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1. — 28 . 2 . 1071 gün ve 1376 sayılı 

1971 yılı Bütçe Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi (Millet 
Meclisi 2/511, Cumhuriyet Senatosu 2/314) 
(S. Sayısı : 344), 5.44:47 

Sayfa 
2. — Millet Meclisi idare Âmirlerinin 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun -tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi : 2/517; 
Cumhuriyet Senatosu 2/315) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 305; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1568) 5,48:51 

3. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maıddeler eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ile, Cumhuriyet Se
natosu Malatya tîyesi Haindi özer'in, Kon
ya Milletvekili îhsan Kabadayı ve Kasta
monu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, Cum
huriyet Senatosu Bursa Üyesi Saffet Ural'-
ın, Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm ve 
Sakarya Milletvekili Yağar Bir'in 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka-
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Sayfa 
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve ıbâzı maddelerine fıkralar eklenmesi 
hakkında kanun teklifleri ve Millî (Savun
ma, Maliye ve Plân komisyonlarından se
çilen 5 er üyeden kurulu 46 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/479, 2/10, 2/128, 
2/243, 2/335, 2/336) (S. Sayısı : 364) 5,52:55 

4. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner ve 9 arkadaşının, 'Türkiye Çay işletme
leri Kurumu kanunu teklifi ve Ticaret, 

I - GEÇEN Tl 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv, Adalet 
Bakanının 'basında ve TRT de yayınlanan ve 
Zonguldak Milletvekili Bülent Escevitln yasa
ma dokunulmazlığı ile ilgili beyanına, 

Ankara Milletvekili Kemal Ataman, 'Güney 
Afrika'ya kaçırılan Türk kadınları hakkında 
Hürriyet Gazetesinde yayınlanan yazılara ve 

Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'de, de
vamlı olarak artan hayat pahalılığı ve Türk 
ekonomisinin genel durumuna dair gündem 
dışı birer demeçte 'bulundular. 

Yüksek Hâkimler Kurulu ile Anayasa Mah-
kemesinse üye seçimlerinin ertelenmesine dair 
gruplar başkanvekillerlnin önergesi kabul olun
du. 

28 . 2 . 1971 gün ve 1376 sayılı 1971 yılı 
Bütçe Kanununda ve, 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifleri 
tekrar açık »oya sunuldu ise de, oyların ayrı
mının birleşim sonunda açıklanan sonuçlarına 
g*öre çoğunluğun sağlanamadığı, oylamaların 
tekrarlanacağı bildirildi. 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâh
lı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısının mad
deleri kabul olundu ve tümü açık oya sunuldu 

Sayfa 
Maliye, Tanın ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu 12 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (2/36) (S. Sayı
sı : 203 ve 203 e 1 nci ek) 0,42:56:59 

5. — iKöy İşleri Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında kanun tasarısı ve Köy 
İşleri ve Plân komisyonlarından 8 er üye
den kurulu 19 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/310) (S. Sayısı : 311) 42:43 

ANAK ÖZETİ 

ise de, oyların ayrımı sonunda çoğunluğun sağ
lanamadığı, oylamanın tekrarlanacağı bildi
rildi. 

Türk Silâhlı (Kuvvetleri İç Hizmet Kanu
nunun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanunla 
değişik 69 ncu maddesinin (h) bendinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı, öncelik ve ivedilikle görüşülerek, kabul 
olundu. 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasında «bir ortaklık yaratan anlaşmaya ekli 
«Geçici Protokol» ün birinci maddesi uyarınca 
23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de imzalan
mış olan Katma Protokol ve ekleri ile malî pro
tokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu yet
ki alanına giren maddelerle ilgili Anlaşma ve 
eon senetin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi kabul ©dildi. 

28 . 6 . 1071 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere (Birleşime saat 18,12 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çankırı 

Talât Köseoğlu Nuri Çelik Yazıctoğlu 
Kâtip 
Ordu 

Memduh Ekşi 



M. Meclisi B : 121 28 . 6 . 1971 O : 1 

SORULAR 

Yazılı soru 
1. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-

raca'nın, Erzurum ili Ovacık bucağından bir 

şahsa İstiklâl Madalyası verilip verilmediğine 
dair yazılı soru önergesi, MilK Savunma Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/622) 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Van Gölünün işletmesinin Türkiye 

Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işletmesi Ge
nel Müdürlüğüne devri ve bu Genel Müdürlük
çe işletilmesi hakkında kanun tasarısı. (1/492) 
(Ulaştırma ve Plân komisyonlarına) 

Rapor 
2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 

Möbrure Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmıyan istiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 121 nci Bir
leşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır. 
yoruz. 

Müzakerelere başlı-

III — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Adalet Bakanı İsmail Arar'ın, Antalya 
Milletvekili İhsan Ataöv'ün, geçen birleşimde 
Parlomant erlerin yasama dokunulmazlığı ile il
gili konuşmasına cevabı 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı İsmail 
Arar, gündem dışı konuşmak üzere buyurun. 

ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; An
talya Milletvekili Sayın İhsan Ataöv'ün geçen 
birleşimde Parlömanterlerin dokunulmazlığı 
konusunda gazetelerde çıkan bir haber hakkın
da gündem dışı yaptığı konuşmaları sırasında, 
bendenize tevcih buyurmuş oldukları sualleri 
cevaplandırmak amaciyle huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Tamamen kanun çerçevesinde yapılan bir iş
lemin yanlış kıymetlendirilmesinin önlenmesi 
maksadiyle, evvelemirde, bir hususa değinmekte 
fayda mülâhaza etmekteyim; 

Bilindiği üzere, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin yasama dokunulmazlıklarının kal
dırılıp kaldırılmamasma mahal olup olmadığına 
karar verilmek üzere Cumhuriyet savcılıkların
ca gönderilen dosyalar ile takibat icrası Adalet 
Bakanlığının iznine bağlı suçlardan dolayı gön
derilen dosyalar üzerinde Bakanlıkça yapılan 
işlemleri birbirinden ayırmak gerekmektedir. 

Birinci halde; hiçbir tasarrufta bulunulma
dan, adlî mercilerce hazırlanan dosyalar* Ba
kanlık aracılığı ile merciine, yani Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulmaktadır. 

— 3 — 



M. Meclisi B : 121 28 . 6 . 1971 O : 1 

izne ıbağlı suçlarda ise; Türk Ceza Kanunu
nun 160 ncı maddesinin âmir hükmü gereğin
ce, ilgili hakkında kovuşturma yapılmasına izin 
verilmekte veya verilmemektedir. 

Hakaret suçlarında, suçlular hakkında ko
vuşturma yapılabilmesini, tecavüze uğnyanla-
rın şikâyetine bağlı tutan bugünkü ceza kanun
ları, hakaret suçlarından dolayı Cumhuriyet 
savcılarının doğrudan doğruya kamu dâvasını 
açabilmeleri yetkisini sınırlıyarak, bu gibi hal
lerde kamu dâvasının açılmasını müracaat ve 
şikâyete tabi tutmuş, bâzı makam ve mercilere 
karşı vâki hakaret suçlarından dolayı da dâva 
açılmasını Adalet Bakanının iznine bağlamıştır. 
Ceza Kanunumuzda da bu sistem kabul edilmiş
tir, 

Bu kısa açıklamadan sonra, Sayın Bülent 
Ecevit hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılı
ğınca düzenlenen soruşturma evrakı üzerine 
Adalet Bakanlığınca yapılan işleme geliyorum. 

Sayın Ecevit'in 21 Mart 1971 günü yaptık
ları basın toplantısının, aynı gün Türkiye rad
yolarının 19,00 ha^er bülteninde yayınlanması 
ve Ankara Televizyonunda aynı tarihteki rö
portaj üzerine Ankara Cumhuriyet Savcılığın
ca yapılan soruşturma sonunda düzenlenen ha
zırlık evrakı, Türk Ceza Kanununun 158 ve 159 
ncu maddeleri gereğince takibat icrasına izin 
verilip verilmemesinin takdiri için Bakanlığıma 
gönderilmiştir. 

İlgili dairesince de incelenen evrak münde
recatına göre, Türk Ceza Kanununun 160 ncı 
maddesi gereğince takibat icrasına izin veril
memiş ve ilgili Cumhuriyet Savcılığınca da ta
kipsizlik kararı verilmiştir. 

Bu itibarla, usul ve kanun hükümlerine ta
mamen uygun ve bugüne kadar yapılagelmekte 
olan tatbikattan bir ayrılık arz etmiyen bu iş
lemi politik mülâhazalara isnadettirmeye imkân 
yoktur. 

Diğer taraftan, takdir buyurulur ki, gerek 
Türk Ceza Kanunu ve gerekse Ceza Muhake-
kemeleri Usulü Kanunu ile görev ve yetkileri 
kesin olarak tesbit edilmiş bulunan Adalet Ba
kanının, Cumhuriyet savcılarının 'başladığı bir 
tahkikatı durdurma yetkisine sahibolmadığı 
gibi, adalete intikal etmiş bir konu ile Yüce 

Meclis arasında baraj vazifesi görmesi de elbet
te ki, söz konusu değildir. 

Durumu, kamu oyunda hâsıl olabilecek her 
hangi bir yanlış anlaşılmayı önlemek için açık
ça arz etmeyi vazife bildim. En derin saygıları
mı sunarım. (C. H. P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Bir hususu arz edeceğim; üç 
açık oyumuz vardır. Sayın milletvekillerinin Ge
nel Kurul salonundan ayrılmamalarını istirham 
edeceğim, 

2. — Bursa Milletvekili Ahmet Dallı'nın ve
fat ettiğine dair Başbakanlık tezkeresi (3/580) 

BAŞKAN — Başbakanlığın bir sunuşu var
dır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bursa Milletvekili Ahmet Dallı'nın Londra'

da London Clinic'te total gastroctomi ve direkt 
oesophago - jejunal anastomosis ameliyatından 
sonra, toksit hepatit ve kollaps'tan komaya gi
rerek 22 Mayıs 1971 günü vefat ettiği, Dışişleri 
Bakanlığının işarına atfen İçişleri Bakanlığının 
21 . 6 . 1971 tarihli ve 3.23302/64 - 5643 sayılı 
tezkeresiyle bildirilmiştir. 

Teessürle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

BAŞKAN — Genel Kurulun (bilgilerine arz 
edilmiştir. 

Bursa Milletvekili merhum Ahmet Dallı'nın 
mânevi huzurunda Meclisi bir dakikalık ihtiram 
sükûtuna davet ediyorum, efendim. 

(Bir dakika saygı duruşu yapıldı.) 

3. — Yükseli Hâkimler Kuruluna üye seçimi 

4. — Anayasa Mahkemesine üye seçimi 

BAŞKAN — Yapılan mütaaddit seçimlerde 
oyların dağılması karşısında, Yüksek Hâkimler 
Kurulunun münhal üyelikleriyle yedek üyelik
lerine ve Anayasa Mahkemesi üyeliğine yapıla
cak seçimden bir sonuç almamryacağma Baş
kanlıkça kanaat getirilmiş bulunduğu cihetle 
seçimin ertelenmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

İ. — 28 . 2 . 1971 gün ve 1376 sayüı 1971 
yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi (Millet Meclisi 2/511, Cum
huriyet Senatosu 2/314) (S. Sayısı : 344) 

2. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde dağişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 2/517; C. 
Senatosu 2/315) (M. Meclisi S. Sayısı : 365) 
(C. Senatosu S. Sayısı : 1568) 

3. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ile, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve Kasta
monu Milletvekili Hasan Tosyalının, C. Sena
tosu Bursa Üyesi Saffet TJraVın, Samsun Mil
letvekili llyas Kılıç'ın ve Sakarya Milletvekili 
Yaşar Bir'in, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar eklen
mesi hakkında kanun teklifleri ve Millî Savun
ma, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
5 er üyeden kurulu 46 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (1/479, 2/10, 2/128, 2/243, 2/335, 2/336) 
(S. Sayısı : 364) 

BAŞKAN — Gündemimizdeki bu üç aded 
açık oylama işlemleri, küreler gezdirilmek sure
tiyle yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin oy
larını kullanmalarını istirham edeceğim. Bilâ-
hara küreler kürsünün üzerine konulacaktır. 

4. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 
arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri Kurumu 
kanunu teklifi ve Ticaret, Maliye, Tarım ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 12 
numaralı Geçici Komisyon raporu (2/36) (S. Sa
yısı : 203 ve 203 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Çay Kanununun müzakeresine 
geçiyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini alsınlar 
efendim. 

Tümü üzerinde Sayın Güven, Sayın Âlbay-
rak, Saym Şener, Sayın Türkmenoğlu, Sayın 
Köseoğlu söz almış bulunmaktadırlar. 

Şu anda söz almış bulunan sayın üyeleri de 
arz ediyorum : 

Sayın Sabahattin Savcı, Sayın Mustafa Ro-
na, Sayın Sami Kumbasar, Saym Ekrem Kan
gal. 

SAMİ KUMBASAR (Rize) — Grup adına 
söz istiyorum efendim. 

MUSTAFA RONA (Artvin) — Ben de g-rup 
adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Şayet şalısınız adma konula
cak iseniz, Saym Sabahattin Savcı'dan sonrası
nız Saym Rona. 

Söz, ikinci kez Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adma Saym Sami Kumbasar'dadır, bu
yurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SAMİ KUMBA
SAR (Rize) — Sayın Başkan, saym milletve
killeri : 

Türkiye'de ilk kez 1892 yılında çay yetişti
rilme teşebbüsüne başlanmış, fakat bu teşebbüs 
akim kalınca 1924 senesinde - Cumhuriyetin ku
ruluşundan sonra - tekrar bir faaliyet sahasına 
girişilmiştir. Girişilen bu iki teşebbüs de ciddî 
safhada olmayıp, ilk teşebbüs 1939 yılında baş
lanan teşebbüs olup ve halen mevcut hale ge
tirilen çay işletmeciliği o yılların mahsulü ile 
başlamıştır. 

Doğu - Karadeniz Bölgesinin, merkezi Rize 
olmak şartiyle Trabzon, Giresun, Ordu ve Art
vin vilâyetlerimizde bu mahsul yetişmektedir. 
Doğu - Karadenizin cesur, çalışkan ve bilgili in
sanları elinde çay, Cumhuriyet devrinin en bü
yük eseri olmuştur. Rize'de başlayan çay zi-
raati ve sanayii, Trabzon, Artvin, Ordu ve Gi
resun illerine süratle yayılmıştır. Dünyada su
dan sonra kullanılan gıda maddesi çaydır. 2 000 
metre yükseklikteki vatandaşımızın sofrasından 
tutun da, bardağı 5 liraya kadar satılan lüks 
gazino ve kıraathanelerde bu gıda maddemiz 
kullanılmaktadır. 

Avrupa'ya en yakın olan çay alanı Türkiye'
dir; nakliyede de en avantajlı durumda olan 
Türkiye'dir. 1949 da Londra'da yapılan tahlil
lerde çayımızın Darjeiink ve Seylan çayları 
arasında olduğu, bizzat o zamanki çay mütehas
sısı Mennel tarafından tesbit edilmiş ve bir ra
porla bildirilmiştir. Bu kadar üstün vasıfları 

_ 5 — 
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olmasına rağmen, maalesef şimdiye kadar iç ve 
dış pazarlara dayanmak suretiyle ilmî esaslara 
dayanan millî bir çay politikası tesbit etmiş du
rumda değilim. Memleketimizde tarımsal, sos
yal ve ekonomik alanda çay mahsulünün önemi 
herkesçe bilinmesine rağmen, bu kıymetli mah
sulümüzün yıllardır uğradığı ihmal dolayısiyle 
bilhassa dış pazarlarda tutunamamış ve rakiple
rimizle mücadeleye girişememiştir. Ayrıca, iç 
pazarlarda Tekelin bu mahsulüne rağbet azal
mış ve dışarıdan yurdumuza sokulan kaçak çay
lar daha fazla rağbet görmeye başlamıştır. 

Şimdiye kadar çayın kalitesiz oluşu müstah-
sıla yüklenmiştir. Bu seneki çay alımları gös
termiştir ki, müstahsıldaki kabahat azdır ve he
men hemen yok denecek kadardır. Esas, fabri
kasyon hataları, fabrika eksiklikleri ve diğer 
maniplâsyon hataları çayın kalitesiz oluşuna te
sir etmektedir. 

Bu sene çay alımları, bizzat Bakanlığın uğ
raşması suretiyle kısmen o civardaki elemanla
rın bir ay kurs görmeleri, eksperlerin de belli 
bir kıstasa tabi tutulmak suretiyle işe alınmala
rı ve bir ay gibi uzun bir zamanda bu işlerle 
uğraşmaları ve ayrıca belli askerî birliklerimiz 
ile komandolarımızın, bizzat vatandaşın kötü 
çay vermemesi için o civarda dolaştırılmaları su
retiyle vatandaştan evsafa uygun çay alınmış
tır. Ama, maalesef görülmüştür ki, evsafa uy
gun çay alınmasına rağmen yine fabrikalar el
lerindeki çayı işliyememiştir. Hepinizin gazete
lerde takibettiğiniz gibi, çaylarımızın mühim bir 
kısmı yine gübre haline gelip, vatandaşın içi
nin sızlamasına rağmen denize dökülmektedir. 

Şimdi, Devletin elinde demir, çimento ve ma-
kina aksamını yapabilen - Makina Kimyada ya
pılabilen - fabrikaların mevcudolmasma rağ
men, bu çay fabrikalarının yapılmaması - dışa
rıya döviz vermemek suretiyle de yapılmama
sı - esef vericidir. Çaya belli bir veçhe, vermek, 
artık şart haline gelmiştir. Onun için bu kanu
nun çıkmasında hepimizin yardımcı olmasını te
menni ederim. Zamanınızı almamak için tümü 
üzerindeki maruzatıma burada nihayet veriyo
rum. Maddeler üzerindeki görüşlerimizi bilâhara 
arz edeceğim. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Rona, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA RONA 
(Artvin) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri ; 

Çayın çeşitli hususlan hakkında geçen otu
rumda birçok arkadaşlar kıymetli fikirlerini ifa
de ettiler. Ben mümkün olduğu kadar, söyle
nenleri tekrar etmemeye çalışacağım. Ancak, he
men şunu ifade edeyim ki, hergün hepimizi ve 
dünyada hemen herkesi yakından ilgilendiren 
çayın, güzel Türkiye'mizin yalnız bir bölgesin
de de olsa, yetişmesini bir nimet telâkki etme
miz ve bunun dünyada - ki şartlar müsaittir -
en iyi kaliteyi temin edebilecek şekilde işlenme
si ve piyasaya arzı hususunda bütün gayretle
rimizi sarf etmeliyiz. 

Çay bitkisi, Türkiye'mizin nüfusunun kesif 
olarak toplandığı ve buna mukabil arazinin en 
sarp ve dar olduğu, geçim imkânları mahdut 
bulunan Karadeniz'in Doğu kısımlarında Art
vin'in Arhavi, Hopa, Borçka ilçelerinde, Rize 
bölgesinde ve Trabzon'un Of, Sürmene yörele
rinde yetişmektedir. Çay ziraatine elverişli 
olan bu mıntakalardaki arazilerde, karayemiş, 
böğürtlen ve kereste yapımına müsaidolmıyan, 
hattâ kömüründen dahi istifade edilemiyen «kı
zılağaç» türünden ağaç ve açaççıklar yerine çay 
fidanı dikilmiş; bunun sayesinde çalışkan olan 
bu bölge halkından çay ziraati yapanlar, bu
gün çok şüşkür hem kalkındınlmıslar ve hem 
de memleketimizi döviz sarfından kurtararak, 
döviz girmesini sağlıyacak bir duruma getirmiş
lerdir. 

Çay, bize Batum'dan 1921 de getirtilerek, 
tecrübe mahiyetinde Rize bölgesinde yetiştiril
meye çalışılmış ve iyi neticeler alınmıştır. 1924 
yılında 407 sayılı Çay Kanunu çıkarılmıştır. 
Bölgede çay kurutma atelyelerinin kurulmama
sı, çay terbiyesinin iptidai usullerle el ile ya
pılması ve bunun da çok müşkül olması, aynı 
zamanda halkın bu hususta yeterli bilgiye sa-
hibolmaması ve diğer taraftan kuru çayın alım 
ve satım işlerinin iyi tanzim edilememesi yü
zünden, çay ziraati 1924 senesine kadar bir ge
lişme gösterememiştir. Halbuki 1924 te, bu böl
gede yetişen çayların tetkiki ve kimyevi analiz
leri yapılmış, Çin ve Hindistan çaylarına mua
dil olduğu meydana çıkmıştı. 1940 senesinde 
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3788 sayılı Kanun ile çay bahçeleri toplamının 
30 000 dekar olması ve bu miktarı buluncaya 
kadar da, Ziraat Bankasından faizsiz para veril
mesi temin edilmişti. Çaya ve çay bahçesine 
olan ihtiyaç artmıştı. 

Çay, uzun bir emek ve fedakârlık istiyen, 
toplandıktan sonra işlenmesi kısa zamanı gerek
tiren bir bitkidir. Dikiminden, ortalama 5 sene 
sonra mahsul alınır. Bunun için, 1951 de 5748 
sayılı Kanunla çay bahçelerine 35 000 dekar ilâ
ve edilerek 65 000 dekara yükselmesi kanunlaş-
tırılmış, bahçelerin alam yüzde 100 ün üstüne 
artırılmıştı. Bilâhara çıkan kanunlarla bu saha 
daha genişletilmiş, modern fabrikalar kurulmuş, 
çay alım yerleri açılmış, çay ziraatiyle uğraşan
lara maddi yardımlar sağlanmıştır. Halk çayın 
para ettiğini anlayınca, çay fidanı ekimine önem 
vermeye başlamış ve bugünkü duruma ulaşılmış
tır. 

Yapılan tecrübelerle sabit olduğu gibi, ikli
mi ve toprağı en nefis çay yetiştirmeye müsa-
idolan bu bölgenin çaylarının kalitesi muhtelif 
sebeplerden dolayı maalesef arzu edilen seviye 
ve kaliteye ulaşamamış ve dünya piyasasında 
yerini bulamamıştır. 

Değerli milletvekilleri, şimdiye kadar Güm
rük ve Tekel Bakanlığına bağlı Tekel Genel 
Müdürlüğünde bir Şube Müdürlüğü halinde 
idare edilmekte olan bu müessesenin idaresinde 
bir değişiklik yapılma zarureti doğmuş bulu
nuyor. 

Değerli arkadaşlarım, aynı zamanda Tekel 
Genel Müdürünün çay, kahve, içki, tütün gi
bi çok önemli maddeler üzerinde ihtisas sahibi 
olması çok güç bir husustur. Diğer taraftan da, 
bunların bir umum müdürlüğü ve umum mü
dürü yüklü hale getireceği aşikârdır. 

Çay kalitesinin daha iyi olması ve müstah
sil ile fabrika arasındaki münasebetlerin daha 
iyi olması ve müstahsil ile fabrika arasındaki 
münasebetlerin daha iyi düzenlenebilmesi için 
çay işletmesinin Tekel Genel Müdürlüğünden 
ayrılması ve ayrı bir teşekkül, Kamu iktisadi 
Devlet Teşekkülü haline gelmesinin daha uy
gun olacağı kanaatindeyim. 

Kamu iktisadi Devlet Teşekkülü olması, 
memleketimize döviz sağlıyacak olan bu değer
li Müessesede rahatlık uyandıracaktır. Katma 
bütçe statüsünde karışıklık oluyor, döner ser

maye tahsis ediliyor. 1 yıl içindeki faaliyetler 
sonucu, masraflarını karşılamak için, işletmeye 
tahsis ediliyor, masraf çıktıktan sonra bakiye 
kalırsa, bu bakiye bütçeye varidat olarak kay
dediliyor. Müessese aslında iktisadi, sınai işlet
me faaliyetinde bulunduğu halde hiçbir şekilde 
kâr sağlama görevi verilmemiş oluyor. Sabit 
kıymetleri Hazineye aidoluyor, kendisine aidol-
muyor, hattâ amortisman dahi ayıramıyor. Bu 
bakımdan, maliyet kontrolü tesis edilememek
tedir. 

Personel politikası açısından iktisadi işlet
menin hareket serbestisine sahip değildir. Kat
ma bütçeli bir daire oluşu ve tabi tutulduğu kı
sıtlayıcı birtakım hükümler açısından hareket 
serbestisine sahip değildir. Kendiliğinden uzun 
vadeli bir yatırım inisiyatifi içinde olamıyor. 

Gerçi iktisadi Devlet Teşekkülleri acaba çok 
mu iyi çalışıyor, denecektir. Bu da tartışılabi
lecek bir konudur, ama bu tereddüt, çayın ikti
sadi Devlet Teşekkülü olmasına mâni sayılamaz 
ve sayılmamalıdır. Katma bütçede de kalsa, 
iktisadi Devlet Teşekkülü de olsa personele, yö
netici kadroya tatmin edici ücret verilmelidir. 
Müstahsilin da, doğrudan olmasa bile, dolaylı 
yoldan iştiraki sağlanırsa kendileri daha kalite
li çay istihsaline yardımcı olurlar. Bunun için 
gerçek anlamda bir kooperatifçiliğin kurulması 
faydalıdır. Ancak, bu, kolay bir mevzu değil
dir, zamanla belki olabilir. 

Çay müstahsilini bilinçlendirmek ve kendi 
meselesine sahibolacak seviyeye gelmesini sağla
mak lâzımdır. Çayın ihracat potansiyeli mev
cuttur, bunu en iyi şekilde gerçekleştirmek, dış 
pazarları tatmin edici fiyat bakımından, kalite 
bakımından üstün evsaflı çay elde edilmesi için 
Çay işletmesinin Tekel Genel Müdürlüğünden 
ayrılarak Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlı 
Kamu iktisadi Teşekkülü haline gelmesinin za
ruret haline geldiği kanaatindeyiz. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — İki aded kifayeti müzakere 
takriri gelmiştir, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetini teklif ederim. 
Saygılarımla. 

'Bursa 
Kasım Önadım 

— 7 
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Sayın (Başkanlığa 
Çay Kanununun tümü üzerinde 6 kişi konuş

muş, konu aydınlanmış bulunmaktadır. Tümü 
üzerindeki .görüşmelerin kifayetini arz öderim. 

(Saygılarımla. 
Burdur 

Nadir Yavuzkan 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takrirlerini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miy enler... KaJbul edilmiştir. 

Maddelere ıgeçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. 'KaJbul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler Etmiyen... Kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Çay İşletmeleri Kurumu kanunu teklifi 

Bölüm : 1 
GS-enel bükümler 

Hukukî bünye : 
Madde 1. — Bu kanunla; Çay İşletmeleri 

Kurumu adında, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetle
rinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınır
lı bir İktisadi Devlet Teşekkülü kurulmuştur. 

Teşekkül, bu kanunla 440 sayılı Kanuna ve 
sözü geçen kanunların saklı tuttuğu hususlar 
dışında özel hukuk hükümlerine tabiidir. 

Merkezi Ankara'dadır, İlgili olduğu Bakan
lık Tarım Bakanlığıdır. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde 'görüşmek is-
tiyen sayın üye? Buyurun sayın iKöseoğlu. 

SALİH ZEKÎ KÖSEOĞLU (Rize) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Türkiye Çay İşletmeleri »Kurumu Kanunu
nun 1 nci maddesinde iki noktada değişiklik 
yapılmasını uygun »görmekteyiz. 

Bunlardan birincisi, kurumun bağlı olduğu 
bakanlık mevzuudur. Kanunda bağlı olduğu 
bakanlık olarak «Tanm Bakanlığı» düşünül
müştür. Biz bunun «Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğı» olarak değiştirilmesini her bakımdan lü
zumlu ve faydalı görmekteyiz. Bir kere, Kurum 
müstahsıla (büyük ölçüde bir ödeme yapmak 
mecburiyeti ile karşı karşıyadır. ıGümrük ve Te
kel Bakanlığına bağlı olduğu takdirde, satışlar 
da Tekel 'Genel Müdürlüğü vasıtasiyle yapıla
cağına göre, ödeme kolaylığı meydana gelecek
tir. Müstahsil için bu, çok önemli bir meseledir. 

Ayrıca, Tanm Bakanlığına bağlanırsa, ku
rum Türkiye'nin bütün vilâyetlerinde, kazala
rında, hattâ kasabalarında satış şubeleri açmak 
mecburiyeti ile karşı karşıya (gelecektir, böylece 
kurum büyük ölçüde bir teşkilât kurma ve mas
raf içine girme mecburiyeti ile karşı karşıya ka
lacaktır. Bu itibarla, bu masrafların meydana 
gelmemesi için, tasarruf bakımından, gen© 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlanması uy
gundur. 

Ayrıca, çay mevzuu, bir ihraç mevzuu, mâ
nası ve mahiyetini de taşımaktadır, bu da, Güm
rük ve Tekel Bakanlığının mevzuuna giriyor. 

Sonra, kaçakçılık mevzuu vardır. Bu husus 
da Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile yakından il
gilidir. Bu arz ettiğim 4 sebep dolayısiyle ku
rumun, Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlan
masını icabettirmektedir. 

tkinci olarak, değişiklik istediğim husus da 
şudur; kurumun merkezi «Ankara» olarak dü
şünülmüştür, biz merkezin «Rize» olmasını uy
gun görmekteyiz. Çünkü, çay ziraati çok dar 
bir şerit içinde yapılmaktadır. Arapkir'den Ho
pa'ya kadar 150 kilometre boyunda, en fazla 20 
kilometre eninde bir şerit saha içimde çay zira
ati yapılmaktadır. Böylece hiçbir ziraate ben
zememektedir ve çok dar bir sahaya teksif edil
miştir. Eğer kurumun merkezi «Rize» olursa 
sevk ve idare kolaylığı meydana gelecektir, 
merkeziyetçilik önlenecektir. «Ankara» olduğu 
takdirde daha ıgeniş bir teşkilât kurma zaru
reti vardır. Bu sebeple de merkezinin «Rize» ol
masını teklif ediyoruz ve bu iki nokta için birer 
değişiklik önergesi vermiş bulunuyoruz. 

Muhterem üyelerin bu tekliflerimize iltifat 
etmelerini rica eder, Yüce Meclise saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kumbasar. 

SAMİ KUMBASAR (Rize) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Çay kpjıunu teklifinin 1 nci maddesinin 
3 ncü fıkrasındaki «..Merkezi Ankara'dır, ilgili 
olduğu Bakanlık Tarım Bakanlığıdır..» kısmı
nın «Morkezi Rize'dir» olarak değiştirilmesini 
öneriyorum. Sebebi de şudur: Diğer İktisadi 
Devlet Teşekkülleri gibi, çay teşkilâtı, yaygın 
bir sahay dağılmamıştır. Meselâ Şeker Fab
rikaları Genci Müdürlüğüne bağlı Erzurum'da 
şeker fabrikası vardır, Alpullu'da şeker fabri-
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kası vardır, Turhal'da çeker fabrikası var
dır, Eskişehir'de şeker fabrikası vardır. Halbu
ki çay âlâmı Ordu'nun, hattâ Giresun'un Tire
bolu sahilinden Rus hududunda olan Sarp köyü
ne kadar belli bir şerit ve irtifaı da 500 met
re olan b|r kısımda yetişmektedir. Gnu>n için 
belli bir sahaya inhisar eden bu ürün ayrı 
bir özellik teşkil etmoktedir. Bu özelliği naza
rı itibara almalı suretiyle merkezinin «Rize» ol
masını teklif ediyoruz. 

Yine maddede; «.. ilgili olduğu Bakanlık Ta-
rım Bakanlığıdır.» deniliyor, ilgili olduğu Ba
kanlığın da, şimdiye kadar bağlı bulunduğu 
gibi yine Tekel Bakanlığı olarak kalmasını tek
lif ediyoruz. Sebebi; çay teşkilâtı 1939 senesin
den beri, 32 senedir Tekel Bakanlığına bağlı 
bulunmuştur. Tokel Bakanlığının bütün perso
neli, Tekel Bakanlığının bütün hususiyetleri 
Çay Teşkilâtına da intikal etmiştir. Hattâ, 
çay paketleme fabrikaları Tekel Bakanlığına 
bağlı diğer fabrikalarla içice bulunmaktadır. 
Bu sebeple, bu kısmın da «.. ilgili olduğır Ba
kanlık Tarım Bakanlığı..» değil de, «.. ilgili ol
duğu Bakanlık Tekel Bakanlığıdır.» şeklinde 
değiştirilmesini teklif ediyoruz ve önergemi
zi de Sayın Başkanlığa vermiş bulunuyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Menteşe. 
NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
Hükümetin kurulmasına tekaddüm eden gün

lerde Sayın Erim, Gümrük ve Tekel Bakanlığı
nın lâğvedilmesinin düşünüldüğünü, beyanla
rı arasında söylediler. Ancak, Hükümet Prog
ramının okunmasında böyle bir konuya yer 
verilmediğini zannetmekteyim. Şu hale göre, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının lağvından vaz
geçilmiş olduğu anlaşılıyor. 

Ancak, muhterem arkadaşlarım, 1 nci mad
dede, benden evvel konuşan arkadaşlarımın da 
izah ettikleri üzere, Çay işletmeleri Kurumunun 
Tarım Bakanlığına bağlanması keyfiyeti benim 
de hayretimi mucibolmuştur. Her ne kadar 
teklif sahibi arkadaşlarımız; bunun ilk mad
desi toprağa aittir, bir tarım ürünüdür, gibi bel
ki bir iddia ileri süreceklerdir ki, bunun da 
kabulüne imkân yoktur. O takdirde, bugün şe
ker işletmelerini,, Sümerbankı da, ilk madde iti
bariyle Tarım Bakanlığına bağlamak gibi bir 
keyfiyet ile karşılaşacağız ki, Tarım Bakanlı-
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ğının bu hizmetlerin altından kalkmasına im
kan kalmıyacaktır. O bakımdan, şimdiye kadar 
bu meseleyle yakından ilgikinmiş bulunan 
Gümrük ve Tekel Bakanlığın?, Çay işlenmeleri 
Kurumunun bağlanması zarureti vardır. Yok
sa bu Irt-ıntma yeni bir şekil vermeye çalışır
ken hatalı bi; yola sapmış olacağız ki, bunu 
da tasvibetmeye imkân olmıyacaktır. 

Katiyen hissi konuşmamaktayım. Daha ev
vel Gümrük ve Tekel Bakanı olduğum için, bel
ki teklif sahibi arkadaşlarımız benim bu şe
kilde mütalâa ileri sürdüğümü zannedecekler-
dir ama, katiyen değildir arkadaşlarım. 

Kurulmuş bir teşkilât vardır. Buna şekil 
vermeye mutlak zaruret vardır, buna inanmak
tayım. Bugün çay mahsulü Rize'yi, Trabzon'u, 
Artvin'i, hattâ Giresun'un bir kısmını yakın
dan ilgilen dirmelrtedir. Hemen hemen Devlet, 
bunun için senede 1 milyara yakın para öde
mektedir. Vatandaş iyi çay içmek istemektedir, 
müstahsil cebine para koymak istemektedir, 
bunların hepsinin telifi ve iyi bir şekilde tan
zimi mutlak surette yeni bir işletmenin, ikti
sadi Devlet Teşekkülünün kurulmasına bağ
lıdır. Kooperatif üzerinde katiyen durmuyo
rum. Daha evvel de bu kürsüden muhtelif ke
reler beyan etmiştim: Kooperatifleşme fevkalâ
de kötü bir yola götürecektir; o takdirde Ka
radeniz'de yeni yeni kavgalar başlıyacaktır. 
Teklifin; Çay işletmeleri Kurumu halinde ge
tirilmesini memnuniyetle karşılamaktayım. 

Ancak, demin de arz ettiğim gibi, bunun, 
mutlak surette Gümrük ve Tekel Bakanlığına 
bağlanması zarureti vardır ve bu surette da
ha evvel kurtüamıyan koordinasyon, çay yap-
ra^ımn yetiştirilmesinden itibaren bir işlet
me içinde kurulmu} olacaktır. 

Ankadaşbrım bunun merkezinin Rize ol
ması keyfiyeti üzerinde durdular. Hakikaten 
çay, memleketimizin diğer yorlerine yayılma
mış, Karadenizin muayyen bölgesi ile sınırlan
mış bulunmaktadır. O bakımdan merkezinin, de 
- Bakanlık teşkilâtı, Sayın Bakan arkadaşım 
ne düşünürler bilmiyorum ama - Rize'de kurul
masında fayda vardır, zaruret vardır. 

Saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Albayrak, buyurun. 
HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilli arkadaşlarım; 
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Bendenizden önce konuşan arkadaşlarımın 
fikirlerini aynen kabul etmek suretiyle ben de 
çay ziraatinin ve sanayiinin, yeni kurulan Çay 
işletmeleri Kurumu Kanunu ile birlikte Tekel 
Bakanlığına bağlı olmasını teklif ediyorum 
ve sayın arkadaşlarımla beraber bir önerge 
do vermiş bulunuyoruz. 

Tekel Bakanlığına bağlı kalmasının sayılmı-
yacak kadar faydalan vardır. Meselâ, bunlardan 
bir tanesi; ç^y teşkilâtı; kadrosu ile, fabrika 
ve atölyeleriyle, işçisi ile, bütün işletmeleriyle 
halen Tekel Bakanlığına bağlıdır. Çay sanayii, 
çay ziraati sadece ekildiği dikildiği zaman 
Tarım Bakatnlığı ile ilgilidir. Bunun dışında Ta
rım Bakanlığı ile ilgili hiçbir özelliği, hususi
yeti yoktur. Binaenaleyh, muhterem arkadaş
larımızın, Sayın Başkanlığa takdim etmiş bu
lunduğumuz önergeye iltifat buyurmalaraı is
tirham ediyorum. 

Ayrıca, Tekel Bakanlığına bağlı olacak bu 
kurumun gen*l müdürlüğünün Rize'de olması
nın 'da birçok faydası mevcuttur. 

Bir kere; en kesif çay zirs ati ve çay sanayii 
Sürmene'den, Araklı "dan başlıyan, Sarp'a ka-
dn- devam eden bir şerit içerisindedir. Ayrı
ca tâli derecede bir bölge vardır İzi, bu da 
Ordu'ya kadar gider. Binaenaleyh, çay ziraati
nin, çay sanayiinin o havalide kesif bulunma
sı, dünyanın her yerinde olnııyan çayın, Tür
kiye'mizin de sadece bir bölgesine, Doğu - Ka
radeniz bölgesine inhisar etmesinden dolayı 
kurulacak olan kurumun genel müdürlüğün 
Rize'de olmasını teklif ediyoroız, bununla ilgili 
olarak da sayın arkadaşlarımla birlikte Sayın 
Başkanlığa bir önerge takdim etmiş bulunu
yoruz, iltifat buyurmanızı istirham eder, say
gılar cunariLî 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan cayın mil
letvekili varsa lütfen oylarını kullansınlar. 

Sayın Asu' v (, buyurun, 
BURHANETTÎN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Kanun teklifinin başlığı; Türjkiye Çay İş

letmeleri Kurumu Kanunudur. O halde çay 
üretimi değil, işletmesi kanunudur. 

Bugün çay işletmesi için Tekel Vekâletinin 
elinde milyarlara varan işletme vardır. Bu iş
letmelerde çalışan 10 bine yakın işçimiz var

dır. Kıdemi ile, ihbar tazminatı ile, tüm bağı 
ile bu işçi arkadaşlarımızın tamamı Tekel 
Vekâletine bağlıdır. 

Kanun teklifinin diğer maddeleri, sırası 
geldikçe göreceksiniz, Tekel Vekâletine aidolan 
müesseselerin elindeki tüm işletmeler, yeni 
kurulacak bu umum müdürlüğe devredilecek
tir. Eğer bunu Tarım Vekâleti ile organize 
etmiş olacak isek o zaman Tekel Vejkâietinin 
elindeki tüm işletmeler değeri üzerinden veya 
bugünkü rayiç üzerinden Tarım Vekâletine 
devredilecektir. Onun malı olacaktır, kadrosu 
ile işçisi Tarım Vejkâletine devredilecektir. 
İşveren değiştiği için, iş değiştiği için ortaya 
kıdem müessesesi çıkacaktır; bunun üzerine, İş 
Kanunu yönü ile, Sosyal Sigortalar Kanunu 
yönü ile, işletime yönü ile birçok çekişmeler 
olacaktır. 

Eğer kanun teklifçisi arkadaşlarımızın, ça- •' 
yın yetiştiriminde Tarım Vekâletinin büyük bir 
ilgisi olduğu görüşünde iseler, o halde kanun 
teklifinin 10 ncu maddesi müzakere edilirken, 
440 sayılı Kanuna göre kurulması düşünülmüş 
olan yönetim kurulunda bir ısöz hakkına ısa-
hibolabilmek üzere Tarım Vejkâletince atana
cak bir arkadaşın da yetiştirmedeki tüm ak
saklıkları bertaraf edebilmek için, söz sahibi 
olmak hususunu görebilirler ve düşünebilirler. 

Kısaca arz etmek istediğini durum şudur ki; 
tüm işletmeler Tekel Vekâletinindir, yönetim 
yıllardan beri organize olmuş durumdadır, her 
yönü ile Tekel Vekâletinin ihtisası içindedir; ; 

satımında, işletilmesinde, mütehassıslar tüm ' 
kadro ile Tekel Vekâletine bağlıdır. İşçiler, 
kıdem ve kanunî yönden Tekel Vekâletinin için
de muamele görmektedir. Binaenaleyh, alı
şılmış olan ve kanunun isminin de; «Çay İşlet
meleri Kanunu» olınalsı (sebebiyle Tarım Vekâ
letinin değil, Gümrük ve Tekel Vekâletinin 
murakabesi altında olmasında büyü|k fayda var- / 
dır. Tüm ihtilâfları bertaraf edecektir. 

Arkadaşlarımız birçok önerge verdiler. Ye
ni bir önerge zamanınızı alır, bunun için ben 
önerge vermiyorum. Arkadaşlarımızın verdiği 
önergeye iltifat edilmesini rica ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 1 noi madde üzerinde başkaca 
görüşmek istiyen sayın milletvekili? Yok.. 

10 — 
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Takrirler vardır, okutuyorum. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA

HATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Savcı. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA

HATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Bugün hakikaten çay üreticisinin hajk ve 
menfaatlerini disipline eden ve tek bir elden 
sevk ve idare için kanunî mevzuat çerçevesi 
içerisine (sokularak yüksek huzurunuza gelen 
önemli bir kanun teklifi ile karşı karşıyayız. 

Devletin, bâzı kamu hizmetlerinin görüle
bilmesi için, İktisadi ve ticari faaliyetlere fii
len katılma isteğinin ve zorunluluğunun sonun
da İktisadi Devlet Teşekküllerinin meydana 
geldiği yüksek malûmunuzdur. Bu bakım-
dıan, bugüne fcıadar Tekel Bakanlığı tarafından, 
küçük çapta da olsa, bir şube halinde idare edi
len, çay üreticisinin tüm menfaatlerini ele ala
rak onun daha müreffeh bir duruma gelmesini 
sağlayacak, tarımsal ve endüstriyel tesislere sa-
hibolaoak bir teşkilâta kavuşması bakımından 
bu kanunun zarureti ortadadır. Bunu getiren 
arkadaşımıza teşekkür ederim. Geçen yıl Sa
yın Aytaç'm başkanlığında teşekkül eden Kar
ma Komisyonumuz, böyle bir ihtiyacın meyda
na geldiğini ve binaenaleyh bunun mutlak su
rette kısa zamanda çıkmalsı zaruretine de inan
mış bulunmaktadır. 

Şimdi, kanun teklifinin 1 noi maddesi ha
kikatte 440 sayılı Kanuna ve sözü geçen kanun
ların saklı tuttuğu hususlar dışında; «özel hu
kuk hükümlerine tabidir» şeklindeki ifadesi ile 
bu hüviyetini bulmuş bulunmaktadır. 

Ancak, biz tarımdan, yani çay ekiminden 
sanayiine ve pazarlamasına (kadar bütün bu iş
lerin tek bir idarede ve dolayısiyle bir bakan
lık bünyesi içerisinde bulunmasını komisyon 
olarak zaruri gördük. Nitekim, Devlet Plânla
ma Teşkilâtının ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının elsprisinde, Mehtap projelerinde buna 
önem verildiği ve bunun bir Kamu İktisadi Te
şekkülü haline getirilmesi tavsiyesinde bulunul
duğu da belirtilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Kamu İktisadi 
Teşekkülünün Gümrük ve Tekel Bakanlığına 
bağlanması hususunda konuşan arkadaşlarımız 

büyük arzu gösterdiler. Biz komisyon olarak, 
Tarım Bakanlığına bağlanmasını tarımsal faa
liyetleri, yani istihsali ön plânda ele alması 
bakımından düşünmüş ve merkezinin de An
akara olmalsmı arzu etmiş idik. Bizim için iar
zu edilen; hizmetin çay üreticisine en iyi şe
kilde götürülebilmesidir. Bu bakımdan gerek 
Tarım Bakanlığına bağlı olması, gerekse Güm
rük ve Tekel Bakanlığına bağlı olması hususun
da Komisyon olarak ısrar etmiyeceğiz ve bu 
hususu yüksek takdirlerinize bırakıyoruz. 

Merkezinin Rize olması böyle bir çalışma
nın böyle bir bölgede bir genel müdürlük mer
kezinin bulunması 'bakımından arzu edilir. An
cak, biz yine deriz ki; bir Bakanlık bünyesin
de genel müdürlük olarak, Bakanlığa bağlı ge
nel müdürlüğün alacağı talimatı, çay ekonomi
ci ve politikası üzerinde Hükümetle ve diğer 
Kamu İktisadi Teşekkülleriyle daha iyi işbirli
ği yapabilmesi, koordinasyona değer verebil
mesi bakımından merkezinin Ankara'da bulun
masında bir mahzur yoktur, daha çok fayda 
vardır Aksi halde bugün Gümrük ve Tekel 
Bakanlığının bir genel müdürlüğü İstanbul'da 
bulunmakta, diğer bir genel müdürlüğü de Ri
ze'de bulunmakta olacaktır ki, bu da sevk ve 
idare mekanizmasını güçleştirmiş olabilir. Bu
nunla beraber takdir Yüksek Heyetindir. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Takrirleri okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarıda kanunun adı «Çay İşletmeleri Ku

rumu» dur. Halbuki kuracağımız tesis, çayım 
tarımı ıda dâhil, bütün işlerini görecektir. Bu 
bakımdan «işletme» kelimesi dar manalı kal
maktadır. 

Ayrıca «Çay işletmeleri Kurumu» adının 
kısaltılmış şekli de «ÇEK» değil, «ÇİK» ol-
makta'dır ki, bu bakımdan da müessese adın
da bir değişiklik yapılması uygun görülmek
tedir. 

Bu sebeplerle kurulacak müessesenin adının 
«Et ve Balık Kurumu» aldında olduğu gibi, 
«Çay Kurumu» küsaJltılmıış adının da; «ÇAY-
KUR» olmasını ve tasan metnimdeki bütün ki-
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sa ye tam adların (bu şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Artvin 
Mustafa Rona 

Yüksek Başkanlığa 
Tasanda kanunun ıadı «Çay işletmeleri Ku

rumu» dur. Halbuki kuracağımız tesis çayın, 
tarımı da dâhil, (bütün işlerini görecektir. Bu 
(bakımdan «işletme» kelimesi dar manalı kal
maktadır. 

Aynıca, «Çay İşletmeleri Kurumu» adının 
toısaltılmuş şekli de «ÇEK» değil, «ÇİK» ol-
maiktaJdıır ki, bu bakımdan ıda müesses© aldında 
Ibir değişiklik yapılması uygun görülmektedir. 

Bu sebeple (kurulacak müessesenin adının 
«Et ve IBahJk Kurumu» adında olduğu gibi 
«Çay Kurumu», kısaltılmış adının da «ÇAY-
KUR» olmasımı ve tasan metnindeki bütün 
kıfsa ve tam adlann bu (şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif öderim. 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Haydar öz&lp 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Götfüşülmiekte olan Türkiye Çay İşletmele

ri Kurumu Kanununun birinci maddelsiınin 
&On fıkrasının «Merkezi Rize'dir» şeklinde de
ğiştirilmesini saygı ille arz ve talebederiz. 

Rize Rize 
Hasan IBasri Albayrak Zeki Köseoğlu 

Artvin Rize 
Naci Budak Sami Kumibasar 

Ördü 
Memduh Ekşi 

Millet Meclsi Sayım Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Çay İşletmele

ri Kurumu Kanununun birinci maddesinin son 
fıkrasının «ilgili olduğu bakanlık Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı» şeklinde değiştirilmesini say
gı ile arız ve talelbederiz. 

Rize Rize 
Zeki Köseoğlu Hasan Basri Albayrak 

Rize 
Sami Kulmlbasar 

Yüksek Başkanlığa 
Gerekçesinde açıklanmaiş olduğu üzere taşa

nının IfeirinjG'i maddesindeki «ilgili olduğu ıba-
uteanjık, Tanm Bakanlığıdır» deyiminin, «İlgili 
olduğu fbakanhJk, Gümrük ve Tekel Bakanlı-

28 . 6 . İ971 O : İ 

ğıdır» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ©de
rim. 

Artvin 
Mustafa Rona 

BAŞKAN — Evvelâ başlıktan başlıyacağım. 
BilâJhara maddedeki sıraya göre merkezini teş
kil eden takriri, fbilâihara da ilgili bakanlığını 
oylamak şekliyle takrirleri \oya arz edeceğim. 

Sayın Rona, Sayın 'Bakan tarafından veril
miş aynı mealde ıbir takrir vardır, katılıyor mu
sunuz?.. 

MUSTAFA RONA (Artvin) — Katılıyo
rum. 

BAŞKAN — (Katılıyorsunuz. Sayın Bakanın 
vermiş olduğu takriri oylannıza arz etmeden 
evvel Komisyon Başkanından (bu nokta 'hakkın
daki fikirlerini rica edeceğim. İKendileri yalnız 
bakanlık hakkındaki fikirlerini söylediler. Çay-
Kurumu deyimine katılıyor musunuz?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON İBAŞKANI SABAHAT
TİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın Başkan; ha
kikatte 12 nci maddede (belirtilen ve (buraya Ida 
maddi hata ile geçmiş (bulunan, «Çay işletmeleri 
Kurumu» kelimelerinin haiş harflerini ihtiva eden 
bu hususun... 

BAŞKAN — 10, 2 nci maddede Sayın Savcı. 
Oraya geldiğimiz zaman O hususu da arz ede
ceğiz. Şimdi yalnız 'Türkiye Çay İşletmeleri Ku
rumu kanun teklifi, Çay Kurumu kanun teklifi 
halini alacaktır. 

GEÇİCİ KOMİSYON (BAŞKANI SABAHAT
TİN SAVCI (Diyarbakır) — Kısaltılmış ismi
nin önergede teklif edildiği şekilde ÇAYKÎUR 
olmasına katılıyoruz. 

BAŞKAN — ÎPeki. Türkiye ıÇay Kurumu mu 
oluyor, Sayın (Bakan?.. Teklifiniz, Türkiye Çay 
Kurumu değil mi efendim?.. 

GÜMRÜK VE TEKEL (BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Türkiye yok, münhasıran 
Çay kurumu. 

BAŞKAN — Münhasıran Çay Kurumu, Tür
kiye yok. Komisyon, Sayın Bakanın Ibu teklifi
ne katılmaktadır. Başlık da dâhil olmak üzere 
madde metninde bulunan, «Türkiye Çay işlet
meleri» deyimi yerine, «Çay (Kurumu» deyimi
nin yer alması (hususu teklif edilmektedir. Oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenleı... Kabul edilmiştir. 

— 12 — 



M. Meclisi B : 121 

Saym Hasan Basri Albayrak, Zeki Köseoğlu, 
Naci Budak, Sami Kumbasar, Memduh Ekşi ta
rafından müştereken verilmiş takrir ile Çay (Ku
rumu merkezinin Rize »olması teklif edilmekte
dir. Komisyon?... 

GEÇİCİ (KOMİSYON BAŞKANI (SABAHAT
TİN 'SAVCI >(Diyanbakır) — Biz, merkezin An
kara olmasının zaruri ve (faydalı olduğu kana
atindeyiz. 

BAŞKAN — Komisyon Ankara olmasında 
fayda taütalâa ettiğini beyan ile takrire katıl
madığını ifade ettiler. Hükümet?.. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Ankara, efendim. 

BAŞKAN — Hükümet de, merkezin Ankara 
olmasının uygun olacağı mütalâası ile takrire 
katılmadıklarını ifade etmektedirler. 

Takrirde Genel Müdürlüğün Rize'de olması 
teklif edilmektedir. Bu hususu 'oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

Efendim, iki takrir vardır. ıSaym (Mustafa 
Rona ve Zeki Köseoğlu, Hasan Basri Albayrak, 
Sami Kumbasar tarafından verilmiştir. Bu iki 
takrir İde aynı mealdedir. Her ikisi de Çay Ku
rumunun Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlan
masını arzu etmektedir. Komisyon Başkanı (beya
nında, takriri Genel Kurula bıraktıklarını ifade 
etmişlerdi. iSaym Bakam?.. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Efendim, Hükümet ve Plân
lama Olarak böyle düşünüyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABAHAT
TİN lSAVCI i(Diyarbakır) — Yüksek Heyetin 
takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Hükümet ve 
Plânlama olarak 'Gümrük ve Tekel Bakanlığı
na bağlanmasının uygum olacağını, <bu sebeple 
takrire (katıldıklarını ifade etmektedirler. 

Sayın Rona?... Yok. 
Sayın Zeki Köseoğlu ve arkadaşlarının tak

ririni oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu sebep-
leSaym IVtustafa Rona'nm aynı mealde bulunan 
takririni oylarınıza arz ediyorum. 
ediyorum. 

l'nci maddeyi kabul 'buyurduğunuz tadiller
le 'birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyemler... Kabul edilmiştir. 
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Teklifler : 
Madde 2. — Bu kanunda göçen: 
1. «Teşekkül» deyimi, Çay İşletmeleri Ku

rumunu (kısaltılmış adı ÇEK), 
2. «Müessese» deyimi, Çay İşletmeleri Ku

rumuna hağlı ve tüzel kişiliğe sahip işletme ve
ya işletmeler grupunu, 

3. «Teşekkül İşletmesi» deyimi, Çay işlet
meleri Kurumunun tüzel kişiliğine izafeten mal 
ve hizmetin üretim ünitelerini, 

4. «Müessese İşletmesi» deyimi, müesseseler 
tüzel kişiliklerine izafeten çalışan mal veya (hiz
met üretim ünitelerini, 

5. «iştirak» deyimi, sermayesinin yansın
dan fazlası genel ve katma /bütçeli idarelerle 
iktisadi Devlet Teşekkülleri dışındaki ortaklara 
ait ve özel hukuk (hükümlerine igöre kurulan 
ortalardaki teşekkülün payını, 

İfade eder. 

BAŞKAN — (Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. 

Bir «ÇEIK» tâbiri var, bir de «Çay Kurumu» 
kabul buyurdunuz. Başkanlık olarak 1 mci mad
deye muvazi kanunun (bilûmum maddelerinde 
bulunan, «Türkiye Çay İşletmeleri» deyiminin 
«Çay Kurumu» olarak tashihi hususunu oyları
nıza iarz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Şu (halde bundan son
ra gelen 'bütün maddeleri size kıraat ederken, 
«Çay 'Kurumu» deyimi olarak kıraat edeceğiz. 

Sayın Rona tarafından verilmiş bir teklif 
vardır; Sayın Bakan tarafından da aynı meal
de ibir takrir verilmişti oylanmıştı ve bu takri
re Sayın Roma katılmıştı. Bu teklifte de «Çay 
Kurumu» nun kısaltılmış adının «ÇAYKUR» 
olarak değiştirilmesi (istenmekte idi. Komisyon 
buna katılıyor mu efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABAHAT
TİN (SAVCI (Diyarbakır) — (Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyor. Teklif, Hükümetin
dir. (Oylarınıza arz ediyorum. Kalbul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi tashih edilmiş şekli ile oku
tup, oylarınıza arz edeceğim. 

Madde İ2. — Bu kanunda geçen : 
1. «Teşekkül» deyimi, Çay Kurumunu (Kı

saltılmış adı ÇAYKUR), 
2. «Müessese» deyimi, Çay Kurumuna bağlı 

ve tüzel kişiliğe sahip işletme veya işletmeler 
grupumu, 
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3. «Teşekkül işletmesi» deyimi, *Çay Kuru
munun tüzel kişiliğine izafeten 'mal ve hizmetin 
üretim ünitelerini, 

4. «Müessese işletmesi» deyimi, müessese
ler tüzel kişiliklerine izafeten çalışan mal veya 
hizmet üretim ünitelerini, 

5. «iştirek» deyimi, 'sermayesinin yarısın
dan fazlası g*enel ve 'katma (bütçeli idarelerle ik
tisadi 'Devlet Teşekkülleri dışındaki ortaklara 
ait ve özel hukuk Ihükümlerine (göre kurulan 
ortaklardaki teşekkülün 'payını, 

ifade eder. 

BAŞKAN — Metin tamam mı efendim?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON ©AŞKANI SABAHAT

TİN BAVCI (Diyarbakır) — Tamam. 

BAŞKAN — Bu şekli ile 12 nci maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kafbul 
etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm : 2 

Faaliyet konuları ve amaç 
Faaliyet konular : 
Madde 3. — Teşekkülün faaliyet konuları 

aşağıda gösterilmiştir : 
1. Üreticiden, işletmeye uygun nitelikteki 

çay yapraklarını 'Tekeli altında satınalmak, 
2. iSatmalman çay yapraklarını işletmek ve 

değerlendirmek için teknolojik faaliyette bu
lunmak, 

3. Yukardaki faaliyetlerle ilgili olmak üze
re : 

a) Gerekli tesisler kurmak 've işletmek, 
b) Çay ürününün kalite Ve veriminin ve 

işleme tekniğinin geliştirilmesi için gerekli araş
tırmalar yapmak, müessese ve lâboratuvarlar 
kurmak ve işletmek, 

c) Gerekli madde ve araçları tedarik et
mek, 

ç) Ticaretle iştigal etmek, 
d) Çay üreticilerinin kooperatifleşmesi için 

gerekli olan diğer faaliyetlerde bulunmak. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde görüş

mek istiyen sayın milletvekili?... Buyurun Sa
yın Köseoğlu. 

®ALİH ZEKİ KÖSEOĞLU (Rize) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu madde ile ilgili olarak üç eksik nokta 
göze çarpmaktadır. Bunlardan (birincisi; çay zi-
raatinin teknik elemana büyük ölçüde ihtiyacı 

vardır. Eksper olaraJk, imalatçı olarak ve diğer 
hususlarda eğitimci olarak çalışacak elemanlara 
ihtiyaç vardır. Bunları mutlak surette yetiştir
meye mecburuz. Bunun için çay merkezi olan 
Rize vilâyetinde çay tarım 'okulunun açılması 
her bakımdan lüzumlu ve zaruridir. 

ikinci olarak; çay yolları ile ilgili bir eksik
lik göze çarpmaktadır. Evvelce Tekel Genel 
Müdürlüğü çay yolları içtin bütçesine para ko
yardı ve nitekim tuz istihsal yollarında bu şe
kilde çalışmalar yapardı. Bu sene bunlar plân
lanmış durumda idi. Şimdi çay yollan, yani çay 
yollarından kasdım çay alımı merkezlerine gi
den yollardır, Ibu yolların büyük özelliği var
dır. Çay, sekiz saatten fazla bir alım merkezin
de kaldığı takdirde bütün değerini kaybetmek
tedir. Bugünün şartları içinde çayları alım 
merkezlerinden değil 8 saat içinde, 3 gün için
de almak müşkül olmaktadır. Bu itibarla yol
ların yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu 
maksatla 'bir teklifimiz olacaktır. Çoy yollarının 
yapımında ilgili teşekküllerle işbirliği yapmak 
ve icabeden yardımlarda bulunmak eskiden Te
kel Genel Müdürlüğünün görevlerindendi. 

Diğer bir eksik nokta da, 1 nci fıkrada mev
cuttur. Çay yaprakları teslim edildikten sonra 
müstaıhsıla, mütaakıp ayın ilk haftasında öde
meler yapılırdı, taUbikat bu şekildedir. Şimdi, 
çay müstahsili Ibüyük bir endişe içindedir ve 
dileklerimiz şudur; 1 nci fıkraya ek bir cümle 
ilâve etmeyi arzu ediyoruz: «Üreticiden işlet
meye uygun nitelikteki çay yapraklarını tekel 
altında satınalmak ve bedelini, mütaakıp ay
başında ödemek» Bu fıkranın ilâvesini çok fay
dalı ve lüzumlu görmekteyiz. 

Bu hususta verilmiş önergelerimize Yüce 
Meclisçe iltifat edilmesini rica eder, saygıları
mı sunarım. 

BAŞKAN —Buyurunuz Sayın Menteşe. 
NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım;, 
Bilmektesiniz ki, çay alımı konusu Devleti 

çok zaman müşkül vaziyette bırakmaktadır. Bu
gün Karadenizde çay alım merkezi, benim zama
nımda, zannediyorum 500 Msür idi, bugün 800 
küsürü (bulmuş bulunmaktadır. 

Buradaki eksperler maalesef mahallî müs-
tahsı'ldan alınmaktadır, kendileri çoğu zaman 
memur değillerdir ve tabiatiyle mahallî ziraat 



M. Meclisi B : 121 

müstahsilinin oradaki tatbikatı her halde ob
jektif ölçüler içinde olmıyacaktır. Bu bakım
dan sayın arkadaşım Köseoğlu ("biraz evvel çay 
okulu açılması konusunda teklifte bulundular, 
Bakanlık bu konuda ne düşünüyor bilmiyorum, 
bu hususta gerekli tedbirler almak mecburiye
tindeyiz muhterem arkadaşlarım. 

Kuru çayın kalitesinin düzeltilmesi, millî 
servetin heder olmaması, alım merkezlerinde 
ehil eksperlerin istihdamı ile mümkün olacak
tır. Aynı zamanda çayın kalitesinin yükselmesi 
için fabrikasyona ehemmiyet vermek mecburiye
tindeyiz. Karadeniz bölgesinde 11 fabrikanın 
yapılması daha evvel öngörülmüştü. Zamanım
da, Of, .Salarhan, Ardeşen fabrikaları işletme
ye açıldı, bunlar modern fabrikalardır. Zanne
diyorum enerji sıkıntısı sebebiyle bu fabrikalar 
da tam kapasite ile henüz çalışamamaktadırlar. 
Zira Hopa termik santrali, kötü bir tesadüf, ge
minin yanması dolayısiyle hizmete girememiş ve 
bu suretle bu bölgeye enerji temini oldukça 
güç olmuştur. Bu bakımdan çay sanayii kuru
mu kurulurken temennim, fabrikasyona çok 
ehemmiyet verilmesidir. 

Saniyen çayın kalitesine önemli miktarda 
tesir eden çay paketleme konusu mevzuubahis-
tir. Çay işletmeleri kurumu bu konuya da cid
dî surette el atmak mecburiyetindedir. Hemen 
hemen çayın kalitesine paketleme konusu % ©0 
tesir etmektedir. Onun aliminyum bir tabelaya 
sarılması iyi bir şekilde paketlenmesi ve o su
retle piyasaya arzı elbette ehemmiyet teşkil et
mektedir. 

Bugün için Tekel idaresi hakikaten müstah
silin yanında olmuştur. Müstahsilin alınterini 
değerlendirmiştir, ama eksiklikler çoktur muh
terem arkadaşlarım. Elbirliği ile bu kurumu 
desteklenmesi, gerek elaman yetiştirilmesi bakı
mından, ıgerek fabrikaları takviye etmek bakı
mından çay sanayii kurumunun mutlak surette 
takviyesi icabetmektedir. 

Bu kanunun kabulünden sonra Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı bu hususta gerekli gayreti her 
halde gösterecektir, yeni Ibir şekil verecektir, 
temennimiz de budur, inşallah bu kanunun ka
bulünden sonra millî servet heder olmıyacak, 
gerek ihracat imkânlarımız geliştirilecek ve ge
rekse dâhilde iyi bir çay içme imkânı hâsıl ola
caktır. 

Bu vesile ile tekrar saygılarımı arz ederim. 
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I BAŞKAN — Açık oylamada oy vermiyen sa
yın milletvekili arkadaşımız varsa lütfen oyla
rını versinler efendim. 

Buyurunuz Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Çay Kanununun çıkması için arkadaşları

mın ve Sayın Başkanlığın göstermiş olduğu gay
ret ve iyi niyete teşekkür ederim. 

Yalnız, bâzı arkadaşlarımız temennilerde bu
lundular; her bakanlığın, ayrı ayrı vazifeleri 
vardır. Yol konusunda, okul konusunda, eksper 
yetiştirme konusunda elbetteki bakanlıklarara-
sı koordinasyon vardır. Takdir edersiniz ki, 
bundan evvel Bayındırlık Bakanlığı, Köy İşleri 
Bakanlığı köy yolları yapmaktadır ve yaparken 
de bütçede bu temenni mahiyetinde konulur ve 
çay müstahsilinin 24 saate kadar alım yerlerin
den işleme yerlerine kadar çayın yetiştirilmesi 
konusunda hassas davranılmaktadır, her hükü
met zamanında bu gayret gösterilmiştir ve hâlâ 
da gösterilmektedir. Bunu, takdir edersiniz ki, 
burada bulunan kanuna girmesi mümkün değil
dir kanaatimce. 

Ayrıca, eksper yetiştirmek için, bir çay yap
rağının, 3,5 yaprak mıdır, 2,5 yaprak mıdır, 
hangisinin kaliteli olup olmadığının ve onun 
muhafazasının, taşınmasının, maniplâsyonunun 
ve sairenin ve iyi işçi, iyi eksper yetiştirmek 
için elbetteki yine kurulacak olan genel müdür
lük ve Tekel Bakanlığınca bu konuda eksper 
yetiştirilmesi mümkündür, bu. 3 ay süreli kurs
lar olur, 1 senelik olur, 6 aylık olur, o tabiî ora
da bulunan yetiştiricilerin eline bırakılacak 
olan bir konudur, 

Tarım Bakanlığının yetiştirmiş olduğu bölge 
ziraat okullarından bir hayli elemanların dilek
çeleri Tarım Bakanlığındadır, kadrosuzluk yü
zünden hiçbir yere tâyin edilme imkânına sahip 
değillerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Tekel Bakanlığına 
verilecek olan muayyen bir kadro ile hazır ye
tiştirilmiş elemanlar ortada beklemektedir. Böy
le bir imkân verildiği takdirde, ki verilecektir, 
alınır, 2 aylık, 3 aylık bir kurstan geçirilmek 
suretiyle mükemmelen çayın ekspertizinde kul
lanılacak olan eksperlerin daha iyi yetiştiril
mesi de mümkündür. Düşününüz ki, şimdi bu 
kadrolar eğer verilmiş olursa gayet rahatlıkla 

I bunlar temin edilebilir. 
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Masraftan bahsediliyor. Şimdi nasıl olur da 
yeniden 'bir eksper okulu kurulması lâzımdır, 
denir. Tarım Bakanlığının 40 küsur yerde kur
muş olduğu okul var, yetiştiriyor. Bir kurs gös
terilmek suretiyle bunlar mükemmelen çay eks
peri olarak istihdam edilebilir, çay fabrikala
rında, çay alım yerlerinde mükemmelen bunlar
dan istifade edilebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, ödeme yönünden 
bugün Türkiye'de bir Şeker Şirketi kurulmuş
tur, her îktisadi Devlet Teşekkülüne Şeker Şir
keti örnek olarak gösterilmektedir. Neden? 
Bunlar gayet iyi kurulmuş, iyi bir sisteme bağ
lanmıştır. Paraları ödenme konusunda benim 
hiçbir endişem yoktur. Neden endişem yoktur? 
Sermayesi bugün verilen, bu kanun 4 - 5 sene 
evvel teklif edilmiştir, Tbugün görüşülmektedir. 
Bir takrir verilmek suretiyle sermayesi bir mis
line çıkartılabilir. Hükümetin elinde ıbir salâ
hiyet, zaten vardır, iki misline çıkarmak imkâ
nına sahiptir. Bugün olduğu gibi elbetteki her 
ay sonunda bu paralar çay müstahsılına ödene
cektir ve ödenmesi de lâzımdır., Tekel Bakanlığı 
şimdi ödüyor, o zaman ödememesi söz konusu 
değildir. îktisadi bir Devlet Teşekkülü halinde 
kurulmuştur, neden ödenmiyecektir? Mükem
melen, çay parasının ödenmesi mecburiyeti var
dır ve ödenmeye mecburdur. 440 sayılı Kanuna 
göre bu teşekkül kurulmuştur, 440 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesi amaç maddesidir. Bu amaçla 
aynı esaslara tabi olmaya mecburuz, elbetteki 
disipline edilecektir. Ama çay paralarının mut
lak ve mutlak surette zamanında ödenmesinin 
lâzımgeldiğini hepimiz bildiğimiz gibi, kanunda 
da sarahat vardır, 440 sayılı Kanunun müstakil 
hükümlerinde de mevcuttur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Albayrak. 
HASAN BASRİ ALBAYRAK (Rize) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Kanun teklifinin tümü üzerinde de arz et
tiğim veçhile, bir müesseseyi ne kadar iyi mü
eyyidelerle teçhiz ederseniz ediniz, ne kadar iyi 
kanunlar yaparsanız yapınız, o müesseselerin 
başına, o müesseselerin teşkilâtına vazife şuuru 
ve sorumluluk duygusuyla mücehhez insanlar 
getirmedikçe, ehil insanlar getirmedikçe, çalış
kan insanlar getirmedikçe bu müesseselerin 
muvaffak olması mümkün değildir. 

Şimdi üzeninde görüşme yaptığımız kamın-
dada bu böyledir. Bir kere, benden önce konu
şan sayın arkadaşlarımın fikirleri hakikaten 
yerindedir. Eleman konusu çok önemlidir; işçi 
olsun, eksper olsun, müdür olsun, atölye âmiri 
olsun, bunların ehil insanlar olması kalifiye in
sanlar olması, vazife şuuruna sahip insanlar 
olması lâzımdır. Her şeyden evvel çevrede 
halkla, müstahsil ile iyi münasebetler kuracak 
kültür ve kapasiteye sahip insanlar olması ge
rekir. 

Düşününüz; bir tütün eksperi yüksek tah
sillidir, ama ne yazık ki, bir çay eksperinin ilk
okul tahsili bile yoktur. Sadece okuma yasma 
bilir o kadar. Elbetteki arkadaşların bu yöndeki 
endişesi çok yerindedir. Ne şekilde olursa ol
sun, bakanlıklar arasında esaslı bir şekilde koor
dinasyon kurmak ve Sayın Şener'in söyledik
leri gibi, mevcut elemanlardan faydalanmak, 
Sayın Kösoğlu'nun söylediği gibi, yeniden bir 
çay tarım okulu açmak gibi tedbirler fayda 
sağlayabilir. Onun için bu mesele üzerinde cid
diyetle eğilinmesini bilhassa istirham ediyoruz 
ve saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASTJTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Kanun teklifinin 3 ncü maddesi teşekkülün 

faaliyet konularını kapsıyor. 1 nci fıkrada; 
«Üreticiden, işletmeye uygun nitelikteki çay 
yapraklarını tekeli altında satınalmak,» 
2 nci fıkrada ise; «Satınalınan çay yaprakları
nı islemek ve değerlendirmek için teknolojik 
faaliyette bulunmak.» diyor ve devam ediyor. 

Kanun teklif çileri gerekçelerinde; «işletme
nin ayrı idarelerde bulunması, istihsal ile işlet
menin aynı ölçüde yürütülmemesi neticesi çay
dan biz iyi sonuç alamıyoruz.» diyorlar. 

Arkadaşlarımızdan bir kısmı, 3 ncü madde
ye, bir çay eksper okulu açılmasını sağlıyacak 
ilâvelerin yapılmasını istediler. Buna iştirak et
mek mümkün değildir. 

Eski Tekel vekilimiz burada görüşlerini be
lirtirlerken, «Eskiden 500 tesellüm merkezi var
dı, bu sefer 800 e çıktı.» dediler. O halde 800 
•tane eksper arkadaşa ihtiyacımız vardır. 

Şimdi, nevi şahsına münhasır müstakil bir 
okul açarsak, buraya gelecek olan öğrenci sa
yısı asgari olarak 300 olacaktır, Birinci sene 
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600, ikinci sene 600, üçüncü sene 600.. Ondan 
sonra çay eksperlerini ihraç edecek memleket 
de yok. Muhtelif sanatlardaki işçilerimizi Al
manya'ya gönderiyoruz ama, Almanya veya 
Avusturalya'da çay yetiştirilmediği için çay 
eksperlerini oralara göndermek mümkün de
ğildir. Çay eksper okulunda bir sanat sahibi 
olacaklar, fakat onların eğitim, sonuçlarını de
ğerlendirecek merkez bulamıyacağız. 

Ancak, bu konuda büyük endişeler vardır. 
Muhtelif vesilelerle ben, çay ekiminin ve tesel
lümünün yapıldığı yerleri, sendikaların genel 
kurul toplantıları vesilesiyle bizzat görmüşüm-
dür. Buralarda birçok meseleler ortaya atıl
maktadır ve bilhassa, eksperlerin taraf tutma
sından da büyük şikâyetler yapılmaktadır. 

O halde ne yapmak gerekir? Bilindiği gibi, 
3 ncü maddenin 2 nci paragrafında; «Satmalı-
nan çay yapraklarını işlemek ve değerlendir
mek için teknolojik faaliyette bulunmak.» hük
mü yer almaktadır. Şayet bu paragrafın başına, 
«Çay yetiştirilmesi..» kelimeleri eklenirse, ve
kâlet, bugüne kadar çay müüssesesi için tatbik 
etmiş oldukları hükümleri eğitim noktasında 
da değerlendirmek imkânını bulabilir. «Çay ye
tiştirilmesi, satınalınan çay yapraklarını işle
mek ve değerlendirmek için teknolojik faali
yette bulunmak..» bu şekilde maksada ulaşıl
mış olur. 

O halde, Hükümetimiz ve komisyon lütfe
derlerse, ben, bu 2 numaralı paragrafın başına 
«Çay yetiştirilmesi» kelimelerinin eklenmesini 
istirham ediyorum. Bunun için de bir önerge 
veriyorum. 

Bu kelimeler buraya eklenirse, vekâlet, eks
per yetiştirmek, yönetici yetiştirmek veya eği
tim için tüzük ve yönetmelikler çıkarabilir, Bu 
kurum bu suretle iç bünyesinde yetiştirici un
surları takviye edebilecek hususlara da kavuş
muş olabilir. Benim ricam; okulun açılması de
ğil, 2 ncıi paragrafın baş kısmına «Çay yetişti
rilmesi» kelimelerinin eklenmesi suretiyle tüm 
bu olumun vekâlete bir vazife olarak tevdii-
•dir. 

Teşekür ederim. 

BAŞKA N— Komisyon Sözcüsü Sayın üzun-
er, buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ RIZA 
UZUNER (Trabzon) — Çok Sayın Başktan, 
muhterem arkadaşlarım; 
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3 ncü madde üzerinde görüşen arkadaşları
mız aslında çok haklı konulara temas buyur
dular. Esasen çay konusu bir iktisadi Devlet 
Teşekkülü haline getirme gayretlerimiz, yıllar 
yılı devamedegelen bu tenkitleri önlemek ve 
gerekli sağlam hukukî bir statüyü, ciddî bir 
işletme statüsünü kurmak içindir. 

Değerli arkadaşlarım bâzı teklif ve temen
nilerde bulundular. Bunlara sırasıyla ve İnşa
ca arzı cevabetmek isterim. 

Sayın Köseoğlu arkadaşımız 3 ncü maddeye 
üç ilâvenin yapılmasını önermektedirler ve ifa

de buyurduklarına göre de bunu bir önerge ile 
talebedeceklerdir. 

Bunlardan bir tanesi, teknik eleman ihti
yacını karşılamak gayesiyle, çay ziratini öğre
tecek bir okul açılması konusudur. 

Muhterem arkadaşlarım, kalkınma plânları 
Yüksek Meclislerden geçmiş bulunmaktadır. Yıl
lık programlar da tetkik edildiği zaman görü
lecektir ki; kalkınma plânımızda esasen böyle 
bir hüküm vardır. Ama bu hüküm münhasıran 
çay teknisyeni yetiştirmek için çay okulu aç
mak şeklinde dar bir çerçeve içinde bulunma
maktadır. Esasen tarım ile meşgul olanlar gayet 
iyi bilirler ki, tarım okulları temel bilgileri öğ
retirler, sonradan ihtisas dallan teşekkül eder. 

Nitekim Hükümetimiz bu konuda da ciddi 
bir çalışmanın içindedir. İlgili ziraat okullariyle 
de işbirliği yapmak suretiyle bir çözüm yolu ara
mak kararındadır. 

Diğer yönden, yüksek seviyede teknik ele
man esasen Türkiyemizde ziraat fakültelerinden 
yeteri miktarda yetişmektedir. Hattâ Sayın 
Şener arkadaşımızın da burada ifade ettiği gi
bi, bu okulları bitirenlerin birçoku taurün kad
ro noksanlığı ve çeşitli mevzuat tıkanıklıkları 
dolnvısıyle istihdam edilememek gibi bir durum
la karsı karsıyadırlar. 

Esasen bu teklifin getiriliş nedenlerinden 
birisi de bu problemi çözmektir. O bakımdan, 
Sayın Köseoğlu arkadaşım lütfetsinler bu gö
rüşlerinde ve önergelerinde ısrar etmesinler. Bu 
husus, kanunun hedefinde ve bünyesinde mün
demiç bir husus olduğu gibi; diğer taraftan kal
kınma plânlarımızda da yer almış ve devam 
edegelen aksaklıkların giderilmesi için Güm
rük ve Tekel Bakanlığı tarafından da çözümü 
aranan bir konudur. 
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Faaliyet konularını ve amaçlarını bu kadar 
detaylı yazar isek, o zaman ciddi bir kanunun 
temelini atmak mümkün değildir. Elbette bu 
kanun temel bir kanundur; bu müesseseyi bir 
İktisadi Devlet Teşekkülü haline getirmeyi 
amaç edinmiş bir kanundur. Bunda detaylara 
girmek, tekrarlarda bulunmak kanun tekniği 
yönünden de mahzurludur. 

Yine bunun gibi, yollar konusu da kalkınma 
plânlarında öncelikle ele alınması lâzım gelen 
ve Yüce Meclisler tarafından kabu edilmiş bir 
konudur. Bu prensip, uygulamada da yürütüle 
gelmektedir. Aksaklıklar, imkânlarla elbette sı
nırlı olmaktadır. Bu, bir plânlama işidir. Zaten 
geniş ölçüde ifadeler değerlendirilirse, değerli 
arkadaşlarımızın ileri sürdükleri konuların da 
bu ifadeler içinde karşılık bulduğu ortadadır. 

Nitekim, «satın alman çay yapraklarını isle
mek ve değerlendirmek için teknolojik faaliyet
te bulunmak» olarak ifade edilmiştir. Bu, dar 
1wr faaliyet delildir. Satmalman çay yanrağı el
bette nakledilecektir. Teknoloiik faaliyet ise 
geniş bir kapsam içinde mütalâa edilmek lâzım 
gelir ve 3 ncü maddenin 3 ncü paragrafı da; 
«Gerekli tesisleri kurmak ve işletmek.» demek 
suretiyle devam ediyor. 

Yani, ciddi bir teknolojiyi çay işletmeci
liğinde verles+irmek bakımından grörevler ana 
hatlarıyla belirtilmiş bulunmaktadır. Yolksa. 
yabm «vol» dars^k. çelişen tekmoloii fm'ndfi baş
ka tra.nsnort ihtimalleri de dofrahjlîr. Yâni bunu 
kamında kuruma, illâ yol yapmak şeklinde yük-
lememek lâzım. 

Bü+«n ^avretlerimiz ahenkli bir çalışmanın 
mfl.hHiıWdiir. BiHvoramraa yolları bir taraftan 
Köv tsİAri Baka/nlıoı veva Bayındırlık Bakan. 
lıenı v«riit,mektfidit\ "nioVr vöndpn, b ü t ü n İk t i 
sadı. Ttavlftt, TAçnMrîıllerİTiin k^ndı hedefi Arına 
UVoni.ii b i r vnl nTâ,nla,nıa.Sl da "Planlama taraf ın
dan öno-öriiİA-n b i r husus olmnlr İncini PPHV >Tî_ 
t-fiTorn, hn nedenİA 5 Tnlb'fc nlSnlarmıiEda cav böl . 
o'Acî voiifl.TTnfl, öTi/»Ain< verileceği, hususu dernis 
edilmiş bulunmaktadır. 

Difor bir konu da. Savın TCÖSAOO-IU arkada,-
sımış 3 nf.ü maddenin t nnî fıkrasına: r/Rad Alî
ni. rnii+.po.Tnr» av hasmda, ödemek» seklinde de 
b i r hîîtrm'îirı îlorçroenııi îo+odiİAr. 

ArVodo.df lr iT» T»o1W W r ıe+ım.ln; dÜA /TA+îmıoV 

bakımından haklı olarak buraya bir görüsü 

monte etme gayreti vardır. Ancak, bedelini, 
müteakip ay başında ödemek deyince, yâni on
dan önce ödenmezmiş gibi, muayyen bir nokta
da hatta gecikerek ödeme hali vardır. Esasen, 
sözlerimin başında arz ettiğim gibi, bütün bu 
şikâyet ve hastalıkları gidermek bakımından 
bir kurum kurulması öngörülmüştür. Bu kurum 
daha geniş bir sermaye ile İktisadi Devlet Te

şekkülü olmak gayreti içindedir; bu bünyeyi ka
zandıktan sonra, değil gelecek ay başında, belki 
çayın mubayaa edildiği anda parasını ödemek 
gibi bir güce kavuşmuş olacaktır. 

Sayın Menteşe arkadaşımız, tecrübelerini 
dile getiren haklı temennilerde bulundular. 
Esasen, kendileri bir teklifi değil, bâzı müsa-
hadelerini ve katıldığımız kıymetli fikirlerini 
burada beyan etmiş bulunmaktadırlar. 

Teklif olarak, arkadaşlarımızın eleman ko
nusundaki talebine biz de komisyon olarak ka
tılmaktayız. Bu bir temennidir, bunu burada 
başka türlü monte etme imkânı yok. Baştan 
beri bunu arza çahşıyorum. 

iSayın Asutay arkadaşımız, 2 nci fıkranın 
başına «Çay yetiştirilmesi» kelimelerini monte 
edelim, derler. Arkadaşlar, bu kurum müstah-
sılla yakın işbirliği halinde olacaktır. Nitekim 
bu mjaddenin sonunda «çay üreticilerinin koo
peratifleşmesi için gerekli olan diğer faaliyet
lerde bulunmak» demek suretiyle, Anayasamı
zın da öngördüğü kooperatifçiliği geliştirmek 
bakamından kurum vazifeli kılınmış bulunmak
tadır. 

Yetiştirme safhası müstahsilin işidir. Elbet
te bunu disipline etmek, buna yön vermek, oma 
teknik bakımdan yardımcı olmak, kurumun gö
revleri arasında yer almış bulunmaktadır. Ama 
yetiştirme işini temel olarak kuruma yüklemek, 
müstahsilin görevini de doğrudan doğruya ku
ruma yüklemek gibi bir hedef güder. Zannede
rim ki, diğer iktisadi Devlet Teşekküllerinin, 
buna paralel statüsü olan teşekküllerin de te
mel kanunlarında böyle bir hüküm yoktur. Esa
sen çay, müstahsil vatandaş tarafından büyük 
bir şevk ve heyecanla benimsenmiş bir meta 
olarak geniş ölçüde yetiştirilme gayretleri için
dedir. Bunu bir disiplin altına almak ve çay 
teknolojisini geliştirmek gayesiyle bu kanun 
hazırlanmış bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, lütfetsinler, kabul 
buyursunlar, bu tekliflerinde ısrar etmezlerse 
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kanunun bütünlüğü korunmuş olur ve 440 sa
yılı temel kanunun ilkeleriyle de bir paralellik 
muhafaza edilmi§ olur. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Menteşe. 
NAHÎT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
iSayın Uzuner'in söylediği gibi, biraz evvel, 

tecrübelerime müsteniden müşahadelerimi arz 
etmiştim. Sayın Burhanettin Asutay arkadaşı
mız hakikaten güzel bir noktaya temas ettiler. 
Bir çay okulu açılması keyfiyeti ilk anda me
seleye hal çaresi gibi gözükmektedir ama, çay 
okulunun açılmasından sonra, meseleleri biraz 
daha uzun vadeli olarak düşünmek icabetmek-
tedir; o takdirde yeni mezunlar ne olacaktır? 

Bugün, ziraat okulundan mezun olanların 
geniş çapta iş aradıklan görülmektedir. Her 
zamanki müracaatlara biz de muhatalbolmakta-
yız. 

Muhterem arkadaşlarım; diyeceksiniz ki, 
Bize gibi hakikaten pahalı olan bir bölgeye bu 
vasıfta, bu kalitede memurlar gitmemektedir. 
Benim demin arz etmek istediğim husus da 
esasen bu. Yani, kadrolar verilecektir elbette, 
daha cazip hale getirilecektir; çünkü milyarlar 
vermektesiniz, eksperinizden parayı, fazla üc
reti esirgemektesiniz. 

Bu bakımdan zannediyorum M, maddeyi 
biraz daha dikkatle okuyunca vuzuha vardım. 
Gerçi Bakanlık da bir takrir hazırlamıştır, ama 
eksperler okulu açılsın mı açılmasın mı; muh
terem arkadaşlarım ben lüzum görmüyorum. 
Maddede, 'Sayın Uzunerln işaret ettikleri gibi, 
3 ncü maddenin (b) fıkrasında, çay ürününün 
kalitesinin, veriminin ve işleme tekniğinin ge
liştirilmesi için gerekli araştırmaları yapmak, 
müessese ve lâboratuvarlar kurmak ve işlet
mek gibi bir hüküm yer almış bulunmaktadır, 
yeterlidir. Her halde Çay İşletmeleri Kurumu 
ilerde bunu ayarlıyacak, kurstan mı geçirecek, 
lâboratuvarlarda mı çalıştıracak, bunu sonra 
tanzim edecektir zannediyorum. Bu bakımdan 
her halde çay okulu gibi bir okulun açılması
nı, Sayın Köseoğlu arkadaşım af buyursunlar, 
şimdilik lüzumlu görmüyorum. Sonraki mezun
lar, mezun verildiği takdirde bizi düşündüre
ceklerdir. Okulun her sene 100 - 200 mezun 
verdiğini düşünelim; meseleyi biraz da uzun 
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vadeli olarak düşünmek mecburiyetindeyiz; 
kadrolar temin edilir, Tekel Genel Müdürlü
ğünde olduğu gibi eksperlere memur kadroları 
verilir ve bu suretle daha cazip hale getirilir 
ve alınan ziraat okulu mezunları yüksek ziraat 
mühendisleri bu kurslardan geçmek labora
tuarlarda ihtisaslarım artırmak suretiyle her 
halde ihtiyaca cevap verirler. 

Bu hususu arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde başkaca 

görüşmek istiyen sayın milletvekili var mj? 
Yok. 

Takrirler vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
3 ncü maddenin başlığı «faaliyet konular» 

değil, «Faaliyet konuları» olacaktır. 
Artvin 

Mustafa Bona 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Çay işletmeleri 

Kurumu Kanununun 3 ncü maddesinin 1 nci 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
saygı ile arz ve talebederim. 

Rize 
Salih Zeki Köseoğlu 

Madde 3. — 1. Üreticiden, işletmeye uy
gun nitelikteki çay yapraklarını tekeli altında 
satınalmak ve bedelini mütaaJkıp aybaşında öde
mek. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Çay İşletmeleri 

Kurumu Kanununun 3 ncü maddesine aşağıda
ki (e) ve (f) fıkralarının ilavesini saygı ile arz 
ve teklif ederim. 

Bize 
Salih Zeki Köseoğlu 

İlâve (e) fıkrası : Çay tarım okulları aç
mak. 

İlâve (f) fıkrası : Çay alım merkezlerine 
giden yolların yapılması için ilgili teşekküller
le işbirliği yapmak ve yardımlarda bulunmak. 

Yüksek Başkanlığa 
Çay işlerindeki en mühim meselelerden biri 

de bilgili çay eksperleri yetiştirmek olduğun
dan, teşekkülün faaliyet konularından ve amaç
larından bahseden 3 ncü maddesinin 3 numara
lı fıkrasına aşağıdaki (e) bendinin eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 
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e) Yakardaki amaçlan gerçekleştirecek 
nitelikte çay eksperleri yetiştirilmesini sağla
mak ve gerektiğinde bir Eksperlik Okulu aç
mak. 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Niğde 

Haydar Özalp 

Yüksek Başkanlığa 
Çay işlerindeki en mühim meselelerden biri 

de bilgili çay eksperleri yetiştirmek olduğun
dan, teşekkülün faaliyet konularından ve amaç
larından bahseden 3 ncü maddenin 3 numaralı 
fıkrasına aşağıdaki (e) bendinin eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Artvin 
Mustafa Rona 

e) YukardaM amaçlan gerçekleştirecek 
nitelikte çay eksperleri yetiştirilmesini sağla
mak ve gerekirse bir Eksperlik Okulu açmak. 

iSayın Başkanlığa 
'Görüşülmekte olan Çay Kanununun 3 ncü 

maddesinin 2 sayılı paragrafının satırbaşına, 
«çay yetiştirilmesi» kelimesinin eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılanmla. 
İzmir 

Burhanettin Asutay 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, verilen izahattan sonra önergemi 
geri alıyorum. ; 

BAŞKAN — Peki efendim, Sayın Asutay 
önergesini geri almıştır. 

Sıraya göre takrirleri okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

(Artvin Milletvekili Mustafa Rona'nm öner
gesi tekrar okundu.)' 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ RIZA 

UZUNER (Trabzon) —- Sayın Başkanım, tümü 
üzerindeki müzakerelerde bu kabîl redaksiyon 
hatalan Başkanlığa arz edilerek tashih edilmiş
ti efendim, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bizdeki metinde tashihat gör
mediği cihetle dübelteceğiz. Komisyon katılı
yorlar. Hükümet katılıyor mu efendim? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu'nun 3 ncü 
maddenin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi ile il
gili önergesini okutuyorum. 

(Rize Milletvekili Salih Zeki Köseoğlu'nun 
birinci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katı
lıyorlar mı?. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ RIZA 
UZUNER (Trabzon) — Sayın Başkanım, bu 
bir yönetmelik işidir. Esasen daha geç ödeme
yi bile intacedebileceği gibi Ibir hüküm getir
mektedir. Bu yönüyle katılamıyoruz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyorlar. 

Takriri oylannıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Rize Milletvekili Salih Zeki Köseoğlu'nun 
ikinci önergesi tekrar okundu) 

SALİH ZEKİ KöSEOĞLU (Rize) — Sayın 
Başkanım, bir hususu arz etmek istiyorum. Bu 
birinci fıkrada, çay okullan açma fıkrasını, 
(eksper okulan açma) şeklinde birleştiriyo-
rum efendim. Yalnız, diğer kısımların oylan
masını 'istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın ve Sayın Ro
na'nın bu husustaki takrirlerine katılıyorsunuz, 
'sadece diğer kısmın oylanmasını istiyorsunuz. 

Diğer kısmı tekrar okutuyorum. 
«İlâve (f) fıkrası : Çay alımı merkezlerine 

giden yolların yapılması için ilgili teşekküller
le işbirliği yapmak ve yardımlarda bulunmak.» 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ RIZA 
UZUNER (Trabzon) — Hayır. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon— ve Hükümet ka
tılmıyorlar. 

Takririn münhasıran fbirinci kısmı, (e) fık
rası hususundaki taleplerini, Sayın Rona ve Sa
yın Bakanın tekliflerine katıldıMan cihetle, 
geri aldılar, (f) fıkrası olarak bir bendin ilâve-
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sini istemektedirler. Ancak, ben bu takrliri oyu
nuza arz etmiyeceğim, çünkü (e) fıkrasından 
sonra (f) fıkrasını oylarınıza arz edeceğim, bir 
değişiklik olmasın. 

Şimdi Sayın Köseoğlu'nun takririni burada 
bırakıyorum, (e) fıkrası ile ilgili Sayın Rona 
ve Saym Bakanın takrirlerini okunacağım. 

(Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp'
in önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Saym Rona, Sayın Bakanın 
takririne katılıyor musunuz?.. 

MUSTAFA RONA (Artvin) — Katılıyorum 
efendim. 

BASILAN — Komisyon katılıyorlar mı efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÎ RIZA 
UZUNER (Trabzon) —Evet. 

BAŞKAN — Komisyon da katılıyorlar. Hü
kümetin teklifidir. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etımiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi (f) fıkrası olarak Saym Zeki Köse-
loğlu'nun takririni oylarınıza arz edeceğim. 
Okundu ve Genel Kurul bilgi sahibi oldu. Ko
misyon ve Hükümet katılmıyor. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

3 ncü maddeyi, tadil ettiğiniz şekliyle oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler.,. Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Amaç : 
Madde 4. — Teşekkülün kuruluş amacı : 
Memleketin tarım politikasına uygun ola

rak çay zıraatini geliştirmek, çay kalitesini ıs
lah etmek ve işlenmesini teknik esaslara göre 
yürütmek, iç ve dış pazar isteklerine uygun 
mahsul üretimini sağlamaktır. 

Teşekkül bu amaca ulaşmak için üçüncü 
maddede belirtilen konularda karlılık ve ve
rimlilik anlayışı içinde ve sermaye birimine 
yardım etmek suretiyle daiha fazla yatırım kay
nağı yaratacağı şekilde faaliyette bulunur. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın milletvekili var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ Ali RIZA 
UZUNER (Trabzon) — ISayın Başkan, oyladığı
nız 4 ncü maddede maddi bata var. 4 ncü mad

denin son fıkrasının son satırında «birimine» 
denmiş, «birikimine» olarak yazılması gerek
mektedir. Yanlış olarak yazılmış, düzeltilmesini 
rica ederiz. 

IBAŞKAN — 4 ncü maddedeki «birimine» 
kelimesinin, «birikimine» olarak düzeltilmesi 
lâzım. Matbaa hatası olarak yazılmış, düzeltile
cektir. 

15 nci maddeyi okutuyorum. 

'Bölüm : 3 
Malî Hükümler 

ISermaye : 
(Madde 5. — Teşekkülün sermayesi 500 000 000 

liradır. Bu miktar Bakanlar Kurulu kararı ile 
bir misline kadar artırılabilir. 

İBu sermayenin tamamı Devlete aittir. 
Bu sermaye aşağıda gösterilen kaynaklardan 

sağlanır. 
a) Bu kanunun Geçici 1 nci maddesi gere

ğince teşekküle devrolunan varlıklar, 
b) Genel Bütçeden sermayeye mahsuben 

yapılacak ödemeler, 
c) Yıllık kârlardan bu kanunun ö nci mad

desi ve diğer kanunlar uyarınca ayırımlar yapıl
dıktan sonra kalacak bakiyeler. 

IBAŞKAN — 5 nci madde hakkında saym 
Sami Kumbasar, buyurun. 

ISAM KUMBASAR (Rize) — ıSaym Başkan, 
saym milletvekilleri; 

15 nci maddede, teşekkülün sermayesi yarım 
milyar lira olarak öngörülmüş ve «Bakanlar Ku
rulu kararı ile bir misline kadar artırılabilir» 
diye yazılmaktadır. 

Efendim, bu kanun teklifi 19163 yılında veril
miş, kanunun verildiği zamanki hayat şartlan-
mı ve para değerini hesabedersek, o zamanın 
para değeri ve hayat şartları ile şimdikinin 
farkettiğini, hem de muazzam farkettiğini gö
rürüz. 1970 senesinde devalüasyon olmuştur. 
1971 yılında hayat pahalılığı devam etmiştir, pa
ranın değeri düşmüştür. 

İBu teşekküle devredilen fabrikaların değeri 
yalnız 1,5 milyar lira kadar para tutmaktadır. 
O bakımdan bu teşekkülün sermayesinin yarım 
milyar lira değil, 2 milyar lira olmasını teklif 
ediyoruz. Bu hususta bir önergemiz vardır. Bu 
önergemize rey verip kabul etmenizi rica edi
yoruz. 

Saygılarımı sunarım, 
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BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde görüşmek 
istiyen başkaca sayın üye?.. Yok. 

15 nci madde ile ilgili verilmiş olan önergeyi 
okutuyorum, 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
'Görüşülmekte olan Türkiye Çay İşletmeleri 

Kurumu Kanunumun 5 nci maddesindeki, Te
şekkül sermayesi miktarının 000 milyondan 
«iki milyara» çıkarılmasını saylgı ile arz ve ta-
lebederiz. 

Rize Rize 
Sami IKumbasar Salih Zeki Köseoğlu 

Rize 

Hasan Basri Albayrak 
BAŞKAN t— Sayın Hükümet ve Komisyon, 

bu önergeye katılıyor musunuz? 
«UiüSÇtOt KOMİSYON BAŞKANI SATt* 

MTTİN ISAVCI (Diyarbakır) — Fazla tekiu 
edilmiş, katılmıyoruz. 

IGÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Efendim, artırılmasına ka
nlıyoruz, fakat 1 milyar lira olarak teklif edi
yoruz. 

(BAŞKAN — (Sayın Kumbasar, 1 milyar lira
lık teklife iştirak ediyor musunuz? 

ISAMi KUMBASAR (Rize) — Hayır efen
dim. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
vun Başkan, (Sayın Bakana, oylarımızı rahat kul-
anmak bakımından bir sual sorabilir nıiyijm^ 

BAŞKAN — Buyurun, buraya teşrif edin, 
konuşun. Yalnız ISayın Asutay, sualiniz madde 
ile alâkalı olsun. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Gümrük ve Tekel Bakanı, bugün, çay üret
mek için makina, fabrika ve emsali olarak de
ğeri nedir, bu kuruma ne kadar para devrede
cektir? Bu noktada bilgi verirlerse oylarımızı 
daha isabetle kullanırız. Bunu, arz etmek iste
miştim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, devredeceğiniz 
yatırım sermayesini soruyorlar, buyurun. 

GÜtMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Sayın Asutay'm bahsettiği 
hesabın envanteri yapılmış değildir. Şu anda 
kesin bir şey söylemek mümkün değildir. En
vanter yapıldıktan sonra bir hesap vermek 
mümkündür. 

| BAŞKAN — Tahmini soruyorlar. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 

ÖZALP (Niğde) — Yalnız, kuruma devredile
cek çay üretimi ile ilgili olarak fabrikasyon de
ğeri !l milyarın üzerinde'dir. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, müsaade ederseniz buradan arz ede
yim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Asutay. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; bir müessese 
kuruyoruz, malî bakımdan kuvvetli bir temeli 
olmaz ise ufacık bir sarsıntıda bu müessesenin 

I yerinde yeller eser. 

I 5 nci maddenin (a) fıkrası «bu kuruma ge-
I çioi 1 nci maddesi gereğince teşekküle devrolu-
I nan varlıklar» diyor. Bunun için 500 milyon li

ra, bunu bir misli artırıyoruz 1 milyar lira olu
yor. Şimdi, bu kuruma kanunun geçici 1 nci 

I maddesi gereğince devredeceğimiz varlığı ma-
I lûm değil. Eğer bu devredilecek miktar 1 mil-
I yar lira ise bunun yeniden sermaye teşekkülü

ne imkân olmaz. Çünkü kanun öyle bir rakam 
getiriyor ki, bu rakamı artırmak mümkün de
ğil. Ancak Vekiller Heyeti karariyle (bir misli 
artırabiliyoruz. Bu sermayeyi artırabilmek için 
ne olacaktır? Müessese duracaktır. Çay istih
sali kemale ermiştir. O zaman Meclise gelece
ğiz, sermaye tezyidi için yeniden bir kanun çı
karmak için uğraşacağız. O bakımdan, bakan
lık devredeceği rakamı kati olarak bilmiyor. 

Bu muhitte yetişmiş, meseleyi tetkik etmiş 
arkadaşlanımız diyor ki; «devredilecek var
lıklar 1 milyar liranın üzerindedir» O halde 
1 milyar liralık devredilecek varlıkları dikkate 
alalım. Bunun yanına da 1 milyar lira koya
lım, 2 milyar lira olur. Zaten mevcut paranın 
değerini de dikkate alırsak, sonunda bir kanu
nun çıkması için aceleye gelmiş olmayız. Çünkü, 
«nakit sermaye 2 milyar lira olsa yatıramayız» 

I deriz, ama bunu 1 veya 2 milyar liraya çıka
rırsak, zaten mevcut tesislerin değeri ve para 
olarak iştirakimiz bir noktada bizi sonunda çık-

I mazdan kurtarır. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bu esnada bir takrir daha gel-
I mistir efendim. Takriri okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
5 nci maddedeki sermayenin 1 milyar lira 

olarak tadilini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Efendim, aykırı teklif olarak 
'Sayın Sami Kumbasar ve arkadaşlarının tak
ririni önce oylarınıza arz edeceğimi. 

Takrire Komisyon ve Hükümet katılmamak
tadır. Sayın Kumbasar'm takririni oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmi
yenler... Tereddüt hâsıl olmuştur, tekrar oyları
nıza arz ediyorum. 

ıSayın Kumbasar'm, sermayenin 2 milyar li
raya çıkarılmasına mütedair olan takririni oy
larınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir, ©fendim. 

Sayın Hüsamettin Başer'in, sermayenin 1 
milyara çıkarılmasına mütedair olan takririne 
Sayın Hükümet ve Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA
HATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Katılıyoruz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Takrire Komisyon ve Hükü
met katılıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tadil şekliyle 5 nci maddeyi oylarımıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
IKânn dağıtımı ve yedek akçeler : 
Madde 6. — Yıllık kârdan; ödenmiş ser

mayenin % 20 isine ulaşıncaya kadar % ö ge
nel yedek akçe ve 440 sayılı Kanunun 30 ncu 
maddesi gereğince ikramiye payı ayrıldıktan 
sonra kalanın % 10 u nominal sermayenin % 10 
una varıncaya kadar olağanüstü yedek akçe 
olarak ayrılır. 

Müesseselerin kârlarından da yukardaM şe
kilde ayırımlar yapılır. 

Yukardaki ayırımlar yapıldıktan sonra ka
lan kâr müesseselerde teşekküle, teşekkülde ise 
Genel Bütçeye gelir ve yıllık Genel Yatırım ve 
finansman programı gerektirdiği takdirde öde
nek ve gider kaydı suretiyle ödenmemiş serma
yeye mahsup veya teşekküle ikraz edilir. 
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Bu işlemler, her türlü vergi, resim ve harç
lardan muaftır. 

Bu işlemler için bilanço, kâr ve zarar he
saplarının yönetim kurulunca onaylanmış ol
ması yeterlidir. 

Bu işlemler ve diğer ödemelerle ilgili ola
rak, bilançoların T. B. M. Meclisince tastvibe-
dilip Resmî Gazetede yayınlanmasından sonra 
gerektiği takdirde düzeltme yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 'Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Hesap dönemi : 
Madde 7. — Teşekkülün hesap dönemi tak

vim yılıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Diğer Malî konular : 
Madde 8. — İşletme bütçeleri, faaliyet rapor

ları, fiyat ve tarifeler, yatırım ve fanansman 
işleri, bilanço ve netice hesaplan, 12 . 3 . 1964 
tarihli 440 sayılı Kanuna göre yürütülür. Ya
tırım ve finansman konularında 30 . 9 . 1960 ta
rihli ve 441 sayılı Kanun hükümleri de uygula
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 

BÖLÜM : IV 
Yönetim 

Yönetim ve temsil : 
Madde 9. — Teşekkül, bu kanun İle diğer 

mevzuat hükümleri ve yönetim kurulu kararları 
uyarınca genel müdür tarafından yönetilir. Te
şekkülü, idare ve yargı organlarında ve üçüncü 
şahıslara karşı genel müdür temsil eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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10 ncu maddeyi okutuyorum. 

Yönetim Kurulu 
Kuruluş : 
Madde 10. — Çay İşletmeleri kurumunun 

Yönetim Kurulu : 
a) Genel müdürle iki genel müdür yardım

cısı, 
b) Maliye Bakanlığının inhasiyle Bakan

lar Kurulu tarafından atanan bir üye, 
e) Gümrük ve Tekel Bakanlığının inhasiy

le Bakanlar Kurulu tarafından atanan bir üye, 
d) Bir işçi üye, 
Olmak üzere 6 kişiden müteşekkildir. Yöne

tim Kurulunun Başkanı genel müdürdür. 
Kurul Başkan ve üyelerinin nitelikleri hak

kında 440 sayılı Kanun ve tüzüğü hükümleri 
uygulanır. 

Genel müdür dâhil, teşekkül bünyesinden 
Yönetim Kuruluna katılacaklarla ilgili Bakan
lıkça inha edilecek üyenin, teşekkülün faaliyet 
konulariyle ilgili çeşitli ihtisas kollarının ge
rektirdiği bilgi ve tecrübeye sahip kimselerin 
bir kurulda toplanması esas ve ilkesine gıöre; 
inhası, Maliye Bakanlığınca inha edilecek üye
nin ise, teşekküle tahsis olunan sermayenin en 
verimli şekilde işletilmesini sağlıyacak malî, 
iktisadi bilgi ve tcrübelere sahip bulunması 
şarttır. 

Genel müdürle, teşekkül bünyesinde Yöne
tim Kuruluna katılacak üyeler tâyinlerdeki 
usule göre değiştirilebilirler. Bunların dışında 
kalan üyelerin hizmet süreleri 3 yıl olup, süre
lerini dolduranlar tekrar atanabilirler. Nitelik
lerini yitirenler atanmalarmdaki usule göre sü
re dolmadan da değiştirilebilirler. 

Bunların yerlerine getirilenler değiştirilen 
üyenin süresini tamamlarlar. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerimde Sayın 
Başer, ıbuyurun. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, ıdeğerli milletvekilleri; 

Burada ibir ayırma yapmak lâzımdır. Bir ge
nel müdür, ayrı olarak iM genel müdür yardım
cısı tâbiri var. Çünkü ilerde 'bu müessese geniş
lediği zaman 4 tane genel müdür yardımcısı 
olursa, iki genel müdür yardımcısı nasıl seçile
cektir? Gerçi 440 sayılı Kanuna atıfta bulunu
luyor. Oradaki niteliklerden faydalanılıyor. Bu

nun burada ayırdedilmesi lâzımdır. Bunu arz et
mek için huzurunuzu işgal ettim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Şener, (buyurun. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Başer ar
kadaşımız, kendi sualinin cevabını kendisi son
radan verdi. Fakat, bu 'bir cevap mahiyetini teş
kil etmesin. 440 sayılı Kanunun 8 nei maddesi
ne, göre, bu yönetim kurulu kurulmuştur. Baş
ka türlü kurulması mümkün değildir. 440 sayılı 
Kanuna göre kurulduğu için, Tekel Bakanlığın
dan bu müessesenin yönetim kuruluna üç kişi 
verilebilir. Birisi umum müdür, iki tane umum 
müdür muavini. Başka yoktur. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde görüş
mek istiyen başka sayın milletvekili yok. tki 
takrir vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi ISayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Çay İşletmeleri 

Kurumu Kanununun 10 ncu maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini saygıyla arz ve 
teldi! ederim. 

Rize Rize 
Sami Kumbasar Salih Zeki Köseoğlu 

Rize 
H. ©asri Allbayrak 

«Ma'dde 10 : a) Genel müdür ile bir genel 
müdür yardımcısı, 

c) Gümrük ve Tekel Bakanlığının inhası 
ile Bakanlar Kurulu tarafından atanan bir üye, 

d) 'Çalışma Bakanlığının inhası ile Bakan
lar Kurulu tarafından atanan bir işçi üye, 

ilâve (e) fıkrası; Tarım Bakanlığının ihbası 
ile Bakanlar Kurulu parafından 'atanan bir üre
tici üye. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddede yapılan değişiklik sebebiy

le Yönetim Kuruluna girecek üyenin, Tarım Ba
kanlığından değil, Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğından olması gerekmektedir. 

Ayrıca, işçi haklarının ve meselelerinin vu
kufla tedvir edebilecek olan Çalışma Bakanlığı 
mensubu bir üyenin de Yönetim Kurulunda bu
lunması uygun olacaktır. 
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Bu sebeplerle; 
1. Tasarının 10 ncu (maddesinin (c) bendi-

nin; «Gümrük ve Tekel Bakanlığının inhası ile 
Bakanlar Kurulu tarafından atanan bir üye.» 

2. Tasarının (d) bendinin; «Çalışma Ba
kanlığının inhası ile Bakanlar Kurulu tarafın
dan atanan bir üye» olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Arltv'in 
Mustafa Rona 

BAŞKAN — (e) fıkrasına ilişkin tadil, bi
rinci madde kapsamı içinde ele alındığından 
madde; «ıGümrük ve Tekel Bakanlığından» şek
li ile okunmaktadır. Çünkü, aldığınız bir ka
rarla, gerek kurum, gerek Bakanlığı ilgilendi
ren bütün konuların değiştirilmesi hususunu ka
bul buyurmuştunuz. O bakımdan, (c) fıkrası ile 
ilgili takriri oylarınıza arz etmeye lüzum yok, 
tadilât yapılmıştır. 

Şimdi, Sayın Salih Zeki Köseoğlu, Basri Al-
bayrak, Sami Kumbasar tarafından verilen tak
rirde, (a) fıkrasındaki genel müdür yardımcı
sının birisi çıkarılmakta ve bir genel müdür ile 
bir genel müdür yardımcısı talebi ihtiva etmek
tedir. Böyle fıkra fıkra oylara arz edeceğim. 

Komisyon bu hususu kabul ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ ALÎ RIZA 

UZUNER (Trabzon) — Sayın Başkan bu görü
şe katılmıyoruz. Zira, genel müdürün işlerini 
yürütebilmesi için asgari iki yardımcıya ihtiya
cı vardır. İdari ve teknik yardımcı olarak dü
şünülmüştür. Genel espri içerisinde Sayın Şe
ner'in belirttiği gibi üç kişilik yekûnu aşma
makta ve iki genel müdür yardımcısı zarureti 
vardır. Bu yönden katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAY

DAR ÖZALP (Niğde) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon sözcüsü gerekçeli 

olarak katılmama sebebini izah ettiler. Hükü
met katılmadığını ifade ettiler. 

(a) fıkrasında bir genel müdür, bir de 
yardımcı şekli ile vâki olan tadil teklifini 
oylarınıza arz edeceğim. Kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir efen
dim. 

Sayın Mustafa Rona sizin takririnizde de; 
(d) bendinin; «Çalışma Bakanlığının inhası 
ile Bakanlar Kurulu tarafından atanan bir 

I üye» denilmektedir. Sayın Köseoğlu v€ ar
kadaşlarının takririnde de «Çalışma Bakanlı-

I ğınm inhası ile Bakanlar Kurulu tarafından 
atanan bir işçi üye» denmektedir. Sayın 

I Zeki Köseoğlu ve arkadaşlarının takririne ka-
I tılır mısınız efendim. Çünkü sizinki ayni ma

hiyette Saym Rona. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — 
Aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oylama esnasındayız biliyor
sunuz. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — 
Sayın Başkan, fıkra fıkra oylıyacaksmız. 

BAŞKAN — Oylama esnasında içtüzüğümüz 
hiç kimseye söz verme imkânını Başkana sağ
lamamıştır. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — 
Tümünü birden oylamıyorsunuz Sayın (Başkan. 

BAŞKAN — Oylama devam ediyor bey
efendi. Birinci fıkrayı oyladım. Oylama kül
dür, parça parça değildir. 

Katılıyor musunuz Sayın Rona? 
MUSTAFA RONA (Artvin) — Birleştiril

mesini istiyorum. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Komisyon?., 
GEÇİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ RIZA 

UZUNER (Trabzon) — Evet. 

BAŞKAN — Hükümet?... 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAY

DAR ÖZALP (Niğde)—Evet. 
BAŞKAN — Hükümet ve komisyon bu tek

life katılmaktadır. Teklifi.. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — 

I Aleyhte söz istiyorum. 440 sayılı Kanuna ay
kırı. 

I BAŞKAN — Çok rica ederim müdahale bu-
I yurmaymız, usulü tatbik ediyorum, beyefen

di. Bütün imkânı veriyorum, ama imkânsız
lık yaratamam Sayın Asutay. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — 
Kanuna aykırı. 

BAŞKAN — 'Sizin hareketiniz usule aykın. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — 

Kanuna aykırı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim ayrı ayrı, ben öyle 

istiyorum. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — 

I Sayın Başkan, 440 sayılı Kanuna aykırı. 
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BAŞKAN — Çok rica ederim, buyurun otu
run, çok rica «derim. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — 
Kanuna aykırı 'Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun oturun, aykırı ise, 
Senatoda değişir efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — 
Mecliste değiştirelim. 

BAŞKAN — izahat verdiremem. Usule ay
kırı hareket edemem efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — 
Kanuna aykırı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ederim; aykırı ise. Ko
misyon düşünsün efendim, aykırı ise, Hükü
met düşünsün, aykırı ise oy verecek Genel Ku
rul düşünsün. Başkan düşünmez, usulü boz
maz. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — 
Genel Kurula arz etmezsem nereden (bilecek? 

(BAŞKAN — Karşılıklı muhaverede b u t a -
tmıyahm Sayın Asutay. 

Komisyon?.. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 

ÖZALP (Niğde) — Yanlış anlaşılan' (bir husus 
var, katılıyoruz. 

BAŞKAN — (Katıhiyor musunuz, katılmış 
yor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ RIZA 
UZUNER (TnaJbaon) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıp katlamadığınızın gerek
çesini izah ©din. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ RIZA 
UZUNER (Trabzon) — Sayın Başkan, gerek
çesini kısaca izah eldeyim. 

Şimdi, 440 salıla (Kanunun 8 nci maddesine! 
(bir paralellik kurmak mecburiyetindeyiz. Mev* 
cmdolan bu paralellikte* Ülşçji üyenin nasıl ata
nacağı (belirtilmiş bulunmaktadır. Bunu özel 
kanuna veya tüzüğe bırakmaktadır. Bu yön
den (biz, 440 ısayıdı Kanunla paralelliği sağla-
m!ak bakımından, farklı olan !bu görüşe, yani 
440 .sayılı Kamunun ıbu telmel hükmünün değiş
tirilmek istikametinde olduğu için katılmıyo
ruz. Kendi gör%üroıülzde ısrar ediyoruz. 

BAŞKAN — 'Takrire katılmıyorsunuz. Hü^ 
kümet katılıiyor mu efendim? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Hayır. 
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BAŞKAN — Takrire Hükümet ve komisyon 
katılmamaktadır. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar... Kabul efcmiyenlıer... 
Kabuil edilımemişltir. 

Maddeye (e) fıkrası eklenmesi talebedil-
mektedir. Takrir okundu. «Tanın Bakanlığı
mın inhası ile (Bakanlar Kurulu tarafımdan...» 
diyor, 

Komisyon, kaltalhyıor muisunuz (efendim buna? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ RIZA 

UZUNER ((Trabzon) Hayır. 

BAŞKAN — Hükümet? 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 

ÖZALP (Niğde) — Hayır. 
BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katıl

mıyor. Takririn bu fıkrasını da oylarınnza arz 
ediyoruim. (e) fıkrası ilâvesi hususundaki tek
lifi loylannıza arz ediyorum. Kabul buyuranu 
lar... (Kabul etmifyemler... Kabul edaflimemiştir 
efendim. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri : 
Madde 11. — Çay Kurumunun en yüksek se

viyede yönetme ve karar alma organı olan yö
netim kurulunun başlıca ĝ örev ve yetkileri şun
lardır : 

İl. (Kalkınma plânlarına ve yıllık program
lara uygun olarak genel müdürlükçe hazırla
nacak uzun vadeli ve yıllık yatırım ve finans
man programlarını karara bağlamak, 

2. (Bakanlığın onaylanmasına sunulacak ta
mamlama yatırımları hakkında teklifte bulun
mak, 

3. idame ve yenileme yatırımları hakkında 
karar vermek, 

4. Yatırım ve finansman proramlarında yıl 
içinde yapılacak değişiklikleri incelemek, ge-
rekM kararları alarak ilgili mercilere teklifte 
bulunmak, 

6. Teşekkül ve müesseselerinin işletme büt
çe ve kadrolarını aynen veya değiştirerek onay
lamak, ihtiyaç hainde yü içinde gerekli deği
şiklikleri yapmak, 

6. Teşekkül ve müesseselere ait bilançolarla 
netice hesaplarını tasvibederek ilgili mercilerin 
onayına sunmak, yıllık ve uzun vadeli çalışma 
programlarına uygun olarak faaliyet raporlarını 
düzenlemek, 
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7. Bu kanun ve genel hükümlere göre aynl-
ması gerekli ihtiyaç ve karşılık (provizyon) 
miktarları ile kârın tahsis yerlerini teslbit etmek 
ve teklifte bulunmak, 

8. iGenel Müdürlük tarafından sunulacak 
3 aylık faaliyet raporlarını ve bu arada teşek
kül ve (müesseselerin o devreye ait malî vaziyeti
ni gösteren mizan, cetvel, teşekkülle ilgili ola
rak düzenlenen diğer rapor, belge ve istatistik 
(gibi verileri inceliyerek icabında Genel Müdür
lüğe gerekli direktifleri vermek, 

©. Teşekkülün borçlanması için vâki ola
cak teklifleri inceliyerek borçlanma şartlarını 
ve limitini tespit edip Genel Müdürlüğe yetki 
vermek, 

10. Teşekküle bağlı müesseselerin kurulma
sı hususunda karar vermek, statülerini teslbit 
etmek ve gerekli hallerde değiştirmek, limitet 
veya anonim ortaklık halinde getirilmeleri için 
gerekli kararı alarak ilgili mercilere teklifte 
bulunmak, 

11. a) Müesseselerin yönetim komitelerin
de alınan kararlardan 440 sayılı Kanunla diğer 
kanunlar ve tüzük hükümlerine göre yönetim 
kurulu kararını gerektiren konularla ilgili olan
ları inceliyerek karar vermek, 

fb) 440 sayılı Kanun ve tüzüğü uyarınca, 
yönetim kurulu onayı alınması gerekmiyen ko
nularla ilgili olarak müesseseler yönetim ko-
miltelerince alınmış kararlardan mevzuat ve yö
netim kurulu prensip kararlarına uygun olmı-
yanlar üzerinde genel müdürlükçe yapılacak 
teklifler dolayısiyle, inceleme yaparak gere
kirse karan iptal etmek, 

112. İştirakler yapılması, icabında devir ve
ya tasfiyesi hususunda ilgili Bakanlık yolu ile 
Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak, 

18. Teşekkül ve müesseselerin faaliyet ko
nularına giren yeni teşeblbüsler üzerinde incele
melerde bulunmak, kuruluş halindeki işletmele
rin idare tarzlarını ve çalışma esaslarını tesbit 
etmek, bütçe ve kadrolarını onaylamak, bunlar
la ilgili yatırım faaliyetlerini izlemek; bu ka
nunun 4 ncü maddesinde belirtilen amaca ula
şacak şekilde çalışma imkânını kaybeden ve ça
lıştırılmaları teşekkül veya müessesenin anafaa-
llyet konulan halamından zorunlu olmıyan iş
letmelerin kapatılmasına karar verme, elden çı-
kanlması gereken işletmeler hakkında Bakanlık 

I yolu İle Bakanlar Kuruluna teklifte bulun
mak, 

14. Yurt içinde ve dışında şube, acentalık, 
I muhabirlik, mümessillik gübi işyerleri açma ve 
I kapamaya karar vermek ve bunların faaliyet sı

nırlan ile yetki ve çalışma esaslarını teslbit et
mek, 

15. 440 sayılı Kanunun 25 nci maddesi ge
reğince Genel Müdürlükçe hazırlanacak perso
neli yönetmeliğini inceliyerek Bakanlığın tas
vibine sunmak, teşekkül, müessese ve işletmeler 
personelinin görev, sorumluluk ve yetki sınır
lanın belirten çalışma esaslan yönetmeliği ile 
diğer yönetmeliklerini inceleyip onaylamak. 

16. Teşekkül ve müesseselerinin işleri icabı 
gayrimenkuller üzerinde aynî haklar teslisi, kal-
dınhnası veya değiştirilmesi mahiyetindeki ta
sarruflar hakkında karar vermek, 

17. 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin 
2 nci ve 4 ncü fıkraları hükmü saklı kalmak 
üzere teşekkül ve müesseselerinin mal ve hiz
met fiyatlan ile yönetmeliğe göre belirtilecek 
yaş çay yaprağı alım fiyatlarını tesbit etmek, 

18. Dâva açmak, teşekkül ve müesseselerin 
leh ve aleyhindeki dâvalan teşekkül ve müesse
seler için menfaat mülahaza edildiği takdirde 
sulh ve tahkim yoliyle halletmek, dâvadan vaz
geçmek, dâvayı takip veya temyiz etmemek 
hususlannda karar vermek, 

19. Tahsil mümkün olmıyan alacakların si
linmesine karar vermek, 

20. Teşekkül ve müesseselerin alım, satım 
ve ihale işlerinin tabi olacağı genel prensiple
ri ve çeşitli kademelerce kullanılabilecek yetki 
limitlerini yönetmelikle tesbit etmek, 

21. Teşekkül genel giderlerinden teşek
kül ve müesseselerin her birine düşen hissele
rin dağıtımı esaslarını tesbit etmek, 

22. Teşekkül ve müesseselerinin ürettikleri 
mal ve hizmetlerle ilgili fuar ve sergilere iş
tirak etmek konulannda karar vermek, 

23. a) Teşekkül personelini atamak, ge
rektiğinde bu yetkiyi kısmen alt kademelere 
devretmek, 

h) Müessese müdürleri ile yardımcılarım 
atamak ve müessese idarecileri arasında yöne
tim komitesine katılacakları seçmek, 

24. Teşekkül ve müesseselerinin tüzel ki-
I silikleri adına imza atmaya yetkili olanlan, ge-

27 — 
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nel müdürlüğün teklifi üzerine teslbit ve bu yet
kinin derecesini tâyin etmek, 

25. 440 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde 
sözü geçen yasak ek görevleri dışında kalan 
profesörlük, öğretmenlik 'görevlerinde çalışa
caklarla ek görev olarak teşekkül iştiraklerin
den yalnız birinin idare meclisinde, murakıp
lığında veya tasfiye memurluğunda buluna
caklar baklanda muvafakat veya karar vermek, 

26. 440 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi 
uyarınca teşekkül ve müesseseler personeline 
verilecek yıllık ve olağanüstü ikramiyeler hak
kında Bakanlığa teklifte bulunmak, 

27. Bakanlar Kurulu karariyle atananların 
görevlerinden doğan hususlardan dolayı hakla
rında kanuni kovuşturma yapılması /gerektiği 
hallerde durumu bakanlığa intikal ettirmek, 

28. Bu kanunla diğer kanun ve tüzükler 
tarafından verilmiş görevleri yapmak, 

29. Bu maddede yazılı olanlar dışında yö
netim kurulu kararına bağlanması kurulca uy
gun görülen konularla, yönetmeliklerde yöne
tim kurulu kararı alınması Ibelrtilen hususlar 
hakkında karar almak. 

Yönetim kurulu, bu maddenin 18, 19 ve 
22 nci bendlerinde yazılı hususlarda genel mü
dürle müessese müdürlerine kademeli olarak 
yetki verilmesini kararlaştırabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yera, sayım Milletvekili? Yok. (Biı takrir var, 
okutuyorum : 

iSayım Başkanlığa 
11 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki «Ba

kanlığın» 'deyiminin başına «ilgili» kelimesi! 
konmalıdır. 

Saygılarımla. 
Artvin 

Mustafa Rona 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA. 
HATTIN SAVCI (Diyarbakır) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HÜSEYİN 

ÖZALP (Niğde) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon v© Hükümet katılı
yor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Maddeyi tadil şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yönetim kurulu sorumlulukları : 
Madde 12. — Yönetim kurulu başkan ve 

üyeleri teşekküle verilen sermayeyi ve sağlanan 
ıdiğer kaynaklan kârlılık ve verimlilik prensip
lerine uygun olarak kullanma ve değerlendir
mede gereken gayret ve basireti göstermekle 
yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isıti-
yen sayın Milletvekili? Yok. Maddeyi oylarir 
niza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Genel müdür : 
Atanma : 
Madde 13. — Genel müdür 440 sayılı Kanu

num 10 ncu maddesi uyarınca Gümrük ve Te
kel Bakanının inhası üzerine Bakanlar Kurulu 
karariyle atanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yem sayım milletvekili... Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Genel müdürün görev ve yetkileri 
Madde 14. — Genel müdürün başlıca görev 

ve yetldleıi şunlardır. 
1. Teşekkülü kanun ve tüzük hiUdimleri ile 

yönetim kurulu kararlan dâhilinde yönetmek, 
2. Teşekkül amaçlanırın gerçekleşmesi içim 

uygulanacak esaslar ve yapılacak işlemler hak
kında doğıııdan doğruya kendisine bağlı görev
lilere direktif vermek ve bunlar tarafından ge
tirilecek sorunlar üzerinde gerekli tedbirleri al
mak, mevzuata göre belirli mercilerin onayına 
ihtiyaç gösteren kararlan bu mercilerin onayı
na sunmak, 

3. Kalkınma plânının ve teşekkülün geliş
me imkanlarını göz önünde tutarak hazırlıyaca-
ğı projeleri ilgili mercilere sunmak, 

4. Teşekkül ve müesseseleıinin uzun vadeli 
ve yıllık yatırım ve finansman programlarını 

kalkınma plâm ile programlarına uygun olarak 
hazırlatıp yetkili mercilerin onayını sağlamak, 

5. Teşekkül ve müesseselerine ait işletme 
bütçeleriyle kadrolan yıllık programdaki he
deflere uygun olarak ve gerektiğinde daha uzun 
devreler için hazırlatıp yönetim kumluna sun
mak, 
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6. Yatırım ve finansman programları ile 
işletme bütçelerinin uygulama ve gerçekleşti
rilmelerini sağlamak ve faaliyet sonuçları hak
kında ilgili mercilere bilgi vermek, 

7. Teşekkül sermayesi ile diğer malî kay
naklarının amaca uygun olarak kullanılmasını 
sağlamak, 

8. Teşekkül organizasyon plânının ve per
sonel politikasının hazırlanmasını, yetkili mer
cilerin onayından sonra uygulanmasını ve geliş
tirilmesini sağlamak, 

9. Teşekkül topluluğu içinde işbirliğini ve 
çalışma ahengini sağlamak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili... Yok. Bir takrir var, 
okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Madde 14 e 10 ncu fıkra olarak, «Mahkeme

lerde müesseseyi genel müdür temsil eder.» fık
rasının ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Konya Nevşehir 
Baha Müderrisoğlu Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Sayın Başer, daha evvelki bir 
maddede bu husus kabul buyuruldu. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sayın 
Başkan, 9 ncu maddede var. 

BAŞKAN — «Yönetim ve temsil : 
Madde 9. — Teşekkül, bu kanun ile diğer 

mevzuat hükümleri ve yönetim kurulu kararla
rı uyarınca genel müdür tarafından yönetilir. 
Teşekkülü, idare ve yargı organlarında ve üçün
cü şahıslara karşı genel müdür temsil eder.» 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Tak
ririmizi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Takrir sahipleri, 9 ncu mad
dede sarahat olduğu cihetle takrirlerini geri 
aldılar. 

14 neü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Genel müdürün sorumluluğu :-
Madde 15. — Genel müdür, bu sıfatiyle al

dığı bütün karar ve icraatında gereken gay
ret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine 
davranışlarından sorumludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili... Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... 
K^bul edilmiştir. 
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Genel müdür yardımcıları ; 
Atanma : 
Madde 16. — Teşekküle, genel müdüre iş

lerinde yardım etmek üzere (2) müdür yar
dımcısı bulunur. 

Bunlar 4<w sayılı Kanununun 10 ncu maddesi 
uyarınca Gümrük ve Tekel Bakanının inhası 
üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile atanırlar. 

BAŞKAN — Sayın Rona'nın takririni, da
ha önce işleme konduğu ve bu suretle okundu
ğu cihetle muameleye koymuyorum. Değişmiş
tir; «Gümrük ve Tekel Bakanı» olmuştur za-
cen. 

Madde üzerinde görüşmek istiyen sayın mil
letvekili... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Görev ve yetkileri : 
Madde 17. — Genel müdür yardımcılarının 

görev ve yetkileri yönetim kurulu yönetmelik 
ve kararlan ile sınırlı olup bunlar genel müdür
den aldıkları direktife ve iş bölümüne göre ha
reket ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın milletvekili... Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölüm - V 

Müessese - İşletme ve iştirakler 
Genel hüküm : 
Madde 18. — Çay Kurumuna bağlı müesse

selerle işletmelerin kuruluşları, teşekkülle mües
seselerin birbiriyle olan münasebetleri, iştirak
lerin yapılması, yönetimleri hakkında 440 sayılı 
Kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın milletvekili... Yok. Maddeyi oylarım-
zr., arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Müessese personelinin atanmaları : 
Madde 19. — a) Müessese müdürleri ve 

varsa müessese müdür yardımcılarının atanmala
rı ile müessese idarecileri arasından yönetim ko
mitesine katılacak üç üyenin seçimi genel müdü
rün teklifi üzerine teşekkül yönetim kurulu ka-
rariyle yapılır. 

Yönetim komitesin© katılacakların seçiminde 
müessese faaliyetlerinin hâkim vasfı göz önün-
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do tutularak çeşitli fonksiyonları temsil eden 
görevlilerin bir komitede toplanması ilkesine 
uyulur. 

b) Bakanlar Kurulunca belli edilecek mü
esseselerin yönetim komitelerine katılacak işçi 
üyeler, 440 sayılı Kanun ve tüzüğünde belirti
len esaslara göre seçilir. 

c) Müessese müdürü ile yardımcıları ve yö
netim komitesi üyeleri atanma veya seçilme usul
lerine göre değiştirilebilirler. 

d) Müesseselerin diğer personelinin atan
maları teşekkül topluluğuna ait personel yönet-
meliğinje göre yapılır. 

BAŞKAN — Maddo üzerinde görüşmek isti-
yon sayıın milletvekili... Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmıiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Müessese ve işletmelerin gözetimi : 
Madde 20. — Teşekkül, kendisine bağlı olan 

müesseselerle, teşekkül ve müessese işletmeleri 
çalışmalarının kanun, tüzük ve yönetim kurulu 
kararlarına uygun olarak yürütülmesini gözet
mekle görevlidir. 

Bu maksatla, gerekli hallerde müessese ve 
işletmelerin hesaplarını, işletmelerini tetkik, tef
tiş ve tahîdk ettirebileceği gibi iktisadi, malî 
durum tesbitlori de yaptırabilir. 

Tahkikatın selâmeti bakımından işten el çek
tirmeyi gerektiren hususlarda bu işlemin nasıl 
yürütüleceği tetkik, teftiş ve tahkike yetkili or
ganların görov ve yetkileri yönetim kurulunca 
yürürlüğe konulacak, yönetmelikte belirtilir. 

Müesseselerin, teşekkül yönetim kurulu ka
ran ile yürütülen fşlemleri bakanlıkça da teftiş 
vo icabında tahkike tabi tutulabilir. 

BAŞKAN — Komisyondan bir hususu rica 
edeceğim. İkinci paragrafın ikinci satırındaki 
«işletmelerini» mi, «işlemlerini» mi olacak? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABAHAT
TİN SAVCI (Diyarbakır) — «işlemlerini» ola
cak. 

BAŞKAN — Yani, «Bu maksatla, gerekli 
hallerde müessese ve işletmelerin hesaplarını, 
işlemlerini tetkik...» şeklinde olacak. 

Madde üzerinde görüşmek istiyen sayın mil
letvekili... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölüm : VI 
Çeşitli hükümler 

Kadro ve personel rejimi : 
Kadro : 
Madde 21. — Kadrolar işletme bütçelerinin 

ekini teşkil öder. 
Teşekkül ve teşekküle bağlı işletmelerin kad

roları genel müdürlükçe, müesseselere* hazırla
nır. Mevzuat hükümlerine göre üst mercilerin 
kararma bağlı olanlar dışındaki kadrolar işlet
me bütçeleriyle birlikte jrönetim kurulu 'karan 
ile keıdnleşir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın milletvekili... Yok. Maddeyi oylannı-
za arz eldiyoram. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Personel rejimi : 
Madde 22. — Teşekkül ve müesseseleri ile 

işletmeleri personeli iktisadi Devlet Teşekkülle
ri personeli rejimine tabidir. Bu konuda yürür
lükteki kanun, tüzük ve Bakanlar Kurulu ka
rarlan uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın milletvekili... Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İMadde 23. — Kurumun merkez teşkilâtı ile 
bu teşkilâta bağlı olarak açacağı her türlü iş
letme veya fabrikalarda, işlerin icaplarından 
olarak, normal çalışma günü ve saatleri dışın
da devam etmesi zaruri görülen işler için, tek
nik personel ve memurlardan fazla çalıştırılan
lara, idare meclisince hazırlanacak Gümrük ve 
Tekel Bakanlığınca tasvibolunacak işletmelik 
esasîan dâhilinde fazla mesai ücreti verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde ^görüşmek isti
yen sayın milletvekili... 

IBURHANETTİN AJSUTAY (izmir) — Sayın 
Başkan,, bir noktada tereddütüm var. Müsaade 
ederseniz arz edeyim. 

[BAŞKAN — Buyurun. 
IBURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — ISaym 

Başkan, değerli milletvekilleri, bir tereddütüm 
var. Onun izalesi için huzurunuzu işgal ettim. 

«Kurumun merkez teşkilâtı ile bu teşkilâta 
bağlı olarak açacağı her türlü işletme veya fab
rikalarda, işlerin icaplarından olarak, normal 
çalışma günü ve saatleri dışında devam etmesi 
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zaruri görülen işler için, teknik personel ve me
murlardan fazla çalıştırılanlara, idare meclisin
ce hazırlanacak ve Tarım Bakanlığınca tasvibo-
lunacak işletmelik esasları dâhilinde fazla me
sai ücreti verilebilir.» diyor. 

İBiraz evvel kabul buyurduğunuz 22 nci mad
dede ise; «Teşekkül ve müesseseleriyle işletme
leri personeli İktisadi Devlet Teşekkülleri per
soneli rejimine tabidir.» diyor. 

Şimdi burada $57 sayılı Kanunu tadil eden 
1337 sayılı Kanunda; normal mesailerin dışın
da yapılacak çalışmalardan fazla bir mesai ve
rilmesine mâni olan hükümler var. Bu müesse
sede çalışanlar 1327 sayılı Kanuna tabi olduk
larına göre, burada teknik personel de Ö57 sa
yılı Kanun içinde muamele görsün diye teklif 
ediliyor. Burada birbiriyle çelişme var gibi gö
rünür. Diğer Devlet teşekküllerinde çalışan ve 
Personel Kanununa tabi olanların herhangi bir 
sebeple yaptıkları fazla mesaiye para vermiye-
ceğiz; ama bu müessesede ödiyeceğiz. Kanunda 
sarih hüküm vardır : îş ağırlığı, iş riski diye 
artı öO, artı 100, artı 000 gibi ayrıca bir ödeme
yi sağlıyor kanun. Acaba Iburadaki getireceği
miz bu madde ile 1327 sayılı Kanunla çelişiyor 
muyuz ve bu müessesedeki çalışan teknik perso
nele fazla mesai vermek "bu kanuna aykırı bir 
hüküm taşımaz mı? Çünkü kanunun Yüce Mec
lise sevk edildiği tarih ile kanunun Geçici Ko
misyonda müzakere edilerek Heyeti Umumiye^ 
ye aynı komisyonca gönderilme tarihi 1837 sa
yılı Kanundan evvel. 

fcîu noktada gerek komisyonun, gerekse hü
kümetin görüş beyan etmesini ve bir çelişmeye 
düşmememizi arz ve ifade ederim. 

Teşekkür ederim. 

AHMET ŞENER (Tralbzon) — ©öz istiyo
rum Sayın Başkan. 

İBAŞKAN — Buyurunuz ISayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trobzon) — ISayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Görüşülmekte olan 23 ncü maddenin sondan 

2 nci satırdaki «işletmelik» dediği yerdeki 
«işletmelik» kelimesi «yönetmelik» olacaktır. 
Yani «... tasvitoolunacak yönetmelik esasları dâ
hilinde fazla mesai ücreti ödenir» şeklinde ola
caktır. 

Şimdi Sayın Asutay arkadaşımın ifade ettiği 
konuya dönüyorum. 
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Burada özellikle düşünülen şey şu : Hepi
mizin kanunun tümü üzerindeki konuşmalarda 
izah etiğiımiz gibi; çay, çay alım yerlerine ve 
fabrikalara yığın halinde gelir ve bilhassa Ma
yıs ayında bunun yüzde $0 ı alınmış olur. Çay 
alım zamanında çay yetiştiren bütün vatandaş
lar sepetiyle, yüküyle, kamyonuyla alım yerinin 
ve fabrikanın kapısına dayanır. Saat beş, saat 
altı mesaisi mevzubahsolamaz burada. Çünkü 
memleketin millî serveti gitmektedir. Mecbur
durlar; burada çahşan gerek işçi, gerek tek
nik eleman ve gerekse personele (bir yönetme
likle tesbit edip) fazla mesai vermeli ki, normal 
msai saatinden sonra bu personeli çalıştırma 
imkânına sahilbolsumlar. 

Çay, pancar gibi değildir; «Bugün fbekle ya
rın kantara alırım...» Hayır, mümkün değildir bu. 
çay, geldiği günü alınmayıp, 24 saat bekletildi 
mi kızışmaya başlar, yığılmış olan bu çaylar pe
rişan olur. Geçen gün Milliyet Gazetesinde hepi
nizin okuduğu gibi denize dökülme zarureti do
ğabilir ve bekletilen bu yığınlarda çürüme baş
lar. 10 Cm. den fazla kalınlıklarda yığıldığı za
man çayın üzerinde bulunan yağmur ve şeb
nemden meydana gelen rutubette, oradaki bu
lunan pektinilorum dedikleri bakteriler derhal 
faaliyete geçer ve çay kızışmaya başlar. Artık 
sen, fazla mesai verme... O zaman işler hemen 
durur ve millî servet heder olur. Ne yapacağız 
bu durumda? Fazla mesai vermeye mecburuz 
burada çalışan personele. Bu, muayyen bir za
manda, sıkışık zamanlarda verilir ve bir yönet
melikle oradaki idarecilerin idare edecekleri bir 
konudur bu. Siloya alınacak buğdayı getiren 
vatandaşa; «yarın getirin» dediğimiz gibi diye
meyiz çayını getiren vatandaşa. Çuvaldaki buğ
daya bir şey olmaz, ama çay hemen kızışmaya 
başlar. 

İşte maddemiz bunu yani kızışmayı ve millî 
servetin yok olmasını önliyecek tedbiri getiri
yor. 

Tahmin ediyorum Sayın Asutay arkadaşım 
da aynı konuyu bildikleri için, sordukları sual
le sizi aydınlatma fırsatını verdiler bana, ken
dilerine teşekkür ederim. Doğrudur sordukları 
^ual. Fakat bizim mahsulümüz buna mânidir. 
Lütfen bu madde aynen kalmalıdır. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Başkaca görüşmek istiyen sa
yın üye?.. 

Sayın Komisyon Başkanı Savcı, Sayın Asu-
tay'm beyanı üzerine görüşmek ister misiniz 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA-
HATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın Şener 
arkadaşımın da ifade ettiği gibi, Sayın Asutay 
arkadaşım haklı, ama bu bir özellik arz ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Şener meseleyi ifade et
tiler, bunu cevap mahiyetinde kabul ediyorsu
nuz... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA
HATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Evet efen
dim. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sayın 
Başkan, Sayın Şener; «Maddenin aynen kabu
lü» dedi. Ben bir tadil önergesi vermedim, iler
de bir çelişmeyi önlemek maksadiyle bu görüş
meyi yaptım. 

BAŞKAN — Açıklandı, zapta geçti. Komis
yon Başkanı da buyurdular M; Sayın Şener'in 
izahatı meseleyi aydınlatmıştır, bir ikinci iza
hata lüzum görmüyoruz şeklinde konuştular. 
Yalnız Sayın Şener'in beyanında kanunun bu 
maddesinde yeni bir kelime var: «işletmeîik» 
diyor. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Evet.., 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA

HATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın Şener 
«Yönetmelik» diye aldı. 

BAŞKAN — Ama «işletmeîik» diyor bura
da. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA
HATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Burada esa
sında «işletmecilik» tir, tabı hatası olmuş efen
dim. 

BAŞKAN — Peki efendim. «Aslı işletmeci
liktir, tabı hatası olmuş.» diyorlar Saym Ko
misyon Başkanı. Metindeki «işletmeîik» keli
mesini «işletmecilik» olarak düzeltiyoruz. 

Sayın Rona'nm takririni oya arz etmiyorum, 
çünkü «Gümrük ve Tekel Bakanlığı» olarak 
okunmuştur. 

23 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

24 ncü maddeye geçmeden evvel Sayın Güm
rük ve Tekel Bakanı ve Sayın Artvin Milletve-
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kili Mustafa Rona tarafından verilmiş iki tak
rir vardır, ikisi de aynı mealdedir; okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yaş çay yapraklarının alım fiyatlarının tes-

biti çay konusunda önemli bir yer almakta oldu
ğundan aşağıdaki maddenin tasarıya 24 ncü 
madde olarak eklenmesini arz ve teklif ederim, 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Haydar Özalp 

Madde 24. — Yaş çay yapraklarının alım fi
yatları, Tüzükte belirtilecek esaslara göre, Yö
netim Kurulu tarafından tesbit olunur ve bu fi
yatlar Gümrük ve Tekel Bakanının teklifi ve 
Bakanlar Kurulunun karariyle yürürlüğe girer. 

Yüksek Başkanlığa 
Yaş çay yapraklarının alım fiyatlarının tes-

biti çay konusunda önemli bir yer almakta oldu
ğundan aşağıdaki maddenin tasarıya 24 ncü 
madde olarak eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Artvin 
Mustafa Rona 

Madde 24. — Yaş çay yapraklarının alım fi
yatları, Tüzükte belirtilecek esaslara göre, Yö
netim Kurulu tarafından tesbit olunur ve bu 
fiyatlar Gümrük ve Tekel Bakanının teklifi ve 
Bakanlar Kurulunun karariyle yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA
HATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Katılıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Sayın Ro
na, siz Sayın Bakanın takririne katılyor musu
nuz efendim? 

MUSTAFA RONA (Artvin) — Katılıyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Rona aynı mealde bulu
nan Sayın Bakanın takririne katıldıklarını be
yan ettiler. Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı 
Haydar Özalp tarafından verilmiş bulunan ve 
24 ncü madde olarak tasarıya ilâvesi istenen 
takriri oylanmza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yine Gümrük ve Tekel Bakanı tarafından 
verilen ve tasarıya 25 nci madde olarak eklen-
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mesi istenilen bir takrir vardır, onu okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki maddenin 25 nci madde olarak 

tasarıya eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Haydar Özalp 

Madde 25. — Çay bahçesi kuracaklar, Çay 
Kurumundan ruhsatname almak mecburiyetin
dedirler. 

Ruhsatname almadan çay bahçesi kuranlar, 
Genel Müdürlükçe tesbit edilecek teknik ve fen
tti esaslara uymıy anlar ve bunlara aykırı hare
kette bulunanlar 100 liradan 500 liraya kadar 
sağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Bu bahçelerin mahsulleri hiçbir suretle te
şekkülce satmaîmamazlar. 

Ruhsatsız çay bahçesi kurmuş olanların çay 
bahçeleri, masrafları kendilerine aidoknak üze
re söktürülür. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA
HATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Efendim, ge
nel olarak ruhsat iyi bir şey olduğu için katılı
yorum. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sayın 
Başkan, bir sualim var müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Bu

güne kadar düz - ayak yapılmış çay bahçeleri 
için de bu madde geçerli mi acaba, yoksa bun
dan sonra kurulacaklar için mi geçerli olacak? 
Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA-

HATTIN SAVCI (Diyarbakır) — Kanunun yü
rürlüğe girmesinden sonra kurulacak çay bah
çeleri için geçerli olacak Sayın Başjkan. 

BAŞKAN — Kanunun yürürlüğe girmesin
den sonra kurulacak çay bahçeleri için geçerli 
olacakmış Sayın Asuıtay; evvela nasıl ceza 
versin... 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Te
şekkür ederim efendim.. 

SALİH ZEKİ KÖSEOĞLU (Rize) — Sayın 
Başkan, müeyyidesi ne olacak? 

BAŞKAN — Para cezası; okundu. 
SALİH ZEKİ KÖSEOĞLU (Rize) — Söz 

istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun takrir üzerinde. 
SALİH ZEKİ KÖSEOĞLU (Rize) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Tümü üzerinde konuşmalar yaparken, çay 

ziraatinin gelişmesi hakkında açıklamalarda 
bulunmuştum, çay ziraatının gelişmesinin dur
muş olduğunu ifade etmiştim. 1969 yılında 
34 000 ton kuru çay imıal eden Türjkiye 1970 
yılında bu imali düşürmüştür. Zaten tabiat, 
toprak bunu tahdidetmiştir; bunu genişletme
nin imkânı yoktur. 

Neden endişe ediyoruz muhterem arkadaş
lar? Çay yetiştireceğiz, her gramı döviz geti
ren bir madde yetiştireceğiz. Bunun endişe ede
cek nesi var? Yine ifade etmiştim: Bunun iç 
piyasadaki satışıyla aradaki farkın kapandığını 
ver her gramının bu memlekete döviz getirdi
ğini açıklamıştım. Binaenaleyh buna lüzum 
olmadığını belirtmiştim. 

Şimdi böyle bir maddenin getirdiği sıkın
tıları, kötülükleri düşünmek lâzımdır. Bunun 
altında şu yatıyor muhterem arkadaşlarım: 

Bundan sonra komşusunun bir dönümlük 
çaylığının yanında bir - iki tane ocak çaylık 
yapabilecek; çoluğu - çocuğu, bacısı ile şöyle 
iki tane çay ağacı dijkmiş olan vatandaşı yanın
daki komşusu ihbar edecek ve siz bu vatandaş
ları karakollara ve mahkemelere dökeoejksiniz 
muhterem arkadaşlar. Yok, böyle şey, Müs
tahsili böyle basit bir şey için vatandaşları 
mahkemelere, karakollara dökmeye hakkınız 
yoktur, buna lüzum yoktur. Zaten çay bah-
çe&i yapacak vatandaş ruhsat almaya mecbur
dur. Ruhsat vermezseniz çaylık yapamaz ve 
yaparsa sökersiniz çaylığını. 

Para cezası demek, onun karakollara ve 
mahkemelere gitmesi demektir. Bu, çok kötü 
bir şeydir. Bu teklifin reddedilmesini rica edi
yorum. 

Saygılar sunarım. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) —- Söz is
tiyorum Sayın Başjkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Yüceler. 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Çok 

muhterem milletvekilleri, 
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Gümrük ve Tekel Bakanımız, yeni görü
şülmekte olan bir kantin tasarısına bar madde 
ekletmek suretiyle ruhsatsız çay ekimini önle
mek istemektedir. Bu çok önemli bir konu
dur. Zira, bu konu bildiğiniz gibi, tütünde de 
mevcuttur. Lüzumundan fazla sahada ekim 
yapılmak suretiyle istihsal artmalkta ve bu yüz
den de kurulmuş olan fabrikaların kapasitesi 
zorlanmakta ve bundan mütevellit de bir hayli 
çaylarda, yaş yapraklarda çürümeler meydana 
gelmektedir. Bu bakımdan teklif yerindedir. 
Bunun müstahsili karşıya almakla ilgili bir ta
rafı, bir yönü yoktur. 

Hatırımda kaldığına göre, yanılmıyorsam, 
1968 çay üretiminin; yapılan araştırmalara, 
yani Plânlamanın, Tekel Genel Müdürlüğü uz
manlarının, Tarım Bakanlığı uzmanlarının 
yapmış olduğu tesbitlere göre mevsim de iyi 
gitmejk şartiyle ve kaçak ekimler de nazarı iti
bara alınmak kayıt ve şartiyle 1968 yılı istihsa
linin 70 milyon kilo civarında olması bekleni
yor idi veyahut öyle tesbit edilmişti, istihsal 
sonu bunun 100 küsur bin tona yükseldiği gö
rülmüştür. Bu bakımdan.. 

SALİH ZEKİ KÖSEOĞLU (Rize) — Yojk 
öyle bir şey. 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Bey
efendi rakamlarla sabittir. İsterseniz, bura
da yetkililer var, bu rakamları okuyabilirler. 

Bu bakımdan teklif yerindedir, lüzumun
dan fazla, plânsız üretim memlekete zarar ge-
tirmejktedir. Bundan hem müstahsil ve hem de 
müstehlik geniş çapta zarar görmektedir. Bu 
bakımdan teklifin kabulünde fayda vardır. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN —- Sayın Kangal, buyurun. 
EKREM KANGAL (ıSivas) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
ıSayın Gümrük ve Tekel Bakanımız Hay

dar Özalp'in teklifinin lehlinde konuşuyorum ve 
teklifi destekliyorum. 

Benden evvel konuşan değerli arkadaşımız 
çay üretiminin önemli bir döviz kaynağı oldu
ğunu belirttiler. Bilindiği üzere, Türkiye'de 
özellikle son yıllarda geniş çapta üretim fazla
lığı vardır ve iç piyasada 60 - 70 liraya satılan bir 
kilo çayın fiyatı dış piyasada 170 kuruş civa
rındadır. Elde büyük ıçaptta stoklar birikmiştir, 
dış piyasada hiçbir zaman için çaya müşteri bu

lunamamaktadır. Hepinizin bildiği ve geçenler
de ıSayın Bakanın da cesaretle belirttiği gibi, 
daha çok Türkiye'nin hemen her tarafında ka
çak çay içilmektedir. Bu dahi ödenmezken, 
Türkiye'nin dış piyasaya bugün için çay satma
sına hemen hemen imkân yoktur. 

Yine bilindiği üzere başlangıçta 30 000 dö
nüm olarak hesaplanan çay dikim sahası son 
yıllarda 350 000 dönüme çıkmıştır ve başlangıç 
ta düşünülen miktarı büyük çapta aşmıştır. Bu 
esbabı mucibe ile de olsa Sayın Bakanın tekli
fi yerindedir. 

Yine Tarım Bakanlığının yayınladığı bir 
araştırmadan öğreniyoruz ki, 1963 yılından iti
baren Türkiye'de çay üretiminde daima bir faz
lalık görülmüştür. Meselâ yine Tarım Bakanlı
ğının araştırmasında 1982 yılında 47 080 ton 
çay üretimi yapılacak, tüketim ise 38 217 ton 
olacak, aradaki fark 8 863 tondur. Bu araştır
manın sonucu da gösteriyor ki, Türkiye'de çay 
üretiminde büyük bir fazlalık vardır ve bun
dan böyle çay bahçesi kuracak çiftçilere, şahıs
lara bir ruhsat verilmesinde zorunluluk vardır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — ıSayın Gümrük ve Tekel Baka
nı 'Haydar Özalp, buyurun. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; 

ıSayın Zeki Köseoğlu tarafından, benim öner
gem karşısında beyan edilen bâzı hususlara ar
zı cevabedeceğim. 

Şimdi her şeyden evvel bu çay kurumu ka
nunu, çay ekimini ve çay sanayiini disipline et
mesi bakımından arzu ettiğimiz bir kanun tek
lifi idi ve bu kanun teklifini getiren arkadaş
lara da, şimdiye kadar söz almadığım için teşek
kür etmeye fırsat bulamamıştım, bu sebeple de 
bu teşekkürümü yerine getiririm. 

Şimdi, Sayın Zeki Köseoğlu çok iyi bilirler 
ki, Rize'de ruhsatname ile çay dikimi yapanlar, 
rulhsatnamesiz olanlann çayları alınamıyacağı 
için gayet ucuz para ile bunlar ruhsatlı olanla
ra devredilir ve bu suretle bu çaylar Tekele tes
lim edilir. Bizim maksadımız, bu gibi yanlış ve 
hakikaten müstahsili üzücü hareketlerin önüne 
geçmektir her şeyden evvel. 

îkincis'i; çayı disipline etmeye mecburuz ar
kadaşlar. Bunun başka yolu yoktur. Çayı disip-

34 — 



M. Meclisi B : 121 

üne ettiğimiz müddetçe Rize'de çay üreticisi I 
istikbale rahatlıkla bakabilir. Aksi halde, bâzı 
arkadaşlarımın da burada rahatlıkla beyan et
tikleri gibi, hakikaten ihraç metaı olarak çok 
düşük olan çayın ilerde Rize için bir istikbal va-
detmiyeeeği gibi bir durumda meydana gelebilir. 

Halihazırda Rize'de zannediyorum son ra
kamlara göre 285 000 dönüm ruhsatlı çay eki
mi görülür ve plânlama da, yapacağı fabrika- I 
lan bu ruhsatlı olan bahçelere göre ayarlar. 
Bugün çektiğimiz büyük sıkıntı ızaten buradan 
gelmektedir. Çünkü plânlamanın bütün hesapla
rı ruhsatlı çay bahçelerinin hesabına göredir. 
Halbuki Rize'de bugün bunun üstünde 120 bin 
dönümü aşkın ruhsatsız bahçe vardır. 

Biz bunu 'bir kayda bağlamıyoruz. Ruhsat
sız bahçeleri tescil edeceğiz ve bu suretle ruh
satsız çay ekimi kalmıyacak ve bu disipline edi
lecek ve bu suretle de bu işin önüne geçmiş ola
cağız. Arkadaşımızın dediği gibi ne üreticinin 
aleyhine bir takrirdir bu, ne de üreticiyi müş
kül duruma sokacak bir meseledir. Bu bakım
dan durumu bu şekilde tazvih eder, hepinizi 
hürmetle selâmlarım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan tarafından veri
len bir önerge ile kanuna 25 ncî madde olarak 
İlâve edilmek istenen metin üzerinde başkaca 
görüşmek istîyen sayın milletvekili var mı?... 
Yok. 25 nci madde olarak kanuna geçmesi iste
nen takriri tekrar okutacağım ve oylarınıza arz 
edeceğim. 

(Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Kanuna 25 nci madde olarak 
ithali istenilen bu takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Niye efendim?... Anlaşıl
madı. 

BAŞKAN — Tereddüdünüz mü var? 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 

ÖZALP (Niğde) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Efendim, usulüne göre bir te

reddüt izhar eder&eniız yeniden oylarım. Oyla
mada bir teredldüdolduğunu beş kişi ifade eder
se tekrar oya1 arz edebilirim. Oylamada bir 
tereddüdünüz var mı efendim? Beş kişi bunu 
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ifade etisin bana, sayın Bakamın ifadesi yetmi
yor. 

(Beş Milletvekili ayağa kalktı.) 
BAŞKAN — Oylamada tererdüdblduğu sa

yın beş üye Itarafımdam ifade ediliyor. 
Takriri bir daha okutuyoruım efendim. 
(Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp'ini 

önergesi tekrar okundu.) 

!BAŞKAN — Okunan takrir ile kanuna 25 
nci madde olarak yeni bir maddenin konması 
teklif edilmektedir. Oylarımıza arz ediyorum. 
Kalbul buyuranlar... Takriri kabul ederseniz ka
nun metninde 25 nci madde olarak bu metin 
yer alacaktır. 

SALİH ZEKÎ KöiSEOöLU (Rize) — Sayın 
Başkan oylandı ve reddedildi, neden yeniden 
oya koyuyoTBiunuiz? 

BAŞKAN — Tereddüt gösterdiler arkadaş
lar. 

SALİH ZEKÎ KÖSEOÖLU (Rtee) — Müsaa< 
de eder&eniız bir açıklama yapacağım. 

BAŞKAN — Oylama esnasında söz veremem 
efendim. Bu, Tüzüğümüzde musarrahtır, müm
kün değil, çok özür 'dilerim. 

Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Tered
düt hâsıll oldu, Ibür daha oya sunuyorum. Ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 24 ü madde 26 olarak okutuyorum : 
Madde 26. — 4223 »ayılı Kahve ve Çay inhi

sarı Kanununun 1 nci maddesindeki çay hak
kındaki mevcudblan çay inhisarı teşekkül ta
rafından işletilir ve yürütülür. 

3788 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde be
lirtilen ruhsat teşekkül tarafından verilir. Te
şekkül ruhsat sahibi üretici ile bir mukavele 
akdeder. Teşekkül ancak ruhsat sahibi ve mu
kaveleli üreticimin çayını satımalabilir. 5433 
âayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü görev ve kuruluş Kanununun geçici 2 nci 
maddesinin ikinci fıkrası gereğince Tekel Ge
nel Müdürlüğüne devredilmiş, diğer görev ve 
yetkiler teşekküle geçer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek İsti* 
yen sayın MüetveMl? Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 27. — Ziraat Bankası tarafından 
bahçe sahiplerinle ikraz edilen para ve «bahçe 
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saMplerinin gülbre foorçflıan foıınlarıin teşekküle 
satacakları aynı tesisin yaş çay m'ahıhsulü bede
linden kesilmek suretiyle ödetilir. Bu konuda 
Ziraat Bankası ve ilgili kuruluşlar ile gerekli 
koordinasyon yapılar. 

BAŞKAN — Maidde üzerinde görüşmek âlsti-
yen sayın Milletvekili? Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kalbul edenler... Etaniyen-
ler... Kalbul edilmiştir. 

KaJldınlan hükümle* : 
Madde 28. — 3788 sayılı Kanunun 10 ve 

11 nci, 4423 sayüh Kanunun 4, 7 ve 8 nci mad
deleri ile 2 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 
6 nci maddenin çay ile ilgili hükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerimde görüşmek iisti-
yen sayın üye? iSayın Köseoğlu, 'buyurun. 

Açık oyunu kuılHanmıyan sayın Milletvekili 
var mı efendim? Yok. Oy verme işlemi bit
miştir. 

SAL4H ZEKİ KÖIŞEOĞLU (Rize) — Sayın 
Başkan, muihlterem arkadaşlarım; 

Burıada mlültömadiyen bir huSuis birbirine 
karışmaktadır. IBir Çay Kaınıumı vardır, halen 
yürürlüktedir; 3788 sayılı Çay Kanunu orada, 
ruhsatın nasıl alınacağı ve ruıhsatsı'z yapılan 
ekimler derpiş edilmiştir. Biraz önce maalesef 
Ibir cezai hüküm koydunuz. 

Şimdi bu 3788 sayılı Kanunun 10 ncu mad
desinin de kaldırılacağı ifade edilmektedir. 
3788 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi iki fıkra 
halindedir. Birinci fıkranın hakikaten bu ka
nun muvacehesinde kalkması lâzımdır. 

ikinci fıkrası şöyledir: «Çay yapraklarını 
te-Mt edilen bedel ile kurum almaya mecbur
dur.» 

Muhterem arkadaşlar, şimdi bütün müstah
sil, «Bu fıkrayı niçin kaldırıyorsunuz, bundan 
sonra bizim çaylarımızı kurum almıyacak mı?» 
diye soruyor. Tahmin ediyorum burada bir yan
lışlık vardır. Bu kanunun 10 ncu maddesinin 
ancak birinci fıkrasını kaldırmak lâzımgeliyor; 
ikinci fıkrasını kaldıracak bir durum yoktur. 
Bir sebep yoktur. Bu itibarla bununla ilgili 
önerge vermiş bulunuyoruz. Bu hatanın, bu 
yanlışlığın düzeltilmesini rica ediyorum. 

ikinci olarak, tasarı metninde «4423 sayılı 
Kanun» diye geçiyor, 4420 sayılı Kanun yok
tur, «4223 sayılı Kanım» olacaktır. Onun da 
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düzeltilmesi gerekiyor. Bir tabı hatası vardır. 
Bu iki husus hakkında teklifimiz olmuştur. Tek
lif yönünden oy kullanmanızı rica eder, saygıla
rımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAY

DAR ÖZALP (Niğde) — Efendim tasanda, 
«Bölüm : 2» de «Faaliyet konulan ve amaç» 
başlığı altındaki maddede değerli arkadaşımı
zın istediği gaye vardır. 

«Madde 3, — Teşekkülün faaliyet konulan 
aşağıda gösterilmiştir : 

«1. Üreticiden, isletmeye uygun nitelikteki 
çay yapraklarını Tekeli altında satmalmak^» 

Kanuna bu made konulduğu için o madde
nin kalkması gerekiyor, arz ederim. 

BAŞKAN — Eski 26, yeni 28 nci madde 
üzerinde başka görüşmek istiyen sayın millet
vekili... Yok. Sayın Salih Zeki Köseoğlu, Sayın 
Kumbasar ve Sayın Albayrak tarafından veril
miş bir takrir vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Türkiye Çay Kurumu 

kanun teklifinin kaldınlan hükümlere ait 28 nci 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
saygı ile arz ve talebederiz. 

Rize Rize 
Saraj Kumbasar Salih Zeki Köseoğlu 

Rize 
Hasan Basri Albayrak 

«Madde 28. — 3788 sayılı Kanunun 10 mad
desinin 1 nci fıkrası ve 11 nci maddesi 4223 sa
yılı Kanunun 4, 7 ve 8 nci maddeleriyle 2 nci 
maddesinin ikinci fıkrası ve 6 nci maddenin 
çay ile ilgili hükümleri yürürlükten kaldırıl-
miştır.» 

BAŞKAN — Komisyon fcatılıyormu efen
dim?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA
HATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Efendim, 
«4423 sayılı Kanun» diye yazılmıştır, arkadaşı
mızın dediği gibi «4223 sayılı Kanun» olacak
tır. Burada tabı hatası vardır. 

Diğer hususa katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, Hükümet za
ten katılmadıklan hakkında beyanda bulundu. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir efen
dim. 

36 — 
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Maddeyi, «4423 sayılı Kanun» değil «4223 
sayılı Kanun» diye tashihle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 1. — Çay bölgelerinde Tekel 
idaresine aidolarak kurulmuş bulunan veya 
5433 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ile 
aynı idareye intikal etmiş olan bütün çay 
fabrika ve atelyeleri, işletmeye taalluûk eden 
para ve para hükmündeki kıymet ve alacak
ları, menkul ve gayrimenkul malları ve hak 
ve menfaatleri, her türlü haahhüt ve borçlan 
ilgili kayıt, defter ve belgelerle birlikte çay 
işletmeleri mukayyet değerleri üzerinden ku
rumuna devredilmiştir. 

Bu devir işlemleri hiçbir vergi, resim ve 
harca tabi değildir. Mukayyet değerlerinin bu
lunmaması halinde devrolunan varlıkların de
ğerleri Maliye, Gümrük ve Tekel, Sanayi ve 
Tarım bakanlıklarından katılacak birer temsil
ciden kurulu bir kurul tarafından en çok 6 
ay içinde tesbit olunur. Gerektiğinde bu süre
nin uzatılmasına Tarım Bakanlığının teklifiyle 
Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA
HATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, bir hususu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA

HATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Efendim, ge
çici birinci maddenin birinci fıkrasının, son sa
tırında «Çay işletmeleri mukayyet değerleri 
üzerinden kurumuna devredilmiştir» denilmek
tedir. Bu, «kurumuna» değil, «kuruma» olacak
tır. 

Maddenin sonunda «Tarım Bakanlığının 
teklifi ile» denilmektedir. Bu, «Gümrük ve Tte-
kel Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulun
ca karar verilebilir» şeklinde olacaktır. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, Sayın Gümrük 
ve Tekel Bakanı ve »Sayın Rona tarafından ve
rilmiş aynı mahiyette takrirler vardır, oku
tuyorum : 

Yüksek 'Başkanlığa 
Birinci maddede yapılan değişiklik sebebi 

ile : 
a) Geçici 1 nci maddenin birinci fıkra

sındaki (Maliye, Gümrük ve Tekel, Sanayi ve 
Tarım bakanlıklarından) deyiminin (Maliye, 

Gümrük ve Tekel, Sanayi bakanlıklarından) 
olarak, 

b) Aynı geçici maddenin ikinci fıkra
sındaki (Tarım Bakanlığının) deyiminin, (Güm
rük ve Tekel Bakanlığının) olarak değiştiril
mesini arz ve teklif -ederim. 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Haydar Özalp 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddede yapılan değişiklik sebe

biyle : 
a) Geçici 1 nci maddenin birinci fıkrasın

daki (Maliye, Gümrük ve Tekel, Sanayi ve 
Tarım bakanlıklarından) deyiminin (Maliye, 
Gümrük ve Tekel, Sanayi bakanlıklarından) 
olarak. 

ıb) Ayni geçici maddenin ikinci fıkra
sındaki (Tarım Bakanlığının) deyiminin (Güm
rük ve Tekel Bakanlığının) «olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Artvin 
Mustafa Rona 

BAŞKAN — Her iki takririn (!b) bentleri
ni işleme koymuyoruz çünkü evvelce alın-
mıştır, yalnız (a) bendi vardır. 

Sayın Rona takririniz Sayın Bakanının 
takriri ile aynı mahiyettedir. ıSaym Bakanın 
takririne katılıyor musunuz efendim? 

MUSTAFA RONA (Artvin) — Katılıyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Katılmaktadırlar. 
Takririn (a) fıkrasında,, «Maliye, Gümrük 

ve Tekel Sanayi ve Tarım bakanlarının» tabi
rinin «Maliye, Gümrük ve Tekel, Sanayi ba
kanlıklarından» olarak «değiştirilmesi, yani 
Tarım Bakanlığı» kaldırılmak istenmektedir; 
metinde «Tarım Bakanlığı» da vardır. 

Komisyon katılıyor mu efendim? , 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA

HATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Katılıyo
ruz. 

'BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Hüküma-
tin zaten kendi teklifidir. Takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... KaJbul edilmiştir efendim. 

Şimdi metinde yazılı «ve tarım» kelime
leri çıkmaktadır ve «değerleri üzerinden Kuru
ma devredilmiştir» şekli ile, kabul ettiğiniz 
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bu şekli ile maddeyi' oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... ıKabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici (Madde 2. — Geçici 1 nci madde ile 
teşekküle geçen ay çay fabrika, atelye ve iş
letmelerinde bulunan Ibütün personel, üc
ret, emeklilik gibi özlük İnakları saklı 
kalmak üzere yeni bir tâyin işlerine lüzum kal
madan teşekküle geçer. 

Tekel Genel (Müdürlüğü teşkilâtında bulu
nan diğer personelden teşekküle geçecekler 
Tekel Genel Müdürlüğü ve teşekkül tarafın
dan müştereken tesbit 'olunur. 

Tesbit olunan bu personel, listeleri teşek
kül yönetim kurulunca onanmakla birinci 
fıkradaki1 şartlarla teşekküle geçerler. 

BUBHANETTÎN ASUTAY (izmir) — 
Sayın Başkan, madde üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Geçici 2 nci madde «Geçici 1 nci madde ile 

teşekküle geçen çay fabrikası, atelye ve işlet
melerinde bulunan bütün personel» demekte
dir. Personelden başka bu işletmelerde işçi
lerimiz vardır, ustalarımız vardır, 931 sayılı 
Kanuna tabi olan kimseler vardır, 274 sayılı 
Kanun içinde, 275 sayılı Kanunla toplu iş söz
leşmesi yapan bir kütle vardır, bunlar ne ola
caktır? 275 sayılı Kanunun Ibütün prosedürleri
ni ikmal etmek suretiyle Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı ile, Tekel Umum Müdürlüğü ile yapıl
mış toplu sözleşmeler vardır. (Bu müesseseler 
Kuruma intikal edince mevcut sözleşmeler ne 
olacaktır? Yalnız, «personel» dediğimize göre, 
931 sayılı Kanuna tabi olan işçilerin emeklilik, 
kıdem sair İnakları ne olacaktır? 274 sayılı Ka
nunla 'teşekkül etmiş olan kuruluşlar ile bu yeni 
kurulan müessesenin münasebetleri ne olacak
tır? 

Binaenaleyh Ibunlar Ihem suiistimal edilebi
lir, Ihem iki tarafı tedirgin edebilir. O faalde 
Komisyon ve Hükümet uygun görür ise, bu ge
çici 2 nci maddeye «personel» kelimesinden son
ra «işçi» kelimesinin ide konulması gerekir ka
naatindeyim. Çünkü hem 1327 sayılı Kanuna 
tabi olan kişiler için bütün emeklilik sair hak
larının devrini, hem de dolayısiyle 931 sayılı 
Kanun ile 274, 275 sayılı Kanunlarla yapılan 

I toplu sözleşmenin de bu müessesece aynen te
kabül edilmesini temin etme zoru içindeyiz. 

Böyle olmazsa ne olur? 
Yeni bir kurum kurulur, çalışan müessese

deki Ibütün işçilerin yüzde ellisi işten çıkarılır. 
Hak ve vecibeleriyle devredilmezse, bu kıdem 
tazminatları eski Tekel Umum Müdürlüğüne 
bırakılır. Bu nasıl ödenir? Toplu közleşmeler ne 
olur? (Bunlar büyük endişe verici hallerdir. 

Onun için Yüce Meclis olarak lütfediniz per
soneli kabul ettiğiniz 'gibi, 1031 sayılı Kanunda 
muamele gören işçileri de yeni bir iş akdi ya
pılmaksızın 'bu müesseseye aktarma edelim. Ol
mazsa yeni bir iş akti yapılacaktır, toplu sözleş
melerin getirdiği hükümler ortadan kalkacaktır. 
Çok küçük Igibi görünüyor, ama ileride 10 bin, 20 
bin işçiyi ilgilendirecek ihtilâflar zuhur edebi 
lir. Lütfediniz, bir kelimeyi buraya aktararak 
tüm ihtilâfı ortadan kaldırımız. 

Personel, 1327 sayılı Kanuna tabi olandır. 
Birisi işçidir, birisi personeldir. Eğer Hükümet, 
Komisyon, «Personel kelimesi 981 sayılı Kanu
na tâbi olanları kapsar, 275 sayılı Kanunla ya
pılmış olan toplu iş sözleşmeleri, «Yeni Kurum 
aynen kabul eder, kıdem tazminatları ve sair 
sosyal haklarına bir zedeleme gelmez, personel
den maksadımız işçidir ve 1327 sayılı Kanun 
içinde muamele gören kimselerdir.» der ise, bu 
zabıtlara tescil edilirse mesele yoktur. Bunu Hü
kümet veya Komisyon, zabıtlara tescil edilecek 
şekilde beyan etmelidir. 'Aksi halde ihtilâf çoğa
lır. Ben, yine bir (önerge vereyim, tavzihten son
ra geriye alırım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — ıSayın Şener, buyurun efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — ISayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; geç vakte kadar 
sizin bütün rahatınızı bozduğumu söylerseniz 
yine haklısınız. 

Muhterem arkadaşlarım, burada 'Sayın Asu
tay arkadaşımız haklı; fakat Komisyonda bu 
husus enime boyuna müzakere edilirken biz, 
bir fabrikanın personelinin, bir müessesenin 
personelinin tümü ile birlikte «personel» kap
samına girdiğine kaami olduk ve böyle tesbit 
ettik. Kıdem tazminatları, '274, 275 ve 931 sa
yılı Kanunlara istinaden yapılmış olan sözleş
meler, elbette ki bir Devlet müessesesinden di
ğer 'Devlet müessesesine bu konular aktarılırken 

I alacaklariyle, borçlariyle, tümü ile, personelin 
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Ibütün Ihaklariyle devredilir. Arkadaşımız haklı 
olarak bu konuyu zabıtlara igerekçeli 'olarak 
teöbiıt etmiştir, fakat "burada «işçi» denirse, o 
zaman, «işçinin arasında sözleşmeliler (de geçti 
mi, 274 ve B75 e dâhil olanlar mevzuubahis ol
du mu?» şeklinde yine de birçok mütalâalar 
ileri sürülebilir. Halbuki iburada, ıbütün işçiler, 
memurlar, umum müdüründen kadrolu odacısı
na kadar ve yevmiyeli işçilerine kadar bütün 
mevcut bu «personel» tâbiri içine dâhildir. Ko
misyondaki müzakere bu şekildedir. Sayın Hü
kümet ve Komisyon da bunu aynen benimserse, 
tahmin ederim ki, arkadaşımız tatmin edilmiş 
olur. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — (Sayın Şener izah etti; ama Sa
yın Asutay'ı tatmin etmez, zira yetkiliden iste
mektedir. Onun için Sayın Komisyon Başkanın
dan rica ediyorum. 

Buyurun efendim, kısaca lütfediniz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA

HATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, muhterem Asutay haklidir. Elbette k i en
dişeleri vâridolabilir. Biz, Komisyon olarak ge
çici maddeyi tedvin ederken, umum müdürün
den en küçük personeline kadar bilûmum işçi, 
memur ve diğer kadrolarda çalışan müstahdem
leri de personel kelimesi içerisinde mütalâa ede
rek, özetle bu maddeye bu hükmü.koymuş bu
lunuyoruz. 

Esasında, hakikatte Şener arkadaşımın da 
ifade ettikleri gibi, 931, 274 ve 275 sayılı Ka
nunun hütün kapsamı bu teşekkül içerisinde de 
aynen geçerlidir ve ona göre bu teşekkül hiz
mete girdikten sonra kendisine devredilen, ka
nunun diğer maddelerinde belirtildiği şekilde 
personel, aynı haklara, aynı vecibelere tabi tu
tulacaktır. Bu bakımdan metin isabetlidir. Bu 
tavzih zarureti karşısında, Sayın Asutay'm en
dişesini izale etmek bakımından arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Savcı, «personel» deyimi 
ile bu müessesede çalışan tüm çalışanları kas-
dettiniz değil mi efendim?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA
HATTİN SAVCI (Devamla) — Bilûmum per
soneli ihtiva ediyor, içerisine alıyor ve onların 
hak ve vecibelerini, 931, 274 sayılı kanunların 
âmir hükümlerine göre ihtiva ediyor, müsterih 
olsunlar. 
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BURHANETTtN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, çok teşekkür ederim. Önergemi geri 
alıyorum efendim. 

BAŞKAN —- Tavzih karşısında takrir geri 
verilmiştir. 

Madde üzerinde başkaca görüşmek istiyen 
sayın milletvekili?.. Yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA
HATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, «Tekel Genel Müdürlüğünden» evvel bir 
kelime hatası vardır; «tâyin işlerine» diye ya
zılmış, «tâyin işlemine» olarak düzeltilmesi lâ
zım. 

BAŞKAN — Biz, «Bir tâyin işlemine» diye 
okuduk, «işlemine» olarak düzeltilmesi yapıl
mıştır. 

Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı tarafından 
verilmiş bir takrirle yeni bir geçici madde 3 ün 
kanun metnine ithal edilmesi istenmektedir. 
Takriri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki metnin geçici 3 ncü madde ola

rak tasarıya eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Haydar Özalp 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

«Geçici madde 3. — Halen Tarım Bakanlığı
na bağlı bulunan Rize Çay Araştırma Enstitü
sü, bütün menkul ve gayrimenkul malları, üc
ret ve emeklilik gibi özlük hakları saklı kalmak 
üzere bütün personeli ile, yeni bir tâyin işlemi
ne lüzum kalmadan Çay Kurumuna devredil
miştir. 

Bu devir işlemi, hiçbir vergi, resim ve harca 
tabi değildir. Mukayyet değerlerin bulunma
ması halinde devrolunan varlıkların değerleri 
Maliye, Tarım ve Gümrük ve Tekel bakanlıkla
rından katılacak birer temsilciden kurulu bir 
kurul tarafından en çok altı ay içerisinde tesbit 
olunur.» 

BAŞKAN — Yeni madde tedvin edilmek is
tenmektedir. Yeni tedvin edilmek istenen mad
de hakkındaki takrirle ilgili görüşlerini bildir
mek istiyen sayın milletvekili?.. 

SALİH ZEKİ KÖSEOĞLU (Rize) — Söz is
tiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Köseoğlu. 
SALİH ZEKÎ KÖSEOĞLU (Rize) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
Çay Araştırma Enstitüsünün, Gümrük ve 

Tekel Bakanlığına bağlanacak Çay Kanununa 
katılması teklif edilmektedir. 

Çay Araştırma Enstitüsü, Tarım Bakanlığı
na bağlı bir kurumdur. îlmî araştırmalar yapar 
ve bugüne kadar da çalışması bu şekilde olmuş
tur. Eğer, kurum bir araştırma müessesesi kur
mak istiyorsa, kendisi kurabilir. Kendisi bir 
araştırma müessesesi kursun, fakat mevcudolan 
bir Çay Araştırma Enstitüsünü kendi bünyesi 
içerisine dâhil etmeye hiçbir sebep yoktur. 

Bu enstitü ilmî çalışmalar yapar, hattâ ilmî 
bakımdan bu kuruluşu kontrol edip ona yol da 
gösterebilir; fakat onun içine girdiği takdirde 
bu hüviyetini tamamen kaybedecek ve onun de
diklerini yapacak bir lâboratuvar haline gelmiş 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, buna katiyen lüzum 
yoktur. Çok rica ediyorum, bu teklifin aleyhine 
oy kullanın, bugünkü başarılı çalışmalarını de
vam ettirsinler. 

Arkadaşlarım, Çay Araştırma Enstitüsünün 
Müdürü telefon ettiler, orada çok kıymetli bir 
müdür arkadaş vardır, «Hemen istifa ederiz, 
biz ilmî çalışmalar yapıyoruz.» dediler. 

Geçen sene Holândalılar buraya geldiler, ya
pılan çayları gördükten sonra, «Şu çaylardan 
bize yapın, 30 - 40 liraya alacağız» dediler. 

Gayet güzel faaliyetleri vardır. Bu güzel ça
lışmaları, eğer bu Kuruma bağlarsak tamamen 
ortadan kaldırırız. Elbette Tarım Bakanlığı gibi 
bir bakanlığın ziraat mevzuu olan çay üzerinde 
çalışacak bir müesseseye sahibolması gerekir. 
Bu da Çay Araştırma Enstitüsüdür. 

Bu itibarla bu Enstitünün mutlak surette 
Tarım Bakanlığı bünyesi içerisinde kalması şart
tır. 

Teklifin reddedilmesini rica eder, saygılar 
sunarım, 

BAŞKAN — Sayın Şener, buyurunuz. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Rize'de bulunan Çay Araştırma Enstitüsü

nün, bu yeni kurulmuş olan teşekküle bağlan
ması keyfiyeti bu kanunun esprisine her ne ka
dar uyar görünür ise de, bu Çay Araştırma Mü-

I essesesi, oradaki yapılan çalışmalar dolayısıyla 
tümü ile birlikte bir tarım araştırma enstitüsü
dür. Sayın arkadaşım Gümrük ve Tekel Bakanl 
bunu pekâlâ bilirler. 

ilim hiçbir bakanlığın inhisarında değildir. 
İlim, takdir edersiniz ki, bir yerde yapılır, tü
mü ile, ilgili olan bakanlıklar ve umum müdür
lüklere veya işletmelere dağıtılır. Şimdi bir 
araştırma enstitüsü, bilfarz çayın tohumla değil 
de kolonla üretilmesi mevzuunu eğer araştırır 
ve Tarım Bakanlığına veya yeni kurulmuş olan 
Çay Kurumuna bu konuyu bir bilgi halinde ve
rirse, memnuniyet verici olarak elbette ki, bu 
yeni kuruluş ve Tekel Bakanlığım bunu tatbik 
eder. Şimdi düşününüz, bir müesseseyi tümü ile 
birlikte alacaksınız, Devletin diğer bünyesine 
vereceksiniz. Bunda bir şey yoktur. Önce bura
da vazife görürken daha sonra orada vazife 
görmesi mevzuubahis; ama işin esprisi böyle de
ğildir. Bu oturmuş bir müessesedir ve burada 
çayın kalitesi üzerinde, çayın yarım yaprağı bir-
buçuk yaprağı, ikibuçuk yaprağı, üç yaprağı 

l üzerinde bütün etütlerini yapar. Lâboratuvar 
j da ayriyeten, tabiatiyle bunun kaliteleri üze

rinde de içindeki bulunan... 

DEVLET BAKANI DOĞAN KÎTAPLI 
(Samsun) — Teklifi geri alıyorlar Sayın Şener.. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Eğer Sayın 
Bakan teklifini geri alıyorsa memnun olurum 
ve geri almasından dolayı ikendisine de teşekkür 
ederim: 

Saygılar sunarım arkadaşlar. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — önergeyi geri alıyoruz efen
dim, 

BAŞKAN — Takrir geriverilmiştir. Bu se
beple geçici 3 ncü maddeyi okutuyorum efen-
dim : 

Geçici madde 3. — Tarım Bakanlığı ve te
şekkülün birlikte çalışması suretiyle bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten önceki kayıt 
dışı çay bahçeleri tesis kredisi, verilmemek kay-
diyle çay dikim alanına alınır ve üreticilere 
ruhsat verilir. Bu konudaki çalışmalar bir yıl 
zarfında bitirilir, 

BAŞKAN — Madde ile ilgili bir takrir var-
I dır, okutuyorum : 

40 — 
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Yüksek Başkanlığa 
Tasarıdaki geçici 3 ncü maddenin aşağıdaki 

şekilde değişmesini arz ve teklif ederim. 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Haydar Özalp 

«Geçici madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce Tarım Bakanlığınca kayıtlı 
olan çay bahçelerine bu teşekkülce hazırlanacak 
ruhsatnameler verilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
kayıt dışı olan çay bahçelerine de tesis kredisi 
verilmemek kaydiyle, ruhsatname verilir. An-
tfak, yaptırılacak fennî araştırma ile gerekli va
sıfta çay yetişmediği ve yetişmiyeceği anlaşılan 
kayıt dışı çay bahçelerine ruhsatname verilmez. 

Yeniden çay bahçeleri kurmak istiyenlere 
Çay İşletmeleri Kurumunca yapılacak teknik ve 
fennî tetkikattan sonra ruhsatname verilebilir. 

Çay bahçeleri sahipleri, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren üçüncü ayın so
nuna kadar bulundukları il sınırları içindeki 
çay fabrikalarına birer dilekçe ile başvurarak 
çay bahçelerinin yer, aded ve saha miktarlarını 
bildirmek mecburiyetindedirler. Bu süre içinde 
başvurmıyanlar, yeniden çay bahçeleri kurmak 
istiyenler hakkındaki işleme tabi olurlar » 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇÎCÎ KOMÎSYON BAŞKANI SABAHAT

TİN SAVCI (Diyarbakır) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Hüküme
tin teklifidir. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

Tadil şekliyle geçici 3 ncü maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 29. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Madde 30. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iş
itilen sayın üye? Yok. 

MaJddeyi oyOarımıza arz ediyorum. Kalbul 
«denler... Kabul efcmlytenler... Kabul fedümdşftir. 
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Tümü üzerinde lehte Sayın Mustafa Roma, 
buyurum, 

MUSTAFA ROCNTA (Artvin) — Sayın Baş
kan, mulhlterem milletvekilleri; 

Bugüne kadar Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğına bağlı olarak Tekel Genel Müdürlüğünde 
bir şube müdürlüğü batilinde yürütülmekte 
olan bu müessesenin idare tarzının, Yüksek 
Huzurlarınızda Kamu İktisadi Teşekkülü hali
ne getirilmesi hakkındaki kanun tasarısı mü
zakere edilmiş ve kabul edilmiştir. 

Dünya piyasasında aranan üstün evsafto 
çay elde edilmesini yeni müesseseden temenni 
etmekteyim ve çay yetiştiren memleketimizde 
yapılan çay kaçakçılığının da önlenmesini arzu 
etmekteyim. 

Çay Kanununa göre çayın 2,5 yaprak alın
ması öngörülür, halbuki, Çay Enstitüsüne gö
re 3,5 yaprak! alınması uygun mütalâa edilir. 
Bu ayrılığın da ortadan kalkması ve hangisinin 
uygun olacağımın tesbirt edilmesi lüzumludur. 

Kaçakçılık oluyor, dedim. Buna bâzı örnek
ler vermek işitiyorum : 

Adana'da 1966 yılında 580 ton çay satılı
yor; 1969 da nüfusun artmış olmasına rağmen 
443 ton satılıyor. Yani burada bir düşme var
ıdır. Bu mümkün değildir. Demek ki burada) 
bir kacakçüık vardır. 

Erzurum'da 1966 yıüınida 353 ton çay satılır* 
ken, 1969 yılında 394 ton satılıyor. 

Siirt'te 1966 yılında 35 ton çay satılırken, 
1969 yılında 31 tona düşmektedir. 

Gaziantep *te 1966 yılında 146 ton satılıyor-
ken, 1969 yılında 78 tona düşüyor. 
Hataytöa 1966 yıllında 102 ton çay satılırken 

1969 yılında 66 tona düşüyor. 
Bu kaçakçılığın önlenmesi için, hesap uz

manlarında olduğu gibi, çay kaçakçılığı ile 
uğraşanlara da bâzı maddi imkânların sağlan
ması lüzumludur kanaatindeyim. 

Çay ve içki dışarıya aracılar vasıtasiyle sa
tılmaktadır. Şahıs para kazanıyor, buna mu
kabil Tekel İdaresi zarar ediyor. Çayın dışa
rıya bir aracı vasitasiyle satılmaması ve Devlet 
tarafından satılması Hazinenin menfaatinedir. 

Tekel Genel Müdürlüğü şarap yapar, bunu 
ihraceder. Het • Hiter marka şarap Tekelin 
imal eltotiği şaraptır. Bunu bir firma alıyor ve 
Almanya'ca öaJtajyor, şişe içimde ve 135 kuru§ 
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değerinde. Halbuki ıbu şarapların istanbul pi
yasasında yalbancı şarap diye 20 liradan satıl
dığını duymaktayız. İhracı için aracıya verileni 
135 kuruşluk şarap, duyduğumla göre 20 lira
dan Türkiye'de yalbancı şarap diye satıhnak-
taymış. 

Hava alanlarında satılan sigaralarda da 
usulsüzlük olduğu ifade edilmektedir. Mese
lâ harice gidenlere Samsun sigarası çok az ve
rilmekte, buna mukabil yalbancı sigaralar bol 
verilmektedir. 

Kamu İktisadi Teşekkülü haine gelen Çay 
İşletmeleri Kurumunun hem müstahsıla, hem 
de milletimize hayırlı olmasını temenni ederim. 

Teşekkür ederim. (AMaşiar) 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA-

HATTIN SAVCI (Diyarbakır) — Çok kısa ola
cak, teşekkür için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayım Savcı, teşekkür mahiye
tinde buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SABA
HATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Bugün hakikaten Kuzey - Doğu Karadeniz 
(bölgesindeki çay müstahsilinin emeğini Devlet 
müdahalesi ile ve daha güzel bir kanun mevzu
atı çerçevesi içerisinde değerlendirmek için 
geçen yıl Sayın Aytaç'm başkanlığında büyük 
(bir gayretle çıkarılmasına gayret sarf ettiği
miz Sayın Şener arkadaşımızın bu teklifinin 
bugün Yüce Meclisimizde kanunlaşmış olması
nı görmekle Geçici Komisyon Başkanı olarak 
(bundan dolayı müteşekkirim ve bu işte emeği 
geçenlere bilhassa şükranlarımı arz etmek iste
rim. 

Haddizatında çay yaprağı üretiminde son 
yılarda büyük bir artış olmuştur. Mutlak su
rette memleketimizde çay (üretimi yıldan yıla 
da artmaktadır. Bunun için bu iktisadi Dev
let Teşekkülü birçok tedbirler alacak, ekono
mik hayatımızda, bilhassa çay üreticisinin ha
yat tarzına yeni !bir şekil verecektir. Yakan bir 
gelecekte 1 milyarlık gelir sağlamaya namzet 
olan çay bitkisi ve problemleri üzerinde elbet
te ki hassasiyetle durulacaktır. Bu vesile ile 
çay tarımını Rize'de başlatan meslektaşımız, 
(bir misyoner ruhu ile çalışan ve bu konuya 
eğilen, İnançla, imanla bağlı bulunan rahmetli 
Zihni Derin hocayı minnet ve şükranla anar, 
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o büyük ziraatçinin aziz ruhunu şâdetmeyİ de 
şerefli (bir görev sayarım. 

Bu kanunun, başta çay üreticisine ve Türk 
ıtammına, milletimize hayırlı ve uğurlu elma
sımı idiler, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Kanun açık oylarınıza arz edi
lecektir. Küreler sıralar arasında dolaştırılsın. 

Açık oylama sonuçlarını arz ediyorum: 
28 . 2 . 1971 gün ve 1376 sayılı 1971 yılı 

Bütçe Kanununda değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısının yapılan açık oylamasına 
249 saym üye katılmış; 240 kabul, 5 ret, 4 çe-
kinser oy çıkmıştır. Böylelikle tasarı kanun
laşmıştır. 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sının yapılan açık oylamasına 248 sayın üye ka
tılmış; 235 kabul, 9 ret, 4 çekinser oy çıkmış
tır. Böylelikle bu tasan da kanunlaşmıştır. 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının ya
pılan açık oylamasına 240 sayın üye katılmış; 
231 kabul, 7 ret, 2 çekinser oy çıkmıştır. Ye
terli sayı temin edilmiş ve kanun Meclisimizce 
kabul edilmiştir. 

5. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 19 
nolu Geçici Komisyon raporu (1/310) (8. Sayı
sı : 311) 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyo
rum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin iki defa görüşülecek işler kısmın

da bulunan 311 S. Sayılı Köy işleri Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasamı 
ve Köy işleri ve Plân komisyonlarından 8 er 
üyeden kurulu 13 nolu Geçici Komisyon rapo
runu ehemmiyetine binaen öncelik ve ivedilik
le görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Dr. Cevdet Aykan 
Köy İşleri Bakanı 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar.. Kabul etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 
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Hükümet ve komisyon lütfen yerini alisin. 
Açık oylamada oyunu kullanmryan sayın 

üye var mı?.. Yok, 
Oy verme işlemi bitmiştir. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması 

hususunu oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını 
kabul edenler... Okunmamasını kabul edenler... 
Okunmaması Genel Kurulca karalaştırılmıştır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye?.. 

ALİ NAK1 ÜNER (İzmir) — Demokratik 
Parti Grupu adına.. 

BAŞKAN — Sayın Üner, grup adına ko
nuşma talebetmek için yalnız grup yetkililerin
den tezkere istediğimi ifade etmiştim. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Gönderiyorum Sayın Başkan. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
ben konuşmak istiyorum, daha evvel yazılı ola
rak göndermiştik. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Kangal Cumhuri
yet Halk Partisi Grupu adına buyurun. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Baş
kan, saat 19,00 a gelmiştir. Benim konuşmam 
çok uzun sürecektir, mümkünse bir dahaki bir
leşime görüşeyim. 

28 . 6 . 1971 0 : 1 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Kanunu gündeme almış bulunuyoruz. Zan

nederim sayın Bakanın da arzusu gündeme gir
mesi ve gelecek birleşimde görüşülmesinin sağ
lanması idi, Çalışma saatimizin dolmasına da 
2 -3 dakika kalmıştır. Bu süre içinde hangi 
grup sözcüsüne söz verirsek verelim bu kısa 
süre içerisinde büyük bir teşkilât kanunu üze
rinde görüşlerini ifadeye muktedir olamıyacak-
tır. 

Bu kanun tasarısını gündeme almış bulunu
yoruz ve komisyon raporunun okunmaması fca-
rarlaştınlmıştı, önceliği kabul edilmiştir, ive
dilik kararı henüz alınmamıştır. Gruplar adına 
görüşmeler yapılacaktır, tümü üzerinde. 

Açık oylama sonucunu arz ediyorum: 
Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 ar

kadaşının, Türkiye Çay işletmeleri Kurumu ka
nun teklifinin yapılan açık oylamasına 25 sa
yın üye katılmış ve böylelikle yeterli sayı sağ
lanamamıştır. Esasen Millet Meclisimizin çalış
ma süresi de hitama ermiş bulunmaktadır. Bu 
sebeple 30 Haziran 1971 Çarşamba günü saat 
15,00 te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18,58 

> ^ " • • 
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28.2.1971 gün vie 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki Ka
nun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kaınuınikşını̂ bıır.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Emir H. Postacı 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARABÎSAR 
Şevki ÖHiler 
Haımldi Hamaımeıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Aid thsam Ululbalhşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih Ay gün 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Orhan Biırgit 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Oüeeoğlu 
Orhan Eren 
A. Sakıp Hiçeıimez 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Ceıngizhan Yorulmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 249 

Kabul edenler : 240 
Reddedenler : 5 

Çeikinserler : 4 
Oya katılmıyanlar : 195 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul 
ANTALYA 

Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abduüah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Öihat Bilgelhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erttem 
Mehmiet Niyazi öürer 
Ahımet İhsan Kırımdı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğilu 
Osiman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 

edenler] 
Mehmeıt öabey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal1 Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kemial Demjrer 
Abdurrahman Güler 
Ali Naki Uluaoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Sami Aralan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
(Behzat Eğilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhama Erlfcettn 
Ceva/t Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehınet Aytug 

I Hayrettim Hanağaaı 

Ali Rıza Septioğlu 
ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldıran 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Eryerdıi 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet îsnn/et Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan OgU2 
M. Şemjsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 
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İÇEL 
Cavit Okyayuız 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Eşref Derinçay 
Tekin Erer 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Akgün Silivrili 
Naime İkbal Tokgöz 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Burharaettin Asutay 
Şeref BaJkşık 
M. Hulusi Çakır 
Go^kıın Karagözoğlu 
Akın özdemlr 
Ali NaM Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 

ANKARA 

Suna Tural 

Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Muştala Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergun 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erfbek 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MABAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başe>r 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavunmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda G-üley 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Hasan Basri Alıbayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İsmet Yttlçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

[Reddedenler] 
İZMİR 

Münir Daldal 
Ali Naili Erdeim 

KASTAMONU 

Mehmet Seydübeyoğhı 

Adil Yaşa 
SÎVAS 

Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birdneioğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rızıa Uzuner 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali GöMü 
Bahri Karakeçili 
VefWbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengdız 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğhı 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
öahit Karakaş 
S. Tekin Müffcüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

SİNOP 

Hilmi İşgüzar 
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[Çekinserler] 
AKSARA 

Osman Bölükbaşı 

ADANA 
Fazıl Güleç 
M, Selâhattin Kılıç 
Meliı Kemal Küçükte-
pepınar 
Ali CaviU Oral 
Kemal Satır 
TurguU Topaloğkı 
Alpaslan Türkes. 
Hüısamıettin Uslu 
Şevket Yılmaz (1.) 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkağlu 
Yuısuü Ziya Yılmaz 
AFYON KABAHtSAB 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 

AĞRI 
AJbdülkerilm Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Siman Bosna 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Emin Palksüt 
Osman Soğukpmar 
H. Tungut Tokeir 

ANTALYA 
Süleyman Çiloğlu 
(D 

ARTVÎN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
YHiköel Menderes 
Kemal Ziya öztiürk 
(Bşk. V.) 
Fikret Turhanlgil 
(Bşk. V.) 

İSTANBUL 
ibrahim Elmalı 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 

[Oya katilmtyanlar] 
BALIKESİR 

Salih Zeki Altınfbaş 
BİLECİK 

Mehmet Erğül 
BİNGÖL 

Mehmet Sıddık Aydar 
BİTLİS 

Zeynel AJbMim inan 
BOLU 

Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Oop 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Nail' Atlı 
Barlas Küintay 
Ertuğrul Mat 
ibrahim öktem 
Kasım önadım 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANKIRI 
Nurî Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Yafcup Çağlayan 
ihsan Tombuş 
Aralan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Kortkmazc&n 
HüdaiOral (1.) 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Neomettfin Gönenç 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 

Turhan Bilgin 
Ras&m) CÜnisl 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önde? 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Se/yfi öztürk 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
I. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Mulhflttin Sayın (1.) 

GİRESUN 
Hidayet ipek 
Abdullah tzmen 
1. Kayhan Naiboğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin Özdemir 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Talât Köseoğlu 
(Bşk. V.) 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumou 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
İsmail Arar (ıB.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 

ZONGULDAK 
Bülent Eoevit 

Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
Ilhami Sancar 
ismail Halkkı Telkinel 
A. Turtguit Topalioğlıu 
Hasan Türkay 
Neiodet Uğuır 
Reşit Ülker 
Lebilt Yurdoğlu 

İZMİR 
Muzaffer Fazlı Armç 
Ihısaaı Günsan (1.) 
Nih'ad Kürşad 
Talât Orhon (1.) 
Şinasi Osnıa 
Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Kemal Güvem 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Meihmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Hasanı Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa A'ksoy 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Nihat Erim (Başbakan) 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Bahri Bağdaş 
Necmettin Erbakan 
Mustafa. Kulbilay İme? 

— 46 — 
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î. Eithem. Kilıçoğlu 
iSadi (Ko!ça§ (B.) 
Faruk Sokan 
Mustafa Ustündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 
Kemali Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
İsmet înıönü 

MANİSA 
Muajmımer! Er<ten (t.) 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet Özdal (1.) 
İbrahim öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUÖLA 
Adnan Akarca 
AM Döğerli 

MUŞ 
Kasım 'Emre (1.) 
Nermin Neftçi 

NÎĞDE 
Haytdar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
(B.) 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 

[Açık ti 

Bursa 
Diyar<bakıı 
Ediınue 
Elâzığ 
Malatya 
Nevşehir 

Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 

StÎRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Envier Aikova (i.) 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
((Bşk. V.) 

Kadri Eroğan 
Yusuf Ziya örtderi 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Sözeri 

yelik] 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

TUNCELİ 
Kenan Arail 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Alksıoy (1.) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 
(I. ti.) 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
ismet Kapısız 
Celâl Ajhınıelt Sunlgur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürfe 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 

Yekûn 

• > • • - < « 
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Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1971 yıli Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 

değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasansına verilen oyların sonucu. 
işaretli cetvelde 

('Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Gülllüıoğlu 
Emir H. Postacı 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zekâ Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHlSAR 
Şevki G-üler 
Süleyman Mutlu 
Ali thsan UIuba-h#i 
K&zım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih Ay gün 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cûceoğlu 
Orhan Eren 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Şinasi Özdenoğlu 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengiriıaa Yorulmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 248 

Kabul edenler : 235 
Reddedenler : 9 

Çekinaerler : 4 
Oya katılmıyanlar : 196 

Aç& üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Hasan Akçalıoğlu 
îhsan Ataöv 

1 Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasam Ali Güicatn 

ARTVİN 
Abdullah Naoi Budak 
Muatafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe > 
îamet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgefhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akı§ık 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

| Nadir Yavuzban 
BURSA 

Cemal Külâhlı 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Men* Hulki Onur 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Toayakoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angm 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Samji Aralan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Egiffl 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhama Ertem 
Cavat Saym 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettîin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

Naci Yıldırım 
ERZURUM 

Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Naci Gaciroğhı 

ESKİŞEHİR 
Mehmet îamet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sııtkı Karacagehlr 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
T T K •• M i 

Husnu Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Turhan Çzgüner 

— 43 
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İSTANBUL 
Ejref Dermçay 
T«kin Erer" 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
Akgün Sildvrili 
Naime tkfbal Tokgöz 
Mehmet Yardımcı 

1ZM1UF 
(Şevfcet Adalan 
'Şükrü *Akkân 
Burhanettan Asutiay 
Şeref Baikşık 
M. Hulusi Çakır 
Akın özdemir 
Ali Nalkâ Üner; 

KARS 
Lâtif Akuzüm 
Musa Doğam 
tCemal Kayıa 
Veyis Koçulu 
Osman Yeltelkin 

KASTAMONU 
Muzaffer Afladoğanlı 
Salbri Keökin 
Mustafa Topçular 
Kasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakıboğliu 
Vedlat AM Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

AFYON KARAHÎSAR 
Haımldi Hamaouoıoğlu 

ANKARA 
Suna Tural 

Mehmet Atagün 
Feyızullâh Çanlkçı 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
öevat Ademoğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Erıgun 
lHısan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
özer ÖLçımen 
Tahsin Yıimaız öatuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat' Azmioğlu 
Ali Eribek 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Must-afa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafâ Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâanil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ tmamoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Ayba* 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaöğîu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratboğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurm&çlöğlu 
M. Nuri Kodamanöğtu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Oengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoghı 
Sami Kumbasar 

SAKARTA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
M. Vedat önsal 

SAMSÜftf 
Yaşar Akâl 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp* 
İsmet Yalçıner 

SÜRT 
Selâhattin Oran 
Adil Yaşa 

[Reddedenler] 
BURSA 

Sadrettin Çanga 
İZMİR 

Mustafa Akan, 

Münir Dalda! 
AH Naili Erdem 

KASTAMONU 
Mehmet Seydîbeyoğlu 

SİVAS 
Ekrem Kangal 
Tevök Köraltaaı 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Orham öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
tamet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet İhsan Binincioğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Mehmıet Aksoy 
NecmıeUtön Öevheıri 
Mehmet Ali Göklü 
Baihrd KarakeçSlü 
Vehfbî Melik 

UŞAK 
Orhan Detti'g&z 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasıızoğlu 

VAN 
Kinyas Karta/l 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Ismaâl Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Oahit Karakaş 
S. Tekin MüfUttoflu 
Kevni Nedimöğlu 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
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ANKARA 
Osman Bölükbaşı 

ADANA 
Fazıl Güleç 
M. Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
AH Caviti Orall 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Usilıı 
Şevîkeıt Yılmaz (1) 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
AFYON KABAHISAB 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan DAnçer 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasıım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Sinan Bosna 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Emin Pajksüt 
Osman Soğukpınar 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
Süleyman Çiloğlu (1) 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Bagkan) 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menideres 
Kemal Ziya öztürk 
(Bşk. V.) 

Fikret Turhangal 
(B§k. V.) 

BALIKESİR 
Şalin Zeki Altınbaş 

[ÇekinserlerJ 
İSTANBUL I TRABZON 

ibrahim Elmalı I Mehmet Arslantürk 

[Oya katılmıy anlar] 
BİLECİK 

Mehmet Etfgül 
BİNGÖL 

Mehmet Sıddık Aydar 
BİTLİS 

Zeynel Albildin inan 
BOLU 

Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Nail Atlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
ibrahim Öktem 
Kasım Önadım 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yaaıcıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
ihsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Em(in Durul 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral (I.) 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Necmettân Gönenç 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 

Turhan B-iIlgiin 
RaAİm, GinMi 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
t. Hüseyin încioğlu 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın (İ.) 

GİRESUN 
Hidayet ipek 
Abdullah İzmen 
I. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin Özdemir 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Talât Köseoğlu 
(Bşk. V.) 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
ismail Arar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
Ilhami Sanear 
ismail Halkla Tekinel 
Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Reşiit Üliker 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Muzaffer Fazlı Armç 
ihsan Gürsan (I.) 
Goşjkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Talât Orıhon (i.) 
Şinasi Osm a 
Keimal önder 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Nihat Erim 
(Başbakan) 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
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Necmettin Erlbakan 
Mustaıfa Kulbilay îmer 
î. Ethem Kilıçoğlu 
Sadi Koçaş (B.) 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ereoy 
Kanal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Muammer Erten (t.) 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet Özdal (1.) 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 

Abdurrahim Türk 
MUĞLA 

Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım, Emre (1.) 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

BİZE 
Erol Yılmaz Akçal (B.) 
Hasan Basri Alıbayrak 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 

[Açık w 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Malatya 
Nevşehir 

Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova (1.) 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
(Bşk. V.) 

Kadri Eroğan 
Yusuf Ziya önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Mehmet Kaaova 

yetöklvr] 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Reşit önder 
TRABZON 

Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

TUNCELİ 
Kenan Araü. 
Hüseyin Yemipmar 

URFA 
Necati Aksoy (1.) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 
d tî.) 

"\Tf\TWf*i A m 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Celâl Ahmıet ıSungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Ahm^t GtUıer 

Yekûn 

'**AS4âBtfHPPtw^i 
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27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel KanuntCntm bâzı maddelerinin 
deği§tuaka,es&ne ve bu; kanuna bâzı maddeler eklenmesi baMqnda kanun tasarısjna. yerilen oyla-

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza GüHüoğlu 
Eımir H. Postacı 
Ahmet Tapaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeöd,Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
YusuJ Ziya Yılana* 
AFYON K^RAlJSAB 
Şevki Güleı 
Hamldi Hamameıoğ'l'U 
Süleyman Mutlu 
Ali fiısan Ululbaihsi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Orhan Biırgit 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
A. Sakıp Hiç erimez 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cemgizıhan Yorulmaz | 

nn sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 240 

Kabul edenler : 231 
Reddedenler : 7 

Çekim? 1er : 2 
Oya katılmıy* iar : 204 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 
1 ANTALYA 

Hasan Akçalıoğlu 
Ilışan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Ömer. Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
tbrahim Aytaç 
Ctilhat Bilgeihan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erîdem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu | 

1 Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut HulM önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
Ali NaM Ulusoy 

DENİZLİ 
İman Açıkalın 
Sami Aralan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensrio-ğlu 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza SeptîoglU 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 1 
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(Kabul. edilmiştir.) 

1 Naci Yıldrçım 
ERZURUM 

Rıfkı Danjçman 
Selçuk( Eryirdd 
Na^'GacirpğİTi 

ESKİŞIIHÎR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Süflî  Kartaca§ehir 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönm^e 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Eşref Derinçay 
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Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım üzeke 
Naimıe İkbal Tokgöz 

ÎZMlR 
Şevket Adalan 
Mustafa -, AJşan 
Burhaniettfin Asutay 
M. Hulusi Çakır 
Münir Dajdal 
Ali Naili Erd'ettn 
Coşkun Karagöz'pğlu 
Akın Ozdemir 
Ali NaM Üner • 

KARS 
Lâtif Afeüzjim 
TeyJfl Koçulu 
Oıman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Alkdoğanlı 
Salbri Kerkin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan* JÇfcogan/,Avışargil 
M. Şseylket Doğan 
^HayrettinxNakil) oğlu 
Vedat.<AQi Özkan 
Enver Turgut 
Mehpıet'YjijBşeiler 

Beyti r Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullalh Çaı^cçı 

KIRŞ^TflR 
Oevat Erpğlu 
Mustaf* K*emal Ofauş 

ANKARA 

ibrahim Oüceoğlu 

Suna- Tural 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 

.KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergun 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Bailıa Mü&errisoğlu 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali,Etri>ek 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

.MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüspala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M.; Nejat Çuhadar 
Atillâ Imamoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

Ahmet Bulda nlı 
İnzet'Çflctfty 

Nimet Ağapğlu 

E»ftt>Kw*tİp?|:lu 

M. Na$i$#$aci 
H. Avni Kavuşma^ağju 
M. Nuıir;^dıaır|i^oğlu 
Mevlüt Oeak^ıçğlu 

Cengiz, J^kittci 
Memduh-5^§i 
Ferda 03pey 
H a m ^ ^ f i ^ e n 
Ata TşjâaJgğlu 

Hasanr; Basri Albayrak 
S a l i i y ^ j p ş e g ğ l u 
Sami IÇurâ Jiftsar 

Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
M.., V^edat $nşal 

Yaşar Akal 
Nihat Kale 
Doğan Jgitftplı 
Nafiz YavrçzaKurt 
Hüseyin Özalp 
İsmet Yalçıner 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Çtran 
Adil Yaşa 

StVAS 
Ekrem, Kangal 

Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 

[Reddedenler] 
ELÂZIĞ 

Mehm,et Aytuğ 
İSTANBUL 

İbrahim Elmalı 

»İZMİR 
Şülkrü .Akkan 

KAS1AMONU 
Mehmet •SeydJbeyoğlu 

[Çekin$e$çr] 

Orham özj^ak 
mm* 

,Q|İfl̂ yînıAbJt)as 
ismet Hilmi Şajtcı 
İsmail ;ıPa^kı„Bw,ler 
Osman Hacıbaloğlu 
Yusuf ^u$oy 

1&&BS0N 

Cevat JDiıçük 
Melanet AH!;$£sal 
Ahm.e&? Şener 

IŞ̂ eĵ mşt .,4#soy 
Necmettin Gevheri 
Mehmet.aAli Göklü 
BalhM.Kaç'^çdia 
Velhfei-Melik 

Orhan Dê jıgdiz 
Addl Tı^ran 
M. Ffilhri Çfğıasıaoğlu 

YAN 
Kinyas Kapital 
Fuat Türjfp-ğlu 

-YOZGAT 
lamaül Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neget Tanrıdağ 

Fuat-^Ak 
Ahmet? ^hat^Akın 
Oahit Karakaş 
S. Teh^Maltaoğlu 
Kevni Nçdim^ğlu 

SİNOP 

Hilmi işgüzar 

ANKARA 
Osman Bıölükbaşı 

TRABZON 
Mehmet- Ayş^a^türk 
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[Oya kattlmıyanlar] 
ADANA 

Fazıl Güleç 
M. Selâhattiıı Kılıç 
Meliiih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ali Cavit Oral 
Kemıal Satır 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş. 
Hüsamettin 1181111 
Şeviket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kâımil Kırıkoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehımet Rıza Çengel 
Hasan Dinçer 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım. Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Kâzıım. Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 

Oğuz Aygün 
Sinan Bosna 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Emin Palksüt 
Osman Soğukpınar 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
iSüleyman Çiloğlu (i.) 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya öztürk 
(Bşk.V.) 
Fikret Turharagil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Zeynel Abildin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramjoğlu 
Halil İbrahim öop 
M. Şükrü Kiyikıoğlu 

BURSA 
Nail Atlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim Öktem 
Kasım önadım 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel! 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş. 
Aralan Topçuba§ı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmıet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral (1.) 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Samet Güldo^an 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rasdm Gmisli 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
FetihullaJh Taşkesenlî* 
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
1. Hüseyin încioğlu 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın (t.) 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan Naiboğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞ ANE 
Necati Alp 
Nurettin özdemir 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Talât Köseoğlu 
(Bşk.V.) 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumeu 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arıar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
Osman özer 
llhami Sancar 
Akgün Sildvrili 
İsmail Hakkı Tekinel 

Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 
Löbiıt Yurdoğlu 

İZMİR 
Muzaüfer Fazlı Arınç 
Şeref Baıkşık 
İhsan, Gürsan (t.) 
Nihad Kürşad 
Talât Orihc-n 
Şinasi Osma 
Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 

KAYSERİ 
Turhan F^yzioğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa AJksoy 

KOCAELİ 
Vehibi Eniğiz 
Nihat Erim 
(Başbakan) 
Salbri Yahfli 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erlb aJkan 
Mustafa Kulbilay Imer 
1. EtJhem Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş (B.) 
Tahsin Yılmaız öatuna 
Faruk Sükam 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehımet Ersoy 
Kemal Kaçar 
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MALATYA 
Hakkı Göfcçe 
İsmet inönü 

MANİSA 
Muammer Erten (1.) 

MAKAS 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Künşad 
Mehmet Özdal (î.) 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdülkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım, Emre (1.) 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Ketmal Şensoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
(B.) 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Huri 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova (t.) 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
(Bşk. V.) 

Kadri Eroğan 
Yusuf Ziya önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Mustafa. Sabri Sözeri 

TOKAT 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 

[Açık üyeUkler] 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Malatya 
Nevşehir 

Ekreto Dikmem 
Selâhattin Güven 
Ali Rıza Uzuııer 

TUNCELİ 
Kenan AraO. 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Akssoy (I.) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmıet Salih Yıldız 
(I. Ü.) 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Celâl Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Bayitürk 
Bülent Eeeyit 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 

Yekun 
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Traibaon ve 9 arkadaşınüi, Türkiye Çay işletmeleri Kurumu Kanun l^ttMııe verilen 
oyların sonucu 

ADIYAMAN» 

M. Zeki Adıyaman 

Salih' Aygün" 

Mustafa Rona 
B A L O M A * 

İbrahim Aytaç 
BİNGÖL 

Mehmet Bilgin 
BURSA 

Cemal Külâhlı 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllüoğkı 
M- Selâhattin Kılıç 
M)eBlh Kemal Eüçükte-
pepınar 
Ali Cavit Oral 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 

Ahmet Topaloğlu , l 
Tuugut Topaloğlu 
Alpaslan Tüırke§ 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz (î.) 

ADIYAMAN 

Kâmil Kınkoglu 
Ali Avni Turanlı 
YUBUI Ziya Yılmaz 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul^*€denler : 
Reddedenler : 

450 
25 
25 
0 

(Çoğunluk yoktur.) 

Çekinserler : 0 
Oya?katılmıyanlar : 419 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul 
E S K Î Ş M R 

Mehmet îamet Angı 
B. Sıtkı Kataa|ehir 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

IZMtR 
Burhamettiin Asutay 
Kemal önder 
Ali Naki Üner 

edenler] 
KAYSERİ 

Mfc.JŞevfcet Doğan 
KIRKLARELİ 

Mehmet Atagün 
KIRŞEHİR 

Mustafa Kemal Güneş 
KONYA 

Baha Müderrisoğlu 
MALATYA 

Ahmet Karaaslan 
NEVŞEHİR 

Hüsamettin Başer 

[Oya UaUlmvyarilar] 
AFYON KARAHISAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer ' 
Şevki Güler 
Haıntidi Hamaımcıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Ali fiısaa Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Günıgör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 

Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Siman Bosna 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Oüceoğlu 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paksüt 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SAMSÜÎf 
Doğan Kitaplı 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TRABZON 
Ahmet Şener 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

Cengizhan Yorulmaz 
ANTALYA 

Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu (t.) 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
(Bşk. V.) 
İsmet Sezgin 
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Fikret Turhangil 
••('Bşk. V . ) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zekî Altınbaş 
Gühat Bilgdhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Niyazi Gürer 
Kemal Erdeni 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman T a n 
Mevlüt Yılmaz 

BİLEOÎK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğhı 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder ÇiLoğlru 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı 
Barlas Küaıtay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim öktem 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıköğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut HulM önÜT 
Ref et Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

•Yakup Çağlayan 
Kemal Demorer 
Abdurrahmjan Güler 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçubagı 
Ali NaSd Uluaoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hüdai Oral (1.) 
Hasan Korkmazcan 
AH Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Ilhami Ertem ... 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELAZIĞ 
Mehmet Aytnğ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğln 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rasrim CSnisli 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Naci Gaciroğlu 

Gıyaaettin Karaoa 
Cevat önder 

Fethullalı Taşfeesenlioğlu 
ESKİŞEHİR 

Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz [ , 
Seyfi öztürfk 
M. Şemısettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali ihsan Göğüs 
I. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılmç 
Erdem Ocak 
Muıhitltin Sayın (1.) 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GÎRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 
Abdullah izm en 
I. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin özdemir 
Ekrem Saatçi 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
(Bşk. V.) 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 
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İSTANBUL 
ibrahim Abak 
ismail Arar 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Hhan (Egemen) Da^ 
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orfııan Babdıbay (1.) 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâçı 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
M. Kâzım Ozeke 
Osman özer 
Ilhami Sancar 
Akgün Sildvrüi 
îsmıail Hakkı Tekinel 
Naim'e ikbal Tokgöz 
Turgut Topaloğiu 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Reşit Üliker 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdıoğlu 

IZMlR 

Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Annç 
^eref Balkşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
AK Naili Erdem 
ihsan Gürsan (I.) 
Gaşlkun Karagözoğlu 
Nîhıad Kürşad 
Talât Orhon 
Sınaisi Osma 
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Akın özdeımir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçuhı 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Saibri Kestin 
Mehmet Seydifbeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
öevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehbi Eniğiz 
Nihat Erim 
(Başbakan) 
Saibri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Eribatoan 
ıSezai Erıgun (B.) 
Mustafa Kubilay Imer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğflu 
î . Ethem Kılıçoğlu 

ıSaidi Koçaş (B.) 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz özıtuna 
Faruk Sükan 
V©fa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Eribek 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertıığrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Muaımjmer Eriten (t.) 
O. Selçuk Gümü§pala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet Özdal (1.) 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 

Ali Doğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım. Emre (1.) 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğl 
M. Nuri Kodamanoğiu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
(B.) 

Hasan B a m Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 
(l.'Ü.) 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 

Selâhattin Oran 
Adil Ya§a (1. Ü.) 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova (1.) 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem: Kangal 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz AJpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhan öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Bliarmcioğlu 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Keman Aral 
Hüseyin Yenipınar 

URFA 
Mehmet Aksoy (t.) 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevher. ' ; 
Mehmet Ali Köklü 
Batıni Karakeçili 
Vehıbİ Melik ( t ) 
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U#AK 
Orhan Dengiz 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 

Fuat Türkoğlu 
Mehmıet Salih Yıldız 
( t Ü.) 

YOZGAf 

İamadl Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 

İsmet Kapısız 
Ahmet Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdag 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 

[Açık üyelikler] 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûaı 6 

Bülent Eeevit 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karalkaş (iB.) 
S. Tekin MMtüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

t>9<i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

121 Nöt BİRLEŞİM 

28 . 6 .1971 Pazartesi 
Saat : 15,00 

I 
A -BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi 
2. — Anayasa Maihfoenıesinıe üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — 28 . 2 .1971 gün ve 1376 -sayılı 1971 
yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifli (MilM Meclisi 2/511, 
Cumhuriyet Senatosu 2/314) (S. Sayısı : 344) 

X 3. —İMillet Meclisi idare ÂmMerinin 1071 
yılı Bütçe Kanunuma bağlı (A/ l ) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması ha'kkında kanun tasarı
sı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
O. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş-
ikanliiklaTi tezkereleri (M. Meclisi: 2/517; C. Se
natosu 2/315) (M. Meclisi S. Sayısı : 365) (C. 
Senatosu S. Sayısı : 1568) (Dağıtma Tarihi : 
21 .6 .1971) 

,X 13. — 27 . '7 .119ı07 Itarilı ve 19126 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile, C. 
Senatosu Malatya Üyesi Hamdi özer'in, Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ve Kastamonu Mil
letvekili Hasan Tosyalı'nm, C. Senatosu Bursa 
Üyesi Saffet Ural'm, Samsun Milletvekili llyas 
Kılıç'm ve Sakarya Milletvekili Yaşar Bir'in 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesi hakkında ka
nun teklifleri ve Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 46 
No.lu Geçici Komisyon raporu (1/479, 2/10, 
2/128, 2/243, 2/335, 2/336) (S. Sayısı : 364) 
(Dağıtma tarihi : 17.6.1971) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Bursa MMeltveMli Kasım önadım'm, 

Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
2/13) ((S. Sayısı : 201 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Tralbzon MilıMvekili AJhmet Şener 
ve 9 arkadaşınan, Türkiye Çay İşletmeleri Kuru
mu kanunu tekliHü ve Tfcarett, Maliye, Tanım ve 
PÜân komisyonlarından geçilen 4 er üyeden ku
rulu 12 numaralı Geıçioi Kamdsyon raporu (2/36) 
(S. Sayısı : 203 ve 203 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1971 , 

X 3. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik toplu
luğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşmaya 
ekli «Geçici Protokol» ün birinci maddesi uya
rınca 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de im
zalanmış olan katma protokol ve eMeri ile malî 
protokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
yetki alanına giren maddelerle ilgili anlaşma 
ve son senetin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
Maliye, Dışişleri ve Plân komisyonlarından 6 
şar üyeden kurulu 2 No. iu Geçici Komisyon ra
poru (1/406) (S. Sayısı : 331) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 6 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-

oğlu'nun, Millet MeclM İçtüzüğünüm 195 ve 196 
ncı maddelerinin değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/199, 4/155) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu? eş-



ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili İlhami Sancar'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 noi ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

3. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'ini, Dilekçe Karma Komisyonu 'Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

4. — Eski Mardin 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 raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesıi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) .' 

6. — izmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 , 1971) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve

kili Hilmi %güzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu ('2/3183, 2/480, 2/482) 
(0. Sayısı : 393) (Dağıitma tarihi : 15.6,1971) 

8. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1971 ayları hesaplarına ait Meclis 
Hesapları İnceleme Komisyonu raporu (5/16) 
(S. Sayısı : 357) (Dağıitma tarihi : 16.6.1971) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İsıtan/bul Üyesi 
Rifat öıztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nei maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(12/9) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
16 .6 .1971) 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
16.6.1971) 

11. •— 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/78, C. 
Senatosu 1/1214) (M. MeoMsi S. Sayısı: 27 ye 
2 nci ek, C. Senatosu S. Sayısı : 1570) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) 

12. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 
2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi hakkında 
C. iSenatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişiklik hakkında M. Meclisi 
Orman Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/22, C. 
Senatosu 2/294) (M. Meclisi S. Sayısı : 108 e 
1 nci ek, C. Senatosu S. Sayısı : 1148) (Dağıt
ma tarihi : 16.6.1971) 

13. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
eşinden beş sene ayrı kalan k a n kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfiikoğiu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Pıarmıalasız'uı affı 
hakkında kanun teklifi ye Adalet Komisyonu m-
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pora (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nci ek) (Da-
ğntima Itariıhi : 2 U 6 . 1OT1) 

15. — Muğla Milletvekili AJhmelt M d a n ' ı n , 
Türk Ceza Kanununun, derişik 449 ncu mad
desinin 2 nei bendinim tadili hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisvonu raporu (2/449) (S. 
Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

1>6. — Sakarya Milleitivdkili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : (21 . 6 . 19171) 

17. — (Burdur Milleltlveıkili Mehmet Özlbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 neti maddesinıin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 21 . . 6 . 1971) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369) (Dağıtma tarihi : 2 1 . 6 .1971) . 

19. — Cumhuriyet (Senatosu 'Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nei 
maddesine son fıkra olarak bdr fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6 . 1971) 

120. — I3fl . 7 . H970 .gün ve 1302 »ayılı Genel 
Kadro Kanununa ekli (2) sayılı cetvelin kaldı
rılarak yerine bu kanuna ekli (2) sayılı cetve
lin 'konulması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi 1/445; C. Senatosu 
1/1223) (M. Meclisi S. Sayısı : 371) C. 
Senatosu S. Sayısı : 1578) (Dağıtma tarihi : 
21 .6 .1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği

şik 3 neü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 240) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
çırak, kalfa ve ustalık toanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 ,er üyeden kurulu 
5 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 .1971) 

4. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 ve 123. e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) 

5. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin admın Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma taırihi : 
1 5 . 3 . 1 9 7 1 ) 

X 6. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

7. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve İstanbul Milletvekili Nuri Er
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 8. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 
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X 9. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 4 
er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

10. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 (arkadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı •> 
Kanunun 123 ncü ımıaddesinin 2 ve 3 ncü fıkra
sının kaldırılması ve bir fıkra eklenmesi ile 
İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 ar
kadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyon
larından 8 er üyeden kurulu 41 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

X 11. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri 
ve Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 nolu Geçici Komisyon raporu (1/310) (S. 
Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1971) 

12. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine. 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 . 1971) 

13. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
üle İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyıflıar kanunu teklifi ve İmar ve İskân, içişleri 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku-
rulıan 7 numaralı Geçici Komisyon naporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmazın, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1971) 

15. — Türk Silâhlı Kuıvveitlerinde astsubay 
raaslbediileniere giyecek ve teçhizat verilmesi 
ihak tada kanun tasarısı ile Tralbzon Milflıetve^ 

kili Ahmet Şener ve 3 arkadaşımın, muvazzaf 
astsubaylara verilecek ellbiıse ve teçhizat hask-
kımıda kanun teklifi ve İçişleri, Millî Savunma 
ve PÜân komisyonları raporları (1/269, 2/376) 
(S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 14.5.1971) 

16. — Harb Okulları kanunu tasarısı ile İs
tanbul Milletvekili lllhami Sancar ve 15 arkada
şının, Harb okulları kanunu töklilfi ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len '5 er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/160, 2/142) (S. Sayısı : 323) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1971) 

17. — Harb Akademileri kanunu tasarısı ve 
İstanbul Milletvekili İlhami Sancar ile 15 arka
daşının, Harb Akademileri kanun teklifi ve Ma
liye, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından 
seçilen 5 er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/159, 2/143) (S. Sayısı : 
328) (Dağıtma tarihi : 25 . '5 . 1971) 

.18. — istanbul Milletvekili Elşref Derinçay 
ve Kâzım Özeke ve İzmir Milletvekili Burhanet
tin Asutay ve 6 arkadaşı ile Denizli Milletvekili 
Hasan Korkmazcan ve 7 arkadaşının, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun, 1186 sayılı Ka
nunla değiştirilen, 78 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân ko
misyonlarından 8 er üyeden kurulu 41 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/463, 2/487, 2/512) 
(S. Sayısı : 337) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1971) 

X 19. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

20. — 15 . 9 . ;19I6!3 (tarihli /ve I3B6 sayılı Ka
nunun geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
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lıaklkmda kanun tasarısı ile Konya Milletvetlvili 
ihsan Kabadayı ve 5 arkadaşının, Sakarya Mil
letvekili Hayretin Uysal ve 17 arkadaşının, İs
tanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'un, Cumhuri
yet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca ve 
5 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Haımdi Özerin aynı mahiyetteki kanun 
teklifleri ve Maliye, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/366, 2/24, 2/81, 2/209, 
2/280, 2/420) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma tari
hi : 8 . 6 . 1971) 

i21. — 14. — '7 . 1965 Itarihli ve '657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
1:3(27 sayılı Kanunla 'eklenen ek (geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 6.1971) 

'22. — i3829 (sayılı Devlet Konservaltuvarı hak
kında Kanuna bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (1/409) (S. Sayısı : 345) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

23. — Edirne'nin Lalapaşa ilçemi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka-
yıltlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1987 
doğumlu Melhmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 19(28 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başibakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (ıS. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

24. — Kastamonu 'iline (bağlı Daday ilçesinin 
TJyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 3*91 nu-
ınaraısında nüfusa kayıftllı Mehmetioğlu, Necib'e'-
den doğma 15 . 3 . 1'9İ4"3 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırıilması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalelt Komisyonu ra
poru 03/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

25. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 16 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü ŞaJhin'den doğma Mehmet Aıli 
oğlu 2 . 1 . 19150 doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

26. — Artvin ilinin Şavşat ilçeısiflDİn merkeze 
(bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cîüit 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehmet/oğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . Ö . 19*44 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/93) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

27. —• Kastamonu iline (bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 28, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başjbaikanlılk 
teskeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

28. — Zile ilçesinin iğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğum
lu Albidin Demirbağ'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

29. — İstanbul ilimin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt -37 ve 
sayfa 11 de nüfusa (kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi Kodal'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalelt Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 35Ö) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

30. — Aykut Alpergün'ün, özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/375) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

X 31. — Afyon Milletvekili Rıza Çerçel ve 
Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Millî Hava 
•Sanayiimizin kurulması mıalksaıdiyle Türk Hava 
Kuvvetlerinin güçlendirillJnıesine katılltoa payı 
hakkında kanun teklifi ve Millî Savunma, içiş
leri, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu 45 No.lu Geçici Komisyon 
raporu (2/462) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma ta
rihi : 16.6.1971) 

32. — İbrahim Recep Ayışık'ın cezasınun affı
na dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra-



po.ru (1/369) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tari
hi : 16.6.1971) 

X 33. — Genel nüfus yazımı Ikanunu 'tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân kondisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı( : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

34. — Nevşehir Mirtldtveikili Esalt Kıratlıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar odası ka-

• I ^«fc ı 

nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve T-abiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 35. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri, 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlıarmdan se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93). (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

+ • 
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