniversite ve gençlikten sonra, Cumhuriyet i 
savcılarına ve yargıçlarına da yönelmiş olduğu- i 
im belirtmektir. Bunun için huzurunuza gelmiş I 
bulunuyorum. j 

Muhterem arkadaşlarını, bir arkadaşımızın j 
2 gün evvel burada yapmış olduğu uyarma ko- j 
nusunda Konya'daki Mücadele Birliğinin tertip
lediği yürüyüş olaysız cereyan etmiştir. Bu ba
kımdan Hükümeti tebrik ederim. Yalnız, Hü
kümet bu konuda her zaman aynı kararlılık ve 
tarafsızlık içinde görülmemektedir. 17 Aralık 
günü BoyabatUa TÖS ve lise binasına yapılan 
saldırılar, irticaın sistemli bir şekilde Boya
bat'ta yeniden baş kaldırmış olduğunu göster
mektedir. 

İçten ve dıştan, merkezi bir yerden, yani bir 
kuruluştan yöneltildiğine hiç şüphe olmıyan bu 
irtica olayları gittikçe vahîm bir hal almaktadır. ! 

Muhterem arkadaşlarım, İçişleri Bakanının; 
Millet Meclisinde, Sinop Milletvekili Hilmi İş
güzar'in vermiş olduğu gensoru önergesi üze
rine yapmış olduğu konuşmayı tutanaklardan 
okumak suretiyle, olayları Hükümetin nasıl kü
çültmekte olduğunu huzurunuzda belirtmek is
tiyorum. 

Sayın senatörler, İçişleri Bakanının o gün 
bu konu ile ilgili yapmış olduğu konuşmasını 
tutanaklardan okuyorum. «Kanunsuz davra
nışlar karsısında reaksiyonel olma, halkımızın 
mizacıdır, hasletidir. Haksızlığı, Türk Milleti 
kabul etmez, Kanunsuz davranışlardan Türk 
Milleti hoşlanmaz. Büyük Milletimizin bu has
letini bildiğimiz için ayın onikisinde, daha boy
kotlar başlamadan evveli, şifre ile Valilere ta
limat verelim, öğretmenlerimizin yapmakta ol
duğu bu hareket kanunsuzdur. Memurin kanu-
ı una, Personel Kanununa, Personel Sendikası 
Kanununa ve Türk Ceza Kanununa aykırıdır. 

Öğretmenlerin arzu ve taleplerinin müna
kaşası ayrı bir konudur. Ama, yapılan hare-'^ 
ket, şu bahsettiğim kanunları çiğniyen bir ha
rekettir. Bunun karşısında büyük milletimiz 
müteessir olur, reaksiyonel bir duruma geçe
bilir. Birtakım yürüyüşler yapılabilir, bunlar 
için tedbir alınır, yürüyüş için talepte bulu
nanlarla muslihane etmas temin ediniz, vaz
geçirmeye çalışınız, tecavüzkâr hiçbir hareket 
istemiyoruz dedik. Tedbirlerini aldık ve bütün 
vali arkadaşlarımız bu tedbirleri aldı» 

Muhterem arkadaşlarım, İçişleri Bakanının 
bu beyanatına rağmen bugünkü haberlerdi 
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oraaa irticaın lamamryie Harene 
. etti 

geçmiş c_-
CLUğunu ve 2ö ikşısımn ks tevkii 
ğunu öğrenmiş bui.ıurayeru,k Hac 
küçültülmüş oba, gerş^..keo; crad; 
mistir ve bunun tekrirleri nıaa! 
Bakanının dediği gibi alınmamıştır. §kyk ar; 
İçişleri Bakanı yapmış olduğu konıışmaııik 
da diyorlar ki; rHaıiıır-ka boyıs kananımı ha
reketler kargısında reakeenordrr, Bıy criki 
hasletidir, miaaeıdır. ILlanunBUiî hareketler kar-.. 
şısmda.» Evet öğretmenler in hareketi haklı 
veya haksıs. o m burada -artıyacak delilim. 
Kanunsuz hareketleri, halkın kannr.si.iz reak
siyona hareketk"" kamdamak l i r hükümet 
mensubu için kabul edilir bir yol değildir muh-
terem arkadaşlar, Bu bakımdan Hükümetin 
bir tarafı, bâzı tedbirler almak suretiyle, ön
lemeye mâni olnı-ya çakşırken öbür tarafı 
okşan, hiç olmazsa hoş görür vasiyette ileri git
miş olması, Hükümet etme ile kabili telif de
ğildir. 

Ayrıca, arkadaşımız «Lise binasına tecavüz 
edildiğini, kaymakama komünist dendiğini, 
kaymakamın ailesi ile be:av<er kackğınm ira
de etti, Ârkadaıîar, tanlar yine hakikate ııv-

ne uğramıştır. Bu da bir gerçektir, bu da göy-
kılyee k i Saym içişleri Bakanının o gün Mil
let ll'-clısind-j yapmış olduğu demeç, sadece 
olayları küçültme bak: "Tundandır, gerçekle-

îCiŞier: | il akiütiirkiemektsdir, hattâ doğruları eğri, 
cimleri dcğnı göstermektedir, Bin deriz ki; Sa
yın Bakan istanbul'daki yahut şurada - bura
na ki: 10 tabanca veya birkaç sopanın önünde 
reıiıa. çektirmekten vasgeesinler. Millî Birlik 
Hükümeti zamanında biz İstanbul'da, sadece 
kkanbıûkla 2 tümeni teehis edecek kadar silâh 
ve ooşhaııo bulduk; Bugün de Türkü/â'nin ka
nımı^ :; a l ık lar vs mermilerle, hattâ makinalı 
tüfeklerb dolu cldvğ.y bir silâh deposu haline 
rvkb'ğM ıılmlyıııler yoktur, G halds İçişleri 

mamaktadır. TÖS'ün ınîmıştır, ey 
biz tedbir almamış oka idik; başka tahribat
ta yapılabilirdi. Ama; bu;. 11:- müdürünlin. de
ğerli arkadaymın da söylediği .çili, halkı 
tahrik eden, halkı hakir gören bir sözünden 
dolayı olmuştur. O tahrik kaımıouda müresa-
sir olan halk oraya doğru yürümüştür. Kay
makamın ailesi ile beraber kaçtım h ikk ha
kikattir, Reyle bir şey yoktur. Yalnıs bekim
le, savcı bu hâdiselere'er sonra., tevkif karar
lan verildikten sonra birtakım endişeye dü
şerek başka bir kaz-ava yitmklerdir. yanlış ha
reket ettiklerini öğrend-klek iein halen Boya
bat'a dönmüşlerdin--, denektedir Saym Bakan 
tutanaklarda. 

A liIii.'ÖJ. Çili a'. . ;L , .i. -.İC-...'. iiil, .:.!;. ..-: J.I.L mya ye-
avcı hekim p'arokli reken önemi vermişler ve 

tedbiri aldıktan sonra tutukkıma kararı ile bir 
kısım failleri, su alt" .lan veya sanıkları tevkif 
etmişlerdir, Fakat 10 tane gönüllü tarafından 
hayatlarına kast edildiğini tehdit m ektiren ile 
haber alınca şehir dışına, başka kasalara kaşe 
mışlar, bilâhara dörmilderdir, Fakat hâkim, 
maalesef, sokak ortasında üc kişinin tecevüzü-

ıss ve men -:t!.ÜL;vi.Ö asa-
yly vo kınına gerçekten temin etmek istiyor-j 
ra bu cilalıları meydana çrkarmalklr. Bunlar, 
bugün Türkiye'nin huzurunu ve aeayişini ha
kikaten çok yakmdan tehdit etmektedir ve bu 
temdit obalara son zamanlarda sistemli bir şe
kli Y oYdat oihazi.nn.sa tevcih edilmiştir. Hü
kümet, bu hususta daha tedbirli ve hâdiseleri 
önleyici durumda olmalıdır. Yoksa, hâdiseler 
romken ekildi": amma onların arkasından git
mek, sorumluluğu gereği gibi yüklenmemek anla
rıma gelir. Hükümeti bu konuşmamızda uyar
mış oluvoru.z. teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı, gündem 
dışı f:-':.F istiyorsunuz, buyurun. 

DSYLYT BAKA3.TI EEFET SEZGİN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun muhterem, üyeleri, Sayın Tunekanat, 
irtieeın ba~kaldırm.as-mden bahsederek misalle
rdi. de Eonyaka, Mücadele Derneği 
taralından yapdan bir yürüyüş İle Boyabat'ta 
vaki hedieeleri ele almak suretiyle, ifade bu
yurdular, mütalâalarında Boyabat olyaian ile 
ilgili olarak iki let Meclisinde geçen miiza-? 
k e k a l e Bayın tekleri Bakanının beyanını da 
el ey irerek, âdeta Hükümeti bu mâna içerisin-
rkı bi? i arak okşamak suretiyle olayların mey
de -v. yehr/klno sebebiyet veren bir tutum içe
ririnde olduğunu ifade buyurdular. 

Şeaıu. Yüce Senatonun huzurunda açıkça bir 
kor? laka arz vs ifade etmek isteris ki, Huku
ka Y olarak kanunime mısa aykırı bulunan hiç
bir liilin 113 okşayıcısı, ne tasvipçisiyis. Bunla
rın iadece takipçisiyiz. Bu davranışta olma-
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ya devam edeceğiz, esasen görevimiz de budun sen Hükümet programımızda da «asayiş mese-
Saym içişleri Bakanı, Millet Meclisinde Boya- lebine artan bir hassasiyet içerisinde devam ede-
ba-t konusunu izah ederken bu hâdisenin mille- | ceğiı^ seklindeki taahhüYâmüse uygun olarak 
timiz tarafından nasıl değerlendirildiğYb Ys- j su.şdfemiYn is-abuu yaptığımm, bu kabil davra-
vibetmediği, gayrikanuni addettiği bavakeilere | niş içerisinde bulunanlar varsa onların da te-
karşı nasıl reaksiyon duygu su. iserisdsms bulu::- I yakkuısa da'/et edilmelinin kir hareketi olarak 
duğunu izah etmiştir. Yoksa, Sayın İçişleri Bu- | değerlenirim <esi daha doğru olurdu, Yoksa, 
kanının konuşmasına köyle bir duyguyu tasvip Bakan arkadaşımvmı babında resminin çıkması 
mânasına değerlendirmek, konuşmaya tama::ısn için bir beveü mevsnt değildir. 
yanlış bir mâna vermektir, ! YlYe Y-mYemm. Yvmrrnda şu hususu ifado 

Ne olmuş Boyabat'ta? Kanuna aykırı hare- etmek istiyorum: : Bu faaliyetlere, bu araştır-
ket işliyen şahıslar adli merciler tarafından tem- malarımıza ve çahumalammma her tarafta, ge-
kif edilmiş, idare, sue isliyenleri adli makamla- reken her yerde devam edeeağiz. Anarşi yuva
ra tevdi etmiş, onlar da tevkif edilmiş bmkrmı- lan nerede varsa bunları ortaya çıkarmak, ka-
yorlar. Bundan evvel de, bundan sonra da bir- ruma aykırı damranus nerede varsa bunları tes-
takım olaylar cereyan etmiş, Saym İçişimi Ba- bit etme!' ve bunlara bir son vermek için gerek-
kanı Millet Meclisinde o ana kadar hâdise ile i li her gayreti göstermeye kararlıyız. Bu tatbi-
ilgili olarak elde etmiş bulunduğu resmî bilgile- kata devam edeceğimizi saygılarımla arz ede
ri olduğu gibi Yüce Meclise arz etmiş bulun- rim. (A. F. sıralarından abuslar). 
maktadır. Bir Hükümet üyesi elde etmiş oldu- , ... r_ . , - > , . , -, , ., • „ 

Y — banısi-r;} I uesı in T ÎT licndecının: Boşu bilgileri Yüce ideehmere, ketmetmek sure- , , , . ,. . . . '. .. ./ ,,} 7 , 7 ° ° _ :fa:)ar /uumv/mmu; :n\ca ve ma/um? muunmadı-tiyle, intikal ettirmez, ettiremez, bunu amama-. d, 7 , , J ' ' „ . , . . oma dair demen. ve bunu kabul etmek mümkün değildir. 
BAŞKAN — Saym Seıet Eendeci, Boyabat Sayın Tunçkanat «öğretmenlerin hareketle

rini tartışmıyorum» dediler. Bu tartışmaya, bu , , . , . , . , . . . , . ^ „.-j J , : . üer ne Kanar mevzu ve manıvesı belıru degıl 
vesile ile, bendeniz üe gırımyecegım.. imvnm oı; ! - - _ . . . : . _ _ . . 
tartışma; Yüoe Huturunuzda, Millet YYYism-

olayları dolayısiyie gündem dışı söz istiyorlar. 
r ne kadar mevzu ve mahiyeti belirli değil-

İ so de gündem do-, talebolduğu cihetle Savın 
zenneci buyurun. 

BEFYT EEYDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kası, muhterem arkadaşlarım; Boyabat'ta öğret
men boykotiariyle ilgili harekete karşı halkça 

de ve Birleşik Toplantıda yapıldı. Parlâmento
nun her iki kanadında mevcut bulunan siyasi 
kuruluşların, grupların ve Hükümetin bu öğret
menlerin gayrimemv, gayrikanani gres?" b.areke-
.• i • ° ,b- ı •- " â \ v v " Ü -« - •••- ! Yr maksivoner bir hareket meydana gelmiş, ti - ki, ona bazıları eoy&ot cLryoriar - hau.mmsa- i -..-.—_, — ^ -±^» n ^ «..ĉ cı ö ^ ^ , 
ki düşünce]erimim', açıkça ortaya koymuş bulun
maktayız. Şimdiye kadar bu mevzuda ortaya 
konulan Hükümet görüşünü huzurunuzda bir * 
kere daha ifade etmek istiyorum. 

Bu hareket, mevzu kanıuılanııııaa tamamen 
aykırı bulunan hareket1 erdir, 

O itibarla, her kanuna s Y u n hareket gibi, 

mı arımûLaşiau k 

kanunların icabı ne ise o yapılmaktadır, buna d e b a d i , â l e r i n o h i S s o k î i : s a y k ] n a k s e t t i n 
tevessül edilmiştir. , - , , . , . . , 

- . mmmarı seöesiyle yanus n r kamsas uvanmar İçişleri Bakanı istanbul'da' bâzı yerlerde el
de edilen silâhların önünde resim, çektirmiş. 

Saym senatörle.:, bamban maksat basma si
lâhların önünde bir resmi Türk Milletine iıri-
kal ettirmek değildir. Takdir buyaraeağmm gi
bi bu kabil hareketlerin cemiyetimize, nizamımı
za iras ettiği sararlar sebebiyle bunların kökü
nü sureti mutlakada kaşımak seklinde ve esa-

o hâdiseden iki gün senra, bir isim sebebiyle, 
Yeyabatba iki gün kabamı. Ve o iki gün içeri-
smöe Boyabat'ta. " u hâdisenin sebeplerini ken
ti yönümden tetkik es dm. 

n Tunckanat ar-
âidisekrini, bendenizin 

a ilki de müşahede ettiğim, ve gördüğüm iıu-
ı üu-uura bası yönlerden anâsırı, bâzı yönlerden 

tirmiş 
ama

sı iein kendi görüş ve tosbitlerimi kısaca arz 
etmeyi faydalı buldum. 

Idahösrsm admdaşlarım, Boyabat'ta cereyan 
eden halkın hareketini bir fikre ve bir yöne 
bağlamak, bunu iriiea olarak tesmiye etmek 
mümkün d,:ğibur. Yek, çünkü böyle bir hâdise, 
Yanı irtişa ma Yy s Yum telâkki ve o yolda ka
bul eYİeöİJeesk bir bâdı ıs bahis mevzuu debll. 
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Tevkif edilen 25 kişi var. Ben, tevkif edile-
miyen ve gıyabi tevkif karan verilen beş kişi 
de vardır, onların da hüviyetleri, isimleri üze
rinde durdum. Şöyle bir bilanço çıktı karşıma: 
Tevkif edilenlerden, yani işin elebaşısı olarak 
tevkif edilen 25 kişiden 4 tanesi Adalet Parti
li, 5 tanesi Cumhuriyet Halk Partili, 7 tanesi 
Millet Partili, 8 tanesi Milliyetçi Hareket Partili, 
4 tanesi memur, kalanlarının da parti yönün
den hüviyetleri, ne oldukları belli değil. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Memur
ların hüviyeti tesbit edildi mi?... 

REFET RENDECİ (Devamla) — Memur, 
beyefendi, memurun hüviyeti olur mu? Boya
bat'ta memur. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, lütfen müda
hale etmeyin. 

EEFET RENDECİ (Devamla) — Ben, par
ti yönünden hüviyetlerini açıklıyorum. Memu
run hüviyeti, parti yönünden sayıldığı gaman, 
memur olarak tescil edilir. 

Muhterem arkadaşlarım; ben, hâdiseyi bir 
yönüyle itham edici mahiyette değil ama müşa
hedelerimle şu şekilde gördüm. Boyabat'ta 
kaymakam, lisede öğretmen, karısı da öğret
men. Kendisi idareci olduğu halde, öğretmen 
olarak, boykotun yapılması taraftarı ve fikrin
de. Şimdi, Boyabat'taki hâdiselerin kaymakam 
tarafından önlenememesinin, yahut da bu hâdi
seye sebebiyet verilmesinin mevzuu; kaymaka
mın, boykot fikrine, öğretmenlerin grev fikri
ne, kanuna aykırı vazifelerini terk edişlerine 
yatkın bir fikirde oluşundan ileri geliyor. Be
nim müşahedem bu. 

Şimdi, söz almamın sebebi de; bir idarecinin, 
bir memurun böyle bir hâdisede fikrini, idareci 
sıfatiyle ortaya koyması, halinde, memlekette 
idarecinin elinden idarenin kaçacağı ve kendi
sinin vazifesini yapamıyacağı kanaatini bir 
defa da zabıtlara tescil ettirmektir. Mesele hı^, 

Millî Eğitim Müdürü, ona yatkın bir fikir
de. kaymakam aynı yatkın fikirde, Kaymaka
ma «Bu şekilde hareketler yapılacaktır, biz ele 
öğretmenlerin boykotlarına karşı bir gös
teri yürüyüşü yapacağız» diye halkın 
üç kişilik komite' ile kaymakama vâki 
müracaatlarına, kaymakamın gerekli ilgiyi 
göstermemesi ve bu müracaatı yapanlara müş
külât çıkarması, ve kendisine vâki müracaat se

bebiyle fikrini açıkça ortaya koymasının halk 
üzerinde meydana getirdiği tepki, hâdiseyi şid
detlendirmiştir. Bilâhara da kaymakam hâdise
yi önliyememiş yahut da önlemek istememiş, 
kazada bulunmamış. 

Şimdi; idareci, bu şekilde bir harekete fikri
ni koyduğu saman neticesi, kendi idaresinden 
kaçar. 

Muhterem arkadaşlarım, idare vazifesini 
yapmış. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanu
nuna /yöre izin istenmiş, izin değildir bunun adı 
haddizatında, idareye haber vermedir, idarenin 
tedbir alması için. İdare, «izin vermiyorum» di-
yenıoz. Halk böyle bir dilekçe vermiş, kayma
kam mevcut değil, tahrirat kâtibinin elinde 
kalmış iş. Gösteri yürüyüşü yapılmış. Yine ora
daki idarecilerin gayretleriyle gösterinin isti
kameti, taşkın olmak durumundan çıkarılmış
tır. Bahsedebildiği gibi hakikaten bu idarecile
rin gayretleri olmasaydı belki daha sert hâdise
ler olabilirdi. 

Muhterem arkadaşlarım... 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Arka
daşımız gündem dışı konuşma mı yapıyor, yok
sa Hükümet adına cevap mı veriyor? 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, gündem dışı 
hudutlar içinde konuşulmaktadır. Buyurun efen
dim. 

REFET RENDECİ (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, Boyabat'taki hâdise bilâhara adliye
ye intikal etmiş, savcının talebiyle 25 veya 30 
kişi tevkif edilmiş. Mesele, kanun çerçevesi içe
risine alınmıştır. 

Şu ciheti arz edeyim ki; Boyabat hâdisele
rinde, yakinen müşahedelerimde ve tetkiklerim
de, katî surette bir irtica hareketi görmedim. 
Sadece kanunsuz bir harekete karşı diğer vatan
daşların da bu hareketi benimsememesi ve bu 
hareketi kötüleme yolunda bir gösteri yapma
larından ibaret olarak müşahede ettim, başka 
maksat ve niyetini görmedim. Vatandaşın da bu 
sekilide bir gösteride bulunmak hakkıdır. Ama, 
bunu taşıncı bâzı hareketler olmuştur, onların 
da kanun yakasına yapışmıştır. Mesele mahke
meye intikal etmiştir. Elbette kanunun dediği 
olur. Hepimiz ona inanıyoruz. 

Bu sebeple Boyabat hâdiselerinin başka tür
lü tefsir edilmemesi ve başka türlü anlaşılma-
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ması için yüksek huzurlarınıza bildiklerimi, j smda duyulan bir tepki olarak gördüm ve o ge-
gündem dışı olarak ifade etmek için, söz iste
dim. Bu hâdiseyi kanunsuz bir hareketin karsı-

kilde anlatmaya çalıştım. 
Cümlenize saygılar sunarım. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Tarım Komisyonu Başkanlık Divanının 
teşkil edildiğine dair adı gecen Komisyon Baş
kanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Önergeler vardır, okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Tarım Komisyonunun 
Başkanlık Divanı seçimi için 23 . 12 . 1989 Salı 
günü yapmış olduğu 3 ncü toplantıda salt ço
ğunluk ile toplanarak aşağıda isimleri ve aldık
ları oy miktarını gösterir liste muhteviy atınca 
Divanın teşekkül etmiş olduğunu arz ederim. 

Tarım Komisyonu Başkanı 
Manisa 

Ruhi Tunakan 

Başkan : 
Sözcü 
Kâtip : 

Ruhi Tunakan 
Y. Ziya Ayrım 
Nejat Sarlıcalı 

(9 oy) 
(9 oy) 
(8 oy) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Malî ve İktisadi İşler Komisyonu Baş
kanlık Divanının teşkil edildiğine dair adı geren 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi 

Yüksek Başkanlığa 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu Başkanlık 
Divanı seçimine (12) sayın üye katılmış ve ya
pılan seçim sonunda, 

Başkanlığa (12) oy ile Sayın Mehmet Güler, 
Sözcülüğe (12) oy ile Sayın İsa Bingöl, 
Kâtipliğe (12) oy ile Sayın Nazif Çağatay. 
Arz olunur. 

Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonu Başkanı 

Balıkesir 
Mehmet Güler 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

S. — Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Karma Parlâmento Komisyonuna bağımsız üye
lerden bir üye seçimi 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Başkanlık Divanı 
sunuşu olarak Türkiye Avrupa Ekonomik Top
luluğu Karma Parlâmento Komisyonu üyeliği 
seçimi mevcuttur. Gecen Birleşimde siyasi par
tiler için gösterilen yerlere, tasvibinize arz edil
mek üzere, seçim sayılmak anlamında gerekli 
işlem yapılmış, Cumhuriyet Senatosuna ayrılan 
bir yer için gerekli seçim işlemi bugüne bırakıl
mış idi. 

Yüksek Heyete bir hususta kısa bilgi ver
mek zorundayım. 

Geçen birleşimden bu yana Başkanlık idaresi 
benim sıram değil idi. Bir başka kıymetli arka
daşındı. Mazereti dolayısiyle ben çıktığım için, 
geçen birleşimde mevzuubahis seçimi tetkik ede
memiş ve size hemen arz etmiş idim, 

Kendi görüşüm, içerisinde birleşimi idarem 
sırasında konuları tetkik etmeyi size karşı bir 
saygı vazifesi bilirim. Konuyu tetkik ettim ve 
orada beni mazur ve beni bağışlamanızı gere
ken bir dikkati göstermediğim için huzurunuz
da kendi suçumu itiraf etmek zorundayım. 

378 sayılı Yasama münasebetlerini, dış mü
nasebetleri tanzim eden yasanın birinci madde
sini Anayasa Mahkemesi iptal etmiş ve 9 Kasım 
1987 tarihine kadar da yeni bir yasanın çıkma
sını öngörmüş idi. Böylelikle birinci madde mev
cut değil. Buna rağmen Millet Meclisi Başkanlı
ğı, birinci madde yürürlük t ey mis gibi toplanı
yor. Cumhuriyet Senatosuyla Millet Meclisine 

j dilediği şekilde kontenjanlar ayırarak Cumhu
riyet Senatosuna 5 y?ri, hangi partilerden ne 
nisbetta teşkil edeceğini Millet Meclisi Başkan
lığı kendiliğinden tesbit ediyor, bize bildiriyor. 
Biz de buna göre işlem yapmış bulunuyoruz. 
Ben işlemleri, tam tarafsızlık zihniyeti içerisin
de, geçen Birleşimde huzurunuza getirmiş ve 
tasviplerinim arz etmiştim, Eğer sıramdaki bir 
haftada olsaydı, önceden tetkik eder, böylelikle 
bunu hatalı şekilde huzurunuza getirmezdim. 

Meseleyi tetkikten sonra görüyoruz ki, 378 
sayılı Yasanın birinci maddesi yürürlükte değil-
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dir. Millet Meclisi Başkanlığının bu şekilde tes
bit yetkisi yoktur. Ama, huzurunuza gelmiş, 
Millet Meclisi istemiş, Başkanlık gündeme al
mış. Başkanlık sıram olmadığı halde, bir maze
ret dolayısiyle çıkarak bunu bilgilerinize arz et
miş ve bu şekilde dikkatsizliğimin tesbitini hu
zurunuzda ifade etmiş bulunuyorum. 

Şimdi, bir üye için seçim yapılacaktır. Mil
let Meclisi Başkanlığı 10 . 11 . 1869 tarihli tez
keresinde; Cumhuriyet Senatosuna 15 kişilik 
yerden beş kişilik yeri ayırıyor. Dördünü parti
ler arasında, 2 A. P., 1 C. H, P., 1 G. P. olarak 
bölüştürüyor. Bir yer için de Cumhuriyet Sena
tosunun hakkı olduğu belirtiliyor. 

Şimdi, bir bağımsızın seçilme tarzı nasıl ola
caktır? Bu hususta mevzuatımızda. 378 sayılı 
Yasanın tatbikiyle ilgili yönetmeliğin 10 ncu 
maddesindeki «Siyasi parti grupu mensubu ol-
mıyanların seçimi, mensubu oldukları yasama 
meclislerinde yapılır. Bu seçim için adayların 
nasıl gösterileceği ve seçimlerin nasıl yapılacağı 
her bir yasama meclisinin kendi İçtüzüğüyle 
düzenlenir.» İçtüzükte buna ait hüküm olmadı
ğı gibi, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bi
rinci maddeyi tatbik eden işbu yönetmeliğin hu
kukî değeri ve geçerliliği üzerinde de çok sözler 
söylenebilir. Çünkü, 378 sayılı Kanunun bel ke
miğini birinci madde teşkili eder. Bu maddenin 
tatbikiyle ilgili olan bu yönetmeliktir. İptal edi
len bir yasaya dayalı bir yönetmeliğin madde
lerinin tatbikinin, nasıl olacağı hususunda hu
kukî mahiyet ve mesnedi yönünde şüphesiz ki, 
çok şeyler söylenebilir, 

Şimdi, bütün bu ayrmtılariyle özetlediğim 
durum karşısında Genel Kurulun konuya bir 
çözüm yolu bulması gerekmektedir. Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulu içtüzük değişikliği ma
hiyetinde kararlar alabilir ve düzenleyici hü
kümler tesbit edebilir. 

Böyle bir durumla karşı karşıya bulunuyo
ruz. İptal edilmiş hükme rağmen Millet Meclisi 
Başkanlık Divanı, Cumhuriyet Senatosunda ya
pılacak işlemi tâyin ve tesbit etmiş, Cumhuriyet 
Senatosuna göndermiş, Cumhuriyet Senatosu da 
bunun büyük bir kısmını ikmal etmiştir. 

Şimdi, bir üyelik yer için seçim yapılması ge
rekmektedir. Bu seçim için bağımsız Cumhur
başkanlığı kontenjan üyeleri, tabiî üyeler veya
hut grup kuramamış siyasi partiye mensubolan 

üyelerden seçilmeyi engelleyici hiçbir hüküm 
yoktur. Zira, Millet Meclisinin tesbit ettiği, Baş
kanlık Divanının tesbit ve bize tevdi etmiş ol
duğu listede bizi ilgilendiren husus, Millet Mec
lisinin tesbit edip bize gönderdiği, bizim de 
haklarımız üzerinde dikkat etmiyerek, benim
sediğimiz listeden A. P. nin Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisinde 8 yeri, C. H. P. nin 
4 yeri, G. P. nin 1 yeri, bağımsızların, milletvekili 
ve Cumhuriyet Senatosu üyesi olmak üzere si
yasi parti grupu mensubu olmıyanlarm, ki Cum
huriyet Senatosunda bunların sayısı 38, Millet 
Meclisinde ke 33 kişidir. Cumhuriyet Senato
sunda bulunan 38 bağımsız üyenin durumu şöy
ledir : Tabiî üyelerin teşkil ettiği Millî Birlik 
Grupu ile Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Grupu 
ve bir de siyasi partiye mensııboldukları halde 
on üyeden az oldukları için grup kuramıyan 
bağımsız üyeler vardır. Bu 38 sayın üye arasın
dan bir üyenin sözü geçen Avrupa - Türkiye 
Ekonomik Topluluğu Parlâmento Karma Ko
misyonuna seçilmesi gerekmektedir. Bu hususta 
Yüksek Heyetiniz izin verirse, arz ettiğim hu
dutları aşmamak ve karşılıklı görüşlere yer 
vermek üzere, kısa bir müzakereden sonra me
seleyi halledelim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, daha önce iste
di, buyurun Sayın Alpaslan, çok kısa ve irşade-
dici olmak üzere. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
^a:kan, değerdi arkadaşlarım, Başkanlık vazife-
ı'm gören Sayın Atalay, Millet Meclisinin bir 
'•:a::"iıa da.yı.nııiîyaıı isteğini, görevin kendile
rinde olmamış olması itibariyle, tetkikine fırsat 
bulmaksmn Yüksek Heyetinizin hoşuruna geti-
):p b-ıradan da bir nevi tasvip aldığını ve or
tada yalnız bağımsızlardan seçilecek bir üye 
^ciminin hangi esaslarla yapılması lâzımgeldiği 
".u-u^nda Gene1! Kurulumuzun bir karar ver-
ŷ c.rl l:^nmıımı ifade ettiler. 

Birçok dsfa bu kürsüden buna benzer mese
lelerden ötürü söz aldığımı hatırlıyorum. Büyük 
•ir talihsizlik eseri, yeni Anayasa ile vücut bul-
d:::kl?.n sonra Türkiye'de iki Meclisli hayatın 
bağladığımı bir türlü anlamlyan, kavramıyan 
'•"^a rvakâatîı olarak kabul e-bmiyen bir Millet 
Meclis: ra-skırnîık organı ile karşı karşıya bu-
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lunuyoruz. Bu, bir zamanlar benim d 3 kerk im 
de bulunduğum, 0. H. I\ 11 bir a-:ka laşraerra: 
Başkanlık yaptığı bir zamanda beyle erk a/a gi
bi, ondan sonra da böyle alnıaktadn- ae yine, 
üzülerek arz edeceğim ki ; böyle sakat, yörem ee 
haksız bir görüsün karşısında bihakkın di
renmeye muktedir olman lâsmegeku Cjermd-
yet Senatosunun şimdiye kadar getrde, geaaak 
Başkanlarından hiçbirisi bu celâdeti gd;dr . - r -
ijiıiş ve daima bbdm Ck.mhariyeL ^.ua t a anara 
emrivakilerle k a m karcıya getirmişlerdir la e 
mesele onlardan bir tanesidir, Buna kmrı derü-d 
vaziyet almak lâzımdır. Oradan beş ki,;i gkmir 
buradan üe kişi gitmiş, fa-lâü garlbk.a ala bağ 
gitmiş, filân partiden iki ban gdr ra aarr-leeb 
değildir. Cumhuriyet Senatosu oyr:ı 'bir varlık 
olarak kendisini hissettirecek midir, ettirmie 3-
cök midir? Şimdiye kadar oldvı^;;. gibi '' u err 
fer ve bundan sonrası için de a r k ka;;-ı tutmak 
suretiyle Mili21 Ivlöcllsl Başkanlığıma! bu t ar; 
emrivakilerin! hâlâ sineye çökmekte da^am eda-
cekmiyiz, etmiyecak miyiz? Idc-eele, .örıayaeaurı 
ruhu ile ve burada mevki alan kıymetli arka
daşlarınım her birinin saygı duyduğu Yüce 
şahsiyetleri ile alâkalı bir mevzu oka-ak kara
mızda bulunmaktadır. O halde şimdi Sayın Bar
kanın getirdiği mesele karşısında benim bir 
mâruzâtım vardır. 

1. Bir hatanın eseri olarak geç on olurum j 
da, Yüce Senatonun itiilâma arz cd 
nevi de tasvb ' 
i etsinler, bu 
kanlık Divanına götür:ünle: 
vanı mesele üserinde esaslı bir karar akım a 

ara eneermş alan i 
ettiğim o\irüs ieer: 

: va Ba^kaUb" 

n-.- T , ! - , — , Karan uenel iiuruiurausa gee;rem? errmı .ru 
rul da mesele üzerinde gerekli tartar emare ya 
palım ve kesin bir karara b?ğkyakm. ilam şba 
diye kadar geçiştirilmiş, hâahelerdeıı atam 
zaafımızın kefaretini bükyelim, hem cm banda: 
sonraki davranışlarımıza bir İstikamet verm 
imkânını bulalım. 

2. Şimdi, seçimi bahis • kcnıaaı edan aeke 
daşrmmn mevzu da aynı meselenin içerisinde 
mütalâa edileceği irin, gerek areıiae-ak karara 
göre. tsk arkadaşımız mı seçilecektir, daka fae-
laşımı seçilecektir mraelaeiak" ortaya akman, eamyoreemu 
gerek tsk arkadaş üzerinde birin; i r e- lale bm i ? r e r ; ü e ıra 
mn hangi ararlarla eeçdeceği bara reaere t e r r k \ k r a i n Tüm 
'v önünden vine Başkanlık Divanının bir karar l a a iki edeci: 

cuması iâzımgelmektedir. Bu ciheti arz ediyo-
re.a, Saygılarımla. 

EAŞİÎAN — Sayın Tuna. 

AHMUT NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Mriberem arkadaşlar, Yasama Meclislerinin Dış 
münasebetlerinin Tanzimi Hakkındaki Kanun, 
bir yıla yalan bir .zaman evvel bu Mec* 
liee gelmiştir, Anayasa Mahkemesince iptal 
edildikten eemra geldi ve Yüksek Heyetiniz çe
şidi yellerden 378 Baydı Yasayı tadil ederek 
millet Idcrlkbıe gönderdi. Şunu üzüntü iie ifa
de edeyim ki; dış münasebetleri tanzimle yakî-
?ıe.-n ilgili olan bir ekip ve bir grup var. Ça
baları bu : İdare heyetlerine geçmek, dış mem
leketlere gidip gelmeyi kolaylaştırmaktır. 

Arkadaşlar, bu arkadaşların geyreti ile bir 
yıldan -kırba zaman geçtiği halde Millet Meclisin
de hu kanun konuşulamadı. Biz değiştirdik gön
derdik, onlar benimsemedi, benimsemeyince 
bir Karma Komisyon kurulacak... Anayasa Ko
misyonunun Başkanı olduğum için bildirdiğim 
dakikayı iyi biliyorum, bir yıl evvel bildirilmiş 
olmalına rağmen, beş on gün evvel bir daha 
istediler ve bir daha o listeleri bildirdik. 

Şunu ifade etmek istiyorum; 378 sayılı Ka
nun hakkında Cumhuriyet Senatosu görüşünü 
bil.brrüştir. tâdilini yapmıştır, Meclistedir. Fa
kat orada bir türlü ilerlemiyor. Cumhuriyet Se
rama-, hassasiyet göstermelidir ve bir Karma 
rbemkyeamn tesbiti suretiyle biran evvel halli 
la.? un gel en bu mevzu, yıllarca sürüncemede bıra-
Inbnaraabdır, Bırakılması için özel bir çaba ol
duğumu şahsan müşahede etmekteyim. Yani gi
dim de bir yerde kalıverir. Hakikaten insanbk 
halidir bakacağız, filân derken unutulabilir. Fa-
kae bu öyle değil, özel bir çaba gösterilmek su
re tiyi e bu kanun orada konuşulmuyor. 

r indi , Sayın Başkanımız bu tatbikattaki 
üşüntülerini r ade ettiler. 

Irrhterem arkadaşlar, ben Sayın Başkanımı
zdı x-u üzüntülerine iştirak etmiyorum. Birinci 
madde burada, elimizde, Anayasa Mahkemesi şu-
"̂ a-da-n bemnuştur, demletir ki, kontenjanın tesbiti 
rb-ia kontenjanı T, B. M. Meclisindeki gruplara 

ırt-ilerin Tiir-Vh; Büyük Millet 
vvomun" a-Talbnk "Dr 

?: i.--"qyıım ıverre areaiisı grupıarın-
üyesi var. Cumhuriyet Senatosu 
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üyesi var, Millet Meclisi üyesi var. Sizin yap
tığınız bu metne göre bütün üyelerin Cumhuri
yet Senatosundan gitmesi de mümkündür, bütün 
üyelerin Millet Meclisi üyelerinden de gitmesi 
mümkündür. Bunları ayırmamışsmız. Ayrıl
maması dolayısiyle, Meclisler başka bir mevzuda 
kendisini tercih ettirmek istediği zaman, «bütün 
partiler kuvvetleri oranında iştirak eder hükmü» 
yani Anayasanın 85 nci maddesi hükmünü 
izah etmiyor. Bu itibarla, birinci madde hatalı 
demiş, bozmuştur. Demek ki, bozmanın mahi
yeti, iptalin mahiyeti; Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin parti gruplarından, bütün üyelerin 
bir Meclisten gitmesinin mümkün olmasından 
idi. Şimdi, bu kanun iptal edildikten sonra arz 
ettiğim tadiller yapıldı, gitti. Binaenaleyh, 
bir yasa yokken, Anayasanın emri, daha ev
velki kanunların gösterdiği yol ve istikamete 
göre seçimlerin yapılması, isin sürüncemede 
bırakılmaması mümkündür. Elimizdeki bu ka
nun, bizde kısmen değiştirilmekle beraber, an
cak bu noktadan, Anayasa Mahkemesince bo
zulmuştur. Diğer hükümleri mer'idir. Bizim 
kabul ettiğimiz hükümler daha bir esasa bağ
lanmamıştır. Bu itibarla, 378 sayılı Kanun 
esaslarının nazarı itibara alınması, Anayasa
ya muhalif olduğu, Anayasa Mahkemesi kara
rı ile tahakkuk eden hususların nazarı itibara 
alınması ve tatbikatının yapılması mümkündür. 
Nitekim, şu Senato açıldığı zaman da, bir-
hayli kanunlar olmadığı halde, Anayasayı tat
bik ettik. Bu itibarla, Millet Meclisi Başkan
lığının kendisini vazifeli görmesi ve kontenjan
ları partilere göre ayırması, 378 sayılı Kanu
na muhalif değildir, iptal edilen hüküm de 
bu kısımların dışındadır. 

Şimdi, bu nasıl olacak? Hakikaten bizim iç
tüzüğümüzde sarih hüküm yok. Fakat, arka
daşlar, pek çok defalar grupu olmıyan arkadaş
ların nasıl seçileceğine dair tatbikat yaptık. 
Ne yapıyorduk? Falan komisyona üye lâzım, 
bağımsızlardan da gidecek. Ya, kendisi kendi
ni aday göstöeriyordu. Yahut, Cumhuriyet Se
natosu üyelerinin her biri «falan arkadaşımı 
falan komisyon için aday olarak g-österiyorum» 
diyebiliyordu. Bugün de yapacağımız veya tat
bik edeceğimiz usul, bu tatbik edegelmekte 
olduğumuz usuldür. Bir bağımsızlar için yer 
vardır; yani, grupu olmıyanlar, Cumhurbaş
kanlığı kontenjanından seçilen arkadaşlar, Millî 

Birlik Grupundan seçilen arkadaşlar için. Bir 
arkadaş gösterilmiştir; kendileri veya arka
daşları o yer için aday gösterilir, Genel Ku
rul seçim yapar, hangi arkadaş seçim nisabını 
doldurur şekilde oy alırsa o seçilmiş sayılır. 
Binaenaleyh, diğer kısımların seçimleri ikmal 
edilmiştir. Bir bağımsız üyenin seçilmesi nıev-
zuubahistir. Bu bağımsız üyenin seçilmesi hak
kında gerek 378 sayılı Kanunda, gerekse tali
matında sarahat yoktur. Fakat, Cumhuriyet 
Senatosunun öteden beri tatbik etmekte oldu
ğu usul vardır. Böyle bir üye seçilmek istendi
ği zaman kendisi veya arkadaşları aday göste
rir, Umumi Heyet seçer. Bu usulün tatbiki su
retiyle bu noksanın ikmal olunmasını Başkan
lık Divanından rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt. 

MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; Yasama 
Meclisleri dış münasebetlerinin düzenlenmesi 
hakknda 378 sayılı Kanun tedvin edilmişti. 
42 muhterem üyemiz tarafından Yasama Mec
lisleri dış münasebetlerinin düzenlenmesi hak
kındaki 378 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
2 nci fıkrası ve 6 nci maddesinin 3 ncü fıkrası
nın mer'i Anayasaya aykırı olduğu iddiası ile 
Anayasa Mahkemesi nezdinde bir dâva açıl
mış bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi dâva
yı rüyet etmiş ve ittihaz etmiş bulunduğu ka
rarda aynen netice olarak şu hükmü tesbit 
ederek karara bağlamıştır : 

«378 sayılı Kanunun 1 nci maddesi; Yasa
ma Meclislerinin, her iki Meclisin de temsil 
edilmelerinin mutlak şekilde sağiamayıp, Tür
kiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek ku
rulun, bu Meclislerden yalnız birisinin üyele
rinden kurulmasına imkân vermesi bakımın
dan Anayasaya aykırı bulunduğuna ve iptaline 
karar verilmiştir.» denilmiştir. Bu iptal ka
rarının, yine usule ve Anayasa Mahkemesinin 
usulüne göre, 9 Kasım 1967 tarihinde yürürlü
ğe girmesine de karar ittihaz edildiği gibi, du
rum, Yüce Cumhuriyet Senatosuna bildirilmiş 
ve 16 . 3 . 1968 günlü Resmî Gazetede gerek
çeli olarak yayınlanmış bulunan bu karar 
18 . 5 . 1967 günlü oturumda okunarak Cum
huriyet Senatosunun ıttılaına sunulmuştur. 
Binaenaleyh, bu durum muvacehesinde 378 sa-
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yılı Kanuna göre artık bir muamele yapılma
sına imkân tasavvur edilemez. Ancak, 378 sa
yılı Kanunun mevcudolmaması, Yüce Meclis
lerin ve bahusus Cumhuriyet Senatosunun dış 
münasebetlerine ilişkin işlerini, meselelerini 
mer'i içtüzüklerindeki esaslara göre ve yahut 
ondan evvel yani, 378 sayılı Kanunun yürür
lükte bulunmadığı zamanlarda, düzenledikleri 
emsal tanzimlere uygun bir şekilde demokra
tik esaslara uygun olarak yapacağı seçimlerle, 
ikmal ve itmam ederek görevi yerine getirmesi 
tabiîdir. Şüphesiz, burada bâzı noktalara dik
katlerinizi de çekmek yerinde olacaktır. Bun
lardan birincisi; Yüce Cumhuriyet Senatosu
nun Millet Meclisi Başkanlık Divanının ittihaz 
etmiş bulunduğu bir emrivaki ile karşı karşıya 
bırakılmış olmasının Cumhuriyet Senatosu Di
vanınca kabul edilmemesi ve Millet Meclisi 
Başkanlık Divanı nezdinde teşebbüse geçilerek 
bu gibi hallerin önlenmesi için dikkatinin çe
kilmesi gerekmektedir. 378 sayılı Kanun iptal 
edildiğine ve aradan birhayli zaman geçmiş bu
lunmasına göre, önemli bir gecikme bahis ko
nusudur. Yine, Yüce Cumhuriyet Senatosu 
Divanının siyasi partilerle anlaşma yaparak 
tedvini meşrut böyle bir kanunu Anayasaya 
uygun olarak hazırlıyarak Meclise sevk etme
si de gerekmektedir. Bu işler yapılarken bağım
sız üyelerin seçimi meselesi de bundan evvel 
yapılagelmiş bulunan seçimlere ittibaen demok
ratik esaslara g'öre adaylığını koyacak arka
daşlarımızdan en çok oy alanın seçilmesi sure
tiyle halli fasledilerek kesin bir karara bağ
lanması gerekmektedir. Bu hususu arz ve tek
lif ediyorum. 

Saygılarımla. 

LÛTFi TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, Başkanlık Divanı adına konuşacağım, 

BAŞKAN — Sayın Tokoğiu, eğer Divan 
adına konuşacaksanız öncelik vereceğim, şah
sınız adına ise sırada. 

LÛTFİ TOKOĞLÜ (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, Başkanlık Divanı adına. 

BAŞKAN — O halde öncelik vardır. Sa
yın Bayhan sıra sizde ama İçtüzüğümüze göre 
encümen ve Hükümet öncelik hakkına sahip
tir. Bu konuda yürütmenin yerini Başkanlık 
Divanı alır. Sayın Tokoğiu Divan adına söz 
istemiştir. Buyurun Sayın Tokoğiu. 
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CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIK 
DİVANI ADINA LÛTFi TOKGĞLU (Kocaeli) 
— Muhterem Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 
^îuhierem Riyaset makamına, bugünkü birle
şimde ve bir evelki birleşimde ittihaz etmiş ol-
",ivig"u. 'Gir muameleden uCLayı göstermiş ovduğu 
Lımsasiyet için teşekkür ederim. 

ikinci olarak, muhterem Güven Partisi Grup 
Başkaııvekili Alpaslan arkadaşımın, muhterem 
Myaseb makamının izhar etmiş olduğu hassasi
yet karşısnda, geçmişe de taallûk eden muamsb-
liri ortaya koyarak, Yüce Cumhuriyet Senato
sunu Yüce Millet Meclisinin bir uydusu olarak 
göstermiş olması karşısında hakikati ifade et
mek, benim için bir vecibe olmuştur. Huzurunu
zu bu sebepten dolayı işgal etmiş bulunmakta
yım. 

Muhterem senatörler, hâdise şudur: Yasama 
Meclislerinin Dış münasebetlerinin düzenlen
mesi hakkındaki 16 Ocak 1984 tarihli 378 sayılı 
ikan unun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi münasebetiyle Anayasanın 
C2 nci maddesi gereğince teşkil olunacak Karma 
u.rmıisyona aşağıdaki isimleri yazılan üyeler se-

Garliiüyor ki; biz, Anayasanın D2 nci mad
desi gereğine e Millet Meclisi tarafından teşkil 
edilmiş olan Sarma bir Komisyona, Anayasanın 
oranları nisbetinde üye vermekle mükellef bu
lunmaktayız. Bu karma komisyonda, 378 sayılı 
Kanunun bası maddelerinin değiştirilmesi mev
zubahistir. 

Binaenaleyh, 378 sayılı Kanunun 1 nci mad
decinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edilmiş olması keyfiyeti, Yüce Parlâmentonun 
873 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştir
mesi hususundaki hakkını ortadan kaldırma
mıştır. Bu sebepten dolayı yapılan muamele 
bmkukidir, doğrudur. Sayın Riyaset Makamının 
yapmış olduğu muameleden dolayı üzüntü duy-
mama?mı, müsterih olmasını rica ederim. 

ikinci olarak; Anayasanın 92 nci maddesi 
gereğince karma komisyonların sevk ve idaresi, 
Millet Meclisi idaresine bağlıdır. Biz ne kadar 
^ayr^t edersek edelim ancak gayretimiz, hu
kukî salâhiyetlerin dışında-, mücadele prensiple
rinden hareket etmekle mümkün olacaktır. Bu 
:!a; Yüce Cumhuriyet Senatosunun. Yüce MİL 
u t Meclisine uyduluğu ile hiçbir alâkası olını-
yan bir hâdisedir. 
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Tavzihen arz eder, hürmetlerimi teyidederim. 
BAŞKAN — Sayın Tokoğlu, Savın Başkan, 

bir dakikanızı rica edeyim, zannedersem mesele 
yanlış ortaya konuldu; Bu Karma Komisyon 
Anayasanın 92 nci maddesi gereğince kurul
ması gereken Karma Komisyon üyeleriyle il
gili değil, Türkiye - Avrupa Ekonomik Toplu
luğu Karma Komisyonuna 15 kişilik Türk Par
lâmento Heyeti üyelerinin seçimi ile ilgilidir. 
Her halde bir yanilışiık olacak, bir yanlış an
laşma oldu, Sayın Tokoğlu. 

LÛTFÎ TOKOĞLU (Devamla) — Muhte
rem Başkan, zatıâlinizden istirhamım şudur; 
Meseleyi önümüzdeki ilk Başkanlık Divanı gün
demine koymıya tavassut etmenizi ve meseleyi 
orada tezekkür ettikten sonra Yüce Heyeti bu 
mevzuda aydınlatmayı Başkanlık Divanının 
'bir vazifesi olarak bildirmenizi istirham ediyo
rum, efendim. 

Teşekkür ederim, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayhan, buyurunuz. 

KUDRET BAYHAN (Niğde) — Muhterem 
arkadaşlar, benim konuşmam, 373 sayılı Kanu
nun, Anayasa Mahkemesi tarafından iptaline 
dair değil. Bağımsıs grnpa dâhili edilen 38 üye 
içerisinden bir üyenin ne şekilde seçilmek iste
diğine mütedair olacaktır. 

Arkadaşlar, bağımsız üye grupuna Konten
jan Grupu, Millî Birlik Grupu, grupu olmıyan 
partiler ve bir de bağımsız üyeler olmak üzere 
dört kategoriye dâhil arkadaşlar mevcuttur. Bu 
arkadaşlar içerisinden bir üyenin seçilmesi için 
bugün saat 14,00 te Millî Birlik Grupu odasına 
davet edildik, gittik. Seçimin ne şekilde yapı
lacağına dair muhtelif arkadaşlarımız beyanat
ta bulundular. Bendeniz şu fikri ileri sürdüm. 
Bu seçimin âdil olarak yapılması ve beni bir 
hukukçu olarak tatmin etmesi, ancak şu şekil
de mümkündür. Ya, arkadaşlar arasından kur'a 
çekeriz, kar'a isabet eden arkadaş, bu Avrupa 
Karına Komisyonuna gider; veyahutta, Heyeti 
ümumiyenin reyine müracaat ederiz; ki, netice 
bu olacaktır. Heyeti Umumiyenin vereceği ka
rar mutadır, dedim. Bu sırada Millî Birlik Gru
pundan bir arkadaşımız bir teklif yaptı, dedi
ler ki, «efendim, burada iki grup var; Mîllî 
Birlik Grupu Kontenjan Grupu. Bu iki grup 
arasından seçim yapalım. Bir defa Kontenjan 
Grupımdan gitsin, ikinci defa da Millî Birlik 

Grupundan seçim yapılsın. Ondan sonra da 
diğer grupu olmıyan partili arkadaşlardan se
çim yapılmak suretiyle bu bir teammül olarak 
kabul edilsin.» Bendeniz, bu işe itiraz ettim ve 
ediyorum da. Bu şekilde yapılan anlaşma mev
zuatımıza uygun değildir. Ben, hakemliğinize 
müracaat etmek suretiyle Karma Komisyona 
adaylığımı koyuyorum. İki gün evvel burada, 
kıymetli Kasım Gülek arkadaşımız Habeşistan 
saraylarında altın tabaklar içerisinde yemek 
yediklerinden falan bahsettiler. Daha yemek 
yediği tabaklar yıkanıp da yerine konmadı. 
Biz, altın "tabaklardan değil, bakır tabaklardan 
yemek yemeye razıyız, sekiz seneden beri şura
da oturuyoruz, günahımız; «Bunun grupu yok, 
harice gidemez, efendim.» 

Arkadaşlar, böyle şey olmaz. Bendeniz vere
ceğiniz âdil karara güvenerek adaylığımı koyu
yorum ve inşallah kazanacağım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ürgüplü, buyurunuz. 
SU AD HAYRİ ÜRGÜPLÜ (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) —- Sayın Başkan, sayın arkadaş
larım; eğer Sayın Alpaslan arkadaşımızın, hâ
tıralarını yanlış olarak tezahür ettirmelerini ifa
de eden konuşmaları olmasaydı sizi rahatsız et-
miyecektim. Fakat, sonradan iltihak eden arka
daşların da bâzı meseleleri de bilmeleri lâzım
dır ve bilhassa bugün Başkanlık Divanını teş
kil eden kıymetli arkadaşlar aşağı - yukarı 9 
soneye varan Senatonun mevcudiyetinde faal 
ve hassas vazife görmüş arkadaşlarımızdır. On
ların hâtıralarını tazelemek için şu noktaya te
mas etmek mecburiyetindeyim. 

Alpaslan arkadaşımız dediler k i «Senato
nun kurulduğu günden beri Başkanlık Divanı 
ve Başkan arkadaşlarımız ağırlıklarını gereği 
kadar bu işe koymamışlardır. Sise bâzı meselele
ri kısaca arz edeceğini. 

İşe başladığımız zaman, bu Başkanlık mev
kiinin şerefli mesuliyetini lûtfeddiğiniz nâçiz ar
kadaşınız, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, 
Anayasaya göre, bir taraftan Millet Meclisi ka
nadı, bir taraftan Cumhuriyet Senatosu kana
dı halinde teşekkül ettiği halde. Millet Mecli-

.üû-ŞKam» 
k a m 3a>' 

î«i altında teskere alır idi. Buna 
k Divanı büyük hassasiyet göster-
:;:Haslarımız, ki bugün dahi Baş-
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kanlığımızı ifa buyuran Atalay arkadaşımız da 
bu hususlarda yakın ve alâkalı bir arkadaşı-
mısdır. Bu tezkereler iade edilmiştir, reddedil
miştir. Ve nihayst Millet Meclisi, «Millet Mec
lisi Başkanı» olarak tezkereler imza ederek Se
nato ile muhaberesini kanuni yola sokmak mec
buriyetinde kalmıştır. 

Ayrıca, Meclislerin muamelelerini iki Meclis 
Başkanlık Divanları müştereken ifa ederlerdi. 
Müşterek birleşimlerin, biri Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlık Divanı salonunda yapılır, ikin
cisi Millet Meclisi Başkanlık Divan salonunda 
yapılır. Birisine Senato Başkanı, diğerin?. Mil
let Meclisi Başkanı riyaset ederdi. Bugün tat
bikat ne vaziyettedir, bilmiyorum, 

İdare Âmirlerine gelince; Sayın Fehmi Alp
aslan, ki çok titiz, hassas ve çalışkan bir idare 
Âmiri arkadaşımızı, ve o gün Millet Meclisi Baş
kanlık Divanında bulunan ve o zaman İdareci 
Üyelik vazifelerini yapan kıymetli arkadaşla
rımız da Millet Meclisinin bütün işlemlerine mü
dahale ederlerdi, müsavat üzere Meclis işleri bu 
arkadaşlar tarafından idare edilirdi. O kadar 
ki Meclis içinde böyle olduğu gibi, Meclisin dı
şında Millî Saraylar idaresi, yine idareci üyele
rimizin idare ve murakabesi altında devam 
ederdi. 

Hassasiyete daha başka misaller için, genel 
sekreterlik dosyasında cidden ağır yazışmalar 
vardır. Ve bu yazılar arasında Millet Meclisinin 
sakim tutumu hayli ağır lisanla, fakat hukuka, 
Anayasaya ve dünya Parlâmentolar nizamla
rına uygun olarak" müdafaa edilmiştir. Yalnız 
ben değil, bütün kıymetli arkadaşlar, bu husu
su çok iyi tetkik etmiş arkadaş!anmış, bu kür
süden Millet Meclisinin t u t u l u r u bir çok de
fa eleştirmişler ve çok kuvvetli yaptıkları ko
nuşmalar nihayet karar istihsalini dahi temin 
etmiş ve artık Millet Meclisi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Riyaseti değil, Millet Meclisi Ri
yaseti olduğunu anlamıştır. 

Şimdi, arkadaşlar, iş tatbikattadır. Tatbikat 
ne yolda devam ediyor, bilmiyor-mı. Fakat, 
parlomanter olgunluk eğer yine 1961 in ilk 
günlerindeki gibi, o zamanın Başkanlık Diva
nından, bugünkü Millet Meclisi Başkanlık Di
vanına sakini ve gayrihukukî olarak intikal 
etmişse, buna karşı hep beraber durmam-z 
gerekir. Buradaki kıymetli arkadaşlarımıs da! 
bu yakacak kudrettedir. 

Ayrıca, yine bu kürsüden, zabıtlarda çok 
uzun sayfalarla mevcudolan konuşmaları ya
pan arkadaşlarımızdan birisi de, o zaman Baş
kanlık Divanımızda kâtip, sonradan Başkan
lık Divanında Başkanvekiü olarak vazife gö
ren, şimdi Millet Meclisinde Başkanvekili olan 
Fikret Turbangil arkadaşımız :br. Binaenaleyh, 
saman geçince, tabiî bunlar zabıtlarda ve ya
zışmalarda unutulmuş oluyor. Fakat gayet sa
rih bir vaziyet vardır ki, bikamerai bir sistem 
Türkiye'de 1980 dan sonra kurulmuştur. Ve 
Anayasanın kurduğu bu çift Meclis sistemini, 
Millet Meclisi tatbikatı ne şekilde kullanırsa 
kullansın, hoşlansa da hoşlanmasa da bu var-

•• dır. Ve ilk günden beri, nedense bu yanlış tu
tum; o fikirleri bizimle paylaştığını zannetti
ğim sayın ve cidden değerli bir hukukçu ar
kadaşımız olan Ferruh Bozbeyii tarafından da 
eğer bugün takibediliyorsa benim için büyük 
bir üzüntü mevzuu olur. Çünkü, kendisi ile de 
bu mevzuları Başkanlık divanları müşterek 
toplantısında tekrar tekrar görüşmüşümdür. 

Bu mâruzâtımla Senato Başkanlık Divanında 
naçiz bir Başkanınız olarak vazife görmüş bir 
arkadaşınız sıfatiyle bu hassasiyeti, diğer ar
kadaşlarımla beraber yularca devanı ettirdi
ğimizi zabıtlara tescil ve arkadaşları da tenvir 
etmek için arz ediyorum. 

Hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar..) 

BAŞKAN — Sayın Ersü. 

V5ÜHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Sayın arka
daşlarını, öteden beri tartışma konusu olan 
Millet Meclisi Başkanlığının, Cumhuriyet Se
natosu üzerinde bir nevi ipotek koymuş oldu
ğu bu gibi konularda, benden ence konuşan 
arkadaşlarım Cumhuriyet Senatosu Başkanlık 
Divanını, Millet Meclisi Başkanını ve Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulunu, kanaatimce, 
yeteri kadar uyarnıadıklarını sanıyorum. Ev
velâ, Mîllet Meclisi Başkanlığının görüsü nedir. 

Millet Meclisi Başkanlığının görüşü; Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin bir ana organı 
olan Cumhuriyet Senatosu bir vesayet Mecli
si haline gelmektedir, arkadaşlarım, Burası bir 
vesayet Meclisi değil, eşit haklara sahip T. B. 
M, M, nin ikine! organıdır, Böyle bir Mecliste 
Başkanlık yapan arkadaşlarımız da esefle söy-
iiyeyim ki; bunu, bugüne kadar Cumhuriyet Se-
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natosunun, Anayasa ile kendisine verilmiş olan 
eşit hakları yeteri kadar temsil edememişler
dir. Bu arada kendimizide suçlayalım. Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulu da, Senatonun bıı 
varlığım, bu kişiliğini korumak için yeteri, 
kadar mücadele etmemişlerdir. Başkanımızı 
bu konuda daha çok zorlamalıyız. Eğer Sena
tonun varlığını, eşit haklarla varlığını temsil 
ettiremiyorlarsa, başka şeyler düşünmek lâzım-
gelir kanaatindeyim. 

Sayın arkadaşlarım, Cumhuriyet Senatosu, 
Türkiye'nin gerçeklerinden doğmuş, ağırlığı 
olan, aynı zamanda süzgeç volesini görecek 
ikinci bir Meclis olarak Anayasamızda teşek
kül etmiştir. Halbuki demin arz ettiğim, vas
fa uygun olarak oranlarla küçümsenen, görev
leri başkaları tarafından tâyin edilen, gayet 
hafife alman bir Meclis durumuna getiril
mek isteniyor. Böyle bir hususu Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri ve onun Başkanı as
la terviç ve kabul etmemelidirler, iptal edilen 
kanunun yeniden değişiklik yapılacak madde-' 
lerinde, her şeyden evvel şunu ısrarla yerine 
getirmek zorundayız ki, Millet Meclisi ile Cum
huriyet Senatosu bir araya geldiği zaman Bü
yük Millet Meclisi olur ama, burada bir oran, 
meselesi bahis konusu değildir. Türkiye'de mev
cut iki Meclisten birisidir. Eğer her hangi 
bir hizmet bahis konusu ise, bu hizmet konu
sunda sayı, nitelik her bakımdan eşit haklara. 
sahiptir. Bundan evvel yapılan işlemlerde ol
duğu gibi, 20 üyenin 15 tanesi, 450 mevcutlu 
Meclisin, 5 de Senatonundur, mevcudu şu ka
dardır diye hesap yapılamaz arkadaşlarım, Ev
velâ bu hususu sarih olarak bizlerin anlaması, 
ve anlamıyanlara da anlatmamız lâzımdır, 

Diğer hususlara gelince, burada değerli ar
kadaşlarım birçok fikirler serdettiler. Secim 
usulleri hakkında, seçim şekilleri hakkında, 
Kanunlarda yerini bulduğu gibi, gruplar üye
lerini seçiyorlar. Grupların bir hakkı olarak 
tecelli ediyor, buraya geliyor ve burada da 
bir nevi takdim edilmekle, sunmakla seçilmiş; 
işlemi görüyor çoğu kez. Her nasılsa bu de
fa - ki Anayasa Mahkemesine yapılan müra
caattan sonra yapılan yeni işlem ile Cumhuri
yet Senatosunda başka grupların ve bağımsız
ların da mevcudiyeti de nazarı dikkate alınmış 
oluyor. 

25 . 12 . 1969 O : 1 
Huzurlarınıza gelmeden biraz önce, gruplar, 

parti grupları dışındaki gruplar ve bağımsız ar
kadaşlar bir centilmen toplantısı yaptılar.. B j 
toplantıda gördüğümüz husus, beliren fikir şu 
idi ki; Anayasa ile teşekkül etmiş iki tane 
siyasi grup var. Bunlardan birisi, Cumhurbaş
kanı Kontenjanı, bir tanesi de Millî Birlik gru-
pu.Bunun dışında, bu grupların her birinin 
sayısına eşit bağımsız arkadaşlarımız da var. O 
halde kendiliğinden üç tane grup tecelli ediyor. 
Bu yapılan centilmen toplantısında da bu: 
grupları eşit haklarla ve devri olarak temsil 
edilmesinin uygun olduğu hakkında da bu üç 
grup temsilcileri bir araya geldi ve böyle bir 
görüşme yaptılar. Çoğunlukla da bu kanaate 
varan-. Devri bir hizmet görevini tekabbül et
tiler. Tabiî itiraz eden arkadaşlarımız da mev
cut olmasına rağmen. Bizce her fikir muhte
remdir. Ancak, «üyelerin birer, birer kendileri1 

veya bir başkası tarafından adaylığını ko
yarak Cumhuriyet Senato Genel Kurulunca se
çilir» beyanında bulunan arkadaşlarımın fi
kirlerine katılamıyorum. Çünkü burada partî ı 
gruplarından gelen, arkadaşlar, nasıl ki sunuş
la £3g;lmiş addsdiliyorlarsa, siyasi gruplara, 
yeni Millî Birlik Grupuna, Cumhurbaşkanlığı 
Kontenjanı Grupıına, bunun dışındaki grup 
lâfı almasa dahi, takısı almasa bile, diğer ar
kadaşlarımızın da aralarında toplanarak seç
tikleri üyelerin, temsilcilerin Başkanlık Diva^ 
nma verildiği zaman bunun dışında Senato
mu? Genel Kurulunun ayrı bir tasarruf kullan
masına lüzum olmadığına kaaniim. Eğer işi 
centilmen anlaşması yönünden ele alıyorsak, 
böyle telâkki edilmesi lâzımgelir. Aksi halde 
bıı dış temsil görevlerinde seçilen temsilci ar
kadaşların da gruplarının geçmesiyle değil 
nihayet burada teker teker seçime gitmek gi
bi bir durum meydana çıkar ki, bu takdirde bir
çok tur oylamalarla Cumhuriyet Senatosunun 
değerli zaman-nı israf etmek gibi bir durumun 
içerisine girebiliriz. Bu bakımdan gruplara, si
yasi parti gruplarının yaptığı işlemin, bir ge
lenek olarak teşekkül etmiş olduğu gibi, di
ğer gruplarda da aynı işlemin yapılmasanın| 
normal olacağını da arz ediyorum. Saygılarım
la. 

BAŞKAN —Sayın Tevetoğlu. 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 

Başkan, çok muhterem senatör arkadaşlarım, 

660 — 



C. Senatosu B : 18 25 . 12 . 1969 O : 1 

benden evvel konuşan sayın senatör arkadaşla
rımızın dış münasebetlerde Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin temsili hususunda iki meclisi
mizin katiimaları ve temsileilerimn sayıları 
hususunda ileri sürdükleri fikirlere tamamen 
katılıyorum ve bugüne kadar da bu vazifenin 
gerçekten diğer demokratik memleket parlâ
mentolarında olduğu şekle getirilmemiş bu
lunduğundan duyduğum üzüntüyü de belirt
mek isterim. 

Dokuz yıldan beri daima Dışişleri Komis
yonunda vazife almış, NATO Parlömanterîeri 
Türk Grupunda iki yıl vazife görmüş ve son 
dört yıliır da Ortak Pazar Avrupa Ekonomik 
Topluluğu, ve Türkiye Karma Parlâmento Ko
misyonunda Başkanlık yapmış bir nâçiz arka
daşınızım. Bütün dünya memleketleri, iki mec
lisli memleketler dış münasebetlerde meclisle
rini temsil ederlerken, bir meclisin sayısı 450, 
öbürünün sayılı 150 veya İSO küsur diye tef
rik yapmayıp, iki parlâmentoyu müsavi sayı
da üyelerle temsil etmektedirler. 

Evvelâ, Sayın Başkanımızın ve Başkanlık 
Divanımızın bu medeni ve demokratik mem
leketlerdeki temsil usulünü inceleyip, bunu 
dikkate alarak ve şu münasebetle yenideni 
ortaya gelen haksızlığı tasrih etmelerine işa
ret etmek için huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, daha önce bundan 
dört yıl önce mevcut anlaşma sonucu teşkil 
edilmiş Avrupa Ekonomik Topluluğu Türki
ye Parlâmentosunun Karma Komisyonu dört 
yıl işin sekilir, mevcut tüzüğe g'Jre. Demin ar
kadaşlarımdan birisi, bu yıl, bu gruptan seci-
lir, gelecek sene diğer gruptan seçilir diye bir 
ifade de bulundular, bunu tasrih etmek ve ay
dınlatmak için arz ediyorum. Avrupa Ekono
mik Topluluğunun Tüzüğü ve kabul edilen esas-' 
lar tetkik buyurulursa görülecektir ki Avru
pa Ekonomik Topluluğu Karma Parlâmento 
Komisyonu üyeleri, her iki meclisten bir se
çim süresi, yani dört yıl için seçilirler. Nite
kim daha önce vaVife gören Sayın Öztekin 
arkadaşımız, Sayın Yaîçuk ve bendeniz bun
dan dört yıl önce seçilmiştik. Dört yıl zar
fında bir daha seçim yapılmamıştır. Yani, bu' 
defa seçilen arkadaşlar da dört yıl için seçile
ceklerdir. iki meclisin temsili hususundaki 

haksızlığa az evvel işaret ettim. Bu defa görü
yoruz ki evvelki üç senatör arkadaşa mukabi't 
bu defa Meclis lütfetmiş bir fazla senatör 
arkadaşı, grupu olmıyan, veya siyasi parti ola
rak grup teşkil etmemiş bulunan, Senatomuz
da mevcut 38 arkadaşımızdan istemektedir
ler. Şüphesiz bu tatbikat bugüne kadar yap
tığımız diğer seçimlerde Senato olarak izledi
ğimiz usulü değiştiren yeni bir metot oluyor. 
Bunun da dikkate alınmasını Senato Başkan
lığımızdan istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, ayrıca bu Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna seçilecek üyelerin 
bilhassa yapılacak müzakerelerde gerçekten 
faydalı olabilmelerim dikkate alarak Tüzüğs 
konulmuş olan bir maddeyi de burada, Baş-f 
kanlığın ve değerli arkadaşlarımın dikkatine 

/ sunmak istiyorum: Seçilecek üyelerin, Fran-
sızcayı, ingilizceyi veya gitmeleri bahis konu
su olan toplantılarda kullanılacak dillerden' 
birini iyi bilmeleri gereklidir ki, burada ka
tılan altı memleketin dillerinden birini kabul 
ediyorlar, bugüne kadar yapılan tatbikat bu 
merkezdedir. Bu hususun da seçimlerde diki 
kate alınmasını Yüce Başkanlığın ve aziz arka
daşlarımın dikkatlerine sunuyorum. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Konu üzerinde görüşmeler bit
miştir. Şimdi meseleyi özetleyip, gerekli karar
ları almak üzere Yüksek Heyetin takdirleri
ne başvuracağım. Konu şudur: 378 sayılı Ya-
sanm birinci maddesinin bütün hükümleri yü
rürlük ömrü 9 Kasım 1S87 de sona ermiştir. 
1 nci madde gereğince dış münasebetlerin bü
tün işlemlerini Millet Meclisi Başkanlğı uhde
sine almış idi ve buna dayanılarak yapı
lan yönetmelikle de bunu yürütmekte idi. 378 
sayılı Yasanın 1 nci maddesi 9 Kasım 1967 den 
beri artık yürürlükte değildir. Bu sebeple dış mü
nasebetleri düzenliyen husus bir yasa ile bizi bağ
lamamaktadır. Buna rağmen Millet Meclisi Baş
kanlığı bu yetkileri kendinde devam ediyor 
görerek, 378 sayılı Yasanın 1 nci maddesine 
(göre ki, yürürlükte değildir.) İşlem yapmış, 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı da gündeme 
bunu hiçbir işleme tâbi tutmadan getirmiş 
bulunmaktadır. Huzurunuzda daha önce bu
nun oluş şeklini anlattım ve Adalet Partisi, 
Cumhuriyet Halk Partisi, Güven Partisi için 
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ayrılan yerlerin isimlerini okuyarak gecen bir
leşimde tasviplerinize sundum ve seçilmiş sa
yılmaktadırlar. 

Şimdi yürürlükte bulunmıyaıı bir yasaya da
yalı olarak, yürürlükte olduğu farzedilen bir 
yönetmeliğe göre de siyasi partilere mensu-
'bolmıyan üyelerin nasıl seçileceği içtüzükler
de düzenlenir, içtüzüklerimizde de böyle bir 
hüküm olmadığına göre Cumhuriyet Senato-
ısundan Başkanlık Divanı şu talepte buluna
caktır. 38 sayın üye A. P., C. H. P. ve G. P. 
grupları dışında Cumhuriyet Senatosunda bu
lunmaktadırlar. 38 sayın üye içerisinden 
'bir sayın üyenin Türkiye Avrupa Ekonomik 
Topluluğu Karma Parlâmento Komisyonun
da temsili için seçim yapılması hususu. Bunu 
38 sayın üye içerisinden her hangi birisini is
ter biraz sonra arz edeceğim gibi adaylıkları
nı koymuş olsun veya koymamış olsun C. H. P. 
Grupu, A. P. Grupu ve G. P. Grupu dışında 
kalan bütün üyelere arasından birinin Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulu tarafından se
çilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... (Anlaşılmadı sesleri.) 

Mesele şu : 378 sayılı Yasa yürürlükte ar
tık yok. Türkiye Avrupa Ekonomik Toplu
luğu Karma Parlâmento Komisyonunda 15 kişi 
temsil edilecek. Millet Meclisi temsili su şe
kilde yapmış. Bunun 8 i Adalet Partisine, 
4 ü G. H. P. ne, 1 si G. P. ne, ikisi bağımsız
lara düşecek. C. H. P.., A. P. ve G. P, ayrılan 
bu yerleri de yine Miilst Meclisi Başkanlığı 
şu kadarı Cumhuriyet Senatosu, şu kadarı 
Millet Meclisi diye ayırımı yapmış ve yin'3 
Millet Meclisi Başkanlığı iki yer için de biri 
Cumhuriyet Senatosu, biri Millet Meclisin
de bağımsız tâbri içerisinde Cumhuriyet Se
natosunda temsil edilen siyasi parti grupu 
olarak A. P. Grupu ile C. H. P. Grupu ve 
G. P. Grupu dışında kalan 38 sayın üyeyi; 
yani Cumhurbaşkanlığı kontenjanına dâhil 
üyelerin, Millî Birlik Grupuna dâhil üyobrm, 
bağımsız üyelerin Millet Partisi, Türkiye İşçi 
Partisi, Yeni Türkiye Partisi gibi parti ve fa
kat grup kurarnıyan partiler ve bağımsızlar 
dâhil -38 sayın üye arasından birisini Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulu seçecektir. 
Seçme hususunu yani seçimin yapılması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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I Sayın Gülek, Sayın Ulusoy, Sayın Bayhan 
ve Sayın Âdil ünlü aday gösterilmişlerdir. 
(Tekrar okuyun sesleri.) 

| Tekrar okuyorum, Sayın Gülek, Sayın 
i Mansur Ulusoy, Sayın Kudret Bayhan ve Sa

yın Âdil ünlü bir kısmı arkadaşları tara
fından bir kısmı kendileri tarafından adaylık
larını koymuşlardır. Dört adayımız vardır. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkan, okuduğunuz adaylar lisan 
şartının kendilerinde mevcudolduğunu biliyor
lar mı? 

BAŞKAN — Arz edeyim, 378 sayılı Yasa-
I nın 1 nci maddesinde bu hükümler mevcut idi. 

Fakat Millet Meclisi Başkanlık Divanının 
|: inisiyatifi ele alarak yaptığı taksimde, grup-
| lara bildirdiği yazıda tahsil veya dil bilgisi 
I hususunda her hangi bir nitelik aramadığı ve 

gruplarla adaylıklarını göstermede böyle bir 
kayıtla bağlı olmadıkları, Cumhuriyet Sena
tosu tasvibinde de bu kayıt ve nitelikler söz 
konusu edilmediği cihetle adaylar için Baş
kanlık böyle bir niteliği aramaya ve sormaya 
yasama yönünden, gelenekler yönünden ve 
bir birleşim evvel yapılan tatbikat yönünden 
bir zorunluk görmemektedir Adayları tekrar 

j okuyorum. Sayın Gülek, Sayın Ünlü, Sayın 
I Ulusoy ve Sayın Bayhan'dan ibarettir. 
i RSFET EENDEOİ (Samsun) — Sayın 
j Başkan, bulunduğum yerden bir ciheti arz et-
| meme müsaadenizi rica ediyorum. 

I BAŞKAN — Kısa mülâhazalar yerinizden 
mümkün İçtüzüğe göre Sayın Eendeci. 

j SEPET ESNDEOİ (Samsun) Bu dış 
| ',vv:h,a&çb£tlçri tanzim eden kanun tasarı halinde 
I veya teklif halinde Meclise intikal etti. Ko-
! misyonlarımızda gidecek arkadaşların lisan ve 
j diğer şartlar mevzuunda Senatonun görüşünü 
j b':ı tasan maddelerine sokmuştur. O halde şimdi 
= kanunda sarahat olmamasına rağmen sadece 
i Millet Meclisi böyle yaptı diye, Senatonun ken-
i di hasırlamış olduğu bir tasarıya koyduğu es-
\ piri ile ele alınmasına mâni bir hüküm yoktur. 
İ Başkanlık Divanı olarak bunun üzerinde du-
| rıılması Tasımdır. 
\ BAŞKAM — Saynı Eendeci arz ettim. Bir, 
i grupların seçiminde bahis buyurulan husus ön-
î görülmemiştir. İki, Cumhuriyet Senatosu Ba-ş-
| kanlık Divanı henüz kesinleşmemiş bir duruma 
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gelmiş olan metinleri yasa sayarak ona göre 
kendisini bağlı sayamaz. Bu sebeple bu nite
likler üzerinde Başkanlık durmamaktadır. 
Dört saym aday Sayın Ünlü, Sayın Gülek, 
Sayın Ulusoy ve Sayın Baykan oylarınızla tes-
bit edilecektir. 

REFET RENDECi (Samsun) 
İkan beni yanlış anladınız. 

Sayın Baş-

SAMÎ KÜÇÜK (Tabiî üye) — Parti grup
larınca seçilenlerin isimlerini lütfen okur mu
sunuz? 

BAŞKAN — Sayın Küçük şimdi o muame
leyi tam ve muteber bir işlem olarak ifade et-
tizimiz için, onlar artık söz konusu değil. Sa
dece.. 

SAMÎ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Bilelim efen
dim. 

BAŞKAN — Bilmek şurada, çünkü; seçimle 
Adalet Partisi Grupu, C. H. P. Grupu ve G. P. 
Grupu ile ilgili bir seçim değildir. Bunun dışın
da kalan seçim sayın üyelerle ilgili bir husus 
olduğu için, ama arkadaşlarımız istiyorlarsa sa
dece bilgi olmak üzere Adalet Partisi Grupun
dan Sayın Yalçın, Sayın Göktürk. C. H. P. 

Grupundan Sayın Topaloğlu, G. P. Grupundan 
Sayın Seyhan aday gösterilmiş ve seçilmişler
dir. 

Şimdi kâğıtlar dağılacak, sayın üyeler bi
rer isim yazacaklardır. Tek isim yazacaklar
dır, sayın üyeler. 

(«Oylama kapalı zarf usulü ile mi yapıla
caktır» sesleri.) 

BAŞKAN — Evet kapalı zarf. Kâğıtlar 
ve zarflar dağıtılacaktır. Tek isim yazılacak
tır. 

Sayın Küçük, burada. Sayın Kutlar, yok. 
Sayın Çağlayangil, Bakan. Sayın Canpolat, yok. 
Sayın Özgür, yok. Sayın Türkmen, burada. Sa
yın Sökmen. Burada. Şimdi başlanacak yeri 
tesbit ediyorum. Sayın Gülek'ten başlıyoruz 
efendim. 

isimleri okuyorum, Sayın Gülek, Sayın Ün
lü, Sayın Ulusoy ve Sayın Bayhan. Oylama 
işlemine başlıyoruz. 

(Ad okunmak suretiyle oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oylarmı kullanmıyan sayın üye 

var mı?... Oylama işlemi bitmiştir. Tasnif 
Heyeti lütfen yerini alsın. Sayın üyeler lüt
fen yerlerini alsınlar. Devam edeceğiz. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 2/1; Cumhuriyet Senatosu 
2/272) (S. Sayısı : 1311) (1) 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporunun görüşülme
sine başlanmış ve fakat bâza arkadaşlarım, bâzı,, 
sorulan üzerine görülmeler yarıda kalmış idi. 

Şimdi 1 nci madde üzerindeki görüşmelere 
devam ediyoruz. Arkadaşlarımızın hâtıralarını 
tazeleme yönünden, 1 nci maddeyi okutuyo
rum. 

Komisyon, Basjkanük Divanı adınla Sayın 
NaJbit AJtan lütfen. 

(1) 1311 S. Sayılı basmayazı 23 . 12 . 1969 
tarih ve 16 nci Birleşim tutanağı sonuna ek
lidir. 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işareti' 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

Madde 1. — 1969 yilı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin Gumhuriyet Sena
tosu kısmının 12.000 nci bölümünün 12.911 nci 
(Avrupa Konseyi Astsaımlble ve Daimî Komis
yonlarıma işfciralk edeceklerin yollukları) mad
desine (100 000) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Sayım özgüneş. Buyurunuz. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyele
ri, bâzı konular var M, antipatik olma paha
sına da olsa bu kürsüye getirilmesi bir zaruret. 
Kanaatimce bunlardan binisi de Parlâmentoda
ki ıdış görevlilerdir. Açık söylemek lâzım. Ger
çekçi olmak lâzım M, bu Parlâmentoda dış gö
revlere karşı büyük bir arzu var. İç görevler 
oldu mu, bakıyoruz arkadaşların bir kısanını 
burada bulmak mümkün değil. Dün daha Cum
huriyet Senatosu eteeriyet teşekkül edemediğa! 
için toplanjamadı. Gündeminde çok hayatî kıo-
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nular var. Koniii&yonliar çoğu zaman 10 da 
toplanacak diye ilân edilir, 11 e, 11,30 a ka
dar toplanamaz hattâ, bazan hiç toplanamaz. 
Hele bu dış görevlere çok hevesli kimseleri 
bu koaniısyonüarıda ve meçisin iç çaliişımaların-
da görmek mümkün değil. Bu işin çok hevesli
leri, peşine düşenleri, bu ödenek işlerini taki-
bettüip çıkaranları, ve bundan faydalananlar. 
Ne yaparlar bu arkadaşlar acaba dışarıda? Bu 
iç görevlere karşı arzu duymtayıp, dış görevler 
mevzuübahsolduğu zaman büyük bir tahaluk-
lia koşan arkaldaşlar ne yaparlar? Acaba Tür
kiye'yi temsül mi ederler; Bunlardan bir kıs
mını, herkes biüir İM, Türkiye'yi temsil etmek 
şöyle dunsun, konuşulanları anlamak iktidarın
dan mahrum. Nasıl temsil edecek Türkiye'yi? 
Ne yaparlar arkadaşlarım, giderler dışarıda 
görgülerini bilgilerini mi artırırlar? Ben o ka
naatteyim, ki, eğer cidden bir kısım Parilöman-
terlerin dışarıya gidip görgülerini bililerini 
lartırmaları lazımsa, tıpkı Devlet memurlarına 
konulan tahsisat gibi tahsisatı koyalım, hiç 
etiketi şunu - bunu yazmadan gitsinler görgü
lerini bilgilerini artırsın gelsinler. Şahsan be-
ninn böyle bir şeye ilhtiyacım yok. Ben Türk 
(Silâhlı Kuvvetleri içinde iken bir düzüneye ya
kın memlekete gittim görev yaptım, döndüm 
geldim, bunun için rahatlıkla konuşabilirim. 
Hiçbir arzum yok dış görev için. Ama eğer bir 
kısım arkadaşların gütmesi zaruri ise bunun 
için gitmeleri lâzım. 

Arkadaşlar, herkes biliyor ki, konulan tah
sisatlar ne kadar konulursa konsun, bir türlü 
yetmiyor. Aman toplantı var burada gidelim, 
şu toplantı da var buna gidelim, böylelikle bu 
paralar fuzulî yere sarf ediliyor, hem de me
rak ediyorum ben. Ne oldu şimdiye kadar gi
denler? Hangi konuyu savunmuşlar? Neyi ge
tirmişler ortaya, ne iş yapmışlar? Nerede Tür
kiye'nin sesini duyurmuşlar? Şunlar hakkında 
bir izahat verilsin. Bir yıl zarfında bu konuya 
sarf edilen para nedir ortaya bir konsun. Bu
lgun yenliden gene para getiriliyor. Mazide, bu 
yıl daha ne kadar sarf edildi. Bütün bu para
ya karşılık ne elde edildi? Türkiye'nin hangi 
problemi duyuruldu; bunları bilmeye ihtiyaç 
var. Türk Mil le t in parasını sarf ederken mut-
flıaka nereye gittiğini bilimeye ihtiyaç var. Sa
dece birkaç kişi gidecek, dışarıda gezecek ve 
oradan eh şu veya bu hâtıralarla dönecek diye 

milletin parasını gözü kapalı sarf etmeye kim-
sanlim hakkı yoktur. Bu izahatlar verilmelidir 
arkadaşlar. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka mz iistiyen?. Başka söz 
Miyen yok. Cumhuriyet Senatosu Başkanlık 
Divanı adına Sayın Altan... 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIK 
DİVÂNI ADINA NAHİT ALTAN (Çanakkale) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, dış 
münasebettiler konusunda bütün bütçe müzake-
reüsrjnde, Bütçe Komisyonunda daima arkadaş
larımız bu münasebetleri temin zımımında 378 
sayılı Kanun gereğince giden arkadaşlarımızla 
hattı hareketini tenkid ederler. Burada ben bu 
tenkidlere cevap verecek değilim, yalnız şurayı 
hatırlatacağım bir müessesenin var olması lü
zumlu bulunması başka bir mevzuudur, bu mü
essesede vazife alanların vazifelerini ifa edip 
etmetmeleri ayrı bir husustur. Bunun ikisini 
ayırmak lâzımdır. 378 sayılı Kanunun her ne 
kadar iptal edilmiş olsa bile iptal esıbabımucî  
bssi ayrı olmakla beraber, 1 nei maddesinde 
bahsettiği müesseseler mecburi içinde bulun
duğumuz, Devlet olarak temıslilcilimizi gönder
mek mecburiyetimde bulunduğumuz, yasama 
dalından birçok elemanların mutlaka gidip, 
yasama organlarını temsil etmesi mecburi olan 
müesseselerdir. Yani burava mutlaka gidilme
si lâzımdır. Bu giden arkadaşlarımız vazife üte 
gittiklerine, kanunla gittiklerine göre bunla
rın harcırahlarının verilmesi zaruri masrafları
nın ödenmesi de yine kanunidir. Bizim bura
da aktarma teklifimiz de bundan ileri gelmek
tedir. 

Bir birleşim evvel kıymetli Divan üyesi ar
kadaşlarımdan Atmaca burada bu konseve ka
tılanlar için istenen 100 bin liralık tahsisatın 
Başkanlık Divanınca reddedildiğimi bildirmiş
ler. Halbuki Başkanlık Divanında böyle red
detme keyfiyeti olmamış, bu mevzu getirildiği 
zaman bir sene evvel bütçeye tahminen seçmiş 
mias-rpflar nazarı itibara ailmıarak 228 bin lira 
taıhsteaît konmuştu, fakat gündemi daha evvel 
tıesıbit edıiılian ve taab^t edilen bu gündemde Par-
l̂ menitoTnuza b^Mi-HMiiyine göre bu gündeımıd 
cöre giden aHkadaslftirımız masraf arı bunu aş
mış ve burdun dolayı Senatomuzun diğer tah-
«^>a+farmda da, buna aktarma yapma imkânı 
olmadığından bir ek ödenek istenmiştir. Bu 
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dJiivıanımıada görüşüldüğü zamıam, muhtelif ar
kadaşlarımız söz alanış en sonumda Sayın At
maca «Bu işi idare âmirleri tezekkür etsinler, 
teklif olarak versinler» demiş ve Divan Başka
nı arkadaşımız bunu oylaımış ve idare âmirleri 
oülarak biz üç idare âmiri arkadaşınız bu tek
lifi yapmışızdır. Bu bir kanun teklifidir. Bu
nun Divanda kabul edilp edilmemekle alâka
sı da yoktur. Mühim olan vazifeye güden ar
kadaşlarımızın kanuni haklarının verilımeisdir. 
Bunu temjin edici bir karar alacağız. 

Bunun dışında bütçe müzakereleri sırasında 
arkadaşlarımızın vazifelerini ifa edip etmeme
leri hususunu tenkiıd ayrı bir mevzudur, 
Onu da gerektiği şekilde lüzumlu arkadaşlar 
cevaplatndıraıoakl'ardır, kanaatindeyim. Hürmet
lerimle. 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gülek buyurun. 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın arkadaşlarım, Türk Parlâmentosunun 
dışarıda temsili bir zarurettir. Bu temsil memle
ketimizin Parlâmentomuzun şerefidir. Bunu en 
iyi şekillide temsil ettirmek borcumuz. Bunu en 

3. — Sûreleri dolmak üzere bulunan bir kısım 
kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek üzere Ge
nel Kurulun 26 Aralık 1969 Cuma günü saat 
15,00 'te toplanmasını istiyen ve siyasi partiler 
grup başkanvekillerince verilen önerge. 

BAŞKAN — Bu arada grupların vermiş ol
duğu bir önerge vardır, onu okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosundaki görüşülme süre
leri dolmak üzere bulunan aşağıda isimleri yazılı 
kanun teklif ve tasarılarının görüşülmesini te
min bakımından Cumhuriyet Senatosu Genel 

iyi sekide temsil »eittirmienin yollarımı elbette 
Yüksek Meclis bulur. Ama kim tâyin edüımiş, 
kim gitmişin dışımda, seçilmiş, vazifelendirilmiş 
olanlara gerekli tahsisatı vermek bir mecburi
yettir. Bunu yapmazsak o vazifeyi yapmak im
kânını selbetmiş oluruz, bu ise esaslı vazifele
rimizden birimin ihmali olur. Bu aktarmaların 
kabuli bir zarurettir, huzurunuzu bumun için 
işgal ettim, Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isitiyen? Yok. Mad
deyi biraz önce okuman şekli ile oylarınıza arz 
edeceğim. Kabul edenler... Etanijyemler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
ledenler... Kabul etmdıyemler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Cumhuriyet Sena
tosu Başkamı ve Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maidde üzerimde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınızla arz ediyorum. Kabulı 
edenler... Kabul etmiyenller... Kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde leh ve 
aleyhte söz istiyen? Yok. Kanun teklifimin tü
mü açık oylarınıza arz edlecefetlir. 

Kurulunun 26 Aralık 1969 Cuma günü saat 15,00 
te toplanmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
A. P. Grup C. H. P. Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 

Muğla Ankara 
ilyas. Karaöz Hıfzı Oğuz Bekata 

G. P. Grup Başkanvekili 
Artvin 

Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN —Sayın üyeler, Adalet Partisi, 
C. H. P. ve Güven Partisi Grup Başkanvekileri 
biraz önce okunan önergede üç kanun tasarısını 

| görüşmek üzere Cumhuriyet Senatosunun yarın-

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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ki 26 Aralık 1969 Cuma günü saat 15,00 te top
lanmasını istemektedirler, önerge aleyhinde 
Sayın Hazer buyurun. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, bu üç grup başkanının teklifi eğer 
ciddî, samimî ise yani Yüksek Heyetinizin çalış
masına imkân hazırlamak maksadına mâtufsa 
bugünkü toplantıda boşa giden zamanı bir tara
fa bırakalım, bu gece bu kanunları çıkarıncaya 
kadar toplantı devam etsin, yeniden bir toplan
tıya lüzum yoktur. Burada olmıyan arkadaşla
rımız vardır. Bu tekliften haberi olmıyan arka
daşlarımız vardır. Bu itibarla hakikaten iş 
yapmak istiyorsak boş bos oturuyoruz, bu gece 
sabaha kadar çalışalım, bu günü geçmekte ol
duğunu zannettiğim kanunları çıkaralım. Yarın 
toplanmak için hiçbir haklı sebep yoktur. Haklı 
sebep, bugün toplantıları iyi idare etmek, vakti 
israf etmemek ve bugünkü çalışmaları devam 
ettirmekle mümkündür. Bu itibarla bu teklife 
iltif at olunmamasını ve çalışmaların o kanunlar 
çıkıncaya kadar devamını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, eğer kararlaştınr-
sanız Cuma günü yorulacak olanlardan birisi de 
ben olacağım. Ama ne var ki 931 sayılı iş Ka
nununun 5 nci madesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosunda 
görüşülme müddeti 4 . 1 . 1970 günü yani bir 
hafta sonra bitecek, arada bir birleşim, ondan 
sonra tatil vardır, Bu sebeple bir görüşme zo
runlumu var. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu ile Ege üniver
sitesinin 1965 yılı Kesinhesap kanun tasarıları
nın müddeti de 5 . 1 . 1970 tarihinde dolmuş 
olacaklardır. 

Ben durumu bilgilerinize arz ediyorum. Tak
dir ve tasvip Yüksek Heyetindir. Gruplar sözü 
geçen kanun tasarı ve tekliflerinin 26 Ara
lık 1969 Cuma günü sat 15,00 te görüşülmesi için 
sözü geçen tarihte yani 26 Aralık 1969 Cuma 
günü saat 15,00 te Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun toplanmasını teklif ediyorlar. Sayın 

Hazer aleyhinde konuştu, önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Biraz önce yapılan seçim sonuçlarını okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Avrupa Ekonomik Karma Parlâ
mento Komisyonu için yapılan seçime 93 üye 
katılmış ve neticede ilişik listede adları yazılı 
zevat hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tabiî Üye Ağrı 

Sami Küçük Salih Türkmen 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Tavfur Sökmen 

Âdil Ünlü 
Ea-iim Gülek 
Kudret Bayhan 
Mansur Ulusoy 
Azmi Erdoğan 
Suad Hayri Ür 
almışlardır. 

güplü 

35 
21 
19 
13 
3 
2 

oy 
oy 
oy 
oy 
oy 
oy 

BAŞKAN — Sayın Ünlü seçilmişlerdir. Gün
demimize devam ediyoruz. 

AHMET NUSEET TUNA (Kastamonu) — 
Anayasanın 86 ncı maddesine göre oya iştirak 
edenlerin yalısından fasla oy almayan ne seçil
miş olur, ne iştirak edebilir. 

BAŞKAN — Arz edeyim. Sayın üyeler, 
Anayasanın 86 ncı maddesi karar alınmasında 
aranan yeter sayıdır, seçimlerde en çok oyu 
alanlar seçilir. Yeter ki, Anayasa Başkan, Ana
yasa Mahkemeleri üyeleri; Yüksek Hâkimler 
Kurulu gibi barajlar kursun. Onun dışında ba-
railar kurulmadığı müddetçe en çok oy a,lan 
üyeler seçilir. Sayın Ünlü seçilmişlerdir. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Yanlış yapıyorsunuz, Anayasaya muhalif du
rumdasınız. Görüşme açın. 

BAŞKAN — Hayır efendim, görüşme açmı
yorum. Yanlış değil efendim. 
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6. — GÖRÜŞÜLEN 

rl. — Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve 
bölge birlikleriyle Türkiye Tütün Tarım Satış 
Kooperatifleri Genel Birliği kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi : 1/208; Cumhuriyet Senatosu 1/1010) 
(S. Sayısı : 1316) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 

Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Tarım Satış Koo
peratifleri Genel Birliği kanun tasarısı, tabedi
lerek sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Görüşme süresinin bitimine az bir zaman kal
ması dolayısiyle mezkûr tasarının gelen kâğıt
lardan gündeme alınarak, gündemdeki diğer iş
lere takdimen, öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Uşak 

M. Faik Ata7/urt 

BAŞKAN — Sözü geçen kanun tasarısının 
gelen kâğıtlardan gündeme alınması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sözü geçen kanun tasarısını gündemde bu
lunan diğer işlerden önce gelen kâğıtlardan 
gündeme alınması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sözü geçen kanun tasarısının gündemde bu
lunan diğer işlerden önce görüşülmesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Tarım Satış Koope
ratifleri Genel Birliği kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporunun okunup 
okunmamasını oylarınıza arz edeceğim. Okun-

(1) 1316 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

— 667 

İŞLER (Devam) 

manın kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen?.. C. H. P. Grupu 
adına Sayın Doğan Barutçuoğlu, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA DOĞAN BARUT
ÇUOĞLU (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; halen müzakeresine başladığımız 
Tütün Tarım Batış Kooperatifleri ve Bölge Bir
likleri ile Türkiye Tütün Tarım Satış Koopera
tifleri Genel Birliği kanun tasarısı 450 bin tü
tün ekicisini ilgilendiren ve yıllardan beri bu 
ekici kütlenin beklediği çok önemli bir kanun 
tasarısıdır. Tütün kooperatifleri kurulmasına 
dair olan fikir 1963 yılında C. H. P. koalisyon
ları devrinde kabul edilmiş ve esasları o devir
de atılmıştır. Buna rağmen aradan altı sene 
geçmiş olmasına rağmen bu önemli ve büyük bir 
kütleyi ilgilendiren kanun tasarısının müzakere
sine yeni başlamış bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, tütün kooperatifleri 
kanun tasarısının diğer mevzuatımızdan ayrı, 
ayrı bir kanun halinde kanunlarımız arasına 
geçmesinin önemli bir sebebi mevcuttur. Yani 
bir kooperatif kanunumuz mevcudolduğu halde 
neden hususi mahiyette yeni bir kooperatif ku
rulma zarureti vardır, bunun üzerinde kısaca 
durmak isterim, 

Bu kanuna şu bakımdan zaruret vardır. 
1. Tütün ekicileri Türkiye'deki istihsalâtla 

ilgili kütlenin en önemli, en kalabalık grupu-
dur. Aşağı yukarı 428 bin tütün ekicisi aile bu
lunmaktadır, Türkiye'de. Ve bunların hemen he
men hepsi 8 - 10 dekar arasındaki tarlalarda 
ekim yapmaktadır. Ve doğrudan doğruya kredi 
ile bu işlerini yürütmektedirler. 

Binaenaleyh, bu yönden böyle hususi bir ka
nuna ihtiyaç zarureti bulunmaktadır. 

Ayrıca, bu ekicilerin çok seneler önce ka
nunla ve kararnamelerle kesilen ve «yüzde beş
ler» namı ile mâruf, aşağı yukarı tam rakamını 
bilmemekle beraber 120 milyon lira civarında 
bir birikmiş paralan bugün Ziraat Bankasında 
bulunmaktadır. Bu fon, bu para destekleme mu
bayaalarında Tekel Bakanbğı emrine verilmek
te, ve bizzat tütün ekicilerinin kendi paralariy-
le kendi mahsullerinin değerlendirilmesi yolu 
aranmaktadır. 
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Değerli arkadaşlarım, biz Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak bu tasarıyı olumlu karşılamakla 
beraber, bâzı hususlarına değinmek isterim: 

Kanunda Millet Meclisindeki müzakereler
de de açıkça belirdiği gibi bâzı noksan taraf
lar maı cuttur. Bunların başında bu kurulacak 
güçlü kooperatifin dışa ihracat imkânına dair 
sarih bir madde maalesef bulunmamaktadır. 
Meclisteki müzakereler esnasında kanunu mü
dafaa eden Komisyon ve Bakanlık böyle bir 
maddenin lüzumuna kaani olmadıklarını bildir
mekle beraber, biz aski kanaati taşımaktayız. 
Hususi bir kanun olduğuna göre Kooperatifler 
Kanunundan ayrı bir nitelikte bir kanun bu
lunmasına göre bunun, yani ileride kurulacak 
olan bir kooperatifin tütün ihracatını münhası
ran ve mutlak surette yapması fonksiyonunun 
kanunda dere edilmiş olması ve madde halinde 
görülmesi gerekmekte idi. Aksi takdirde koo
peratif tütün ihracatı yapamazsa, bu imkân 
mevzuat mânileriyle imkân dâhiline girmezse, 
tütün kooperatifi diğer istihlâk kooperatifleri 
gibi çok basit ve tütün ekicisine yararı olmıyan 
bir müessese halinden kurtulamaz. Bunu bir 
noksan olarak, kanunda bir noksan olarak ka
bul ediyoruz ve tescil ediyoruz.. Şayet vereceği
miz takrire iltifat edilir kanunim maddeleri ara
sına «ihracat imkânına sahip bir müessese halin
de bulunmasını» temin ederseniz, grup adına 
minnet ve şükranlarımızı bildiririz. 

Değerli arkadaşlarım, yine kanunun son 
maddelerinden birisinde tütün satış yerlerinin 
temini için inşası için Hükümet tarafından ve
rilecek olan muayyen meblâğın, miktarının yük
sekliği itibariyle imkânsız olduğu kanaatini de 
taşımaktayız. Bu cihet, komisyonda da müzake
re edilmiş, fakat aynen kabul edilmiştir. Bütün 
kanunlarda olduğu gibi, kanun tasarılarında ol
duğu gibi, bu kanun tasarısı da maalesef müd
detinin son günlerinde heyetimize getirilmiş ve 
hazırlık yapma imkânı bulunmamış, komisyonda 
da rahatça müzakere ve münakaşası maalesef 
temin edilememiştir. Bu satış yerlerinin ku
rulması, daha önce kabul ettiğimiz Tütün ve 
Tütün Tekeli Kanununda da bahis mevzuu idi. 
Buna ayrılan ve Hükümet tarafından bu satış 
yerlerinin kurulmasına dair olan meblâğın, mu
ayyen senelerde ödenmesi suretiyle daha tatbi
ki bir şekle sokulmasını biz daha uygun bul
maktayız. 

Değerli arkadaşlarım, Tütün Kooperatifleri 
ve Birlikleri kanun tasarısı, hakikaten tütün 
ekicileri için çok lüzumlu ve senelerden beri 
maruzatımın başında da arz ettiğim gibi sene
lerden beri ekicinin beklediği bir tasarıdır. Bir 
kanundur. Tütün ekicisi bununla hem kredi 
alma; kendi kooperatifinden kendi malı olan, 
kendinin idare ettiği kooperatiften hem kredi 
alma imkânına sahibolacak, hem avans alma im
kânına salıibolacak, hem de bizim demin izah et
meye çalıştığımız tarzda bir kanun maddesi ilâ
vesi suretiyle tütünlerin işletilip, ihracetme ve 
bu suretle değerlendirilmesi de temin edilmiş 
olacaktır. 

Şayet kanunun bu boşluğu doldurulacak 
olursa bunu olumlu karşılıyacağıs ve her hal 
ve kârda kanunun tütün elricilerinin lebine bir 
imkân açtığını ve olumlu bir kanun olduğunu 
kabul ediyoruz, Bu bakımdan Türk tütün eki
cilerine kanunun hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni ederek saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Hü
kümet adına Sayın Ulaştırma Bakanı kanun ta
sarısının görüşülmesini taMbetmektedir. 

Başka söz istiyen? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

FAİK ATAYUET (Uşak) — Komisyon adına 
söz istiyorum, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
FAİK ATAYUET (Uşak) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım, tetkik ve müzakere etmekte 
olduğumuz Tütün Kooperatifleri Birliği Kanun 
tasarısı hakkında benden evvel yüce huzuru
nuzda maruzatta bulunan sayın Barutçu arka
daşımız C. H. P. Grupu adına yaptıkları eleştir
mede «genel hatları itibariyle bu tasarıyı olum
lu karşıladıklarım ve fakat bâzı noksan ve ku
surları bulunduğuna» işaret etmiş bulunmakta
dırlar. Kendilerinin veciz, vukuflu konuşmaları
nı Komûöyon adına, Komisyonun Başkanı sıfatıy
la dikkâtle dinledim ve takibettim. Geçici Komis
yonumuzda bu Kooperatif Birlikleri Kanun tasa
rısı etraflı bir şekilde incelenmiş bulunmakta
dır. 

Sayın Barutçu'nun değindiği noktaların en 
önemlisi burada «ihracata ve imalâta imkân 
verecek, bir müstakil madde olmadığı nokta
sına istinat etmiş bulunmaktadır. 
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Muhterem arkadaşlar, kısaca arz edeyim ki 

bu Kooperatifler Birliği Kanun Tasarısı da şüp
hesi 2834 sayılı Kanuna tabidir. 2834 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin 9 fıkrası muhterem 
arkadaşlarımızın bu konuda noksan buldukları 
«ihracata yönelme ve ihracatı gerçekleştirme» 
imkânına cevaz verecek mahiyettedir. Bu bakım
dan bu husus tam mânasiyle cevaplandırılmış 
olmaktadır. 

Diğer taraftan satr; yarlerinin kurulması ve 
buna ilişkin hususlar hakkında'da çok kuvvetle 
olmamakla beraber bâzı görüşler ileri sürmüş
lerdir ki, esası kısa ve fakat muhteviyat ve müıı-
derecatı itibariyle külliyetli miktarda 428 bin -
450 bin tütün ailesini alâkadar eden bu kanun 
tatarsımda kendilerinin noksan bulduğu husus
ları yine teminat altına alabilecek, tervjjedeibi-
lecek hükümler mevcut bulunmaktadır. Vakti 
israf etmemek için ve esasen hakikaten gecikil
miş bulunan bu tasarının eğer müzakeresi bu
günlerde yapılıp bir sonuca bağlannuyacak 
olursa 3 . 1 . 1970 gününde otomaitikman ka
nunlaşacağı cihetle bunları ayrıca tafsilâtı ile 
arz etmekten içtiJnaSb ediyorum, kanunun tümü
nün kabulünü./ Komisyonumuz adına arz ve is
tirham ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hazer buyurun. 

MEHMET HAZER (Kars) — Bu % 5 1er adı 
ile anılan çiftçiden kesilen paranın bugünkü ba
liği nedir? Bunlar, bu kooperatifler teşekkül eder 
etmez hu kooperatife aktarılacak mıdır, Hükü
mete tevcih ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK ATA-
YURT (Uşak) — Efendim, Sayın Başkanım mu
kadder olan bu soruya arzı cevabedeyjm; malû
mu âliniz Millî Korunma Kanunu muhtelif koor
dinasyon heyeti kararları ve 5628 sayılı Kanun 
hükümleri dairesinde satış bedellerinden % 5 
oranında toplanmakta bulunan meblâğların bu
günkü Ziraat Bankasında mevcudu 100 milyon 
liraya yaklaşmakta olduğu bize yetkililer tara
fından müzakereler sırasında ve müzakereyi mü-
taakıp yapmış olduğumuz araştırmalarda şifa
hen ifade ve beyan edilmiş bulunmaktadır. Bu 
itibarladır ki, burada öngörülen finansman me
selesi ve bir kendi kendice karşılanmak istika
metinde ve cihetinde bulunmaktadır, arz ede
rim. 
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BAŞKAN — Sayın Barutçuoğlu. 
0. H. P. GRUPU ADINA DOĞAN BARUT-

ÇCTOÖ-LU (Manisa) — Sayın Başkan, bu % 5 
ler dediğimiz ve tamamen benim bildiğime göre 
120 milyon lira civarında olan ve Ziraat Banka
sında bulunan bu meblâğın sahipleri tütün ekici
leridir. Tamemen çiftçiden kesilen ve 20 küsur 
çeneden beri devam eden bu paraların sahipleri 
makbuzlarını umumiyetle kaybetmiş, muhafaza 
etmemiş bulunmaktadırlar. Acaba Tekel Bakan
lığınca bunların sahiplerinin çıkarılabilmesi için 
faaliyeti olacak mıdır? Bu kesintilerin tebellür 
edebilmesi için bir çalışma yapılacak mıdır, bu
nu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atayurt. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK 

ATAYURT (Uşak) — Bu hususta şüphesiz 
kooperatifler mevzuatı hükümleri ve Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası kanunundaki hü
küm ve işlemler ve şimdiye kadar yapılmış olan 
tatbikat cari olacaktır ki bankaların kayıtlan 
mazbuttur, bu gibi alacakların gerek anaparaları 
ve gerekse faizleri yıllar itibariyle her sene gös
terilmektedir, hesap numarası ve ortakları iti
bariyle, kooperatifleri itibariyle, bu bakımdan 
bunlar hakkında makbuz zayi olmasından müte
vellit önemli kayıplara mâruz kalınacağını zan-
ııetmemekteyiz. Müracaat vukuunda gerek ko
operatiflerin, gerek birliklerin ve aynı zamanda 
Ziraat Bankası kayıtlarının, mazbut kayıtlarının 
tetkiki suretiyle hakların tam mânasiyle tesbit 
ve tevsik olunabileceği inancını taşımaktayız. 

C. H. P. GRUPU ADINA DOĞAN BARUT
ÇUOĞLU (Manisa) — Yanlış anlaşıldı efen
dim. Bu kayıtlar Ziraat Bankasında değil, bu 
kayıtlar Tekel Bakanlığındadır, Tekel Müdür-
lüklerindedir. Ziraat Bankasına Tekel Bakanlığı 
sonradan defaten veya toplu halde bu parayı 
vermiştir. O bakımdan Ziraat Bankası kayıt
larında veya kooperatiflerin kayıtlarında bu
lunman bahis mevzuu değildir. Benim su
alim, Tekel Bakanlığında bir çalışma müm
kün olacak mıdır veya Tekel Bakanlığındaki 
kayıtlara göre bunların çıkarılması mümkün 
müdür? Şeklindedir. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. FAİK 

ATAYURT (Devamla) — Komisyonumuzda ya
pılan müzakerelerde bu husus hakkında muza-
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kereler cereyan etmemiş olmakla beraber şüp
hesiz Devlet arşivinin ve Devlet kayıtlarının, bil
hassa muhasebe ve para tahsiline ve para alı
mına mütaallik defterlerinin her yerde olduğu 
gibi mazbut olduğunu kabul etmek iktiza eder. 
Bu itibarla bir hukukun zıyaı ve bunun ortadan 
kaldırılması gibi bir mesele bahis mevzuu değil
dir. 20 senelik bir zaman içerisinde şüphesiz 
bâzı ölüm vakalarının olabileceğini ve miras 
işlerinin de ortaya çıkabileceğini nazzarı iti
bara almak lâzımdır. Bu meselede objektif ve 
karakteristik misaller vermenin ve bu açıdan 
tasarının tenkid edilerek meriyete sokulmasının 
geciktirilmesinin veya firenlenmesinin faydalı 
değil mahzurlu olabileceğini zannediyorum, eğer 
böyle hukukun zayi edilmesi hal ve vaziyetleri 
ile karşılaşılması halinde şüphesiz buna ait ek 
hükümlerin de tedvini mümkün ve kabildir, ta
sarı o zaman da ıslah edilebilir. Hiçbir zaman 
müktesep hakların ihlâli ve tü*ün ekicilerinin 
za,ten iktisadi şartları itibariyle elverişsiz durum
da bulunan tütün ekicilerinin buralardaki yatır
dıkları cüzi miktardaki paralara vaziyededil-
mesi gibi bir düşünce asla bahis konusu değildir, 
arz ederim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Atayurt. Aca
ba Şube Müdürü Bey Sayın Barutçuoğlu'nun, 
sorumlu olarak, ödenen bu meblâğların ileride 
hakları zayi olmamak üzere, uzun yıllar önce 
yatırmış oldukları paraların makbuzlarını yiti
renler bu haklarını tesbit edebilmek için bir 
hazırlık var mı? Çünkü Komisyon Başkanı me
selenin komisyonda görüşülmediğini ifade etti
ler ama umumi hükümler dairesinde gerekli ted
bir alacağını söylediler. Sözcü veyahut Şube 
Müdürü, Sayın Barutçuoğlu'nun gerçekten 
önemle dokunduğu hususlarda bilgi verebilecek
ler mi? Yerinizden buyurun Sayın Bingöl ora
da mümkün devam edin. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSA BİN
GÖL (Bitlis) — Sayın Başkan, tütün müs-
tahsılmdan tahsil edilmiş bulunan ve 1947 yı
lında tevkifata başlanılan ve % 5 1er adı ile 
isimlendirilen bu konu, nisbetleri gittikçe dü
şürülerek 93 milyonda dondurulmuştur. Bunlar 
Ziraat Bankasında tütün ekicileri adına yegân 
yegân kayıtlıdır. Bu kayıtlar nazarı itibara 
alınmak suretiyle kurulacak kooperatiflerde 
kendilerinin mevdu sermayesi olarak karşıla

nacaktır, kanunun muhtevası ve teklifi de bu
dur. 

BAŞKAN — Sayın Hazer? 

MEHMET HAZER (Kars) — Benim başka 
bir görüşüm vardır, müsaade ederseniz konuş
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZEE (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, çok gecikmiş bir kanun bilhassa 
tütüncülerin yıllardan beri beklediği bir kanun 
muamele görüp bitmek üzere bulunduğu için 
ben şahsan bunu takdirle karşılarım. Yalnız 
demin sayın komisyon sözcüsünün ifade buyur
dukları 100 milyona yakan kaydı, ta 1957 de 
filân da bu yüz milyondan bahsediliyordu. Bu 
miktar zannediyorum 100 milyondan fazladır. 

Bir başka noktası var bunun arkadaşlar, ko
operatifler teşekkül ettiği zaman kendisinden 
para kesilen tütüncülerin hepsi bu kooperatif
lere ya üye olur veya olmaz. Üye oimıyanları 
kooperatiflere cezbetmek, demin Sayın Barut-
çuoğlu arkadaşımın ifade ettiği gibi, makbuzla
rım kaybetmiş, miras gibi bü-takım ihtilâflar 
içerisine düşmüş hisseler de var bunun içinde. 
Ben iller Bankası kurulduğu zaman, iller Ban
kasının eski adı Belediyeler Bankası idi, Bele
diyeler Bankası İller Bankası olduğu 
zaman köylülerin, köy hükmi şahsiyet
lerinin toplanmış parası vardı, bunların 
aidiyetini arayıp bulmak, yıllarını bul
mak mümkün olmadı, o zamanın parası ile ha
tırımda kaldığına göre bir milyon 600 bin lira
lık bir para bu yeni kurulan iller Bankasında ser
maye arasına alındı, global olarak alındı ve 
sonradan da bunun peşine düşülmediği için köy
lülerin, köy hükmi şahsiyetlerinin o haklan ara
namadı, alınamadı o paralar da böylece kaldı. 
Tıpkı bunun gibi sahibi bulunmıyan kooperatif
lere girmek istemiyenlerin haklarını mahfuz tu
tacak bir tedbiri şimdiden düşünmek lâzım bir. 

ikincisi bu kanun yürürlüğe girdiği zaman 
Ziraat Bankasında bloke edilmiş mi, başka işler
de mi kullanılıyor, yani paranın âkibeti hak
kında da bir bilgi yoktur. Kooperatif bu kanun 
yürürlüğe girdiği an kooperatif idaresi banka
lardan hemen bu parayı çekebilecek mi, bu pa
ra serbest midir, başka hizmetlere, başka işlere 

I yatırılmış mı, bu da belli değildir. Bu itibarla, 
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kooperatifleri faaliyete sevk etmeden evvel, ka
nun çıkmadan evvel bir hazırlığın yapılması za
rureti vardır. Paraların hazırlanması, koopera
tiflere intikali, hak sahiplerinin tesbiti ve or
takların müracaatı gibi. Bu yapılmadığı takdir
de çiftçi bir müddet daha onun çırpıntısı ve şi
kâyeti içinde kalabilir. Bu itibarla Hükümetten 
bu noktai nazarı, bu maruzatımı dikkate alarak 
bir hazırlık yapmasını faydalı görüyorum, te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, buyurun. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; hakikaten seneler
den beri bir dert olan, bir yara olan bu mese
lenin bir kanun tasarısı halinde getirilerek ka
nunlaştırılması kadar isabetli bir işin olacağını 
tahmin etmiyorum. 1945 - 1945 dan beri vatan
daşın parası mahsulüden rızası hilâfına kanun 
hükmü ile kesilmiş, bugüne kadar ne vergi ve 
ne de başka bir isim altında zikredilmesi müm
kün oliîiıyan bir tasarruf nihayet 1963 senesi
nin sonunda ona bir hukukiyet, bir kanuniyet 
verilmek suretiyle bugünkü haline getirilmiştir 
ki, bu suretle bir yarayı, bir acıyı da kapatmış 
olmanın hakikaten ben sevinci içerisindeyim ve 
bu tasarının gelmiş olmasından dolayı da mem
nunum. 

ikincisi bu tasarı ile, yahut da teklifle kuru
lacak olan müesseseler Türk tütüncülüğüne hiz
met edecek, müstahsile hizmet edecek bir sevi
yenin içerisinde tutulmuştur. Vaktiyle bu tü
tüncülerden kesilen paralarla müstakil bir tü
tüncüler bankası kurulması veyahut da başka 
müesseseler kurulması suretiyle bu para sahip
lerine faydalı olma yolları düşünülmüş. Fakat 
bugüne kadar, bugünkü gibi faydalı olacak 
bir müessesenin kuruluşu halinde düşünülme
miş ve teklif haline getirilememiştir. 

Muhterem arkadaşlar, demin arkadaşları
mın da temas ettiği bir noktaya bendeniz de 
kısaca temas edeceğim. Şimdi bu paralar ke
sildi, aşağı yukarı 25 sene evvel kesilmiş olan 
paralar var. Bunların makbuzlarını ve saire-
lerini vatandaşların bulmaları çok müşkül. 
Ama ne olacak, paralar her sene peyderpey ke
silip Tekel Bakanlığınca alındığı zaman, bir 
liste ile Ziraat Bankasına devredilmiş olması 
lâzım. Burada şu ciheti Komisyonun açıklama
sında fayda mülâhaza ederim; makbuz ibraz 
edemiyen veya makbuz getiremiyenler, üste

llerde isimleri bulundukları takdirde hak sa
hibi oldukları meydana çıkar; bunu biz ka
bul edersek, vatandaşları senelerce böyle pa
rasını elde tutma suretiyle kendilerine sıkıntı 
vermişken bir de makbuz getirme ve saire ile 
bir sıkıntının içerisine daha sokarsak, o zaman 
bu külfet üzerine külfet olur, ama şurada za
bıtlara dercedilirse, - Kanunda sarahat yok 
ama - listelerde ismi bulunanlar hak sahibi 
olur, belge de getiremeseler diye. Şimdi, arkadaş
larım, bu kanun tasarısı yine sorulmuş olan bir 
hususu da hallediyor ama, deminki beyanımın 
zapta geçmesinde ve komisyon tarafından da 
bunun cevaplandırılmasında fayda mülâhaza 
ettim. 

Bu teklifin 3 ncü maddesinde bu suretle hak 
sahibi olarak ortaklığa girmek istiyenlere 10 
sene müddet tanınmıştır. 10 sene içerisinde hak 
sahipleri veya mirasçıları müracaat etmedikle
ri takdirde ortaklıktan çıkarılma muameleleri 
yapılır. Aksi halde, o tarihe kadar... Yani, müd
deti de uzun tutulmuştur. Birliklere ortak ol
ma hususundaki müddet de birlikler kuruldu
ğu zaman uzun tutulmuştur. Bu da iyi bir yol
dur, işin uzamış olması ve ilerisi için işin halli 
bakımından. Bu bakımdan bâzı müşkülleri de 
hallediyor. Yalnız, Komisyonun demin kısaca 
arz ettiğim gibi o listelerde ismi bulunanların 
hak sahibi kabul edilmesi, ayrıca diğer delilleri 
ve belgaleri getirmek külfetinden vatandaşla
rın kurtarılması ve kanun tasarısı veya teklifi
nin de bu espri içerisinde bulunduğunun Komis
yonca zabıtlara dercinde fayda mülâhaza ede
rim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon. Sayın Bingöl zaman 
bakımından faydalı olur lütfen yerinizden, zap
ta geçebilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ H. İSA 
BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, Sayın Rende
ci ortakların makbuz getirme mecburiyetlerine 
ve mükellefiyetlerine temas etti. Halbuki, ka
nunun umumi statüsünde bu birikmiş paralar 
kooperatifi kurmak istiyen ortakların peşin 
olarak verecekleri, taaJhhüdedecekleri sermaye 
olarak kooperatif adına devredilir. Bu taahhü-
dettikleri miktarın fazla kısmı eğer, hissele
rinde adlarına bankada tesbit edilmiş olan 
miktar fazla ise, bu fazlası birliğe intikal 
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eder. Kendilerinin tasarrufudur. Ziraat Ban
kasında tesbit edilmiş, sabit adlarına mev
dudur. Kooperatiflerin sermayesi olarak ken
dilerine intikal edecektir. Ve ilk anda koope
ratif ortağı büyük bir para olarak taahhüdet-
tiği sermayeyi ödeme külfetinden böylece 
kurtulmuş olacaktır. Haddizatında fbankada 
biriken paranın 93 milyonda kesilmesinin mu
cip sebebi de 5628 sayılı Kanunun % 5 olarak 
kabul ettiği bu miktarın taahhüdedilen (A) se
netleri olarak, kanunun muhtevasına göre kıy
metlendirilmiş (A) senetlerinin tutarı 80 kü
sur milyon liradır; - 83,5 milyon liradır. - bu 
taahhüdedilen miktarlar ki, 5628 sayılı Kanuna 
göre Tekel, Ziraat Bankası ve diğer millî ban
kalar bu tütün ortaklığına iştirak edecek du
rumda idiler. Bu kanunun maalesef % 5 lerin 
teklifinden başka diğer konuları, anasözleşme-
lerin tesbit edilmeleri ve gerekli diğer kanun
lar çıkamadığı için yürürlüğe girememiş bu
lunması ve bu şimdi görüşülmekte olan kanun 
ile bunların meriyete sokulması, dolayısiyle bu 
(93) milyon kıymetlendirilecek, ancak bunlara 
o tarihten bugüne kadar Ziraat Bankasında bi
rikmiş ve çalışmış olması bakımından bir fai
zinin ilâvesi ve yine şahısların hisseleri nisbe-
tinde dağıtılmak suretiyle kooperatiflere ve
rilmiş olacaktır. 

Makbuz ibrazı mecburiyeti mevzuubahis de
ğildir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Yok. Mad
delere geçilmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilik hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Tarım Satış Koo

peratifleri Genel Birliği Kanunu 
Kuruluş 

Madde 1. — Tarım satış kooperatifleri ve 
birlikleri hakkında 2834 sayılı Kanunla bu ka
nun hükümlerine göre, Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasının mütalâası alınmak suretiyle, 
Ticaret, Tarım, Gümrük ve Tekel bakanlıkların
ca müştereken hazırlanacak anasözleşmele-
re istinaden tütün yetiştiren bölgelerde tütün 
ekicilerinin iştiraki ile tütün tarım satış koope

ratifleri, bölge birlikleri ve Türk tütüncülüğü
nün mevzu ve meselelerini bölgeler arasında iş
birliği temin etmek suretiyle incelemek, tütün 
alım - satımının nizam içinde cereyanını sağla
mak, tütüncülüğün kalkındırılması ve teşkilâ
tın takviyesi için gerekli tedbiri almak, birlik
ler ve kooperatiflerce tatbik edilecek kararlar 
ittihaz etmek gayesiyle Türkiye Tütün Tarım 
Satış Kooperatifleri Genel Birliği kurulur. 

Türkiye Tütün Tarım Satış Kooperatifleri 
Genel Birliğinin kuruluşu, organları, vazife ve 
salâhiyetleri, işleyiş ve gelirleri anasözleşmede 
gösterilir. 

Türkiye Tütün Tarım Satış Kooperatifleri 
Genel Birliği hakkında, 2834 sayılı Kanunun 
birlikler hakkındaki hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Buyurun Sayın Bilgen. 

Açık oylarını kullanmıyan sayın üyeler... 
LÛTFİ BİLGEN (içel) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım; birinci maddede bir eksik
liği gördüğüm için söz almış bulunuyorum. 

13 ncü satırda, «tütüncülüğün kalkındırıt-
ması ve teşkilâtın takviyesi için gerekli tedbiri 
almak» diye bir cümle var. Buraya bir şey 
eklemek zorundayız. Teşkilâtın takviyesi ve 
ekim sahalarının genişletilmesi için gerekli 
tedbiri almak, gerekir gerekir. Bunun için bir 
önerge de hazırladım, vereceğim. • 

Sebebi, Türkiye'de pekçok yerde gayet gü
zel tütün yetişmektedir. Doğu - Anadolu'da 
Doğu hizmetimi yaparken bir ilçede bulun
muştum. Orada inhisar idaresi var, çok az 
bir bölgesine tütün ekimi müsaadesi veril
mişti, birkaç köye. Halbuki ilçenin belki 
15 - 20 köyünde tütün ekiliyordu. Tekel İda
resi bu ruhsatlı köylerin tütünlerini alıyor, 
diğerleri ise kaçak olarak piyasaya sürülü
yordu, veyahütta kendisi, tekele kayıtlı ol-
mıyan köylüler, diğer köylüler aracılığı ile 
ona bir kısım da aracılık vermek üzere tütün
lerini satabiliyorlardı. Ben çocuk iken hatır
lıyorum, içel Vilâyetinde çok miktarda tütün 
ekilirdi ve söylediklerine göre İçel tütünleri 
de Türkiye'nin iyi tüntünlerindenmiş. O za
manlar Reji Dairesinin memurları geldiler ve 
halkın tütünlerini tarlalarda çiğniyerek feci 
bir şekilde yasak etmişlerdi. O zaman şöyle 
bir rivayet dolaşmıştı, Mersin'deki Reji Müdü
rünün başka bir bölgede çok geniş tütün sa-
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halan varmış, ondan dolayı bu ilde yasak edi
liyormuş. Bu, doğruydu veya yanlıştı onu 
bilmiyorum. Tahkik edecek yaşta da değil
dim. Fakat, bugün içel'de ziraatçiler derler 
ki, tütün eksperleri derler ki, İçel'de de bu
gün kaçak olarak tütün yetiştirilmektedir, 
Türkiye'nin en iyi tütünlerinin yetiştirildiği 
yerlerden bir tanesi de içel bölgesidir. Tıpkı 
foenim Doğu - Anadolu^da kaldığım ilçe gibi. 
Bu bölge vilâyetin de fakir bir bölgesidir, 
arazi tütüne müsaitken muhtelif zamanlarda 
ziraatçiler tecrübeler yapmışlardır, tetkik et
mişlerdir, fakat nedense bir türlü müsaade 
çıkmamıştır. Tahdidolduğu için. Aslında pek 
'bilmiyorum. Ancak, biz ki, yeni bir ruh ile 
'bu kanunu getiriyoruz, kooperatifleşeceğiz, teş
kilâtlanacağız, hazır önümüze gelmiş iken tek
rar ediyorum, bu kanunun 1 nci maddesinin 
13 noü satırında, tamamını okumıyacağım, 
«teşkilâtın takviyesi için» cümlesine «teşkilâ
tın takviyesi ve ekim sahalarının genişletilmesi 
için< gerekli tedbiri almak», ibaresini eklersek 
kanaatimce Türkiye'de daha pek çok yerde da
ha iyi tütünlerin yetişmesi mümkün olacak ve 
oranın halkı da bundan faydalanacaktır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. 

Yalnız ben Komisyona bir hususu teknik 
yönden hatırlatmak durumundayım. Türkiye 
Tütün Tarım Satış Kooparatifleri Genel Birliği 
hakkında 2834 sayılı Kanunun birlikler hak
kındaki hükümleri uygulanır, der. Hangi ka
nunlar var? ileride bizim zannedersem 2834 sa
yılı Kanunumuz 5 - 6 tane olacaktır, hangisi 
olacaktır? 2834 sayılı falan kanun diye ismen 
yazılması kanun tekniği yönünden bir Zorun-
luktur. Komisyonların ve kanunu tedvin eden 
dairelerin bu hususta çok dikkatli olmaları 
gerekir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSA BiN-
BÖL (Muş) — Sayın Başkan, 2834 sayılı Ta
rım Satış Kooperatifleri Kanunudur ve umumi 
hükümlerinde bu kooperatifler ve birlikler 
de Tarım Satış Kooperatifleri Kanununun 
hükümlerine tâbi olacaklardır. Bu kanun ile, 
2834 sayılı Kanunun dışında düşünülen hüküm
ler getirilmektedir. Esas mevzuu, Tarım Sa
tış Kooperatifleri Kanunudur. 

BAŞKAN — Arz etmek istediğim, 2834 sa
yılı olarak yarın bir başka kanunda olur, nu
marası yine 2834 olabilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSA BİN
GÖL (Muş) — Metinde böyle gelmiş. 

BAŞKAN —Evet. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSA BİN
GÖL (Muş) — Tarım Satış Kooperatifleri Ka
nunudur. 

BAŞKAN — 2834 sayılı Tarım Satış KoO-
peıatifleri Kanunu diye tashih edilmesi zorun-
luğu var idi. 

Başka söz istiyen?... Buyurunuz Sayın 
Atayurt. Sayın Atayurt, ben önergeyi okuya
yım, ondan sonra. Sayın Bilgen'in önergesini 
okutayım, ondan sonra size söz vereceğim. 

1 nci madde ile ilgili bir önerge vardır, 
okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
1316 sayılı kanun tasarısının 1 nci madde

sinde : 13 ncü satırının aşağıdaki gibi değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

İçel 
Lûtfi Bilgen 

«...Teşkilâtın takviyesi ve ekim sahaları
nın genişletilmesi için gerekli tedbiri almak.» 

BAŞKAN — Sayın Bilgen diyor ki, 1 nci 
caddenin tütüncülüğün kalkındırılması ve 
teşkilâtın takviyesi sözlünden sonra ve ekim sa
halarının düzenlânmasi için gerekli tedbirleri 
almak şeklinde düzeltilsin, diyor, eklenmesini 
istiyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK 
ATAYURT (Uşak) — Bu hususa katılmıyo
ruz. Çünkü, 1 nci maddenin tedvin ediliş tarzı 
ve tazammun ettiği mânalar esas itibariyle tü
tüncülüğün kalkındırılması şeklinde ifadesini 
bularak geniş ve şümullü bir şekilde burada ken
disini göstermiş olmaktadır. 

Diğer taraftan, kendilerinin de ya'kinen tak
dir edecekleri veçhile Türkiye Tütüncülüğünün 
mazideki durumu, hali ve istikbâle teveccüh 
eden vaziyeti umumiyesi üzerinde bir iki söz soy 
lememe müsaade buyurunuz. 

Türkiye'de ekim sahalarının genişletilerek 
ivir süprodüksiyon halinde üretimi değil, bilâ
kis kaliteli ve dış pazarlarda fazla değer ifa
de eden tütünün yetiştiriJlmesi millî ekonominin 
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desteklenmesi bakımından daha uygundur. Kal
kınma plânlarında, tarım sektöründe ve en
düstriyel bitkilerde tütünün takibettiği seyir 
ve ihraç durumu bunu açıkoa göstermektedir.. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, zaten bu yasa
nın konusu ekim sahalariyle ilgili değildir. 

GEÇİDİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK ATA
YURT (Devamla) — Evet. Zaten 1177 sayılı Tü
tün ve Tütün Tekeli Kanunu tetkik edilecek 
olursa bu Yüce Meclislerden çıkmıştır, bunun 
3 ve 72 nci maddeeflrine ilişkin bir ve üç numa
ralı cetveller Sayın Bilgen tarafından incelene
cek olursa içel'in de burada kaydedilmemiş 
bulunduğunu, binaenaleyh, içel'de tütün ekil
mesine müsaade edilmesi konusuna ilişkin talep
lerinin o kanunun müzakeresi sırasında derme-
ya edilmiş olması daha doğru ve usulle muafık 
olurdu. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, önerge hak

kında mı? Buyurunuz. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Efendim, 

önerge aleyhinde, Sayın Atayurt geniş bir şe
kilde izahta bulundular. Bu sebepten dolayı 
önerge aleyhinde başka bir maruzatta bıılun-
mıyacağım. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, önergenizin le
hinde olarak çok kısa konuşma rica edeceğim, 
buyurunuz. 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Sayın arkadaş
larım, tütünün kendisi bir tekeli maddesidir. 
Ama, tütün sahası tekel sahası olmamalıdır. Ga
ye, iyi kaliteli tütün yetiştirip, ihraç yapmak 
olduğuna göre, biz de diyoruz ki, tütünün en iyi 
yetiştirildiği bölgeleri yeni baştan gözden geçi
rip Türkiye çapında bir araştırma yapalım. Ben 
misal olarak kendi vilâyetim ile Doğuda bir 
yeri gösterdim. Bu demok değildir ki, sade bu 
iki noktada tütün daha iyisi yetişir. Benim bah
settiğim yerlerden de iyi yetiştirecek, bugün 
ekim sahası olan yerlerden de iyi yetiştirecek 
bölgeler vardır. O zaman bitki sahalarının da 
yeniden gözden geçirilmesi lâzımdır. Faraza bu
gün yıllardan beri tütün sahası olarak kabul 
edilen yer belki çok daiha verimli başka bir sa
nayi'' bitkisi yetiştirecektir. Bugün tütüne mü
saade edilmiyen yerde de şu anda elimizde bu
lunan tütünlerden daha iyisi de yetişecektir. 

Benim önergemin gayesi budur. Sonra, baş
ka bir kanunda bahsediliyor ise bu kanunda 

"bahsedilemez mânasına gelmez. O bakımda öner
genin «takviyesi ve ekim sahalarının genişletil
mesi» şeklinde kabulünü rica ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — önerge okundu, lehinde ve 
aleyhinde konuşuldu. Komisyon iştirak etmiyor. 
Dikkate alınıp, alınmaması hususunu oylarını
za, arz edeceğim. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi biraz önce okunan şekli ile oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

Paraların devri ve ortaklık 
Madde 2. — Millî Korunma Kanununa is

tinaden muhtelif koordinasyon heyeti kararla
rına ve 5628 sayılı Kanuna göre ekici tütün
leri satış bedellerinden toplanan paraların de
vir tarihine kadar talhakkuk edecek faizleriyle 
birlikte Tekel Geneli Müdürlüğü vo Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası tarafından müşte
reken tesbit edilecek isimli liste ve miktarlara 
göre tütün tarım satış kooperatiflerine ortak 
olan ekicilerin taahhüdedecekleri sermayeye 
tekabül eden kısmı kooperatife giriş sermayesi 
olarak tefrik edildikten sonra bakiyesi sahip
leri namına ayrı bir hesaba kaydedilir. Bu ba
kiyeler mecmuu kooperatiflerce iştirak serma
yesi olarak boöigıe briliklerin© devrolunur. 

Tütün tarım satış kooperatifleri ortakları 
ancak 10 sene ortaklık yapmak ve taahhüdet-
tikleri ortaklık payının tamamım ödemek şar-
tiyle ortaklıktan çıkma hakkını haizdirler. 

Yıllık faaliyet neticesinde hâsıl olacak safi 
müspet fiyat farklarından ne miktarının bir
lik iştirak sermayesine tahsis olunacağı ana-
sözleşmede gösterülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylannza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ortak olmıyanlarm hakları 
Madde 3. — Türkiye Tütün Tarım Satış 

kooperatiflerine ortak olarak girmiyen ekicile
re ait paralar, bölge birliklerinde alâkadarlar 
namına açılacak hesaplara devredilir. Bu şa
hıslar bölge birliklerinin kuruluşu tarihinden 
itibaren on yıl zarfında bölgelerindeki koopera
tiflere ortak oldukları takdirde paraları hak
kında ikinci madde hükmü tatbik olunur. 
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Bölga birliklerini kuruluşu tarihinden iti
baren geçecek 10 yıllık müddet içinde, ortak 
olmak isteğinde bulunımıyanlarm paralan, bu 
müddet zarfında talepte bulunmak kaydiyle 
ancak 10 senelik müddetin hitamında kendile
rine veya vârislerine ödenir. Bu 10 senelik müd
det içinde kooperatiflere veya bölgıe birlikbri-
ne her ne suretle olursa olsun müracaat etmi-
yen tütün ekicileri veya vârislerinin paraları 
bu müddetin sonunda bölge birlikleri yedek 
akçe hesaplarına geçirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka-
sul edenler... Etaıiyen&er... Kabul edilmiştir. 

Avans 
Madde 4. — Tütün tarım satış koopera

tifleri ve birlikleri, ortaklarının Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasından veya tarım kredi 
kooperatiflerinden sağladıkları kredileri, 3437 
sayılı Kanunun 55 nci maddesine istinaden ve
rilen avansları ekim sahalarını ve mahsul du
rumlarını nazarı itibara almak şartiyle ken
dilerine nakit ve ayın olarak verebilir. 

BAŞKAN — Madds üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sigorta 
Madde 5. — Tütün satış kooperatifleri ve 

birlikleri anasözleşmelerinde yer alacak esas
lar dâhilinde kuruluş amaçlarına uygun kuru
luşlara ortak olabilir veya ortaklıklar (kura
bilir. 

Banka ve Sigorta şirketlerine iştirak edebi
lir veya kurabilir. Sigorta acentalığı yapabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Yedek akçe 
Madde 6. — Tütün mevzuunda kurulacak 

müesseseye ihtiyat akçesi olarak 768 sayıl 
Koordinasyon Heyeti karariyle tahsis edilmiş 
ve T. 0. Ziraat Bankasına yatırılmış olan para, 
devir tarihine kadar tahakkuk eden faizleriy
le birlikte, bu kanuna göre kurulacak koope
ratiflerin iştirak sermayeleri nisbetinde bölge 
birliklerine taksim edilerek bu birliklerin ye
dek akçe hesaplarına kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tütün satış merkezleri 
Madde 7. — Tütün satış merkezleri böl

ge birlikleri tarafından doğruca, icabı halin
de ortaklıklar teşkil edilerek kurulur. 

Bölgeler dâhilinde satış merkezlerinin ne-
Î elerde kurulacağı bölge birliklerinin teklifi 
ile Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği, Ti
caret, Tarım, Gümrük ve Tekel Bakanlıkların
ca müştereken tesbit ve ilân olunur. 

Tütün satışlarının bu merkezlerde açık ar
tırma ile yapılması mecburidir. 

Tütün satış merkezlerinde yapılmıyan alım 
satımlar muteber değildir. 

Bölge birlikleri, ikinci madde gereğince tü
tün tarım satış kooperatifleri tarafından dev
redilen paraların % 25 ini, tütün satış merkez
leri kurulması ve işletilmesi için kullanır. 

Tütün satış merkezlerinin kuruluş, işleyiş 
çekil ve şartları ile personelinin haiz olacağı 
vasıflar, vazife ve salâhiyetleri ve yapılacak 
hizmetlerin nevileri, ihtilâfların hakem veya 
sair yollarla halli şekilleri hazırlanacak tü
zükte gösterilir. 

Bu hizmetler için alınacak ücret ve aidat 
tarifeleri her yıl bölge birliklerinin teklifi, Ge
nel Birliğin muvafakati ile tesbit ve Ticaret 
Başkanlığınca tasdik olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen. 
Buyurun Sayın Barutçuoğlu. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, kısa bir 
mâruzâtta bulunmak istiyorum. Daha önce ka
nunlaşan ve Yüce Heyetin malûmu olan Tütün 
ve Tütün Tekeli Kanununda yeni bir satış sis
temi ihdas ettik. Borsa ve açık artırma usûlü 
ile satış sistemi. O kanunla bu kanun zaten bir
birini tamambyan iki kanun idi. O kanunun 
müzakereleri esnasında arkadaşlarımız bu fi
kir üzerinde birleşmiştir. Şimdi, gelen kanun 
tasarısı ile o kanunu da, o kanunun işleyişini 
de tamamlamış olacağız. Yani bugün tütün 
alış - verişlerinde cari olan usûl, tütün koope
ratifleri kurulduğu zaman ve satış merkezleri 
ihdas edildiği zaman açık artırma ve borsa usu
lü ile, yani bugün pamukta ve üzümde cari olan 
satış usulü de teessüs etmiş olacak. Pamuk ve 
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üzümdeki borsa usulünün tütünde bahis mev
zuu olmadığı bir gerçektir. Nihayet pamuk ve 
üzümde numune üzerine satış bahis mevzuudur. 
Halbuki tütünde öyle değildir. Tütün balyala
rının satış merkezlerine giderek birer eksperti
ze edilerek alıcılar tarafından görülmesi ve fi
yatın tâyin ve takdir edilmesi gerekir. Bina
enaleyh, bu kanunda ve öbür Tütün ve Tütün 
Tekeli Kanununda kabul ettiğimiz gibi satış 
merkezlerinin ihdası lüzumludur. Satış, merkez
leri ihdası da bir maddi imkân işidir, malûmu
nuz. Ve bu maddi imkânı da düşünmüştür Mil
let Meclisi ve geçici maddede de dercedildiği 
gibi bütçeden muayyen bir meblâğın tahsisi ön
görülmüştür. 

Şimdi, satış merkezlerinin her şehirde, hattâ 
şehirlerin içerisinde, kasabaların içerisinde ve 
hattâ, tütün merkezlerinde kurulması büyük 
bir problemdir kanaatimce. Ve bunun gerçek
leştirilmesi bugünkü şartlar altında benim tah
minime göre, arkadaşların tahminine göre as
gari beş - on seneye vabestedir. Şayet Hükümet 
bütçesinden, geçici maddedeki her sene 100 mil
yon Lirayı ayırabildiği takdirde. Eğer bu meb
lâğ ayrılmazsa bu satış merkezlerinin kurulma
sı da sureti katiyede bahis mevzuu olamaz. Bi
naenaleyh, ne bu kanunun, ne de Tütün ve Tü
tün Tekeli Kanunundaki yeni satış usulünün iş
lemesine imkân kalmaz. Binaenaleyh, bu kanu
nun kabulünden sonra ilk Devlet Bütçesinde 
100 milyon liranın ayrılmasını C. H. P. Grupu 
olarak Hükümetten talebetmekte kendimizi 
haklı buluyoruz. Bugüne kadar olan tatbikat, 
Adalet Partisi Hükümetinin, kooperatiflerle 
olan münasebetinin pek iç açıcı olmadığı da bir 
gerçektir. Hattâ, misâl olmak üzere şunu da 
arz etmek isterim; her sene bütçeye orman köy
leri için 50 milyon lira ayrılması derpiş edildi
ği halde, kabul edildiği halde, meselâ geçen se
ne ancak 9 milyon lira para ayrılabilmiştir or
man köylerine. Şayet tatbikat bu kanunda da 
satış merkezlerinin inşası dolayısiyle böyle ola
caksa, bu kanunun kabulünü ve kanunlaşması 
tütün ekicisine hiçbir fayda temin etmiyeceği 
de bir gerçektir. Bu arada, tütün satış merkez
lerinin bir taraftan kurulması suretiyle bugün
kü tekel depolarının da tütün satış merkezle
ri şeklinde kullanılması bir tatbikat mecburiye
ti haline gelmiş olacaktır. Bunun Hükümet ve
ya komisyon tarafından belirtilmesinin fayda

lı olacağına kaaniim. Yani, tütün satış merkez
leri yerine, bugünkü Tekel Genel Müdürlüğü
nün depolarının kullanılması bir zaruret haline 
gelmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, tütün satış merkezle
rinin kurlması bir zarurettir, bunu arz etmeye 
çalıştım. Her sene bütçeden 100 milyon lira ay
rıklığı takdirde kanaatimce bunu gerçekleştir
mek mümkün olacaktır. Bunu temenni etmekte
yim. Şayet Sayın Hükümet bu hususta, bu kür
süden bir teminat verecek olursa tütün ekicile-
rinin bu kanunu tatbikatı bakımından bekle
dikleri ümidi ve faydayı takviye etmiş olacak
lardır. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Yok. Ko
misyon, gayet kısa rica edeceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK 
ÂTAYURT (Uşak) — Müsaade ederseniz Sa
yın Başkan buradan arz edeyim. Komisyonumuz 
tütün satış yerlerinin kurulmasını bu kanun ta
sarısının 7 nci maddesinde ve bir de bunu teminat 
altına alan geçici 3 ncü maddede ifadesini bul
duğu şekilde aynen kabul etmiş bulunmakta
dır. Satış yerlerinin birdenbire kurulmasiyle ve 
aniden yapılmasının ancak bâzı unsurlara ve 
bâzı lâzimelere riayet edilmesinin icabettiğini 
de Komisyon olarak teemmül etmiş bulunmakta 
yız. Çünkü bunların evvelâ tip projelerinin ha
zırlanmasının, maliyetlerinin tesbit edilmesi ve 
bir yatırım meselesi olan bu meselenin aynı 
zamanda Devlet Plânlama Teşkilâtına mercile
rince götürülmesi ve burada kabule mazhar 
olacak tip ve durumlara göre bir plân ve düzen 
dâhilinde yapılması öngörülmektedir. Zaten 15 
yıllık perspektif plân olsun, ikinci ve Birinci 
Beş Yıllık Kalkınma plânları ve yıllık icra plân
ları da yatırımların hangi esaslara göre yapıla
cağım plân hedefleri ve stratejisi dahi bunlar 
hakkında muhtelif hükümler ve esaslar getirmiş 
bulunmaktadır. Şüphesiz Hükümet tarafından 
sevk edilmiş bulunan böyle bir kanunun icabı
nın hüsnüniyet kaidelerine uygun bir şekilde ve 
millî ekonominin desteklenmesi ve geniş bir tü
tün ekicisini daha iyi yaşama şartlarına kavuş
turmak amacını istihdaf ederek yeni ve modern 
esaslar getirmekte bulunan bu kanun tasarısının 
müspet sonuçları ve etkileri görülebilecektir. 
Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Hükümetten de bir teminat is
temişlerdi arkadaşımız. Her halde sayın Hükü-



C. Senatosu B : 18 

met de komisyon başkanının verdiği bu temi
natı teyidedeceklerdir. 

DEVLET SAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Çankırı) — Pek tabiî Sayın Başkanım, yalnız 
bu arada, kanunun geçici maddesinin, 9 ncu 
maddesinde aynen şöyle bir hüküm var: Kanu
nun 7 nci maddesinde adı geçen tütün satış mer
kezlerinin kurulması için kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra kabul edilecek olan ilk 
Devlet Bütçesine Tütün Tarım Satış Koopera
tifleri bölge birlikleri emrine 100 milyon lira 
yardım yapılır. «Bu kanun Yüce Senatodan da 
geçip kanunlaştıktan sonra pek tabiîdir ki büt
çe imkânları içinde bu hükmün yerine getiril
mesi için de Hükümet elinden gelecek çabayı 
gösterecektir. Onun için arkadaşımız emin ol
sunlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-
tiyen?... Yok. Maddeyi oylarınıza ars ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Memurların geçici olara": görevlendirilmesi 

Madde 8. — 3656 ve 3659 sayılı kanunla
ra tabi daire ve müesseselerin memurlarından 
önceden bu daire ve müesseselerin muvafa
kati alınmak şartiyle -kooperatif, bölge bir
likleri ve Türkiye Tütün Tarım Satış Koope
ratifleri Genel Birliğinde kendilerine vazife 
verilenler bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren 3 yılı tecavüz etmemek üzere 
kurumlarınca aslî görevlerinden ücretsiz izinli 
sayılırlar. Bu memurların yeni görevlerinde 
geçecek hizmetleri terfi ve emeklilik bakımın
dan mensubcldukları daire ve müesseselerde 
geçmiş sayılır ve 5434 sayılı Kanuna göre Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına verilmesi 
gereken kesenek ve karşılıkları kendileriyle 
mezkûr kooperatif ve birlikler tarafından öde
nir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Sa
yın Kürümoğlu. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkanım, muhterem arkadaşlar, buradaki mad
dede bir husus zihnime takıldı, tavzih etmek üze
re gerek Hükümetten gerekse komisyondan 
sormak üzere söz almış oldum. 

8 nci maddede 3656 ve 3659 sayılı kanunla
ra tabi daire ve müesseselerin memurlarından 
önceden bu daire ve müessesenin muvafakati 
alınmak şartiyle kooperatif bölge birlikleri ve 
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Türkiye Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Ge
nel Birliğinde kendilerine vazife verilenler, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç 
yılı tecavüz etmemek üzere kurumlarınca aslî 
görevlerinden ücretsiz izinli sayılırlar.» 

Şimdi ücretsiz izinli sayıldığı zaman mev
cut, mer'i mevzuatımıza göre ücretini alması, 
maaşını alması lâzımgelir kanaatindeyim. Şimdi 
'»una mukabil diğer maddede, 7 nci maddede, 
tütün satış merkezlerinin kuruluş, işleyiş şekil 
ve şartları ve personelinin haiz olacağı vasıflar 
vazife ve salâhiyetleri ve yapılacak hizmetlerin 
Tiev'ileri ihtilâfların hemen hakem veya sair 
yollarla halli şekilleri hazırlanacak tüzükte gös
terilir. «Bunun gibi yukarı fıkrasında da:» Bu 
hizmetler için alınacak ücret ve aidat tarifeleri 
her yıl bölge birliklerinin teklifi, genel birliğin 
muvafakatiyle tesbit ve Ticaret Bakanlığınca 
tasdik olunur.» Burada da yani 7 nci madde de 
çalıştırılacak memurlara verilecek ücretlerin 
tesbit şekli tâyin edilmiştir. Yani, kooperatifte 
çalışacak memurlar özel şekilde tesbit edilecek 
taslar dairesinde ücret alacaklardır. Olabilir 
ki kooperatifin tesbit edeceği ücretler diğer me
muriyet zamanında, yaptığı memuriyet dolayı-
siyle aldığı ücretten fazla olacaktır. Korkarım 
ki bir ek görev mahiyeti taşısın bu. Yani me
mur bir kimse kooperatife vazifelendirilmek su
retiyle ücretsiz olarak vazifelendirilir ama, 
onun ücreti kooperatifçe tesbit edileceği için 
verilecek ücret memuriyette aldığı ücretten çok 
daha fazla olabilir. Bu itibarla bunun tavzihini 
istirham ediyorum. Tesbit, ücret tesbitinde esas 
ne olacaktır? Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Söz istiyen?... Yok. Komis
yon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK 
AT A YURT (Uşak) — Sayın Başkanım, müsaa
de ederseniz bulunduğum yerden arz edeyim. 
8 nci madde gayet sarihtir. Türkiye'de Devlet 
personelinin istihdamında önemli kanuni mev
zuattan olan 3656 ve 3659 sayılı Kanun tatbi
katında zaman zaman bu şekilde ücretsiz izin
li sayılmak suretiyle âmmenin menfaati bulu
nan bir diğer hizmette istihdamlar vâki olmak
ta, bu istihdamlardan müstevidolan teşekküller 
bunları istihdam eden teşekküllerin, bunlara ait 
ücretleri ve özlük haklarını tediye ettikleri bir 
vakıadır. Bu tatbikat yeni değildir, emsali çok-
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tur. Bu itibarla birlik onlara ait ücreti de bu 
şekilde tediye edecek. Fakat kamu hizmetini, 
mensubolduğu ve kadrosunun bulunduğu yerde 
ifa etmiyeceği için dairesi veyahut da müessese
si ona ayrıca bir ücret ödememiş olacaktır. Ya
ni aynı şahsın iki taraftan hizmet olmış olma
sı, hizmet almadan para ödemesi mümkün ola-
mıyacaktır. Bu şekildeki personelin ayrıca tü
tüncülük konularında mütehassıs kimseler ol
duğunu da burada ayrıca işaret etmek isteriz. 
Herkes istihdam edilecek değildir, bu mevzu 
ile ilgili olanlar istihdam edilebileceklerdir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Yak, Mad
deyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — 5628 sayılı Kanun yürürlük
ten kaldırmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Geçici madde — Kanunun 7 nci maddesin
de adı geçen tütün satış merkezlerinin kurul
ması için, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra kabul edilecek olan ilk Devlet bütçesin
den, Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve 
bölge birlikleri emrine yüz milyon lira yardım 
yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde leh ve aleyhte konuşmak is
tiyen arkadaşımız var mı efendim? Buyurun 
Sayın Kor, lehinde. 

ORHAN KOR (izmir) — Sayın Başkan, 
Yüce Senatonun değerli üyeleri; tasarının ka
nunlaşması ile tütüncülüğümüzün yetiştirilme
sinden alım ve satımına kadar ekicilerin hakları
nı en iyi bir şekilde bir nizama bağlamak ve hak
larını korumak amaciyle tütün yetiştiricilerini 
tütün satışlarından kesintileri ile ve Devletin de 
yardımlariyle kurulacak olan tütün tarım satış 
kooperatifleri ve bölge birlikleri ile Türkiye 
tütün satış kooperatifleri genel birliği kurul
muş olacaktır. Yıllardır beklenen böyle bir mü
essesenin biran evvel kanunlaşması için tasarıyı 
getiren Hükümetimize ve Geçici Komisyonumu
za ve bu tasarının kanunlaşması için Yüce Se
natonun hassas çalışmasından ve değerli mü
talâalarını arz eden değerli arkadaşlarıma ve 
bütün üyelere teşekürlerimi arz etmeyi bir va
zife bilirim. 

Kanunun tütün bölgelerindeki ekicileri se
vindireceğinden emin olmalıyız. Kanun nıilleti-

| mize ve ekicilerimize hayırlı olsun. 
| Teşekkür ederim. 

| BAŞKAN — Kanunun tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler. Kabul etmiyenler. 
Ka,bul edilmiştir. 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifi üzerinde 92 sayın üye oy kullan
mış, 90 kabul, 2 red oyu tesbit edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, daha gündemimis-
de konular mevcut. Ancak vakit bir hayli geç, 
Genel Kurulda da üye sayısı azalmıştır. Bu se
beple 26 Aralık 1969 Cuma günü saat 15,00 te 
toplanmak üzer birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18,15 
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Kesinhesap kanun tasansmm oylama sonucu 

Üye aı./ısı : 183 
Oy yerenler : 92 

Kabul edenler : 90 
Reddedenler : 2 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 89 
Açık üyelikler : 1 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
S©eai O'Kan 
Muaaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaejh-
oğiu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Sallih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

[Kabul 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Haıerdağlı 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

ihsan Totpaloğlu 
GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
İSPARTA 

Mustafa GülcügiJ 
İÇEL 

Lütfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

edenler] 
Tekin Arıburun 
0. Zeki Gümüşoğlu 

IZMlR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Sedat Çumralı 

KÜTAHYA 
1. Eftem Erdinç 

MALATYA 
Haindi Özer 

MANİSA 
Doğat Barutçuoğlu 
Oral Karaosımanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
llyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nazım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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[Reddedenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Mehmet Özgüne§ 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Mueip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Fahri Özdilek (î.) 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. VO 

ADIYAMAN 
Meihmet Sırrı Turanlı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin (Î.Â.) (î.) 

ARTVÎN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BOLU 
T. Yaşar Gülez (B.) 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Meihmet Nazif Ergeneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Salih (Tanyeri 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan (İ.) 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine (I.) 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 

[Oya katılmıyanlar] 
Mümin Kırlı 
Necip Mir kelâm oğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk.V.) 

KONYA 
OsımanNuri Canbolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça (1.) 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 
(D 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu (B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Selâhattin Acar 

[Açık üyelik] 

Eskişehir 

Yekûn 

Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİİRT 
Abdurrahman Kayak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin özttürk 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Eteni Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydıner 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi (1.) 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüssün 
Ragıp Üner 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
18 NCİ BİRLEŞİM 

25 . 12 . 1969 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlara üye seçimi. 
2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 
3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üç asıl 

üye secimi. 
4. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 

üye seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X I . —• 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 2 / 1 ; Cumhuri
yet Senatosu 2/272) (S. Sayısı : 1311) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 12 . 1969) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu

cip Ataklı ve 4 arkadaşının, 16 Şubat 1969 Pa
zar günü İstanbul'da vukubulan olaylara dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/26) 

2. — Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «Başkanvekillerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılamıya-
cakları» hakkında Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporları ve Başkanlık Divanı karan. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Diyanet İşleri Başkanlığın
da görevli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri hak
kında Senato araştırması itetiyen önergesi 
(10/28) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, 8 Temmuz 1969 günü 
Kayseri'de vukubulan hâdiselere dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/30) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Şükran Özkaya'nm, İller Bankası ve Banka 
tarafından kurulan Simel Şirketi'nin sorumlu 
kişilerine dair Senato araştırması istiyen öner
gesi (10/31) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, Kars ve çevresinde hüküm süren 
ve bölge hayvancılığına ve ekonomisine zarar
lar veren kuraklığa dair Senato araştırması is
tiyen önergesi (10/32) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1 3 1 6 

Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Türkiye Tü
tün Tarım Satış Kooperatifleri Genel Birliği kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1/208; Cumhuriyet Senatosu 1/1010) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 236) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 12 . 5 . 1969 
Sayı : 2083 - 10664 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 8 . 5 . 1969 tarihli 90 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve bölge birlikleriyle Türkiye Tütün 
Tarım. Satış Kooperatifleri Genel Birliği kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 10 . 6 . 1966 tarihinde, Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 3, 10, 4; ve 8 . 5 . 1969 tarihli 74, 78 ve 90 ncı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşü
lerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 236) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 23 . 12 . 1969 
Esas No. 1/1010 

Karar No. 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 8 . 5 . 1969 tarihli 90 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kalbul edilen, Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Ta
rımı Satış Kooperatifleri Genel Birliği kanun tasarısı, Komisyonumuzun 23 Aralık 1969 tarihli 
Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tütüncülük sahasındaki meseleleri bölgelerarasmda işbirliği temin etmek suretiyle incele
mek, tütün alım - satımıının nizam içinde cereyanını sağlamak, tütüncülüğün kalkındırılmaisı ve 
teşkilâtın takviyesi için gerekli tedbirleri almak, birlikler ve kooperatiflerce tetkik edilecek ka
rarlar ittihaz etmek gayesiyle Türkiye Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Genel Birliği kurulma
sını ; 
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Millî Korunma Kanununa istinaden muhtelif Koordinasyon Heyeti kararlarına ve 5628 sayılı 
Kamuna göre ekici tütünleri satış bedellerinden toplanan paraların devir tarihine kadar tahak
kuk edecek faizleriyle birlikte kooperatiflere ortak olan ekicilerin taahhüt edecekleri sermaye 
payı tefrik edildikten sonra bakiyesinin, bölge birliklerine iştirak senmayesi olarak devrolunımasını; 

Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin, mahsulün hazırlanması için tarladan başla
mak ve satışa kadar geçen devreye şâmil olmak üzere ortaklarının ihtiyacı olan nakdî ve aynî 
yardımı avans şeklinde temim etmelerini; 

Kooperatif ve birliklerin, kuruluş amaçlarına uygun ortaklıklar kurabilmelerini ve sigorta acen-
talığı yapabilmelerini; 

Tütün satışlarının, iptidaî şekilden kurtarılarak, tütün satış merkezlerinde açık artırana ile ya
pılmasını ve anıcalk bu merkezlerde yapılan alım - satımlamn muteber kabul edilmesini; öngören 
tasarı, ekonom.uk, sosyal ve tarımsal yönlerden memleketimiz için büyük faydalar sağlayıcı ni
telikte görüldüğünden, Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen maddeler Komisyonumuzca da aynen kabul edilımişttir. 
I I I - Tasarımın G-enel Kurulda öneelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul

ması kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkam Sözcü Kâtip 
Uşak Muş Balıkesir Kütalhya 

M. F .Atayurt î. Bingöl N. Sarlıcalı 1. E. Erdinç 

Bize Trabzon 
O. M. Agun A. §. Ağanoğlu 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1316) 

http://ekonom.uk
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Tütün Tarım Satı§ Kooperatifleri ve Bölge Bir
likleriyle Türkiye Tütün Tarım Satış Koopera

tifleri Genel Birliği kav.un tasarısı. 

Kuruluş 

MADDE 1. — Tanım satış kooperatifleri ve 
birlikleri hakkında 2834 sayılı Kanunla bu ka
nun hükümlerine göre, Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasının mütalâası alınmak suretiyle, 
Ticaret, Tarım, Gümrük ve Tekel Bakanlıkla
rınca müştereken hazırlanacak anasözleşme-
lere istinaden tütün yetiştiren bölgelerde tütün 
ekicilerinin iştiraki ile tütün tarım satış koope
ratifleri, bölge birlikleri ve Türk tütüncülüğü
nün ımevzu ve meselelerini bölgeler arasında iş
birliği temin etmek suretiyle incelemek, tütün 
alım - satımının nizam içinde cereyanını sağ
lamak, tütüncülüğün kalkındırılması ve teşki
lâtın takviyesi için gerekli tedbiri almak, bir
likler ve kooperatiflerce tatbik edilecek karar
lar ittihaz etmek gayesiyle Türkiye Tütün Ta
rım Satış Kooperatifleri Genel Birliği kurulur. 

Türkiye Tütün Tarım Satış Kooperatifleri 
Genel Birliğinin kuruluşu, organları, vazife ve 
salâhiyetleri, işleyiş ve gelirleri anasözleşmede 
gösterilir. 

Türkiye Tütün Tarım Satış Kooperatifleri 
Genel Birliği hakkında, 2834 sayıüı Kanunun 
birlikler hakkındaki hükümleri uygulanır. 

Paraların devri ve ortaklık 

MADDE 2. — Millî Korunma Kanununa is-
tinadan muhtelif koordinasyon heyeti kararla
rına ve 5628 sayılı Kanuna göre ekici tütün
leri satış bedellerinden toplanan paraların de
vir tarihine kadar tahakkuk edecek faizleriyle 
birlikte Tekel Genel Müdürlüğü ve Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası tarafından müşte
reken tesbit edilecek isimli liste ve miktarlara 
göre tütün tarım satış kooperatiflerine ortak 
olan ekicilerin taahhüdedecekleri sermayeye 
tekabül eden kısmı kooperatife giriş sermayesi 
olarak tefrik edildikten sonra bakiyesi sahip
leri namına ayrı bir hesaba kaydedilir. Bu ba
kiyeler mecmuu kooperatiflerce iştirak serma
yesi olarak bölge birliklerine devrolunur. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Tütün Tarım Satı§ Kooperatifleri ve Bölge Bir
likleriyle Türkiye Tütün Tarım Satı§ Koopera

tifleri Genel Birliği kanun tasarısı 

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

MADDE 2. — Millet Meclisi Metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. 'Sayısı : 131G) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Tütün tarım satış kooperatifleri ortakları 
ancak 10 sene ortaklık yapmak ve taahhüdet-
tikleri ortaklık payının tamamını ödemek şar-
tiyle ortaklıktan çıkma hakkını haizdirler. 

Yıl'lîk faaliyet neticesinde hâsıl olacak safi 
müspet fiyat farklarından ne miktarının bir
lik iştirak sermayesine tahsis olunacağı ana-
sözleşmede gösterilir. 

Ortak olmıyanların JıaJdarı 

MADDE 3. — Türkiye Tütün Tarım Satış 
kooperatiflerine ortak olarak girmiyen ekicile
re ait paralar, bölge birliklerinde alâkadarlar 
namına açılacak hesaplara devredilir. Bu şa
hıslar bölge birliklerinin kuruluşu tarihinden 
itibaren on yıl zarfında bölgelerindeki koopera
tiflere ortak oldukları takdirde paraları hak
kında ikinci madde hükmü tatbik olunur. 

Bölge birliklerinin kuruluşu tarihinden iti
baren geçecek 10 yıllık müddet içinde, ortak 
olmak isteğinde bulunmıyanların paraları, bu 
müddet zarfında talepte bulunmak kaydiyle 
ancak 10 senelik müddetin hitamında kendile
rine veya vârislerine ödenir. Bu 10 senelik müd
det içinde kooperatiflere veya bölge birlikleri
ne her ne suretle olursa olsun müracaat etmi-
yen tütün ekicileri veya vârislerinin paraları 
bu müddetin sonunda bölge birlikleri yedek 
akçe hesaplarına geçirilir. 

Avans 

MADDE 4. — Tütün tarım satış koopera
tifleri ve birlikleri, ortaklarının Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasından veya tarım kredi 
kooperatiflerinden sağladıkları kredileri, 3437 
sayılı Kanunun 55 nci maddesine istinaden ve
rilen avansları ekim sahalarını ve mahsul du
rumlarım nazarı itibara almak şartiyle ken
dilerine nakit ve ayın olarak verebilirler. 

Sigorta 

MADDE 5. — Tütün satış kooperatifleri ve 
birlikleri anasözileşmelerinde yer alacak esas
lar dâhilinde kuruluş amaçlarına uygun kuru
luşlara ortak olabilir veya ortaklıklar kura
bilir. 

Gemici Komisyonun kabnl ettiği metin 

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

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1316) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Banka ve Sigorta şirketlerine iştirak edebi
lir veya kurabilir. Sigorta acentalığı yapabilir. 

Yedek akçe 

MADDE 6. — Tütün mevzuunda kurulacak 
müesseseye ihtiyat akçesi olarak 768 sayılı 
Koordinasyon Heyeti karariyle tahsis edilmiş 
ve T. C. Ziraat Bankasına yatırılmış olan para, 
devir tarihine kadar tahakkuk eden faizleriy
le birlikte, bu kanuna göre kurulacak koope 
ratiflerin iştirak sermayeleri nisbetinde bölge 
birliklerine taksim edilerek bu birliklerin ye
dek akçe hesaplarına kaydolunur. 

Tütün sah§ merkezleri 

MADDE 7. — Tütün sataş mierkesflleııi böl
ge birliklerıi tarafından doğruca, icabı faalin
de ortaklıklar teşkil edfiHerek kurulur. 

Bölgeler dâhülinide slaltoiş merkezlerinin ne
relerde kurrulalcağı bölge biirli[kiI)e(rWaı teklifi 
ile Türkiye Tütün Ekioiülerli (Jemel Birliği, Ti
caret, Tanım, Güımrük ve Tekel Bakanlıkların
ca müştereken tesbit Ve ilân lolunur. 

Tüt/ün satışlarının bu merkezlerde acık ar
tırma iüe yiapıfllmlası medburoidir. 

Tütün satış merkezllerliinıde yapılmayan falım 
satımlar muteber değildir. 

Bölge biirlilklerli, ikinci ımaJdde gereğince tü
tün tanım satış kooperatifleri tarafıındiaaı dev
redilen parfallarm % 25 daıi, tütün Satış merkez
ileri Ikuıriullmalsı ve işietinimjelsi için kullanır. 

Tütün ıslatış merkeplerindin kuruluş, işleyiş 
şekö ve şartlan ile personelinin haiız olacağı 
vasıflar, vaizife ve salâhiyetleri ve yapılacak 
hizmetlerin nevileri, ilhtilâfl'anın hakem veya 
sair yolarla hail sekileri hazırlanacak tü
zükte gösterili"1. 

Bu hizmetler içini alınacak ücret ve aidat 
tarifeleri her yıl bölge biıriloklerMın tekM, Ge
nel Birliğin muvafakati Be tetsbift ve Ticaret 
Bakanlığınca tasdik olunur. 

Memurların geçici olarak görevlendirilmesi 

MADDE 8. — 3656 ve 3659 sayılı kanunilia-
r|a tabi daiirte ve müesseselerimi memurlarından 
- önceden bu daire ve müesseslerdin muvaf a-

Geçicî Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi (aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi (aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1316) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Ifeati lalinmak şartâlyle - kooperatif, bo%e bir-
ükflıeai ve Türkiye Tütün Tarım Satış Koope
ratifleri Geniel Birtliğıinde kenldiıleıfee vaz&fie 
verilenler bu kanunun yürürlüğe giirdiği ta
rihten itilbatfeın 3 yılı tecavüz ©tmuennek üzene 
(Imınımıllairıjıiıda aslî görevlerinden ücneltsiz izftnl 
sayılırlar. Bu memurların yenli görevlerimde 
geçecek hizmetleri terfi ve emieklilifc bakımım
dan memlsubaMukları daire ve müesseselerde 
geçmiiiş sayılır ve 5434 ısiayılı Kanunıa göre Tür
kiye Cummurüiyeti Emekli Sandığıma verilmesi 
gereken kesenek vie karşılıkları kendileriyle 
mezkûr kooperatif ve birilikler tarafından öde
nir. 

MADDE 9. — 5628 sayılı Kanun yürürlük
ten kaldmflmjştır. 

GEÇİCİ MADDE — Kıanunun 7 nci mıad-
desimde iadı geçen tütün satış merkezlerimin 
ıkurulmialsı içim, kamumun yürürlüğe girdiği ta
rihten sonra kabul edilecek olan ilik Devlet 
bütçesimden, Tütün Tanını Satış Koopier&tiflerli 
ve Bölge Birlikleri cimrinle yüz milyon lira yar
dım yapılır. 

MADDE 10. — Bu kamun yayımı tariMaı-
de yürürlüğe giıner. 

MADDE 11. — Bu kanunun 
Biakamlar Kurulu yürütür. 

hükümlerimi 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi metninin 
geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 
10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 
11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

- « • » i 

C, Senatosu (S. Sayısı : 1316) 


