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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu, Or
ta - Doğu Teknik Üniversitesinde vuku bulan 
işgal olayı, yayınlanan bildiri ve bunlara iliş
kin olaylar hakkında, 

Ankara Milletvekili Kemal Bağcıoğlu da, 
seçilmemiş olduğu halde seçilmiş gösterilerek 
Yüksek Hâkimler Kurulunda vazifeye başlatılan 
bir üyenin durumuna dair gündem dışı demeçte 
bulundular. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sez
ginin, petrol kanun tasarısının, aynı konudaki 
kanun tekliflerini görüşmek üzere kurulmuş bu
lunan Geçici Komisyona, Adalet Komisyonun
dan da üye alınmak suretiyle, havalesine dair 
önergesi kabul olundu. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
9 arkadaşının, Milli Eğitim Bakanının öğretmen 
ve öğretmen kuruluşlarına karşı tutum ve dav
ranışlarını tesbit etmek, öğretmenler arasında
ki huzursuzluğu gidermek amacı ile Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi üzerinde bir süre gö
rüşüldü. 

Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Ak
şehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusunun, soru sahi
binin isteği üzerine yazılı soruya çevrilmiş ol
duğu bildirildi. 

33, 430, 431, 436, 438, 449, 477, 504, 514 
515, 519, 528, 529, 541, ve 542 sayılı sorular, 
ilgili, bakanların, 

585, 589 ve 590 sayılı sorular, soru sahiple
rinin ve 

489, 512, 531, 532, 533, 535 ve 543 sayılı 
sorular da soru sahipleri ve ilgili bakanların 
Genel Kurulda hazır bulunmamaları sebebiyle 
gelecek soru gününe bırakıldı. 

10 . 4 . 1969 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 17,50 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 
Nurettin Ok İsmet Kapısız 

Kâtip 
Kars 

Âdil Kurtel 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, İs

tiklâl Harbi gazileri ile ilgili işlemlerin çabuk
laştırılmasına dair yazılı soru önergesi, Millî 
Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1117) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'-
nun, Maraş'ın Göksün ilçesi Jandarma Karako
lunda, iki şahsın, dövülüp dövülmediğine dair 
yazılı soru önergesi, İçişleri ve Adalet bakan
lıklarına gönderilmiştir. (7/1118) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

1. 
TASARILAR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısı (1/699) (Sayıştay Komisyo
nuna) 

2. — Ege Üniversitesinin 1967 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı. (1/670) (Sayış
tay Komisyonuna) 

3. — İstanbul Üniversitesi 1967 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı. (1/671) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1967 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı. (1/672) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

5. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı. (1/673) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

RAPOR 
6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say

manlığının Aralık 1968, Ocak, Şubat 1969 ay
larına ait Hesapları inceleme Komisyonu ra
poru (5/48) (S. Sayısı : 856) 

»>•€ <m -
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkan vekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Konya), Âdil Kurtel (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisini ı 78 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak; sayın mil
letvekilleri lütfen (beyaz düğmelere 'bassınlar. 

Yoklama muamelesi başlamıştır. 
(Yoklama yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Edirne Milletvekili Türkân Setfdn'in, 
Türk - Yunan hudut meseleleri hakkındaki de
meci ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Re-
fet Sezgin'in cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Türkân Seçkin, Edir
ne'den yollamış olduğunuz bir telgraf ile gün
dem dışı söz talebediyorsunuz, Türk - Yu
nan hudut meseleleri hakkında. Her halde 
önemli bir mahiyet arz ediyor... 

Buyurunuz. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Usul hak

kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz vermek Baş
kanın takdirine vabeste bir durum ve Meclis 
müzakeresini açtıktan sonra henüz söz ver
dim. Usul dışı hiçbir hareket olduğu kanaa
tinde değilim. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Sayın Baş
kan, Edirne'den telgrafla gündem dışı söz iste
nir mi? 

BAŞKAN — Takdir bendenizin, efendim, 
takdir Riyasete verilmiş. 

Buyurun, Sayın Seçjkin. 
TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 
Türkiye Batı hududunun Trakya kesimin

de Meriç nehri üzerinde millî dâva olarak 
ele alınması gereken hudut hattı ihtilâfı ile 
ilgili mühim bir meselemiz vardır. Bu mesele, 
Meriç nehrinin Türk - Yunan hududu toprak
lan arasında akışı iboyunca, yer yer büyük ih

tilâf konusu halinde, maalesef hâlâ devam 
etmektedir. Ciddî bir Hükümet eli buraya ge
reği ve yeterince usanmamıştır. Nitekim Sa
yın Enerji Bakanı Refet Sezgin Bey fau 
kürsüde, Yunanlıların Selviada mıntakasında 
usulsüz, anlaşmalara aykırı inşaat vücuda ge
tirerek hudut ihtilâfı yarattıklarını, hudut hattı 
ile yeni yataklar arasında kalan arazilerin 
güç şartlar içinde kullanılır olduğunu benim 
görüşlerime paralel olarak belirtmişler, (bir 
Hükümet yetkilisi olarak da, hudut hattının 
aplikasyonu çalışmalarına hemen başlanaca
ğını, mevsimin müsaadesi M^betinde süratle so
nuçlandırılacağını da söylemişlerdi; toprakları
mızın korunmaısiyle ilgili olarak acele tedbirle
rin alındığı ve alınmaya devam edildiğini söy
lemişlerdi, fakat maalesef bugüne kadar söz 
yerine gelmemiş, kış müddetine© sorumsuzluğun 
zararları büyük olmuştur. 

11-26 Mart tarihlerinde ve dün yine o böl
gede idim. Yaptığım incelemelerde evvelce da
ğıttığım kroki üzerinde izahat veriyorum, arzu 
edilirse yeni şekli üzerinde de kroki 'hazırlamış 
bulunuyorum, onu da Sayın Başkanın müsaade
siyle sıralara dağıtmak mümkündür. Esasen bu 
yere, su mapı yükselince, (K) şeddesi diye de
ğerlendirdiğimiz bir şedde yapılmıştı. Bu şed
denin yanııbajşmda Türk kıyılarında, nehrin he-
(me!n dibindeki tarlaların toprağından istifade 
edilmek suretiyle yapılan kifayetsiz şeddeler se
bebiyle (K) şeddesi, yani yargın olarak açılan 
yeni yatağın ağzına yapılmış kapamamız, şid-
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detll suların tazyiki altında kalmış ve yeni bir 
yargının olmalsına sebebiyet vermiştir. 

Şimdi, Meriç yeni bir yatak arama peşinde
dir ve bu yatağını Türk topraklarına yerleştir
mek üzeredir. Akçadam, Rahmanca, Hasırcıar-
navut, Karayusuf toprakları ve tuğla ocakları 
tamameln sular altındadır. Maalesef bu bölgede, 
işin ehemmiyetine rağmen, yapılmasına geç baş
lanan teknik çalışma yetersiz olduğu gibi, işe 
de yaramamış, Devlet Su İşlerince harcanan en 
az bir milyon liranın zayi olmasına da sebebol-
muştur. 

Sayın Enerji Bakanının evvelce ifade ettik
leri, «Öteden beri takibimizde bulunan konu» 
sözü ile hudut boyundaki maddi ve mânevi za
rarı bağdaştırmak mümkün değildir. 

Bugün Meriç nehri boyunca iksaların karşı 
taraf kadar bizde yapılmamış olması, kifayetsiz
liği ve taşkınlar sebebiyle topraklarımız zararı
na her gün bir parça daha gelişme kaydetmek
tedir. Her yarıntı, köylüleri, nehir boyunda, top
raklarının ekiminden mahrum etmektedir. İpsa
la'nın Karpuzlu kesiminde de bir kısım arazi ile 
Uzunköprü'nün Gemici, Kurdu, Eskiköy prasm-
da teşekkül eden adacıklara Yunanlılar sahip 
çıkma temayülü içindedirler. Hepimizin millî 
dâvası olan bu konuya hudut köylüleri büyük 
bir üzüntü içerisinde bakmaktadırlar. Biran 
evvel bu millî dâvaya, Hükümetin ilgi ile, en 
yetkili ve en ehil ellerde eğilmesi zarureti var
dır. Lozan'a göre çizilen Meriç hudut hattının 
kaybolmryacak şekilde tesbitinin biran evvel ya
pılması zaruridir. Bugünden sonra mültecilerin 
artışı, Batı - Trakya Türklerine yapılan eziye
tin bu 'hudut ihtilâfını doğuran mesnedi teşkil 
etmesi bakımından da, mültecilerin sözlerine il
gililerin iyi kulak vermelerini ayrıca önemle ri
ca ederim ve Batı - Trakya Türklerinin emniye
tini de bu arada sağlamanın zorunluğuna değin
mek isterim. Saygılar sunarım (O. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri: 

Edirne Milletvekili Sayın Seçkin, biras ör-
ce maruzatta bulunduğu konu hakkında, bım-
data önceki, celselerde de gündem dışı bir konuş

ma ile meseleyi huzurunuza takdim etmiş bulun
makta idi. O celsede vâki beyanlarına derhal 
gerekli cevabı arz etmiş bulunuyorum. 

Meselenin iki safhası vardır: Birisi Dışişleri 
Bakanlığını alâkadar eden kısmı, diğeri ise Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğünün vazifesi cüm
lesinden bulunan Meriç şeddelerinin ıslahı ko
nusu. 

Meriç şeddelerinin, millî menfaatlerimizi de 
dikkate almak suretiyle, ıslaihı için bundan ön
ceki mâruzâtımda belirttiğim üzere teknik ola
rak yapılması icabeden hususlarda gerekli ça
lışmalar yapılmış ve icaoeden tahsisat da tefrik 
edilmiş bulunmakta idi. Esasen bu millî mesele
de, tahsisat konularının da bahis konusu olmak
sızın derhal meseleye vaziyet edilmesi sadedin
de, Edirne Teşkilâtımıza gerekli talimat veril
miş bulunmakta idi 

Takdir buyurulur ki, saddelerin bir günde 
ıslah edilmesi ve bu ameliyenin tamamlanması 
mümkün değildir. O itibarla da, bu düşünce içe
risinde bulunan Sayın Seçkin'in tatmini mümkün 
olamamaktadır. 

Yüce huzurunuzda bu meselenin Devlet Su 
işleri Genel Müdürlüğü tarafından önemle ele 
alman, takibedileln bir konu olduğunu ve millî 
menfaatlerimize uygun şekilde halledilmesi için 
muktazi tedbirlere tevessül edilmiş bulunduğu
nu arz eder, saygılarımı sunarım. Teşekkür ede
rim. (A. P. ısıralarında alkışlar) 

2. — Gümüşanc Milletvekili Sabrı Özcan San'~ 
%n, eğitmen ve geçici öğretmenlerin durumu hak
kında gündem dm demeci 

BAŞKAN — Sayın Sabri Özcan San, çok 
âcil bir dunun arz ettiği iddiasında bulunduğu
nuz eğitmenlerin ve 'muvakkat öğretmenlerin 
durumu hakkında kısa beyanda bulunacaksınız, 
buyurunuz efendim. 

SABRÎ ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Eğitmenlerin ve muvakkat öğretmenlerin 
bugün içinde bulundukları durumu Yüce Mec
lise arz etmek ve Sayın Hükümete bir temenni
de bulunmak üzere söz aldım. 

Sayın inönü, vaktiyle İzmir'de yaptıkları bir 
konuşmada : «Ben 10 liraya öğretmen buluruma 
buyurmuşlar ve gerçekten askerlikten sıra ça
vuşu olarak terhis olup da arzu edenler, çok 
kısa bir kurstan geçirilmek suretiyle, adlarına 
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da «Eğitmene denilerek çocuklarımızın okutul
ması için köylere g'önderilmişlerdi. Bu eğitmen
ler kendi güçlerince yıllar yılı tek başlarına üç 
sınıflı köy okullarında hizmet etmişlerdir. Bun
lar işe başlarken arz ettiğim gibi 10 lira almış
lar, ellerine 9 lira para geçmiş, tam 10 sene son
ra maaşları 60 lira olmuş, 25 sene sonra da 326 
sayılı Kanunla 300 liralık kadroya alınmışlar
dır. Kadroya alınırken de kendilerine kıdem ve 
intibak gibi hiçbir hak tanınmamıştır. Ancak, bu 
hizmetlerinin yalnız 10 senesi Emekli Sandığına 
borçlandırılmıştır. Bundan önce hizmet çağları
nı doldurup da ayrılmış olanlara, pek tabiî ola
rak ikramiye de verilememiş, boyunları bükük 
hizmet hayatından ayrılmış, gitmişler. Bu Hazi
randa ayrılacak olanlar da böyle olacaklardır. 
Çünkü borçlanmış oldukları 10 sene emekli ol
maya yetmemektedir. Daha fazla borçlanmaya 
da Emekli Sandığı Kanunu müsait değildir. Bu 
arkadaşlar ne yapsınlar? Sayın Millî Eğitim Ba
kanından buna bir tedbir düşünmelerini rica 
ediyorum. 

Arz ettim, eğitmenler 326 sayılı Kanunla 
kadroya alınmışlardır, yani memur olmuşlar, öğ
retmen olmuşlardır, ama aym okulda çalışan bir 

öğretmen ayda 150 lira eğitim ödeneği alır, eğit
men almaz. Müstakil olarak üç sınıflı bir okulu 
idare eden bir eğitmene, öğretmenlere verilen 
idarecilik ücreti verilmez. Eğitmen, öğretmenle
re tanınmış olan hiçbir haktan faydalanamaz. Bu 
konuda yaptığım kanun teklifi şimdi Bütçe Ko
misyonundadır. Kanunlaşırsa, uzun yıllar millî 
eğitimimize karınca kararınca hizmet etmiş olan
lar bu küçük yardımdan istifade etmiş olacak
lardır. 

Muvakkat öğretmenler de buna benzer. İhti
yaç dolayısiyle ortaokul mezunu olanlar muvak
kat olarak vazifeye alınmış ve 15 sene içinde de 
Öğretmen Okulu imtihanlarım vermek mecburi
yeti konulmuştur. Bunlar da 300 lira aylıkla gö
reve başlatılmışlardır. 15 sene zarfında öğret
men Okulu imtihanını verdikleri takdirde ancak 
terfi imkânları olacaktır. Bu imtihanı veremez
lerse 300 Ura ile 15 sene çalışacaklar, sonra, 
«Sen imtihanını veremedin, buyur git>x denile
cektir. Bu durumda olanlar 8 senedir 300 liraya 
çalışmaktadırlar. Sayın Millî Eğitim Bakanlığı
nın bu konuya da eğilmesini temenni eder, Yüce 
Meclise saygılarımı sunarım. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Tütün, Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri 
Genel Birliği kanun tasarısı ile İzmir Milletve
kili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Ta
rım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle 
Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun tek
lif ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret 
ve Pimi komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı : 236 ve 236 ya 1 nci ek) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Yük
sek Meclisin malûmudur ki bugünkü gündem 
münhasıran Tütün Tarım Saitış IKoperatifleri ve 
Bölge Birlikleri ile Türkiye Tütün Ekicileri Ge
nel Birliği kanun tasarısına ve şayet bu tasarı, 
süresinde ikmal edilirse, onu takiben Su Ürün
leri kanun tasarısına hasrolunmuştu. Bu sebeple 
Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Kanununun 
geçen birleşimde müzakeresinde bulunduğu
muz ikinci maddesi üzerinde müzakereye devam 
ediyoruz. 

İkinci maddeyi okutuyorum. Sayın Orhon 
ikinci madde üzerinde söz istemişti. 

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

tinaden muhtelif Koordinasyon Heyeti kararla
rına ve 5628 sayılı Kanuna göre ekici tütünleri 
satış bedellerinden toplanan paraların devir ta
rihine kadar tahakkuk edecek faizleriyle birlik
te Tekel Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuri
yeti. Ziraat Bankası tarafından müştereken tes-
bit edilecek isimli liste ve miktarlara göre tütün 
ekicileri tarım satış koperatiflerine ortak olan 
ekicilerin taalıhüdedecekleri sermayenin % 20 
sine tekabül eden kısmı kopoerâtife giriş ser
mayesi olarak tefrik edildikten sonra bakiyesi 
sahipleri namına ayrı bir hesaba kaydedilir. 
Bu bakiyeler mecmuu kooperatiflerce iştirak 
sermayesi olarak bölge birliklerine devrolunur. 

Tütün 'tarım satış kooperatifleri ortakları 
ancak 10 sene ortaklık yapmak ve taahhüdet-
tikleri ortaklık payının tamamını ödemek şar-
tiyle ortaklıktan çıkma hakkını haizdirler. 
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Yıllık faaliyet neticesinde hâsıl olacak safi 
müspet fiyat 'farklarından ne miktarının birlik 
iştirak sermayesine tahsis olunacağı anasözleş-
mede gösterilir. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Başka söz istiyen. 

Yok. 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUSTAFA UYAR (izmir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, 
Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlik

leri kanunu tasarısının 2 nci maddesiyle, yıllar
ca konuşmalara mevzu olan ve tütüncülerden, 
maddenin de sarahatinde zikredildiği gibi, % 5, 
% 2 olarak muhtelif yıllar kesilmiş olan ve bu
gün tahminimize göre faizleriyle birlikte 115 
milyon lira civarında ıbulunan hu paranın akı
beti bu madde ile derpiş edilmektedir. 

Madde metninden öğrendiğimize göre, tü
tün müstahsıllarından alınmış olan bu paralar 
bir liste halinde bölge hölge tekel idarelerince 
tesbit edilmiş veya edilecektir. 

Her 'tütün müstahsilinin mevcudolan parası 
böylelikle 'tesbit edilerek, parasının % 20 si bu 
tütün müstahsilinin Tütün Tarım Satış Koope
ratiflerine giriş aidatı, »sermayesi olarak verile
cek, geri kalan % 80 i de diğer birliklere Ger
in aye olarak yatırılacaktır. 

Ancak, gerek hu maddede gerek bundan 
sonraki maddelerde tesadüf edemediğim veya 
anlıyamadığım îbir nokta var; bu % 5 ve % 2 1er 
yıllarca evvel, yirmi, yirmi beş yıl evvel toplan
maya başlandı, toplandı ve sonra kesildi arkası. 
Bu süre zarfında, tütüncülüğü teıketmiş olan, 
halen tütüncülük yapmıyan, arızî olarak birkaç 
sene tütün dikmiş olan müstahsıllardan alınmış 
olan paralar ne olacaktır? Bunların cevabını da 
bu maddede veya bundan sonraki maddelerde 
bulmak •gerekir. 

Sonra, bu tasarı ile, tütün müstahsılma, vak
tiyle kendilerinden yüzde 1, yüzde 2 kesilmiş 
olan tütün müstahsılma, mecburi olarak bu ku
rulacak kooperatife ortak olmak zorunluğunu 
yüklüyoruz. 

Bu şekilde anlaşılmaktadır maddenin tah
ririnden, metninden. Bu zorunluğu da kaldır-
sak daha faydalı olur. Tütün Tarım Satış Koo
peratiflerine ve Birliklerine üye olması keyfi

yetini, tütüncülerin ihtiyarına bırakmak lâzım
dır. 

Kooperatifin iyiliğini, faydasını gören tü
tün müstahsili zaten kendiliğinden girecektir. 
Nitekim, vaktiyle Tarım Kredi Kooperatifi kur
makta müşkülât çeken idareciler, bugün Tarım 
Kredi Kooperatifine ortak olmak istiyen va
tandaşların dileklerini cevaplandıramamakta-
dırlar. 

Bu itibarla, bu tütün müstahsılma da zoraki, 
cebri ve kanun emriyle bir kooperatife girmek 
zorunluğunu koymıyalım. Arzu edenler, is
tekliler evvelâ bu kooperatifi böylece kursun
lar bunun faydasını gördükten sonra diğer 
tütün müstahsılları da bu yola devam etsinler. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Çağlar. 
ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Ben grup adı

na istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkan, grup 

adına. 

A.P. GRUPU ADINA ŞÜKRÜ AKKAN (iz
mir) — Muhterem arkadaşlar, tütün ekicisin
den, 1946 yılından beri kesilegelen ve 1957 ye 
kadar devam eden % 5, % 4, % 2 1er tütün eki
cisini teşkilâtlandırmak maksadiyle yapılmış 
(bir işlemdir. Bu paraların tutarı 100 küsur mil
yondur. 

Şimdi, üzerinde görüştüğümüz 2 nci madde
ye göre tütün kooperatifleri kurulunca, Ziraat 
Bankası, Tekel idaresiyle müştereken hareket 
ederek, bu maksatla para vermiş olan ortak 
müstahsıllarm listelerini ve yatırdıkları para
ları o yer kooperatiflerine göndereceklerdir. 
Onların, bu maksada yatırdıkları paraların 
% 20 si taahhüddettikleri sermayenin karşılığı 
olarak, giriş sermayesi olarak kabul edilecek
tir; yani, «sermaye payı» nâmı altında % 20 si 
kooperatifin kasasına girecektir. Geriye kalan 
% 80 i, kooperatiflerin birliklere taahhüddet
tikleri sermaye oranında o birliklere, Genel Bir
likçe gönderilecektir ve buna da «iştirak ser
mayesi» denilecektir. 

'Bu, ortak olanlar için yapılacak* muamele
dir. Bir de bu suretle kendilerinden para kesil
miş, tütün ekiciliğini bırakmış veya tütün ek
meye devam ettiği halde, şimdilik, kurulacak 
kooperatiflere girmeye lüzum göremmiş vatan
daşlarımız vardır. 
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Bunların durumu da 3 ncü madde tedvin et
miştir. Bunlann paralan/da bölge birlikleri
nin emrine gönderilecektir ve on sene müddet
le bekletilecektir. 

Eğer, bu ekici, ilk üç sene zarfında koope
ratife ortak olmayı kabul ederse, giriş payı, 
iştirak payı % 20 oranında ondan da alınmak 
suretiyle, % 80 i iştirak sermayesine tahvil edil
mek suretiyle kabul edilecektir. Eğer 3 sene 
6 sene arasında kooperatif ortağı olmak arzu
suna kapılmışsa, o takdirde de bu hisse % 50 
ye çıkarılacaktır. Yani, taahhüdettiği serma
yenin % 50 si kadarı bu suretle birikmiş para
sından alınarak kooperatife verilecektir. Diğer 
tarafı da iştirak sermayesi olarak verilecektir. 

Eğer ortak, bunu altı senede de yapmazsa, 
üçüncü üç senede, yani, dokuz sene içinde bu
na lüzum görürse, o zaman yine aynı usulle 
kabul edilecek, fakat parasının taahhüdettiği 
sermayesinin % 75 oranındaki miktarı sermaye 
payı olarak alınacak, üst tarafı iştirak payı ola
rak kabul edilecektir. 

On sene içinde ortak olmazsa, bu on sıene 
zarfında bildirmek kaydiyle, ölmüşse vârisleri 
de bu şarta riayet etmek kaydiyle, on sene 
sonunda parasını bu birliklerden almak hakkını 
kazanacaktır. 

İşte bu sebeple 2 nci ve 3 ncü maddeler, bu 
kooperatiflere ortak olmayı yine ihtiyari tut
muştur, fakat 46 ile 57 yılları arasında bir 
kanunla ve Millî Korunma Kanununa göre ka
rarnamelerle kesilmiş olan ve maksadı da Türk 
tütün ekicisini teşkilâtlandırmaya matuf olan 
paralar derhal kendisine iade edilemiyecektir. 
îade edilmesi çok büyük mahzurlar doğurur. 
Bu maddelerde kooperatif üyeliği mecburi de
ğildir, ihtiyaridir. Sadece paralarının kendileri
ne iadesi şartlara bağlanmıştır. Maddeler ye
rinde tedvin edilmiştir. 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Çağlar, Komisyon adına 

buyurunuz efendim. 
.GEÇlCÎ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY

MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Muhterem Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Tütün Tarım Satış Kooperatifleri kanun ta
sarısı üzerinde devam eden müzakerelerin 2 nci 
maddesinde Mustafa Uyar arkadaşımızın endi
şelerine komisyon olarak bilâhara iştirak etmiş 
ve bir takrir de vermiş bulunmaktayiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Mustafa Uyar arkadaşımız, «müstahsil, mü

esseseyi benimsiyerek gelip ortak olmalıdır. îc-
bar edici müeyyideler bulunmamalıdır» buyur
dular. Kendilerine hak vermemek mümkün değil. 
Bu tadadi olarak, biraz evvel konuşan Şükrü 
Akkan arkadaşımın temas ettiği ve tasarının 
2 nci maddesinde yer almış olan hususlar, müs
tahsili bu müesseseye girmeye adetâ icbar edi
ci mahiyet taşımakta idi. Biz bu hususu katı bul
duğumuz için ve vatandaşın bir müesseseye ina
narak, beğenerek, severek girmesini sağlıyabi-
lecek şekilde müessesenin gelişmesi ve inkişaf 
etmesine matuf olarak, bir takrirle 2 nci mad
denin 1 nci bendini tamamen değiştirmiş bulu
nuyoruz. Biraz sonra takririmiz okununca, Mus
tafa Uyar arkadaşımız tahmin ederim ki, tat
min edilecektir. 

Tütüncülüğü terk etmiş olan vatandaşları
mızın birikmiş olan paralarından bahsettiler. 
Muhterem arkadaşlar, yine Şükrü Akkan ar
kadaşım geniş bir izahatta bulundu, malûmu
nuz olduğu üzere % 5 1er % 2 1er olarak kesil
miş olan bu paralar (bugün 107 milyon lira 
civarında) müstahsilin teşkilâtlanması ve böy
le bir müesseseye kavuşması maksadıyla kesil
miş bulunmaktaydı. İşte bugün, 20 sene sonra 
müzakeresini yaptığımız bu kanun tasarısı 
ile netice istihsal edilir ise, müstahsili bir mü
esseseye kavuşturmuş bulunacağız. Eğer biz, 
«Ziraati terk etti, ölümü sebebiyle bırakıldı» 
gibi mülâhazaların içine girer isek, o takdirde 
107 milyon liradan birçok tenezüller olacak
tır ki, eldeki para bu müessesenin yaşama
sına kâfi gelecek meblâğ olmayacaktır. Bu ba
kımdan, 10 senelik müddet sonrasında ziraati 
terk etmiş dahi bulunsa, bu müessesenin kurul
masından 10 sene sonra bu vatandaşlarımız ge
lip, emanet hesabına alınmış olan paralarını 
çekebileceklerdir. Kendileri vefat etmiş ise, 
mirasçıları (ilerdeki maddelerde bu husus var
dır) bu paraları alabileceklerdir. 

2 nci madde üzerinde konuşan arkadaşları
mın sordukları soruları ve endişelerini gide
rici mahiyette tahmin ediyorum ki, konuşmuş 
bulunuyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Orhon, buyurunuz efen
dim. 
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HAMDİ OHHON (Trabzon) — Muhterem ar
kadaşlar, 

Bu madde ile, 20 yıl evvel teşekkül eden bir 
fonun tasfiyesi, % 20 nisbetinde iştirakçi payı, 
% 80 nisbetinde kurulacak federasyonlara, ya
ni birliklere sermaye olarak ayrılmak suretiyle 
tasfiye cihetine gidilmektedir. Bu paranın ye
kûnu 110 milyona yakındır. 

20 yıl evvel %5 ve % 2 olarak kesilen bu 
para ile ilgili olarak önce bir defa şu noktayı bil
memiz lâzımdır: Köylünün, tütüncünün kesilen 
bu parayı Ziraat Bankası değerlendirerek mi 
köylü lehine istimal etmiş, bir fona ayırmıştır? 
Yoksa, olduğu gibi, hiç değerlendirmeden ya
ni, kanuni faize tabi tutmadan istediği gibi kul
lanarak, köylünün aleyhine Ziraat Bankası le
hine bir netice mi hâsıl olmuştur? Bunu bilmek 
lâzımdır. Çünkü, bugün 100 milyon lira olan ra
kamın normal kanuni faizi 7 milyon liradır. Or
talama 3,5 hesabedersek, 20 senede Ziraat Ban
kası bu paraya 50 ilâ 60 milyon lira faiz verme
si icabederdi. Yani, köylü lehine, tütüncü lehi
ne teşekkül eden fonun 105 veya 110 milyon de
ğil, 180 ilâ 200 milyon lira olması icabederdi. 
20 yıldan beri bunun konusu yapılır, binaena
leyh, evvelâ bu noktanın aydınlanması şarttır. 
Çünkü, geleceğim kanuni zaruretler noktasına 
şimdi. 

İkinci husus: Sayın sözcü arkadaş bir önerge 
ile tashih buyuracaklarını beyan buyurdular. 
Yani, kooperatiflere, derneklere ve birliklere 
kanun zoru ile kimse sokulamaz; onu tashih ede
ceğiz, buyurdular, tamam. 

Şimdi anlıyorum ki, kurulacak bu birliklere 
ve kooperatiflere Devlet elini uzatamadığı için, 
uzatmadığı için mevcut parayı bunlara sermaye 
yapmak istemektedir. Bu maksadı sağlamak 
için 10 sene veya daha kısa müddetler içinde bir 
tasfiye sistemine gitmişlerdir, endişeleri bura
da. Aslını ararsanız, müstahsil uzun yıllar bu
nunla banka kurmak ister, teşkilât kurmak is
ter. Bunlar olmamış. Köylünün parasına biz 
kanunla el koyuyoruz; bunun % 20 sini ancak 
ona kooperatif hisse payı olarak ayırıyoruz, 
% 80 inin üzerine kanun zoruyla oturuyoruz. Ne 
yapacağız bu parayı? Kuracağımız federasyon 
veya konfederasyon tâbiri ile, yani, birlikle
re sermaye arıyacağız. Aldın mı benim muva
fakatimi? Ben Devletten alacaklıyım çiftçi 
olarak; siz bunu benim muvafakatim olmadan, 

kanun zoru ile alıyorsunuz, bir birliğe sermaye 
yapıyorsunuz. Zor bu, olmaz. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Olmaz öyle şey. 
Giriş beyannamesini imzalıyacak, ondan sonra... 

HAMDİ OîlHON (Devamla) — Benim sev
gili kardeşim Şükrü Bey diyor ki: «Muvafakati
ni alıyoruz.» 

Arkadaşlar, muvafakat bazan ikrah yolu ile 
de alınır. Onların kanuni bir mânası yok. Yani, 
şurada şimdi birkaç tane Anayasa problemi ile 
karşı karşıyayız. Onlara da geleceğim şimdi. 

Çiftçinin malını, parasını bir defa kanuni yol
dan değerlendirdik mi? Yani, faizini verdik mi 
vermedik mi? Bu bir. 

İkincisi, 100 küsur milyon lira olarak ifade 
edilen bu paranın 100 milyon lirasını, paranın 
sahibi tütün çiftçisinin muvafakati olmadan, ka
nun zoru ile nasıl alırsınız da bir birliğe serma
ye teşkil edersiniz? Bu husus da cevap ister. 

Üçüncüsü, arkadaşlar miras hakkı Anayasa 
ile kesin teminat altına alınmıştır, ölüm vukuun
da vârisler terekenin sahiMdr*. Ve üc ay zarfın
da Hazinei Maliyeye de beyanname vermekle 
mükelleftir. Şimdi siz diyorsunuz ki, bu metin
le; veraset yolu ile intikal etse dahi, vâris, te-

-rekenin sahibi değildir. Nedir? Hele bir 10 se
ne bir beklesin bakalım. Yapamazsınız, bu da 
Anayasa ile çelişir, bu da olmaz. Tütün ziraatini 
20 sene evvel bırakmış, esasen bıraktığı zaman 
parasının kendisine iade edilmesi iıcabederken, 
kendi zühulü, dikkatsizliği veya bir ümidi ne
ticesinde bu parayı alamamış. Şimdi tasfiyeye 
kalkıyorsunuz, Nasıl? Kooperatife girmezse ver
miyorsunuz, hele bir 10 sene beklesin diyorsu
nuz. Bu mümkün olmaz, mümkün değil. 

Şimdi, Ticaret Bakanlığının bir endişesine 
hak veririm. Nedir o endişe? Bütün bu yolları 
tıkayarak birliğe sermaye bulma endişesidir bu. 
Oradan haklı olabilir, haklıdır, ona bir şey de
miyorum, ama başkasının parası üzerinde endi
şesini değerlendirmek Ticaret Bakanının hakkı 
değildir. Onun için bu ikinci maddeyi, ikinci 
madde olarak değil, 3 ncü madde ile birlikte 
mütalâa etmek lâzım. Bu yönden, arz ettiğim 
hususlar aydınlanmadan, sözcü arkadaşın kısa 
'bir beyan ile buna temas ederek geçmesi su
retiyle maddenin kabulü şayanı kaîbul değildir, 
mümkün olmaz, («Çiftçinin nefinedir»; eesi) 
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Şimdi, bir arkadaşımın sesi geldi kulağıma, 
«Çiftçinin nefinedir» diyor. Çiftçinin nef'ine, 
kendi parası ile fayda sağlanmaz, para kendinin 
zaten. Kendinin olan bir parayı çiftçinin nef'ine 
kullanmak için zorluyoruz, kanunlar koyuyoruz. 
Hiç kimsenin malına patrimuanına, mamelekine, 
terekesine yargıç hükmü olmadan, icra kararı 
olmadan el konulamaz. O zaman biz burada 
kanunlar çıkarırız, canım efendim bir zümrenin 
lehinedir, onların Bankada 10 milyon lira para
lan vardır, bir kanunla, canım onlann lehinedir 
hele şu parayı bir kullanalım, 10 sene sonra bu 
parayı kendilerine iade ederiz. Bunun izahı yok. 
Bu bizi nereye götürür? Çiftçinin nef'ine ka
rar, Hazinei Devletten bu birliklere bir para 
tahsis ederseniz olur. Devlet, her yönde olduğu 
gibi tütün çiftçisine de kanat germiş olur ve 
nef'ine olur, ama çiftçinin kendi parası üzerine 
oturmakla çiftçinin nef'ine bir netice istihsal 
etmek mümkün değildir. Bu noktaların aydın
lanması lâzımdır. Saygı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı, buyuru
nuz efendim. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm, 
Sayın Hamdi Orhon'un temas ettiği Ziraat Ban
kasındaki muhtelif kararlar ve kanunla alınmış, 
tahsil edilmiş paralann bakiyesi hakkındaki 
sualine evvelâ cevabımı arz edeceğim. 

Evvelâ % 5 bilâhara % 4 nisbetinde tütün 
ekicisinden tahsil edilen paralann hukukî mes
nedi, Millî Korunma Kanununa dayanarak çı-
kanlmış koordinasyon kararlandır. Bilâhara 
1950 yılında 5682 sayılı Kanunla bu nisbet % 2 
ye indirilmiştir ve % 2 nisbeti bir kanun hük
müne dayanılarak yürütülmüştür. Bu tarihe ka
dar tahsil edilmiş olan paralarn yekûnu 68 mil
yon liradır. 68 milyon lira 1963 yılında % 5 tu-
tarlan da dâhil olmak üzere 98 milyon lira ola
rak, Bakanlar Kurulu Karan ile Tekel emrine 
destekleme mubayaaları için tahsis edilmiştir. 
Para, haliyle Hazineye intikal etmiştir, destek
leme mubayaalan için Tekel emrine intikal et
miştir. Ziraat Bankasının bu kısımla alâkası 
yoktur. Bilâhara 98 milyon liraya % 2 nisbetin
de faiz yürütülmüş ve T.C. Ziraat Bankası Mer
kez Müdürlüğünde faizden dolayı Tekel Genel 
Müdürlüğünce ödenmiş bulunan 9 603 940 lira 
10 kuruş bakiye mevcuttur. Yani, halen Ziraat 

Bankasında bu paralar için Tekel İdaresince 
ödenmiş % 2 nisbetindeki faizden mütevellit 
9 603 940 lira 10 kuruş mevcuttur. Bakiye 98 
milyon lira Tekel Genel Müdürlüğünde destek
çime alımlan emrinde kullanılmak üzere bulun
maktadır. Bu suretle umumi yekûn, bu kıyme
tin erdiği bakiye yekûnu 107 603 940 lira 10 
kuruştur. Binaenaleyh arkadaşımızın burada 
ifade ettikler'i 180 milyon lira civanında olması 
lâzımgelen takribi rakam, böylece son rakam
larla oevaplandınlmış oluyor. 

Şimdi, arkadaşımızın ferdî hukuk bakımın
dan beyan ettikleri endişelerine yer vermemek 
mümkün değildir, fakat hizmet, tütün müstah-
sılından tahsil edilen ve demin arz ettiğim hu
kukî mesnede müstenid tahsilatlar yine tütün 
ekicilerinin emrine ve tütün ekicisinin hizmetine 
muhassas bir yola sevk edildiğine göre, mese
leyi böyle bir müsamaha ile düşünmekte mazur 
olacağımızı zannederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı buyurun, vaz
geçtiniz zannetmiştim de. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, müzakeresini yap
makta bulunduğumuz 2 nci madde, teşkilini 
kanunlaştırmayı arzu ettiğimiz ve Türkiye Tü
tün Ekicileri bakımından çok ehemmiyetli, Tü
tün Ekicileri Birliklerinin bölge teşkilâtlannm 
kurulması ve yaşaması ile alâkalı bir madde
dir. Her türlü hukukî statüyü burada karar-
laştırabilirsiniz, fakat bunların yaşaması için 
iktisadi statüyü burada getirmediğiniz takdir
de ve bilhassa devamlı bir kaynak bulma
dığınız takdirde, bu birliklerin hukukî bağlı
lıklarının, ortakları ile veya kendi araların
da, ötesinde sadece şeklen yaşamalarını temin 
etmiş, gayelerine matuf yaşamalarını da kı
sıtlamış olursunuz. İste burada, senelerden 
beri tütün ekicilerinin kendilerine ödenen tü
tün bedellerinden muayyen nisbetler dâhilinde 
kesilmek suretiyle Ziraat Bankasının özel he
sabında bloke edilen paralar - ben ga
yet iyi biliyorum, evvelâ faizsiz olarak, bilâ
hara faizli olarak, daha sonra, zaman zaman 
Tekel Genel Müdürlüğünün mubayalarında 
olmak üzere kullanılmıştır. 

Şimdi 9 milyon lira faiz ödendiği belirtil-
miştr. Bu az mıdır, çok mudur, normal midir, 
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değil midir, hangi seneler ödendi, ne miktar 
ödendi, blokajda kaldığı müddet nedir? Bun
ların münakaşasının yeri bu kanunun hu mad
desi değildir. Halihazırdaki durumu mütalâa 
edip, konuşmak mecburiyetindeyiz, 

Burada, bu fonları bu kanunun dışında mü
talâa etmeye imkân yoktur. Mademki, tütün 
ekicilerinin hak ve menfaatleri, iktisaden ge
lişme ve yaşamaları mevzuubahstir, bu fonun 
bu birliklere tahsisi prensip itibariyle, akıl 
itibariyle normaldir. 

Yalnız, burada şöyle bir husus düşünülebi
lir. Şimdiye kadar her hangi bir statüden 
gelme veya bu paraların kesilmesi anında, 
ilerde kurulacak kooperatiflere veya bir
liklere devri gibi bir husus, daha önceden tü
tün müstahsıllarına Ibildirilmediği için, (Eğer 
(bugün tütün müstalhaillanna sorarsanız, bu
nun ancak ileride kurulacak bir bankaya 
sermaye olması gibi 'bir anlayışın daha evvel
den kafalarında ıbulunduğu da nazarı itiba-
re alınacak olursa) kanaatimce burada şöyle 
bir eksiklikle karşı karşıya gelmiş oluruz; 
o da şudur : Bu maddeye, «Kendilerinden para 
kesilmiş olanların, ancak toplu muvafakatları 
veya teker teker muvafakatları alınmak su
retiyle», ibaresi konursa, kanaatimce çok isa-
hetli hareket edilmiş olur. Yoksa bir gün ge
lir, bu türlü toplanmış olan paraların bir ka
nunla her hangi bir yere devri gibi başka 
hâdiseler de bunun peşinden gelebilir. Böyle 
Ibir Volûn açılmaması için ki, tütün müstah
silini kendi kendi menfaatlerini müdriktir, bu
raya hukukî prosedürü ikmal etmek bakımın
dan, «Muvafakatları alınmak kayıt ve şar-
tiyle»... 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Giriş beyan
namesi imzalıyacaklardır. 

FAİK KIRJBAŞLI (Devamla) — Tamam. 
Onu sayın sözcü izah etsinler. Biz burada 
hukukî durumunu mütalâa ediyoruz. Giriş be
yannamesi almacaksa o beyannamede bu pa
raların devrini kabul ettiği andan itibaren... 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — 2834 e göre tes-
bit edilecektir. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Evet, yal
nız bu bir kanun maddesidir. Kanun mad
desinde bunun Ibelirtilmesi lâzımdır. 2834 e 
ve saireye bu devir maddesinde atıf yoktur. 
Bu bakımdan bu koyacağımız cümle bir haşiv 

değil, doğrudan doğruya bir hukukî ikmâl ola
caktır. 

Zaten, esasında burada bu paraların yüzde 
20 si faizsiz bir şekilde sermaye payı olarak, 
diğer yüzde 80 i de ortaklık hissesi (faize tabi 
olan kısmı her halde bu yüzde 80 i olacak
tır) olarak, ayrılmış bulunmaktadır. 

Bizim burada söyliyebileceğimiz hususlar
dan bir tanesi de, bu maddede 2834 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesinde vaz'olunan hükme da
yanılarak, «Hazırlanacak tütün kooperatifleri 
anamukavelenamesinde her ortağın taahhüde-
deceği sermaye miktariyle her yıl teslim edilen 
mahsul bedelinden sermaye payı olarak kesi
lecek miktar gösterilecek ve bu suretle koo
peratiflere ortaklık tarafından peşinen ödenen 
sermayelerine ilâveten, her yıl mahsul bedelin
den kesilen sermaye hissesi ile varlıkları daima 
artmış olacaktır.» temennisinde, böyle bir hu
kukî ikmâlin mevcudolup olamıyacağı bizce 
şüphelidir. Ortaklık payını önceden tesbit ede
rek, eski alacaklarını da içerisine alan bir 
tarzda hasırlanıp hazırlanmayacağı hususu bu
rada tereddüt uyandırıyor. 

Diğer taraftan, burada, «Tütün Tarım Sa
tış Kooperatiflerine ortak olacak ekici
ler ancak 10 sene ortaklık yapmak şar-
tiyle, taahhütlerini ortaklık payının tamamını 
ödedikleri takdirde kooperatif ortaklığından 
çıkma hakkını kazanabileceklerdir.» ibaresi ge
tirilmiştir. 

10 sene müddet, iktisadi hayatın bugünkü 
sürati, inkişafı ve sairesi düşünüldüğü takdir
de kanaatimizce fazladır Tütün müstahsilini 
10 sene müddetle bir kooperatife zoraki bağla
mak ve bütün taahhütlerini, sermayenin tama
mını ikmâl edinceye kadar yerine getirmeye 
mecbur etmek... E, yarın tütün ekiminden vaz
geçtiği takdirde, gerek iktisadi, gerekse huku
kî yönden, şahsi de olsa birtakım problemleri 
ortaya koymak gerekir. 10 sene müddet, bu
günkü iktisadi düzen içerisinde bizce uzun bir 
müddettir. Bu müddetin indirilmesinde fayda 
vardır. Meselâ 6 senelik, 5 senelik, 4 senelik 
programlarda mevzuubahsolabileceğine göre, 
bundan evvelki kanunda da böyle bir şey geç
miştir, bizce tütün müstahsilini 10 sene para 
ödemeye, zorlamak, «10 sene tütün ekeceksin» 
der gibi bir durumla karşı karşıya bırakmak, 
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ümidederim ki, normal yollardan tervicedile-
cek bir yol değildir. Bu bakımdan bilhassa bu 
müddet üzerinde durulmasında bir fayda mü
lâhaza ediyoruz. 

Tekraren, bir muvafakatsiz el koyma havası 
yaratılması için, ortakların peşinen muvafa
katlerinin alınmasının da isabetli olacağı kanaa
tini ileri sürüyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Yok. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Efendim, 

bir soru sormak istiyorum, komisyondan. 

BAŞKAN — Buyurunuz, efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Tütün 

ekicilerinden kesilen bu yüzde 5, 4 ve 2 para
ların hukukî mahiyetleri nedir? Sahiplerinin 
ne ölçüde istifade edeceklerini öğrenmek isti
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY

MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Muhterem arka
daşlarım, bir konuyu önce tesbit etmek mecbu
riyetindeyiz. 

Bahis konusu 107 milyon lira 1964 tarihin
den bu yana Millî Korunma Kanununa müs
teniden kesilmiş ve müstahsil lehine bir mües
sese kurmaya matuf olarak bir fonda toplan
mış bulunmaktadır. Yani, kanunsuz kesilmiş, 
uluorta toplanmış bir para değildir. 

Şimdi şunun da hemen tesbitinde fayda 
var; 2834 numaralı Kanun, yani Tarım Satış 
Kooperatifleri Kuruluş Kanunu eğer ortada 
olmasaydı, bu tasarıya daha geniş bir mâna, 
bir şümul vermek icap ederdi. Halbuki elimiz
deki tasarı 2834 numaralı kanuna atıf yapmak
tadır. Burada arkadaşlarımızın bâzı tereddütler 
göstermesinin sebebi, 2834 numaralı Kanunda 
mevcut birçok hükümlerin burada zikredilme
miş olmasıdır. Haddi zatında 2834 numaralı 
Kanunun içerisindedir bizatihi bu tasarı. Ana-
sözleşmede birçok meseleleri ifade edilecektir. 

Paranın hukukiliği konusuna gelince; muh
terem arkadaşlar, biraz evvel ifade ettiğim şe
kilde, Millî Korunma Kanununa müsteniden ke
silmiş olan meblâğlardır ve faizleri ile beraber 
kooperatiflere, Bölge Birliklerine intikal ede
cektir. Sayın Kırbaşlı arkadaşımın endişesi bu
lunmasın. Ortak olan ekiciler haliyle; biraz son
ra okunacak bir takrir var, demin Şükrü Ak
kan ve Faik Kırbaşlı arkadaşımın da üzerinde 
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tereddütle durduğu, paralarının yüzde 20 si 
sermaye payı olarak kesilecek, yüzde 80 i ye
dek akçaya alınacak, gibi burada bir müeyyide 
var. Biz bunu değiştirdik. Sermayesi taahhüd 
ettiği miktarın yüzde yüzünü tamamlıyor ise, 
sermaye payı olarak kesilecek; yüzde yüzünün 
üzerinde bir meblâğ ise, bakiyesi yedek akça
ya alınacak. Yani hem yüzde 20 verecek; yüz
de 80 i kooperatifler emrinde yedek akçada 
bulunmayacak. Burada, müstahsile girişte ko
laylık sağlayabilmek için takririmizde buna 
yer vermiş bulunmaktayız. 

Hukukî yönüne gelince; paraların kesilmesi 
I bir kanunla bir maksada mebni bulunduğu için

dir ki, bu kanunla toplanmış olan 107 milyon 
lirayı sahibi aslisine devretmiş bulunuyoruz. 
Gayri hukukilik bunun neresinde beyefendiler? 
Binaenaleyh tasarı hukuk çerçevesi içerisinde 
tanzim edilmiştir, verdiğim takrirle değişiklik 
yapılmak suretiyle maddeye iltifat buyurmanı
zı rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşhane) — 

Muhterem Başkan, sayın arkadaşlar ,"b\ırada, 
bizim öteden beri savunuculuğunu yaptığı
mız kooperatif anlayışına aykırı bir davranışla 
karşı karşıya gelindiği yeknazarda müşahade 
ediliyor. Demokratik kooperatifin hâkim vasfı; 
o kooperatife istenildiği zaman girilir, istenil
diği zaman o kooperatiften çıkılır.. Kooperatife 
girmek de serbesttir, çıkmak da serbesttir. Bu
rada bu önemli vasfın bir derece ihlâl edildiği 
müşahade edilmektedir. 

Sonra diğer bir husus da; demokratik koo
peratifin - adı üstünde - zorlaştırıcı bir yönü ol
mamalıdır; yani, kooperatife ortak olmaya do-
layısiyle dahi zorlanmamalıdır. Kooperatife; 
'daha evvel kendisinden kesilmiş olan yüzdele
rin bir sermaye halinde mütalâası yoliyle mut
laka ortak edilmiş adde'dilmesi, velev muayyen 
bir süre içerisinJde de olsa, acaba bizim koopera-

I tif anlayışımıza, bizim AnayasaJmızda yer alan 
demokratik kooperatif vasfına bir nakise gelir 
mi? Muhterem arkadaşlarım, bu mütalâa bir de
receye kadar doğrudur. Ancak, yine Anayasa
mız, yine bizim müdafaasını yaptığımız rejimi
miz, kooperatifleşmeyi de teşvik yolunda tedbir
leri öngörmektedir. Mesele, bu noktadan itiba-

1 ren, acaba kooperatifleşmeyi teşvik yönünde bu 
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sermayeyi kooperatifleşmeye mi hasredelim, yok
sa sırf nazari bir görüşü her hangi bir gölge
lenmeden kurtarmak için vaz mı geçelim mese
lesine gelmektedir. Bu noktadan itibaren bu ta
sarının esbabı mucibeısi biae yol göstermektedir. 
Bu tasarıyı yapma teşebbüsünün müstahsilin, 
millî ekonominin, kooperatifleşmenin lehine mi, 
aleyhine mi olduğunu belirtip, bu gerekçede ifade
sini foulan yönde, yani bir ufak kooperatifleşme 
yönünde; demokratik vasfında, «Acalba o vasfı 
ilhlâl eder miyim?» endişesine kapılıp, kanaatim
ce geriye dönmemek lâzım. Niye geriye dönme
mek lâzım? Şu sebeplerden dolayı geriye dön
memek lâzım: Burada atılan adım kooperatif
leşme yönünde adımıdır ve müstahsil lehine adım
dır. Bu sebeple bu iddialar insanda tereddüt 
uyandırsa dahi, şu büyük gayeler yönünden vaz
geçmemeli. Bu tasarıda yer alan, özellikle millî 
ekonomiyi vikaye ve kooperatifleşmeyi, müstah
sili vikaye yönündeki prensiplere bağlı kalarak 
dönmemek ve bu eğilimi, bir münasebetle mey
dana gelmiş bu fonu kooperatifleşme yönünde 
kullanmakta fayda olduğu kanaatini bendeniz 
paylaşmaktayım. 

Esbabı muciibede; «Ortakların mahsullerine 
devamlı sürüm temin etmek ve alıcılar bulmak. 
işlenmemiş yaprak tütünleri manipülâsyona ta
bi tutarak işlenmiş tütün haline getirmek ve 
bunların satışını yapmak, içteki ve dıştaki mu
tavassıtlara giden kazancı müstalhsıla mal ede
rek, durumlarını yabancı ülkelerdeki müstaıh-
sıla karşı kuvvetlendirmek. Piyasada düzen ve
rici bir yer alarak fiyatlarım zararlı dalgalan
malarının önüne geçmek. MaJhsullerin piyasada 
en iyi fiyatlarla satışını başarmak. Mahsullerin 
standartlaştınlmasmda müstahsil ve alıcılara 
düşen vazifeleri gerçekleştirmek. Ortakların is
tihsal ihtiyaçlarına yanyan her türlü âlet ve va
sıtaları toptan ucuz olarak edinip dağıtmak, 
mahsulü ucuza mal etmek, kalitesini iyileştir
mek, satış kapasitesini artırmak ve bunların bey
nelmilel piyasalarda en iyi fiyatla satışını sağ
lamak.» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi ortada bu 
maksada yarıyacak, bu kooperatifleşmeyi geri
ye doğru döndürüp bu sermayeye bu tarzda el 
konulmasını, demin arz ettiğim yönde sahiple
rine iade etmek veya bunun çarelerini düşün
mek bu gayeleri bir bakıma ihmal etmek olur. 

Hattâ, teşebbüs edilmiş ve bu gayeler istihsal 
©dilmekte iken, sermaye fıkdanı dolayısiyle mâ
ruz kalınacak müşkülâtı bir bakıma artırmış 
olacağız ki, 'hiçbir muhterem arkadaşımın bu 
yönde geriye bir dönüş mütalâasına, noktai na
zarına katılacağını tahmin etmiyorum. O sebep
le, kooperatifleşmenin ınüstalhsılm lehine olaca
ğını, kooperatifleşmenin millî ekonominin lehi
ne olacağını, kooperatifleşmektin demokratik bir 
mânada orta sınıfın ve kooperatifin içerisinde 
bulunan büyük kütlelerin yararına olacağını, 
kooperatifleşmenin sosyal değer yaratacağını, 
kooperatifleşmenin millî ekonomide ağırlığı 
hissedilecek katma değer yaratacağını hesaba 
katarak bu yönden geri dönmemek ve bu fonu, 
meydana gelmiş bir fonu değerlendirmek, koo
peratifçilik yönünde değerlendirmek tasarınm 
kanaatimce en önemli hükmünü teşkil etmekte
dir. Ve Anayasamızın demin arz ettiğim lâfzı 
beyanı yerine onun ruhuna indiğimiz zaman, 
Anayasamızın ruhunu tatbik etmek ve onu hâ
kim kılmak için bu demin arz ettiğim gayelerin 
tahakkuku yönünde bu tasarıyı bu madde ile 
beraber mütalâa etmekle, hem Anayasaya, hem 
demokratik rejimimize faydalı hizmette bulun
duğumuz kanaatine bendeniz katılıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Anayasaya aykırılığı iddiasını bir yönden 

de değerlendirmek lâzımgelirse, Anayasaya ay
kırılığı, yani bir hakkın ortadan kaldırılması 
bahis mevzuu olmuyor. Hak yaşıyor, baki, de
vam ediyor. Geri alınma talebini muhtevi hâk, 
devam etmektedir. 

Bu hak ortadan kalkmıyor ki, Anayasaya 
aykırı olsun. Bu hak iptal edilirse, yok edilir
se, o zaman Anayasaya aykırılığı bu bapta 
mütalâa edilebilir. Ortadan kalkmadığına gö
re, velev 10 yıl içerisinde dahi olsa bu hak ya
şamaktadır ve o hakkın sahipleri diledikleri 
zaman bu hakkı alabileceklerdir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı, buyu
runuz. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa) — Deminki maruzatımda eksik bırak
tığım bir hususu, Sayın Çelikbaş'ın vâki suali 
üzerine mevzuun biraz daha arkadaşlarımızca 
tanınması bakımından cevaplamak zorunda bı
rakıldım. Maruzatım kısa olacaktır. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Evvelce % 5 bilâhara % 4 ve % 2 oranla

rında tahsil editen bu paraların hukukî mesne
dini arz etmiştim. Maksat, koordinasyon kuru
lu kararlarında da belirtildiği üzere, «Ekici 
tütünleri satış piyasalarının tanzimi ve ekici
nin teşkilâtlanması maksadiyle kurulacak bir 
müessesede kullanılmak kaydı ile.» Binaena
leyh, paranın tahsilindeki maksat, evvelce alın
mış kararlarda yer alıyor. Bilâhara 5628 sayılı 
Kanunla % 2 oranında tahsil hakkı da yine, 
Türk Tütün Ortaklığı Kanununun, hissedarla
rın, (A) grupu hisse senetleri karşılığı 83 mil
yon 500 bin lirayı buluncaya kadar ekici tü
tünleri satış bedellerinden Tekel İdaresince 
% 2 nisbetinde kesinti yapılır.» ' Binaenaleyh 
bu ortaklığın muayyen grup hisse senetlerinin 
bedelinin şu nisbeti buluncaya kadar yapıla
cak olan tahsilatının maksadı, yine bu ortaklı
ğın kurulması ve demin arz ettiğim koordinas
yon kurulunun maksadına mebnf müstahsilin 
teşkilâtlanması, ekici piyasasının tanzimi mak
sadına yönelmiş bulunmaktadır. O halde, bu 
tahsilatın maksadı ve burada huzurunuza geti
rilen kooperatif teşkilâtı ile; meseleyi organi
ze etmek, yine kanunun tahsille alâkalı maksa
dını bugün tanzim etmekle vazifeli bir mües
sese kuruyoruz. Binaenaleyh maksadın dışında 
değiliz, maksadın içindeyiz ve tahsille baslıyan 
maksadı bugün gerçekleştirme hareketinde 
bulunuvoruz. Bu bakımdan meseleyi daha ge
niş ölçüde bir Anayasa tartışması değil, kanun 
maksadının içinde mütalâa ile yetinmenizi ri
ca edeceğim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Ben de Meclis Başkanı olarak 
aynı ricada bulunacağım. Lütfen madde kapsa
mı içinde meseleleri mütalâa edelim ve madde
leri iyi tetkik ederek buradaki konuşmaları
mızı ona göre düzenliyelim. Takibettiğim ko
nuşmalarda, madde muhtevası ile ilişiği olmı-
yan başka atıflar yapılmakta ve mevzu tama-
miyle başka yönlere sürüklenmektedir. Rica 
edeceğim. 

Buyurun Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın Baş

kan, muhterem üyeler; 
Eskiden çıkarılan kanunlar gereğince, tü

tün mahsulünün değerlendirilebilmesi maksadı 
ile kanunen mecburi kesinti yapılmış. Hedefi, 
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mahsulü değerinde tutabilmek. Bu itibarla, bu
günkü tasarıda artık, «Bu kesilmeli mi, kesil-
memeli mi, zor var mıdır, yok mudur?» Bunu 
konuşmak caiz olmamak lâzımgelir. Tütün 
müstahsilim teşkilâtlandırmak için ve bu ke
sintilerin yapıldığı tarihlerdeki kanunların he
defi istikametinde bugün bir müessese kurulu
yor demektir, bu tasarı ile. Kaldı ki, tasarı, 
2 nci maddesinde aynen şu hükmü ihtiva edi
yor: «Tütün ekicileri, Tarım Satış Kooperatif
lerine ortak olan ekicilerin taahhüdedecekleri 
sermayenin yüzde 20 sine tekabül eden kısmı 
kooperatife giriş sermayesi olarak tefrik edil
dikten sonra bakiyesi sahipleri namına ayrı bir 
hesaba kaydedilir. Bu bakiyeler mecmuu ko
operatiflerce iştirak sermayesi olarak bölge 
birliklerine devrolunur.» 

Bu hükme göre kesilen primler ilerde, 10 
sene sonunda birliklerden geri alınması talebe -̂
dilmediği takdirde, parayı ödiyenlerin mülki
yeti içerisinde devam ediyor demektir. Para
ya mâlik olanlar yine onlardır. Ne zaman on
ların malik olmaları inkıtaa uğramaktadır? «10 
sene geçtikten sonra, paraları geriye istiyen 
çıkmaz ise, vârisinden veya kendisinden, (fev
kalâde doğru olarak ifade edilmiştir, artık o 
hiç bir kimsenin malı değildir, kooperatifçilik 
prensiplerine uygun olarak ifade edilmiştir.) 
yedek akçaya intikal eder» diyor 3 ncü madde. 
Bu bakımdan bu tasarı ile zorla kooperatiflere 
girmelerini zorlıyan bir hüküm getirmiş olmu
yoruz. Bilâkis, dâvanın muvaffak olması için 
zorla prim kesilmesine ait kanunların hedefine 
ulaşan bir müessese kuruyoruz. Sonra, koope
ratifçiliğin -bir başka prensibi var; koopera
tiflere girmek serbesttir, ama kooperatiflerden 
çıkmak bâzı kayıtlara tâbidir. Ne için? Koo
peratifin maksadı yönünde muvaffakiyetine 
mâni olunmasın, diye. Bu itibarla, muayyen bir 
müddet içerisinde kendilerinden kesilen prim
lerin dâva uğrunda kooperatifte kullanılması 
veya birlikte kullanılması, kooperatifçilik pren
siplerine uygun bir noktai nazardır ve tama
men yerindedir. 

Ben de, benden evvel konuşan bir kısım ar
kadaşların ifadesi veçhile, bu tasarı ile, vak
tiyle çıkmış olan ve ekicilerden kesilen prim
lerin muayyen bir maksat için kullanılmasını 
hedef almış olan, fakat o maksadın gerçekleş-
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mesi için gerekli mekanizmanın kurulamamış 
olmasını dikkate alarak böyle bir müesseseyi 
kuran bugünkü tasarıda, Anayasa ile ilgili her 
hangi bir husus görmemekteyim. Anayasa ile 
ilgili husus mevzuulbaıhsolacak idi ise, bu 1946 
dan itibaren çıkan ve zorla prim kesilmesini 
gerektiren kanunların içerisinde aranmak lâ-
zımgelir. Yoksa bu, o kanunların hedefine ulaş
mak imkânını sağlıyan bir tasarı karakterinde-
dir. Kaldı ki, çıkan kanunların maksadı dik
kate alınırsa, Zorla kooperatife ortak olmaları 
mecburiyetini ihtiva eden hüküm de pek var
dır denemez. Ancak, muayyen bir maksat için 
kesildiğinden, o maksadın tahakkukuna medar 
olarak yeni teşkilât kurulurken, *on yılın so
nunda, «Vaktiyle sizden kanunen kesilmiş olan 
primleri talelbetmeye hakkınız vardır» diye bir 
hüküm yer almıiştır, ama muhterem heyetiniz 
bu on yılı çok görüyorsa, o zaman bunu daha 
az bir müddete indirebilir. Bunun ötesinde 
her hangi bir maksada aykırı, Anayasaya aykı
rı her hangi bir hüküm, prensip veya noktai 
nazar mevcut değildir, fakat bu müzakereler
den evvel komisyon bâzı mütalâaları ışığı al
tında bir tadil teklifi de verdiğine göre, o ta
dil teklifi de okunduktan sonra müzakereler 
devam etmiş olsaydı, daha müşahhas noktai 
nazarlar ileri sürmek mümkün olabilirdi. Ben
den sonra konuşacak arkadaşlara bu kolaylığı 
sağlamak için, Sayın Başkandan rica edeceğim, 
evvelâ komisyonun birinci madde ile ilgili tadil 
teklifi ne ise o okunsun. Onun ışığı altında ar
kadaşlar noktai nazarlarını daha yapıcı olarak 
serdedebilirler. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından verilmiş 
olan tadil teklifini okutuyorum: 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kanun tasarısının 2 nci maddesinin 1 nci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilctnesini 
arz ve teklif ederim. 

Karma Komisyon 
Başkanı Sözcü 

Manisa Milletvekili Balıkesir Milletvekili 
Süleyman Çağlar Zeki Yücetürık 

Millî Korunma Kanununa istinaden muhte
lif koordinasyon heyeti kararlarına ve 5628 sa
yılı Kanuna göre ekici tütünleri satış bedelle
rinden toplanan paraların devir tarihine ka-
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dar tahakkuk edecek faizleriyle birlikte Tekel 
Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası tarafından müştereken tesbit edi
lecek isimli liste ve miktarlara göre Tütün Ta
rım Satuş Kooperatiflerine ortak olan ekicile
rin taahhüdedeceıkleri sermaye tekabül eden 
kısmı kooperatife giriş sermayesi olarak tef
rik edildikten sonra bakiyesi sahipleri namına 
ayrı bir hesaba kaydedilir. Bu bakiyeler mec
muu kooperatiflerce iştirak sermayesi olarak 
bölge birliklerine devrolunur. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bu 
fıkrayı ikinci maddenin neresine yerleştirmek 
istiyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ıSÜLEY-
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Doğrudan doğru
ya birinci fıkrası. 

BAŞKAN — Birinci fıkrayı bu şekilde mi 
değiştirmek işitiyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Evet, efendim. 

BAŞKAN — Peki. Buyurun Sayın Akkan. 
ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Muhterem ar

kadaşlar; bu kanun tasarısının kabul ettiğimiz 
birinci maddesi ile 2834 sayılı Tarım Satış Ko
operatifleri Kanununa atıf yapmış bulunuyo
ruz. Demek ki, bu kooperatifin kuruluşu, o ko
operatiflerin kuruluşuna mütenazır olacaktır; 
işleyişi de mütenazır olacaktır. 

Bir kooperatif kurabilmek için muayyen 
sayıda insanlar müracaat ederler, bir giriş be
yannamesi imzalarlar. Bu giriş beyannamesi 
ile bir sermaye taahhütünde bulunurlar. Ge
rek 2334 sayılı Kanunda, gerek 2836 sayılı Ka
nunda taahıhüdedilen giriş sermayelerinin % 20 
sinin peşin olarak ödenmesi mecburiyeti var
dır. Demek ki, bu kooperatif kurulurken de, 
bir giriş beyannamesi verilecektir ve bu giriş 
beyannamesinde noterden musaddak bir taah-
hüdde veya köy ihtiyar heyetinden, mahalle 
ihtiyar heyetinden musaddak bir sermaye ta
ahhüdünde de bulunulacaktır. 

Bu 2 nci madde neyi temin ediyor? Yatı
rılmış, yani daha evvel gerek Millî Korunma 
Kanununa istinaden verilen kararnamelerle, 
gerek 5628 sayılı Kanuna istinaden kesilen 
% 2 lerden müterakim parasından yatıracak. 
Taahhüdettiği sermayesinin % 20 si olarak, 
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para vermesin, bir zarurete duçar olmasın diye 
oradan alıp, sermayenin % 20 si olarak yatır
mak prensibini koyuyor ve ekici için bir ko
laylık sağlıyor. Kooperatiflerin kurulmasına 
imkân verecek bir harekettir. % 80 ini iştirak 
sermayesi olarak başka bir fonda ve bölge 
birliklerinin emrinde tutuyor. Ne için bölge 
birliklerinin emrinde tutmuş? Bu maddeyi mü
cerret mütalâa etmekle bunun altından çıkıla
maz. Bölge birlikleri 7 nci maddesinde tasrih 
edilmiş bulunan tütün satış yerlerini veya mer
kezlerini kuracak müesseselerdir. Bölge birlik
lerinin emrine bu para girdiği takdirde, o, bu 
paralarının tutarının % 25 ini evvelâ satış yer
lerinin inşaatında kullanmak için ayıracaktır. 

Sayın Komisyon Başkanının dediği gibi 
% 100 ünü sermayesine kesersek, kooperatifte 
bırakırsak 7 nci maddedeki fonkiısyonu icra et
tiremeyiz. Çünkü, 7 nci maddedeki fonksiyon, 
satış yerlerini yapma fonksiyonu, vazifesi, ta
sarıya göre bölıge birliklerine mevdudur. Ay
rıca, kuracağı yeri işletecek bir işletme serma
yesine ihtiyacı olacak. Nedir bu işletme serma
yesi? Bu suretle oraya verilecek % 80 lerin 
% 25 i inşaata ayrılacak, % 75 i de işletmeye 
ayrılacak. Yani, «Taban fiyat» diyoruz, «des
tek mubayaası» diyoruz. Bunlar lâfla olacak iş
ler değildir, arkadaşlar. İşte bu paralar oraya 
aktarılacak ve oradan sağlanacaktır. 

Sonra bir nokta dalha var, arkadaşlar. Ser
maye payları kâr getirmez, sermaye payları 
faiz de vermez, ama iştirak sermayesi, koope
ratif kazançlı olursa, iştirak sermayesi nisbe-
tinde ortaklarına temettü, kâr tevzi eder. Bi
naenaleyh; bu şekilde kalması kooperatif or
taklarının dolayısiyle tütün ekicisinin lehine
dir. 

Gelelim 10 sene meselesine: Arkadaşlar, 
2836 sayılı Kanuna göre teşekkül ve tekevvün 
etmiş Tarım Kredi Kooperatiflerinde ortaklık 
sürmesi sekiz sene olarak konulmuştur. Bu sekiz 
sene içerisinde sermayenin tamamı yatırılma
dıkça ve sekiz sene dolmadıkça, hattâ sekiz se
ne sonunda ziraatten vazgeçilmedikçe ve umu
mi heyet kararı olmadıkça, ortaklıktan çıkmak 
mümlkün değildir. Eğer, biz bu müddeti indi
rir, bu müddette bâzı çıkış yollarını serbest bı
rakırsak bir kooperatife hayatiyet veremeyiz. 
Kooperatifin hayatiyeti için bu 10 senenin 
maddede kalması zarureti vardır. Ben, bu iza

hatın çerçevesi içinde, komisyon başkanının 
önergesini geriye alacağını tahmin ederim. 
Çünkü, 7 nci maddeyi de birlikte mütalâa et
mek mecburiyetindeyiz. Eğer, kesilmiş parala
rımızı; meselâ, benim, bir tütün ekicisi olarak 
kesilmiş param var, benim bu param halen tü
tün ekicisi olmadığım için orada kalacak. On 
sene kalmasına canı gönülden taraftarım-ve 
on sene içerisinde iadesini de istemiyeceğim ar
kadaşlar. Tütün ekicisinin kurtarılması buna 
bağlıdır. 

Arkadaşlar, tütün ekicisinin bu paralarını 
geriye vermek yolunu açarsak, yok efendim, 
Anayasaya uygun değildir, yok şuna uygun de
ğildir, diye böyle bir yola gidersek kışkırtılır 
ve bu kooperatifler türlü oyunlarla ayakta tu
tulamaz. Onun için «on sene» kaydı konulmuş
tur. Bu on senenin üzerinde hassasiyetle titre
memiz lâzımdır. Çünkü, bu kooperatifler kurul
duktan sonra bâzı menfaatleri haleldar olan 
kimseler bu müesseselerin yıkılması için her 
türlü hileye başvuracaklardır. Esasen bu, Ana
yasaya da uygundur, çünkü bu para kanunen 
kesilmiştir, Millî Korunma Kanununa istina
den çıkarılmış kararnamelerle kesilmiştir ve 
sonra 1950 yılında çıkarılmış bulunan Tütün 
Ortaklığı Kanununa istinaden % 2 olarak ke
silmiştir. Ne için kesilmiştir? Ekicinin teşkilât
lanmasına matuf müesseseleri kurmak için ke
silmiştir. 

Sonra, ortaklık olsun, banka olsun, koope
ratif olsun münakaşaları uzun yıllar devam 
edegelmiş, 1951 de Meclise bir kanun verilmiş, 
kadük olmuş, 1955 te bir kanun verilmiş, ka-
dük olmuş. Halk Partisi iktidarı zamanında, 
1965 te bir kanun verilmiş, o da, yine benim 
çok iyi hatırladığıma göre, Tütün Ekicileri 
Federasyonu tarafından, «bayır, banka olsun» 
şeklinde itirazlara uğramış ve sürüncemede 
kalmış. Sonra Tütün Ekicileri' Federasyonu, 
fikrini değiştirmiş, «kooperatifte mutabıkız» 
demiş, işte kooperatif kanunu gelmiş. Koope
ratif kanunu bu suretle çıkınca ekicinin çok 
lehine olacaktır. Ne diyor, kooperatifin gelişti
rilmesiyle ilgili 51 nci madde? «Devlet, koope
ratifçiliğin gelişmesini sağlıyacak tedbirleri 
alır.» İşte bu madde ile almış. Onun için mad
de, derinlemesine tetkik edildiği zaman görü
lür ki, çok iyi düzenlenmiştir. Komisyon Baş
kanının dediği gibi, mecburiyetten çıkaralım, 
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ihtiyarlığı koyalım, diye bir şey yoktur. Zaten 
ihtiyarîdir madde. Ayrıca «% 100 nü, taahhü-
dettiği sermayeyi yatıralım, geriye kalanı koo
peratifler eliyle birliklere verelim» hakkında
ki noktai nazarı da 7 nci maddedeki satış yer
lerini kurmak için kullanılacak paraların temi
nine imkân vermiyecek, işletme paralarının 
teminine imkân vermiyecektir. 

Bu sebeple Sayın Komisyondan rica ederim, 
madde çok sarihtir, böyle bir mecburiyet yok
tur. Maddedeki nisbetler de çok yerinde tes-
bit edilmiştir, sermayesinin % 25 ini peşin ya
tıracaktır vatandaş. % 20 sini bu para ile yatı
racaktır. Diğer zaman da, kânndan mahsube-
dilmek suretiyle sermayesinin tütün satış bede
linden mahsubedilmek suretiyle kesilmesine da
ir kanunda maddeler vardır. 

Ben, maddenin metinde yazılı şekliyle çı
kartılmasına, iltifat buyurmanızı rica ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka konuş
macı yok. Komisyon tarafından verilmiş bulu
nan değişiklik önergesini okutuyorum. 

2 nci maddenin birinci fıkrası hakkındaki 
komisyon değiştirgesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunacağım, kabulü halinde madde bu şekilde 
değiş tirilecektir. 

Önergeyi kabul edenler... («Anlaşılmadı» 
sesleri) 

Efendim, ikinci defa okuttum, Komisyonun 
önergesi. 

OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (izmir) — Efen
dim, arkadaşlarımız yeni geldi. 

BAŞKAN — Efendim, Başkan olarak, arka
daşların yeni gelmesi, eski gelmesi beni alâka
dar eder mi? 

2 nci madde üzerinde komisyon bir değişik
lik metni hazırlamış, şimdi okuttum. Şayet bu 
değişiklik metni Yüce Meclis tarafından kabul 
edilirse 2 nci madde bu şekilde değiştirilmiş 
olacak. 

OSMAN ZEKt EFEOĞLU (tzmir) — Ko
misyon geri almıyor değil mi? 

BAŞKAN — Alsa, beyan ederdi. 
Komisyon tarafından verilmiş bulunan de

ğişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

önerge Komisyon tarafından verilmiş oldu
ğu cihetle filhal kabulü de mutazammm bulun

maktadır. Bu sebeple 2 nci maddeyi değişik 
şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... 2 nci madde değişik bu şek
liyle kabul edilmiştir. 

Ortak olmıyanların hakları 
Madde 3. — Tütün ekicileri tarım satış ko

operatiflerine ortak olarak girmiyen ekicilere 
ait paralar, bölge birliklerinde alâkadarlar na
mına açılacak hesaplara devredilir. Bu şahıs
lar bölge birliklerinin kuruluşu tarihinden iti
baren üç sene zarfında bölgelerindeki koopera
tiflere ortak oldukları takdirde paraları hak
kında ikinci madde hükmü tatbik olunur. 

Bu müddet zarfında ortak olmayıp da, yu
karda belirtilen üç yıllık müddetin sona erme
sinden itibaren geçecek mütaakıp üç yıl içinde 
ortak olmak dileğinde bulunanların talepleri, 
bu kanunun ikinci maddesine göre ödiyecekle-
ri giriş sermayesi; taahhüdedecekleri paranın 
% 50 si nisbetinde yükseltilmek şartiyle kabul 
olunur. 

Bu müddet zarfında da ortak olamamış şa
hıslardan, yuıkardaki 6 nci yılın hitamından 
itibaren 10 ncu yılın sonuna kadar geçecek za
man içinde ortak olmak istiyenlerin talepleri, 
giriş sermayesi nisbeti % 75 e yükseltilerek 
kabul edilir. 

Bölge birliklerinin kurulusu tarihinden iti
baren geçecek 10 yılbk müddet içinde, ortak 
olmak isteminde bulunmıyanların paraları, bu 
müddet zarfında talerate bulunmak kavdivle 
ancak 10 senelik müddetin hitamında kendile
rine veya vârislerine ödenir. Bu 10 senelik 
müddet içinde kooperatiflere veya bölge bir
liklerine her ne suretle olursa olsun müracaat 
etmiyen tütün ekicileri veya vârislerinin para
ları bu müddetin sonunda bölge birlikleri ye
dek akçe hesaplarına geçirilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, müza
kerede kolaylık olur düşüncesi içerisinde, komis
yon tarafından verilmiş olan değişiklik önerge
leri şu ana kadar Başkanlığa gelmiş olduğu için, 
Yüce Heyetin bilgisine arz etmek istiyorum. 
Belki müzakereyi bu esas dairesinde daha kolay 
yaparız. 

Komisyon tarafından verilmiş olan değişik
lik önergelerini okutuyorum. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, bu tarz bir müzakere yanlış olur. 
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Gelen tasarı, komisyonun bütün fikirlerini ihti
va etmiş olarak gelir. Biz bunu tetkik etmiştik. 
Komisyon şimdi yeni fikirlerle gelirse, nasıl böy
le bir müzakere açabilirsiniz? Ancak madde hak
kında müzakere açılabilir. 

BAŞKAN — Peki Sayın Tahtakılıç, tehev
vür buyurmayın efendim, anlatayım. 

Biraz evvelki konuşmam dikkatle dinlense 
idi bir usulsüzlük olmadığı ortaya çıkarılabi
lirdi. 

Ben dedim ki, müzakerede kolaylık yaratır 
düşüncesi içerisinde Komisyon tarafından veril
miş bulunan değişiklik önergelerini okutmayı 
faydalı telâkki ediyorum. Şimdi bu, aslında 
usulî bir mesele değildir. Çünkü, zatıâlinizin bu
yurduğu gibi 3 ncü madde üzerinde müzakere 
devam eder, müzakere sona erdikten sonra Ko
misyon ile birlikte milletvekilleri tarafından ve
rilen değişiklik önergeleri, varsa, bütün bu öner
geler aykırılıkları itibariyle okutulur. 

Yalnız, biraz evvel Sayın Çelikbaş «biz, Ko
misyonca bâzı değişiklikler olduğu zaman mut
tali olmadan müzakereye devam ediyoruz. O se
beple Komisyonun birtakım, değişiklikleri varsa 
onları öğrenelim de konuşmalarımızı ona göre 
düzenliydim» dediler. 

Şimdi, ben size daha evvelden kolaylık olsun 
diye, tenvir etmek için bu önergeleri okuttum. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Söz is
tirham edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Komisyon top

lanmadan böyle bir karar veremez. Deminki 
madde de öyle gitti. 

BAŞKAN — O ayrı efendim. Onu usulü mü
zakere yönünden değü, komisyon yönünden mü
talâa edersiniz. Komisyonun bu nevi ihtilâfları, 
şu anda Başkanlığı ilgilendirmez. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Muh
terem arkadaşlar, içtüzükteki şekiller, komis
yonla Genel Kurulun münasebetlerinde en iyi 
neticeyi almak için konmuş esaslardır. 

Bu komisyonlar geçici komisyonlardır. Ne 
zaman topladı ki, komisyon yeniden bir metinle 
gelmeye lüzum gördü? O halde bu müzakereyle, 
- komisyonu temsil eden şahsı muhterem telâkki 
ediyorum, gayretlerini takdirle karşılıyorum -
ama bu müzakereyle .neticeys varamazsınız. Ge
riye bundan evvelki maddeye dönmiyeceğim. 

Bundan evvelki madde nasıl gerçeğe uymadıy-
sa çok muhtemeldir ki, bu tarzda bir müzakerey
le, biz yine, «komisyon böyle istemiştir» diye ar
kadaşımız da bu mesuliyeti deruhte etmemeli
dir. Eğer maddenin tekrar komisyona gitmesine 
zaruret görüyorsa almalıdır geriye, komisyonunu 
toplamalıdır ve ben şöyle bir noktai nazara var
dım Meclisteki Umumi Heyet müzakerelerinden 
sonra; buyurunuz, noktai nazarlarınızı getirin, 
Meclisin huzuruna yeni bir metinle çıkalım de
melidir. Tasarıyı, komisyon Meclise verdiği an
dan itibaren komisyon sözünü söylemiş telâkki 
edilir. Ta M, madde üzerindeki müzakereler bir 
neticeye varıncaya kadar... 

Onun için bu müzakere tarzı bizi salim bir 
noktaya getirmez. Göreceksiniz ki, bundan ev
velki madde de bize çok müşkülât çıkaracaktır. 
Bu müzakere, usule aykırıdır. Başkanlığın bunu 

/ vazıh bir şekle getirmesini, eğer maddenin ko
misyona tekrar gitmesine ihtiyaç hissediyorsa 
komisyon alır maddeyi, komisyona götürür. Bi
ze komisyonun kararı ile yeni bir metin getirir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım... 
ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Mademki, usul 

meselesi ittihaz ettiniz, ben de aleyhte söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Yok efendim, usul meselesi itti
haz etmedim. Usul hakkında söz istedi verdim. 
Buyurun siz de konuşun. 

Yalnız, usul meselesi ittihaz etmedim. Usul 
hakkında bir milletvekili söz istedi takdirimi 
kullandım, söz verdim, usul meselesi itithaz et
medim. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — 89 ncu madde
ye göre mütalâa ettiniz. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 89 ncu maddeyi 
kullanmadım. 

Bir usulsüzlük olduğu iddiasında bulundu, 
cevabımı vereceğim. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Arkadaşlar, iç
tüzüğümüzde ihtisas komisyonlarının vazifesi 
bir meseleyi derinlemesine tetkik edip, bir rapor
la karara bağlayıp buraya sevk etmektir. 

Burada komisyon sözcüsü ve başkanının ve 
komisyon üyelerinin de vazifesi, o kararı müda
faa etmektir, raporu müdafaa etmektir, komis
yonun metnini müdafaa etmektir. 

Burada müzakereler açıldıktan sonra öner
geler verilirse, o zaman önergeleri ister, koanis-
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yon toplanır ve bunların ışığı altında yeniden 
bir değ'işiklik temin edilebilir. Bu da kararla 
olur. 

Görüyoruz ki, yepyeni ve tüzüğe uymıyan 
bir sistemle çalışmaya girdik. 

2 nci maddede,' biraz evvel bu anlayış içeri
sinde müzakere yapıldığı için ve böylece öner
geler verildiği 'için çok şey kaybetti kanun. 

Şimdi, bu 3 ncü maddede de böyle bir de
ğişiklik geliyor. Komisyonun (buradaki vazife
si; raporunda kaTbul ettiği metni müdafaa et
mektir. Eğer muhterem heyetinizden değiştirge 
önergeleri veya fikirler gelirse bunun ışığı al
tında yeniden tadil imkânları arayabilir. O da 
hepsinin, Ihiç olmazsa fikrini sormak suretiyle 
mümkün olur. 

Ben, bu sebeple usule uygun müzakerenin 
devam ettirilmesini dilerim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, usul 
hakkındaki konuşmalarda çok dikkatli davra-
nılmasını ehemmiyetle rica ederim. 

Mecliste şu anda bir kanunun müzakeresini 
icra ediyoruz. Riyaset; bir tarafında komisyo
nu, bir tarafında Hükümeti ve diğer tarafta da 
heyeti umumiyeyi karşısına alarak müzakere
yi idare eder. Komisyonda veya Hükümette iç 
yüzde mevcut bulunan ihtilâflar, görüş aykırı
lıkları Başkanlığı ilgilendirmez. 

Bir komisyon kâmil ekseriyetiyle toplanıp 
karar aldı mı, almadı mı, komisyon sözcüsünün 
yetkisi var mı, yok mu, kaldırıldı mı, kaldırıl
madı mı gibi hususlar «başkanlığı ilgilendirmez. 
Bu Ibakımdan yaptığımız müzakerede Başkan
lığa teröt'tübeden ve edecek ©lan hiçbir usul
süzlük mevzubahis değildir. Arkadaşlarımız 
komisyonu nıuahaze edebilirler, fakat Başkanlı
ğın yapmış olduğu hareketlerde hiçbir usulsüz
lük mevzubahis değildir. 

Ancak, komisyon tarafından verilmiş bulu
nan önergeleri Sayın Fethi Çelikbaş; daha ön
ceden öğrenelim ki, komisyonun yapmak tasav
vurunda bulunduğu değişiklikler de bizce ma
lûm olsun, onun üzerine görüşlerimizi suna
lım, buyurdular. 

Bendeniz de, sözümün başında anlattığım 
gibi, Yüce Mecliste kolaylık yaratmak için, ar
kadaşlarıma, komisyon tarafından değişikliği 
derpiş edilen bâzı madde hükümlerini daha ön
ceden belirtmek suretiyle onların bilgilerine 

sunmak ve müzakereyi ona göre daha rahatça 
devam ettirmek düşüncesi içerisinde bu öner
geyi okuttum. 

Hattızatında önergenin mahiyeti itibariyle 
komisyonun ittifakından çıkmış mı, çıkmamış 
mı, komisyon toplanıp bu hususta ibir değişikli
ğe karar vermiş mi, vermemiş mi, bunlar bizce 
malûm ©lan şeyler olmaması lâzım. 

Komisyon hattızatında 'bir önerge vermişse, 
o önergenin elbette mesuliyeti kendisine raci-
dir ve önergenin, komisyonun birlikte oturup, 
görüşüp bir karara varması ile mümkün olması. 
lâzımgelir, ama bunlar komisyonun iç bünyesi
ne taallûk eden hususlardır. Biz, [burada oturan 
zatı komisyon namına yetkili zat olarak kabul 
ederiz. O bakımdan biz burada; komisyon, Hü
kümet ve Yüce Heyet huzurunda /hakemlik gö
revini icra eden bir mevkideyiz. Diğer ihtilâfla
rı kendi aranızda halledersiniz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Bu 
beyanınıza karşı mütalâam var, müsaade eder 
misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞKÜRÜ AKKAN (İzmir) — Komisyon ifade 

etsin.. 
BAŞKAN — Efendim, komisyon orada, za-

tıâlmiz buradasınız, etsin... Talep ©İmadan; ko
misyon beyanedin, tale!h©knadan; Hükümet 
söyleyin, diye Riyasetçe bir müdâhale vâki ol
maz. Bunları böylece bilelim, rica ederim. Mil
letvekili ısöz ister, veririz. Komisyon söz ister, 
veririz, istemezse vermeyiz. 

HASAN TÜRKÂY (Ankara) — Ama, kür
süyü de kimsenin fuzulî yere işgal etmeye hak
kı yok.. 

BAŞKAN — Yok efendim, Sayın Türkây, 
onu biz takdir ediyoruz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Muh
terem arkadaşlar, Başkandan şu (hususta mü
samahasını rica ediyorum. Biliyorsunuz ki, ta
sarılar, dağıtılmasından muayyen müddet geç
meden Mecliste müzakere edilemez. Ancak ive
dilik ve öncelik karan alındığı takdirde müm
kündür. ivedilik ve öncelik kararı alındığı za
man da yazılı maddelerle Meclis karşı karşıya
dır. 

Şimdi takibedilen usulde, böyle bir tadil 
önergesi için de yeniden ivedilik ve öncelik ka
rarı almalıyız ki, madde yerine bunu müzakere 
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edelim.. Bu tarz bizi iyi neticeye götürmez. 
Başkan buna müdahale etmek hakkını haizdir. 
Siz maddenizi vernıişsiriizdir, müzakere yapılır, 
ondan Sonra tadil teklifleri verebilirsiniz diye 
komisyonu dahi takyidedebilir. Onun için mü
saade ederseniz Başkandan müsamaha rica edi
yorum. 

Ben, muttali olmadığım, dinlemediğim bir 
şeyi; şifahen okunacak bir madde, eski maddeyi 
kaldırıyorum, bu maddeyi igetiriyorum.. Böyle 
bir müzakere tüzüğe aykırıdır, arkadaşlar. Baş
kandan bu hususta müsamahasını rica ediyo
rum. Çünkü, dağıtılması şekle tâbidir, müzake
resi şekle tabidir, ivedilik kararı alınması şek
le tâbidir, ama alınmış ivedilik ve öncelik ka
rarı daihi komisyonun getirdiği metinler hak
kındadır, yeniden getirdiği takrirler hakkında 
değildir. Başkanın bu hususu çok iyi takdir ede
ceği kanaatindeyim, onun için rica edeceğim; 
bu tarz müzakereden iyi netice çıkmaz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yap
mış olduğumuz müzakerede 'hiçbir usulsüzlük 
bahis konunu değildir. 

Elimde Sayın Reşat özarda ve Sayın Musta
fa Uyar tarafından 3 ncü madde üzerinde veril
miş bir değişiklik (önergesi var, bunu okutma
dım. Sayın Fethi Çelikbaş'm, izhar ettiği arzu 
üzerine oktmak teşebbüsünde bulundum, Sırf; 
komisyon biraz sonra maddenin müzakeresi bit
tiği anda şu değişiklik teklifiyle 'gelecektir, Yü
ce Meclis bundan bilgi sahibi olsun ve kanaat
lerini ona göre izhar etsin, diye okutıtum. Vaz
geçiyorum 3 ncü madde üzerindeki değişiklik 
önergesini okutmaktan, 

3 ncü maddede üzerinde müzakere açıyo
rum, daha sonra değişiklik önergelerini okuta
cağım. 

3 ncü madde üzerinde söz istiyen? Yok. 
3 ncü madde üzerinde verilmiş bulunan değişik
lik önergelerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kanun tasarısının 3 ncü maddesinin 1 nci 

fıkrasındaki «Tütün Ekicileri Tanm Satış 
Kooperatiflerine» ibaresinin «Tütün Tanm Sa
tış Koperatiflerine» olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif «derim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Manisa 

Süleyman Çağlar 
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BAŞKAN — Bir diğer önerge var, onu oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
238 sıra sayılı tasarının 3 ncü maddesindeki 

10 yıllık sürenin 5 yıla indirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Reşat özarda Mustafa Uyar 

Aydın tzmir 

BAŞKAN — Diğer bir önerge daha var, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kanun tasarlısının 3 ncü maddesinin 1 nci 

fıkrasındaki 3 yıllık müddetin 10 yıl olarak de
ğiştirilmesini ve aynı maddenin 2 ve 3 ncü fık
ralarının tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Sözcü Geçici Komisyon Başkanı 
Balıkesir Manisa 

Zeki Yücetürk Süleyman Çağlar 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde şimdi 
okutmuş bulunduğum üç değişiklik önergesi 
verilmiştir. Yüce Meclisin dikkat nazarına arz 
ettim. Şimdi aykırılıkları itibariyle teker teker 
okultup Yüce Meclisin oyuna sunacağım. 

(Mustafa Uyar ve Reşat özarda'nın önerge
leri tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon, bu önergeye katı
lıyor musunuz? Kaldı ki bu sualleri sormaya 
mecbur değilim, önerge okunur okunmaz katı
lıp katılmadığınızı yerinizden beyan edeceksi
niz. Katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜIJEY-
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon okunmuş bulunan 
değişiklik önergesine katılmıyor, önergeyi Yü
ce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul eitmiyenler... Değişiklik önergesi kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Geçici Komisyon Başkanı Süleyman Çağ

lar'in 1 nci fıkra ile ilgili değişiklik önergesi 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — önerge Komisyon tarafından 
verilmiştir. Komisyon tarafından verildiği için 
katılmayı tazammun etmektedir. 
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•GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — .Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz?. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY

MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Biraz evvel kabul 
ettiğimiz 2 nci madde ile alâkalıdır önergemiz. 
Arkadaşlarımız tereddüde düşüyorlar, biraz 
evvel arkadaşlarımız da (10) sene olarak bunun 
tashihini istemişlerdi; iki ve üçüncü fıkraların 
çıkması da biraz evvel kabul ettiğimiz 2 nci 
madde ile alâkalıdır. Onun için önergemizin ka
bulünü rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Takdir Meclisindir elbette. 
önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etaniyenler... Değişiklik 
önergesi kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Geçici Komisyon Başkanı Süleyman Çağ-

lar'm ikinci önergesi tekrar okundu). 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Kanun başlığı de
ğiştiği için Sayın Başkanım bu önerge verilmiş
tir. 

BAŞKAN — Komisyon bu değişiklik öner
gesini vermiştir, önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu şekilde redakte edip gönderin 
Başkanlığa, tümü itibariyle redakte edilmiş 
şekliyle okutacağım ve oya sunacağım. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 

Avans 
Madde 4. — Tütün 'tarım satış kooperatif

leri ve birlikleri, ortaklarının Türkiye Cumhn-
riyeti Ziraat Bankasından veya tarım kredi 
kooperatiflerinden sağladıkları kredileri, 3437 
sayılı Kanunun 55 nci maddesine istinaden veri
len -avansları ekim sahalarını ve mahsul durum
larını nazarı itibara almak şartiyle kendilerine 
nakit ve ayın olarak verebilirler. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. önergeler var okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge 

Birlikleri ile Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği kanun tasarısının 4 ncü maddesinin aşa-
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ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Manisa 
Mustafa Ok 

Avans 
Madde 4. — Tütün Tarım Satış Kooperatif

leri ve Birlikleri 3437 sayılı Kanunun 55 nci 
maddesine dayanarak ortaklarına avans verir. 

Bu avans, tütün ekicisinin T. C. Ziraat Ban
kasından doğrudan doğruya ve Tanm Kredi 
kooperatifleri vasıtası ile aldıkları krediler ve 
ortağın ekim yaptığı alan ile ürün durumu göz 
önünde bulundurulmak şartiyle tesîbit edilir ve 
ekicinin paraya en çok ihtiyaç duyduğu mev
simde nakit ve ayın olarak verilir. 

Verilecek avans miktarı ve uygulanacak faiz 
haddi Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği 
tarafından bölge birliklerinin mütalâası alın
dıktan sonra ıher yıl tesbit edilir ve Ticaret Ba
kanlığınca onaylanır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 4 ncü madde

sinde geçen «3437 sayılı Kanunun 53 ncü mad
desine istinaden» ibaresinin, sözü edilen kanu
nun yerini almak üzere hazırlanıp, Yüce Mec
lisçe kabul edilmiş bulunan Tütün ve tütün te
keli Kanununun hükümlerine uygun olarak, 
«Tütün ve tütün tekeli Kanununun ilgil mad
desine istinaden» şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Urfa izmir 
Ramazan Tekeli Şükrü Akkan 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan değişiklik 
önergelerini, aykırılıkları itibariyle, tekrar 
okutup oyunuza sunacağım. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, 
önergemi izah etmek işitiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, sırası gel
sin o zaman söz veririm. 

(Mustafa Ok'un önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon, bu önergeye katılı
yor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok, buyurun, 
mücmelen beyan ediniz önergenizi. 
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MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; önergede, evvelâ düzelt
meyi düşündüğüm bir kısım var; verdiğim 
önergede 3 ncü bendin çıkarılmasını, ona göre 
mütalâa edilmesini istirham ediyorum. 4 ncü 
maddeye şu kısım ilâve edilmiş oluyor : 

«Ekicinin paraya en çok ihtiyaç duyduğu 
mevsimde nakid ve ayın olarak verilmesi...» 

Arkadaşlarım, genellikle avans veya kredi, 
ekicinin en çok ihtiyaç duyduğu zamanda ve
rilmemekte, bu sebeple ekici avanstan veya 
krediden lâyikıveçhile yararlanamamaktadır. 
Esasen bu kanunun hazırlanmasında da bu 
husus nazarı dikkatte tutulmuş ve gerekçede 
sayfa 7 de «Tütün müstahsilinin en ziyade ihti
yaç duyduğu bir mevsimde ortaklarına nakdî 
veya aynî avans vermeleri kabul edilmiştir.» 
denmiştir. 

Görülüyor ki, gerekçede de müstahsilin en 
çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda avansın ve
rilmesi öngörülmektedir. Bunun 4 ncü madde 
içinde zikredilmesi, avansın verilme zamanını 
kanun maddesi halinde tesbit edilmiş olması 
müstahsili, en çok ihtiyaç duyduğu bir zaman
da paraya kavuşturacak ve faydalı olacaktır, 
kanısındayım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Değişiklik Önergesine komisyon 
katılmadığını beyan etti, önerge sahibi, içtü
züğün kendisine verdiği hakka istinaden, müc-
melen beyan etti. 

Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Değişiklik 
önergesi kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İzmir Milletveldli Şükrü Akkan ve Urfa 

Milletvekili Ramazan Tekeli'nin cnerrosi tein*ar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon! önergeye katılıyor 
musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY
MAN ÇAĞLAE (Manisa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Olmaz Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, olur veya olmaz, o bi

zi ilgilendirmez. 
ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — izah etmek için 

söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Şükrü Akkan. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Usuli mese

leler var, 
BAŞKAN — Komisyon niçin katılmadığını, 

mümkün olamıyâcağını usulen beyan etsin efen
dim. Meclis hakemdir Sayın Çelikbaş, «Olmaz» 
diyemeyiz. Ya Meclis «olur» derse... O zaman bi
zim durumumuz ne olur? 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Arkadaşlar, 
4 ncü maddede avans verilmesini mülga kıldığı
mız 3437 sayılı Kanunun 55 nci maddesine bağ
lamışız, atıf yapmışız. Bu kanun mülgadır, müd
det bakımından da olsa bir ay sonra kanunlaşa
caktır. Kaldı ki, Senatoda, Senato Geçici Kar
ma Komisyonu bizim kabul ettiğimiz metni ay
nen kabul ederek gündemine almıştır. Artık 
3437 sayılı Kanun kalmıyacaktır, kalmamıştır. 
Binaenaleyh, 55 nci maddenin tarif ettiği şekil
de avans vermek nasıl mümkün olacaktır? Ne 
demişiz biz? Kanun çıkmadığı için, «yeni kanu
nun avans maddesi hükümlerine göre avans ve
rilebilir» hükmünü getiren bir önerge vermişiz. 

Yeni kanunun, bizim kabul ettiğimiz, 24 ncü 
maddesi de avansı şu şekilde tarif etmiştir: 

«Tekel İdaresi veya diğer alıcılar tarafından 
tütün ekicilerine tarladaki veya toplanmış tütün
leri karşılığı avans vesaire isim ve suretleriyle 
para verilebilir. Bu şekilde verilmiş para, parayı 
verene eşit fiyat ve şartlarla ve bu kanun çer
çevesinde alış için rüçhan hakkı verir. Rüçhan 
hakkına sahibolan; fiyat ve şartın kendisine ve
ya 60 nci madde gereğince göstermek mecburi
yetinde olduğu konutuna bildirildiği andan iti
baren ekici ve rüçhan sahibi alıcı aynı kasabada 
bulunurlarsa bildiri anında, başka kasabalarda 
bulunanlar ise 24 saat içinde kabulünü bildir
mez ise hakkı düşmüş olur. Şu kadar ki, avans 
sözleşmesinin bir sureti, ekicinin cüzdanını aldı
ğı Tekel İdaresine tescil ettirilmiş ise devir mua
melesinden evvel veya devir muamelesi anında 
peşin para aldığı zata veya müesseseye veya he
sabına almış olduğu parayı evvelemirde ödemek 
veya başka suretle tesviye için muvafakatname-
sini ibraz etmekle mükellef tutulur.» 

İşte bu 24 ncü madde kanun olmak üzere
dir. Biz «24 ncü maddeye göre verilsin» diyeme
dik, belki orada madde değişiklikleri olacaktır. 
Bu ihtimale binaen diyemedik. Neye istinaden 
biz verilsin diyoruz? Yeni Tütün ve Tütün Tekeli 
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Kanununda hükümleri tesbit edilmiş bulunan 
avans hükmüne verilsin diyoruz. 

Onun için Komisyon, bu izahatımın ışığında 
tekrar katılıp katılmıyacağını belirtmek mec
buriyetindedir. Çünkü, madde böyle çıkarsa; 
biraz sonra mülga olacak, bu kanun çıkmadan 
mülga olacak bir kanuna atfen hükmü kalmamış 
bir maddeye a,tfen avans verme yoluna gidecek
tir. Bu bizim noktai nazarımızdır. 

Burada, 24 ncü maddede Sayın Ok'un söyle
diği müddetler de tesbit edilmiş bulunuyor; tar
lada iken de verebilir, toplandıktan sonra da 
avans verebilir. O sebeple bu madde değişikli
ği hakkındaki önergeye iltifat etmemiz zaruri
dir, kaçınılmaz bir keyfiyettir. 

BAŞKAN — Sayın Çağlar, zatıâünizden ri
ca edeceğim; burada usulsüzlüğü derpiş edile
bilecek bir önerge okunuyor. Okunduğu zaman 
lütfen dikkatle dinleyiniz ve burada niçin katıl
madığınızı, gerekçesiyle, bildiriniz. Beni de usul 
hakkında şaşırtıyorsunuz. Aslında önerge bir de
fa okunur. Usulü ben tam tatbik ediyorum, fa
kat arkadaşlarımın bâzı ihmallerinden dolayı 
çok müşkülât çekiyorum. 

Şimdi usul; önerge bir kere iki defa okunur. 
tik okunduğu zaman söz istemek hakkınız. O an
da söz istemediniz. İkinci defa okutuyorum; o 
zaman katılıp katılmadığınızı beyan edeceksiniz. 
Katılmadığınız an da, önerge sahibi önergesini 
izah edecek, Heyeti Umumiye de bunda hakem 
göreviyle reyini verecek. 

Şimdi, biraz evvel yerinizden, buradan anlı
yorum, görüyorum; «Bunun hiç ilgisi yok, böyle 
bir atıfta bulunulamaz..» gibi lâflar ediyorsunuz, 
fakat bunu resmen Meclise bildirmiyorsunuz. 
Lütfen. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Şimdi konuşmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Bunun üzerine söz istiyorsunuz. 
Buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Efendim, biraz ev
vel okunan takrire, özür dileriz, katılıyoruz. 
Yanlış anlamıştık. Takrire katılıyoruz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Söz veremem. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Efendim, 

Tüzüğe riayetsizlik bakımından söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
Çünkü, önergeye katılmdığı anda önerge 

sahibinin izah etmesine lüzum kalmıyor, içtüzük 
öyle. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, hukuk, maalesef biraz şekilperest
tir, şekillere riayetkar olmak şarttır. 

Bizim içtüzüğümüz Başkanlığa bir vazife 
vermiştir, aynen okuyorum; 203 ncü maddenin 
ikinci fıkrası: «Bu nizamname ahkâmının tatbi
ki» diyor. Nizamname ahkâmı, hâli müzakere
de olan kanuna atıf yapmak suretiyle bir madde 
tedvin etmeye imkân vermez. Ama, mülga olan 
kanunun yerine geçen kanun, otomatikman tat
bik edilir, bir hüküm olmasa dahi. Çünkü, hu
kuk yalnız kanundan ibaret değildir. Madem ki 
bu yeni çıkacak kanunda avansla alâkalı bir 
madde vardır, ilga ettiğimiz kanunun avansla 
alâkalı maddesi otomatikman yeni çıkacak ka
nunla tatbik mevkiine girer. Yani, tereddüde 
mahal olmıyacak kadar sarihtir bu. Şimdi, çık
mamış bir kanun, hâli müzakerede, ona atıf ya
pacağız... Meclis tatile girebilir, o hiç olmayabi
lir... O zaman ne olacak arkadaşlar? Yani, çok 
rica ediyorum, yeni bir şey bulmayalım. Ka
nun ve hukukun hudutları bellidir, ilga edilen 
kanunun yerine geçen bir kanun avans hüküm
lerini tanzim etmişse, otomatikman mevcut ka
nunumuzda ilga edilen kanuna atıf yapılan hü
kümler mer'i kanun hükümleri içerisinde yürü
tülür. Bunun aksini iddia edecek bir hukukçu 
yoktur. 

Bu bakımdan yepyeni bir usul açmayalım, 
çok rica edeceğim. Tasarıda olduğu gibi muha
faza edelim. Açık ifade ediyorum; ilga edildik
ten sonra bu kanun meriyette girince otomatik
man bu avans hükümleri, tütün tekelindeki hü
kümler yürürlükte kalacaktır, buraya maddeyi 
koymaya lüzum yoktur. 

Ama dediğim gibi, o kanun da çıkmadan 
Meclis tatile girdi, bunda da siz koymadınız, o 
zaman ne olacak arkadaşlar? 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Çelikbaş, siz esasa 
giriyorsunuz. Halbuki, usul hakkında beyanda 
bulunacaksınız. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Geleceğim 
ona da. 

Sayın Başkan, Nizamname hükümlerini tat
bik ile mükellef olduğuna göre... 
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BAŞKAN — «Nizamname» diye bir hüküm 
yoktur, içtüzük,.. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — İçtüzük 
hükümlerine göre müzakereleri idare edeceğine 
göre, İçtüzük hükümleriyle bağdaşmayan, hu
kukla bağdaşmayan takrirleri oya koymaz arka
daşlar. Onun vazifesidir. Yoksa her gelen tak
riri; «Bu benim vazifemdir, oya koyarım, Heye
ti Umumiye hakem olur...» dememek lâzımdır. 
Nitekim, bugüne kadar ki, tatbikatta bâzı Baş
kanlarımız pekâlâ; «Bu takrir içtüzük gereğin
ce muameleye konamaz, oya koymuyorum.» de
miştir. Bu bakımdan rica edeceğim, Saym Baş
kanlık bu takriri muameleye koymasın. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık meseleyi bu 
şekilde mütalâa etmiyor. Çünkü, bundan evvel
ki yaptığımız müzakerelerde de arkadaşlarım 
hatırlarlar; gerek Güzel Sanatlar Akademisi Ka
nununda, gerek iktisadi ve Ticari ilimler Akade
misi Kanununda bâzı atıflar yaptılar. Mesele, 
eğer okurken bu şekilde maluliyet iddiası içinde 
mütalâa edilecekse arkadaşlarımız elbette bu 
maluliyet iddiasında bulunurlar, milletvekilleri 
bu meseleyi dinlerler, hakikaten böyle bir atfm 
hukukan abes olacağı kanaatinde iseler o zaman 
oylarım kullanmazlar. 

Ama Başkan, verilmiş olan bir önergeyi, Mec
lisin hakemliğine başvurmadan, «Böyle bir atıf
ta bulunması hukukan caiz değildir. O sebeple 
muameleye koymuyorum.» diye bir kanaat için
de bulunamaz düşüncesindeyim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Kanaatiniz 
yok o zaman. Kanaatiniz bu oha koyabilirsiniz. 

BAŞKAN — Yok efendim, mesele o. 
Şimdi bir önerge okutuldu, önerge okutul

duktan sonra Komisyon evvelâ katılmadığını 
beyan etti. Sırf ona istinaden onsrge sahibine 
söz verdim, önerge sahibi önergesini izah etti. 
Bu defa da Komisyon iştirak ettiğini beyan et
ti. Yine meseleyi Yüce Meclisin takdiri ile hal
ledeceğiz. 

Saym Şükrü Akkan tarafından verilmiş bu
lunan önergeyi Meclisin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Anlaşılmadı 
efendim. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Maddeyi, metinde yazılı şekliyle oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde metninde yazılı şekliyle kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde Komisyon tarafından redakte 
edilmiş ve Başkanlığa gönderilmiştir. Okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kaİbul edilen önergeler muvacehesinde 3 ncü 

madde aşağıdaki şekilde olacaktır arz olunur. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Manisa 
iSüleyman Çağlar 

Madde 3. — TürMye Tütün Tarım Satış koo
peratif terine ortak olarak girmiyen ekicilere ait 
paralar, bölge birliklerinde alâkadarlar marnına: 
açılacak hesaplara devredilir. Bu şahıslar bölge 
birliMerinin kuruluşu tarihinden itibaren on yıl 
zarfında bölgelerindeki kooperatiflere ortak ol
dukları takdirde paralan hakkında ikinci madde 
hükmü tatbik olunur. 

Bölge birlikleriniın kuruluşu tarihinden iti
baren geçecek 10 yıllık müddet içinde, ortak ol
mak isteğinde bulunmıyanların paraları bu müd
det zarfında talepte bulunmak kaydiyle ancak 
10 senelik müddetin hitamında kendilerine veya 
vârislerine ödenir. Bu 10 senelik müddet içine 
kooperatiflere veya bölge birliklerine her ne 
suretle olursa olsun müracaat etmiyen tütün 
ekicileri veya vârislerinin paralan bu müdetin 
sonunda bölge birlikleri yedek akçe hesaplarına 
geçirilir. 

BAŞKAN — 3 ncü madde, Komisyon tara
fından, kabul edilmiş bulunan değişiklik öner
geleri muvacehesinde bu şekilde redaikte edile
rek Başkanlığa gönderilmiştir. 

3 ncü maddeyi okunan bu şekliyle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kaİbul etmiyenler... 
3 ncü madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Sigorta! 

Madde 5. — Tütün tanm satış kooperatifle
ri bölge birlikleri sigorta şirketlerine iştirak; 
edebilir. 

Tütün tanm satış kooperatifleri ve bölge bir
likleri sigorta acentahğı yapabilir. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isti-
yenler?... 

YAHYA KANBOLAT (Hatay) — Benim 
önergem var Sayın Başkan. 

— 565 — 
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IBAŞKAN — önergemiz var, okutacağım, efen
dim. Daha sonra, müzakere bittikten sonra oku
tacağım. 

HAYRÎ BAŞAR (Tekirdağ) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başar. 
HAYRÎ BAŞAR (Tekirdağ) — Komisyonun 

önergesi varsa ondan sonra konuşayım. 
BAŞKAN — Yok efendini. Kaldı ki o usulü 

tatbik etmiyorum. Kazuist mahiyette içtüzüğün 
hükmü ne iıse onu tatbik ediyorum. 

HAYRÎ BAŞAR (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, 5 nci madde ile 
«Tütün tarım satış kooperatifleri bölge birlik
leri sigorta şirketlerine iştirak edebilir»! diye 
talhdiıdî bir şey koymuşuz. Halbuki, kanunun ge
rekçesinde bu kooperatiflerin ve bölge birlikle
rinin pek çok işler yapabileceği zikredilmiştir. 
Bu işler hakikaten iyi işlerdir. Sonra bu kanu
nun mesnedi olan paraların kesilmesinde ve 
Türkiye efkârı umumiyesinde bu paralarla bir 
tütün bankası kurulacağı gibi bir mevzu da 
vardı. Binaenaleyh, böyle tajhdidî bir hüküm ko
nulursa diğerlerimi de taJhdidederek koymak, 
«•Bankalar iştirak edebilir»!, «ortak olur» fazlan 
gibi veya kanunun gerekçesimdeki birçok mad
deler, tahdidolunaralk, «şu işi, şu iışi yapa[bilir»ı 
diye koymak icabeder. 

Halbuki, aslında kooperatiflerin ne gibi işler 
yapabileceği, bundan evvel Meclislerimizce çıka
rılan Kooperatifler Kanununda vardır. Koope
ratiflerin İhracata kadar dayanan ve çiftçinin 
bütün işlerini yapabilecek (birçok maddeleri, 
kooperatiflerin anayasası olan Kooperatifler Ka
nunu zikretmiştir. Binaenaleyh, orta yerde mev
cut bu gibi gerekçeler varken, mevcut Koopera
tifler Kanununa göre pek çok işleri bu birlikler 
veya bu kooperatifler yapabilecek iken ve ay
rıca bu kanunun mesnedi olan paraların kesil
mesinde ve mevcut 107 000 000 nun toplanma
sında gerekçe olan ve Türkiye efkârı umiyesine 
kadar yayılan «Banka kurmak» gibi falan, bir
çok mevzuları yapabilecek iken yalnız bunu 
tahdidetmek, bu işi yapabilir gibi bir mâna ta
zammum ediyor. Binaenaleyh, bu maddenin ben 
lüzumsuz olduğuna kaanim. Bu kooperatifler ve 
birliklerinin esas Kooperatifler Kanunumun, 
kooperatiflerin ve birliklerin yapabileceği bü

tün işleri yapmasını âmir olduğuma göre, bu 
tahdidi hükmün kaldırılmasına taraftarım. 
Arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayım Kırbaşlı, buyurum efen

dim. 
MUSTAFA OK (Manisa) — Grup adına 

söz istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, eğer İsrar ediyorsanız, 
arkadaşı oturtalım gerisin geri. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Hayır efendim, 
«Şahsım adına dedin» demiyesiniz diye tekrar
ladım. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, benden hemen ev
vel konuşan arkadaşımın mütalâalarının ışığı 
altında bâzı hususları belirtmeyi faydalı bul
duğum için, onun fikirlerini itmamen kürsüye 
gelmiş bulunuyorum. 

Tütün müstahsilinin her türlü hak ve huku
kunun iktisadi ve sosyal inkişafını sağlıyacak 
daha ileri bir görüşe ve çalışma tarzına istina-
deden bir hükmün bâzını bu 5 nci madde teş
kil etmektedir. 

Birlikler, daha evvelden de söylediğimiz gi
bi, sadece hukukî statülerinin tesbiti ile yaşı-
yan unsurlar olmaktan çıkmıştır, bugünkü eko
nomik düzen ve inkişaf eden hâdiseler karşı
sında. Onun için, karma ekonomi prensipleri 
içerisinde bu türlü muhtelif gayeleri içerisine 
alan birliklerin iktisadi yönden kendi bünyele
rinin menfaatleri icabı bâzı salâhiyetlerle teç
hiz edilmelerinde fayda vardır. 

Burada, sadece birliklerin sigorta acenteliği 
yapılabileceği, sigorta şirketlerine iştirak ede
bileceği ifade edilmiştir. Sigorta acenteliği ya
pabileceği hususu bugünkü kooperatifçilik dü
zeni içerisinde mormal bir hususu ifade eder. 
«iştirak» de fevkâlede bir husus, kamuma ko
nacak bir husus değildir. Çünkü, kooperatif
ler, kendi menfaatleri iktizası sermayelerini 
kendi gayeleriyle alâkalı hususlara yatırmakta, 
anamukaveleleri icabı, esasen serbesttirler. Bu
nu, burada madde haline getirmek bence, yeni 
bir şey getirmek demek değildir. 

Eğer kooperatiflere, yeni bir iktisadi ser
besti, kendi kaynaklarını kendi menfaatleri 
yönümdem işletmek hususumda bir şey tanımak 
istiyorsak, bunun genişletilmesinde fayda var-
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dır. Bugün aynı paralelde çalışmakta olan Ta-
riş müessesesi vardır - geçen konuşmamızda da 
.söyledik - Tariş, bundan evvelki çalışma tarzın
dan mütevellit uğradığı birtakım kifayetsiz 
durumunu, yeni inkişaf ve faaliyetiyle biraz 
telâfi etmiş, sadece kendi bünyesinde değil, 
Türkiye'nin iktisadi bünyesinde de esaslı bir 
rol oynamak istikametine gelmiştir. Zaten te
mennimiz de bu olabilir. Statik, içine dönük bir 
durumdan bu kooperatifleri ve birlikleri kur
tarmamızda fayda vardır, ihracat imkânların
dan tutunuz da sigorta şirketlerine iştirak ede
bilir de. özel şahısların, özel sermayenin açabi
leceği - ki, bundan evvelki Tütün Tekeli Kanu
nunda belirttik - bir sigara fabrikasına niye 
iştirak etmesin? Veyahut kendisi müstahsilin 
ve ortaklarının tütünlerini değerlendirmek için, 
gene iktisadi ve ticari bir fonksiyonu niye ifa 
etmesin? O saman bu, güdük bir durum alır. 
Sosyal cephesi muhkem, iktisadi cephesi zayıf, 
inkişafı tahdidedilmiş bir durumda kalır. Bu 
bakımdan, çalışan bu türlü müesseselerin ışığı 
altında bu maddenin genişletilmesinde fayda 
vardır. «Sigorta acentalığı yapabilir» deniyor. 
Acentahk mühim bir şey değildir. «Sigorta şir
ketlerine iştirak» bu da mühim bir şey değildir. 
Ne diye kendisi bir sigorta şirketi kurmasın? Ku
rabilir. Bu fıkra dahi bu maddeden esirgenmiş
tir. 

Bu bakımdan, ileride yeni teklifler karşısın
da kalmamak için iktisadi inkişafımızla ve ik
tisadi hayatımızla paralel bir yaşama hedefine 
kooperatiflerin ve birliklerin - bunlar küçümse
necek teşekküller değildir - ulaşması için ken
dilerine iktisadi serbestlik vermek üzere, gerek 
işletmeye ve gerek icabediyorsa imalât gibi 
yönlerden, maddenin genişletilmesinde fayda 
mülâhaza ediyoruz. 

Saygılarımızı sunarız. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok C. H. P. 
Grupu adına, buyurunuz. 

6. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA OK 
(Manisa) — Değerli arkadaşlarım, C. H. P. ola
rak kooperatiflerin ve birliklerinin doğrudan 
doğruya sigorta ve banka kurabilmesi tarafta
rıyız. Gerçi, 2834 sayılı Kooperatifler Kanunun
da bunları yapabilir kaydı mevcuttur, öyle 
söyleniyor; eğer 2834 sayılı Kanuna göre me
sele ele alınsaydı, böyle aynca bir kanunun çık
masına lüzum yoktu. Tariş ayrı bir kanunla 
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kurulmamıştır. Pisko Birlik, Çuko Birlik ayrı 
tür kanunla kurulmamış, 2834 e istinaden ku
rulmuştur. O halde Tütün Tanın Satış koope
ratifleri için neden ayrıca bdr kanun çıkarılmak 
lüzumu duyulmaktadır? Sadece toplanmış olan 
107 604 000 liranın nasıl kullanılacağı mesele
sini halletmek için mi bu kanun getirilmekte
dir? Tahmin etmiyorum. Esasen çok geniş 
bir kütleyi ilgilendirdiğinden ve her sene tü
tün konusunda 1,5 - 2 milyar lira döndüğünden, 
böyle geniş bir işi yürütebilmek için bu camia
ya banka kurmak ve sigorta kurmak ve bunla
rı çalıştırmak .imkânları sağlanmalıdır. 

Daha evvel arz ettim, tütün ekicileri ban
ka kredilerinden büyük nisbette mahrum kal
maktadırlar. Kredinin asıl büyük kışımı 82 
ihracatçıya verilmektedir. O halde, ekicileri 
kredi yönünden daha geniş imkânlara kavuş
turmak için kendisinin bir banka kurmasına 
ve çalıştırmasına imkân sağlamak yerinde bir 
hareket olacaktır. 

Bu bakımdan, C. H. P. Grupu olarak, 
«2834 sayılı Kanunda vardır» düşüncesiyle 
kooperatiflerin banka ve sigorta şirketleri kur
maları hususunun bu kanunda zikredilımemesi 
doğru olmaz kanısındayız. Ayrı bdr madde ola
rak bunu zikretmek faydalıdır, illâki «2834 te 
vardır, niçin zikredelim» fikrine karşı yine şu
nu arz ediyoruz: Zaten tütüncülerin koopera
tifler ve birlikler kurması 2834 sayılı Kanuna 
göre mümkündür. Mümkün olduğuna göre, 
niçin böyle ayrıca bir kanun çıkarılmakta
dır? Ayrı bir mahiyeti vardır, ayrı bir önemi 
vardır, geniş bir kütleyi ilgilendirmektedir, 
büyük bir malî portesi vardır. Medem ki bir 
kanun çıkarılıyor, biraz sonra ihraç ve ithal 
imkânlarından da bahsedeceğiz, bu hususların 
da ayrıca bu kanunda zikredilmesi ve bir mad
de halinde belirtilmesi faydalıdır ve lüzumlu
dur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok, önerge

nizde bir madde olarak zikredilmiyor. .5 nci 
maddenin değişikliğe uğramış şekli olarak ve
rilmiş önerge. 

Sayın Yahya Kanbolat, T. i. P. Grupu adı
na, buyurunuz. 

T. i. P. GRUPU ADINA YAHYA KANBO
LAT (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri, tasarıdan 5 nci maddenin çıkarılması 
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hususunda ısrar ©deriz, Kooperatif 'bölge bir
liklerine, sigorta şirketlerine iştirak (hakkının 
verilmesini ve bununla da kalınmıyarak sigor
ta acentalığı kurma yetkisinin tanınmasını pek 
çok sakıncalı bulmaktayız. 5 nci maddede kas-
ıdedilen amacın zirai sigorta olduğunu iddia et
mek mümkün değildir. Çünkü, maddenin ted
vin Şekli çok geniş tutulmuştur. Maddede 
«sigorta şirketlerine iştirak» denmektedir. 
Kooperatif Bölge Birliklerinin kendi varlıkla
rını sigorta ettirmeleri normaldir ve bunda 
zorunluk vardır. Ama Kooperatif Bölge Bir
liklerinin sigorta şirketlerine iştirak edebilme
leri hususu ise bambaşka bir konudur ve koo
peratifin iştigali dışında kalmaktadır. 

Demek isteriz iki, kooperatifin sigortacı
lık yapması, kooperatifin asli bir vazifesi de
ğildir, prensibine yabancı bir konudur. İkti
sadi Devlet Teşekküllerinde bu iştirakler ko
nusunda yapılmış hataları buraida tekrarlama
yı doğru bulmamaktayız. Esasen bugün bu te
şekküllerde Ibile kendilerine yabancı düşen işti
gal konularındaki iştiraklerini peyderpey tas
fiye etmek eğilimindedirler. Bu durum bir 
vakıa iken, hangi sebep ve endişelerle aynı ha
tayı burada tekrarlamayı faydalı bulmakta
yız? 

iştigal konusuna yabancı düşmüş iştirakler, 
İktisadi Devlet 'Teşekküllerinde zararlı olmuş
tur. Kooperatif Bölge Birliklerinin iştigali dı
şında kalan böyle bir hakkın, kooperatiflere 
zarar yerine, fayda getireceğini nereden bil
mekteyiz? Ve bu iştirak hakkı, mevcut tec
rübelere, tam anlamı ile, aykın düşmektedir1 

ve memleket olarak geçirdiğimiz tecrübeler
den yararlanmamak demektir. 

5 nci maddede güdülen amacın zirai sigor
ta olduğu iddia edilse bile -iki, böyle bir iddia 
mümkün değildir - bunu zararlı görmekte ve 
kooperatifin iştigal konusu dışında bulunmak-
yız. 

Düşüncemizi bir örnekle açıklamak isteriz: 
Tekel idaresi 'Taşova'da, günde 36 - 37 ko

çanı ekiciden satınalmaktadır, mubayaa ritmi 
ağırdır. Şimdi Tekel idaresi tütün mubayaası
nın yanında, bir de Taşova 1da şeker alış - ve
rişi yapmaya kalkışsa, bunu hiç olumlu kar
şılar mıyız? Halihazırda bile, Taşovalı tütün 
ekicisi Tekelden müştekidir, baş fiyat sembo-
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lik kalmaktadır. Böyle bir durum var iken, Te
kel idaresinin bir de şeker ticareti ile uğraşma
sını hiç kimse mâkul göremez. Gerçi, tütün mu
bayaası ve şeker alış - verişi ticarettir, ama ko
nular ayrıdır. Bunun için kanunla da olsa, şe
ker ticaretinin Tekel İdaresine verilmesi husu
su hiç kimsenin aklına gelmez. Bu kanun tasa
rısında da durum aynıdır. Kooperatif bölge 
birliklerinin hem tütün ticareti ve hem de si
gortacılık yapmaları doğru olamaz. 

Bu nedenlerle, 5 nci maddenin tasarıdan çı
karılmasını çok faydalı bulmaktayız. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, buyurunuz 
efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar; 

Şimdiye kadar, gerek 'Tütün ve Tütün Teke
li Kanunu, gerelkse Tütün tarım satış koopera
tifleri ve birlikleri hakkındaki kanun tasarısı, 
evvelemirde tütün ekicilerinin durumunu devam
lı olarak iyileştirmek maksadını gözetiyor. Key
fiyet bu olunca, bunun kararında niçin koope
ratiflerin ve birliklerinin yetkili organlarını se-
lâhiyetli tanımıyoruz da, kanuna kısıtlayıcı hü
kümler getirmek lüzumunu hissediyoruz? Ben 
bunu takdir etmekten şahsan acizim. 

Hele, benden evvel ikonuşan sayın hatibin 
noktai nazarını hiç de isabetli bulmak imkânı 
yoktur. Bu kooperatiflerin birer organı var, 
birliklerinin organı var. Bunlar kendileri, me
selâ bir tütün imalâtına geçmeye karar verirler
se, kanun müsaidolur da, bunda ekicilerin fay
dasını, menfaatini görürlerse niçin yapmasın
lar, arkadaşlar Yine bunlar, mallarını doğ
rudan doğruya dış piyasalara satmak suretiyle 
değerlendirmek isterlerse, buna niçin mâni olun
sun? Yine bunlar mallarını, kendi ortak ol
dukları sigortalar vasıtasiyle veya bizzat kura
cakları sigorta şirketleri vasıtasiyle sigorta et
tirmek isterler, buna karar verilirse niçin mâ
ni olalım? Bu hakımdan, biraz müstahsili âde
ta vesayete muhtaç bir durumda görme noktai 
nazarından ileri geliyor. Ben şahsan bu görüşe 
katılmıyorum. 

2834 sayılı Kanun 1933 te çıktığında bu koo
peratif ve birliklerine, bakınız, ne kadar geniş 
haklar tanımış, 2 nci maddesinde «şunlar yapı
labilir» diyor; vazife veriyor: 
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«A) Ortakların ürünlerine devamlı pirim 
ve alıcılar bulmak, lüzumunda bu ürünleri ham
madde olarak işlemek ve böylece elde edilen 
maddelerin satışını yapmak. 

B) İç ve dıştaki aracılara giden kazancı, 
üretmenlere malederek durumlarını yabancı ül
kelerdeki üretmenlere karşı kuvvetlendirmek. 

O) Piyasada düzen verici bir yer alarak, 
fiyatların zararlı dalgalanmalarının önüne geç
mek; ürünlerin yoğaltım piyasasında en iyi fi
yatlarla satışını başarmak. 

D) Yurt ürünlerinin standartlaşmasında, 
üretmenlerle çıkartçılara düşen ödevleri gerçek
leştirmek. 

E) Ortakların üretim ihtiyaçlarına yarıyan 
her çeşit araç ve yaraçları toptan ucuz olarak 
edinip dağıtmak gibi, çıkart ürünlerini ucuza 
maletmek, kalitesini iyileştirmek, satış kapasi
tesini artırmak ve bunların arzı ulusal piyasa
larda en iyi fiyatla satışını sağlamaktır.» 

1933 yılında, bu kadar geniş imkânlarla teç
hiz edilen kooperatifler ve birlikleri, şimdi daha 
geriye doğru götürülmek düşüncesi katiyen 
doğru değildir. Bu kanunun tedvin edildiği ta
rihte, memleketimizde millî bankacılık ve millî 
sigortacılık gelişmediği içindir ki, vazı-ı kanun 
o sebaple derpiş etmemişti. Eğer tütün ekicile
ri kooperatiflerinden her hangi biri veya âzası 
olduğu birlik, kendi mallarını, hattâ diğer bir
lik veya kooperatiflerin mallarımı - hesabını ki
tabını yapar - kendi kuracakları bir sigorta şir
ketinde sigorta etmekte menfaat görürse, bunu 
yapabilmelidir. Bunlar, kendileri bir banka kur
mak suretiyle, kredi vermek, mevduatını yatır
mak ve saire işlerini kendi bakımından faydalı 
görürse yapabilmelidir. Nitekim, hiçbir kanun 
olmasa, şeker sanayiinin gelişmesi ile birlikte, 
sadece mer'i mevzuat gereğince Maliye Bakan
lığından, bâzı ahvalde. Şeker sanayiinin bağlı 
olduğu bakanlıktan izin'almak suretiyle Şeker 
Fabrikaları İTmum Müdürlüğünün teşebbüsü al
tında Şeker Sanayii Şekerbankı, Şeker Sigorta
yı kurmuş ve büyük gelişmeler kaydetmiştir, 
arkadaşlar. 

Köylerde paranın yastık altında veya küpte 
kalmasını ortadan kaldırmış, bankaya getirmiş
tir arkadaşlar. Memleketimizde müstahsile inme
diğiniz müddetçe, müstahsilin ayağına giderek 
mevduatını bankalara çekmenin mekanizmasını 
kuramadığımız ve onun muhtaç olduğu malları 

en müsait şartlarla ayağına götürmenin imkâ
nını müesseseleştirmediğiniz takdirde, Devlet 
sübvansiyonu ile bu işin hakkından gelmeye im
kân ve ihtimal yoktur. 

Bu bakımdan, bırakınız, imkân veriniz, hiç 
bir tütün ekici kooperatifini veya birliğini «Sen 
şu işi illâ yapacaksın, banka kuracaksın, sigorta 
şirketi kuracaksın» diye mecbur etmiyoruz. Ama 
onlar kendileri düşünür, taşınır, çok dirayetli 
idarecilerin elinde bulunurlar ise yapsınlar, bu
nun kanun yolu ile kapısını kapatmayınız Eki
ci böyle korunur arkadaşlar. Ekiciyi başka tür
lü korumak tamamen sunidir. Ekici, sağlam bir 
bünyeye sahibolmakla korunur. 

isviçre'de Devletin hiç alâkası olmadan Vol£ 
adı altında, ekicilerin kurduğu kooperatifleri 
ve federasyonları tetkik ettim. Devlet böylesini 
yapamaz, arkadaşlar. Aldığı malları en ucuza, 
en iyi ve kaliteli olarak almak, sattığı malları 
değerlendirmek suretiyle müesseseleştirmişler; 
ama bunu kooperatif prensiplerine sadık kala
rak yerleştirmişler. 

itiraf edelim ki, bizim Tarım Satış Koopera
tifleri Kanunumuz, kooperatif prensiplerine 
yüzde yüz sadık değildir, kanun öyle çıkmıştı. 
Müşterisi olmıyan, âzası olmıyainın malını da 
değerlendirir, bazen kendi âzası malını vermez, 
dışarda üç kuruş fazlaya satar. Aradan bu ka
dar sene geçmesine rağmen, birçok başarılı işler 
yapmıştır, ama kooperatifçiliğin gelişmesine mu
vazi olarak daha fazla işler yapmak imkânı var
ken yapamamıştır. Sebebi; kooperatif prensip
leri yüzde yüz kanuna hâkim değildir. 

Bu bakımdan, müsaade ederseniz bu madde 
eğer 2834 sayılı Kanunda bu hükümler mevcu-
dolmadığı için konuyorsa, 2834 te mevcudolimı-
yan diğer faaliyetlere de girebilmek imkânını 
verecek şekilde genişleterek koyalım, arkadaş
lar, asla daraltmıyalım. Banka kurabilsin, ima
lât 2834 sayılı Kanunda var. Arkadaşlar, 2834 
sayılı Kanunun saymadığı, fakat ekiciler yö
nünden kendi kararlariyle tahakkukunda fayda 
umulan faaliyet kolları çıkarsa, ekonomi alanın
da - ki sigorta alanı öyle, bankacılık alanı öyle, 
ihracat yapabilir, ayrı madde koymanıza hiç 
lüzum yok - eğer 2834 sayılı Kanunun tadadet-
tiği hususların dışında kalan ve kendi salahi
yetli organlarının kararı ile yapmaya karar ve
rip de ortaklarını menfaatdar kılmak istiyen 
kooperatifler çıkarsa bunların önünü açalım ve 
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kooperatifleri böylece geliştirelim, asla bunu 
önlemıiyelim. 

Şimdi, arkadaşlar idarecinin ekonomide hiç 
rolü yok mudur? Birtakım sigorta şirketlerine 
ortak olmuş, muvaffak olamamış.. Kararı isa
betli vermemiş. 

İsabetli verilmiyen karar; ister Devlet ver
sin, ister şahıs, ister kooperatif, ister sendika 
versin, sonu hüsrandır. Kararı isabetli vermek 
şarttır. Bunu düşünmüyoruz, kötüleri misal ge
tirerek, pekâlâ muvaffakiyete götürebilmeleri 
mümkün olan dirayetti idareciler geldiği zaman 
şu işe başlıyalım, diyecek bakacak ki, kanun 
elini, kolunu bağlamıştır... Bu, olmaz arkadaş
lar; kooperatifçilik böyle gelişmez. Müstahsilin 
menfaatini korumak, kooperatifçiliği geliştirmek 
istiyorsak; onların yetkili organlarına ki, 2834 
sayılı Kanunla Ziraat Bankasının da murakabe
sine tabidir, muayyen ölçüde Ticaret Bakanlığı
nın da murakabesine tabidir; 2834 sayılı Kanun
da satış kooperatifleri ve birliklerinin yapması
nın sarahaten yer almadığı faaliyet kolları varsa, 
ikmalen onu buraya koyalım, asla bunu geri gö
türecek bir karara varmıyalım muhterem arka
daşlar. Bunu bilhassa rica edeceğim; ama demin 
arz ettiğim gibi bu, kooperatiflerimizde vazife 
alacak arkadaşların dirayetli, bilgili, müteşefbbis 
karakterde elemanlar olmasına bağlıdır. 

Efendim, böyle elemanlar gelmezse... Ortak
lar onu düşünecek, arkadaşlar, hissedarlar düşü
necek; bakacak ki, idare heyeti, kendine getir
diği bilanço ile satmaldığı mallan değerlendir
mekte gayrimuvaf faktır, diyecektir, aman... 
Umumi Heyet karar da verebilir, anasözleşmeye 
madde konur ki, eğer banka faaliyetlerine geç
mek istiyorsa, Umumi Heyetten karar çıkar, si
gorta işine girecekse Umumi Heyetten karar 
çıkar. Dâva, bu işi şevki idare edebilecek dira
yetli elemanların mevcudolmasma bağlıdır. Bu
nu hiç kaale almadan, böyle bir dirayetli idare
nin verebileceği ihtimalini dahi düşünmeden me-
nedici hükümler koymak, kooperatifçilik hare
ketine ve dolayısiyle müstahsılların menfaatine 
aykırıdır. Buna imkân vermiyelim, bunu bilhas
sa rica edeceğim. 

Eğer bu sigorta mevzuu hakikaten 2834 sa
yılı Kanunda tasrih edilmediği için burada yer 
almışsa, bir şey demiyorum, yani sigortanın bir 
başka özelliği mi var, bankacılık da muvaffak 
olmak isterse yapabilmeli, yok böyle değil de, I 

cari muamelelerde tütün sigorta ettirilir, onun 
istifadesidir, kooperatif ve birlikler sağlasmdan 

I ibaret ise; bunu biraz açalım, arkadaşlar; bu ka
dar dar tutmıyalım, derim. 

Bu, Türkiye'de müstahsilin organize edilme-
! sinin başarılı yolu olacaktır, ama tekrar ediyo

rum, eleman meselesidir, şevki idarede dirayetli 
idare meclisi ve başkanlar meselesidir. 

Şimdiye kadar biz bunun üzerinde durmadık, 
durmuyoruz, kooperatifleri kendi kendine işli-
yen mekanizma zannediyruz.. Hayır, arkadaşlar. 
Kooperatifler, anonim şirketler ve diğer şirket
ler ve saireler, Devlet, o da kendi kendine işle
miyor. Hep adam meselesidir. Ama çok rica ede
ceğim; artık kooperatifler içerisinde yetişmiş, 
müteşebbis tipte insanların değeri anlaşılmaya 
başlamıştır, başlarına getirdiklerine gayet iyi 
ücretler veriyorlar ve hakikaten başarılı işler gö
rüyorlar. Bugüne kadar kurulan koperatifler, 
tam prensiplere sadık olmamakla beraber, 
Tarişin imalât sahasında başarılı çalışmaları var
dır, arkadaşlar, memleketi fiilî inhisardan kur
taran imalâta geçmiştir. 

Bu bakımdan komisyon bu maddeyi yeniden 
bir tetkik etsin, bu madde mühim bir madde, ar
kadaşlar. 2834 sayılı Kanun gereğince muamele 
yapacak; o belli, ama o kanunun çıktığı sırada 
Türkiye'nin ekonomik şartlarına göre, koopera
tiflerin yapabileceği işlerden sayılmayıp da ar
tık bugünkü eknomik şartlarımız içinde yer al
ması mümkün olan hususlar burada tadadedile-
bilir ve bunu behemahal yapmak lâzımdır. Çün
kü kooperatifçiliğin gelişmesi kapıyı aralıklı 
açarak, sonuna kadar açmamakla yürüyecek bir 
konu değildir. Bizde şartlar biraz müsaittir; şah
si kanaatim odur ki, kooperatifler organları vası-
tasiyle kendi kararlariyle, kanunen mecbur et
miyoruz, çeşitli ekonomik faaliyetler de, kendi 
işlerinin gelişmesiyle alâkalı ekonomik faaliyet
lerde bulunalbilmelidir. 

Elbette tarım satış kooperatifi, makina imal 
eden, hele kendi kullanmıyacağı bir makina ise, 
bir fabrikanın kurulmasına ortak olmıyacaktır, 
o, kendi takdirine bağlı kalacaktır, bu yollar 
açılmalıdır; kooperatifçiliğin gelişmesi ve müs
tahsilin hayat standardının istikrarlı olarak 
yükseltilmesinin teminatı, launu müesseseleştir-
mektir. Bunu sağlamak lâzımdır. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Çağlar, 
buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Muhterem arka
daşlar; 5 nci madde üzerinde konuşan arka
daşlarımızın mütaaddit mütalâaları bulundu. 

Hayri Başar arkadaşımız ve Mustafa Ok 
arkadaşımız kuracak olduğumuz müessesenin 
bankalar kurabilmesi veya kurulacak olan ban
kalara iştirak etmesi lüzumunu ortaya attı
lar. 

Muhterem arkadaşlar; Türkiye'de 2834 sa
yılı Kanuna göre kurulmuş olan ve faaliyette 
bulunan 24 tane tarım satış kooperatifleri
miz vardır. Bunların birçokları bankalara iş
tirak halindedirler. Birçok anonim ortaklık
lara iştirak etmişlerdir. Mâni bir müeyyide 
yoktur. Kuracağımız bu müessese bun
dan böyle banka kurulmasında, gerek ku
rulacak olan bankalara iştirakte, gerekse men
faatini icabettiren konusuyla alâkalı hsr hangi 
bir kuruluşa iştirak edebilecekleri glibi, ken
dilerinin bizatihi banka dahi kurabilecek
leri de aşikârdır ve şimdiye kadar ki, tatbi
kat da bu istikamettedir. Binaenaleyh Komis
yonumuz, yeni bir madde tedvinine veya 5 ncl 
madde bünyesinde buna bir sarahat vermeye 
lüzum olmadığı kanaatindedir. 

Sigorta şirketleriyle alâkalı olan müta
lâaları, 7397 numaralı sigorta şirketlerini 
murakabe eden Kanunun maddesine müstenit 
olarak ifade ediyorum; sigorta şirketlerinin 
acentalığmı yapmak veya iştirak edebilmek. 
için kanununda veya tüsüğünde - burada ana-
mukavele olacak - sarahat olmasını şart koş
maktadır. Yani 7397 sayılı Kanun der ki; 
acentalık yapabilmesi, her hangi bir sigortay?, 
iştirak edebilmesi için kanununda veya tüzü
ğünde sarahat olması şarttır. Biz bunun için
dir ki, anamukavelenameyi bırakmadık, kanu
na daha fazla kuvvet verebilmek için bunu bu 
şekilde getirmiş bulunuyoruz. 

Kendi müstakillen sigorta kurma 'keyfiyeti, 
hakikaten kanunumuzda bu hususta boşluk 
vardır, arkadaşlarımızın her hangi birisi tak
rir verirse Komisyonumuz iştirak edecektir. 

Tabiî, İşçi Partisi sözcüsü arkadaşımın mü
talâalarına Komisyon olarak iştirak etmek 
mümkün değildir. 5 nci madde üzerindeki vâki 
konuşmalara Komisyonumuzun bu istikamet

teki cevaplarını arz eder, hürmetlerimizi su
narım, 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı buyuru
nuz efendim. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa) — Muhterem arkadaşlarım; bu 5 nci 
madde, kooperatifler için sigorta şirketlerinde 
acentelik tesisini, sigorta şirketlerine iştirak 
imkânını kanuni bir müeyyideye bağlamak 
maksadiyle getirilmiştir. Fakat maddeyi 
genişletmekte biz fayda görüyoruz. Hükümet 
olarak maddeyi tütün konuları ile alâkalı, 
yani koopeartiflerin kuruluş maksadına uygun 
iştiraklere yer verecek şekilde genişletmekte 
fayda mülâhaza ederiz. Bir nevi istisna mâ
nasına sigorta şirketlerinden bahsetme yerine 
bu iştirakleri daha geniş tutmakta fayda 
düşünüyoruz. O maksatla getirilecek takrire . 
katılacağız. Arz ederim. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Mustafa Ok, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA OK 
(Manisa) — Arkadaşlar, doğrudan doğruya 
sigorta şirketi kurmaları kaydını kanuna ge
tirmek uygun olacak. Yalnız iştirak ile iktifası 
doğru değildir. Şimdi, sigorta isterse tarım si
gortası olsun, isterse başka maksatla, başka 
maksada hizmet eden sigortaJlar olsun, lüzumlu
dur. Lüzumu üzerine birkaç vesika arz edece
ğim : 

Meselâ, ekicilerden balya başına bir şirket, 
firma 47,5 kuruş, diğer biri 60 kuruş, diğer biri 
12 kuruş sigorta karşılığı, bir başka tütün tüc
carı balya başına 150 kuruş, bir başka tütün 
tüccarı balya başına 325 kuruş sigorta karşılığı, 
bir diğer tüccar da 200 kuruş vermektedir. 

Daha elimde birçok misaller var. Ekiciden 
balya başına sigorta karşılığı kesilen paralar 
çök çeşitlidir. Hattâ miktarı 12 kuruştan 325 
kuruşa kadar değişmektedir. O halde kooperatif
lerin bizzat sigorta kurmaları veya iştirakleri 
daha doğrudur. Ekiciyi bu tarz lüzumsuz ve 
yüksek derecedeki kesintilerden kurtaracaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 2834 sayılı Kanunda, 
«banka kurabilir veya sigorta kurabilir»! kaydı 
yoktur. O halde bu ilki hususun maddede zikre
dilmesi 2834 sayılı Kanunu daha da ileri bir 
noktaya getirmek manasınadır. Banka kurması
nın lüzumunu biraz evvel arz ettim, ıbir başka 
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misal daha, zikretmek istiyorum. İzmir'de Gü-
müldür diye yemi yeni narenciye yetiştiren bir 
yerimiz vardır. Burada bir kooperatif kurulmuş
tur. Evvelâ narenciyenin kilosu 50 - 60 kuruşa; 
satılırken kooperatif kurulduktan sonra 124,5 a 
çıkarılmıştır ve 2 000 000 liralık ihraç imkânını 
sağlamıştır. Fakat bu kooperatife verilen kredi 
yalnız 200 000 liradır. Yani ihraç imkânını sağ
ladığı 2 000 000 un 1/10 u kadar kredi veril
miştir. Halbuki, Sayın Ticaret Balkanı burada
dırlar; tütün ihracatçısına verilen kredi, her ih
racatçının sağladığı döviz miktarının yarısına 
kadar yükselmektedir. Tütün ihracatçısına sağ
ladığı dövizin yansına kadar kredi verilirken, 
GümüMür'deki narenciye kooperatifin© sağladığı 
ihraç imkânının sadece 1/10 u nisbetinde kredi 
verilmiştir. 

Görülüyor ki, kooperatifler maalesef lâzım-
gelen ilgiyi kredi bakımından görememektedir
ler. O halde tütün tarım satış kooperatifleri da
hi aynı derecede ilgisizlikle karşılanabilirler. Bu 
mjaddede, kendilerinin de doğrudan doğruya 
(bir banka kurmaları veya bir sigorta şirketi 
kurmaları veyahut iştirakleri zikredilirse, ekici
nin daha lehine bir şekilde çıkarılmış olacaktır. 
Bu yolda C.H.P. olarak bir önergemiz mevcut
tur. Sayın Komisyon Sözcüsü ve Sayın Ticaret 
Bakanı bu maddenin genişletilmesinin yararlı 
olacağı görüşünü benimsemişlerdir. O halde 
(önergemize iltifat edilirse bu istikametteki di
lekler yerine getirilmiş olacaktır. Esasen banka 
kurulması hususunda da daha evvel teşebbüsler 
yapılmış, meıselâ elimizde Türk Tütün Ekicileri 
Bankası diye bir kanun teklifi hazırlanmış, fa
kat daha önceleri de arz ettiğimiz gibi bunlar 
çıkarılmamıştır. Ama çok uzun zamandan beri 
tütüncülerin kendilerine hizmet edecek bir ban
kaya ihtiyaıç duyulmuştur. Bugün bu ihtiyaç 
daha da çoğalmıştır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — 5 nci maddenin üzerinde müza
kerenin yeterli olduğuna dair önerge vardır, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
5 nci madde üzerindeki konuşmaların yeter

liğin© karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Gümüşane 
Sabahattin Savacı 

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

Madde üzerinde verilmiş bulunan değişiklik 
önergelerini, aykırılıkları itibariyle sırasiyle 
okutuyorum. 

Başkanlığa 
Beşinci maddenin kanun tasarısı metninden 

çıkarılmasını arz v© teklif ederim. 
Hatay 

Yahya Kanbolat 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tütün tarım satış kooperatifleri ve bölge 

birlikleri ile Türkiye tütün ekicileri genel bir
liği kanun tasarısının 5 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Manisa 
Mustafa Ok 

«Madde 5. — Tütün tanım satış kooperatif
leri, bölge birlikleri ve Türkiye tütün ekicileri 
genel birliği 440 sayılı Kanun esaıslanna göre 
banka ve sigorta şirketi kurabilirler veya ban
kalara ve sigorta şirketlerine ortak olabilirler. 
Banka şubesi açabilirler ve sigorta acentalığı 
yapabilirler.»! 

Salyın Başkanlığa 
5 nci maddenin ajşağıaki şekilde tadilini arz 

ve teklif ederiz, 
Madde 5. — Tütün satış kooperatifleri ve 

birlikleri analsözleşmelerinde yer alacak esaslar 
dâhilinde üyelerin mahsullerini değerlendirme 
konusunda bankacılık ve sigortacılık işleriyle de 
iştigal edebilirler. 

Burdur Eskişehir 
Fethi Çelikbaş Hayri Başar 

Başkanlığa 
5 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Tütün satış kooperatifleri birlikleri kuruluş 

maksadına uygun kuruluşlara ortak olabilir ve
ya ortaklıklar kurabilir, sigorta şirketlerine iş
tirak edebilir veya sigorta şirketi kurabilir. 

Tütün satış kooperatifleri ve birlikleri sigor
ta acentalığı yapabilir. 

Burdur 
Faik Kırbaşlı 
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Salym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 5 nci maddeye aşağıdaki 

fıkranın eklenmesini saygıyla arz ederim. 
îzmir 

Zeki Efeoğlu 

«Kooperatifler müstahsilin menfaatini koru
mak suretiyle kendi bünyesine uygun her türlü 
işleri yapabilirler.» 

BAŞKAN — önergeleri teker teker okutup 
Yüce Meclisin oyuna sunacağım. 

Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'ın öner
gesi tekrar okundu,) 

[BAŞKAN — Komisyon?... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY

MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon?... 
GEÇİCİ KOMtSYON BAŞKANI SÜLEY

MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Eskişehir Milletvekili Hayri Basar ve Bur

dur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon... Katılıyormusunuz? 
GEÇİCİ KOMtSYON BAŞKANI SÜLEY

MAN CAĞLAR (Manisa) — Katılmıyoruz. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — önergemizi 

izah edebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PETHt ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, takririmizde dikkatinize sunmak is
tediğimiz, bilhassa mühim bir konu şudur; bu
nu, şimdi bu müzakerelerde bir imkân açmak 
maksadiyle getirmiş bulunuyoruz. Ama bu im
kânı muayyen kayıt ve şartlar içerisinde de
ğerlendirmenin tabiî bulunacağı aşikârdır. Bu 
da; anasözleşmeye konulacak hükümlerle belli 
olur. 

Anasözleşmeler, daha dikkatle hazırlanır, 
vekâletin tasdikinden geçer. Bu itibarla, koo
peratiflere bu çeşit faaliyetler imkânını açar
ken, bunun hangi şartlar, hangi kayıtlar içeri
sinde yürütüleceğinin bir yerde yer almasında 
katî zaruret var. Bu da ancak anasözleşme 
olabilir. 

Anasözleşmede Bakanlık ve kooperatifler, 
birlikler hangi hususlar içerisinde hangi şart
lar içerisinde, ne çeşit merasimden geçmek su
retiyle bu işler yapılsın isterlerse ona ait hüküm 
koyabilecektir. O olmadığı takdirde bâzı suiis
timallerin ortaya çıkarak hakikaten beklenme
dik neticelerin alınması pekâlâ mümkündür. 
Çünkü, tatbikatta kooperatif idarecilerimizin 
daima kifayetli idareye sahibolduklarını iddia 
etmek imkânı mevcut değildir. 

Bu bakımdan bir bağlama limanı gibi şart
ların, esasların anasözleşmede yer alacağının 
behemahal kanunda tasrih edilmesinde fayda 
vardır. Takdir muhterem heyetinizindir. Ko
misyon, «genişletilirse kabul ederiz» demişti. 
Sayın Ticaret Bakanı, «genişletilmesini kabul 
ederiz» demişti. Zannediyorum bütün takrir
ler okundu. Bütün takrirler içerisinde nisbeten 
selâmetle yürümek imkânını da bahşedecek bir 
takrir, ancak kanunda anasözleşmeye atıf yap
makla mümkün olabilirdi, onu dikkate alarak 
bu hükmü getirdik;. Takdir edersiniz ki, kanun
da böyle bir esas yer almıyacak olursa bunun 
suiistimalleri de her zaman ortaya çıkabilir. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY

MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Sayın Başkan, ge
rek okunan önergelerin ve gerekse yapılan ko
nuşmaların ışığı altında maddeyi tekrar tedvin 
etmek üzere geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Maddenin müzakeresi bitti. 
Lütfedin de önergeleri talebedin, önergelerin 
ışığı altında bu işi halletmeye çalışın. 

Aslında, bu okunmuş bulunan üç önerge, 
aşağı - yukarı aynı mahiyette. Birinci defa Öner
geye katılmış olsanız, bu Genel Kurulca dikkat 
nazarına alınması kaydiyle kabul niteliğinde 
olacağı cihetle, Meclisin temayülü muvacehesin
de maddeyi yeni bir düzene sokmanız imkânı 
vardır. 
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Şu okunmuş bulunan ve henüz oya konma
mış bulunan önergeleri vereyim. Onun ışığı al
tında maddeye yeni bir veçhe verin. 

Yedek akçe 
Madde 6. — Tütün mevzuunda kurulacak 

müesseseye ihtiyat akçesi olarak 768 sayılı Ko
ordinasyon Heyeti karariyle tahsis edilmiş ve 
T. C. Ziraat Bankasına yatırılmış olan para, de
vir tarihine kadar tahakkuk eden faizleriyle 
birlikte, bu kanuna göre kurulacak koo
peratiflerin iştirak sermayeleri nisbetinde bölge 
birliklerine taksim edilerek bu birliklerin ye
dek akçe hesaplarına kaydolunur. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz 
istiyen?... Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge var, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve bölge 

birlikleri ile Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği kanun tasarısının 6 ncı maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Manisa Milletvekili 
Mustafa Ok 

Madde 6. — Tütün mevzuunda kurulacak 
müesseseye yedek akçe olarak 768 sayılı Ko
ordinasyon Heyeti kararı ile tahsis edilmiş ve 
T. C, Ziraat Bankasına yatırılmış olan para, de
vir tarihine kadar tahakkuk eden faizleri ile 
birlikte ve 5628 sayılı Kanunun 4 ncü madde
sine göre, Tekel Genel Müdürlüğünün, T. O. 
Ziraat Bankasının ve millî bankaların 
tahsis edecekleri para, bu kanun ile 
kurulacak kooperatiflerin iştirak serma
yeleri oranında bölge birliklerine taksim 
edilerek bu birliklerin yedek akçe hesaplarına 
kaydolunur. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Önergemi izah 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika. Komisyon eğer 
önergeye uygun mütalâada bulunursa o zaman 
sizin söz isteme hakkınız yok, muvafakat et
miş demektir. Katılmadığını beyan ederse o za
man söz vereceğim. 

Komisyon?... 
GEÇİCt KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY

MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Sayın Başkan, ka
tılmıyoruz. Kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde 

Sayın Mustafa Ok'un takriri yer almış bulun
maktadır. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz; haşiv mahi
yetinde telâkki ediyorsunuz, o balamdan katıl
madığınızı, arz ediyorsunuz Yüce Meclise. Pe
ki efendim. 

Buyurun Sayın Mustafa Ok. önergenizi 
mücmelen beyan edeceksiniz. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Değerli arka
daşlarım, daha evvel çıkarılmış olan 5628 sa
yılı Türk Tütün Ortaklığı Kanunu var. Bura
da, 1 nci madde (A) bendinde, 3780 sayılı Mil
lî Korunma Kanununa ve bu kanuna dayandı-
larak kendilerinden prim alınmış olan tütün 
ekicileri, (B) bendi, Tekel Genel Müdürlüğü, 
(C) bendi, T. C. Ziraat Bankası, (D) bendi de 
istekli diğer millî bankalar arasında bu kanu
na ve bu kanunda hüküm bulunmıyan haller
de anonim şirketler ve diğer hususi hukuk hü
kümlerine tabi olmak üzere Türk Tütün Ortak
lığı adlı bir şey kurulmuştur, diyor. 

Şimdi, 5628 sayılı Kanunun yalnız (A) ben
dinde zikredilen tütün ekicilerinden kesilecek 
para kesilmiş, fakat 4 ncü maddede bu miktarın 
83 milyon 500 bin lira olacağı belirtilmiş, faiz
leriyle beraber bugün 107 milyon liradır. Yine 
aynı kanunun 4 ncü maddesince, Tekel Genel 
Müdürlüğü, T. C. Ziraat Bankasının aynı ka
nun ile kesilmesi lâzımgelen para kesilmemiş, 
çünkü ortaklık kurulmamıştır. 

Şimdi, böyle bir kooperatif kurulmaktadır. 
Bu kanuna göre tütün ekicilerden kesilmiş olan 
83 milyon lira bugün 107 milyon lira olmuştur. 
Buraya intikal etmektedir. Ama yine aynı ka
nuna göre Tekel Genel Müdürlüğünün ve T. O. 
Ziraat Bankasının bu ortaklığa katılacağı mik
tar belirtildiği halde bu kanunda zikredilmemiş-
tir. O halde kooperatife, daha evvel çıkmış olan 
bu kanunda belirtildiği üzere Tekel Genel Mü
dürlüğü ve Ziraat Bankası da yalan ilgileri se
bebiyle katılırsa kooperatif daha güçlü olur ve 
esasen Tekel Genel Müdürlüğü alıcı olarak eki
cilere avans vermektedir. Ziraat Bankası bir
çok hususları finanse etmektedir. Bu ortaklığa, 
kooperatife bunlar da katıldıkları takdirde hem 
malî yönden güçlenmiş, hem de sonraki faali
yetlerinde işbirliği bakımından yararlı bir ku
ruluş sağlanmış olur. Bu yönden biz, Ziraat 
Bankası ile Tekel Genel Müdürlüğünün de ken-
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dilerine ayrılmış olan hisseleri ödemek suretiy
le kooperatife katılmasında yarar görmekteyiz. 
Bu konuda bir önergemiz vardır, iltifat buyu-
rulmasmı saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine komis
yon katılmadığını beyan etti. 

Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi tasarı metninde yazılı şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 

Tütün satış yerleri 
Madde 7. — Tütün satış yerleri bölge birlik

leri tarafından doğruca, icabı halinde ortaklık
lar teşkil edilerek kurulur. 

Bölgeler dâhilinde satış yerlerinin nerelerde 
kurulacağı bölge birliklerinin teklifi ile Tica
ret, Tanm ve Gümrük ve Tekel bakanlıkların
ca müştereken tesbit ve ilân olunur. 

Tütün satışlarının bu yerlerde açık artırma 
ile yapılması mecburidir. 

Tütün satış yerlerinde yapılmıyan alım - sa
tımlar muteber değildir. 

Bölge birlikleri, ikinci madde gereğince tü
tün tarım satış kooperatifleri tarafından devre
dilen paraların % 25 ini, tütün satış yerleri ku
rulması ve işletilmesi için kullanılır. 

Tütün satış yerlerinin kuruluş, işleyiş şekil 
ve şartları ile personelinin haiz olacağı vasıflar, 
vazife ve salâhiyetleri ve yapılacak hizmetlerin 
nevileri, ihtilâfların hâkem veya sair yollarla 
halli şekilleri hazırlanacak tüzükte gösterilir. 

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

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Madde üze
rinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde Sayın 
Kırbaşlı, buyurunuz efendim. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, Hükümetin teklifinde 7 nci madde 
olarak okunan maddenin dışında ayrıca ilâve 
bir 7 nci madde vardır. O hususta konuşmak is
tiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Nasıl efendim? 7 nci madde 
üzerinde değil de ayn bir madde üzerinde mi? 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Şimdi oku
duğunuz 7 nci madde Hükümetin teklifinde 
vardır. Bir de ayrıca komisyonun 7 nci madde 
olarak koyduğu öz kaynak takviye fonu adı al
tında getirmiş olduğu bir madde vardır. 

BAŞKAN — Şimdi okuduğumuz 7 nci mad
de komisyonun getirmiş olduğu «Tütün satış 
yerleri» matlabını taşıyan maddedir. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Efendim 
7 nci madde üzerinde komisyonun getirmiş ol
duğu bir teklif vardır. 

BAŞKAN — Nasıl efendim? 7 nci madde 
üzerinde komisyonun getirmiş olduğu bir teklif 
mi var? 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Evet efen
dim, 7 nci madde olarak ilâve bir maddesi var 
komisyonun. 

BAŞKAN — Şu anda muttali değiliz efen
dim. Bilmiyoruz, meçhul bizim içh^ Yoktur. 
efendim öyle bir şey. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Tasanda 
var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, tasarı benim 
de elimde; 7 nci, 8 nci, 9 ncu, 10 ncu, 11 nci 
madde var. Kanun bitiyor. 

Yanlış bir tasarı olmasın. O elinizdeki ta
san. eski efendim. 

Arkadaşlar biraz dikkat edelim. 
FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — özür dile

rim efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Şükrü Ak

kan. 
ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Arkadaşlar bu 

madde bu tasarının ve kabul ettiğimiz diğer ta
sarının belkemiğini teşkil ediyor. Bu maddenin 
öngördüğü satış yerleri kurulduğu zaman mü
zayede imkânı olacak ve tütün ekicisinin şikâ
yetleri bu yoldan giderilebilecek. Bu, 2 nci 
madde ile ilgili idi. Orada komisyonun kalbul 
ettiği şekilde % 20 sini sermaye payı olarak 
ayırıyorduk, burada kabul buyurduğiınuz ko
misyonun bii" değiştirge önergesi ile bunu 
% 100 e çıkardık. 

Şimdi, şöyle bir durum hâsıl olacaktır; her 
ekici daha evvel kendisinden kanunen kesilmiş 
paralarının tutarını öğrenince mensubolduğu 
kooperatife müracaatla o kadar sermaye payı 
taaJhhüdedecek ve birikmiş, kesilmiş olan para
ları da 2 nci madde gereğince oraya kesilecek-
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tir. Farzımuhal, bundan artanlar olacaktır ve 
kooperatif ortağı olmıyan ekicilerin, bir de 
ölen ekicilerin paraları birlik emrine geçecek
tir, fakat bu çok cüzidir. Bu madde hükmüne 
ıgöre satış yerlerinin, satış merkezlerinin nere
lerde kurulacağını kararlaştırmak, öncelik 
vermek birliğin yetkisi içindedir, ikinci 
madde olduğu gibi kabul edilseydi birliğin 
elinde mühimce bir para olacaktı ve birlik 
o paranın % 25 ini bu yerlerin yapılmasına ayı
racaktı. 

Şimdi diyecekler ki; imkân vardır, her 
kooperatif kendi sermayesinin % 50 sine veya 
% 80 ine kadarını tesis yapmakta kullanır. 
Ama bu nasıl olacaktır? Umumi heyet karariy-
le olacaktır. A ilçesi, B ilçesi, C ilçesi üç ilçe 
bir araya gıeldikten, üç ilçede kooperatif ku
rulduktan sonra bir bölge birliği kurulabiliyor. 
Üç ilçe bunu kurunca A ilçesi en mühim yerdir 
ve birlik A ilçesinde 1 nci plânda öncelikle sa
tış yeri kurmasına karar vermiştir. Satış yeri 
kurmak için elinde kalacak para çok cüz'i ol
duğu için bunu yapmak imkânı olmıyacaktır. 
Diğer kooperatiflerin umumi heyetleri toplanıp 
da kendi sermayelerinin % 50 sinin yahut 
% 80 inin diğer tarafta kullanılmasına karar 
veremezler. Tatbikat çok zordur. Umumi he
yet kararı almak çok zor olur bu mevzuda. 

Şimdi, böyle tedvin edildi. Ne yapalım? 
Şimdi bütün temennimiz, bir önergemiz var. 
Her halde bu hususu kendileri de getirmiş bulu
nuyorlar. Ben sözcüsü bulunduğum diğer ka
nunda da söylemiştim, burada da söyledim; 
100 milyonu ilk bütçeden verelim. 

Şimdi temennimiz arkadaşlar, buna hayati
yet verebilmek ve ekiciyi kurtarabilmek için 
bu kanuna koyacağımız 100 milyonun mutlak 
ve mutlak surette ilk Devlet bütçesinden temi
nidir. Yoksa, hani Orman Kanununda da her 
yıl 50 milyon verilir diyoruz ama, para imkân
sızlıkları dolayısiyle veremiyoruz. O zaman 
bu satış yerlerinin kurulması çok imkânsız hale 
gelir. 
Bu maddeye hayatiyet verecek olan bu para

lar temin edildiği zaman Türk tütün ekicisini 
kurtaracak bir madde nazariyle bakıyoruz ve 
kabulünü de istirham ediyoruz. 

Hürmetler. 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok, Halk Parti

si Grupu adına, buyurun. 
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C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA OK 
(Manisa) — Değerli arkadaşlarım, kanunun en 
önemli maddesi olarak gördüğümüz 7 nci mad
de, Tütün ve tütün tekeli Kanununun, Yüce 
Heyetinizden yeni geçmiş olan kanun tasarısı
nın 24 ncü maddesiyle bir arada mütalâa edil
diğinde, gerçekten tütün ekicilerini büyük bir 
ıstıraptan kurtarmış olacaktır. Bu ıstırapları 
daha önceleri de dile getirmiştim. 

Arkadaşlarım, yeni bir vesika gönderilmiş, 
onu da bilgilerinize sunmakta yarar görüyorum. 

Kula'dan bu tütün mevsiminde 16 vatanda
şımız tütününü iki tüccara satmış. Kontratla
rını yapmış ve bir tanesi kendisinde kalmış, bir 
tanesi de tüccardadır. Satış merkezlerinin ku
rulmasının önemini arz ediyorum. 20 - 25 gün 
sonra tütününü teslime gittiğinde bunlardan 
bir tanesi, kontratında 780 kuruş iken fiyat, 
bir ay sonra tesellüme gittiğinde diyorlar ki; 
«Tütünün bozulmuş, bu tütünü ben alamam...» 
Kontrat imzalanmış olmasına rağmen 450 ku
ruş teklif ediyor tüccar. Kontratta 780 kuruş 
olan diğer bir ekicinin tütününe 450 kuruş, 
600 kuruş olana 300 kuruş, 500 kuruşa satmış 
iken, kontrat böylece imzalanmış iken tesel
lüme gittiğinde kendisine 2 lira teklif edilmiş 
tütüne ve böylece 16 vatandaşımız aşağı yuka
rı kontratta bulunan fijyatın yarısı fiyata ile 
yeni bir teklif ile karşılaşmış. Ekicinin yapacağa 
bir şey yoktur, boynu büküktür, pazarlık gücü 
kalmamıştır,,. Tekel buna, mevzuatta olmadığı 
için, g-erekli yardımı yapamamaktadır ve böyle
ce 16 vatandaş tütünden temin edecekleri ka
zancın % 50 sini 2 şahsa kaptırmış olmaktadır
lar Maalesef bunu önlemek durumu yoktur. 
;Şimdi bu madde ile getirilen satış merkezle
rinde bu, büyük nisbette, hatta tamama yakın 
nisepette önlenmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, yine Yüce Meclisin 
bilgisine tesbit ettiğim yeni bir bilgiyi sun
mak isterim: Marmara Tütün Bölg-esi 3 - 4 
gün evvel sayın Gümrük ve Tekel Bakanı ta
rafından açıldı. Bu piyasayı biz de takibettik 
takibedenler arasında ben de vardım, üzücü bir 
husus şu; bir vatandaştan 156 kilo tütün alın
mış 715 kuruş fiiyatla. Fakat 30 kilo ihrakiye 
ayrılmış ayrıca 17 kilo da su çürüğü ayrıl
mış yani 203 kiloda 47 kilo ıskarta ayrılarak, 
parasız olarak ekiciden alınmış, sonra imha-
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kaydı ile. Dikkat edilirse % 25 ıskarta var. Te
kel alıyor, fakat % 25 ıskarta ile alıyor. 

Uzun Köprü'de Kırcasalih bucağında bir va-
tadaşımızın 4 gün evvel sattığı tütünden % 25 
ıskarta. 

Bir başka husus var arkadaşlarım; birinci 
günü fiyat 460 kuruşa kadar düşmüş, 13 lira 
baş fiyatla açıldı, 460 kuruşa kadar düşmüş-
tüv. Tütün 169 kilodur. Yine Uzunköprü'de 
Kırcasalih 'de; 33 kilo ihrakiye ayrılmış, ayrı
ca 12 kilo su çürüğü ayrılmıış yani, 169 kilo
nun tasavvur ediniz, bir sene emek vermiş 460 
kuruştan nihayet kazanacağı 500 liradır, ama 
bu 169 kilonun 45 kilosu ıskartaya ayrılmış ve 
ekicinin elinden parasız olarak alınmıştır. 

Arkadaşlarım, bugünkü satış şekliyle ekici 
nin bu gibi ıstırabı önlenemez, ancak Tekelin 
daha şefkatli olarak ekiciye el uzatması saye
sinde bir derece ıstırabı, hafifletilebilir. Ama 
Tekel tutarda tütünde, hele 169 gibi küçücük 
bir kiloda 45 kilo ıskarta ayırırsa ekicinin mü
racaat edeceği başka bir yer kalmamıştır, ıstı
rabı ile foaşbaşa kalmıştır. 

Şimdi, 12 kilo su çürüğünü anlarım ama 
33 kilo ihraıkiıye fazladıır. 169 kiloda 45 kilo ıs
karta çok fazladır, % 30, % 40 nisbetini bul
maktadır. İşte 7 nci maddenin getirdiği tütün. 
satış merkezleri bu tarz ıstırapları ortadan kal
dıracak ve biraz evvel Kula'da 16 vatandaşı
mızın arz ettiğim % 50, kontrat imzalanmış 
iken % 50 parasını cebine indiren bir tip, tütün 
ekicinin ıstırabım kaale almıyan bir tip tütün 
tüccarlarına da piyasanın dışında bırakacaktı. 
Böylece tütün satış merkezlerinde bunlar iş gö-
remiyeceklerdü', bu madde tütün ekicinin ıstı
rabını. azaltmış olacaktır. 

İkinci bendinde bir teklifim var, sayın ko
misyonun dikkatine sunımak isterim. İkinci ben
di okuyorum : «Bölgeler dâhilinde satış; yerle
rinin nerelerde kurulacağı bölge birliklerinin 
teklifi ile Ticaret,, Tarım ve Gümrük ve Tekel 
bakanlıklarınca müştereken tesbit ve ilân olu
nur.» 

Arkadaşlarım, buna, Türkiye Tütün Ekici-
cileri. Genel. Birliğine, yani bölge birliklerinden 
teklif gelsin, fakat satış merkezlerinin nerede 
kurulacağını yalnız Ticaret, Tarım, Gümrük ve 
Tekel Bakanları değil, bu üç organın yanına 
aşağı - yukarı 4 bölge tütünlerini temsil eden ve 

bu kanunda, Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği olarak alınan genel birlikten bir temsil
cinin de bulunması uygun olur kanaatindeyim. 
Çünkü Tütün Satış merkezlerinin nerede kuru
lacağı önemli bir konudur, 3 Bakan buna ve-
levki bölge birliklerinden gelen teklifleri göz 
önünde tutarak karar vermiş de olsalar arala-
(nnıda tütün ekicilerini temsil eden, karar orga
nı olarak temsil eden bir şahsın bulunmadığın
dan tütün ekicilerinin arzusu istikâmetinde de
ğil, arzusu hilâfında sataş merkezleri açılabilir. 
Bu sebeple bu üç Bakanlığın yanına Türkiye 
Tütün Ekicileri Genel Birliğinden bir temsilci
nin de katılması uygun olacaktır» kanısında
yım. 

Satış merkezlerinin süratle açılması ekicinin 
ıstırabının çabuk dinmesine yardım edecektir. 
Sayın Şükrü Akkan'an biraz evvel söylediği, 
bütçeden satış merkezlerinin kurulması için 
ayrılması lâzımgelen para noktai nazarına, biz 
de katılıyoruz. 

Tütün ve Tütün Tekeli kanunu tasarısı ko
nuşulurken 24 ncü maddede, yani satış mer
kezlerinin kurulması noktasında Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu olarak bunların çabuklaş
tırılması, için bütçeden her yıl 50 şer milyon lira 
aymlması hususunu önermiştik. Fakat zanne
diyorum, o zaman Adalet Partili arkadaşlarımı
zın oylariyle bu reddedildi. İnşallah bu sefer 
reddedilmez. Tütün satış merkezlerinin kurul
ması için Devlet bütçesinden her yıl bir mik-
-n.v nara yardımı uygun görülür ve satış mer
kezleri biran evvel kurulursa ekicinin biraz ev
vel arz ettiğim tipteki ıstırapları daha önce bi
te?. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, buyurun. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Sayın Baş

kan, muhterem üyeler, tütün mahsulünün değer
lendirilip, ekicisini devamlı ve istikrarlı bir şe
kilde refaha ulaştırabilmenin yolu bu madde ile 
kurulacak mekanizmadır. 

Fakat bu madde konuşulurken, tütün ekicisi
nin mahsulünü doğrudan doğruya ferden ferda 
değil de niçin kooperatifler vasıtasiyle alış - ve
rişe gitmesini teşvik etmek istemiyoruz, bunu bu 
kürsüden beyan etmiyoruz? Bunu hakikaten an
lamadım. 
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Tütün ekicileri kooperatifte olduğu gribi de
ğil, mallarını teker teker piyasaya arz ettikleri 
müddetçe yine mekanizmanın iyi olmasına rağ
men, bugüne nazaran ümidedilen neticeyi istih
sal etmek mümkün değildir. Rakip çoğaldıkça, 
satıcının adedi çoğaldıkça malının fiyatının düş
mesi mukadderdir. 

Bu bakımdan, bilhassa politika içerisinde bulu
nan arkadaşlarımız konuyu devamlı siyasileştir-
me yanından sarfınazar edip, müstahsilin gerçek 
menfaatini düşünüyorsak, demeliyiz ki : «Siz 
gücünüzü kooperatiften alacaksınız; mahsulleri
nizi teker teker pazara götürmeyin, kooperatif
leriniz vasıtasiyle pazarlama yolunu ihtiyar 
edin, bu size kuvvet kazandıracaktır.» Bunu hiç 
kimse söylemiyor, arkadaşlar. Öyle ise niçin ku
ruyoruz kooperatifleri? Bir tarafta kooperatif-
üer, bir tarafta binlerce müstahsil pazara satış 
için gelecek, ne netice alırsınız arkadaşlar? 

Bu bakımdan bu kanun tasarısı müstahsili 
korumanın teminatı; malı her ekicinin tek başı
na pazara götürüp satmasında değil, kooperatifi 
vasıtasiyle satmasmdadır. Bu fikri telkin etmek 
lâzımdır. Bu hiç söylenmiyor, arkadaşlar. 

Bütçeden sübvansiyon yapılsın; bunun karşı
sında olan arkadaş bulunmaz, arkadaşflar. 
Ama çok istirham ederim, memleketin bütçesi 
burada yeni müzakere edildi. 1968 bütçesi şu ka
dar midyar açıkla kapandı diye daha yeni gaze
telerde dedikodu edildi. Biz, sorumluluğunu 
müdrik kişiler olarak vatandaşlarla temas eder
ken memleketin imkânları içerisinde yapılabile
ceklerin neler olabileceğini derhal onlara söyle
meye mecburuz. Aksi takdirde buna politika de
ğil, başka şey derler, arkadaşlar. 

Bu bakımdan bu bir tatbikat meselesidir. 
Bâzı vazifeli memurlar, bu işin muvaffak olması 
için üç yıl müddetle ücretleri ödenerek, emekli-
üikleri yürüyerek kooperatiflerde, birliklerde 
vazife alsınlar diye madde gelmiş. Onların, müs-
tahsılların koperatifler vasıtasiyle mallarını sat
mak hususunda bir davranışı olmıyacak mıdır? 
Bu bakımdan bu madde, bugüne kadar gelen 
'sıkıntıları bertaraf edecektir, ama otomati'kman 
mahsulün değerlenmesini sağlıyaeak bir gerçek 
fiyat ifade etmeye imkân yoktur. Bunun yolu 
müstaJhsılIlarm dört elle kooperatiflere sarılma-
larındadır, arkadaşlarım. 

| Koperatifler iyi vazife görür, müstahsil ma-
İmi teslim eder ise, ki buna karşı çıkacaklar 
çoktur, kooperatifin vereceği avanstan, ki yıl 
snunda tam mahsul yapılacaktır, 5 kuruş fazla 
verirler. Ben 1953 ve 1954 yılında üzüm ve in
cirde bunu gördüm. O zaman müstahsili gider 
malını kooperatifine teslim etmez. O kooperatif 

I gelişemez arkadaşlarım. Bu maddenin gelişmesi, 
| tüzükte inşallah, bâzı maddelerde gördüm, müs-

tahsıllarımıza şu fikri telkin ediyor. Bin kişi bir
den 20 kişilik alıcının karşısına geçerseniz, bunu 
değerlendirmek imkânı yoktur. Bin kişi bir koo-

ı peratifte toparlanın, bir ağızdan malınızı teklif 
edin. Bu suretle gerçek değerinizi kooperatif va-

S sıtasiyfle elde edebilirsiniz, kooperatif bu. Koo
peratif vazife görmediği takdirde, sadece, nasıl 
alışverişçinin karşı karşıya gelmesiyle bekleni
len neticeyi istihsal etmesini ümidedebilirsiniz? 
Buna imkân yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, kooperatifin 
aleyhinde bulunan olmadı. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Hayır, arz 
ediyorum. En mühim maddemiz arkadaşlar. Ko
operatifler, ekiciler tarafından benimsenir de 
mal kooperatife teslim edilirse, kooperatif satıcı 
olarak alıcının karşısına çıkarsa... 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Kanuni mecbu
riyet var. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Ama hiç 
kimse bir şey demedi. Birçok kanuni müeyyide
lerimiz var ki, onlar üzerinde söylenilmediği için 
onlar tatbik edilmiyor. 

Bu bakımdan gayet açık konuşmak lâzımdır. 
Ekiciler mallarının tamamını kooperatife teslim 

J etmek suretiyle bu alış verişe gidecek ollurlarsa, 
'bu takdirde belki ilk yıllarda onların malını ser
best piyasaya, tüccara geçirtmek için bâzı oyun
lar oynanmak suretiyle ekicileri müteessir eden 
durumlar olabilir, ama uzun vâdede ekiciler 
menfaatini kooperatifler vasıtasiyle değerlendir
mekte bulacaklardır. Bu hususta bilhassa durul
malıdır. 

Mütaakıp madde, bununla alâkalı kuruluşlar
da çalışacak memurlara vazife vermektedir. Ma
dem ki arkadaşlar, kooperatifler nasıl olsa müs
tâhsilin mallarını satacaklardır, madde gelince, 

I bu düzen nasıl kuruflup işliyebilece'ktir, o kısım-
; da maruzatta bulunacağım. 
| Yalnız çok rica ediyorum; Türkiye içinde 
| mühim bir döviz kaynağı, yüzbinleree ailenin 
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- ki aile ziraati bu - geçim maddesidir. Bv mev
zuda gerçekleri dile getirerek, müstahsilin men
faatinin nerede olduğunu açıkça belirtmeye ça
lışalım. 

Teşekkür öderim. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 7 nci 

madde üzerinde başka konuşmacı yok. 
7 nci madde üzerinde verilmiş olan değişik

lik önergeleri var. Önergeleri sırasiyle okutaca
ğını. 

Madde tütün satış yerlerini istihdaf etmek
tedir. 

Önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge 

Birlikleri ile Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği kamun tasarlısının 7 nci maddesinin 2 nci 
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ©derim. 

Manisa Milletvekili 
Mustafa Ok 

«Bölgeler dâhilinde satış yerlerinin nerelerde 
kurulacağı bölge birliklerinin teklifi ile Türki
ye Tütün Ekicileri Genel Birliği, Ticaret, Tarım, 
Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca müştereken 
teabit ve ilân olunur.» 

Yüksek Başkanlığa 
7 nci maddenin 2 nci fıkrasının aşağıda ya

zılı olduğu şekilde oylanmasını arz ve teklif ede
lim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Manisa 

Süleyman Çağlar 

- «Bölgeler dâhilinde satış yerlerinin nereler
de kurulacağı bölge birliklerinin teklifi ile ge
nel birliğin mütalâası alınarak Ticaret, Tarım 
ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca müştere
ken tesbit ve ilân olunur.» 

BAŞKAN — Sayın Çağlar, aynı mahiyette 
midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Aşağı - yukarı ay
nı mahiyette. 

BAŞKAN — Peki efenidim. 
Diğerlerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 7 nci maddesi 1 nci fıkrasındaki, 

«tütün satış yerleri» ibaresinin, «tütün satış mer

kezi» olarak değiştirilmesini arz ve teklif öde
rim. 

Urfa Milletvekili 
Ramazan Tekeli 

Sayın Başkanlığa 
Tasarıda geçen, «tütün satış yerleri» tâbiri

nin, Yüce Mecliste kabul edilmiş bulunan Tü
tün ve tütün tekeli kanunu tasarısının 28 nci 
maddesinde geçen tâbire uygun olarak, «tütün 
satış merkezleri» şeklinde değiştirilmesijıi arz 
ve istirham ederim. 

İzmir Milletvekili 
Şükrü Akkan 

BAŞKAN — Tekrar teker teker okutup oy
larınıza sunacağım. 

(Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY

MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Katılıyoruz. 
Önergemi de geri alıyorum. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz ve önergenizi 
de geri alıyorsunuz. 

Komisyon önergeye katıldığını beyan etti. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyon kendi vermiş olduğu önergeyi, 

şimdi talebi üzerine geri istemiştir ve geriveril-
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Urfa Milletvekili Ramazan Tekeli'nin öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY

MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Dikkatnazara alınma kaydiy-
le kabul edilmiştir. 

HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — «Tütün sa
tış yerleri» tâbiri tasarının başka yerlerinde de 
var. Onların da tashih edilmesi lâzım. 

BAŞKAN — O ayrı efendim. Tamamı hak
kında ayrıca beyanda bulunursunuz. Kanunun 
tümüne sâri bir düzeltme yapılabilir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(izmir Milletvekili Şükrü Akkan'm önergesi 

tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Bu 7 nci madde ile ilgili değil, 
tasıarının tümüne sâri olan, tasarının tümü ka
bul edilmeden evvel tertip, tensik itibariyle iba
re bakımından düzeltilmesi gereken bir husus. 
Müsaade buyurunuz, kanunun tümü oya konma
dan evvel bu hususu oya koyalım ve hallede
lim. 

Şimdi, 7 nci madde üzerinde olduğumuz için 
7 nci maddede bu düzeltmeye komisyon uydu. 

Müsaade ederseniz o düzeltmeyi burada icra 
ederek 7 nci maddeyi düzeltilmiş şekliyle oyu
nuza sunacağım. 

Tütün satış merkezleri 
Madde 7. — Tütün satış merkezleri bölge 

birlikleri tarafından doğruca, icabı halinde or
taklıklar teşkil edilerek kurulur. 

Bölgeler dâhilinde satış merkezlerinin nere
lerde kurulacağı bölge birliklerinin teklifi ile 
Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği, Ticaret, 
Tarım, Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca müş
tereken tesbit ve ilân olunur. 

Tütün satışlarının bu merkezlerde açık artır
ma ile yapılması mecburidir. 

Tütün satış merkezlerinde yapılmıyan alım -
satımlar muteber değildir. 

Bölge birlikleri, ikinci madde gereğince tü
tün tarım satış kooperatifleri tarafından devre
dilen paraların % 25 ini, tütün satış merkezleri 
kurulması ve işletilmesi için kullanır. 

Tütün satış merkezlerinin kuruluş, işleyiş 
şekil ve şartları ile personelinin haiz olacağı va
sıflar, vazife ve salâhiyetleri ve yapılacak hiz
metlerin nevileri, ihtilâfların hakem veya sair 
yollarla halli şekilleri hazırlanacak tüzükte gös
terilir. 

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

BAŞKAN — Madde bu şekilde düzeltilmiş
tir. 

7. nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Usule göre, bir mevzuda bâzı kelimelerin,- de
yimlerin değişmesi gerekirse o tasarı içinde ge
çen bütün terimlerin değişmesi hususunda, so
nunda tasarının kabulünden evvel terimler dü
zeltilir. Şimdi maddeyi konuşuyoruz. 

8 nci maddeye geçmeden evvel, yeni bir 8 nci 
madde olanak ilâvesi öngörülen bir önerge var. 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve bölge 

birlikleri ile Türkiye Tütün Ekicileri Genel Bir
liği kantin tasarısına aşağıdaki maddenin 8 nci 
madde olarak ilâve edilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Manisa Milletvekili 
Mustafa Ok 

Madde 8. — Tütün tarım satış kooperatifleri, 
bölge birlikleri ve Türkiye Tütün Ekicileri Ge
nel Birliği doğruca veya ortaklıklar kurarak 
yaprak tütün işleme atelyeleri açabilir ve çalış
tırabilir. 

işlenmiş yaprak tütünleri ihracedebilirler. 
BAŞKAN — Evet, bu tasarı metnine 8 nci 

madde olarak ikame edilmek istenen bir deği
şiklik önergesidir. 

Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY

MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Katılmamıza im
kân yok. Çünkü 2834 sayılı Kanun bu imkânı 
kuracağımız müesseseye vermektedir. Bu bakım
dan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mustafa Ok. 
MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın arkadaş

larım, bu madde fazla gibi görülmektedir. Fa
kat daha evvel arz ettiğimiz üzere, 2834 sayılı 
Kanuna atıf yapılmak suretiyle tütün tarım sa
tış kooperatiflerinin de esasen bu görevi yapa
bileceği belirtilmektedir. Halbuki biz diyoruz 
ki, TARİŞ, FİSKO BİRLİK ve ÇURO BİRLİK 
için ayrı bir kanun çıkarılmamıştır. 2834 sayılı 
Kanuna göre bunlar çalışmaktadır. Tütün eki
cileri için ayrı bir kanun çıkarıldığına göre, 
2834 sayılı Kanunda bulunsa dahi, bu kanunda 
da kooperatiflerin yaprak tütünü işliyebilecek-
lerini ve bunu ihracedebileceklerini belirtmekte 
fayda görüyoruz. 

TARİŞ gerçi ihraç yapabilmektedir, fakat 
mekanizmasını ona g'öre tanzim etmediğinden 
kâfi derecede başarılı olamamaktadır; % 10 -15 i 
civarında ihracatımızı ancak TARİŞ yapabil
mektedir. Nitekim ihracatta gerekli mekaniz
mayı kurmadığından, o istikamete lâzımgelen 
şekli ile yönelmediğinden şimdi izmir'de 10 bin 
çuval üzüm Stadın arkasında çürümekte değil, 
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çürümüştür. Endüstriyel üzüm olarak da kul
lanılma imkânı kalmamıştır. Ben gidip üzümle
ri yerinde gördüm, ancak gübre olarak kulla
nılabilir. 10 bin çuval da değil, bunun 30 bin 
çuval olduğu söylenmektedir. Böylesine ortak
larına zarar veren bir teşkilât, bir kooperatif 
görülmemiştir. Bu kooperatif olsa olsa Türk hal
kını kooperatifçilikten soğutmak mesaisi içinde
dir. Ancak, Devletin satınalma veya işletme ola
rak yüz milyon lira yerdiği kredi ile vatandaşa, 
bağcıya faydalı olmaktadır. Fakat ihraç meka
nizması meselâ, ilân mekanizması kadar mun
tazam çalışmamaktadır. 

O halde arkadaşlarım çok önemli olan ve 
yüzde yirmi ile zamanına göre yüzde kırkına ka
dar dövizimizi temin eden tütün sektöründe, 
tütün kesiminde daha muntazam bir çalışma ya
pılabilmesi ve ihracata müsait bir mekanizma 
kurabilmesi için kanun metnine bu hükmün so
kulmasında fayda görüyoruz. Kooperatifler ve
ya birlikler ihraç etmedikçe tütünü ne için sa
tın aldıkları, ne yapacakları anlaşılamaz. Koope
ratifler ancak ihracettikleri takdirde ekiciler
den alıp, depo ettiği, ambarladığı tütünden lâ-
zımgelen parayı temin edebilir ve ekicilere an
cak bu suretle faydalı olabilir. Aksi takdirde 
kooperatiflerin aldıkları tütünü ne yapacağı an
laşılamaz. 

Efendim, esasen ihracedecek, bu kanunda 
var... Bizce bu kâfi değildir, C. H. P. Grupununı 
görüşü; tütün tarım satış kooperatif ve bölge 
birliklerine yaprak tütün işleme imkânının veril
mesi, bunun ihraç imkânının verilmesi ve bu is
tikamete daha anlayışlı ve başarılı olarak yöne
lebilmesi için bu hususun kanun içinde belirtil
mesi şarttır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakam, buyu-
rutn. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL (Bur
sa) — Muhterem arkadaşlar. 

2834 sayılı Kanuna göre kurulan bu koope
ratifler için ayrıca arkadaşımızın teklif ettiği 
tarzda bir madde tedvinine lüzum yoktur. 

TARİŞ in işleme mekanizması misal olarak 
gösteriliyor. Arkadaşımızın verdiği misal de 
yanlıştır, bu, Devlet alımıdır, destekleme alımı
dır, kooperatif ortağı ile alâkası yoktur. O me
seleye ait arzu edildiği zaman arkadaşımıza mu
fassal bilgi vermeye hazırız. 
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Şimdi, kaldı ki, bu kanunun daha iyi çalış
masına imkân verecek şekilde, kooperatiflerin 
iştiraki ve sair daha iyi işlemesine yardımcı ola
cak şekilde 5 nci maddeyi de, arkadaşlarımızın 
verdiği takrirlerin ışığında getirmiş bulunuyo
ruz. Bu sebeple arkadaşımızın teklifine katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok tarafından 
verilmiş bulunan ve tasarı metnine 8 nci yeni 
madde olarak ilâvesini öngören önergeyi Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Redde
dilmiştir. 

5 nci madde Komisyondan redakte edilerek 
gelmiş bulunmaktadır. 5 nci maddenin yeni, re
dakte edilmiş şeklini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Manisa Milletvekili 
Süleyman Çağlar 

Madde 5. — Tütün satış kooperatifleri ve 
birlikleri anasözleşmelerinde yer alacak esas
lar dâhilinde kuruluş amaçlarına uygun kuru
luşlara ortak olabilir veya ortaklıklar kurabi
lir. Banka ve sigorta şirketlerine iştirak edebi
lir veya kurabilir. Sigorta acanteliği yapabilir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi düzenlenmiş bu 
şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... 5 nci madde bu şekliyle ka
bul edilmiştir. 

Tasan metninde yazılı 8 nci maddeyi okutu
yorum. 

Memurların geçici olarak görevlendirilmesi 
Madde 8. — 3656 ve 3659 sayılı kanunlara 

tâbi daire ve müesseselerin memurlarından - ön
ceden bu daire ve müesseselerin muvafakati alın
mak şartiyle - kooperatif, bölge birlikleri ve 
Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliğinde ken
dilerine vazife verilenler bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten tibaren 3 yılı tecavüz etme
mek üzere kurumlarınca aslî görevlerinden üc
retsiz izinli sayılırlar. Bu memurların yeni gö
revlerinde geçecek hizmetleri terfi ve emeklilik 
«bakımından mensuboldukları daire ve müesse
selerde geçmiş sayılır ve 5434 sayılı Kanuna gö
re Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ve
rilmesi gereken kesenek ve karşılıkları kemdi-
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leriyle mezkûr kooperatif ve birlikler tarafın
dan ödenir. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde Sayın 
Ömer Usta, buyurun efendim. 

ÖMER USTA (Trabzon) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 
Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve bölge bir
likleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel Bir
liği kanun tasarısının 8 nci maddesi üzerinde 
söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; bu maddede; «3656 
ve 3059 sayılı kanunlara tâbi daire ve mües
seselerin memurlarından - önceden bu daire ve 
müesseselerin muvafakati alınmak şartiyle -
kooperatif, bölge (birlikleri ve Türkiye Tütün 
Ekicileri Genel Birliğinde kendilerine vazife 
verilenler bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren üç yılı tecavüz etmemek üzere 
kurumlarınca asli görevlerinden ücretsiz izinli 
sayılırlar. Bu memurların yeni görevlerinde 
geçecek hizmetleri terfi ve emeklilik bakı
mından mensubolduklan daire ve müesse-
lerde geçmiş sayılır. «5434 sayılı Kanuna göre 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ve
rilmesi gereken kesenek ve karşılıkları ken
dileriyle mezkûr kooperatif ve birlikler tara
fından ödenir.» denmektedir. Türkiye'de kanu
nu ile, örfü ile, adeti ile kooperatifçilik siste
mi günden güne yerleşmekte, faydalarına ina
nılmaktadır. 

Ancak, Cumhuriyetten sonra Türkiye'mizde 
modern bir esasa kanalize edilmeye çalışılan 
•bu faydalı müessesenin ilmî, pratik, forma
litelere boğulmadan çalışabilmesi için, bilgili 
memurlara, idarecilere ihtiyacı vardır. 

Başka müesseselerden muvakkaten ayrılan 
memurlar yeni müesseseye ısınamazlar. Bu 
müesseseyi anlıyana kadar üç yıl geçer. Sonra, 
3656 ve 3059 sayılı Kanunla geri döneceğin
den meslekine tam bir iştiyakla bağlanamaz
lar. Nasıl olsa geri döneceğim diyecektirler. 
Böylece, kooperatifin, birliğin gayesine uy
gun içten bir çalışmanın yapılamıyacağına kaa- ; 
nüm. 

Bu sebeple, üç yılı tecavüz etmemek üzere 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
3056 ve 3659 sayılı kanunlara bağlı müessese
lerden gelen memurların ücretsiz izinli sayıl
ması suretiyle kooperatifleri geçici memur
larla idare etmekle kifayetli, faydalı netice 

elde edilmiyeceği aşikârdır. Kanaatimce koo
peratifçiliği meslek edinen ve istikbalini bu 
müesseselerde çalışmıya bağlıyacak daiimî me
mur kadrosu koymak lâzımdır ve bu memur
ları 5434 sayılı Kanun içine aktarmak, Emekli 
Sandığına verilmesi gereken keseneklerin koo
peratif veya birlikleri tarafından ödenmesi 
gereklidir. Bu yol, kooperatif memurunu mes
lekine bağladığı gibi, âkibetini de garanti et
miş olur. Bu bakımdan kanun tasarısının se
kizinci maddesindeki Tütün Ekicileri Genel 
Birliğinde resmî memurların kendilerine üç 
yıl süre ile muvakkat vazife verilmesi kanaa
timce onları mesleke bağlama bakımından 
doğru değildir. 

Meslekin memurunu yetiştirmek, vazifede 
daimîliği sağlamak faydalıdır. Bu bakımdan di
ğer dairelerden aktarılıp muvakkaten üç yıl 
süre ile izinli sayılan aktarma memurlarla ça
lışılmasının tamamen kaldırılıp, birlikler için 
resmî dairelerdeki gihi meslek memuru yetiş
tirmesinde fayda vardır, zaruret vardır. 

Maddenin Komisyonca değiştirilip, muvak
kat memur çalıştırma usulünü kaldırıp, daimî 
memur bulundurma sistemini maddeye vaz'et-
tikten sonra tekrar Yüksek Meclise arzında 
teknik ve değerli kooperatif elemanları yetiş
tirme, halka yararlı olma bakımından zaruret 
vardır, fayda vardır. 

Kanunun sekizinci maddesindeki muvakkat 
memur sisteminin, usulünün kaldırılıp, dai-
milik vazedilmesinde fayda vardır. Keyfi
yeti Yüksek Meclisinize arz eder, (beni dinlemek 
lûtfunda bulunduğunuz için hepinize teşekkür 
eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sekizinci madde üzerinde baş
ka söz istiyen?... 

FETHİ ÇEL1KBAŞ (Burdur) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Peki. Muhterem arkadaşla
rım ; saat 19,00 a geldi. Kanunun sekizinci mad
desine ulaştık. Bunu takiben ilâve edilmesi ön
görülen iki madde ve bir geçici madde teklifi 
var. Bu arada kanunun bitimine kadar müzake
renin devamı hususunda iki önerge gelmiştir, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığına 
Konuşmakta olduğumuz Tütün tarım satış 

kooperatifleri kanun tasarısının bitimine ka-
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dar müzakerelerin devamını arz ve teklif ede
rim. 

İzmir 
Muzaffer Döşemeci 

Sayın Başkanlığına 
Geniş müstahsil kütlesini ilgilendiren bu 

kanun tasarısının müzakeresinin bitimine ka
dar oturumun devamını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Burdur Eskişehir 

Fethi Çelikbaş Hayri Başar 

BAŞKAN — önergeleri oya koymadan evvel 
ben de Yüce Meclisten bir hususu rica edeceğim. 
Arkadaşlar fikirlerini lütfen sınır içinde kalmak 
suretiyle ve muhtasar bir şekilde beyan etme im
kânlarını araştırsınlar. Aksi takdirde bu yükü 
çekmek çok zor oluyor, üç saatte altı madde 
görüştük, henüz elimizde dört madde vardır. 

Önergeyi, oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Çelikbaş, sekizinci madde 
üzerinde. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar; benden önce konuşan hatip arkada
şım bu madde vesilesiyle mühim bir konuya te
mas etti; ben de temas edeceğim. 

Türkiye'de kooperatifçiliğin gelişmesini ön-
liyen sebeplerden bir tanesi kooperatifte vazife 
alan memurların sosyal güvenliğe kavuşturulma-
masıdır. Bu itibarla, süratle tarım satış koope
ratiflerinde, tarım kredi kooperatiflerinde vazi
fe alan memurlar sosyal güvenlik tedbirleriyle 
teçhiz olunmalıdır. Madde yerindedir. Yeni ku
rulan bir kooperatif, birlik muvaffak olsun is
teniyor. özelliği olan bir sahadır, özelliği olan 
sahada dairelerde tecrübesi olan, bilgisi olan 
elemanlar var ise, geçici bir süre için, iş tutun-
caya kadar bu kooperatiflerde ve birliklerde ça
lışmalarını mümkün kılmakta fayda var. 

Şimdiye kadar konuşan arkadaşlarımızın 
hepsi bu kooperatiflerin muvaffak olması için 
imkân olsa da Devlet bütçesinden her yıl şu ka
dar yardım yapsak, dediler. Müsaade ederse
niz, burada üç yıl müddetle bu kooperatif ve bir
liklerde vazife görecek memurların ücretini ko
operatiflere, birliklere yüklemiyelim. Bağlı bu
lundukları müesseselerden alsınlar. Emekli ke
seneğini bağlı bulundukları müessese ödesin. Do-
layısiyle kooperatiflerin ilk kuruluş yıllarında 
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nevema bütçeden yardım yapıyormuşcasma fay-
' dalı bir şey yapalım. Bunun emsali vardır, Dev
let teşekküllerinde. Meselâ, 440 sayılı iktisadi 
Devlet Teşekkülleri Kanununda eğer Vekâletle
rin kullandığı elemanlar var ise, bu kamu te
şebbüsleri ücretini öder, emeklilik durumu ora
da devam eder; fakat ücretini vekâletle değil, 
bulundukları, mensuboldukları müesseseler öder. 
Eğer Komisyonca, Hükümetçe bir mahzur yok-
sâ  bu, kooperatiflere endirekt bir yardım ola
caktır, Bütçeden açıktan para yardımı yapmış-
casma faydalı olacaktır. Eğer, bunu kabul eder
lerse dairelerinden ücret ödenmek üzere üç yıl 
müddetle çalışsınlar ve ücretini daireleri ödiye-
ceğine göre emekli keseneğini de kendileri ve 
daireleri vermiş olsun, kooperatifler bu yüz
den yeni bir külfete girmesin, kuruluş yılların
da onlara bir yardımda bulunalım diye düşün
düm. Bunun mümkün olup olmıyacağı Komis
yonun ve Hükümetin kabulüne bağlıdır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Çağlar, 
buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Muhterem arka
daşlar ; 

Kanunun sekizinci maddesinde tedvin edilen 
hususu, bilhassa teknik elemanlara yer veren 
yönü ile mütalâa etmek mecburiyetindeyiz. Ko
operatifçilik ile iştigal eden veyahut kooperatif
çiliği artık bizim anladığımız mânada Türkiye'
de tatbik edecek elemanı bulmak bir hayli kolay
laştı; fakat Tütün Tarım Satış Kooperatifleri 
müessesesi apayrı bir hususiyet taşıyor, teknik 
yönleri var. Müeseseyi kurduğumuz takdirde 
evvelâ çekeceğimiz sıkıntı eksper sıkıntısıdır. 
Piyasadan bulacağımız, istiyeceğimiz eksper dip
lomasız, ehliyetsiz arkadaşlardır; pratikten ye
tişmedir. Resmî bir müesseseye pratikten ye
tişme bir eksper almak kolay bir hâdise değildir. 
Binaenaleyh; bu madenin bu şekilde tedvin edil
mesinin sebebi saiki tamamen eksper yetişmiş, 
bu konularla alâkalı teknik elemandan ibaret
tir. Konuyu bu zaviyeden mütalâa etmek zaru
reti vardır. 

Sayın Fethi Çelikbaş'm buyurdukları, maaş
larını umumi muvazeneden, yani bulundukları 
yerden almakta devam etmeleri keyfiyetinin 
Devlet nizamı içerisinde mümkün olamıyacağı 
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kanaatindedir Komisyonumuz. Keşke mümkün 
olsa da yeni kurulan bir müesseseye elbette ki, 
bir destek olacaktı. Gayet güzel düşünülmüş
tür, ama kanuni tatbikatta imkânı olmıyacağı 
kanaati içindeyiz. 

Hürmetler ederim. 
BAŞKAN — Sekizinci madde üzerinde Sa

yın Kırbaşlı, buyurun efendim. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de tütün müstahsilinin almterini 

Icymetlendirmek ve tütününün değerini yükselt
mek bakımından sosyal ve iktisadi cepheleriyle 
bu kanun teklifine göre tütün satış kooperatif
leri ve birlikleri kurulacak ve bu birlikler de tes-
bit ettiğimiz şeraite göre yaşama imkânı bula
caklardır. 

BAŞKAN — Ara verilmiş bulunan 78 nci 
Birleşimin 2 nci oturumuna başlıyoruz. 

Sayın Faik Kırbaşlı, buyurun efendim. 
Kaldığınız yerden devam edeceksiniz, 8 nci 
madde üzerinde mütalâada bulunuyordunuz. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Mühtem 
rem arkadaşlar, biraz evvel izah ettiğim veçhi
le bu kanun tasarısının bu maddesi hakikaten 
bu satış kooperatifleriyle birliklerinin ayakta 
durmasından yaşamasına ve inkişaf etmesine 
kadar her türlü faaliyet ve çalışmalarında lü
zumlu elemanları alabilmesi, bünyesinde çalış
tırabilmeği için konmuştur. 

Bilhassa memleketimizde bunun pamuk sa
hasında acı - tatlı tecrübeleri görülmüştür. 
Hangi memuru ne şartlar altında alabileceği
nin takdiri de mühimdir. Burada gayet tabiî 
yetkili organlara büyük vazifeler düşmektedir. 

Daha evvelki konuşmamızda da bir nebze 
bahsettik. Yalnız statülerin tanzimi bir mâna 
ifade etmez. Bunları yürütecek, yaşatacak, ga
yeye ulaştıracak elemanlara da ihtiyaç vardır. 
O kadar vardır ki, biz karınca kaderince bu tec
rübenin içerisinden geldik. Bir ANT Birlik 
kurulur, aynı esaslar dahilindedir. ANT Birlik, 
Çukobirlik vardır, adam bulamazsınız başına. 
Bulamadığınız andan itibaren de ne hukukî ve 
iktisadi statü, ne de vereceğiniz emirler kâfi 
gelmez ve birlik yürümez. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, birleşime on daki
ka ara veriyorum. Sayın Kırbaşlı, aradan son
ra devam edeceksiniz. 

Kapanma saati : 19,13 

—»mm-

Filân yerden filân kalitede ve kendileri için 
çok elzem olduğunu tasavvur ettikleri bir ele
manı getirmek, en az hem işi, hem de o elema
nı tanımakla mümkün olmaktadır. 

Biz teftiş heyetlerinde iken bir iki hâdiseye 
şahidolduk. İsabetsiz getirilmiş bulunan ele
manlar, bırakın müesseseyi ayakta tutmayı, bir
liği ve ortaklarını küstürünceye ve bağlannı 
koparmcağa kadar başında bulundukları, vazi
fe aldıkları birlikleri her türlü itibardan sar
sacak kadar tutumlarının içerisine girmişlerdir. 
Bu bakımdan müesseselerin hukukî - kanuni 
statüleri ne olursa olsun, bunları muvaffak 
kılacak olan kişilerdir, kişilerin iyi seçilmiş 
olmasıdır ve aynı zamanda bu yürütücü ele
manların iyi murakabe edilmiş olmasıdır. 

Şimdi bu madde kanaatimizce çok geniş. Sa
yın Komisyon Sözcüsü arkadaşımız «Bizim bun
dan kastımız eksperlerle teknik elemanlardır.» 

f»- m>*-<9 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 19,23 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Âdil Kurtel (Kars), İsmet Kapısız (Konya) 
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dedi. Bence zabıtlarda bu ifadenin bulunması 
yetersizdir. Sadece teknik eleman ve eksper tâ
biri kooperatiflerin, bu birliklerin yaşaması 
için kâfi değildir. Yarın ilerde bu zabıtları 
okuyanlar bundan kasıt, eksperdir, teknik ele
mandır diye birtakım kalıpların içerisine gire
bilirler. Halbuki bu madde bunun dışında, bi
lâkis daha bunun ötesinde bâzı mânalar taşı
ması icabeden bir maddedir. Bir ticaret şefini 
bulabilmek, icabı halinde birliğe bir müşavir tâ
yin edebilmek, izmir'in veya istanbul'un bir sa
tış şubesine bir eleman getirebilmek, teknik ele
manın ve eksper tâbirinin dışındadır. Eksperi 
bulmak kolaydır. Neden kolaydır? Çünkü elin
de eksperlik mazbatası vardır, diploması var
dır, bunu bulursunuz. Teknik eleman bulmak 
da kolaydır. Yani hiç olmazsa yarı yarıya bir 
isabet kaydedebilirsiniz, diploması vardır fa
landır filândır. Ama tecrübeli bir umum mü
dür, tecrübeli bir müşavir... E, bunları bulmak 
ve takdir etmek kolay değildir. Müesseselerin 
yaşaması da burada bunlara bağlıdır. Onun 
için burada sayın sözcü arkadaşımızın «kastı
mız eksper ve teknik elemandır.» ben böyle an
ladım; bunun dışında da eleman istihdam ede
bileceklerini ve bu maddenin geniş bir kapsa
mı olduğunu burada açıklamalıdırlar . 

Sonra başka bir durumu da intikal edebilir. 
Gönül isterdi ki, bunlar sayılsın. Efendim bize 
lâzımdır, muhasebe servisindeki memuru da fi
lân bakanlıktan veya iktisadi Devlet Teşek
küllerinin birinden almamız zaruridir gibi böy
le tekliflerle de karşı karşıya gelinebilir. Yani 
bu maddenin işleyişi çok iyi de olabilir ve kö
tü istikamette de olabilir. Bu bakımdan gönül 
isterdi ki, bunların hiç olmazsa seviyeleri tâ
yin ve tesbit edilsin, tadadedilsin. Bu da önem
li bir konu olarak karşımızda bulunmaktadır. 
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daha açıklar ve izahat verirse her halde tatbi
katında çok faydalı olacaktır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun sayın Komisyon Söz

cüsü Çağlar. 
KARMA KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY

MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Muhterem Baş
kanım, sayın Faik Kırbaçlı benim konuşmamı 
yanlış anlamış. Eksper ve teknik eleman; bir 
umum müdür teknik bir müessesenin başına ge
tirilirken elbetteki teknik bir elemandır. Yani 
piyasada daha doğrusu kooperatifçilik mevzu
unda sıkıntısı çekilen arkadaşlarımız, teknik 
yönden mütalâa edilmek suretiyle sayın Faik 
Kırbaçlı'nın endişelerini ortadan kaldıracak 
mahiyettedir. Eksper ve teknik eleman diyerek 
ifade ettim. Bu suretle tekrar yine tasrih et
miş bulunuyorum. 

BAŞKAN — Efendim, 8 nci madde üzerin
de başka söz isteyen... yok. Madde üzerinde 
verilmiş bulunan bir önerge var, önergeyi oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Bşkanlığına 
Kanun başlığının değiştirilmesi sebebiyle 

tasarının 8 nci maddesindeki «Tütün ekicileri 
Genel Birliğinde» tabirin «Tütün Tarım Satış 
Kooperatifleri Genel Birliğinde» olarak değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Sözcü Karma Komisyon Başkanı 
Balıkesir Manisa 

M. Zeki Yücetürk Süleyman Çağlar 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon tarafından verilmiş olduğu cihet
le filhal kabulü de mutazammındır. Bu sebep
le 8 nci maddeyi değişik bu şekliyle oyunu
za sunuyorum; kabul edenler... Kabul etme
yenler... 8 nci madde değişik şekliyle kabul 
edilmiştir. 

9 ncu maddeye geçmeden önce yeni bir 9 ncu 
madde ilâvesini öngören sayın Mustafa Ok ta
rafından verilmiş bulunan öenergeyi okutuyo-
yorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Böl

ge Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Ge
nel Birliği kanun tasarısına aşağıdaki maddenin 

Kanaatimizce üç senelik bir zaman kâfi de
ğildir. Bu maddede bu da sarih değildir. «Vazi
fe verilenler bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren üç yılı tecavüz etmemek üzere...» 
E, peki bitince ne olacak? Yenilenir mi yeni
lenmez mi, aynı kişiyle devam ettirilebilir mi 
ettirilemez mi; bu kayıt da yoktur. Yani biz 
biraz maddeyi rijit gördük. Böyle bir süples 
gelmesinde birliklerin ve kooperatiflerin men
faati vardır. Bu bakımdan Komisyon, madde 
böyle kalmış olsa bile, bu madde anlamını biraz I 
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9 ncu madde olarak ilâve edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Manisa 
Mustafa Ok 

Madde 9. — Tütün Tarım Satış Koopera
tifleri, Bölge Birlikleri ve Türkiye Tütün Eki
cileri Genel Birliği doğruca veya ortaklıklar ha
linde sigara fabrikaları kurabilir ve çalıştıra
bilirler. 

Tütün Tarım Satış Kooperatifleri, Bölge Bir
likleri ve Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği 
imal ettikleri sigaraları dış piyasalarda değer
lendirirler.» 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu?.. 

GEÇÎCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Efendim, bundan 
önce çıkarmış bulunduğumuz Tütün ve Tütün 
Tekeli Kanununda bu husus yer almış bulun
maktadır. Tekrar bu tasarıda yer alması Ko
misyonumuzca muvafık değildir, iştirak etmi
yoruz. 

BAŞKAN — Haşiv mahiyette telâkki edi
yorsunuz, öyle mi efendim? 

Buyurun Sayın Mustafa Ok. 
MUSTAFA OK (Manisa) — Efendim öner

genin altındaki imza benim olmakla beraber, 
önerge C. H. P. Grupu adına verilmiştir. Ve 
onun sözcüsü olarak vermişimdir. 

Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda özel 
sektörün de sigara fabrikası kurmasına mü
saade verilmiştir. Ancak biz tütün tarım satış 
kooperatiflerinin sigara fabrikası yapmasını ve 
yaptığı sigaraları ihracetmesini kooperatifle
rin lehine mütalâa etmekteyiz ve bunu 2834 e 
göre, Tütün ve Tütün Tekeli Kanununa göre 
yapabilir hükmünün çıkartabilmesine rağmen, 
bu kanun madem ki ayrıca hazırlanıyor, o hal
de böyle bir maddenin de burada zikredilmesi 
kanuna açıklık ve kesinlik getirecektir. 

C.H.P. Grupu olarak tütün tarım satış koo
peratiflerinin sigara fabrikaları kurmalarını ve 
yaptıkları sigaraları ihracetmelerini lüzumlu 
görüyoruz. Kooperatiflerin ve ekicilerin lehine 
görüyoruz, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Akkan, buyurun efen
dim. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Efendim, koope
ratifler kurulyor; 2834 e göre kuruluş, işleyiş 
şekli yeralmış bulunuyor. 
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Şimdi bu kooperatif bu kanunla kendisine 
verilen hkmetleri yapabileceği gibi, bilumum 
kanunlarla kendisine verilen hizmetleri de ya
pacaktır. 

Sonra biz burada 3437 sayılı Kanunu ilga 
eden ve yepyeni hükümler getiren yeni bir te
kel kanunu kabul ettik. O zaman bsn grupumun 
sözcüsüydüm. 38 nci maddenin (d) fıkrasına, 
kooperatiflerin sigara fabrikası yapmasını; ge
rek kendi bünyesinde yapmasını, gerek ortak
laşa yapmasını ve dışarıya ihracetmesi hük
münü bir önergeyle teklif ettim ve bu önerge 
kabul edildi, kanun tasarısına girdi, Senatoya 
gitti, müddet bakımından zaten kanunlaşacak
tır Senatoda konuşulmasa bile. Demek ki ka
nun olmuştur. 

Binaenaleyh, şöyle diyor 38 nci maddenin 
(d) fıkrası: «Tüccar yeterliği ve niteliği bulu
nan kimseler, yalnız yabancı memleketlere sa
tılmak üzere (a) fıkrasında sayılan maddeleri 
yapmak için Gümrük ve Tekel Bakanlığının iz
ni ile faJbrika açabilir.» Bu teklif idi, önergemiz 
üzerine kabul şekli şu olmuştur: «Tüccar ye
terliği ve niteliği bulunan kimseler yalnız ya
bancı memleketlere satılmak üzere (a) fıkra
sında sayılan maddeleri yapmak için Gümrük 
ve Tekel Bakanının izni ile fabrika açabilir. 

Kurulacak fabrikaların işletme ihtiyaçları 
için gerekli Tekel maddeleri Tekel idaresinin 
kontrolü' altında ve ithalât rejimi çevresinde 
yapılan memlektlerde ithal edilebilir.» 

Fıkrayı bulacağım şimdi müsaade ederseniz; 
«Tekel idaresi kendi fabrikasyon ihtiyacını 
karşılamak amaciyle ekicinin...» yalnız bu be
nim elimdekinde değişik şekli yok, siz okur mu
sunuz lütfen. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, okumanız 
mümkünse okuyun, yardımcı olun arkadaşa. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — (d) fıkrası: «Tüc
car yeterliği ve niteliği bulunan özel ve tüzel 
kişilerle tütün tarım satış kooperatifleri ve böl
ge birlikleri...» olarak değiştirilmiştir. 

ŞÜKRAN AKKAN (Devamla) — Tamam, 
bu şekilde kabul edilmiştir. 

Binaenaleyh, yeniden Sayın Ok'un önerge
sini kabul etmek haşiv olacaktır. Hürmetlerimi 
sunarım, 
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BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, buyurun efen
dim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, teklif edilen takrirle ne getirilmek 
istendiğini cidden anlıyamıyorum. Sebebi şu: 
gerek 2834 sayılı Kanun, gerekse geçenlerde 
Yüksek Meclisten geçen kanun, sigara imalâtı
na ihracat için imkân veriyor. Halbuki yarın si
gara imalâtı Tekelden çıkarsa, bu madde kabul 
edilirse, bu maddeyi de değiştirmek lâzımge-
lir. Çünkü ihraca müteveccih kooperatifler ima
lât yapabiliyor. Halbuki Tekelden çıkardığınız 
andan itibaren iç piyasada dahi bu kooperatif
ler kuracakları sigara fabrikalarının sigarala
rını satabilmek imkânına sahiptir. Bu dar bir 
görüştür. Halbuki bugüne kadar geçen hüküm
ler ve bugün kabul ettiğiniz maddeler çok daha 
geniştir. E! Yani ileride kooperatifler fabrika 
kurarsa ve Türkiye'de sigara imalâtı Tekelden 
çıkar, bandrolla bunun vergisini alalım denirse 
o zaman bu kanunu değiştirmeye mi gidelim ar
kadaşlar? Çünkü kooperatifler ve birlikleri ih
raca müteveccih ancak sigara fabrikası kurabi
lirler, iç piyasa için kuramazlar. 

Bu bakımdan, gerek bugün kabul ettiğiniz 
hükümler, gerekse geçen gün kabul edilen ka
nun belegan mâbelağ içerde ve dışarda, eğer 
Tekel Kanunu değişirse, tütün kooperatiflerinin 
ve birliklerinin sigara fabrikaları kurmak ve 
sigaralarını bugün için dışarda, ama sigara sa
tışı iç piyasada Tekelden çıkacak olursa yarın 
hiçbir kanun değiştirmeden iç piyasada sigara 
satmak imkânına saihibolaca'ktır. Bu, daha geniş 
bir görüştür. 

Bu bakımdan metin olduğu gibi kabul edil
melidir. Bu, tütünün değerlendirilmesinde müs-
tahsıla daha geniş imkânlar vermektedir. Sayın 
C H. P. nin sözcüsünün takriri bu imkânı bilâ
kis daraltmaktadır. Çünkü bir kanunun değiş
mesi muayyen ölçüde üç - beş aylık zamana mü
tevakkıftır, asgarisinden bahsediyorum. 

Bu bakımdan tütün ekicisinn çok daha men
faatine uygun olan metni aynen muhafaza ede
lim, takrirle bu imkânları tahdidetmiyelim de
lim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, müsaade eder
seniz bir cinas yapmak istiyorum satıâlinize; 
Bu birleşim sırasında cereyan eden müzakerede 
henüz daha kanunlaşamamış bulunan bir kanuna 
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atıfta bulunduğunu usulî yönden tenMdetti-
niz. Ancak şu andaki beyanınızda, henüz Sena
toda bulunan ve kanunlasmamış olan bir kanu
nu mesnet telâkki ederek beyanda bulundunuz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Bugünkü 
maddelerde var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mustafa Ok. 
MUSTAFA OK (Manisa) — Değerli arka

daşlarım, Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda 
Özel sektör sigara fabrikası kurabilir ve fakat 
dış piyasada sigarayı değerlendirebilir. Sayın 
Çelikbaş'm bir noktada hata ettiği kanısında
yım; iç piyasayı hariç tutmuştur ve bilhassa 
onun üzerinde konuşmuşundur, özel kesim yap
tığı fabrika ile imaledeceği sigaraları sadece ih
raç için kullanabilir, iç piyasa için kullanamaz. 

Duyuyoruz; yaibancı sermayeye de tekel ke
siminde sigara fabrikası kurmak müsaadesi ve
rilmek hususunda bâzı faaliyetler mevcuttur, 
hattâ bir hayli ileri derecededir. Eğer Sayın 
Çelikbaş, sigara veya tütün kesimine, tekel ke
simine de yaibancı sermayenin girmesini ve iç 
piyasada bunu değerlendirmesini uygun görü
yorlarsa, biz bunun kesin olarak karşısında
yız. Zira iç piyasaya sigara sürüldüğü takdirde, 
Tekelin inhisarından alındığı ta/kdirde bir re
kabet başhyacaktır, daha ucuz fiyatla sigara sa
tılacaktır, dolayısiyle bu ucuzlama ekiciye in
tikal edecek. Ekicinin elinden tütün daha ucuz 
fiyatla alınmak yoluna gidilecektir. Binaena
leyh, daha ucuz alınma yoluna gidilecektir, 
ekici daha çok ıztırap çekecektir. Ekiciyi ko
ruma yönünden Tekelin elinde kalması yarar
lıdır. Ne kooperatifler, ne de özel sektör siga
ra fabrikasında yaptığı sigaraları iç piyasada 
satmıyacaklardır, satmaları hususunda Tütün 
ve Tütün Tekeli Kanununda böyle bir kayıt 
yoktur. Yalnız dış piyaJsada değerlendirecekler
dir. 0 halde önergede mevcut olan; sigara fab
rikası yapılma ve dış piyasada değerlendirme 
hususu önceki kanunlara darlık getirmemekte
dir, önceki kanunlar paralelindedir, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, buyurunuz. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar tarihi bir misalle cevap verirsem Sa
yın Ok arkadaşım olayı daha iyi anlıyacaklar. 

Bir aralık Türkiye'de bira inhisar maddesi 
idi. Birayı inhisar maddesi olmaktan çıkardık, 
dört tane fabrika kuruluyor, yüzlerce işçi çalışa-
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cak, Türk köylüsünün yetiştirdiği biralık arpa 
değerlenecek ve Türk maliyesine yeni matrah
lar ortaya çıkacak ve eğer yabancı sermaye ile 
kurulan bira fabrikalarının kuruluş şartların
da ihracaat da yapılması kaydı var ise, ayrıca 
döviz rantresi de artacak. Yani bu konular cef-
fel kalem hükme bağlanacak konular değildir, 
çok etraflı ve birbirine girift olan meselelerdir, 
konuyu iyi tahlil etmek lâzımgelir. 

Bundan evvel müzakere edilen ve henüz 
kanuniyet kesbetmiyen tasanda bütün sigara 
imalâtı ihracata müteveccih olarak hususi te
şebbüslere tanınacak, deniyor. O kanunda tadi
lât yaparak iç piyasa içinde tütünün hususi te
şebbüsler tarafından sigara imaline imkân veri
lir ise, Sayın Ok'un istediği madde bu kanuna 
girer ise, bu kanundaki madde değişmeden tü
tün ekicileri kooperatifleri ve birlikleri iç piya
saya dönük olarak imalât yapamazlar arkadaş
lar. Bu gayet basittir. 

Bu bakımdan anlatmak istiyorum ki. hıwrün 
bu kanunda kabul ettiğimiz hükümler, tütünü 
değerlendirme yönünden her çeşit ameliyeler 
yapmaya elverişlidir; ne kayıtla? Diğer ka
nunların hükümleri dairesinde. Diğer kanunla
rın hükümleri değişirse bu da otomatikman 
istifade edecek. Halbuki arkadaşımızın takriri 
kabul edilirse, diğer kanun hükümleri değişse 
id ahi, bu kanunun hükmü değişmediği müddet
çe tatbik edilemiyecektir. Bu gayet basit bir 
şey. Yani nasıl anlatamamışım, hayretler için
de kaldım. 

Bu itibarla arkadaşımızın dediği, tütün eki
cileri için fevkalâde zararlıdır. Çünkü, tütün 
ekicileri, demin kabul ettiğiniz maddelerle, tü
tünlerini değerlendirmek için kurdukları koope
ratifler ve birlikler vasıtasiyle bugün için ihra
cata müteveccih sigara imalâtı fabrikası kura
bilirler veya o şirketlere katılabilirler, ama 
yarın o kanun tütün tekelini kaldırır da iç pi
yasa için dahi sigara imalâtını hususi teşebbüse 
bırakırsa, otmoatikman, hiçbir kanunu değiştir
meye lüzum kalmaksızın tütün ekicileri koope
ratifleri ve birlikleri iç piyasa için de fabrika 
kurabilirler. Arkadaşımızın dediği madde girer
se, bu madde kanundan çıkmadan kuramazlar. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Bu da değişik. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Sekiz ay 

değişir. 

Gelelim yabancı sermayeye : 
Şimdi C. H. P. nin hakikaten bâzı tahlile 

muhtaç davranışları var. Muhterem arkadaşlar, 
ekonomide hiçbir tedbir mutlak olarak iyi, hiç 
bir tedbir mutlak olarak kötü denemez. Yağ
mur iyim idir, kötü müdür? Afyon dizerler bi
zim bölgede, ertesi gün sütünü alırlar, Sayın 
Akalın bilir. Afyon dizilir de gece yağmur ya
ğarsa felâkettir, bitti, kötüdür. Ama Mayısta 
üzüm sergide iken, Manisa'dan arkadaşımız iyi 
bilirler, yağmur yağarsa mahsul bitti. Ama Ma
yısta toprak çatlamış, hububat, yağmur, su bek
liyor. Yağmur duasına çıkar vatandaş arkadaş
lar. E, şimdi yağmur iyidir veya kötüdür. Ha
yır arkadaşlar, istendiği yerde fevkalâde iyi
dir, hayırlıdır; istenmediği yerde seylâp olur, 
felâket getirir. Yabancı sermaye de bunun gibi
dir Sayın Ok. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Tüm karşısında 
değiliz Sayın Çelikbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Hayır, ne 
dediğiniz pek belli değil, yerine göre konuşu
yorsunuz. Ama Mecliste tabiî etraflıca konuş
makta fayda vardır. Eğer yabancı sermaye mem
leketimizde iş sahaları açıyor, memleketimizde 
hammaddeleri değerlendiriyor, memleketimizin 
maliyesine yeni yeni gelir kaynakları sağlıyor 
ve hele hele ihracat yaparak memleketimizin 
döviz rantresini çoğaltıyor ise bunun zararlı ta
rafını bertaraf edersiniz, iyi tarafını kullanırsı
nız. 

Size bir tarihi misal vereceğim: 
Prof. Kessler, İstanbul Üniversitesinde hoca

lığı zamanında bir gün konferans verdi arka
daşlar. Dedi ki, «Sizin memleketinizde bâzı sos
yal ve ekonomik müesseselere karşı alerji var. 
Grev dediler mi herkesin tüyü diken diken olu
yor.» Eski tarihte, Halk Partisinin iktidarda bu
lunduğu devirlerde. Dedi ki; «Bu şuna benzer: 
Bıçak iyi midir, kötü müdür? Halbuki bıçak in
sanı öldürür, yaralar. E, bıçak kötüdür der mi
siniz?» dedi. «Kullanmanıza bağlıdır.» 

Demiryoluna girersiniz, demiryolu iyi mi 
kötü mü? Raydan çıkar, vagon devrilir, adam 
ölür. Ama trene binmemezlik yapar mısınız? 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, müsaade buyu
runuz; çok tatlı bir konu, hoç bir konu, iyi bir 
konu, fakat müsaade ederseniz yabancı sermaye
den bu tütüne ait mesele ile ilgili cevap verirse-
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nİF çok daha iyi olacaktır. Yani Türkiyen'in ya
bancı sermaye mevzuuna girersek biraz zor çı
karız bu konudan. 

FETHİ ÇEL1KBAŞ (Devamla) — Hayır Sa
yın Başkanım, onun tahtında müstetir olanı ben
deniz bilirim; Türkiye'de mer'i olan yabancı 
sermaye Kanununun Parlâmentoda müdafaasını 
ben yapmışımdır. Sebebi o. 

Bu bakımdan kanundaki madde son derece 
iyidir Sayın Ok. Kabul buyurdunuz ki, «Bu da 
değişir». «Benim teklif ettiğim madde kabul edi
lirse bu da değişir.» Değişmeden maksadınız 
hâsıl ise neden ısrar edersiniz? Bunu değiştir
meden maksadınız hâsıl oluyor, kabul ediyorsu
nuz. Ama diyorsunuz ki, hayır bu da değişsin. 
Buna lüzum yok arkadaşlar, bu haşivdir. Kati
yen ısrar etmeyiniz, çok rica ederim. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Yalnız, yabancı 
sermaye hakkında söyledikleriniz haksızdır. En 
salahiyetliniz bütçe müzakerelerinde konuştu. 

FETHİ ÇELİBAŞ (Devamla) — Ben söyle
medim, ben demedim ki. 

BAŞKAN — 9 ncu madde olarak tasarıya ye
niden ilâvesi öngörülen, Sayın Mustafa Ok tara
fından verilmiş bulunan önergeye Komisyon ka
tılmadığını beyan etti. önergeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi siz bir 10 ncu madde ilâvesini istemiş
siniz. Bu 10 ncu maddeyi, tasarı metninde yazılı 
9 ncu maddeden sonra gelen 10 ncu madde ola
rak mı telâkki etmek isliyorsunuz? 

MUSTAFA OK (Manisa) — 9 ncu madde 
olarak ilâvesi için önerge vermiştim. 

BAŞKAN — 9 ncu madde olarak ilâvesini 
öngördüğünüz önerge kabul edilmedi. O halde 
şimdi yeniden 9 ncu madde olarak tasarı metni
ne ilâve edilebilecek kabiliyette olan önergenizi 
okutuyorum. Bir yeni madde ilâvesi öngörülü
yor, onun hakkındaki önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge 

birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekicileri Genel Bir
liği kanun tasarısına aşağıdaki maddenin 9 ncu 
madde olarak ilâve edilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Manisa 
Mustafa Ok 

«Madde 9. — Tütün Tarım Satış Koopera
tifleri ve Bölge birlikleriyle Türkiye Tütün Eki
cileri Genel Birliği yaprak tütün işleme atelye-
leri sigara fabrikaları makina ve aletlerini, tü
tünün yetiştirilmesi ve işlenmesiyle ilgili her 
türlü malzeme, vasıta ve ilâçları doğruca ithal 
edebilir.» 

BAŞKAN — «Doğruca» yi müsaade ederse
niz doğrudan doğruya olarak düzeltelim mi 
efendim? 

MUSTAFA OK (Manisa) — Düzeltelim efen
dim. 

BAŞKAN — Peki. Evet önerge okundu. Ko
misyon olarak mütalâanız varsa buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Sayın Başkanım, 
gerek 2834 numaralı Kanun, gerekse biraz ev
vel kabul ettiğiniz 5 nci madde Sayın Ok'un 
arzu ettiği hususları ortaya koymuştur. Bina
enaleyh takrire katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok. 
MUSTAFA OK (Manisa) — Takririm açık

tır efendim. Yalnız önerge adıma verilmiş oldu
ğu halde aslında 0. H. P. Grupu adına verilmiş
tir. Bu hususu açıklarım. 

BAŞKAN — İzaha lüzum yok diyorsunuz, 
peki efendim. 

önergeye Komisyon katılmadığını beyan 
ediyor, önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

Şimdi Sayın Çağlar, komisyon adına bir 
önerge vermişsiniz. Geçici madde ilâvesini ön
görüyor. Sayın Şükrü Akkan, zatıâlinizde geçi
ci 1 nci madde olarak ilâvesi öngörülen bir mad-
do hakkında önerge vermişsiniz. Hattâ geçici 
madde 1, geçici madde 2, geçici madde 3. Bu 
maddeleri 9 ncu maddeden sonra mı istiyorsu
nuz, önce mi istiyorsunuz? 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Kanunla mül
ga haline geldiğine göre maddeler içinde müta
lâa edilebilir. 

BAŞKAN — Hayır, ben şunu demek istiyo
rum, şimdi 9 ncu maddeyi oya sunayım mı, sun-
mıyayım mı? 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Sunun efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon sizce bir mah

zuru varım efendim? 9 ncu maddeyi oya sun-
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mamda bir mahzur var mı? Akaibinde geçici 
maddeleriniz var da. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Hayır efendim, su
nun. 

BAŞKAN — Bir mahzur yok. Şimdi 9 ncu 
maddeyi müzakere edip oya sunalım. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 9. — 5628 sayılı Kanun yürürlükten 

kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiy enler... Aynen kabul edilmiştir. 

Şimdi yürürlük maddeleri geliyor. Müsaade 
ederseniz geçici maddeleri bundan evvel okuta
lım, ona göre muamele yapalım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Sayın Şükrü 
Akkan geçici 1 nci ve geçici 2 nci madde olarak 
tasarıya iki madde ilâvesini öngörüyor. Bun
lar hakkında verilmiş bulunan önergelerini oku
tacağım. Şimdi geçici 1 nci madde olarak ilâ
vesi öngörülen önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı bulunan geçici 1 nci madde

nin tasarıya ithal edilmesini arz ve teklif ederim. 
İzmir 

Şükrü Akkan 

«Geçici madde 1. — Bölge birlikleri veya 
ortaklıkları tarafından kurulması kararlaştırı
lacak olan tütün satış merkezleri bulundukları 
yerlerdeki Tekel idaresine ait depolardan ve 
en yakın işletme merkezlerinden, kendi tesis
lerinin yapılmasına değin faydalanırlar. 

Depolama ve ürünleri işletme giderleri, bölge 
birliklerine veya ortaklıklarına aitJtir. 

Diğer hususlar tüzükle düzenlenir.» 
BAŞKAN — Komisyonun da geçici 1 nci 

madde olarak tasarı metnine ilâvesini öngördü
ğü bâzı hususlar var. Yalnız şimdi takibediyo-
rum, kontrol ediyorum, bu madde ile sizin 
geçici 1 nci madde olarak ilâvesini öngördüğü
nüz husus arasında bir irtibat yok. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Hayır, yok 
efendim. 

BAŞKAN — Alâkası yok, peki. 
Geçici 1 nci madde olarak böyle bir mad

denin ilâvesi düşünülmekte, arzu edilmektedir. 
Bu hususta ne buyuruyorsunuz sayın komisyon? 

( GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY-
1 MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Katılmıyoruz 

efendim. 
ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Söz istiyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkan. 
ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Muhterem ar

kadaşlar, 7 nci maddede zikredilen satış mer
kezlerinin kurulması çok uzun bir meseledir. 
Zaten parasını da ikinci maddede kıstık. Şim
di bunlar kuruluncaya kadar yeni bir sistem 
var. Yine eski sistemin biraz daha tashih edil
miş şekli. Yine piyasa böyle açılacak, herkes 
dolaşacak, tütünlerini satacak. Bu kurulduğu 
zaman satış burada mecburi olacak. Bu kurul
mazsa ıbu çıkardığımız kanunlardan umduğu
muz faydaların hiçbiri yerine gelmiyecek. 

Biz diyoruz M, bu yerler kuruluncaya kadar, 
i kurulabilmesi için mevcut ambarlardan ve iş

letme yerlerinden kooperatifler istifade etsin. 
«Ambarlardan nasıl istifade edecek? Ambar
lar Tekelin kendisine de yetmiyor.» denilebilir. 
Fakat Tekel bu kanun çıktıktan sonra desteği, 
bir kararname ile bu kooperatife yaptıracak, 
destekten çekiyor kendisini, Sadece içtüketim 
için 35 - 40 milyon kilo alacak. Tekelin elinde
ki ambarlar da 70 - 80 milyon kilo içindir. Bi
naenaleyh kooperatifin destek için alacağı tü
tünler için ambarlarında yer ayırması lüzumlu
dur. 

Kaldı ki, bir güne kadar satılmıyan, mese
lâ Temmuzun sonuna kadar satılmıyan, yahut 
ortasına kadar satılmıyan, Mayısın sonuna ka
dar satılmıyan tütünler götürülür o Tekel am
barına zaten teslim edilir. O zaman teslim al
mak mecburiyeti de vardır. Bu benim geçici 
maddem kabul edilirse, satış merkezlerinin 
tesisleri yapılmadan biran evvel kurulmasına 
imkân verilecektir ve böylece Türk çiftçisi 
kurtarılacaktır. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Kira verecek mi kooperatifler? 

ŞÜKRÜ AKKAN (Devamla) — Kira verecek 
kooperatifler, teklifimde var. 

Sonra, «işletecek» diyorsunuz. Kooperatif 
mal alacak. Kooperatife zaten ortak olanlar 
kooperatife malını teslim etmek mecburiyetin-

I deler, işliyerek dâhilde satar, hattâ sigara 
| yaparak hariçte satar, diyorsunuz, işliyebilmek 
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için, işletmecilik çok büyük para istiyen mü
esseselerin kurulmasına vabestedir. Nerede 
işliyecek tütününü kooperatif? Elbette ki o te
sislerini kuruncaya kadar Tekel işletmeciliğin
den parası mukabilinde istifade edecek. Benim 
önergem bunu getiriyor. Yoksa kooperatifleri 
kuruyoruz, satış merkezlerini madde üzerinde 
yapıyoruz, bunlar hiçbir şey temin etmez arka
daşlar. Bu satış merkezlerine biran evvel haya
tiyet verecek olan bu geçici maddenin kabulü 
şarttır. 

Kaldı ki, zabıtlar burada, ben bunu Tütün 
ve tütün tekeli kanunu tasarısı görüşülürken 
de teklif ettim ve o zaman yine bu komisyonun 
da sözcüsü olan Sayın Zeki Bey çıktı dedi ki: 
«Bu madde buraya girmez kanun tekniği ba
kımından, ama gelecek kanuna pekâlâ girer.» 
dedi. «Onun için arkadaşımız bu (teklifi bura
da geriye alsın, orada getirsin.» dedi. Şimdi 
bu sözünü de hatırlatıyorum. Zabıtlar da ya
nımda, okuyabilirim. Ben de; «Bunu bir ta-
ahhüdolarak alıyorum ve orada getireceğim.» 
dedim. Şimdi lütfetsinler bu maddeye hayati
yet versinler ve kabul buyursunlar. Bu, tütün 
ekicisinin lehindedir. Yoksa burada maddeler 
çıkartıyoruz, ölü doğmuş maddeler hiçbir şey 
ifade etmez arkadaşlar. Tütün ekicisi artık 
müzayede ile malını biran evvel satacak günü 
beklemektedir. Bunu 7 nci maddede, şuradan 
para alacağız, buradan para alacağız, bunları 
yapacağız demekle olmaz. Milyonlar istiyen bu 
tesisler kolay kolay yapılacak işler değildir. 
Binaenaleyh yapılana kadar mevcut Tekel de
po ve işletme merkezlerinden, maniplâsyon 
için işletme merkezlerinden istifade edilmesi 
şarttır. Yoksa başka türlü bu ekiciye hiçbir 
şey getirmez. 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY

MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Sayın Başkanım, 
1 nci maddenin esbabı mucibesinde Şükrü Be
yin ifadeleri zikredilmiş bulunmaktadır. Kaldı 
ki, Devletin müdahale mubayaası yetkisi eğer 
kuracağımız müesseseye verilecek olur ise, Te
kelin elinde boş kalacak ambarlardan haliyle 
şu kuracağımız müesseseler istifade edecektir 
ve bugün tütün olsun, pamuk olsun, diğer 
emtialarda emsali hizmetler gören müessesele
rin teslislerinden zaten istifade edilmektedir. 

Binaenaleyh bir madde halinde tedvin edilme
sini komisyon lüzumsuz telâkki etmektedir. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Komisyon söz

cülüğünü de yapan sayın komisyon başkanın
dan bir şey öğrenmek işitiyorum : 

Müzayedeyi nasıl yapacaklardır? Ambardan 
istifade kolay. Zaten kanunda vardır. Bir müd
det zarfında teslim edilmezse o almak mecburi
yetinde. Pekâlâ, müzayede salonunu nerede 
kuracaksınız? Müzayede salonu olmadıktan 
sonra bu kanuna ne lüzum vardır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Muhterem Başka
nım, satış merkezlerinin kurulacağı yerlerde 
gerek tütün müstahsıllannm birikmiş olan 107 
milyon lirası - ki onun % 25 i kooperatif ve sa
tış yerlerinin kurulmasına matuf olarak tahsis 
edilmiştir - bir de bunun dışında biraz sonra mü
zakeresini yapacağımız 100 milyon liralık, Dev
letten bir istikraz takririmiz vardır. Bir yerde 
satış merkezi açılması kararlaştı ise, orada 
evvelâ satış merkezlerinin icabettirdiği çapta 
binalarını da elbette yapacaktır. Satış merkezi 
binası ayrıdır, depolama keyfiyeti ayrıdır. Bi
naenaleyh biraz evvelki ifadelerimizle Şükrü 
Akkan arkadaşımızın takririne katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Siz normal olarak benimsiyor
sunuz, fakat haşiv mahiyetinde telâkki ediyor
sunuz. 

Buyurunuz Sayın Ticaret Bakanı. 
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 

(Bursa) — Sayın Başkan, arkadaşımız konuş
masında kooperatiflere destekleme alımı göre
vinin verilmiş olması şekliyle fikrini ileriye sür
mektedir. Bunu, bugünden bu tarzda tesbit et
meye imkân yoktur. Muhtemeldir ki, tütün 
destekleme alımlarını yine Tekel yapabilir, muh
temeldir ki, o gün Hükümet karariyle bu vazi
fe kooperatiflere verilebilir. Kanaatimizce bu
günden bunu tesbit etmek erken olur ve bu ba
kımdan da depo projesini ve problemini bu 
tarzda düşünmek gerekir. Eğer destekleme alım
larını Tekel yapacaksa bu takdirde depo prob
lemi Tekele aidolacaktır. O bakımdan arkadaşı
mızın bu teklifine katılamıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi okuttum, önerge sa
hibi fikrini izah etti, Hükümet ve komisyon 
cevaplandırdı, Hükümet ve Komisyon katılma-

— 591 — 



M. Meclisi B : 78 10 . 4 . 1969 O : 2 

dıklarmı beyan etti. Önergeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Geçici 1 nci madde olarak bir de Komisyonun 
teklifi var. Sizin geçici 2 nci maddenizi okutma
dan evvel, Komisyon geçici 1 nci madde olarak 
ilâvesini derpiş ettiği için, onun önergesini oku
tacağım : 

«Geçici madde 1. — İşbu kanun hükümleri 
gereğince ortak içi teslimat ve Devlet adına ya
pılacak müdahale mubayaalrı suretiyle temin 
olunacak tütünlerin depolanmasını sağlamak 
amaciyüe yapılacak tesislerin finansmanında kul
lanılmak üzere Devlet bütçesinden 100 milyon 
liralık yardımda bulunulur» 

BAŞKAN — Komisyon olarak izahatta bu
lunmak istiyor musunuz? 

Bir gerekçeniz var, uzun isterseniz okutayım. 
GEÇtCl KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY

MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Lütfen gerekçemizi 
okutur musunuz?. 

BAŞKAN — Gerekçeyi okutuyorum : 

Gerekçe 
Tütün ekicilerinin yeniden teşkilâtlandırıl

ması amaciyle hazırlanmış bulunan kanun tasa
rısında kurulmak istenen teşekküllün ortaklan 
hakkında hükümler getirilmiş olmakla beraJber 
teşkilât düzeninin teferruatına inilmemiştir. 

Geniş bir üretici zümresini yakından ilgilen
diren teşekkülün kuruluş amaçlarından birisi fi
yatların istikrarını sağlıyabilmek için icabında 
Devlet adına müdâhale yapabilecek tarafsız bir 
teşekküllün kurulmasıdır. 

Kendisinden beklenilen bu görevi yapabil
mesi için her şeyden önce mubayaa edilecek tü
tünlerin muhfazasmı sağlıyacak depo kuruluşla
rına sahiholması lâzımgelmektedir. 

Hesaplarımıza göre 80 000 tonluk tesellümatı 
depolıyaJbilecek tesislerin kurulması için en az 
333 333 metrekare genişliğinde depolara ihtiyaç 
bulunmaktadır. Beher metrekaresinin 500 lira
ya mal edilebileceği hesaplanarak bunlar için 
166. 666 500 liralık yatırıma ihtiyaç vardır. 

Bu yatırımın ilk kuruluş yıllarında teşekkül 
tarafından temin olunması mümkün görülmedi
ğinden, hiç olmazsa 100 milyon lirasının müsait 
şartlarla Devlet bütçesinden karşılanmak zaru
retinde kalındığı mütalâa edilmektedir. 

Tesislerin ikmalini mütaakıp elde edilecek 
tescil ücretlerinden ayrılacak imkânlardan te
şekkül tarafından yılda en az 5 er milyon lira 
Ödenmesi suretiyle 20 yılda itfası düşünülmüş
tür. 

Bu amacı sağlamak için ilişik olarak sunulan 
geçici 3 maddenin söz konusu tasarıya ilâve edil
mesi uygun görülmektedir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, belki 
şeklî usulü müzakereye uygun değil, ama her 
halde bu ilâvesi derpiş edilen her üç geçici mad
de birbiriyle murtabıt görülmektedir. Müsaade 
ederseniz gene geçici 1 nci madde üzerinde mü
zâkereyi devam ettireceğim. Ancak geçici 2 nci 
ve 3 ncü maddeleri de okutayım, manzuru âliniz 
olsun, onu takiben geçici 1 nci madde üzerinde 
müzâkere açacağım. 

Komisyon tarafından hazırlanmış olan geçici 
1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddeyi muhteva itibariyle 
okutuyorum, hepsinin üzerinde muamele yap
mıyorum, yalnız geçici 1 nci madde üzerinde 
muamele yapacağım. 

«Geçici madde 1. — îşjbu kanun hükümleri 
gereğince ortak içi teslimat ve Devlet adına ya
pılacak müdahale muJbayaalan suretiyle temin 
olunacak tütünlerin depolanmasını sağlamak 
amaciyle yapılacak tesislerin finansmanında kul
lanılmak üzere Devlet bütçesinden 100 milyon 
liralık yardımda bulunulur.» 

«Geçici madde 2. — Geçici birinci madde ge
reğince yapılacak yardım, 1970 bütçesine 30 mil
yon, 1971 ve mütaakıp yıllara 20 şer milyon lira 
konulmak suretiyle Türkiye Tütün T. S. Koope
ratifleri Genel Birliğine ödenir.» 

«Geçici madde 3. — Depo tesislerinin tamam
lanması amaciyle yapılan yardım, tamamen 
ödenmesini mütaakıp beş yıldan sonra her yıl 5 
milyon ödenmek suretiyle 20 yılda itfa olunur.» 

BAŞKAN — Tamam efendim. Şimdi geçici 
1 nci madde üzerinde söz istiyen? 

Buyurunuz Sayın Kırbaşlı. 
FAÎK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; bitirilmesine çok az 
bir zaman kalmış bulunan müzakeresini yapmak
ta bulunduğumuz Tütün Satış Kooperatifleri ve 
Birlikleri Kanununda ve bundan evvel kabul et
tiğimiz Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda be
lirtilen işlerin arzuya ve muvaffak olacak bir 
şekilde neticeye varabilmesi için hakikaten malî 
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yönden bu kooperatif ve birliklerin desteklen
mesi zaruridir. Bunda hiç kimsenin şüphesi yok
tur. Bu kanunun maddei mahsusasmda 100 mil
yonu mütecaviz paranın 25 veya 30 milyonun 
dörtte birinin, % 25 nin bu maksatla tütün mu
bayaa yerlerinin düzenlenmesine sarf edileceği 
maddesini Heyeti Aliyeniz kabul etmiş bulun
maktadır. 

Fakat, teklifin esbabı mucibesinde belirtilen 
muhtemel mubayaa kapasitesi nazarı itibare alı
narak, inşa edilecek olan ambarların Ve manip-
lâsyon tesislerinin finansmanı, bu kooperatifle
rin altından kalkabilecekleri bir yük olmadığı 
belirtilmiştir. Fakat, finansman kaynağının 
ve şartlarının tesbitinde teklif ödilen nokta, ha
kikatten calibi dikkat olduğu kadar, calibi müna
kaşadır. Bir defa 100 milyon lira gibi bir meb
lâğın Devlet bütçesinden yardım olarak alınma
sı meselesi, gerek bütçe prensipleri yönünden 
ve gerekse bu türlü kuruluşlara böyle bir yar
dımın, böyle bir kanunla direkt olarak yapıla
bilme imkânlarını burada kabul etmekle, yeni 
bir yol açmış olmak noktai nazarından, hakika
ten tervici mümkün olmıyan bir prosedür içeri
sine Meclisi sokmaktan başka bir şey değildir. 

Bu bakımdan, bunun muhtelif şekilleri var
dır. Gerek 2834 sayılı Kanunla ve gerekse ti
cari ve sınai hüviyeti de bu kooperatif ve bir
liklerin kabul edildiğine göre, şirketler, anonim 
şirketler ve buna mümasil diğer birlik ve kuru
luşlar, finanasman noktai nazarından hangi 
şartlar altında para buluyor ve bu imkânlarını 
gideriyorlarsa, böyle bir madde getirmemiş ol
mamıza rağmen, bu hüviyetiyle bu kooperatif 
ve birlikler bâzı finansman kaynakları bulabi
lir. Bunların bir tanesi, istikraz yoludur. Sa
yın Hükümetin kefaleti altında istikraza gide
bilir, bu mümkündür. Kendilerine kredi açı
labilir, artırılabilir, bu da mümkündür. Fa
kat, bütçeden, 20 yıl gibi bir zaman içerisinde 
5 er milyonluk yardımlar halinde bir meblâğın 
talebedilmiş olması... 

BAŞKAN — 20 yıl müddetle 5 er milyon
luk değil, efendim. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Nasıl efen
dim? 

BAŞKAN — Daha başka; o itfası. 20 yıl 
müddetle 5 er milyonluk olan kısım başkaJdır. 
Bütçeden yardım, ilk periyodda 30 milyon ve 
onu takibeden yıllarda 20 şer milyondur. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Evet, fakat 
yardım olarak geçmiş olması bizi kürsüye çıkar
maya mecbur etmiştir. 

Bu bakımdan, evvelâ bütçe prensipleri yö
nünden bunun ele alınması, ikincisi de Hükü
metin bu hususta ne düşündüğünün bilinmesi, 
Maliye Bakanının burada mütalâasının alınma
sı gibi, şimdiye kadar tatbik edilen prosedür 
içerisinde ancak böyle bir münakaşanın yapıla
bileceği ve kararın alınabileceği kanısındayız. 

Hürmetlerimizle. 
BAŞKAN — Sayın Şükrü Akkan, sizin geçi

ci 2 nci madde ile ilgili önergenizi okudum, tet-
<kik ettim. Bu madde ile pek irtibatlıdır. Mü
saade ederseniz onu da okutayım da, yani ikisi
ni birlikte mütalâa etmek suretiyle müzakereyi 
devam ettirelim. Çünkü, bunu takibeden geçi
ci maddede tekrar sizinkini müzakereye alaca
ğız. Onu da okutayım da, sizinkinde de 1 nci 
geçici maddeye ilâvesi olarak düşündüğümüz 
husus reddolunduğuna göre, şimdi müsaade 
ederseniz geçici madde 2 yerine, geçici madde 
1 olarak okutayım. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Peki efendim, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, bu konuda Sayın Ko
misyon tarafından verilmiş bulunan önergeye 
müşabih bir önerge Sayın Şükrü Akkan tara
fından verilmiştir, onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı ek birinci maddenin tasarıya 

ithalini arz ve teklif ederim. 
izmir 

Şükrü Akkan 

«Geçici madde 1. — Kanunun 7 nci madde
sinde adı geçen tütün satış merkezlerinin kurul
ması için, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra kabul edilecek olan ilk Devlet bütçesin
den, Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Böl
ge Birlikleri emrine 100 milyon lira yardım ya
pılır.» 

BAŞKAN — Peki efendim, şimdi geçici 
1 nci maddede... 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Sayın Başkan, 
ben bu önergemle, Komisyonun, verdiği önerge
nin 1 nci maddesine katılmış oluyorum. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, bu kadar, başka 
da söz istemiyorsunuz şu anda. 
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ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Fakat, söz hak
kımı, da mahfuz tutuyorum «fendim. 

BAŞKAN — Gayet tabiî. 
, Güven Partisi Grupu adına Sayın Başar, bu

yurunuz efendim. 

G.P. GRUPU ADINA HAYRÎ BAŞAR (Es
kişehir) — Saym Başkan, muhterem arkadaşla
rım; 

Geniş bir müstahsil kütlesini ilgilendiren ve 
onun hakiketen alınterini değerlendirmek için 
çıkarılan birçok kanunlardan ve bu meyanda bu
gün çıkaracağımız Tarım satış kooperatifleri 
Kanunundan memnuniyet duymamak kabil de
ğildir. Bunu değerlendirmek için de, yapılacak 
her işe «evet» demek, onu can ve gönülden des
teklemek elbette ki herkesin vazifesidir. 

Burada tütünün mubayaası veya tütünün 
değerlendirilmesi için kooperatif tarafından tes
lim alınması ve bunun depolanması gibi bir 
mevzuda da elbette ki bu depolara ihtiyaç var
dır ve buna bir formül de bulmak lâzımdır. Bu
nun için bütçeden 100 milyon liralık bir yardı
mın veyahut da geçici 3 ncü madde ile - borç 
mudur yoksa yardım mıdır, pek anlıyamadık -
verilmesini derpiş eden bu maddeyi can ve gö
nülden destekliyoruz. Ama, bir noktada insanın 
düşüneceği geliyor. Mevcut ve mer'i kanunlara 
gıöre, her sene bütçeden Ziraat Bankasına yar
dım yapılması icabederken, bunu yapmamıza im
kân yok, yapamıyoruz, Orman köylerine her se
ne mevcut ve mer'i kanunlara göre yardım ya
pılması derpiş edilmişken bu yapılamıyor. Kredi 
ve Yurtlar Kurumuna yardım yapılması derpiş 
edilmişken, bunlar yapılamıyor iken, mevcut 
kanunları yerine getiremiyen malî bir imkân
sızlık içerisinde, acaba yeni bir kanunla bunu 
nasıl organize edeceğiz? Yoksa bu bir gösteriş 
midir, diye insanın aklına gayet tabiî olarak bir 
fikir geliyor. Onun için, böyle bir kanunu, bir 
muhalif olarak desteklerken dahi ve destekle
meyi bir vazife bilirken dahi, Hükümeti beyana 
davet ediyoruz. Acaba bu 100 milyon lirayı bu
lacak bir fon orta yere konulmuş mudur? Mev
cut kanunlara göre, mer'i kanunlara göre yar
dımlar yapamazken, bugün koyacağımız bu ka
nun maddesine göre, bunun karşılığı bir fon 
olarak, Hükümetçe bulunmuş mudur? Bunu 
Hükümet olarak beyana davet ediyoruz. Bunu 
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öğrenirsek, bu kanunun tatbikatından elbette ki 
büyük müstahsil kütlesinin daha çok yararlana
cağına gayet tabiî inanacağız ve bununla be
raber bu yardım fonlarının da yerine getiril
mesini biz de can ve gönülden destekliyeceğiz. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Çağlar, Komis
yon adına buyurunuz, 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SÜLEY
MAN ÇAĞLAR (Manisa) — Muhterem arka
daşlar; 

Ne Hükümet metninde, ne de Komisyon met
ninde bu maddeler mevcut değildir. 

Evvelki sene - ki her sene olduğu gibi - ar
kadaşlarımla beraber Ege tütün piyasasına iş
tirak ediyoruz. Hükümet adına Devlet müdahale 
mubayaasında bulunan Tekel İdaresinin çek
mekte bulunduğu depo sıkıntısını yakından mü
şahede ettiğim içindir ki ve bunun yanında satış 
merkezleri de kurulacak bir müessese olduğu 
cihetle, bu müşahedemi gelip Sayın Başbakanı
ma anlattım. 107 milyon lira mevcut yüzde beş
ler olarak kesilmiş para ile bu müessesenin ku
ruluş masraflarını ancak karşılıyacağmı ve ku
rulduktan sonra bir depo sıkıntısı içerisine gi
receğini kendilerine ifade ettim. Ne kadar pa
raya ihtiyacolduğunu sordular, ben, «hesapla
yıp geleyim» dedim ve binnetice gittim. Takririn 
esbabı mucibesinde müşahede ettiğiniz şekilde 
166 milyon liralık, depo yapılmak için bir istik
raza, bir paraya ihtiyaç bulunduğunun ortaya 
çıktığı görülmüştür. 

Tütün ekimini tahdidediyoruz; arazi karak
teri üzerinde tahdit yoluna gidiyoruz, bir de 
miktar üzerinde tahdit yoluna gidiyoruz, yani 
Türkiye'nin 182 milyon kiloluk rekoltesini 
135 - 140 milyon kilo civarına doğru indirecek 
ğimize göre, 100 milyon liralık bir istikraz ile 
kuracağımız müessesenin depo ihtiyacını karşı-
lıyaJbiliriz, hesabı içerisinde bu takriri getirmiş 
bulunuyoruz. 

Yalnız bu takrirde bâzı hatalar müşahede et
tik, redakte için takriri geri alıyoruz. Yeniden 
redakte edip, bunu malî mevzuata da uydurarak 
tekrar huzurlarınıza getireceğimizi arz ve ifade 
etmek isterim. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; tasarı
nın numara almış bulunan bütün maddelerinin 
müzakeresi bitmiş durumdadır, aşağı - yukarı, 
geçici maddeler var. Yalnız bütün uğraşmamıza 
rağmen Komisyon bu önergesini geri alınca ka
nunun çıkması şu anda müşkül oluyor, söz sıra

sına girmiş, konuşmak istiyen daha çok arka
daşımız var. 

Bu sebeple, saat 20,30 a gelmiştir. 14 Nisan 
1969 Pazartesi günü saat 15,00 te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,30 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

78 Niöt BİRLEŞİM 

10 . 4 . 1909 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 »ayılı Yük-
#ek HâJdmle>r Kurulu Kanununum 77 nci mad
desinin yeniden düzenlenmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair ıkanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/540) S. Sayısı : 758) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1968) 

2. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
mın, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayrıam ve genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nçi maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve İçiş
leri Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/258; Cum
huriyet Senatosu 2/217) (S. Sayısı : 178 ve eki 
(Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

3. — Tütün, Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri 
Genel Birliği kanun tasarısı ile İzmir Milletve
kili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Ta
rım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle 
Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun tek
lifi ve Tarum, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı : 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 1 . 3968] 

X 4. — Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen 
veya ihtiyaç fazlası bulunan malzemelerin satıl
ması, devredilmesi veya hibe edilmesi ve eğitim 
görecek yabancı silâhlı kuvvetler personeli hak

kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân 
komisyonları raporları. (1/505) (S. Sayısı : 
842) [Dağıtma tarihi : 22 . 3 . 1969] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Hakkâri [Milletvekili 'Ali KaraJharu'ın, 

yabama dokunulmazlığının kaldırılması hakfkın-
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/757) (S. Sayısı : 699) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Tica
ret, içişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/365) (S. Sayısı : 651) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

3. — Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu şirket hisselerinin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve İPRAŞ ve 
ATAŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunda verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince kurulan Millet Mec
lisi Araştırma Komisyonu raporu (10/6, 10/7, 
10/8) (S. Sayısı : 619) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1968] 

4. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve' bu kanuna geçici maddeler ilâ
vesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı, Millî 
Eğitim ve Millî Savunma komisyonları raporla
rı (1/295) (S. Sayısı : 759) [Dağıtma tarihi r 
19 .12 .1968] 

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

6. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un. 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu
nun 28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet komisyonları raporları (2/13.1.) (S. j 
Sayısı : 170 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 . 12 . 19G8] 

7. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik özcr'iıı bakiye cezasının affı hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 2 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragrp 
Ün er'in, Medeni .Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 e 
2 nci ok) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

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

10. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(Özmodanlı) nm cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ye 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

11. — izmir Milletvekili Ali Abdülsettar Ik-
sel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/106) ÇS. Sayısı : 687 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

12. — Aydm Milletvekili Sinan Bosna'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/423) (S. Sayısı : 688 o 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

13. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/769) (S. Sayısı : 690 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

14. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/450) (S. Sayısı : 692 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

.15. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/549) (S. Sayısı : 689 a 
2 nei ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

16. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/568) (ıS. Sayısı : 693 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

17. — Siirt Eski Milletvekili Süreyya öner, 
Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu Diyarba
kır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve istanbul Mil
letvekili İlhama ISancar'ın, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kaıruluımın 12 . 3 .1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergeleri 
(Millet Meclisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66) 
(S. Sayısı : 20 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihd : 
13 . 1 . 1969] 

18. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/68) (S. Sayısı : 21 e 2 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 

19. — Mardin Eski Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhu-



riyet Senatosu .4/69) (S. Sayısı : 19 a 2 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 13 .1 .1969] 

20. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genei Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde 
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhu
riyet Senatosu 4/76) (S. Sayısı-: 240 a 2 nci 
ek [Dağıtma tarihi : 13 . 1.1969] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Vehbi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1965 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 5/44; Cumhuriyet Senatosu 
4/74) (S. Sayısı : 776) (Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1969) 

22. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

23. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 
yıllarına ait) Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 
denetimi sonuçları hakkındaki raporlarına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
iktisadi Teşebbüsleri Karma Komusyonu raporu 
(3/108, 122, 259, 267, 385, 436, 456, 469, 506, 
519, 538, 544, 740, 796, 800, 813, 841, 847, 
848, 866, 867) (Millet Meclisi S. Sayısı : 771; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1131) (Dağıt
ma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

V 
IKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 
IŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
IŞLER 

X I . — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim 

Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası ku
ruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, içiş
leri, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından se
çilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 273 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . .1 . 1968] 

X 2. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sa
yısı : 274 ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1968) 

3. — Bursa Milletvekilli gadrettin Ganga ve 
10 arkadaşının, Bölge tiyatroları kamın teklifi 
ve Maliye, içişleri, Millî Eğitini ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 ve 275 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

4. —• Serbest malî müşavirlik'kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 3968] 

X 5. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tcvfik inci'irin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1968] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1968] 

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

X 8. — Geneli nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 9. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı 7331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

10. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet gören bölge ziraat okulları me
zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım ve Plân 
komisyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 11. — Konut kanunu tasarısı öle İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 12. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Kok
sal ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve 
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 
sayılı kanunların yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Tanm, Bayındırlık, Adalet ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

13. — Devlet İhale kanunu tasansı, An
kara Milletvekili ismail Rüştü Aksal ve 13 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
eski Üyesi M. Ali Demir ve 9 arkadaşının, 
Devlet İhale kanunu teklifi ve Nevşehir 
Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'nun, 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 
66 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tfe&Mfi ve Sayıştay, Ticaret, içimleri, Gümrük 
ve Tekel, Maliye ve Plân komiayonlanndan 
seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 

raporu. (1/150, 2/31, 2/267) (S. Sayısı : 683) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 4 .1968] 

X 14. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek 
kanun tasarısı ve İçişleri, Ticaret, Mıaliye, Köy 
İşleri ve Plân komisyonlarından 3 er üyede» 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. 
Sayısı : 700) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

15. — Aydın Milletvekilli Reşat Özarda'nım, 
38 sayılı Anayasa Nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkımdaki Kamum» 
yürürlükten kahdırılması hakkında kamum tek
lifi (2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tari
hi : 20 . 2 . 1968] 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili llyas Seçkin'in, 15 Tem
muz 1963 tarih ve 275 sayılı Kamumun 35 nci 
maddesinin bir fıkrasının değiştirilmeli hak
kında kanun teklifi ve Çalığına Komisyon/u ra
poru (2/629) (S. Sayısı : 623 ve eki) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 11 . 1968] 

17. — Cumhuriyet Senatosu _ Eskişehir Üye
si Ömer Uouzal'ım, 931 sayılı Is Kammamm. 
79 ncu maddesine bir fıkra eklemmeai hakkımda 
kanun teklifi ve Çalışma Komisyom/u rapor/u 
(2/714) (S. Sayısı : 737 ve eki) [Dağıtana tari
hi : 25 . 11 . 1968] 

18. — Umumi Hıfzısisihha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım komisyonları raporları (1/180) (S. Sayı
sı : 467 ve 467 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1968) 

X 19. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasansı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporlan (1/113) 
(S. Sayısı : 135 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 . 11 . 1968) 

X 20. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasansı ve 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/270) 
(S. Sayısı : 279 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 .11.1968) 

X 21. — Toprak ve Su Kaynaklarının Geliş
tirme Birlikleri kanun tasarısı ve Köy Işıl eri ve 
Plân komisyonları raporlan (1/206) (S. Sayı
sı : 291 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29.11.1968) 



22. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
baklanda kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/176) (S. Sayısı : 300 e 2 nci 
dk) (Dağıtma tarihi : 29 .11.1968) 

23. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına hizmetle
rinin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/56) (S. Sayısı : 429 a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1968) 

X 24. — 31.12 .1969 tarihli ve 193 sayılı 
ö#Mr Vergiei Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmeline ve bâzı maddelerinin yürürlük
ten kaldım'lmasma dair kanun tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları. (1/203) (S. 
«ayısı : 703 e 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1968) 

X 25. — 4 .1 .1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi UBU'1 Kanununun bâzı hükümlerinin değişti-
rilme*Lnt ve bâzı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun taaanaı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/204) (S. Sayısı : 712 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1968) 

X 26. — Bursa Milletvekili İbrahim Öktem 
ve 9 arkadaşının, Ankara'da Politabnik Fakül
tesi kurulması hakkında kanun teklifi. (2/22) 
(S. Sayısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 12 . 1968) 

27. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
num 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nei maddesinin değiş
tirilmesine dair kanum teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları (2/259) (S. 
Sayısı : 471 ve eki) (Dağıtma tarihi : 7.12.1968) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sındaki Hazine bonolarının tahkimi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plâm komisyonları ra
porları (1/96) (ıS. Sayısı : 748) [Dağıtma tari
hi : 9 12 . 1968] 

X 29. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve iki arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 
sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerimin kaldırılmasına ve adı geçen kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
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I (2/585) (S. Sayısı: 754) [Dağıtma t a r i h i : 
10 . 12 . 1968] 

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

X 31. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair ve Aydm Mil
letvekili Reşat özarda'nın, 2834 sayılı Tarım 
Satış Kooperatifleri ve birlikleri hakkındaki 
Kanunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar ek
lenmesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 
2/177) (Millet Meclisi S. Sayısı : 290 ve eki) 
(Dağıtma tarihi : 11 .12 .1968) 

32. — Cumhuriyet Senatosu B'aşkanvekili 
Fikret Turhangil Ye 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu memur ve iç hizmetler teşkilâtı kanu
nu teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 296 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11 .12 .1968) 

33. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa 
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması, 6 ncı maddesinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İçişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/153; 1/321) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 308 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11 .12 .1968) 

34. — Adana Milletvekili Turhan DilligiP-
in, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve 
Plân komisyonları raporları (2/351) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 621 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11.12.1968) 

35. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'-
ın, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı hakkındaki 3312 

| sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve 



Plân komisyonları raporları (2/456) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 714 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11 . 12 . 1968) 

36. — Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanunla 
değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/523) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 755) [Dağıtma tarihi: 
11 . 12 . 1968] 

37. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
756) [Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1968] 

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

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

X 40. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay 
ve 3 arkadaşının, İşçi Yardımlaşma Kurumu 
(ÎYAK) kanunu teklifi ve Ticaret, İmar ve is
kân, Maliye, Çalışma, Adalet ve Plân komis
yonlarından seçilen 3 er üyeden müteşekkil 
Geçici Komisyon raporu. (2/614) (S. Sayısı : 
762) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1969] 

41. — Van Milletvekili Mehmet Emin Erdinç 
ve 3 arkadaşının, Yüksek öğren in Kredi ve 
Yurtlar Kurumu hakkındaki 22 Ağustos 1961 
tarihli ve 351 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin 
ilk fıkrası ile 28 nci maddesinin (a) bendinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından 10 ar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (2/711) (S. Sa
yısı : 777) (Dağıtma tarihi : 21 . 1 . 1969) 

42. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 172 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın-
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da kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 4 er üye seçilerek 
kuruları Geçici Komisyon raporu (1/562) (S. Sa
yısı : 778) (Dağıtma tarihi : 23 . 1 . 1909) 

43. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve Erzurum Milletvekili İsımail Hakkı Yıldı-
rım'm, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma 
usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun tek
lifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2/757) (S. 
Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 24 . 1 . 1969) 

X 44. — Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife 
ve teşkilâtı hakkındaki Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmıesine, bu kanuna bir fık
ra ve ek maddel©rle bâzı geçici maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/551) (8. Sayısı : 
785) (Dağıtma tarihi : 25 . 1 . 1969) 

X 45. — Emniyet Sandığı kanun tasarısı ve 
Maliye, Ticaret, Adalet ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/307) (S. Sayısı : 784) (Dağıt
ma tarihi : 27 . 1 . 1969) 

46. —• Anayasa nizamını, millî güvenlik ve hu
zuru bozan bâzı fiiller hakkında 5 . 3 . 1962 ta
rih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletve
kili Ömer üztürkmen ile Manisa Milletvekili 
Önol. Şakar'm, 38 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair ve Uşak Milletvekili M. Fah
ri Uğrasızoğlu'nun Anayasa nizamım, millî gü
venlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 
38 numaralı Kanunun yürürlükten kaldırılması 
ve bu kanuna göre tutuklu ve Anayasa hüküm
lü bulunanların cezalarının affı hakkında ka
nun teklifleri ve Anayasa ve Adalet komisyon
ları raporları. (1/589, 2/657, 2/746) (S. Sayısı: 
789) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1969) 

47.— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in ka
pıcıların İş Kanunu kapsamına alınmasına dair 
kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Kaya Öz-
demir'in, 931 sayılı İş Kanununun 5 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler ilâve edilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Çalışma Komisyonu raporu (2/745, 2/797) 
(IS. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1969) 

48. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin 



değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/565) (S. Sa
yısı : 793) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1969) 

49. — Jandarma Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve İçişleri komisyonları raporları (1/217) 
(S. Sayısı : 294 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

50. — Kayseri Milletvekili Mehmet Atcşoğ-
lu'nun, 2739 sayılı Ulusal Bayram ve genel ta
tiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı : 309 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

51. — Uyuşturucu maddelerin murakabesi 
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Adalet, Tarım ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/173) (S. Sayısı : 
614 ve eki) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

52. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 
659 ve eki) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

53. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala ve 21 arkadaşı, Kayseri Milletvekili Fey
yaz Koksal ve 10 arkadaşı ile Ankara Milletve
killeri Ali Rıza Çetiner ve Zühtü Pehlivanlı'-
mn, Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İhti
yarlık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi 
işyerlerinde geçen hizmetlerin birleştiril
mesi hakkındaki 228 sayılı Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
mıaddenin kaldırılmasına dair kanun tek
lifleri ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonla
rından seçilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/756, 2/620, 2/683) (S. Sa
yısı : 795) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

54. — Ankara Milletvekili Kemal Bağcıoğ-
lu'nun, Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görevle
ri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 nci (mad
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkında 864 
sayılı Kanunun geçici maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Malye, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından 6 şar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon rapora .(2/690) (S. 
Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1969) 
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X 55. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban

kası kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 6 şar üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (1/606) (S. Sayısı : 799) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1969) 

56. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel'in, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Se
natosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve 9 
arkadaşının, 4 Teşrinievvel 1927 tarih ve 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
288 ve 290 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair, Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ek
rem özden'in, 5464 sayılı Kanunla değiştirilen 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 8 nci ve 438 nci maddesinin birinci fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun teklif
leri ve Adalet Komisyonu raporu (2/812, 2/147, 
2/588, 2/589) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma tari
hi : 12 . 2 .1969) 

X 57. — Sermaye piyasasının tanzimi ve teş
viki hakkında kanun tasarısı ve Ticaret, Çalışma, 
Maliye, Adallet ve Plân koımisyoınlıarından seçi
len 3 or üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/346) (S. Sayısı: 819) (Dağıtma tarihi: -
15. 2 . 1969) 

58. -— İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
paıla'nın, 5434 sayılı Kanunun 32 nei maddesine 
bir fıkna eklemımıesi hakkımda kanun teklifi il»e 
Kütahya Milletvekili Himmet Erdoğmuş ve 6 
arkadaşının, 5434 saytilı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine ilki bend ve bu ka
nuna geçici madde dHıemmıesıi hakkında kamun 
tekMifi vıe Maliye, Ul'aştıırmM ve Plân komisyon
larından seçültem 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/621, 2/682) (S. Sayısı: 820) 
(Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1969) 

X 59. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Denizli Mdll>eıtvekiilli Hüdai Ora! ve 
24 arkadaşınım teklifi ve Bayındırlık, İmar ve 
İskân, Sanayi, Ticarelt, Enerji ve Tabiî Kay
naklar, İçişleri, Maliye, Tarım, Ulaştırma ve 
Plân komisy omlarından 3 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/294, 2/20) (S. Sayısı: 
251 e ek) (Dağıtma taıiıhi: 15 . 2 . 1969) 

60. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala ille Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'uı 
5616 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (a), (c) 
fıkralarımın değiştirilmesi hakkında kanun tek-



lifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyanıla
rımdan seçülen 6 şar üyeden kuruıkı Geçici Ko
misyon raporu (2/622) (S. Sayısı: 821) (Da
ğıtma tarihi: 17 . 2 . 1969) 

X 61. — Deniz Kuvvetlerine yabancı memle-
ketlerden dört muhrip satmalmması için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân 
komisyonları raporları (1/235) (S. Sayısı : 
832) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

X 62. — Tahsis edildikleri gayelerde kullanıl
malarına imkân veya lüzum kalmıyan harb 
sefinelerinin satılmasına yetki verilmesi hak
kındaki 11 Temmuz 1963 tarihli ve 269 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye, Millî Savunma ve Plân ko
misyonları raporları (1/241) (S. Sayısı : 833) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

63. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine; 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ta
dil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne kad
ro eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve 
Plân komisyonları raporları (1/503) (S. Sayısı: 
835) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

64. — Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
görevli öğretim üyeleri ile öğretim yardımcıl* 
rina döner sermayeden ödenek ve prim, yar
dımcı tıp personeline prim verilmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (1/603) (S. Sayısı : 836) (Da
ğıtma tarihi 12 . 3 . 1969) 

65. — Kayseri Milletvekili Ahmet Atıf Ha-
cıpaşaoğlu'nun, kadro dolayısiyle açıkta ka
lanların açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve 
emekliliklerine sayılmasına dair 1046 sayılı 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet ve Plân komisyonları rapor
ları (2/787) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi: 
12 . 3 . 1969) 

66. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Ka
nununun 7368 sayılı Kamunla değişik 18 ve 27 
nci maddeleriyle ek '2 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine ve Ibu ıkanuna Ibir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ile Niğde Milletvekili 
Ruhi Soyer'in, 3491 eayılı Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununum değişik 27 nci maddesine bir 
fıkra -eklenmesine dair kanun teklifi ve Tarım, 
İçişleri, Adalet, Ticaret ve Plân komisyonları 

raporları. (1/355, 2/273) ('S. &ayı»ı : 838) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 3 . 1969) 

67. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi, Çömlek-
akpmar köyü hane 11, cilt 6, sayfa 1 de nüfusa 
kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıt
lı Emin kızı Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/759) (S. Sayısı : 839) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969] 

68. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve içişleri 
ve Adalet 'komisyonları raporları • (1/502) (S. 
Sayısı : 840) [Dağıtma tarihi : 18 ,. 3 . 1969] 

69. — Salihli ilçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu Kâmil 
Akman'm ölüm cezasına çarptırılması hakkmda 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/1028) (S. Sayısı : 843) (Dağıtma 
tarihi : 25 . 3 . 1969) 

70. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazasının 
Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu, Selfinaz'-
dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı 
ile Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekeriya Balcı'nm ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/942) (S. Sayısı : 844) 
(Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

71. — Akyazı ilçesi merkez Yeniköyü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te kayıtla Hüseyinoğlu, Fat
ma'dan doğma 13 . 3. 1940 doğumlu Kemal Ulu-
köylü'nün ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/768) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma 
tarihi : 25 . 3 . 1969) 

72. —*- Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpmar köyü, hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu Emine'den doğma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/957) (S. Sa
yısı : 846) (Dağıtma tarihi : 25 , 3 . 1969) 



73. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddele-
ninıin kaldırılması ve bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sivas Mil
letvekili Nazif Arslan, İstanbul Milletvekili 
İsmail .Hakkı Tekinel, Aydın Milletvekili Reşat 
özarda, Sivas Milletvekili Nazif Arslan, Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım, 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bora, 
Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Hilmi Soy
dan, Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Aka
lın, Aydın Milletvekili Reşat Özarda, Erzincan 
Milletvekili Âdil Sağıroğlu ve Kırklareli Mil
letvekili Mehmet Atagün'ün, Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı 
maddelerinin kaldırılması ve bâzı maddelerine 
fıkralar eklenmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu. (1/594, 2/225, 
2/268, 2/381, 2/574, 2/605, 2/697, 2/713, 2/727, 
2/749, 2/825) (S. Sayısı : 841) (Dağıtma tari
hi : 26 . 3 . 1969) 

74. — Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
hakkında 224 sayılı Kanunun 15, 20 ve 24 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine ve mezkûr kanu
na 'geçici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve .Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân 
komisyonları raporları (1/583) (S. Sayısı : 
848) (Dağıtma tarihi : 26 . 3 . 1969) 

75. — Cumhuriyet iSeniatosu Samsun Üyesi 
Refet Rendeci'nin, 9 . 7 . 1945 tarihli, 4792 sa
yılı İşçi (Sigortaları Kurumu Kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ça
lışıma ve Plân komisyonları raporları. (2/625) 
(S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1969) 

76. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Ki 
rımlı ve 26 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Si-
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I gortalar Kanununun 16 . 7 . 1965 tarihli ve 672 
sayılı Kanunla değiştirilen 118 nci maddesine 
3 fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Plân komis
yonları raporları. (2/101) (S. ıSayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1969) 

77. — İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisinin «İktisadi ve Ticıari Bilimler Fakül
tesi» adı altında Ege Üniversitesine katılması 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporlar. (1/622) (S. Sayı
sı : 852) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1969) 

78. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım 
ve 3 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışmakta olup hususi-

I yet arz eden yer ve hizmetlerde görevlendiri
len sağlık personeline ödenek verilmesini ön
gören 14 . 5 . 1964 tarihli, 472 sayılı Kanuna 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 

• Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonla
rı raporları. (2/386) (S. Sayısı : 853) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 4 . 1969) 

79. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğru 
ve Konya Milletvekili M. Necati Kalaycıoğlu'-
nun, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 32 nci maddesinin (b) fıkrasına ilâve ya
pılmasına dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları. (2/830) (S. Sayısı: 854) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1969) 

80. — Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu ve 
9 arkadaşının, 6434 sayılı Kanunun 12 nci mad
desinin (e) bendinin tadiline ve bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komıisyonlan raporları. (2/190) (S. Sayısı: 855) 

I (Dağıtma tarihi - . 8 . 4 . 1969) 

m •• 

(78 nci Birleşim) 




