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IV - BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 268,281,282 

1. — Çanakkale Üyesi Ziya Termenin, 
istifa eden Başbakan Nihat Erim'in Baş
bakanlığı zamanındaki tutumu ve istifa ile 
meydana gelen yeni durum hakkında gün
dem dışı demeci 268:270 

2. — Sakarya Üyesi Mustafa Tığlı'nm, 
istifa eden Başbakan Nihat Erim'in Baş
bakanlığı devresinde geçen hizmetleri hak
kında gündem dışı demeci 270:271 

3. — Başbakan Nihat Erim'in istifası
nın kabul olunduğuna, Başbakanlığa Millî 
Savunma Bakanı Ferid Melen'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne ve yenisi teş
kil olununcaya kadar mevcut Bakanlar Ku
rulunun göreve devam etmesine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/78) 271:272 

4. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ticaret Bakanı Naim Talû'ya, imar ve 
iskân Bakanı Serbülent Bingöl'ün vekillik 

Sayfa 
etmesinin uygun görülmüş oiduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/79) 272 

5. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun 
Başkan vekilliğine Balıkesir Üyesi Cemalet-
tin inkaya'nın seçilmiş olduğuna dair tez
keresi (3/80) 272 

6. — Dilekçe Karma, Bütçe ve Plan, 
Millî Savunma ve Bayındırlık, Ulaştırma 
ve imar - iskân komisyonlarında açık 
bulunan birer bağımsız üyeliğe seçim 281 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı At alay'm, son beş yıl içinde açılan 
ve kullanılan kredilerin ekonomik ve sosyal 
kalkınmadaki katkı ve etkilerine dair Sena
to araştırması isteyen önergesi (10/42) 282 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'm, bölgeler arasında artan 
farklılık ve bölgesel plana gitme zorunlu-
ğu olup olmadığı hususlarında Senato araş
tırması isteyen önergesi (10/43) 282 

9. — Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi öser'in, Demokratik Cumhu-
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Sayfa 
riyet düzenini yok etmek amacını güdenle
rin adalete teslimi hususunda Senato Araş
tırması isteyen önergesi (10/45) 282 

V. _._ GÖRÜŞÜLEN İSLER 272 

1. — Tarım Kredi Kooperatifleri-
ve Birlikleri kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
'Senatosu Malî ve İktisadî işler ve Bütçe 
ve Plan komisyonlarından 5'er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi 2/194; Cumhuriyet 
Senatosu 2/15) (S. Sayısı : 86) 272, 

289:290 

2. — Cumhuriyet Senatosu Baskınlığı
nın 1970 yılı Kesinhesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu (5/3) (S. Sayısı : 85) 282 

y ı. _„ HOJU/JjÂR VE CEVAPLAR 281,283 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAP

LARI 281 
1. —- Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi 

Lûtfi Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine 
dair Sanayi ve Teknoloji Bakanından söz
lü sorusu (6/566) 281 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat Öztürkçine'nm 28 . 2 . 1971 
tarih ve 1376 sayılı Bütçe Kanununun 
16 ncı maddesine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/570) 281 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi özer'in, Yunanistan'da bulu
nan Türk azınlığı ile Türkiye'de bulunan 
Rum azınlığına dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/567) 281 

4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 
Üyesi Nejat Sarlıcalı'nın, Türkiye Sınaî 
Kalkınma Bankası aracılığı ile verilen 
kredilere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/575) 281 

5. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üye
si Fehmi Alpaslan'ın, Gümrük teşkilâtına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/577) 281 

Sayfa 
6. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 

Üyesi Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya' 
dan gelen Türk İşçilerinin gümrük mua
melelerine dair İçişleri ve Gümrük ve Te
kel bakanlarından sözlü sorusu (6/580) 281 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 
Üyesi Hidayet Aydmer'in, İstanbul Boğa
zına yapılacak olan köprüye dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/581) 281 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Ahmet Yıldız'm, 12 Mart öncesine dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/2) 282 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana üye
si M. Nuri Âdemoğlu'nun Adana Doğum 
ve Çocuk Bakım Evinin kapatılmasına da
ir, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu, (6/5) 282 

10. — Cumhuriyet Senatosu Maraş 
Üyesi Hilmi Soydan'm, Afşin ve Elbistan 
linyitlerine dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu (6/7) 282 

11. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üye
si Beliğ Beler'in, yurt dışında mahkûm 
olan Türklere dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/8) 282 

12. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri'nin, ithal edilen mal
ların mutemetlere teslimine dair, Başba
kandan sözlü sorusu (6/9) 282 

B) YAZILI SORELAR VE CEVAP
LARI 283 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, Kayseri yeraltı 
geçidine dair soru önergesi, ve İmar ve İs
kân Bakanı Serbülent H. Bingöl'ün yazı
lı cevabı (7/25) 283:284 

2. — Cumhuriyet Senatosu Konten
jan Üyesi Ragıp Üner'in, Nevşehir Tatla-
rin köyünde yapılacak afet evlerine dair 
soru önergesi, ve İmar ve İskân Bakanı 
Serbülent H. Bingöl'ün yazılı cevabı (7/34) 284 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ 
Üyesi Cemal Tarlan'm, Diyanet İşleri ve 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne dair soru 
önergesi, ve Devlet Bakanı ilyas. Karaöz' 
ün yazılı cevabı (7/38) 284:288 
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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Vazife ile yurt dışına giden Ulaştırma Ba
kanı Rıfkı Danışman'a, Devlet Bakanı ilyas 
Karaöz'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu, 

Kars Üyesi Yusuf Ziya Ayrım'a mazeretine 
binaen 20 gün izin verilmesine dair Başkanlık 
tezkeresi kabul olundu. 

Kontenjan Grupu Başkanlığının; Diyanet 
işleri Başkanlığında görevli Yaşar Tunagür 
ün faaliyetleri konusundaki Araştırma Ko
misyonuna, Cumhurbaşkanlığınca seçilen üye 
özel Derbil'in aday olarak seçildiğine dair 
tezkeresi okundu ve adı geçen üye işari oyla 
Araştırma Komisyonu üyeliğine seçildi. 

Maliye Bakanı Salt Naci Ergin'in, Malî 
Denge Vergisi Kanununun havale edilmiş ol
duğu komisyonlardan seçilecek beşer üyeden 
kurulu bir geçici komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi kabul olundu. 

Dilekçe Karma, ve Bütçe ve Plan, Millî 
Savunma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar -

iskân komisyonlarında açık bulunan birer ba
ğımsız üyeliğe seçim, henüz adaylar gösteril
memiş olduğundan, ertelendi. 

10/42 ve 1043 numaralı araştırma önerge
leri önerge sahibinin, 

10/45 numaralı araştırma önergesi de il
gili Bakanın Genel Kurulda hazır bulun
maması nedeni ile gelecek birleşime bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına mahal olmadığına dair Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu, yapılan görüşme
lerden sonra, kabul olundu. 

18 . 4 . 1972 Salı günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 15,58 de son veril
di. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Hatay 

İskender Cenap Ege Enver Bahadırlı 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Balırbfc İ'Jcok 

SCVRT/LAE 

Ya zıh sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Be

liğ Beler'in, sporumuzun son günlerdeki du
rumuna dair yazılı soru önergesi, Gençlik va 
Spor Bakanlığına gönderilmiştir. (7/43) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, emekli aylıklarına dair yazılı soru 
önergesi, Başkanlığa gönderilmiştir. (7/44) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özmen'in, cezaevleri gardiyanlarının 

günlük yaşantılarına dair yazılı soru öner
gesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. (7/45) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, et ihtiyacına dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/46) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Gaziantep organize sanayi 
bölgesine dair yazılı soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (7/47) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Anayasa Mahkemesine Yasama Meclis

lerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hakkın
da kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni (M. Meclisi 1/591; C. Senatosu 
1/71) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) (Müd
det : 15 gün) 

2. — Millî Savunma Bakanlığı görev ve Teş
kilâtı hakkındaki kanunun 4 ve 6 ncı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 1/593; C. Senatosu 1/72) (Millî Savunma 
Komisyonuna) (Müddet : 15 gün) 

3. — istanbul Üniversitesi Kuruluş Kadro
ları hakkındaki 5247 sayılı Kanuna «k Bursa 

— 267 — 
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Tıp. Fakültesi Kuruluş Kadro kanunu tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni (M. 
Meclisi 1/548; C. Senatosu 1/73) (Millî Eği
tim ve Bütçe ve Plan komisyonlarına) (Müd
det : 20 şer gün) 

Rapor 
4. — Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bir

likleri kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak, 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — Çanakkale Üyesi Ziya 1 ermemin, isti
fa eden Başbakan Nihat Erim':n Başbakanlığı 
zamanındaki tutumu ve istifa ile meydana gelen 
yeni durum hakkında gündem dış t demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Çanak
kale Üyesi Sayın Ziya Termen, Başbakan Sayın 
Nihat Erim'in istifasıyle ilgili kısa bir gündem 
dışı konuşma talebinde bulunmuşlardır. 

Buyurun Sayın Termen. 
ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Hükümet Sayrn Başbakanının görevden ayrıl

ma kararı, iç politika hayatımızı, yeni bir dö
neme eriştirmiştir. Birinci ve İkinci Sayın 
Erim Hükümetleri dönemlerini, 12 Mart Muh
tırası doğrultusunda çaba gösteren, özel karek-
terli hükümetler olarak tespit edersek, girmek
te bulunduğumuz üçüncü dönemi, nispeten geli
şen şartlar eşiğinde «sonuç alma», «Devleti, de
mokratik yörüngesine oturtma» devresi olarak 
kabullenebiliriz. 

olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ma

lî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plan komis

yonlarından 5 er üye alınmak suretiyle kurulan 

Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 2/194; 

Cumhuriyet Senatosu 2/15) (S. Sayısı : 86) 

(Dağıtma tarihi : 15 . 4 .1972) 

BAŞKAN —• Çoğunluğumuz vardır, müzake
relere başlıyoruz. 

i- Sayın Erim Hükümetlerinin, basta Anayasa 
h ıslahatı olmak üzere, çeşitli kanun ihtiyacı alan-
n larma hizmet katan ve sıkıyönetim uygulamala

rı ile ülkeye nispî huzur getiren çalışmalarını, 
[. samimiyetle ikrara bağlıyoruz. Ancak, açıklık-
n la belirtilmelidir ki, memleketin muhtaç bulun-
n duğu kanun ve tedbir ihtiyaçları, Parlamento 

maddî kuvvetinden mahrum yaşayan Sayın Erim 
hükümetleri tarafından kesin başarıya ulaştırıla-

3_ mamış, görev, mütereddit davranış ve uygula
malara mesağ tanımayan bir ciddiyet ve tarih 

1_ hizmeti ortaya koyduğundan, zamanında terk 
j_ kararı verilerek, bir başka şahsiyet ve ekibe de-
n vir ve teslim olunmak istenmiştir. 
ı- Sayın Erim'in bu tutumunu, normal Devlet 
f- düzenine geçilmesi alanındaki genel arzu ve ıra-
ı- deye bir güna yardım ve hizmet katan bir tak-
i- dir ve davranış olarak tescil etmek lâzımdır. Bir 
3- hafta önceki Parlamento itimadı hadisesindeki 
k hukukî neticeye yaslanmaksızm, bugün ortaya 

koyduğu istifa, hakikaten ciddî bir değerlendiril-

BİRİNCI OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkan vekili Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER . Hüseyin öztürk (Sivas), Mehmet Çamlıca (Kastamonu.) 

BAŞKAN — 50 nci Birleşimi açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

IV. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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meye götürülmeli, şahsî mizacına nirengi toşkil 
eden bir değerlenmenin yanında, sistem dışı 
Hükümet kurma ve yaşatma gayretlerindeki 
isabetsizlik, ilgili merci ve şahsiyetçe tetkik ve 
tahlile bağlanmalıdır. 

Türkiye'nin, yıllardan beri, birbirini kovala
yan ayaklanmalar ve siyasî krizler doğrultusun
da yol almaktadır. Halktan gelmeyen, kâffe-
sinde şahısı ve müesseselerin tutum ve takdir 
hataları bulunan iç meselelerimizde, büyük mad
de ve mana kayıplarına uğramış bulunuyoruz. 
Devletimizin duçar olduğu elverişsiz şartlar, biz
lerden; yani Devleti yöneten, kanunları yapan, 
üniversiteleri, mahkemeleri, basını ve şûraları 
ile Devleti ayakta tutmakla görevli ve sorumlu 
aydın kadrolardan doğuyor ve hadiseleşiyor. 

Elinde güç hisseden her müessese ve şahıs, 
Devlete tasarrufta yegâne hakikî millî sahibin 
kendisi olduğunda yaşıyor. Bu yüzdendir ki, ül
kemiz son çeyrek yüzyıldan beri hukukun kuv
vetini değil, kuvvetin ve fırsatın hukukunu yeğ 
gören, talihsiz ve çalkantılı ve sonu mutlak ka
ranlık ve tehlikeli bir düzeye girmiş bulunuyor. 

Ülkenin nasibi, bu kör ve şarkâri gidiş ol
mamalıdır. Demokratik düzeni ayakta tutmaya 
kararlı isek, konuya, samimî ve kararlı bir cep
he kurarak, elbirliği ile yepyeni bir hizmet açısı 
getirmeliyiz. Sistemi değ'ştirmek isteyen sos
yalist gayret cephesinin ideal ve inat yüklü sa
vaşı ortadadır. Demokratik sistem müdafii cep
hede ise, yürürlükteki kanun uygulayıcısı res
mî güç ve kuruluşlardan ötede, organize bir 
inanç ve savunma kadrosu görülememektedir. 
Memleketi tehdideden enternasyonalin karşısına, 
sadece palyatif tedbirler, şeklî izaleler ve su
reta kazanılmış bir iç mücadele şartları ile mi 
çıkılacaktır? Yeni anlayış, millet çoğunluğunun 
destek olduğu hakikî sonuç, rejim müdafiliği 
nasıl, ne vakit hangi güç birliği ile istihsal olu
nacaktır? 

Sayın Erimin istifası ile belirgin bu imkân 
devresinin, isabetli bir takdire bağlanarak, pren
sip ve programlar esliği gösteren siyasî güçele-
rin yanyana getirilmesi sın etiyle değerlendiril
mesi, millî zarurettir. Kuvvetli bir koalisyon 
hükümeti ihtiyacı içinde bulunduğumuz aşikâr
dır. 

Siyasî tarihimizde iz bırakabilecek olan bir 
koalisyon hükümetinin vücut bulmaması için, 

- . 269 

ortada, his planı hariç, hiçbir sebep de yoktur. 
Adalet Partisi, büyük ve meşru Parlamento gü
cü temsil eden niteliği ile, böyle bir koalisyonda 
Demokratik Parti, Millî Güven Partisi, hatta 
müttehit bir Cumhuriyet Halk Partisi dizisinda 
haklı olan bir mevkie dönmeli, 1973 seçimleri
ne kadarki süre hizmetlerine partilerimiz müşte
reken eğilmelidirler, 

12 Mart Muhtırasını, o tarih iktidarının gö
revden uzaklaştırılması belge ve beyyinesi olarak 
değil, Türkiye'nin içinde bulunduğu ağır şart
lardan kurtarılmasını öngören ve Devletin kanun 
ve icra kifayetsizlikleri nedeni ile tehlikede ol
duğuna hükmederek, ortaya, uyulması gerekli 
bir lâzime koyan bir tarih vesikası olarak mü-
talaya almak lâzımdır. Aksi fikir; yani, Adalet 
Partisinin Türkiye idaresindeki hak ve mevkiini 
bu Muhtıraya dayalı olarak nazara almama ve 
daimî bir yasağa bağlama fikri, hukukî olmama 
vasfı şöyle dursun, indî ve keyfî bir yorum, ül
keyi ebedî nizalara sevk edebilecek tehlikeli bir 
iddiadır. 

12 Mart Muhtırasının rejim kurtarma niteli
ği, bu Muhtıraya, elbetteki daimî bir hükümran
lık bahsedemez. Muhtıra, o tarih Türkiye'sine 
büyük hizmet getirmiş, tarihî bir misyon teşkil 
edercesine Devleti kurtuluşa yöneltmiştir. Muh
tıra, o heyeti ile, iç politika hayatımıza ışık 
tutmuş; fakat bu hizmeti, Devlet hayatımızın her 
raddesine müessir ve Devlete daimî biçim ve üs
lûp tavsiye etme gereğinde ortaya bir ısrar dü
zeni koymamıştır. 

Bu sebepledir ki, bugün Anayasaya dönmüş 
normal uygulamalar eşliğinde yui alan bir top
lum. ve Devlet hayatı içinaeyim. Koalisyon, de
mokratik perspektifte mevcut ve var olan aslî 
idare şekillerinden biridir. Farianıento, bütün 
cenahları ile, böyle bir idarenin ilk seçimler ta
rihine kadarki sürede memlekete fayda sağla
yacağı kanısındadır. 

Bu bakımdan : 
Seçim tarihini tespit eden, 
İç düzeni Anayasa gereğinde yeniden tarsini 

hedef alan, 
Memleketin muhtaç olduğu yeni kanunlarla 

ihya ve revizyonu şart bulunan kanun alanla
rında, peşin ve dönülmez şartlarla anlaşmaya va
ran, 

Ülkenin madde ve mana mutluluğuna hizmet 
getirmeyi amaç bilerek, bir Hükümet teşkilinde 
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görev almak isteyen bilcümle partilerin, bir ara
ya gelerek, yeni bir Hükümet kurmaları, Sayın 
Cumhurbaşkanımızca tek ve salim tarz ve tutum 
olarak benimsenmeli, gereği uygulamaya götü
rülmelidir, 

Memleketimizin art niyetlerinden,, hesap, inat 
ve ısrarlardan bıkan millet iradesine dönük bir 
yola gireceğinde şüphemiz bulunmadığını arz 
ederken, mevcut Hükümeti yerinde tutmaya dö
nük yanlış bir gayretten de kesinlikle vazgeçil
mesini, bir millet temsilcisi olarak, naçiz görü
şüm halinde Yüce Heyetinize arz ediyor, beni 
dinleme nezaketlerinize içten saygılarımı sunu
yorum. (Alkışlar.) 

2. — Sakarya Üyesi Mustafa Tığlının, istifa 
eden Başbakan Nihat E Hm'in Başbakanlığı devre
sinde gecen hizme'leri hakkında aündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Sakarya 
Üyesi Sayın Mustafa Tığlı, aynı mevzuda gün
dem dışı konuşma talebetmişlerdir. 

Sayın Tığlı önergenin muhteviyatında her 
hangi bir ayrıntıya rastlamadığım için, takdir 
hakkımı kullanmakta güçlük çekiyorum. Konuş
manız aynı konuda ise... 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — «istifa ile il
gili olarak» dedim efendim. 

BAŞKAN — Evet, o da istifa ile ilgili olarak 
aynı konuda idi; yani bu konuşulanların dışın
da başka bir mevzu mudur? 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Yine istifa 
ile ilgili; ama Sayın Termen beni takyit ede
mez. 

BAŞKAN — Yani, onun dışında bir fikri or
taya koyacaksınız. Buyurun efendim. Kısa ol
masını istirham edeceğim. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Hiç şüphe yok ki, bu camianın insanı olarak 
bir kıymetli Başvekilin istifası, en katı kalble-
ri dahi üzüntüye sevk etmiştir, isterdik ki, 
Meclisleri temsil eden bir Hükümet Başkanı mu
vaffak olsun. Ama Sayın Erim muvaffak olma
mış bir Başvekil midir? Saym Erim bir aczin 
karşısında çekilmekte selâmet bulan ve «Ne ha
liniz varsa, görün.» diyerek ayrılmış bir münke-
sir insan mıdır? Ben bu fikri de ona lâyık göre-
mem. 

En kara günlerde, bir derdin şifasını vermek 
arzusu ve iştiyakıyle, samimiyetle, o kara gün
lerin havasına rağmen Başvekilliği kabul etmiş 
bulunan Saym Eırim, 12 Mart Muhtırasının es
prisine uygun olarak, bir Hükümet programı ile 
Yüksek Meclislere gelmiştir. 

Bunda, Sayın Erim Hükümetinin fikriyatına 
hâkim olan düşünce, anayasal reformların yapıl
ması halinde bütün anarşik hâdiselerin duraca
ğı ve nihayet memleketin huzura kavuşacağı 
fikridir. Gerçekten, 12 Mart Muhtırasının ruhun
da da bu duygu yaşamaktadır; ama ne yazık 
ki, bütün aceleiiğine ve bütün dikkatine, ehem
miyetine rağmen ve en kısa zamanda Anayasal 
reformların tahakkuk ettirileceği vaadinde bu
lunmasına rağmen, 1 sene 28 günlük Nihat Erim 
Hükümeti iktidarı devresinde kırk sekiz hadise 
cereyan etmiş ve nihayet, son üç ingiliz'in katli 
de ispat etmiştir ki, Nihat Erim Hükümetinin 
anayasal reformları bihakkın tahakkuk ettirmek 
gayreti, azmi ve kararı, anarşistleri tatmin et
memiştir. Hatta, açıkça söylerim ki; anarşist
ler, Nhat Erim Hükümeti muvaffak olur diye 
korkmuşlardır. 

Bu ruh ve bu duygu, Sayın Erim'i derhal ikaz 
etmiş; ne kadar anayasal reformlar tahakkuk 
ederse etsin, anarşistleri tatmin etmenin imkânı 
olmadığı; zira, onların bir Maoiznıi Türkiye'ye 
getirmek gayretinde olduğu kanaatma varmış ve 
nihayet bu Anayasa ile bu Devleti idare etme
nin nıükün olmadığı kanaatiyle Anayasayı sos
yal, demokratik, lâik Devlet ilkesine yüzde yüz 
sadık kalmak kaydıyle; fakat hürriyete feda edi
len icranın inisiyatifini tekrar avdet ettirmek 
maksadıyle anayasal değişiklikten başka çare
nin olmadığını görmüş ve Meclislere gelmiştir. 
En nihayet «Bu Anayasa ile bu Devleti idare 
edeceğim diyen varsa çıksın, Devletin halini gö
relim.» diyecek kadar bir gerçeği kabul etmiş 
bir Başvekil olarak, hiç şüphe yok ki unutulma
yacaktır. 

Saym Başvekil, anaysal değişikliğe rağmen 
anarşinin devam etmesi karşısında; sanki, Hü
kümetin aczinden doğan bir neticeymiş gibi hal
kın ve matbuatın birtakım tenkitleriyle karşı 
karşıya kalmış bir insandır. 

Sevgili arkadaşlar; anayasal reform, dendi
ği kadar kolay değildir. Toprak reformu, den
diği kadar kolay bir reform değildir. Hemen 
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ifade edeyim ki, toprak reformu daha otuz sene 
bu memlekette dedikodusu olacak, son derece 
mühim, o derece zor, fakat yapılması mutlaka 
lâzım olan bir reformdur, öyle zannediyorum 
ki, takdim, fevkalâde kolay bir anda yapılması 
lâzımgelen bir reformmuş gibi yapıldığı için, ka
muoyu bunda haklı olarak istical göstermiştir. 
Fakat, kolay kolay yapılır bir reform değildir; 
milyarlar isteyen bir reformdur, ölçü isteyen, bi
çim isteyen, kadastro isteyen, ihtiyaç sahiplerini 
tespit isteyen ve bu itibarla senelere muhtaç bir 
meseledir. 

Bir eğitim reformu dahi kolay değildir; bir 
üniversite reformu dahi kolay değildir. 

Bu itibarla, reformların Nihat Erim Hükü
meti devrinde yapılmadığından şikâyet ederek, 
onu bir acze mahkûm etmekte isabet mevcut de
ğildir. Ama, Nihat Erim Hükümeti bu reform
ların mutlaka yapılması lâzım geldiğine kaani ol
ması bakımından bir değer ve kıymet taşır. İşte 
bu değer ve kıymeti bundan sonra gelecek Hü
kümetler muhafaza ettiği takdirde, mutlaka Tür
kiye bu reformları yapmakta muvaffak olacak
tır. 

Saniyen, Sayın Nihat Erim, Yüksek Mecliste 
Sayın Emin Paksüt'ün fevkalâde nazik, fevka
lâde kibar bir üslûpla; fakat, o nispette ciddî 
bir tenkidine karşı, daha evvel istifa mektubu 
göndermiş bir insan olmasına rağmen, kendisini 
müdafaaya çekmek suretiyle küçülmekten çeki
nen ve fakat bu tenkitleri samimiyetle karşıla
yıp büyük bir ikaz olarak tavsif etmek liyaka
tini, olgunluğunu, Devlet adamlığını gösteren 
bir insandır. Bundan sonraki başvekiller ve hat
ta bundan evvelki başvekiller böyle ağır bir ten
kit karşısında «Beni ikaz ettiniz.» diyebilmiş ol
manın faziletini kendilerine örnek olarak alma
lıdır. (G. H. ?. sıralarmdan «Bravo» sesleri) 
«illâ, Başvekil olarak kalacağım» veya «illâ, 
Başvekil olacağını» iddialarına karşı, Nihat Erim 
Hükümetinin böylesine ağır bir tenkit karşısın
da «Beni, Sayın Emin Paksüt irsad etmiştir, ikaz 
etmiştir, beni uyarmıştır.» demiş olmasının fazi
letini örnek olarak almış olmalıdır sevgili arka
daşlar, Bu Meclis kürsüleri, bu Hükümet kurul
ları kimseye mevdu değildir; muvakkat bir hiz
mettir ; yeter ki, Meclislerin yaptıkları tenkitleri 
ciddiyetle kabul edip, hataları tashih ve o ten
kitleri bir irşad olarak kabul etmenin fazileti
ni gösterebilmelidir. 

insan olarak elbette çok hata edecektir, ko
lay değildir bugün Devletin hizmetleri; kolay 
değildir anayasal reformları tahakkuk ettirmek. 
Niçin 1971'e kadar toprak reformu ele dahi alı
namamış? Nihat Erim mi bunu on ayda tahak
kuk ettirecek idi? On ayda bunun hesabı da
hi mümkün değildir. Bir üniversite reformu, bir 
eğitim reformunun mülâhazası dahi kolay de
ğildir segili arkadaşlar. 

Türkiye'de gerçekten bir bunalım yoktur. 
Anarşinin verdiği fevkalâde hâdise dışında, Tür
kiye, rotasını çizmiş bir memlekettir. Türkiye, 
lâik, demokratik ve sosyal Devlet ilkesini benim
semiş olmanın rotasını tâyin etmek suretiyle, ar
tık Türkiye bir rejim iddiasında, bir yeni rejim 
ve yeni düzen iddiasında değildir. Türkiye, bel
ki, (düşmanlarımızın âlet etmek suretiyle) «Bu
nalım vardır», «Bu bunalım nasıl gider, bu bu
nalımı nasıl gideririz?» suallerine muhataptır; 
ama, esasında bunalım yoktur. Rota çizilmiştir, 
bu rota üzerinde yürüyüş er geç bizi gayeyeye 
götürecektir. Bundan dolayı Sayın Nihat Erim 
Hükümetini asla muvaffak olamamış bir Hükü
met olarak tavsif etmiyorum. Fevkalâde ağır 
şartlar altında, daha düne kadar üç ingilizin 
katledildiği bir memlekette, olsa olsa Nihat Erim 
Hükümeti kadar muvaffak olunabilir; daha öte
si kolay değildir. 

Bu itibarla, bundan sonra gelecek sayın hü
kümetlere muvaffakiyetler dilerken, Sayın Ni
hat Erim'e ve onun Kabinesine, şimdiye kadar 
yaptığı hizmetlerinden dolayı şükranlarımı arz 
eder, saygılarımı sunarım arkadaşlar. (C. H. P. 
sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — 19 Nisan 1972 Çarşamba günü 
saat 15,00'te T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
yapılacaktır. Yüksek Heyete duyururum. 

Gündeme geçiyoruz. 

3. — Başbakan Nihat Erim'in, istifasının ka
bul olunduğuna, Başbakanlığa Millî Savunma 
Bakanı Ferid Melen'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ve yenisi teşkil olununcaya kadar 
mevcut Bakanlar Kurulunun göreve devemi et
mesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/78) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezke
resi var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Başbakan Profesör Dr. Nihat Erim istifa et

miş ve istifası kabul edilmiştir. 
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Aşırı yorgunluğu sebebiyle bugünden itiba
ren özürlü ve mezun sayılan Başbakan Profe
sör Dr. Nihat Erim'in teklifi üzerine; Başbakan
lığa, Millî Savunma Bakanı Fedd Melen'in ve
kâlet etmesi uygun görülmüştür. 

Mevcut Bakanlar Kurulunun yenisi teşkil 
edilinceye kadar göreve devam etmesinin rica 
olunduğunu arz ederim. 

Cevdet Suııay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyete duyurulur. 

4. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ti
caret Bakanı Netim Talû'ya, İmar re İskân Baka
nı Serbülent Bingöl'ün vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/79) 

BAŞKAN — Bir başka Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 

Bakanı Naim Talû'nun dönüşüne kadar; Tica
ret Bakanlığına, İmar ve İskân Bakanı Serbü-

V. — GÖRÜ! 

1. — Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bir
likleri kanun teklifinin Millet Meclisince kahnl 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadî İşler ve Bütçe ve Plan komisyonların
dan 5'cr üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 2/194; Cum
huriyet Senatosu 2/15) (S. Sayısı : 80) (Da
ğıtma tarihi : 15 . i . 1972) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin «Birinci görüşmesi yapılacak iş
ler» sırasında bulunan (Tarım Kredi Koopera
tifleri ve Birlikleri kanun) teklifinin ehemmi
yetine binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Nafiz Ergenen 

(1) 86 S. Sayılı Beısmayazı Tutanağın so
nuna eklidir. 

lent Bingöl'ün vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

I 5. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko-
J misyonu Başkanlığının, Komisyonun Başkan ve

killiğine Balıkesir Üyesi Cemal ettin înkaya'nın 
seçilmiş olduğuna eletir tezkeresi. (3/80) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Karma Komisyonumuzda açık bulunan Baş-

kanvekilliğme Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 
Üyesi Sayın Cemalettin înkaya seçilmiştir. 

Arz olunur. 
Başkan 

Afyon' Karahisar 
Rıza Çerçel 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

ŞULEN İŞLER 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Esbabı muci-
besi var mı? (A. P. sıralarından alkışlar) 

! BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Esbabı mucibesi bizatihi mevzuun kendisin

de mündemiç olduğu cihetle, ayrıca bir esbabı 
mucibe beyanı, Yüksek Heyette bugüne kadar 
bir usul olarak kabul edilmiş değildir. 

Bu itibarla, önergenin takdiri, takdirlerini 
kullanacak olan sayın üyelerin anlayışına ve 
mevzuun ehemmiyetine iktiran ediyor. Bu ci
hetle ayrıca esbabı mucibe aramaya lüzum gör
müyorum. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Anayasa 
Mahkemesinin kararı, tabiî, malumu devletle
ridir. 

BAŞKAN — Evet efendim. Anayasa Mah
kemesi, Yüksek Heyetin reylerini nasıl kullana
cağına dair bir hüküm serdetmiyor. Bu itibarla, 
ayrıca aramıyorum efendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Rey davası 
değil. 
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BAŞKAN — Şimdi, gündemimizde mevcut 
86 S. sayılı kanun teklifinin öncelikle görüşül
mesi talebedilmiştir. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lütfen Hükümet ve Komisyon yerlerini al
sınlar... 

Komisyon raporunun okunup, okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun 
okunmasını kabul edenler... Raporun okunma
masını kabul edenler... Raporun okunması ka
bul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen sayın üye
leri kaydediyorum. Söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.., Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri 
kanun teklifi 

Kuruluş ve kapsam : 

Madde 1. — Bu kanunda yazılı hükümler
den faydalanılmak suretiyle üreticiler, araların
da ekonomik menfaatlerini korumak ve özel
likle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarım 
sağlamak amacıyle karşılıklı yardım ilkesine 
dayanan ve tüzel kişiliği olan değişir ortaklı, 
değişir sermayeli Tarım Kredi Kooperatifleri ku
rabilirler. 

Ortak ürünleri üzerinde ticaret ve komis
yonculuk yapanlar, faizle para veya mal olarak 
kredi verenler, bu kooperatiflere giremezler. 

Bu esaslara göre kurulan bir veya birkaç il 
dahilinde kooperatifler bölge birliklerini, en 
az 5 bölge birliği de, merkez birliğini loırarlar. 

Merkez birliği tek üst kuruluş olup Ankara-
dadırj 

Kooperatiflerin ve bölge birliklerinin çalış
ma alanı içinde birden fazla kooperatif ve böl
ge birliği kurulamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tarifler1 : 
Madde 2. — Bu kanunda geçen; 
a) Ortak deyimi, 
Bu kanuna göre kurulan Tarım Kredi Koo

peratifleri ortaklarını, 
b) Kooperatif deyimi, 
Bu kanun kapsamına giren Tarım Kredi 

Kooperatiflerini, 
c) Bölge1 birliği deyimi, 
Kooperatifler tarafından kurulan Tarım Kre

di Kooperatifleri bölge birliklerini, 
ç) Merkez Birliği deyimi, 
Faaliyeti bütün yurdu kapsayan Tarım Kre

di Kooperatifleri ve bölge birliklerinin bağlı bu
lundukları Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkezi Birliğini, 

İfade eder. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Amaç ve çalışma konulan : 

Madde 3. — Kooperatiflerin, bölge ve mer
kez birliklerinin çalışma konuları şunlardır : 

I - Kooperatifler 
A) Ortaklarının; 
a) Kısa ve orta vadeli kredi ihtiyaçlarını 

karşılamak, 
b) Ürünlerini değerlendirmek, 
e) Müştereken yararlanabilecekleri her çe

şit makine, ekipman ve tesisleri edinmek, 
B) Ortak ve gerektiğinde diğer üreticile

rin; 
a) Üretim ve zarurî tüketim maddeleri ile 

üretim araçlarım toptan sağlamak, 
b) El sanatlarını geliştirmek ve mamulle

rini değerlendirmek, 
c) Meslekî ve teknik yönden bilgilerini ar

tırmak, sosyal ve kültürel konularıyle ilgili fa
aliyetlerde bulunmak, kurslar açmak ve seminer
ler tertibetmek. 

C) Mevduat toplamak, bankacılık hizmet
leri ve sigorta acentalığı yapmak. 

II - Bölge birlikleri 

a) Kooperatiflerin finansman işlerini dü
zenlemek, 

b) Ortak ürünlerinin değerlendirilmesiyle 
ilgili işleri yürütmek, 
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c) Gerektiğinde kooperatiflerin ihtiyaç 
duydukları üretim ve zarurî tüketim maddele
ri ile üretim araçlarını toptan sağlamak veya 
imal etmek, 

ç) Kooperatiflerin işlerinin kooperatifçi
lik ilkelerine ve mevzuat hükümlerine uygun 
olarak yürütülmesini sağlamak üzere gerekli 
tedbirleri almak, teknik ve idarî yardımlarda 
bulunmak ve ortakların genel ve meslekî eği
tim faaliyetlerini düzenlemek, 

el) Kooperatifleri denetlemek, 
e) Mevduat toplamak, bankacılık hizmet

leri ve sigorta acentalığı yapmak, 
Bölge birlikleri görevlerini merkez birliğinin 

tasvibi ile il veya ilçe merkezlerinde kuracakları 
şubeleri veya görevlendirecekleri kooperatifler 
aracılığı ile de yürütebilirler. 

III - Merkez birliği 
a) Kooperatif ve bölge birliklerinin bu ka

nuna ve kooperatifçilik ilkelerine uygun ola
rak gelişmesini sağlamak, kooperatifçilik ve 
meslekî eğitim faaliyetlerinde bulunmak, 

b) Kooperatif ve bölge birliklerine finans
man kaynaklan temin etmek ve bunların geliş
tirilmesi için her türlü tedbirleri almak, kredi 
işlerinin düzenle yürütülmesini sağlamak, 

c) Kooperatif ve bölge birliklerinin üretim 
ve zarurî tüketim maddeleri ile üretim araçla
rını toptan sağlamak, ikmal etmek ve ortak 
ürünlerinin değerlendirilmesi ile ilgili faaliyetle
ri rasyonel bir şekilde düzenlemek ve bu konu
larda her türlü teşebbüse girişmek veya iştirak 
etmek ve gerekli tesisleri kurmak, faaliyet ko
nusuna giren hususlarda ithalât ve ihracat yap
mak, 

ç) Kooperatif ve bölge birliklerinin görev 
ve çalışma konularının düzenle yürütülmesini 
sağlamak üzere genel uygulama esaslarını tes
pit etmek, 

d) Kooperatif ve bölge birliklerini denet
lemek, 

e) Kooperatiflerle, bölge ve merkez birlik
lerinin personel politikasını tespit etmek ve yü
rütmek, 

f) Kooperatif ve bölge birliklerinin kurulu
şuna karar vermek ve kuruluş merkezini ve ça
lışma alanını tespit etmek, 

g) Kooperatif ve bölge birliklerinin finans
man ihtiyaçlarını karşılamak üzere tahvil çı
karmak, 

h) Hükümetçe görevlendirildiğinde, Devlet 
destekleme alımları ile ilgili faaliyetleri yürüt
mek, 

ı) Kooperatiflerin ve bölge birlikleriniıl 
toplayacakları mevduatın kullanılma şekil ve 
şartları ile bu konudaki üst kuruluşlarla olan 
bağlantıları gösteren Yönetmeliği hazırlayarak 
Ticaret Bakanlığına sunmak, 

i) Birlik ve kooperatiflerce sağlanan kredi, 
araç ve gereçlerin kullanış şekil ve şartları ile 
amaca uygun olarak kullanıldığının kontrolünü 
gösteren bir Yönetmelik hazırlamak, 

Merkez ve bölge birlikleri ile kooperatifler, 
kredi ihtiyaçlarını da karşılamak üzere, banka 
ve sigorta şirketi kurabilir veya bu gibi kuru
luşlara iştirak edebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum, 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yönetim! Kurulu : 

Madde 4. — A) Kooperatiflerde; 
Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hak

kını haiz ortaklar arasından Genel Kurulca se
çilecek beş üye ile Kooperatif Müdürü veya ve
kilinden teşekkül eder. 

B) Bölge birliklerinde; 
Yönetim Kurulu, Genel Kurulca temsilciler 

arasından seçilecek yedi üye ile Bölge Müdürü 
veya vekilinden teşekkül eder. 

C) Merkez birliğinde; 

Yönetim Kurulu, Genel Kurul temsilcileri
nin kendi aralarından seçecekleri en çok 9 üye 
ile bir T. C. Ziraat Bankası temsilcisi ve bir de 
Genel Müdür veya vekili olmak üzere 11 üye
den teşekkül eder. T. C. Ziraat Bankası temsil
cisi, bankasınca mensupları arasından görevlen
dirilir. 

Kooperatif yönetim kurulu üyelerine seçim
le gelenler, kendi aralarından bir başkan bir 
başkanvekili, bölge birlikleri ve merkez birliği 
üyeliklerine seçimle gelenler aralarından bir 
başkan ve iki başkanvekili seçerler. 

Kooperatif yönetim kurulu üyeliklerine se
çilenlerin okur - yazar olmaları, bölge birlikle
ri ve merkez birliği yönetim kurulları üyelik
lerine seçilenlerin en az ilkokul mezunu olması, 
merkez birliği yönetim kurulunda görev alacak 
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T. C. Ziraat Bankası temsilcisinin yüksek tah
silli ve konuyla ilgili, görevlerde çalışmış bu
lunması' şarttır. 

(Seçimle gelecek yönetim kurulu üyeleri böl
ge birliklerinde değişik il ve ilçeleri, merkez 
birliğinde çeşitli bölgeleri temsil edecek şekilde 
genel kurullarınca temsilciler arasından seçilir. 

Yönetim kurulları üyeleri ile kooperatif ve 
bölge birlikleri tarafından seçilecek temsilcile
rin seçim esasları, temsilcilerin adedi, yönettim 
kurulları üyeleri ile kooperatif ve bölge birlik
leri tarafından seçilecek temsilcilerde aranacak 
diğer nitelikler ve yönetim kurulu üyelerinin 
çeşitli il, ilçe ve bölgeleri temsil esasları anasöz
leşmelerde belli edilir. 

Bölge ve merkez birlikleri genel kurulların
da her temsilci yalnız bir oya sahiptir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yönetim : 
Madde 5. — Kooperatif, bölge ve merkez bir

liklerinde işler, kanun, anasözleşme, diğer mev
zuat hükümleri ve üst kuruluşların talimatları 
ile genel ve yönetim kurulu kararlarına uygun 
olarak müdürlük, bölge müdürlüğü ve g"enel 
müdürlük tarafından yürütülür. 

Merkez Birliği Genel Müdürü Bakanlar Ku
rulunca, Genel Müdür muavinleri ve bölge mü
dürleri G-enel Müdürün teklifi üzerine Merkez 
Birliği Yönetim Kurulunca atanır. 

Bunların görevden alınmalarında, atamada* 
ki usul ve esaslar uygulanır . 

Genel müdür ve yardımcılarının yüksek öğ
renimli ve Tarım Kredi Kooperatifleriyle ilgili 
görevlerde en az 5 yıl çalışmış olmaları şarttır. 

Kooperatif, bölge ve merkez birlikleri öteki 
personeli ile ilgili yetki, tayin ve görevden çı
karılma gibi hususlar anasözleşmelerde göste
rilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul' 
edilmiştir. 

Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin gö
revlerine son verilmesi : 

Madde 6. — Ticaret Bakanlığı veya görev
lendirdiği kuruluşlar veya Merkez Birliği ta-

j rafından yaptırılacak soruşturma sonucuna gö
re göreviyle ilgili suç işledikleri veya kusurlu 
oldukları anlaşılan kooperatif ve bölge birlikle
ri yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin görev
lerine Merkez Birliğince; 

Ticaret Bakanlığı veya görevlendirdiği ku
ruluşlar tarafından yaptırılacak soruşturma so
nucuna göre suç işledikleri veya kusurlu olduk
ları anlaşılan Merkez Birliği yönetim kurulu 
üyeleri ve denetçilerine görevlerine Ticaret Ba
kanlığınca; 

Son' verilebilir. 
Görevlerine son verilenlerin yerlerine ye

dekler getirildiği halde ekseriyetin temin edile
memesi halinde, yenileri seçilip işe başlayınca
ya kadar, 

a) Kooperatifler için bölge birlikleri, 
b) Bölge birlikleri için merkez birliği, 
c) Merkez Birliği için Ticaret Bakanlığı, 
Tarafından ortaklar arasından geçici yöne

tim kurulu üyeleri seçilerek işlerin yürütülmesi 
sağlanır. Denetçiler de aynı hükme tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

örnek anasözleşmelerin hazırlanması : 
Madde 7. — Kooperatif, bölge birlikleri ve 

merkez birliği örnek anasözleşmeleri merkez 
birliği tarafından hazırlanır. Ticaret Bakanlığı
nın uygun mütalaasıyle Bakanlar Kurulunca 
kabul edilir. 

Anasözleşmelerde yapılacak değişiklikler 
de aynı usule tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Genel kurul kararlarının onanması : 
Madde 8. — Kooperatiflerle, bölge birlikleri 

genel kurullarının verecekleri kararlar merkez 
birliğinin onayı ile kesinleşir. 

Kooperatifler için merkez birliği bu yetki
sini bölge birliklerine devredebilir. 

Merkez birliği genel kurullarının verecekle
ri kararlar Ticaret Bakanlığının onayı ile kesin
leşir. 

Ticaret Bakanlığı ve merkez birliği, gönderi-
I len tutanakları geliş tarihinden itibaren en çok 
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bir ay içinde inceleyerek tasdik veya redde dair 
sonucunu ilgili kuruluşlara bildirir. 

Bu müddet içinde incelenmesi bitirilmeyen, 
mevzuata ve usulüne uygun olarak yapılmış 
genel kurullara ait tutanaklar tasdik edilmiş 
sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler,.. Kabul etmeyenler... Ka
bul' edilmiştir. 

Üst kuruluşlara girme zorunluluğu : 
Madde 9. — Bölge birliklerinin çalışma alanı 

içine alınan kooperatiflerle bölge birlikleri, üst 
kuruluşlara girmek zorundadır. 

Bu zorunluluğa uymayan kooperatif ve böl
ge birlikleri bu kanun hükümlerinden yararla
namazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Talimatlara uyma mecburiyeti : 
Madde 10. — Kooperatif ve bölge birlikleri 

bağlı bulundukları üst kuruluşların talimatları
na uygun hareket etmeye mecbur olup aksine 
davranışlardan sorumludurlar. Sorumluluk dere
cesi anasözleşmelerde belli edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Finansman : 
Madde 11. — Kooperatiflerle bölge ve mer

kez birliklerinin kredi ihtiyaçları, esas itiba
riyle T. C. Ziraat Bankası ve üçüncü maddeye 
göre kurulacak bankaca karşılanır. 

T. C. Ziraat Bankası verdiği kredilerin açı
lış gayesine uygun olarak kullanılıp kullanıl
madığını kontrol edebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler,.. Kabul etmeyenler... Ka
bul: edilmiştir. 

Alacak senetleri : 
Madde 12. — Kooperatiflerin kredi ile ilgili 

alacak senetleri, kâğıtları ve her türlü taah
hütname ve sözleşmeler ortağın oturduğu veya 
kooperatifin bulunduğu köy veya mahalle ihti
yar heyetleri tarafından parasız olarak tasdik 

olunur. Bu suretle tasdik olunan senet ve belge
ler İcra ve İflâs Kanununun 38 nci maddesinde 
yazılı belgeler hükmündedir. Senetler vadelerin
de protestoya tabi tutulmaz. Müracaat vukuun
da bu tasdik muameleleri noterler tarafından 
da yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Mutlak rehin hakki : 
Madde 13. — Ortakların kredilerine mesned-

olarak gösterdikleri ürünleri, hayvanları ve 
üretimleri ile ilgili her türlü makina ve araç
ları üzerinde ortağı bulundukları kooperatifle
rin mutlak rehin hakları vardır. 

Bunlar, borçlu ortaklara yediemin sıfatıyla 
teslim edilmiş sayılırlar ve üçüncü şahıslar ta
rafından hiçbir suretle haciz olunamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İpotek tesisi ve kaldırılması : 
Madde 14. — Kooperatifler lehine tesis edi

lecek ipotek, işlemleri, köy ihtiyar heyetleri ve
ya noterler tarafından tasdik edilen taahhütna
meye istinaden kooperatiflerin yazılı isteği üze
rine gösterilecek değere göre, tapu dairelerince 
takrir alınmadan yapılır. İpoteğin kaldırılma
sında da aynı usul uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum.. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Alacak sebebiyle mülk edinme : 

Madde 15. — Kooperatif alacaklarının tah
sili için kendi talepleri üzerine satışa çıkarılan 
ortaklara ait taşınmaz malları üzerlerine alabi
lirler. Bu şekilde edindikleri taşınmaz malları 
3 yıl içinde başkalarına satamazlar, bunları ya 
bizzat veya icar yolu ile değerlendirebilirler. 
Bu işlemden elde edilen gelirlerden masraf dü
şüldükten sonra % 10 kooperatif hizmet karşı
lığı ayrılır. Geriye kalan borçlunun borcuna 
mahsubedilir. Kooperatiflerin alacağı bu süre 
içinde, faiz ve masraflarıyle birlikte ödenir ve
ya yukarıdaki yolla karşılanırsa taşınmaz mal
lar sahiplerine geri verilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 16. — Kooperatifler ve Bölge Birlik
ler her türlü mevduat kabul edebilir ve banka
cılık hizmetleri yapabilir. Kooperatif ve Bölge 
Birliklerinin toplayacakları mevduat, üst kuru
luşların ve 7129 sayılı Bankalar Kanunu ile bu 
kanuna ek 153 sayılı Kanunun teminatı altında
dır. Mevduat kabulüne yetkili kılınacak birlik
ler ve kooperatifler için Merkez Birliğince Ma
liye Bakanlığından önceden müsaade alınır. 
Toplanan mevduatın kullanma yetkisi Merkez 
Birliğine aittir. 

Maliye Bakanlığınca yapılacak tetkikler 
sonunda mevduat kabul etmelerinde bilâhara 
mahzur görülen Kooperatif ve Birliklerin mev
duatı kabul yetkileri Bankalar Kanununun 13 
ncü maddesine göre kaldırılır. 

Kişilerin bu kuruluşlardaki tasarruf mevdu
atından 3 0CO liraya kadar olan kısmı, faizleri 
hariç hacaolunamaz. 

Tasarruf mevduatı sahipleri mevduatlarının 
yarısı için bu mevduatı kabul etmiş olan Koope
ratif ve Bölge Birliklerinin aktifinde mevcut 
bütün kıymetler üzerinde imtiyazlı alacaklıdır
lar. Tasfiye halinde, tasarruf mevduatının im
tiyazlı kısmı tasfiye neticesi beklemeksizin sa
hiplerine tediye olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.,. Ka
bul! edilmiştir. 

'Düzenlenecek mevduat cetvelleri ve hesap 
özetleri : 

Madde 17. — Mevduat toplamaya yetkili 
Kooperatif ve Bölge Birliklerinin düzenleyecek
leri aylık mevduat cetvelleri ile 3 aylık ve yıl
lık hesap özetleri Merkez Birliğince birleştirile
rek birer kopyaları Bankalar Kanununun 51 nci 
maddesinde tayin edilen süreler içerisinde Tica
ret ve Maliye bakanhklarıyle Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankasına verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Munzam karşılıklar : 
Madde 18. — Kooperatifler ve bölge birlik

lerinin topladıkları mevduat üzerinden 1211 sa
yılı T. C. Merkez Bankası Kanununun 40/11 
nci maddesi hükümleri esasları dairesinde mun
zam karşılık tesis edilir. Bu karşılıklar bölge 
birlikleri veya merkez birliği tarafından T. C. 
Merkez Bankasına yatırılır. 

Sözü edilen kanım gereğince bankaların T.C. 
Merkez Bankasına yatırdıkları munzam mevdu
at karşılıklarının T. C. Ziraat Bankası ziraî fi
nansmanlarına tahsis edilecek kısmın yarısı ay
nı amaç ve şartlarla Merkez Birliği emrine ve
rilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul! edilmiştir. 

Muafiyetler : 
Madde 19. — A) Bu kanuna göre kurula

cak ve kurulmuş sayılan kooperatiflere ortak 
olmak üzere başvuran üreticilerle, ortakların 
kooperatifleriyle yapacakları her türlü işlemler 
ve bunlarla ilgili kâğıt, belge, senet, beyanname, 
taahhütname, vekâletname, makbuz, kooperatif 
lehine yapacakları ipotek ve rehinler her türlü 
resim, harç ve vergiden, 

B) Bu kanuna göre kurulacak ve kurul
muş sayılan kooperatifler, bölge ve merkez bir
likleri, 

a) Kurumlar, Gider, Gayri Menkul Kıymet 
Artışı, İntikal ve diğer vergilerden ve icra ma
kamları, resmî daireler ve mahkemeler nezdin-
de yapacakları takip ve tahsillerle açacakları 
tazminat davaları ile ilgili her nevi talep, tebliğ 
ve kararlar her türlü masraf, vergi, resim ve 
harçlardan; 

b) 'Sermaye ve yedek akçeleri ile taşınmaz 
malları ve bunların gelirleri, kendi ihtiyaçları 
için satınaldıkları ve alacaklarının tahsili gaye
siyle mülk edindikleri taşınmaz malları ve bun
ların 15 nci madde hükmüne göre sahiplerine 
geri verilmesi işlemi, bütün vergi, resim ve harç
tan, 

c) Yapacakları kredi işlerine ilişkin bütün 
senet, belge, kâğıt, defter ve hesap özetleri, ta
şınmaz mallara ait ipotek ve taşınır mallara ait 
rehin işlemleri, vekâletnameler, taahhütnameler 
ve sair evrak, bütün resim ve harçtan, 
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0) Bu kanuna göre kurulan kooperatifler
le bölge ve merkez birliklerinin temin edecek
leri krediler ve bunlara ilişkin Merkez Banka
sı nezdindeki reeskont muameleleri ve bu işlem
lere ait bütün senet, belge, vekâletname, taah
hütname ve sair evrak gider ve diğer vergiler
le bütün resim ve harçtan, 

Muaftır. 
Ancak, bu kuruluşların ortak dışı işlemler

den elde edecekleri gelir - gider farkları ayrı 
bir hesapta takip ve tespit edilerek vergilen
dirilir. 

Kooperatif, bölge ve merkez birliklerince 
noterlere tasdik ettirilecek defterlerle belgeler
den yalnız noter ücreti alınıp hare alınmaz. 

Kooperatiflerin, bölge birliklerinin ve mer
kez birliklerinin ortaklarına verilmek üzere üre
tim araç ve gereçlerine % 50 gümrük indirimi 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Komisyon adına söz mü istiyorsunuz 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAKİH 
ÖZLEN (Konya) — Komisyon adına izahat ve
receğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAKİH 
ÖZLEN (Konya) — Sayın Başkanım; maddenin 
en son fıkrasındaki «% 50 gümrük indirimi uy
gulanır» hükmü, bölge birliklerinin ve merkez 
birliklerinin ortaklarına verilmek üzere ithal 
edecekleri üretim araç ve gereçlerine aidolup, 
ithal ettiklerinin dışında yapacakları işlemlerle 
bu muafiyetin bir ilgisi yoktur. Zapta geçmesi 
ve fıkraya vuzuh verilmesi için arz ediyorum. 

BAŞKAN — Yani, fıkradan başka mana mı 
çıkıyor diyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAKİH 
ÖZLEN (Devamla) — «İthal edilen» cümlesi 
yoktur. 

BAKAN — «Bölge birliklerinin ve merkez 
birliklerinin ortaklarına verilmek üzere üretim 
araç ve gereçlerine % 50 gümrük indirimi uy
gulanır.» 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAKİH 
ÖZLEN (Devamla) — İthal edilen memleketten 
satınaldıklarımn da gümrük meselesi... 

BAŞKAN — Yani, daha vuzuh verelim. Bu 
ithal keyfiyetini kooperatif birlikleri yaparsa 

gümrük resminden % 50 muaftır; ama, herhan
gi bir tacir, bir ithalâtçı müstahsile satmak üze
re bu gibi araç ve gereçleri ithal ederse, böyle 
bir muafiyet onlar için mevzubahis değildir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAKİH 
ÖZLEN (Devamla) — Değildir. 

BAŞKAN — Tamam. Madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kaibu'l edilmiştir. 

Kanun ve anasözl eşmelerde açıklık olmaĵ an 
haller : 

Madde 20, — Bu kanun ve bu kanuna ĝ öre 
düzenlenen anasözleşmeierde açıklık bulunma
yan hususlar için 1163 sayılı Kooperatifler Ka
nunu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen-sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler,.. Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Uygulanmayacak hükümler : 

Madde 21. — A) Kooperatiflerle bölge ve 
merkez birliklerinde : 

a) Yönetim Kurulu üyesi ve denetçiler için 
440 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle 657 sa
yılı Kanunun 1327 sayılı Kanun ile değiştirilen 
88 nci maddesi, 

b) 1163 sayılı Kanunun 94 ncü maddesi, 
c) 2279 sayılı Kanunda yazılı senelik be

yanname verme mecburiyeti, 
B) Bölĝ e ve merkez birliklerinde : 
a) 1163 sayılı Kanunun 19 ncıı maddesinin 

ikinci paragrafı, 
C) Kooperatiflerde : 
a) 1163 sayılı Kanunun 45 nci maddesinin 

3 ncü paragrafı ve 87 nci maddesi, 
b) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 42 

nci maddesi, 
Uygulanmaz. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylanmza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler,., Madde ka
bul edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar : 
Madde 22, — Bu kanunun yürürlüğe girme

siyle 2836 ve 658 sayılı kanunlar yürürlükten 
kalkar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
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rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici Madde 1. — 2836 sayılı Kanunla ku
rulmuş bulunan Tanm Kredi Kooperatifleri 
ve Birlikleri hakkında bu kanun hükümleri 
uygulanır. 

2836 sayılı Kanun hükümlerine göre kurul
muş bulunan kooperatifler ayrıca kuruluş for
malitelerine tabi olmaksızın bu kanuna göre 
kurulmuş sayılır. 

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

Geçici Madde 2. — Tarım Kredi Kooperatif
leri Müşterek Yardım Tahsisatı ve Tarım Kre
di Kooperatifleri Yardımlaşma Birliği vakfının 
borç, alacak hak ve varlıkları Merkez Birliği
ne devredilir ve sözü geçen vakıf feshedilmiş 
sayılır. 

Gerek bu devirlerde ve gerek Tarım Kredi 
Kooperatifleri Memurları Emekli Sandığı ve 
Tarım Kredi Kooperatifleri Memurları Sosyal 
Yardım ve Zincirleme Kefillik Sandığı vakıf
larının merkez birliğine devirleri halinde devro-
lunan menkul ve gayrimenkullerin devir ve 
intikallerinde her hangi bir vergi, resim ve 
hare alınmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici Madde 3. — T. C. Ziraat Bankası : 
a) Merkez Birliği kuruluncaya kadar; bü

tün Kooperatif ve Bölge birlikleri için Merkez 
Birliğine, bölge birlikleri kuruluncaya kadar 
bölge birliklerine! ait; 

b) Merkez Birliği kurulduktan sonra; böl
ge birlikleri çalışma alanına dahil edilmeyen 
kooperatifler için bölge birliğine ait; 

Görevleri yapar ve yetkileri kullanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Eftmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Geçici Madde 4. — T. C. Ziraat Bankası me
murlarından, önceden Bankanın muvafakati 
alınmak şartıyle, Tarım Kredi Kooperatifleri 
fcrölge ve merkez birliklerinde kendilerine görev 
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verilenler, görev aldıkları birliklerin kurulduk
ları tarihten itibaren beş yılı tecavüz etmemek 
üzere Bankaca aslî görevlerinden ücretsiz izin
li sayılırlar. Bu memurların yeni görevlerinde 
geçecek hizmetleri terfi ve emeklilik bakımın
dan T. C. Ziraat Bankasında geçmiş sayılır ve 
5434 sayılı Kanuna göre T. C. Emekli Sandığı
na verilmesi gereken kesenek ve karşılıkları 
kendileriyle mezkûr birlikler tarafından ödenir. 
Memurun T. C. Ziraat Bankasının sosyal kuru-
luşarcndaki hakları aidat ödemek şartıyle de
vam eder. 

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

Geçici Madde 5. — Bu Kanunda adı geçen 
bölge ve merkez birliklerinin kuruluş masrafları 
için kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
kabul edilecek olan ilk devlet bütçesinden baş
layarak eşit taksitlerle 5 yıl içinde ödenmek 
üzere Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Mer
kez Birliği emrine yüz milyon lira yardım ya
pılır. 

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

Geçici Madde 6. — Bu kanunda sözü edilen 
yönetmelikler Merkez Birliği ilk Genel Kurul 
toplantısına kadar çıkarılır. Bu süre en geç beş 
yıldır. 

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

Geçici Madde 7. — Tarım Kredi Kooperatif
leri Yardımlaşma Birliğinin, 1967/6 - 8677 sa
yılı kararnameye istinaden Tanm Kredi Koope
ratifleri adına gübre tedariki ve dağıtımı faa
liyetinden elde ettiği ve edeceği kârlar Kurum
lar Vergisinden muaftır. 

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

Yürürlüğe girme : 
Madde 23. — Bu kanun yayımı tarihinden 

itibaren yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde sez isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunu yürütecek makam : 
Madde 24. — Bu kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler.,. Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Sayın Ucuzal lehte mi, 
aleyhte mi istemiştiniz? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Lehinde. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Lehinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Zatıâliniz de lehinde söz isti
yorsunuz. Lehte ve aleyhte yalnız birer üyeye 
söz vermek mecbıırij/etindeyinı, ikiniz de lehin
de konuşmak istiyorsunuz. Sayın Ucuzal daha 
evvel takrir göndermek suretiyle söz istemişler
di: bunun için özür dilerim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Oyumun 
rengini belli etmek üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Açık oya geçtiğimiz zaman o 
maddeyi uygularım efendim, 

Sayın Ucuzal, teklifin tümü üzerinde, lehte 
buyurunu.!3!, 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

37 yıl meriyette kalıp, Türk çiftçisine büyük 
hizmet eden 2836 sayılı Kanun, kabul ettiğiniz 
bu metinle yürürlükten kalkmaktadır. 2836 sa
yılı Kanunla kurulmuş olan Tarım Kredi Koo
peratifleri hakikaten Türk çiftçisine büyük hiz
met etmiştir. Bugün, bu kooperatifleri meydana 
getiren kuruluş her bakımdan güçlü bir hale 
gelmiş ise de; 2836 sayılı Kanunun hükümleri 
muvacehesinde kendisinden beklenen hizmetleri 
tam olarak verme imkânını sağlamadığı için, 
bir sayın milletvekili arkadaşımız bu teklifi ha
zırlamıştır. 

Bugün, kabul ettiğiniz bu teklifle, kurulacak 
kooperatif ve birlikleri, maddî yönden güçlü 
oldukları gibi, bu teşekküllerde çalışıp, kendisi
ni her yönden yetiştiren kişilerin mevcudiyetiy
le de güçlü haldedir. Bu tecrübeli ellerde, kabul 
ettiğiniz metin, kendisinden beklenen hizmeti 

yakın zamanda değerlendirip, Türk çiftçisine in
tikal ettirme imkânını sağlayacaktır. Bu bakım
dan kabul ettiğiniz metin üzerinde Yüce Heye
tinizi fazla meşgul etmeyeceğim. 

Metin olarak, kuruluş olarak, yapacağı hiz
metler bakımından Türk köylüsüne büyük fay
da sağlayacağına inandığım için metnin lebinde 
oy kullanacağımı arz eder. saygılar sunarım 
efendim, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teklifin tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kabul 
edilmiştir. 

Teklif açık oya sunulacaktır. Ancak. 108 nci 
madde gereğince, Sayın Sarlıealı reyinin rengini 
belli etmek üzere söz talebinde bulunmuşlardır. 
Kendilerine söz veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Sarlıealı. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Saym 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri ka
nun teklifi biraz sonra açık oyunuza sunulmuş 
olacaktır, 

Kabul edilen yeni teklif ile, tarım alanında 
bugüne kadar tatbik edilegelmekts bulunan kre
di düzeni, hiç şüphesiz gelişen şartlar içinde çok 
daha değişik biçimde ve Türk köylüsüne yarar
lı olanaklar altında yürütülecektir. Bugüne ka
dar yalnız kooperatiflerin Ziraat Bankası ile 
olan münasebetleri bu kanun sayesinde bölge bir
likleri ve merkez birlikleriyle birlikte yurt öl
çüsünde büyük bir organizasyona gidecektir. 

Tarım kredi kooperatiflerinin bugüne kadar 
Türkiye'deki tatbikatı, bazı şikâyetlere rağmen, 
Türk çiftçisi için son derece olumlu ve yararlı 
olmuştur. 

Tarım kredi kooperatifleri yoluyla Türk zi-
raatçilerine verilmiş olan kredilerin, her zaman 
ve her yerde, hep birlikte şikâyet ettiğimiz te
feciliği önleyemediği muhakkaktır ve meydan
dadır, Dileriz ki, bundan sonraki tatbikatı ile 
tarım sahasındaki bu yeni kredi düzenimiz tefe
ciliğe, faizciliğe son versin. Türk çiftçisi alın-
terinin karşılığını bizzat kendisi alsın ve ondan 
yararlansın. Bunun için barem esası içerisinde 
bugüne kadar tatbik edilen kredi oranları hiç 
şüphesiz geliştirilecek, büyük ölçüde kontrol 
edilecektir. Bu arada kabul ettiğimiz yeni ka
nun teklifi ile Tarım Kredi Kooperatiflerine, 
köylüden ve ortaklarından mevduat kabul et-
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mek. bankacılık muameleleri ve havaleoilik gibi, 
bazı tarım ve kredi muamelelerine gitmek çok 
isabetli olmuştur, çok yerinde olmuştur. 

Türk çiftçisi, kendi emeği ile meydana getir
diği bu müesseselerden bir yandan kredi alır
ken, o kredilerdan faydalanacağı meblâğı hiç 
şüphesiz yine bu kooperatifler kanalı ile ve ora
lardaki mevduatını değerlendirmek suretiyle 

geliştirecektir, memleket öiçüsündöki büyük ya
tırımlara katkıda bulunacaktır. Bu cephesi ile 
de, kanun, çok isabetli ve yararlı bir şekilde ted
vin edilmiştir. 

Kanunun, Türk çiftçisine yararlı, faydalı ol
masını canı gönülden temenni ederim. 

BAŞKAN — Kanun teklifi açık oya sunula
caktır, küreler dolaştırılsın. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ G ÎNEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

6". — Dilekçe Kavına, Bütçe ve Plân, Millî Sa
vunma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İs
kân komisyonlarında arık bulunan birer bağım 
sız üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Dilekçe Karma, Bütçe ve Plân, 

Millî Savunma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve 
imar - iskân komisyonlarında açık bulunan bi
rer bağımsız üyeliklere yapılacak seçimler için 
hiç bir aday mevcudolmadığı cihetle bu seçim
ler yapılamamaktadır. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR', 

A — SÖZLÜ SORFL/ R VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

BAŞKAN — Sayın Lûtfi Bilgen?.. Yok. 
Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanı?.., 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun Milletvekili) — Bakan, seyahattedir. 
BAŞKAN — Sayın Bakan seyahatte oldu

ğundan soru gelecek soru gününe bırakılmıştır. 
2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rıfat Özt ürk Çine'nin 28 . 2 . 1971 tarik ve 1376 
sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı maddesine dair 
Başbakandım sözlü sorusu (6/570) 

BAŞKAN — Sayın Rifat Öztürkçine?... Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. Soru, gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır, 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdı Ozer'in, Yunanistan''d a bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bıdunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer?.. Burada. 
Sayın Dışişleri Bakanı?.. Yok. Soru, gsîeeek so
ru gününe bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Nejat Sarlıcalı?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Göreve yeni başladı. 

BAŞKAN — Evet, malûm. Biz, bir formali
teyi yerine getiriyoruz Sayın Bakan. 

Soru, gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Feh
mi Alpaslan'ın Gümrük Teşkilâtına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/577) 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. Soru, gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Ahmet Demir Yüce,nin, Almanya'dan gelen 
Türk işçilerinin gümrük muamelelerine dair İç
işleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/580) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Demir Yüce?.. 
Buradalar. Sa,ym İçişleri ve Sayın Gümrük ve 
Tekel bakanları?.. Yoklar. Soru, gelecek soru 
gününe bırakılmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Hidayet Aydmer'in, İstanbul Boğazına yakıla
cak olan köprüye dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/581) 

BAŞKAN — Sayın Hidayet Aydıner?.. Yok. 
Sayın soru sahibi izinlidir. Sayın Başbakan?.. 
Yok. Soru, gelecek soru gününe bırakılmıştır. 
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8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Alı
ma! Yıldır in, 12 31 art öncesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/2) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. Soru, gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Uy esi M. 
Nuri Ademoğlu nun, Adana Doğum ve Çocuk Ba
lam Evinin kapatılmasına dair, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

BAŞKAN —- Sayın M. Nuri Âdemoğlu?.. Yok. 
Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı?.. Yok, 
Soru, gelecek soru gününe bırakılmıştır. | 

10. — Cumhuriyet Senatosu M araş Üyesi J 
Hilmi' Soydan'ın, Afşin ve Elbistan linyitlerine 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından \ 
sözlü sorusu (6/7) \ 

V. — GÖRÜŞÜLE' 

2. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1,970 yılı Eesinlıcsaplan hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra-. 
p'rrv, (5/3) (S. Sayısı : 85) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Sa
lim Haser dağlı?.. Yok, Komisyon Sözcüsü Sayın 
Lûtfi Büfen?.. Yok. Konunun müzakeresi baş
ka bir güne kalmıştır, 

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri ka
nun teklifinin acık oylamasına oylarını kullan-
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BAŞKAN — Sayın Hilmi Soydan?.. Yok. 
Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı?.. Yok. 
Sora. gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Belen'in, yurt dışında mahkûm olan Türklere 
dair Adcdct Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

BAŞKAN — Sayın Beliğ Beler?.. Yok. Sayın 
Adalet Bakam?.. Yok. Soru, gelecek soru günü
ne bırakılmıştır, Zaten mehil de istenmiş ve ka
bul edilmiştir. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, ithal edilen malların mute
metlere teslimine dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/9) 

BAŞKAN — Sayın Salih Tanyeri?.. Burada
lar, Sayın Başbakan?., Yok. Soru, gelecek soru 
gününe bırakılmıştır. 

IV. — BAŞKANLIK DÎVANININ GKNEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalayın, son beş yıl irinde arılan ve kullanılan 
kredilerin ekonomik ve sosyal kalk>nme(daki kat
in ve etkilerine dair Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/42) 

BAŞKAN — Sayın önerge sahibi ve Saym 
Bakan yokla'-*; gelecek birleşime bırakılmıştır. 

8. —Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atcday'ın, bö]gclerarasında artan farkldık ve 
holçjescj plana yitme zorınvugu olup olmadığı 

hususleırıne!a Senato araştırması isteyen öner
gesi (10/43) 

BAŞKAN — Sayın önerge sahibi ve Sayın 
Bakan yoklar; gelecek birleşime kalmıştır. 

9. —•• Cumhuriyet Senatosu Halatya Üyesi 
Hamdı Özcr'in, Demokratik Cumhuriyet düze
nini yok etmek amacını güdenlerin adalete tes
limi hususunda Senato araştırması isteuen öner
gesi fin İl /••ıo> 

BAŞKAN — Sayın önerge sahibi?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. Gelecek birleşime kalmış
tır, 

T İŞLER (Devann) 

mayan sayın üye?.. Yok. Oylama işlemi bitmiş
tir. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Tarım Kredi Kooperatifleri ve 

BirliMeri kanun teklifinin açık oylamasına 111 
saym üye iştirak etmiş; 110 kabul, 1 çekinser 
oy kullanılmıştır. Teklif kanunlaşmıştır. 

Gündemde başka görüşülecek bir husus ol
madığı cihetle 20 . 4 . 1972 Perşembe günü 
saat 15,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 16,22 
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VI. — SORULAR VE ÖEVAFLAR (Devam) 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeeligİl'in, Kayseri yeraltı geçidine 
dair soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Ser-
bülent II. Bingöl'ün yazdı cevabı (7/25) 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıya çıkarılmış bulunan sorularımın, Sa
yın tmar - iskân Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına tavassutlarınızı rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu 

Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil 

1. Kayseri Belediyesinde, Hükümet Meyda
nında bir yeraltı geçidine başlanılmıştı. Bu ge
oidin inşaatı ise hayli ilerlemiş bulunmaktaydı. 

2. Sonradan bu yeraltı geçidi inşaatının 
durdurulmuş olunduğu meydandadır. 

3. Geoide başlanmadan önce durdurulması 
gereken bu inşaatın, sonradan ve inşaat haylice 
ilerledikten sonra durdurulmasının sebebi ne
dir? Ve bunun isahı ne ile mümkündür? 

T. C, 
imar ve İskân Bakanlığı 14 . 4 .1972 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Ankara 
Konu : Sayın Hüsnü Dikeçligil'in 
yazılı sorusu Hk. 

C. Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 4.3.1972 gün 

ve 7 - 25 - 376 -14071 sayılı yazı. 
C. Senatosu Kayseri Üyesi Sayın Hüsnü Di-

keçligiriîi Kayseri yeraltı geçidine dair yazılı 
soru önergesi cevabı 3 nüsha olarak ilişikte su
nulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Serbülent H. Bingöl 

imar ve iskân Bakanı 
Soru 1. — Kayseri Belediyesinde, Hükümet 

meydanında bir yeraltı geçidine başlanılmıştı. 
Bu geçidin inşaatı hayli ilerlemiş bulunmak
taydı. 

2. — Sonradan bu yeraltı geçidi inşaatının 
durdurulmuş olunduğu meydandadır. 

3. — Geçide başlanmadan önce durdurulma
sı gereken bu inşaatın, sonradan ve inşat hay
lice ilerledikten sonra durdurulmasının sebebi 
nedir? Ve bunun izahı ne ile mümkündür? 

Cevap : Kayseri Belediyesi tarafından Cum
huriyet alanında, şehir imar planına uyulmadan 
bir ait geçit inşaatına başlanıldığı, 13 .11.1971 
tarihinde bir tel dilekçe ile Bakanlığıma ihbar 
edilmiştir. 

Bu tel dilekçe üzerine, 16 . 11 . 1971 tari
hinde, Bakanlığım uzmanları ile Bayındırlık 
Bakanlığı ve iller Bankası uzmanlarından olu
şan bir heyet Kayseriye gönderilmiş ve gerek
li tetkikler yaptırılmıştır. 

Bu heyet; (alt geçit için gerekli imar planı 
değişikliğinin yapılmamış olduğu, statik ve be
tonarme hesaplarının Bayındırlık Bakanlığın
dan geçirilmediği, maliyetinin yüksek olduğu, 
şehir için herhangi bir trafik kolaylığı sağ
lanmadığı, sadece yeraltında bası dükkânların 
gerçekleştirilmesi gayesini güttüğü) gerekçesiy
le (bu yapıdan vaz geçilmesi ve inşaattan baş
ka şekilde faydalanılması) gerektiğini raporun
da belirtmiştir. 

Bu inceleme üzerine, Bakanlığım 18.11.1971 
tarihli telgraf emriyle, İmar Kanuruınıın sizce 
de bilinen hükümlerine dayanılarak, yapılacak 
tahkikatın sonuna kadar inşaatı durdurmuştur. 

6785 sayılı İmar Kanununun 8 ncı maddesi; 
Kanun ve talimatnamelere, imar ve istikamet 
planlarına uygun olmayan ve ruhsatname alın
madan başlanılan yapıların derhal durdurul
masını amirdir. 

Gene bu madde, belediyelerce verilecek ruh
satnamelerin mer'i imar ve istikamet planlarına 
uygun olması gerektiğini hükme bağlamıştır. 

Kayseri Belediyesi, kanunun bu hükmüne 
uymadan ruhsat vermiş ve inşaata başlatmış
tır. Bu haliyle, sözü edilen mahalde, imar pla
nını değiştirmek suretiyle, bir yeraltı geçidini 
öngören yeni bir imar planı getirilmedikçe ya-
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pılack bina ile diğer tesislerin yapılması imar 
mevzuatına aykırı düşmektedir. 

Ayrıca, Bayındırlık Bakanlığı kuruluş ve 
görevlerine dair olan 3611 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin 4 ncii fıkrası hükmüne göre, beledi
yelerce yapılacak ve keşif bedeli 250 000 TL. 
sini aşan binalar ile tesisatının proje ve keşif
lerinin adı geçen Bakanlıkça incelenerek 
onanması gerekmektedir. Sözü edilen belediye 
kanunun bu hükmüne de uymamış ve Bayın
dırlık Bakanlığına da başvurmamıştır. 

Bu itibarla; imar planında değişiklik isten
meden ve gerekli değişiklik yapılmadan, Ba
kanlığımdan ve Bayındırlık Bakanlığından ha
bersiz başlandığı için, geçit inşaatına başlan
dıktan ve bir hayli de ilerledikten sonra, ihbar 
üzerine, işe el konularak, durdurulabilnıiştir. 

Durumun ıslahı için Bakanlığımda çalışma
lar yapılmaktadır. 

Ayrıca bu konuda Kayseri Belediyesince 
Danıştay nezdinde dava açılmış ve konu kaza 
mercilerine intikal etmiş bulunmaktadır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Ragıp tinerin, Nevşehir Tatların Köyünde ya
pılacak âfet evlerine dair soru önergesi ve 
İmar ve İskân Bakanı Serbülent II. Bingöl'ün 
yazılı cevabı (7/34) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak imar ve 

iskân Bakanı tarafından cevaplandırılmasını 
arz ve rica ederim. 

Prof. Dr. Ragıp Üner 
Kontenjan Senatörü 

Nevşehir - Tatlarin Köyünde yapılacak 203 
âfet evinden bugüne kadar 35 adedi yapılmış
tır. Diğerlerinin ne zaman inşaa edileceğinin 
bildirilmesini saygıyle rica ederim. 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 
özel Kalem Müdürüîüğü 14 . 4 . 1972 

Ankara 
Konu : Sayın Ragıp Üner'in ya
zılı sorusu Hk. 

C. Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 20 . 3 . 1972 

gün ve 7 - 39 - 419 - 13197 sayılı yazı. 
C. Senatosu Kontenjan Üyesi Sayın Ragıp 

Üner'in Nevşehir Tatlarin Köyünde yapılacak 

âfet evlerine dair yazılı soru önergesi cevabı 
3 nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
iSerbülent H. Bingöl 
İmar ve iskân Bakanı 

Soru; : Nevşehir - Tatlarin köyünde yapı
lacak 203 âfet evinden bu güne kadar 35 adedi 
yapılmıştır. Diğerleri ne zaman inşa edilecek
tir?. 

Cevap : Nevşehir ilinin merkez ilçesine bağ
lı Tatalarin köyünde, kaya düşmesi nedeniyle 
203 evin yerinin değiştirilmesi zorunlu olmuş 
ve yapılan hasar tespiti sonunda 229 ailenin 
açıkta kaldığı anlaşılmıştır. 

229 ailenin içinde durumları âcil olanlar 
için Bakanlığımın ilgili birimlerince bir miktar 
ev yapılması gerekmiştir. Bunlardan 35 ailenin 
ilk planda yerleştirilmesi 1968 yılı programına 
alınmış ve çeşitli büyük âfetlerin birbirini taki-
betmesi dolayısıyle bugüne kadar geri kalan 
ailelere ait konutlar inşa edilememiştir. 

Bahis konusu 35 aileden 32'si, 12 500 TL. 
üzerinden borçlandırılarak 1971 yılında tamam
lanan konutlarına geçmişlerdir, üç aile talep ve 
taahhütnamelerini vererek evrakını tamamla
madığından programdan çıkarılmıştır. 

194 ailenin konutları Bakanlığımızca 1972 
yılı çalışma programı taslağına alınmış olup; 
Bakanlık bütçesi ile verilen ödenek kifayet et
tiği ve yeni bir âfet olmadığı takdirde 1972 yılı 
içinde inşa edilmeye başlanabilecektir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'ın, Diyanet İşleri ve Vakıflar Ge
nel Müdürlüğüne dair soru önergesi ve Devlet 
Bakanı İlyas Karaöz'ün yazılı cevabı (7/38) 

C. Senatosu Sayın Başkanlığına 

Diyanet işleri Reisliğine Vakıflar Genel Mü
dürlüğüne ait aşağıdaki sorularımın Sayın Dev
let Bakanından yapılı olarak cevaplandırılması
na aracılığınızı saygılarımla arz ve rica ederim. 

Tekirdağ Senatörü 
Cemal Tarlan 

Diyanet işlerine Ait Sorular : 
1. - - 633 sayılı Kanunun neşrinden sonra 

imam, müezzin ve Kur'an kursu öğretmen kad
roları olarak seneler itibariyle dağıtılan mik
tar nedir? 
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2. — Bu kadroların dağıtılışında, Bakanlık
ça taildıb edilmiş bir ölçü, 'kıstas var mıdır? 

3. — Yoksa tevziat nasıl yapılmıştır? 
4. — Tevzi edilmiş bu kadrolar muvacehesin

de illerin aldıkları çeşitli kadroların, miktar ve 
nispet bakımından durumları nedir? 

Vakıflar G-enel Müdürlüğü ile İlgili Sorular : 
1. — Köy ve Kasaba camilerine inşaat ve 

tamirat masraflarını kısmen veya tamamen kar
şılamak maksadıyle Bakanlıkça yapılan yardım
larda, ölçü kıstas nedir? Bu yardımların sene
ler itibariyle dökümlerinin yapılması mümkün-
müdür? 

2. — Bilhassa köy camilerinden gayri maz
but olanlarının durumlarını gösterir bir envan
ter çalışması yapılmış mıdır? Türkiye'deki g-enel 
durum nedir? 

3. — Şimdiye kadar yapılmış yardımlar ne
ticesinde tamirat gören ve inşa olunan cami mik
tarı nedir? Yardımların mahalline sarfedilip 
edilmediği hususunda ne gibi tedbirler alınmış
tır? 

4. — Bakanlıkça yardım bakımımdan yeni 
bir şekil ve usulün tatbiki düşünülmekte midir? 

5. — Bugüne kadar Bakanlıkça yapılmış yar
dımların, iller bakımından, •birbiriyle yapılan mu
kayeselerinde, miktar ve nispet yönünden du
rumları nedir? 

T. C. 
Vakıflar G-enel Müdürlüğü 
Âbide ve yapı iş. D. Bşk. 

Sayı : UB/120 ' 5.4.1972 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 31 . 3 . 1972 tarih ve 11429-14335-7/38 
sayılı yazılarına karşılıktır. 

Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Sayın 
Cemal Târlan'm, Vakıflar G-enel Müdürlüğü ile 
ilgili yazılı soru cevabı ekli olarak sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
ilyas Karaöz 
Devlet Bakanı 

Sayın Cemal Tarlan 
Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi. 
1. Bakanlığımca dernekler ve köy ihtiyar 

heyetleri tarafından inşa veya tamir ettirilecek 
hayrata yapılan nakdî yardımları illere muayyen 
kontenjanlar ayırmak suretiyle ve merkeze vaki 
müracaatlara da, ihtiyaç miktarı ve mahiyetine 

göre merkezden doğrudan doğruya yapılmakta
dır. 

il kontenjanları, vilâyetlere bağlı bulunan 
köy adedi nispetlerine göre tevzi olunmaktadır. 

Bu yardımların seneler itibariyle dökümü 
aşağıda gösterilmiştir. 

Cami Yapılan yardım 
Yılı adedi miktarı TL. 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1989 
1970 

542 
1 009 
1 585 
3 834 
6 258 
4 335 
5 187 
2 354 
3 749 
3 592 
3 113 
3 293 
4 862 
4 201 
4 021 
4 340 
4 160 
2 033 

496 290 
679 336 
999 925 

4 998 890 
7 999 900 
4 289 190 
6 246 635 
5 124 325 
5 744 080 
4 597 447 
3 711 955 
4 250 000 
4 246 935 
5 998 708 
5 999 500 
5 999 990 
6 987 818 
5 972 750 

2. Vakıf olmayan köy camilerinin durum
larını gösterir bir envanter çalışması yapılmış
tır. Vakıf olmayan camiler, köyler ve dernek
ler tarafından yaptırıldığından bunların mülki
yet bakımından Vakıflar Genel Müdürlüğü ile 
ilgisi bulunmamaktadır. 

3. Şimdiye kadar (62 468) cami için yardım 
yapılmıştır. 

Teşkilât tarafından bu yardımların, mümkün 
mertebe, mahalline sarfı hususu denetlenmekte
dir. Ancak, derneklerin faaliyetlerinin kontro-
lunda valilikler ayrıca birinci derecede vazifeli 
bulunmaktadır. 

4. Bakanlığımca, 1971 yılı yardım tevziinde 
yeni bir usul tatbik olunmuştur. Yardımın ih
tiyaç sahiplerine daha uygun bir şekilde yapıla
bilmesini temin için «Cami yardım isteme for
mu» tanzim edilmiş, inşaatın özelliklerini ve ya
pılan yardımlara ait belgeleri ihtiva eden bu 
formlar mahallî mülkî amir ile müftülüklere de 
tasdik ettirilerek inşaa edilenlere veya yarım 
kalanlara öncelik verilmek suretiyle yardım ya
pılmıştır. 
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5. İl kontenjanlarının miktar bakımından 
nispeti köy adetlerinin nispetinde, merkez kon-
tenjanlarmdaki miktar ve nispet ise müracaat
ların miktarı nispetinde tespit edilmekte idi, 
Arz ederim. 

ilyas Karaöz 
Devlet Bakanı 

T. C. 
Diyanet İşleri Başkanlığı 15 . 4 . 1072 

Ankara 
Prs. D. Bşk. 

öz. iş. Md. P/2-9/72/1481 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 15 . 6 . 1971 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğünün 11429-11758 6 568 sa
yılı yazısı. 

Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Cemal 
Tarlan'm Diyanet işleri Başkanlığına ait kadro 
dağıtımı ile ilgili, sözlü iken bilâhare yazılıya 
çevrilen soru önergesine verilen cevap leffen su
nulmuştur. 

Bilgilerinize rica ederim. 
Saygılarımla. 

Ali ihsan Göğüs 
Devlet Bakanı 

15 . 4 . 1972 gün ve P/29/22/1481 sayılı ya
zı ekidir. 

1. — 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunun neş
rinden sonra; Kur'an öğreticisi, müezzin ve 
imam - hatip kadroları ile yıllar itibariyle bu
cak ve köy imam - hatibi kadrolarının dağıtımı
nı gösterir lahika ek (2) de gösterilmiştir. 

2, 3. — Bu kadroların dağıtımı, 633 sayılı 
Kanunun 29 ncu maddesine güre Bakanlar Ku
rulunun ; 

a) 19 . 11 . 1965 gün ve 6/5502 sayılı 
b) 22 . 6 . 1971 gün ve 7/2607 sayılı karar

ları gereğince yapılmıştır. 

4. — Dağıtılmış bulurdan bu kadrolar muva
cehesinde illerin köy sayısına göre kadro ora
nı da gene lahika (2) de gösterilmiştir. 

NOT : Kadro dağıtımında şu birimlere ön
celik ta,nınnıaktadır : 

1. Nüfusu az ve bütçesi zayıf köyler, 
2. Sınır köyleri, 
3. Orman köyleri, 
4. Yol, su, elektrik ve okul gibi devlet hiz

metlerinden faydalanmamış bucak ve köyler, 
5. Pilot bölge olarak seçilmiş bucak ve 

köyler. 

633 sayılı Teşkilât Kanununun neşrinden sonra kadroların tevziatını gösterir liste. 

Köy 
1971 yılına 1971 yılında sayısına 

Sıra 
No. : 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

ilin adı 

Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 

K. Kurs 
Öğrt. 

17 
4 

22 
4 
8 

56 
24 
10 
15 
36 
9 
4 
5 

24 

imam -
hatip 

139 
47 

138 
17 
88 

447 
116 
78 

129 
178 
49 
29 
48 

121 

Müezzin 
kayyım 

153 
36 
98 
27 
53 

381 
74 
32 
99 

169 
32 
15 
53 
96 
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karar 
köy 

verilen 
kad. 

169 
120 
148 
204 
124 
314 
217 
171 
194 
246 
91 

130 
159 
275 

verilen 
köy kad. 

43 
19 
32 
15 
25 

101 
29 
— 
19 
33 
19 
19 
— 
40 

göre 
% oranı 

30 
50 
36 
40 
39 
32 
40 
62 
42 
66 
50 
46 
61 
39 
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Sıra 
No. : 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

İlin adı 

Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşane 
Hakkâri 
Hatay 
İçel 
İsparta 
istanbul 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Sakarya 
Samsun 
Siirt 
Sinop 
Sivas 

K. Kurs 
Öğrt. 

6 
17 
29 
15 
14 
19 
14 

6 
9 

21 
16 
12 
9 

14 
5 
2 

10 
8 

13 
41 
31 
11 
16 
22 

7 
7 

10 
56 
13 
8 

27 
7 
7 
6 
4 
8 

11 
26 
13 
22 
13 
13 
7 

13 

imam-
hatip 

95 
226 

76 
63 

107 
165 " 

93 
50 
94 

128 
137 
111 
78 
71 
46 
12 
87 
73 

159 
742 
329 

69 
117 
218 

40 
50 
75 

544 
84 

155 
106 
108 
56 
44 
28 
87 

132 
82 

112 
152 
117 

61 
42 

148 

Müezzin 
kayyım 

63 
187 

88 
66 

115 
83 
84 
73 
57 
54 

129 
78 
89 
58 
21 
13 
84 
46 

105 
783 
176 
29 
98 
89 
28 
39 
54 

177 
84 
74 

162 
65 
52 
45 
28 
59 
70 
67 
40 
90 

111 
60 
43 
82 
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1971 yılana 
kadar 1971 yılına 

verilen 
köy kad. 

97 
244 
263 
167 
172 
202 
170 
146 
143 
203 
263 
152 
186 
169 
185 

57 
140 
142 
209 
131 
194 
234 
221 
214 
102 
111 
131 
332 
152 
120 
233 
149 
134 
179 
140 
123 
147 
236 
218 
188 
226 
149 
128 
210 

verilen 
köy kad. 

7 
46 
— 
33 
42 
11 
41 

5 
43 
11 
55 
15 
52 
45 
32 

5 
11 
43 
— 
— 
49 
43 
56 
37 

5 
21 

8 
41 
40 
53 
49 
35 
52 
10 
29 

3 
8 
6 

— 
20 
60 
35 
44 
57 

Köy 
sayısına 

göre 
% oranı 

49 
38 
45 
41 
28 
47 
32 
57 
61 
38 
30 
42 
40 
44 
42 
47 
44 
34 

100 
47 
35 
35 
25 
51 
55 
51 
47 
39 
31 
34 
35 
37 
25 
64 
45 
72 
50 
47 
76 
48 
34 
42 
41 
21 
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Sıra 
No. : 

59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
6G 
67 

ilin adı 

Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Uşak 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 

K. Kurs 
Öğrt. 

11 
10 
22 
2 

10 
5 
6 

15 
18 

İmanı -
hatip 

40 
113 
163 
51 
72 
47 
51 
79 

105 

Müezzin 
kayyım 

43 
67 
08 
21 
80 
45 
33 
83 
70 

1971 yılına 
kadar 

verilen 
köy kad. 

152 
169 
169 
25 

119 
119 
197 
190 
153 

1971 yılına 
verilen 

köy kad. 

13 
42 
53 
20 
59 
7 

46 
42 
47 

Köy 
sayısına 

göre 
% oranı 

59 
31 
36 
11 
27 
51 
42 
36 
26 

t>-&<.\ 
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Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Befet Aksoyoğlu 
Mueip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
S»sai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdaküîer 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlıoğlu 

Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zercn 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Nejat Sarlıealı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

"üye sayısı : 183 
Oy verenler : İ l i 

Kabul edenler : 110 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 70 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
t. Sabri Çâğlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
G-ürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa l ralçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atndaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELAZIĞ 
Salim Haıerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğhı 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
SaMh fTanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügi) 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkeine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat. 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahmah Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Meîıteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver îgıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nazım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztfürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

289 — 
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TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

UŞAK 
Hasan Oral 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet Özgüneş (B.) 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M, Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin tnkaya 

BURSA 
Saffet Ural 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK: 
Tarık Remzi Baltan 

Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Hidayet Aydmer 

[Çekinser] 

KONYA 
Fa t ih Özlen L 

[Oya katümtyanlar] 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ (İ.) 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
İhsan Topal oğlu 

HATAY 
M. Enver Bahadırla 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Mümin Kıriı 
Necip Mirkelâmoğlu 

r (i A.) 
1 Sırrı At alay 

Mehmet Hazer 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
KAYSERİ 

Sami Turan 
KIRŞEHİR 

Halil özmen 

[Açık ih, 

Eskişehir 
Sivas 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi TOkoğlu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük (B.) 
Hilmi Soydan 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
! Abdurrahman Kavak 

SÎVAS 
Âdil Al tay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(B$k. V.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

elikler] 

1 
1 

Hayri Dener 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 

TRABZON 
Ali Şakir Ağ an oğlu. 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UEFA 
I. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 

Mehmet Ali Pestilei 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadk 
Selâhattin Babüroğlu 
(B.) 
ötzer Derbil 
Sait Naci Engin (B.) 

Nihat Erim 
Vahap Güvenç 
Mehmet îzmen 
Cemal Madanoğiu 
Bahriye Üç ok 
Suacl Hayri ÜrgüplS 

Yekûn 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

50 NCİ BİRLEŞİM 

18 . 4 . 1972 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dilekçe Karma, Bütçe ve Plân, Millî 
Savunma ve Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar -
iskân komisyonlarında açık bulunan birer ba
ğımsız üyeliğe seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

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

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdl Özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

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

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

6. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüoe'nin, Almanya'dan gelen 
Türk işçilerinin gümrük muamelelerine dair 
içişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlarından 
sözlü sorusu (6/580) 

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

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıldız'ın, 12 Mart öncesine dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/2) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M. Nuri Âdemoğlu'nun Adana Doğum ve Ço
cuk Bakım Evinin kapatılmasına dair, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu, 
(6/5) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'ın, Afşin ve Elbistan linyitlerine 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/7) 

11. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Be
liğ Beler'in, yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/8) 

12. — Cunmhuriyet Senatosu Gaziantep Üye
si Salih Tanyeri'nin, ithal edilen malların mute
metlere teslimine dair, Başbakandan sözlü soru
su (6/9) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, bölgelerarasmda artan farklılık ve 
bölgesel plana gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması isteyen öner
gesi (10/43) 



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

4. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1970 yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuri
yet Senatosu hesapları inceleme Komisyonu 
raporu (5/3) (S. Sayısı : 85) (Dağıtma tarihi 
13 . 4 .1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Tarım Kıjadii Kooperatifleri ve Bir
likleri kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan 5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 2/194); Cum
huriyet Senatosu 2/15) (S. Sayısı : 86) (Da
ğıtma tarihi • 15 . 4 .1972) 



Toplantı : 11 â%f\ 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0 0 

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye 

alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi : 2 /194; C. Senatosu : 2 /15) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 423) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 17 . 2 .1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 695 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 16 . 2 . 1972 tarihli 40 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oyla kabul edilen, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri kanun teklifi, dosyası ile birlikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. SaUt Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 7 . 1 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 10 . 1; i, 7, 11, 14, 16 . 2 . 1972 tarihli 26, 35, 36, 38, 39 ve 10 ncı birleşimlerinde öncelik ve 
ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 423) 

Geçici Komisyon Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 12 . 4 .1972 

Esas No: 2/15 
Karar No: 2 

Yüksek Başkanlığa 

Manisa Milletvekili Sayın Hilmi Okçu tarafından Millet Meclisi! Başkanlığına sunulan (Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri kanun teklifi) Millet Meclisinin Geçici Komisyonunda incelen
dikten sonra mezkûr tekMih bâzı maddeleri kısmen veya tamamen değiştirilmiş ve bir kısım mad
deleri de tekliften çıkarılarak yeniden maddeler tesbit olunmuş ve teklif Millet Meclisi Genel Ku
rulunun 16 . 2 . 1972 tarihli ve 40 ncı Birleşiminde öncelik ve 'ivedilikle görüşülerek acık oyla ka
bul edilmiştir. 

Mezkûr teklif Komisyonumuzun 4 . 4 . 1972 ve 6 . 4 . 1972 tarihlerinde yaptığı toplantılarda : 
Ticaret, Maliye, Köyişleri bakanlıklariyle Devlet Plânlama Teşkilâtı temsilcilerinin ve Ziraat 

Bankası Kooperatifler Müdürünün ve 6 . 4 . 1972 tarihli toplantıya bizzat iştirak eden Ticaret Ba-
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kanı huzuru ile müzakere olunmuş ve Sayın Bakanla temsilcilerinden her bakımdan kâfi izahat ve 
malûmat alınmıştır. Teklifin Genel gerdkeesihde ve Millet Meclisi Geçici Komisyon raporunda be
lirtilen hususlar ve Sayın Ticaret Bakanı ile adı geçen Bakanlık ve teşekküller temsilcilerinin 
Komisyonumuzda verdikleri tamamlayıcı bilgilerin de ışığı altında kanun teklifi üzerinde uzun 
uzadı ya yapılan incelemeler ve görüşmelerden sonra mezkûr teklifin bilhassa kooperatiflerle bir
liklerin hizmetlerine taallûk eden hükümlerinin bugünün ihtiyacına, 'bilimsel ve teknik icaplara gö
re tedvin r e tesbit olunduğu sonucuna varılmış ve Komisyonumuzca da maddeleri ve matlupları ile 
beraber teklif Millet Meclisi Genel Kurulunca, kabul edilen şekliyle aynen kabul olunmuştur. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere raporumuz Yük
sek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
Edirne Konya Çankırı Kütahya 

M. Nafiz Ergendi Fakih özlen Gürhan- Titrtk Etkeni Erdinç 

Afyon Karahisar Ordu Tabiî Üye Malatya 
M, Kâzım Karaağaç! loğhı Bekir Sıtkı Baıjkul M. Suphi Gürsoytrak Mehmet Pırıltı 

MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ -METİN 

Tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri kanun teklifi 

Kuruluş ve kapsam : 

MADDE 1. — Bu kanunda yazılı hükümlerden faydalanılmak suretiyle üreticiler, araların
da ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarını sağla
mak amaciyle karşılıklı yardım ilkesine dayanan ve tüzel kişiliği olan değişir ortaklı, değişir ser
mayeli Tarım Kredi Kooperatifleri kurabilirler. 

Ortak ürünleri üzerinde ticaret ve komisyonculuk yapanlar, faizle para veya mal olarak kredi 
verenler, bu kooperatiflere giremezler. 

Bu esaslara göre kurulan bir veya birkaç il dahilindeki kooperatifler bölge birliklerini, en az 
5 bölge birliği de, merkez birliğini kurarlar. 

Merkez birliği tek üst kuruluş olup Ankara'dadır. 
Kooperatiflerin ve bölge birliklerinin çalışma alanı içinde birden fazla kooperatif ve bölge 

birliği kurulamaz. 

Tarifler : 

MADDE 2. —- Bu kanunda geçen; 
a) Ortak deyimi, 
Bu kanuna göre kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarını, 
to) Kooperatif deyimi, 
Bu kanun kapsamına giren Tarım Kredi Kooperatiflerini, 
c) Bölge (birliği deyimi, 
Kooperatifler tarafından kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri bölge birliklerini, 

ç) Merkez Birliği deyimi, 
Faaliyeti bütün yurdu kapsıyan Tarım Kredi Kooperatifleri ve bölge birliklerinin bağlı bu

lundukları Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğini, 
ifade eder. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 86) 
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CU MIIÜRİY ET SENATOSU 

GEÇİCİ KOMİSYONUN ivABUE ETTİĞİ METİN 

Tarım Kredi Kooperatifleri ce Birlikleri kanun- teklifi 

Kuruluş ve kapsam : 

MADDE 1. — Millet Meclisi Metninin 1 nci maddesi aynen kaimi edilmiştir. 

Tarifler : 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kaftul edilmiştir. 

Cumihuriyet Senatosu (S. Sayısı : 86) 
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(Millet Meclisiarhı kabul ettiği metin) 

Amaç ve çalı-şma konulan : 

MADDE 3. — Kooperatiflerin, bölge ve merkez birliklerinin çalışma konuları şunlardır : 

/ - Kooperatifler 

A) Ortaklarının; 
a) Kısa ve orta vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak, 
b) Ürünlerini değerlendirmek, 
c)f Müştereken yararlanabilecekleri her çeşit makina, ekipman ve tesisleri edinmek, 
B) Ortak ve gerektiğinde diğer üreticilerin; 
a) Üretim ve zaruri tüketim maddeleri ile üretim araçlarını toptan sağlamak, 
b) ÜEI sanatlarını geliştirmek ve mamullerini değerlendirmek, 
c) Meslekî ve teknik yönden bilgilerini artırmak, sosyal ve kültürel konulariyle ilgili faali

yetlerde bulunmak, kurslar açmak ve seminerler tertibetmek, 
C) Mevduat toplamak, bankacılık hizmetleri ve sigorta acentalığı yapmak. 

/ / - Bölge birlikleri 

a) Kooperatiflerin finansman işlerini düzenlemek, 
b) Ortak ürünlerinin değerlendirilmesiyle ilgili işleri yürütmek, 
c) Gerektiğinde kooperatiflerin ihtiyaç duydukları üretim ve zaruri tüketim maddeleri ile 

üretim araçlarını toptan sağlamak veya imal etmek, 
ç) Kooperatiflerin işlerinin kooperatifçilik ilkelerine ve mevzuat hükümlerine uygun olarak 

yürütülmesini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak, teknik ve idari yardımlarda bulunmak ve 
ortakların genel ve meslekî eğitim faaliyetlerini düzenlemek, 

d) Kooperatifleri denetlemek, 
e) Mevduat toplamak, bankacılık hizmetleri ve sigorta acentalığı yapmak. 
Bölge birlikleri görevlerini merkez birliğinin tasvibi ile il veya ilçe merkezlerinde kuracakla

rı şubeleri veya görevlendirecekleri kooperatifler aracılığı ile de yürütebilirler. 

III - Merkez birliği 

a) Kooperatif ve bölge birliklerinin bu kanuna ve kooperatifçilik ilkelerine uygun olarak 
gelişmesini sağlamak, kooperatifçilik ve meslekî eğitim faaliyetlerinde bulunmak, 

b) Kooperatif ve bölge birliklerine finansman kaynakları temin etmek ve bunların gelişti
rilmesi için her türlü tedbirleri almak, kredi işlerinin düzenle yürütülmesini sağlamak, 

c)' Kooperatif ve bölge birliklerinin üretim ve zaruri tüketim maddeleri ile üretim araçla
rını toptan sağlamak, imal etmek ve ortak ürünlerinin değerlendirilmesi ile ilgili faaliyetleri 
rasyonel bir şekilde düzenlemek ve Su konularda her türlü teşebbüse girişmek veya iştirak etmek 
ve gerekli tesisleri kurmak, faaliyet konusuna giren hususlarda ithalât ve ihracat yapmak, 

ç) (Kooperatif ve bölge birliklerinin görev ve çalışma konularının düzenle yürütülmesini sağ
lamak üzere genel uygulama esaslarını tesbit etmek, 

d) Kooperatif ve bölge birliklerini denetlemek,, 
e) Kooperatiflerle, bölge ve merkez birliklerinin personel politikasını tesbit etmek ve yürüt

mek, 
f) Kooperatif ve bölge birliklerinin kuruluşuna karar vermek ve kuruluş merkezini ve çalışma 

alanını tesbit etmek, 
g) Kooperatif ve bölge birliklerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere tahvil çıkarmak, 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 86) 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

Amaç ve çalışma konuları : 

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

Cumhuriyet Senatosu ^S. Sayısı : 8fi) 
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h) Hükümetçe görevlendirildiğinde, Devlet destekleme alımları ile ilgili faaliyetleri yürütmek, 
ı) Kooperatiflerin ve bölge birliklerinin toplıyacakları mevduatın kullanılma şekil ve şartlan 

ile bu konudaki üst kuruluşlarla olan bağlantıları gösteren Yönetmeliği hazırlıyarak Ticaret Ba
kanlığına sunmak, 

i) Birlik ve kooperatiflerce sağlanan kredi, araç ve gereçlerin kullanış şekil ve şartları ile ama
ca uygun olarak kullanıldığının kontrolünü gösteren bir Yönetmelik hazırlamak, 

Merkez ve bölge birlikleri ile kooperatifler, kredi ihtiyaçlarını da karşılamak üzere, Banka ve 
sigorta şirketi kurabilir veya bu gibi kuruluşlara iştirak edebilir. 

Yönetim Kurulu : 

MADDE 4. — A) Kooperatiflerde; 
Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkını haiz ortaklar arasından Genel Kurulca seçile

cek beş üye ile Kooperatifin Müdürü veya vekilinden teşekkül eder. 
B) Bölge birliklerinde; 
Yönetim Kurulu, Genel Kurulca temsilciler arasından seçilecek yedi üye ile Bölge Müdürü veya 

vekilinden teşekkül eder. 
C) Merkez birliğinde; 
Yönetim Kurulu, Genel Kurul temsilcilerinin kendi aralarından seçecekleri en çok 9 üye ile bir 

T. 0. Ziraat Bankası temsilcisi ve bir de Genel Müdür veya vekili olmak üzere 11 üyeden teşekkül 
eder. T. C. Ziraat Bankası temsilcisi, bankasınca mensupları arasından görevlendirilir. 

Kooperatif yönetim kurulu üyeliklerine seçimle gelenler, kendi aralarından bir başkan bir baş-
kanvekili, bölge birlikleri ve merkez birliği üyeliklerine seçimle gelenler kendi aralarından bir 
başkan ve iki başkanvekili seçerler. 

Kooperatif yönetim kurulu üyeliklerine seçilenlerin okur - yazar olmaları, bölge birlikleri ve 
merkez birliği yönetim kurulları üyeliklerine seçilenlerin en az ilkokul mezunu olması, merkez bir
liği yönetim kurulunda görev alacak T. C, Ziraat Bankası temsilcisinin yüksek tahsilli ve konuyla 
ilgili, görevlerde çalışmış bulunması şarttır. 

Seçimle gelecek yönetim kurulu üyeleri bölge birliklerinde değişik il ve ilçeleri, merkez birli
ğinde çeşitli bölgeleri temsil edecek şekilde genel kurullarınca temsilciler arasından seçilir. 

Yönetim kurulları üyeleri ile kooperatif ve bölge birlikleri tarafından seçilecek temsilcilerin 
seçim esasları, temsilcilerin adedi, yönetim kurulları üyeleri ile kooperatif ve bölge birlikleri tara
fından seçilecek temsilcilerde aranacak diğer nitelikler ve yönetim kurulu üyelerinin çeşitli il, il
çe ve bölgeleri temsil esasları anasözleşmelerde belli edilir. 

Bölge ve merkez birlikleri genel kurullarında her temsilci yalnız bir oya sahiptir. 

Yönetim : 

MADDE 5. — Koooperatif, bölge ve merkez birliklerinde işler, kanun, anasözleşme, diğer mev
zuat hükümleri ve üst kuruluşların talimatları ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uy
gun olarak müdürlük, bölge müdürlüğü ve genel müdürlük tarafından yürütülür. 

Merkez Birliği Genel Müdürü Bakanlar Kurulunca, Genel Müdür muavinleri ve bölge müdür
leri Genel Müdürün teklifi üzerine Merkez Birliği Yönetim Kuurlunca atanır. 

Bunların görevden alınmalarında, atamadaki usul ve esaslar uygulanır. 
Genel müdür ve yardımcılarının yüksek öğrenimli ve Tarım Kredi Kooperatifleriyle ilgili gö

revlerde en az 5 yıl çalışmış olmaları şarttır. 
Kooperatif, bölge ve merkez birlikleri öteki personeli ile ilgili yetki, tâyin" ve görevden çıka

rılma gibi hususlar anasözleşmelerde gösterilir. 
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Yönetim kurulu : 

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

Yönetim : 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin görevlerine son verilmesi: 

MADDE 6. — Ticaret Bakanlığı veya görevlendirdiği kuruluşlar veya Merkez Birliği tarafın
dan yaptırılacak soruşturma sonucuna göre göreviyle ilgili suç işledükleri veya kusurlu oldukları 
anlaşılan kooperatif ve bölge birlikleri yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin görevlerine Mer
kez Birliğince; 

Ticaret Bakanlığı veya görevlendirdiği kuruluşlar tarafından yaptırılacak soruşturma sonu
cuna göre suç işledikleri veya kusurlu oldukları anlaşılan Merkez Birliği yönetim kurulu üyeleri 
ve denetçilerine görevlerine Ticaret Bakanlığınca; 

Son verilebilir. 
Görevlerine son verilenlerin yerlerine yedekler getirildiği halde ekseriyetin temin edileme

mesi halinde, yenileri seçilip işe başlayıncaya kadar, 
a), Kooperatifler için bölge birlikleri, 
b) tBölge birlikleri için merkez birliği, 
c) Merkez Birliği için Ticaret Bakanlığı, 
Tarafından ortaklar arasından geçici yönetim kurulu üyeleri seçilerek işlerin yürütülmesi sağ

lanır. Denetçiler de aynı hükme tabidir. 

örnek anasözlesmelerin hazırlanması : 

MADDE 7. — Kooperatif, bölge birlikleri ve merkez birliği örnek anasözleşmeleri merkez bir
liği tarafından hazırlanır. Ticaret Bakanlığının uygun mütalâasıyle Bakanlar Kurulunca kabul 
edilir. 

Anasözleşmelerde yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir. 

Genel kurul kararlarının onanması : 

MADDE 8. — Kooperatiflerle, bölge birlikleri genel kurullarının verecekleri kararlar merkez 
birliğinin onayı ile kesinleşir. 

Kooperatifler için merkez birliği bu yetkisini bölge birliklerine devredebilir. 
Merkez birliği genel kurullarının verecekleri kararlar Ticaret Bakanlığının onayı ile kesin

leşir. 

Ticaret Bakanlığı ve merkez birliği, gönderilen tutanakları geliş tarihinden itibaren en çok 
bir ay içinde inceliyerek tasdik veya redde dair sonucunu ilgili kuruluşlara bildirir. 

Bu müddet içinde incelenmesi bitirilmiyen, mevzuata ve usulüne uygun olarak yapılmış genel 
kurullara ait tutanaklar tasdik edilmiş sayılır. 

Vst kuruluşlara girme zorunluluğu : 

MADDE 9. — Bölge birliklerinin çalışma alanı içine alman kooperatiflerle bölge birlikleri, üst 
kuruluşlara girmek zorundadırlar. 

Bu zorunluluğa uymıyan kooperatif ve bölge birlikleri bu kanun hükümlerinden yararlanamaz
lar. 

Talimatlara uyma mecburiyeti : 

MADDE 10. — Kooperatif ve bölge birlikleri bağlı bulundukları üst kuruluşların talimatlarına 
uygun hareket etmeye mecbur olup aksine davranışlardan sorumludurlar. Sorumluluk derecesi 
anasözleşmelerde belli edilir. 

Ouralmriyet Senatosu (S. Sayısı : 86) 



— 9 — 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin görevlerine son verilmsi : 

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

örnek Anasözleşmelerin hazırlanması : 

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

Genel kurul kararlarının onanması : 

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

/'.s7 kuruluşlara girme zorunhığu : 

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

Talimatlara uyma mecburiyeti : 

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

MADDE 11. — Kooperatiflerle bölge ve merkez birliklerinin kredi ihtiyaçları, esas itiba
riyle T. C. Ziraat Bankası ve üçüncü maddeye göre kurulacak bankaca karşılanır. 

T. C. Ziraat Bankası, verdiği kredilerin açılış gayesine uygun olarak kullanılıp kullanıl
madığını kontrol edebilir. 

Alacak senetleri : 

MADDE 12. — Kooperatiflerin kredi ile ilgili alacak senetleri, kâğıtları ve her türlü taah
hütname ve sözleşmeler ortağın oturduğu veya kooperatifin bulunduğu köy veya mahalle ihtiyar 
heyetleri tarafından parasız olarak tasdik olunur. Bu suretle tasdik olunan senet ve belgeler İcra 
ve iflâs Kanununun 38 nci maddesinde yazılı belgeler hükmündedir. Senetler vâdelerinde protes
toya tabi tutulmaz. Müracaat vukuunda bu tasdik muameleleri noterler tarafından da yapılır. 

M ati al' rehin hakkı : 

MADDE 13. — Ortakların kredilerine mesnedolarak gösterdikleri ürünleri, hayvanları ve 
üretimleri ile ilgili her türlü makina ve araçları üzerinde ortağı bulundukları kooperatifle
rin mutlak rehin hakları vardır. 

Bunlar, borçlu ortaklara yediemin sıfatiyle teslim edilmiş sayılırlar ve üçüncü şahıslar tara
fından hiçbir suretle haciz olunamazlar. 

İpotek tesisi re kctlchrdınası : 

MADDE 14. — Kooperatifler lehine tesis edilecek ipotek işlemleri, köy ihtiyar heyetleri veya 
noterler tarafından tasdik edilen taahhütnameye istinaden kooperatiflerin yazılı isteği üzerine 
gösterilecek değere güre, tapu dairelerince takrir alınmadan yapılır, ipoteğin kaldırılmasında 
da aynı usul uygulanır. 

Alacak sebebiyle mülk edinme : 

MADDE 15. — Kooperatif alacaklarının tahsili için kendi talepleri üzerine satışa çıkarılan 
ortaklara ait taşınmaz malları üzerlerine alabilirler. Bu şekilde edindikleri taşınmaz mal
ları 3 yıl içinde başkalarına satamazlar, bunları ya bizzat veya icar yolu ile değerlendirilebilir-
lar. Bu işlemden elde edilen gelirlerden masraf düşüldükten sonra % 10 kooperatif hizmet 
karşılığı ayrılır. Geriye kalan borçlunun borcuna mahsubedilir. Kooperatiflerin alacağı bu 
süre içinde, faiz ve masraflariyle birlikte ödenir veya yukarıdaki yolla karşılanırsa taşınmaz 
mallar sahiplerine geri verilir. 

Mevduat kabal'û : 

MADDE 16. — Kooperatifler ve Bölge Birlikleri her türlü mevduat kabul edebilir ve bankacı
lık hizmetleri yapabilir. Kooperatif ve Bölge Birliklerinin toplıyacakları mevduat, üst kuruluşların 
ve 7129 sayılı Bankalar Kanunu ile bu kanuna ek 153 sayılı Kanunun teminatı altındadır. Mev
duat kabulüne yetkili kılınacak birlikler ve kooperatifler için Merkez Birliğince Maliye Bakan
lığından önceden müsaade alınır. Toplanan mevduatın kullanma yetkisi Merkez Birliğine aittir. 

Maliye Bakanlığınca yapılacak tetkikler sonunda mevduat kabul etmelerinde bilâhara mahzur 
görülen Kooperatif ve Birliklerin mevduatı kabul yetkileri Bankalar Kanununun 13 ncü mad
desine göre kaldırılır. 
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Finansman : 

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

AlacaJî senetlerin : 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Muti al,' rehin hakkı • 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İpotek tesisi ve kaldırılması : 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Alacak sebebiyle mülk edinme : 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Mevduat kabulü : 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kişilerin bu kuruluşlardaki tasarruf mevduatından 3 000 liraya kadar olan kısmı, faizleri 
hariç haczolunamaz. 

Tasarruf mevduatı sahipleri mevduatlarının yarısı için bu mevduatı kabul etmiş olan Koope
ratif ve Bölge Birliklerinin aktifinde mevcut bütün kıymetler üzerinde imtiyazlı alacaklıdırlar. 
Tasfiye halinde, tasarruf mevduatının imtiyazlı kısmı tasfiye neticesi beklemeksizin sahiplerine 
tediye olunur. 

Düzenlenecek mevduat cetvelleri ve hesap özetleri : 

MADDE 17. — Mevduat toplamaya yetkili Kooperatif ve Bölge Birliklerinin düzenliyecek-
leri aylık mevduat cetvelleri ile 3 aylık ve yıllık hesap özetleri Merkez Birliğince birleştirilerek 
birer kopyaları Bankalar Kanununun 51 nci maddesinde tâyin edilen süreler içerisinde Ticaret ve 
Maliye Bakanlıklariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına verilir. 

Munzam karşılıklar : 

MADDE 18. — Kooperatifler ve bölge birliklerinin topladıkları mevduat üzerinden 1211 sa
yılı T. C. Merkez Bankası Kanununun 40/11 nci maddesi hükümleri esasları dairesinde munzam 
karşılık tesis edilir. Bu karşılıklar bölge birlikleri veya merkez birliği tarafından T. C. Merkez 
Bankasına yatırılır. 

Sözü edilen Kanun gereğince bankaların T. C. Merkez Bankasına yatırdıkları munzam mevduat 
karşılıklarının T. C. Ziraat Bankası zirai finansmanlarına tahsis edilecek kısmın yansı aynı amaç 
ve şartlarla Merkez Birliği emrine verilir. 

Muafiyetler : 

MADDE 19. — A) Bu kanuna göre kurulacak ve kurulmuş sayılan kooperatiflere ortak ol
mak üzere başvuran üreticilerle, ortaklann kooperatifleriyle yapacaklan her türlü işlemler ve bun
larla ilgili kâğıt, belge, senet, beyanname, taahhütname, vekâletname, makbuz, kooperatif lehine 
yapacaklan ipotek ve rehinler her türlü resim, harç ve vergiden, 

B) Bu kanuna göre kurulacak ve kurulmuş sayılan kooperatifler, bölge ve merkez birlikleri, 
a) Kurumlar, gider, gayrimenkul kıymet artışı, intikal ve diğer vergilerden ve icra ma

kamları, resmî daireler ve mahkemeler nezdinde yapacakları takip ve tahsillerle açacaklan taz
minat dâvaları ile ilgili her nevi talep, tebliğ ve kararlar her türlü masraf, vergi, resim ve harç
lardan; 

b) Sermaye ve yedek akçeleri ile taşınmaz malları ve bunların gelirleri, kendi ihtiyaçlan 
için satınaldıkları ve alacaklannın tahsili gayesiyle mülk edindikleri taşınmaz malları ve bunlann 
15 nci madde hükmüne göre sahiplerine geriverilmesi işlemi, bütün vergi, resim ve harçtan, 

c) Yapacakları kredi işlerine ilişkin bütün senet, belge, kâğıt, defter ve hesap özetleri, ta
şınmaz mallara ait ipotek ve taşınır mallara ait rehin işlemleri, vekâletnameler, taahhütnameler 
ve sair evrak, bütün resim ve harçtan, 

C) Bu kanuna g<öre kurulan koperatiflerle bölge ve merkez birliklerinin temin edecekleri 
krediler ve bunlara ilişkin Merkez Bankası nezdindeki reeskont muameleleri ve bu işlemlere ait 
bütün senet, belge, vekâletname, taahhütname ve sair evrak gider ve diğer vergilerle bütün re
sim ve harçtan, 

Muaftır. 
Ancak, bu kuruluşların ortak dışı işlemlerden elde edecekleri gelir - gider farkları ayn 

bir hesapta takip ve tesbit edilerek vergilendirilir. 
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Düzenlenecek mevduat cetvelleri ve hesap özetleri : 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Munzam karşılıklar : 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Mu.afijjtUtr : 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 8Ü) 
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Kooperatif, bölge ve merkez birliklerince noterlere tasdik ettirilecek defterlerle belgelerden 
yalnız noter ücreti alınıp hare alınmaz. 

Koopratiflerm, bölge birliklerinin ve merkez birliklerinin ortaklarına verilmek üzere üretim 
araç ve gereçlerine % 50 gümrük indirimi uygulanır. 

Kanun ve anasözleşmelerde açıklık olmıyan haller : 

MADDE 20. — Bu kanun ve bu kanuna göre düzenlenen anasözleşmelerde açıklık bulunmıyan 
hususlar için 1163 sayılı Kooperatifler Kanunuhükümleri uygulanır. 

Uygulanmıyacak hükümler : 

MADDE 21. — A) Koperatiflerle bölge ve merkez birliklerinde : 
a) Yönetim Kurulu üyesi ve denetçiler için 440 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle 657 sayılı 

Kanunun 1327 sayılı Kanun ile değiştirilen 88 nci maddesi, 
b) 1163 sayılı Kanunun 94 ncü maddesi, 
c) 2279 sayılı Kanunda yazılı senelik beyanname verme mecburiyeti, 
B) Bölge ve merkez birliklerinde : 
a) 1163 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin ikinci paragrafı, 
C) Kooperatiflerde : 
a) 1163 sayılı Kanunun 45 nci maddesinin 3 ncü paragrafı ve 87 nci maddesi, 
ıb) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 42 noi maddesi, 
uygulanmaz. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar : 

MADDE 22. — Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle 2836 ve 658 sayılı kanunlar yürürlükten 
kalkar. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 2836 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri 
ve Birlikleri hakkında bu kanun hükümleri uygulanır. 

2836 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş bulunan kooperatifler ayrıca kuruluş formalite
lerine tabi olmaksızın bu kanuna göre kurulmuş sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tarım Kredi Koperatifleri Müşterek Yardım Tahsisatı ve Tanm Kre
di Kooperatiifleri Yardımlaşma Birliği vakfının borç, alacak hak ve varlıkları Merkez Birliğine 
devredilir, ve sözü geçen vakıf feshedilmiş sayılır. 

Gerek bu devirlerde ve gerek Tarım Kredi Kooperatifleri Memurları Emekli Sandığı ve 
Tarım Kredi Kooperatifleri Memurları Sosyal Yardım ve Zincirleme Kefillik Sandığı vakıf
larının merkez birliğine devirleri halinde devrolunan menkul ve gayrimenkullerin devir ve inti
kallerinde her hangi bir vergi, resim ve hare alınmaz. 

GEÇİCİ MADDE 3. — T. C. Ziraat Bankası : 
a) Merkez Birliği kuruluncaya kadar; bütün Kooperatif ve Bölge birlikleri için Merkez Bir

liğine, bölge birlikleri kuruluncaya kadar bölge birliklerine ait; 
b) Merkez Birliği kurulduktan sonra; bölge birlikleri çalışma alanına dâhil edilmiyen koope

ratifler için bölge birliğine ait; 
Görevleri yapar ve yetkileri kullanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — T. C. Ziraat Bankası niemurlarındafli, önceden Bankanın muvafakati 
alınmak sartiyle, Tarım Kredi Kooperatifleri bö]ge ve merkez birliklerinde kendilerine görev veri-
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Kanun re Anusüzlcşmelerdc açıklık ohnıyan haller : 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

['u;)üUuunınacıil,' hüküınhr : 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

Yiırürf itidal haldır dan kanunlar : 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

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

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisi metninin geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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itenler, görev aldıkları birliklerin kuruldukları tarihten itdibaren beş yılı tecavüz etmemek üzere 
Bankaca asli görevlerimden ücretsiz izinli sayılırlar. Bu memurların yeni görevlerinde geçecek hiz-
ımetleri terfi ve emeklilik bakımından T. C. Ziraat Bankasında geçmiş sayılır ve 5434 savdı Kanu
na göre T. C. Emekli Sanjdığına verilmesi gereken kesenek ve karşılıkları kendileriyle mezkûr bir
likler tarafından ödenir. Memurun T. O. Ziraat Bankasının sosyal kuruluglannıdaki hakları addat 
ödemek şartiyle devanı eder. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunda adı geçen bölge ve merkez birliMerinin kuruluş masrafları 
için Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kabul edilecek olan ilk Devlet bütçesinden başlı-
yarak eşit taksitlerle 5 yıl içinde ödenmek üzere Türkiye Tarım Kredi Kooperaitofleri Merkez Bir
liği emrine yüz milyon lira yardım yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunda sözü edilen yönetmelikler Merkez Birliği ilk Genel Kurul 
toplantısına kadar çıkarılır. Bu süre en geç beş yıldır. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Tarım Kredi Kooperatifleri Yardımlaşma Birliğinin, 1967/6 - 8677 sa
yılı kararnameye istinaden Tarım Kredi Kooperatifleri adına gübre tedariki ve dağıtımı faaliye
tinden elde ettiği ve edeceği kârlar Kurumlar Vergisinden muaftır. 

Yürürlüğe yirme : 

MADDE 23. — Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Kanunu yürütecek makam : 

MADDE 24. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisi metninin geçici 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Millet Meclisi metninin geçici 6 ncı maddesi aynen kaîbul edilmiştir. 

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

Yürürlüğe girme : 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kanunu yürütecek makam : 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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