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çe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
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Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/575; Cumhuriyet Se
natosu 1/44) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
464; Cumhuriyet Senatosu S. (Sayısı: 35) 485: 

486,531:532 
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1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 2/601; Cumhuriyet Senatosu 2/10) 
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Bütçe Kanma Komisyon başkanlıkları tez
kereleri. (Millet Meclisi 1/577; Cumhuri
yet Senatosu 1/47) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 467; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 38) 487:489,535:536 
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kası Kanununun bâzı maddelerinin değiş
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ret, Turizm ve Tanıtma ve Plân komisyon
ları raporları (1/573) (S. Sayısı : 461) 489: 
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memleket içinde bulamadıkları ilaçlan dış 
memleketlerden getirtmeleri ve dış mem
leketlerden getirtecekleri ilâçlar için' ya
pılacak işlemler hakkında ve Cumhuriyet 
'Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Akso-
leyUn, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Gi
riş Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu 
bölümünün değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifleri ve Ticaret Sanayi, Millî 
ıSavunma, Ulaştırma, Adalet, Maliye, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından seçilen 3 
er üyeden kurulu 24 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (85. 
iSayısı : 162 ye 1 nci ek) 495:496 

13. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'-
nun, Tarım kredi kooperatifleri ve birlik
leri kanun teklifi ve Maliye, Ticaret ve 
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kurulu 29 No. lu Geçici Komisyon rapo
ru (2/194) (S. Sayısı : 423) 496:516 

!>••« 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bir saat ara ile iki oturum yapılan bu Birle
şimde Genel Kurulda çoğunuk sağlanamadığın
dan, 

4 Şubat 1972 Cuma günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 16,08 de son veril
di. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

K. Ziya öztürk Şevket Doğan 
Kâtip 
Uşak 

Âdil Turan 

SORULAB 

A) Sözlü soru 
1. — Millî Saraylara görevli olarak gönderi

len Millet Meclisi memuruna, dair, Samsun 
Milletvekili ilyas Kılıç'in Millet Meclisi Başka
nından s'özlü soru önergesi. (6/218). 

B) Yazılı sorular 

1.' —.Bursa Milletvekili Mehmet Turgut'un, 
Fransız vatandaşlarının gönderdikleri mektup 
üzerine Başbakanın vermiş olduğu cevaba dair 
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yazılı soru önergesi, Başbakanlığa göhderilnıis-
tir. (7/875) 

2. — İçel Milletvekili Celâl Kargıîı'nın, Cum
huriyetin ilânından bugüne kadar ihraç ürün
lerimizden ne miktar gelir sağlandığına dair ya
zılı soru önergesi, Ticaret Bakanlığınla gönde
rilmiştir. (7/876) 

3. __ içe! Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Türk 
(halıcılığının inkişafı için araştırmalar yapılıp 
yapılmadığına dair yazıli soru önergesi, Tica
ret ve Köy İşleri bakanlıklarıma gönderilmiştir. 
(7/877) 

4. — tçel Milletvekili Celâl Kargıîı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar ihrace
dilen yaş sebze ve meyva miktarına dair yazılı 
soru önergesi, Ticaret Bıalkamılığıma gtönıdıerillmı̂ -
tiı\ (7/878) 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargıîı'nın, Cum
huriyetin ilânından bugüne kadar ihracedilen 
canlı hayvan miktarına dair yazılı soru önerge
si, Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. (7/879) 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargıîı'nın, Tür
kiye'de yabancı sermayenin iştiraki bulunduğu 
şirket ve işletme sayısına dair yazılı soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/880) 

7. —»İçel Milletvekili Celâl Kargıîı'nın, Cum
huriyetin ilâmından bugüne kadar ihracedilen 
madenlerimize dair yazılı soru önerges^ Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (7/881) 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, Cum
huriyetin ilânından bugüne kadar Hacca giden 
vatandaşlarımızın sayısına dair yazılı soru öner
gesi, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gönderil
miş tir. (7/882) 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargıîı'nın, Tür
kiye'de denize girmeye müsait plaj sayısına da
ir yazılı soru önergesi, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığıma gönderilmiştir. (7/883) 

10. — içel Milletvekili Celâl Kargıîı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar sari has
talıklardan ölen insan sayısına dair yazılı soru 
önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/884) 

11. — içel Milletvekili r Celâl Kargıîı'nın, 
Türkiye'deki cenaze sayısına dair yazılı soru 
önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/885) 

12. — İçel Milletvekili Celâl Kargıîı'nın, 
Türkiye'de serbest muayenehane sahibi doktor
ların sayısına dair yazılı soru önergesi, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/886) 

13. — içel Milletvekili Celâl Kargıîı'nın, 
Türkiye'deki özel klinik ve hastane sayısına da
ir yazılı soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/887) 

14. — içel Milletvekili Celâl Kargıîı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar açılan 
ilkokul, ortaokulı lise, üniversite ve yüksek 
okul sayısına dair yazılı soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/888) 

15. — içel Milletvekili Celâl Kargıîı'nın, 
Türk çiniciliğinin inkişafı için ne gilbi araştır
malar yapıldığına dair yazılı soru önergesi, Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret bakanlıklarına gön
derilmiştir. (7/889) 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargıîı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'
nin turizm gelir ve giderlerine dair yazılı soru 
önergesi, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/890) 

17.,-- içel Milletvekili Celâl Kargıîı'nın, 
Türkiye'deki amatör ve profesyonel şjöför ehli
yeti adedine dair yazılı soru önergesi, içişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/891) 

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'ınını 
Türk el sanatlarının geliştirilmesi için düşünü
len tedbirlere dair yazılı soru önergesi, Turizm 
ve Tanıtma ve Köy İşleri bakanlıkların gönde
rilmiştir. (7/892) 

19. — İçel Milletvekili Celâl Kargıîı'nın, 
il ve ilçelerimizdeki Devlet hastaneleri ile bu 
hastanelerdeki doktorların miktarına dair yazılı 
soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/893) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargıîı'nın, 
Turizm gelir ve gideri bakımından dünyada ka
çıncı sırayı işgal ettiğimize dair yazılı soru 
önergesi, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/894) 

21. — İçel Milletvekili Celâl Kargıîı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'
ye gelen ve Türkiye 'den giden turist sayısına 
dair yazılı soru önergesi, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/895) 
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22. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, 
Gemlik'te kurulması kabul edilen Marmara Böl
gesi, gübre komıpilekısdiiıe dair yazalı sanı amer-

gesi, Devlet Bakanlığına ve Sanayi ve Teknolo
ji Bakanlığına gönderilmiştir. (7/896) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Madencilik reformu kanun» tasarısı 

(1/605) (Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonlarına) 

2. — Dernekler kanunu tasarısı (1/606) 
(Anayasa, İçişleri ve Adalet komisyonlarına) 

Teklif 
3. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi 

M. Kemal Şenocak'm, susuz köyler© içmesuyu 
temin ve tahsis kanunu teklifi (2/616) (Ada
let, Köy İşleri ve Plân komisyonlarına). 

Tezkere 
4. — Zonguldak ili, Karabük ilçesi, Ortaca 

köyü hane 41 cilt 20, sayfa 8 numarasında nü
fus siciline kayıtlı Meıhmetoğlu, Ayşe'den doğ
ma 4 Şubat 1938 doğumlu Akif Erkartal'm, 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi (3/737) (Adalet Komisyonuna.) 

Raporlar 
5. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 

M. Halûk Bıerkol ve istanbul Milletvekili Orhan 
Cemal Fersoy'un, Ekspres ve yollar istanbul 
çevre yolu projesi sahasındaki gecekonduların 
tasfiyesi hakkındaki kanun teklifine dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi 40 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi : 2/385; Cumhu

riyet Senatosu : 2/323) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 312 ye 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1610 a ek) (Dağıtma tarihi 2.2.1972) 
(GÜNDEME) 

6. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşınım Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesine (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve içişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı : 429 a 1 nci 
ek) (Dağıtıma tarSM : 2 . 2 .1972) (GÜNDEME) 

7. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 arkadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı 
Kanunun 123 ncü maddesinin 2 ve 3ncü fık • 
rasınm kaldırılması ve bir fıkra eklenmesi ile 
izmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 ar
kadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosunca de
ğiştirilen ve Millet Meclisince benimsenmiyen 
maddeleri hakkında Karma Komisyon raporu 
ile Millet Meclisi Cumhuriyet Senatosu ve Kar
ma Komisyon metinleri (Millet Meclisi : 2/496, 
2/323, Cumhuriyet Senatosu 2/341) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 310 a 2 nci ek; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı :1664) (Dağıtma tarihi : 
4.2.1972) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma SaaM : 15,00 

BAŞKAN : Ba^kamıyeikil Kemal Ziya öztürk (Aydın) 
KÂTİPLER : M. Şevket Doğan (Kayseri), Hüseyin Yenipmar (Tunceli) 

BAŞKAN —- Mülelt Meclisinin 35 inci Bir leşimûni açıyıoruım. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya-
pıfflacaiktır. Sayın üyelerin beyaz düğmeler© 
toaısımalarım rica ederdim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Gerekli yoğunluğumuz var

dır, çaJışmalarımııza başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Mufaterem aotodaştam; Pa-
z&fbm ve Çarşıa/mlba günkü birleşimlerde gün
dem ıdı§ı söız talebinde bulunan sayın arkadaş
larıma ısöz vereceğim. Bu birleşim için söz is-
tdyen sayın üyelerin bu isteklerini (karşılama 
imlkâınınıa sahip bulunmadığımı ve söz verece-
ğiilm sayın arkadaşlarımıın da beş dakikalık 
süreyi kesinlikle aşımıajmalaonı özellikle rica 
edayoruım. 

1. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Av-
şargil'in, Aydın Valisinin karşılanışında Nazilli'de 
geçen olaylarla bu karşılamada vuku bulan bir 
trafik kazası hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Tufam. Doğan Avşargil, 
Nazilli'de geçen bir olay münasebetiyle söz is-
ftemiş&iniz, buyurunuz efendim. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGÎL (Kayseri) — 
Sayın Başlkan, değerli milletvekilleri; biüım-
sal ve teknolojik gelişmeye paralel olarak çağ-
larıaı büyük bir foMa değiştiği, uygar uluslarda 
kişi ve toplum hayatının bir değinme süreci 
içimde geliştiği. dünyaımaızda, Türk Devlet Ör
gütündeki bâzı kişilerin ne işlerle meşgul olduk-
lıarının örnıeklerkı/den birisini, bizzat şahit ofldu-
ğum bir konuyu, Yüce Meclisin bilgisine sun
mak ve sayın Erim Hükümetimde görev alam 
İçişleri Bakanımın önemle dikkatine arzeıtanek 
üzere söz aflanış buflıunıuyoruım. 

Değerli ımilleltıveJMIleri, 
Bayramı bir yaflanaımın yanında geçirmek 

üzere 26 . 1 . 1972 Çarşamba günü, yani aref© 
günü Nazilli'ye gnltitüm. öğleden sonra, şehri 

şöyle bir dolaşmağa başladım. Olağan sayıl-
mıyacak bir durumla karşılaştım. Bir hazırlık 
içerisinde idi belediye ekipleri. Bâzı anacadde-
ler, meydanlar, pazar yerleri harıl harıl temiz
leniyordu. Belediye hoparlörü de boş durmu
yordu bu arada. Bir görevli, Nazilli halkına hi
tap ediyor, Aydın'a vali olarak yeni tâyin edi
len Sedat Kirtetepe'yi karşılama merasimine ça
ğırıyor, Nazilli Kaymakamı Kemal Doğan'in 
dokuz maddelik karşılama programını okuyor
du. Eğer, izin verirseniz bu programı ben de 
Yüce Meclisin huzurunda, özellikle İçişleri Ba
kanı dinlesin diye arzetmek istiyorum. 

«Sayın valimiz Sedat Kirtetepe'yi Nazillimiz
de karşılama programı : 

Sayın valimiz, 26 Ocak 1972 Çarşamba günü 
Ankara'dan hareket ederek Denizli yolu ile 
aynı gün saat 15,00 sıralarında Nazillimize şe
ref buyuracaklardır. 

Bu münasebetle aşağıda belirtildiği şekilde 
karşılama töreni yapılacaktır : 

1. — Nazilli Erkek öğretmen Okulu önünde, 
26 . 1 . 1972 Çarşamba günü saat 15,00 de karşı
lanmak için teftiş düzeni ve sırası alınarak bek
lenecektir. 

2. — Karşılama töreninde belediye bandosu, 
ilk ve orta dereceli okullarımız, Millî Eğitim, 
millî bayramlarımıza katıldıkları gibi, Öğret
men Okulu önünde karayolu asfaltına paralel 
sağbaş Denizli yönde teftiş düzeni alacaklardır. 

3. — Ayrıca karşılama törenine sayın Nazilli 
Kaymakamımız, siyâsi partiler, esnaf dernek-
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leri ve sendikalar, bütün resmî dairelerin âmir 
ve memurları, özel sektördeki kuruluşların men
supları katılacaklardır. 

4. — Tören komutanı, Lise Beden Eğitimi 
öğretmeni Cemalletin Büyükçoban'dır. 

5. — Takdim ve teftişi müteakiben sayın va
limiz, Kaymakamlık Makamını şereflendirecek
ler dir. Bu nedenle kortej, demiryolu köprüsü 
altından ve istasyon meydanından, hükümet ko
nağı önüne gelecektir. 

6. — Konaktaki iş nedeni ile karşılamaya gi-
demiyen bütün memurlar ve görevliler hazır 
bulunan iş sahipleri, Konak önünde karşılama 
yapacaktır. 

Sayın Valimiz, bilâhara Belediye Başkanlığı
nı ziyaret buyuracaklardır. 

Kortej, Kız Enstitüsüne giden bulvardan, 
Atatürk Bulvarına giderek belediye binası önü
ne gelecektir. 

7. — Belediye yönünde şehir bandosu eşli
ğinde karşılama ziyareti, müteakiben de Aydın 
ilimize uğurlanacaktır. 

Bu nedenle, ilk karşılamaya katılan heyetle
rin Belediye yönünde hazır bulunmaları mat
lûptur. 

8. — Kortejin Nazilli şehrinden çıkışı, Hürri
yet Caddesini takiben olacaktır. 

Trafik ekibimiz, devriyeler ve karşılama he
yetimiz, ilçe sınırına kadar izleyecektir. 

9) Bu programın belediye hoparlöründen 
ilânı, teksir edilmiş olarak özel ve resmî kurum
lara dağıtılması, karşılama töreninin yapılacağı 
öğretmen okulu önüne davet, duyurma ve gö
revlilere talimat sayılmış olup, Aydın Valiliği 
makamının .25.1.1972 gün ve Yazı İşleri Büro 
Şefliği 50/200 ısayılı buyrukları uyarınca düzen
lenmiştir. 

S5 . 1 . 1972 
Kemal Dioğaın 

iNiazillü Kajyîmıal'ialmı 
Dağıtım : Gereği için devaire, bilgi için As

kerlik Şube Başkanlığına, Cumhuriyet Sevcılı-
ğma. 

Sayın üyeler, 
Programı meydanda dinledim. Karşılama

nın yapılacağı yer olan öğretmen okulunun önü
ne, halkı durmadan nakleden belediye otobüsü
ne binerek gittim. İSaalt Ibirhayli ilerlemişti; 
14,30 olmuştur. 

'Törene bir (kısım halk, ilkokullar, ortaokul
lar, liseler, kız enstitüsü, öğretmen okulu öğ
renci temsilcileri, bandoları, izcileri, mehter ta
kımları, folklor ekipleri, flüt takımları, kendi 
özel giysileriyle katılıyorlardı. Ayrıca daire 
müdürleri, memurları, bâzı öğretmenler, özel 
tsşekkül ımensuplajrı da gelmişlerdi. 

Tören yerinde birhayli bekledik. Bu arada 
yer yer kümeleşen halkın arasına girerek onları 
dinledim. Hiçbirisi bu tip merasimleri benimse
miyor. Bunu tertibedenlere de, ettirenlere de 
iyi şeyler söylemiyordu. 

Sayın Kirtötepe'nin Çubuk'ta, yani Burhani
ye nahiyesinde orta ve ilkokullarca karşılan
dığı, Kuyucak'ta da aynı merasimin yapılacağı, 
binaenaleyh, ancak 17,ı0047,30 sıralarında Na
zilli'ye gelebileceği duyuruldu. Biz, valiyi bu 
kadar beklemekten usanarak ayrıldık. Sonra 
işittik ki, 12 yaşlarında bir ilkokul çocuğu bu 
kalabalıkta merasimin kurbanı olarak trafik ka
zası sonucu hayatını kaybetmiş. 

Sayın üyeler; 
Mübalağasız söylüyebilirim ki, bütün Nazilli 

halkı tören sırasında meydana gelen bu trafik 
kazasının etkisi altında bayramı geçirdi. Belki 
bu merasim hazırlığından Vali Kirtetepe'nin, 
haberi olmayabilir, ama onun bilmesi, hem de 
çok iyi bilmesi lâzım gelen bir husus var, Baş
bakanın illere gönderdiği bir genelgeyle, karşı
lama 've uğurlama törenleri yasaklanmış. Hattâ 
geçen gün sayın Başbakan Fransa'ya giderken 
bile bir uğurlama törenine iltifat etmemiştir. 

O halde, vilâyette valiyi karşılama için 
25 . 1 ; 1972 gün ve Yazı İşleri Büro Şefliği 
50/200 sayılı emri Denizli'ye doğru uzanan ka
rayolu 'şeriti üzerindeki bucak ve ilçelere uilaş-
tıran gayretkeş yetkili kimdir? Vali Kirtetepe 
Ankara'dan hareketini bildirdiyse, karşılama ve 
merasim yapılmamasını da bildirmeliydi. 

Ege topraklarını düşman çizmesinden kurta
ran vatan kahramanı liderlere büe merasim ya
parak karşılamaiın göstamelik olacağına iııı-
nan Türk halkını böylesine gayrisamimî, moda
sı geçmiş merasimlere katılmaya hiç kimse zor
lamamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım: 
Bir noktada Meclis olarak, ^Hükümet ola

rak iÇök dikkatli olmaya mecburuz. Buerün, Ihem 
icra organının emirlerini ihiçe sayarak ikundaik 
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layan, hem de onlara yaranmaya çalışan yavan 
(kişiler vardır. Her devrin m. güzide adamı du
rumunda olan bu marifet sahipleri millet ola
rak kalkınma çabalarımızın ayakbağı duru
mundadırlar. 

Bunların kendi çıkarları için dünyada yapmı-
yacaMarı hiçbir iş yoktur. O halde, sırası gel
dikçe Devlet yönetiminden bunları, bu zihniyet
teki kişileri teker teker ayıklamak gerekir. 

Merakla Sayın içişleri Bakanından soruyo
rum: Başbakanın emirlerine, arefe günü kaldı
rıldığı Sosyal Sigortalar Hastanesinde hayata 
gözlerini yumarak bayram günü fakir ailesini 
yasa bürüyen yavrunun ölümüne, bütün okulları 
seferber ederek çocukların karne almalarına 
mâni olan, bu tatil gününde öğretmeni, öğren
ciyi, dairedeki memuru huzursuz eden, bir öl
çüde malî külfetlere de sebebolanlar hakkında 
acaba ne yapacaklar 

BAŞKAN — Sayın Avşarğil, süreniz doldu 
efendim. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Reform önce zihinlerde, zihniyette yapılma
lıdır. Basit olaylarla bil© olsa bu 'anlayışa çelme 
takmaya çalışan zavallı büyüklük hastaları ve 
bu hastalara uşaklık yaparak ayakta durma sıt
masına tutulanlar artık Türkiye'de idari kad
rolar dışında bırakılmaya mahkûm edilmelidir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 
2. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in Dev

let dairelerinde yapılan israflar konusunda gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hümü Biçer, Devlet daire
lerimde yapılan israflar konusunda gündem dışı 
söz istemişsiniz. Sizden de beş dakikayı aşma
manızı rica ediyorum. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sayın Başkan, 
çok değerli arkadaşlarım; 

Ülkemizde malî bir krizin mevcudolduğu he
pimizin yüksek malûmlarıdır. Yüce Meclisler 
ve tüm yöneticilerimiz bu krize bir çare bulmak 
için hummalı bir faaliyet içindedirler. Bu cüm
leden olarak, Hülriimetimiz 'bir sürü kanun 
tasarılarını Meclislere sevk etmiş, bir kısmı ha
len komisyonlarda müzakere halindedir. Âdeta, 
tabiri caizse, uçan kuştan vergi almanın çare
lerini arıyoruz. Hattâ bütçede dahi kısıntılar 
yapma yetkisini Hükümete tanıma temayülü 
Bütçe Karma Komisyonunca benimsenmiştir. 

4 . 2 . 1972 O : 1 

Yeüi yeni vergiler ihdası ile krizden kurtul
maya çalışmak hal çaresi değildir. Esasen, ver
gi tarhı acizliğin ifadesidir. Maliyeciler bunu 
böyle söylüyor. 

Devlet yönetiminde asıl maharet, Devlete ye
ni yeni gelir kaynaklan bulmaktır. Bu meyaıı-
da tasarruf ve israf üzerinde çok dikkatle dur
manın lüzumuna inanıyorum. Ülkemizde kanaa
timce üzerinde en az durulan bu iki konudur. 
Aslında kurtuluşumuz biraz da bu mevzulara 
eğilmemize bağlıdır. 

Bugün esefle şunu müşahedeye mecburum İki, 
Devlet malı deniz görüşüyle hareket olunmak
tadır. Bugün içinde bulunduğuraıuz şu mukad
des çatı içindeki israfı hiç düşündünüz mu? Bir 
gündem kitap halinde her gün basılır, bütçe 
müzakerelerinde kapağı dahi açılmıyan yüzlerce 
baskılar yapılır, tonlarca kâğıt israf edilir. Bu
na pratik bir çare aranmaz. 

Biliyorsunuz birkaç gün önce bir bayram ge
çirdik. Bu bayramda acı müşahedem şudur: 
özel kanunlarla makam sahiplerine tahsis olu
nan arabalar âdeta bir çiftlik arabası gibi ço
luk - çocuk, eş - dost ve yâren taşımaktaydı. 
Hattâ üzerinde «Resmî hizmete mahsustur» ya
zısı bulunan her türlü vasıtalar bayram ziyaret
lerinde fütursuzca kullanılmaktaydı. Bu araba
ları kullananlarda, özel araba sahiplerinden çok 
daha bir rahatlık vardı. Hattâ bu arabaların 
şehirlerarasında dahi özel maksatlar için kulla
nıldığı ifade edilmektedir. 

Bir makam 'sahibinin özel makam arabası ile 
özel yüksek okula ders vermek suretiyle para 
kazanmaya gittiği ifade olunmaktadır. Hepiniz 
hatırlarsınız; müteveffa bir eski bakan kendisi 
bulunmadığı bir sırada eşlinin makam arabasına 
binmesi nedeniyle bakanlıktan uzaklaşmaya 
mecbur edilmişti. 

Bir kısım ziyafet ve seyahatlerdeki israflar 
kulaktan kulağa fısıldanmaktadır. Tasarrufu 
evvelâ kendi bünyemizde yapıp, diğerlerine ör
nek olmak zorundayız. 

Kastım, kimseyi özel surette tenMd etmek 
değildir. Umumi bir yaraya parmak bastığımı 
zannediyorum. Saym Hükümetin tasarruf ve 
israf üzerinde biraz daha titiz davranmasını is
tirham ediyorum. 

Her sene Şubat ayı içerisinde Devlet daire
lerinde artan tahsisatların sanki başka bir yer-
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den mal kaçırıyormuşcasına fütursuzca harcan- | 
dığım esefle müşahede etmekteyiz. Sayın Hü
kümetin bu konular üzerinde biraz daha titizlik
le duracağına inanıyor, Yüce Meclisinizi saygı 
ile selâmlıyorum. (Alkışlar) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Diyarbakır'daki yakacak sıkıntısına dair gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Değer, Diyarba
kır'daki yakacak sıkıtlsı hakkında. Be? dakika
lık süreyi aşmamanızı rica edeceğim. 

HASAN DEĞER (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan ve muhterem larkadaşlar; 

Doğu ve Crüne'y - Doğu illerinde bütün şid
detiyle hüküm süren soğuk hava hayatı tama
men felce uğratmıştır. Bâzı illerimizde kar ka
lınlığının bir metreyi iaştığı ve ısının da sıfırın 
altında !20 ilâ 130 ıderece aralarında devam etti
ği sırada Ihalk yakacak odun ve kömür sıkın
tısı çekmektedir. 

Bu nedenle Hükümetimizin (tedbir aldığı de
nilmekte ise de, bu Itedbirler henüz Imahalline 
ulaşmamıştır. Bu yakacak sıkıntısını bertaraf 
etmek amacıyla Hükümetimizin aldığı tedbir 
nedir ve halkın yakacak ihtiyacı kısmen olsa 
dahi giderilmiş midir?, 

Sayın arkadaşlar, şu anda Diyarbakır'da 
(kundakdaki bebekten yaşını doldurmuş ihtiya
ra kadar yüzlerce imsan yakacak bulamamak
tan dolayı (mukadderatlarına terkedilmişlerdir. 

Kâinatın mihverini teşkileden insanoğlu 
mevcut varlıkların en »aziz olanıdır ve âlemler 
içinde lâlemler şeklinde genişleyen muhayyele 
ve zekâsı ile herşeyde muktedirdir. Ancak, şim
di insanoğlu mihverlik sıfatını kaybederek, 
«orman, bitki daha kıymetlidir» gerekçesi ile 
ondan 'üstün gör'ülüyor ve soğuktan mustarip I 
olmasına yardım ediliyor. I 

Diyarbakır halkınım yakacak ihtiyacı için 
bu yıl 50 bin ster odun tahsis edilmiş olması ne
deni ile bu emval yakacak »değil, (tutuşturmaya 
dahi /kâfi gelmediği hakikati sayın valinin iti-
raflı beyanından da anlaşılmıştır. 

100 ibin nüfuslu komşu Ibir ilimize 100 bin 
ster odun tahsis edilmesine rağmen, Diyarbakır 
150 bin nüfuslu olduğu halde |50 bin ,'ster odun I 
tahsis ediliyor. Vilâyetin Valisi iftiharla Tem
muz 1971 tarihinde 50 bin ster odunu şehir ih
tiyacına kâfi görmek (suretiyle protokolü im- I 

] zalıyor. Dolayısiyle Diyarbakır halkına büyük 
katkıda bulunduğundan bahsediyor. Bunları 
demekle hangi katkından söz etmiştir? 

Bu itibarla, halk ihtiyacına tahsis^ edilen 
odunların kâfi gelmediğinin bilâhare farkına 
varıp, çareyi, mesuliyetten kurtulmak için, 
27 . 12 . 1971 tarihinde durumu bir telgrafta 
sayın 'Orman Bakanına arzetmekte arıyor ve 
bununla da vazifesini yaptığını kabul ettirme
ye (çalışıyor. Bu lyüzden Ihalikm, camilerde bu
lunan tabutları dahi yakmak için götürdüğü 
bir vakıadır. 

Tahsis edilen >50 bin ster lodunla amcak res
mî daire, fırın, hamam otel, ve valinin tevec
cühünü kazananlar ile politika çıkarcılarının 
ihtiyaçları ön plânda ıgiderilmiştir. Asgarî 20 
bin hane açıkta kalnuştır. Bu yönde de sözü 
hiçbir makamda nazara alınmayan geniş halk 
tabafkası ise soğuktan perişan ve heder olmuş
tur. 

Bulunduğunu beldenin yıllık yakacak ihti-
tiyacını kestiremiyen, bu yüzden halkın soğuk
tan mustarip olmasına yol açan vilâyetin yan
lış tutumu olmuştur. Zira ışehrin yıllık yakacak 
ihtiyacı 160 bin |ster odundur. Bu iancak İSO bin 
ton odun olur ki, hamıebaşma 1,6 ıton odun (dü
şer. Dolayısiyle odunun vilâyet kanalı ile (değil, 
bu işle iftigal eden maJhrukatçıkır derneği 'üye
leriyle, her yıl lolduğu gibi, nakliyat yapılmalı 
idi. 

Halkın ihtiyacı zamanında temin edilmediği 
I için, odun alamayan vatandaşlar kavak ve sö

ğüt odununun tonunu '500 liraya dahi laümaikta 
güçlük çekmektedirler. 

Diğer taraftan ıda, orman içi yollarının ya
pılmaması nedeni ile her yıl yüzbihlerce ster 
enkaz odun ormanlarda çürüyüp toprağa ka-

I nşmaktaidır. Böylece hem Haizine ızarar görmek
te, hem de vatandaşım ihtiyacı karşılanmamak-
tadır. 

İHalkın yakacak ihtiyacınım en kısa, yoldan 
temin edilmesi ile, soğuktan heder olmuş hem
şehrilerimin dertlerinin halli için ilgili makam
ların dikkatini çeker Yüce Meclisi saygı ile se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Yılmaz?.. Yok. 
Söz isteğinden sarfınazar etmiş oluyor. 
Sayın Kargılı, memurların Personel Kanu

nundan doğan 9 aylık maaş farkları konusunda 
I söz istemişsiniz. Buyurunuz efendim. 
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4. — İçel Milletvekili Celal Kargilı'nın, me
murların Personel Kanunundan doğan 9 aylık 
farkları hakkında gündem eZm demeci. 

CELÂL KARGILI (içel) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, 

Bugün memurların Personel Kanunundan do
ğan ve kanuni hak halin© gelmiş olan 9 aylık 
biriJkmiş maaş farklarının ne zaman ödeneceği, 
yahut da bu farkların memurlara ödenip ödene-
miyeceği henüz Parlâmentomuzun ve bütün 
Türk Milletinin meçhulü bulunmaktadır. 

Hükümet Başkanı Sayın Nihat Erim, kendi
sine yönelttiğimiz bu konudaki yazılı bir soru
muza, 15 . 11 . 1971 tarihinde verdiği cevapta 
aynen: «Hükümetimiz, Devlet memurlarının 
Mart - Kasım 1970 devresine ait birikmiş maaş 
farklarının ödenmesini gerçekleştirecektir. An
cak, mevcut bütçe olanakları bu farkların 1971 
malî yılma ait Devlet harcamalarının kesinlik 
kazanmasından ve 1972 bütçe tekliflerinıin de
ğerlendirilmesinden sonra bu konuda bıir ödeme 
plânı hazırlanarak söz konusu ödemelerin ne za
man ve hangi esaslar dâhilinde yapılacağı tes-
bit edilecektir.» demesine karşılık, aynı Hükü
metin Sayın Maliye Bakanı Sait Naci Ergin, 
Başbakanın yukarda önerdiği hususların tam 
sonuçlanması sırasında verdiği demeçlerde, mil
lete bu farkların ödenmesinin imkânsızlığını an
latmak istemiştir. 

Sayın milletvekilleri, 
Parlâmentodan kanunlar tatbik imkânı olup 

olmadığı tesbit edildikten sonra çıkarılacağına 
ve Parlâmentodan tatbik imkânı olmıyan kanun
lar çıkarılmıyacağma göre ve yine Parlâmento
dan kanunlar göz boyamak, insanları ümitle ya
şatmak, insanı hayale kaptırmak yahut da mil
leti şaşkına çevirmek için değil, tatbik edilmek 
içlin çıkarıldığına göre, memurların bugün 9 ay
lık maaş farklarının ne zaman verileceğinin açık
lanmasının şart olduğunu istemek bizim de el
bette hakkımızdır. 

Sayın arkadaşlar, 
Memurların maaş farklarına İlişkin kanunun 

çıkışı üzerinden bir yıl gibi bir zaman geçmiş 
olmasına rağmen, Maliye Bakanının verdiği de
meçlerde bu kanunun tatbik imkânının bulun
madığını vatandaşlara ihsas ettirmeye çalışması 
ve Hükümetin de bu kanunun tatbiki için hiçbir 

çabada bulunmaması karşısında vatandaşlar, 
Parlâmentodan çıkan kanunların tatbik edilip 
edilemiyeoeğine dair bir tereddüdün içerisine 
düşürülmüş bulunmaktadırlar. 

Parlâmentodan çıkarılan bir kanunun tatbik 
edilip edilmiyeceğine veyahut da ne zaman tat
bik edileceğine dair ne Hükümetin ve ne de Par
lâmentonun kesin bir şey sıöyliyememesi dünya 
parlâmento tarûhinde belki de eşine uslanma
mış bir olay olmaktan da uzakta Parlâmentonun 
otoritesi yönünden üzerinde, hassasiyetle durul
ması lâzımgelen bir noktadır. 

Bugün yüzbinlerce memur, çıkarılan bu ka
nuna dayanarak yüzbinlerce taahhüt altına gir
miş, borçlanmış ya da hayatını buma göre tan
zim etmiştir. Kanunlar çıktıktan yıllarca sonra 
değil, kanunda belirtilen yürürlük tarihinden 
itibaren tatbik edileceklerine göre, yüzbinlerce 
memur vatandaşı ilgilendiren ve onları türlü 
taahhütler atına sokan bir kanunun tatbik tarihi 
ve tatbik olanağının ne olacağının muallâkta 
bırakılması Parlâmentonun ve Hükümetlerin va
tandaşlara karşı olan siyasal sorumluluklariyle 
asla bağdaşmıyan bir davranıştır. 

Yine bugünkü hayat pahalılığı karşısında 
halkımızın en fukara kesimi haline gelmeye baş-
lıyan ve katlanılmıyacak mahrumiyetler içeri
sinde hayatlarını ve ödevlerini devam ettirmek 
mecburiyetinde kalan memurları normal bir dü
zeyde yaşama olanaklarına kavuşturamadığımız 
takdirde Devlet çarkının sağlam ve tam işliye-
oeğini iddia etmek asla mümkün değildir. 

İşte yukardan beri saydığımız nedenlerle, 
Hükümetin ve Parlâmentonun biran önce bu so
runa bir çözüm yolu getirerek memurlara bu 
farkların ödenmesini sağlaması, hiç olmazsa ka
mu kesiminde çalışan yüzbinlerce memur ve on
ların ailelerinin bir müddet olsun rahat nefes al
malarını sağlıyacaktir. 

Bu nedenle, Hükümeti bu konu üzerine eğil
meye ve siyasi parti yöneticilerini de bu husu
sun gerçekleşmesi için Hükümet nezdinde teşeb
büse geçmeye davet eder, Yüce Meclise saygıla
rımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Rasim Cinisli, Erzurum 
ve havalisinin yakacak ihtiyacı hakkında gün
dem dışı söz istemişsiniz. Buyurunuz efendim. 
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5. — Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli'nin, 
Erzurum ve havalisinin yakacak sıkıntısı hak
kındaki gündem dışı demeci ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakam Nezih Devres'in cevabı. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, 

Üç ay kadar önce Yüksek Huzurunuza çık
mış, Erzurum ve çevresindeki yakacak sıkın
tısından bahsetmiştim. O zaman Erzurum'a ilk 
kar yağmıştı. Doğu bölgesini kış etkisi altına 
almıştı. Aradan üç ay geçti, bugün kış yurdu
muzda felâket haline gelmiştir. Ve ancak üç ay 
sonra, sayın Hükümet daha iki gün önce top
landı ve karakışla mücadele kararlarını Yüce 
Milletin huzuruna sundu. 

Bugün konu bir seçim ıböllgesi problemi 
olmaktan çıkmış, bir milletin problemi haline 
gelmiştir. 

Ataların söylediği; «Perşeımbenin gelişi 
çarşamibadan bellidir», deyimine uygun bir 
mantığa uymıyan Devlet idaresi, bugün mil
letle beraber büyük bir sıkıntının karşısm-
dadır. 

Medeni gelişmenin ilk şartı zannediyorum 
ki, medenî mantığa, medenî anlayışa sahibol-
maktır. Ateş, bacayı sardıktan sonra çare ara
mak nafiledir, önemli olan ateşin binaya yak
laşmamasını teımin etmektir. Bu^ün bu sıkın
tıyla karşı karşıyayız. Kış olağandır, her yıl 
yurdumuzu tehdit eden bir hâdisedir, ya
kacak sıkıntısı bilinen şeydir. Hükümetin bu
güne kadar bu ihtiyaca cevap verememiş olma
sını, insafsız bir tenkidden kaçınmak suretiyle, 
bu endişeyi yaşamak suretiyle müsaadenizle 
arz edeyim ki, tamamen bir Hükümet kusuru
dur. Bugünkü sıkıntıda büyük ölçüde Hüküme
tin payı vardır. 

iSayıiı Hükümet tedbirler manzumesi içeri
sinde üretimin artırılmasından bahsetmektedir. 
Ve üretimito artırılması için de fazla mesai ya
pan işçiye prim ödemeyi vadetmektedir. 

Mulhterem arkadaşlarım, takdir edersiniz ki, 
el-ayak tutmıyan bu soğuk günde iki kazma 
fazla vuran insana prim ödemekle üretimi ar
tırmak imkânsızdır. Kömür ocaklarının teknik 
imkânlarını artırmak lâzımdır ki, üretim artmış 
olsun. Bugün Hükümetin alacağı bu türlü bir 
karar ve tedbir zannediyorum M, kış geçtik

ten sonra ancak tesirini gösterecektir. O da na
file bir gayretten ileriye gidemiyecektir. 

Mulhterem arkadaşlarım, ikinci dikkatimizi 
çeken konu, karakış başkent sokaklarına inme
dikçe ilgililerin uyanmamış olmasıdır. Kış üç 
aydan beri Türkiye'de hükümrandır. HaUbuki 
sayın Hükümet, ancak başkent sokaklarında 
ızdırabı ve sıkıntıyı yaşıyan halkla beraber duy
muş, o suretle tedbir almaya yönelmiştir. Ted
birler de demin ifade ettiğim ölçülerde alın
mıştır. 

Bu görüşe de iştirak edemiyor ve Türk hal
kının gönlünün dileğine tercüman olduğumu 
zannederek ifade etmek istiyorum ki, nasıl M, 
Bitlis dağlarında şehir çeteciliği için kamp kur
muş eşkiyanın varlığından haberdar olmıyan 
hükümetler, Ankara ve istanbul sokaklarına in
diği gün eşkiyanın varlığından haberdar ol-
muşlarsa, nasıl ki, bu türlü tehlikeler yolkesen 
haline geldikten sonra uyanmışlarsa karakışla 
mücadele etme iradesini ifade eden Hükümet de 
aynı mantık içerisine girmiştir. Karakış Doğu
da, kışı ağır geçen yörelerde özellikle mevcut
tu. Bunun için hiçbir tedbir alınmamıştır. Er
zurum'un 45 bin ton kok kömürüne ihtiyacı ol
duğu halde ancak 20 bin tonu gönderilmiştir. 
Israrlı taleplere rağmen 2 bin ton daha gitme
miştir ama, Ankara'nın ihtiyacı için 25 bin ton 
kömürün, Sayın Bakanın ifadesiyle, hazırlanmış 
olduğunu biliyoruz. 

Başkentin sıkıntıya düşmesini arzu etmeyiz, 
ancak bir Devlet yöneticisinin tefrik yapmadan 
en ücra köşelerin de sıkıntısına çare bulma gay
retini göstermesi 'tabiîdir ve bu ölçüler içinde 
hizmet etme mecburiyeti vardır. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim. 
RASİM CİNİSLİ (Devamla) — Sayın Baş

kanım, ikazınıza uyarak sözlerimi! bağlıyorum. 
Halkın felâketi üstünde ikbal kurmak ilsti-

yen kimseler vardır, karaborsacılar vardır. 
Bunlarla mücadele etmek de Hükümetin vazi
fesidir. 

Kısa mâruzâtımı bağlıyor, Yüce Heyetinizi 
saygiyle selâmlıyorum. 

Teşekkür ederim. (D. P. sıralarından alkış
lar). 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NEZİH DEVRES — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABÎÎ KAYNAKLAR BA

KANI NEZİH ÜEVRES — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri, 

Erzurum Milletvekili Sayın Rasim Cinisli'-
nıin konuşmalarını büyük Ibir ıdikkat ve ilgiy
le dinledim. Hemen şunu ifade edeyim ki ken
disiyle hirkoç hususlarda mutabıkız. Hakika
ten vatandaşımızın vatandaş olabilmesi için 
medeni ihtiyaçlarının zamanında karşılanma
sı lâzım. Bunu kaibul ediyoruz ve önümüzde
ki mevsimde bu sürekli şartların tekevvün 
etmemesi ve çok daha fazla kömürü ihtiyaç 
sahiplerine arz etmek için lâzım gelen tedbir
leri şimdiden almaya 'başladığımızı arz ©de 
rim. 

Erzurum'un hususi haline gelince, zanne
derim aramızda birkaç Hakanı farkı var. Yurt
taşlarımıza tahsis edebildiğimiz (kömürün mik
tarını, eksikliğini kabul etmekle 'beraber şunu 
ifade edeyim ki, Erzurum'un ilk kontenjanı 20 
ton tondu. Buna bin ton daha ilâve edildi, 
sonra iki bin ton daha ilâve edildi ve bugün 
sevk edilmiş iolan kok 22 028 tondur. 

IBundan başka, taşkömür olarak Erzurum 
şehrine 15 bin ton (kontenjan ayrılmış, 15 bin 
ton sevk edilmiş ve forada depomuz olduğu için 
sevkiyatın siparişe dayanması aranmamış ya
ni, depoda kömür mevcut ve parasını veren 
aûaJbiliyor. Bugün ancak 7,185 Ibin ton parası 
mukabilinde teslim edilmiştir. Yoksa depoda 
taşkömürü vardır, kok kömürü değil. 

Ayrıca, Aşkale'deki linyit ocaklarımızdan 
günde 150 ton üretilmekte, bunun 75 - 80 tonu 
yakacak olarak tahsis edilmekte ve gerisi toz 
kömürü olarak T>iriket yapılmak üzere fab
rikaya tahsis edilmektedir ve fbiriket fabrika
mız da günde 30 ton biriket yapmaktadır. 

Bunun dışında, özel sektöre ait Balkaya 
özel linyit ocağı vardır ki bunun da şimdiki 
üretim (kapasitesi 30 bin tondur. Bunun da 
Erzurumlu vatandaşlarımızın hizmetine arz 
edilmiş olmasını temeni eder ve tahmin ede
rim. 

iSözlerimi bir sonuca hağlamak üzere, ko
nunun ehemmiyetini takdir ediyoruz. Gelecek 
sene bugünkü olayların tekerrür etmemesi için 

lâzım gelen tedbirlerin büyük bir kısmını al
mış olacağımıza inanıyorum; fakat Erzurum'a 
yola çıkmış trenîieride kömür olduğu gibi, taş
kömürü de depomuzda vardır, vatandaşlarımı
zın istifadesine arz edilmiştir. 

Saygılarımla arz ©derim. 
IBAŞKAN — Blaşlkanllıığun sunuşları vardır, 

şurası (idle okutoyoTUm eifısndiian. 

6. — Vazife ile yurt dışına giden Tarım Ba
kanı Orhan Dikmen'e, Orman Bakanı Selâhattin 
İnal'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/738) 

IBAŞKAN — Cujmlhurfbajşfeanîliığı tezteeır'eöi var
dır, dkuftuyötraJm. 

Millet {Mtefâil IBiaşkaJnlığıtnja 
Va '̂tfe l e yurt dışıma giHan Taaıim Safkanı 

Brfaf. I>r. M. Ortan DıılklmenUn dBaılüşümie (kadar; 
Tarım Blalkanılıığnınıa, Onman Balkanı Prof. Selâ-
faafötrita İmarın1 vekillik ©taı^Mm, Başbakanın 
Itiefkfflüfi üzenime, uygun ĝ önülimüş oMuğumu arız 
©'derilim. 

Oeivdet (Sumay 
(öuimhuirbıaşlkanı 

IBAŞKAN — BiiÜgifcıinlze sunulur. 

7. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'
ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-
kmdaki 3/307, 308, 309 ve 310 numaralı dosya
ların, tekemmül ettirilmek üzere Başbakanlığa 
iade edilmesine dair Anayasa ve Adalet Komis
yonu Başkanlığı tezkeresi. 

(BAŞKAN — Aayaaa ve Adaüteıt Karoma Ko-
mlisyomu tezkeınaai vardır, okutuyorum. 

Yüksek Bıaşikanllığa 

(B^lbak'anlığın 1 . 7 . 1970 tarfh ve 6/2-6137, 
6/^0138, 6/2-139, 6/2-6140 sıayıllı te^ietolime 
'bağlı olanak göndJertilem Tekirdağ IVCiilıleltîvieikıili 
Yılim/az ADpasıllan'ım yasıaimıa dokuınullmıazihğıınım 
kaflldıırilmıaJsı halkkıımdalM 3/307, 3/308, 3/309, 
3/310 esaJs kayılt nolu dosyaüıar, Anayasa ve 
Ada/M Karmıa Kûımlisyionu tarıafııudan teşkil olu
dan 4 moilu İhzari Kbimüisyoncıa teltlkük v© müiza-
ker© olundu. 

Mezkûr ıdoısty.alann 'suç deJlilUıeoli «odanrölk gfoıs-
terliüen gazeteleri ihltdlm effemıediklerli gösrtiMüL 
ğüaıden, itekeımımül ©tfciriMikben sonra ihaarü 
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Komfisyona veritoasMn teımimli için Boştbakan-
ilıgıa göaudı©riilimıei3iiınıe karar verilmiştir. 

ıSayıgıyüJe ısunulur. 
Anayasa ve Adalet 
Karıma Kamisyanıı 

'Başkanı Y. 
®özsü 

Fuat Avcı 
((Denizli [MDüMieftrvelkllliı) 

BAŞKAN — BliliglerMze sımulur, gevreği 
yapılıaıoa t̂aır. 

8. — Cumhuriy&t Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, 1837 sayılı Bina Vergisi 
Kanununda değişiklik yapılmasına ve 206 sayılı 
Kanunun 3 ncü ve geçici 2 nci maddelerinin 
kaldırılmasına dair 2.7. 1964 tarihli ve 491 sa
yılı Kanuna ek 2 madde eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifinin, 59 numaralı Geçici Komisyon
da görüşülmesine dair İçişleri Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi. (2/291, 3/739) 

BAŞKAN — İki «jdet Geçici Komisyon tez
keresi vardır, okutuyorum,. 

Yüksek Başkamlığu 
Cumhuriyet Senatosu istamlbul "üyesi Mfiat 

öztütfkçine'nıin 1837 sayılı Bina Vergilisi Kanu
nunda ıdeğ&şilküük yapılmasına ve 206 sayılı Ka
mınım 3 ncü ve geçici 2 nci maidMeırainin kal
dırılmasına dair 2 . 7 . 1964 tarihli ve 401 sayılı 
Kanıma ek 2 mıaıdde ekTiemımıeısd hakkımdaki ka
nun ifcedalifi, ilgcii ibakaniık teınsileilsritaım iştira-
kiiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan müzakereler sonun-
ıda kanım teklifinin, «Vergi kanunlarını görüş
mekte olan 59 numaralı Oaçici Komisyon» daka 
işlerle ilgili görüldüğünden, mezkur teklifin İç
tüzüğün 27 mâ maddesine müsteniden adı ge
çen (59) numaralı Geçici Komisyonda görüşül
mesinin 'daihıa uygun olacağı mülâhazaisiiyle ve 
gereği yapılmak üzıere dosyanın Yüksek Baş
kanlığa sunulmasına kanar verilmiş olduğunu 
sıaygıllaırımlıa. iarz ©derim. 

İçişleri Komisyonu 
Başkanı Y. 

Sözcü 
Gümüşan© 

Mustafa Karaman 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, gereği 

yapılacaktır. 

Oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... Ka
bul e!tmtyenler... Kaibul edimişitdr. 

9. — Giresun Milletvekili Hidayet; tpek'in, 
2197 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin yürürlük
ten kaldırılması ve Şebinkarahisar'ın tekrar il 
haline getirilmesi hakkındaki kanun teklifinin, 
54 numaralı Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair İçişleri Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. 
(2/602, 3/740) 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonu Başkanlığı
nın diğer teızkeô esiini okutuyorum. 

Yüksek Bıaışkanîığa 
Giresun Müüe'tvekiüi Hidayet İpek'dn, 2197 

sayılı Kanunun 8 nci maddesinin yürürlükten 
ksıldırıHmıası ve Şefodınkarialhîsar'm tekrar il ha
line getirilmesi hakkındaki kanun teklifi, Ko
misyonumuzda (görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapıilan müzakere neticesin
de, tekliflin; 'Genel Kurulun 3 . 9 . 1971 tarihli 
161 nci Birleşiminde, (yeniden il ve ilce ihdası* 
na mütedair, idari taksimatla ilgili ıtekldsfleri gö
rüşmek üzere) kurulması ka'bul edilen (54) nu
maralı Geçici Komisyonda gMşülmesıimlin diaJha 
uygun olacağı mülâhazasıilyle, tçtüzfüğün 27 nci 
maddesine müsteniden «ıda gecem (54) mıuaMiara-
h Geçici Komisyonda görüşülmek ve gereği ya
pılmak üzere dosyanın Yüksıek Başkanlığa su-
nulmasına kıarar verilmiiiş olduğunu sıaygılanm-
la arz ederim. 

içişleri Komiısyonu 
Başkanı Y. 

Sözcü 
Güaıüşane 

Mustafa Karaman 

BAŞKAN — Biüıglerinize sunulur. Gereği 
yapılacaktır. 

Oylammiıza sunuyorum. Kalbul edenler... Ka
bul etmnyenler... Kaibul edilmiştir. 

10. — Seyahat Acentaları ve Seyahat Acen-
talart Birliği kanun tasarısının havale olunduğu 
Ticaret, Adalet, Turizm ve Tanıtma ve Plân Ko
misyonlarından seçilecek 4 er üyeden teşkil olu
nacak bir geçici komisyonda görüşülmesine dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Erol Yılmaz Akçal'* 
m önergesi. (1/604, 4/254) 

BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanı ta
rafından verilmiş ıbir önerge vardır, okutuyo
rum. 
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Millet Meolsd Başkanlığına I ölunaıcak bir geçici komisyonda görüşülmesini 
Halen Ticıaret KonMsyonumda bulunan «Se- wz v e tekİ!İf ©derim. Saygılarımla. 

yahat Acıeıııtıaları ve iSeıyahaıt Acenbalıaırı Birliği - Erol Akçal 
kanun tasarısı 1/604» ün önıemıine biniaen biran | Turaıam ve Tıamitana 'Bakanı 
cınoe sionıiiçlıapıımıaısı lamıaclylıe havafe olunduğu I BAŞKAN — Oylarınım (sunuyorum. Kabul 
Ticaret, Adalet, Turizm ve Tıanıltmıa ve Plân edenler... Kabul eitımiyenüer... Kıaibuî edilmiştir. 
koınıisyondiaırıırıldan ıseıgiıllscıek 4 er üyeden teşkil j Gareği yapılacaktır. 

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
1. — Hukuk usulüne dair sözleşmeye katıl

mamızın uygun bulunması hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/340) (S. Sayısı : 449) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Gündemin (Birinci görüşmesi yapılacak iş
ler) bölümünde bulunan Hukuk usulüne dair 
söyleşmeye katılmamızın uygun bulunması bak
ılanda kanun tasarısının önemine binaen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Dışişleri Komisyonu Başkanı 

Ankara 
Orhan Alp 

BAŞKAN — ilgili Komisyonun ve Hüküme
tin yerlerini almasını rica ediyorum. 

Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Raporun okunması hususunda bir istek vâki 

olmadığı için raporun okunmaması hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Rapor okunmıyacaktır. ^Maddelere geçil
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilMe görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Hukuk Usulüne dair Sözleşmeye katılmamızın 

uygun bulunması hakkında kanun tasarısı 
Madde 1. — 1 Mart 1954 tarihinde Lâhey'de 

akdedilen Hukuk Usulüne dair sözleşmeye ka-
tilmamız uygun bulunmuştur. 

(1) 449 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

BAŞKAN — Okunan madde üzerinde söz 
istiyen sayın üye?.. Yok. Okunan maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü-

rürülüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

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

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tümü açık oylarınıza sunulacaktır efendim. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imzalanmış bıdunan hukukî ve cezai işler
de adlî yardım sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/345) (S. Sayısı : 450) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin (Birinci görüşmesi yapılacak iş
ler) 'bölümünde bulunan Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında imzalanmış bulunan hukukî 
ve cezai işlerde adlî yardım sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasa-

(1) 450 Sıra Sayılı basmayazı iutanağm so
mondadır. 
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rısınan önemine binaen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Dışişleri Komisyonu Başkanı 

Ankara 
Orhan Alp 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Kabul etmiyenier... KaJbul edil
miştir. 

Raporun okunması hususunda her hangi bir 
istek vâki olmadığı iejin raporun okunmamasını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenier... Rapor okunmıyacaktır. Maddelere ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenier... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya 
Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında imza
lanmış bulunan hukukî ve cezai islerde adlî 
yardım közleşmesinin onaylanmasının uygun 

bulunduğuna dair kanun tasarısı 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında, 25 Kasım 1968 tarihinde, Ankara'da 
imzalanmış olan hukukî ve cezai işlerde adlî yar
dım sözleşmesinin onaylanması uygun bulun
muştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist'iyen sa
yın üye ?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenier... Kabul edil
miştir 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenier... Kabul 
edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul . etmiyenier... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır. 
Aktarma ile ilgili kanunlara geçiyoruz. İlgili 

Bakanın yerini almasını rica ediyoruz. 

CENGtZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, bir önergemiz olacak, elinize geç
medi mi acaba? 

BAŞKAN — Hangi önerge efendim? 
CENGtZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

7 nci madde ile ilgili. Gelen kâğıtlarda. 
BAŞKAN — Bu, 506 sayılı Kanunla mı il

gili efendim? 
CENGtZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Evet. 
BAŞKAN — Böyle bir önerge intikal etme

miş Başkanlığa efendim. 
CENGtZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Kâğıtların arasındadır. 
BAŞKAN — Arattırayım efendim. 
önergeniz neye mütedair idi Sayın Yorul

maz? 
CENGtZHAN YORULMAZ (Ankara) —• 

7 nci maddenin öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
hakkında. 

BAŞKAN — Konusu nedir efendim? 
OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Sosyal Sigortalarla, 506 sayılı Kanun ile ilgili. 
BAŞKAN — Bu görüşme sırasında efendim. 

Belki önergeniz bulunamadı ama, görüşme sıra
sında. Aslında öncelik almış diğer işlerimiz de 
var. Bu da sırasını almış, önergeniz buluna
madığı için muameleye koyamıyorum, önergeni
zi yenilerseniz... 

CENGtZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Gelen kâğıtların 7 nci sırasında efendim. 

BAŞKAN — önergeniz bulundu efendim, sı
rası geldiğinde muameleye koyacağım. 

Aktarma kanunları ile ilgili komisyonun tem
sil edilmemiş olduğu anlaşılıyor. Hükümet, yet
kili memuru il© temsil edilmiştir. Komisyonu 
bekliyoruz efendim. 

3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mec
lisi : 1/584; Cumhuriyet Senatosu 1/43) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 457; Cumhuriyet Senato
su S. Sayısı: 34) (1) 

(1) 457 S. Sayılı bamayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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[BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum eftodim. 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Gündemin (Tüzük gereğince bir defa görü

şülecek işler) kısmında bulunan 457 S. Sayılı 
Devlet üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 
'önemime bmaen öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe Plân Komisyonu Başkanı 
Cilhat Biljgehan 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

Raporun okunması konusunda bir istek yok
tur, raporun okunmasını oylarımıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Raporun 
okunmaması kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üye?... Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kalbul etmiyenler... Kalbul edil
miştir efendim. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 
Madde 1. — Devlet Ünetme Çiftlikleri Ge

nel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelin 35.000 nci (Sosyal Trans
ferler) bölümünün 35.210 ncu (% 1 ek karşı
l ı l a r a maddesine 124 376 liralık ek ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (B) işaretli cetvelin 61.000 nci (Devletçe yö
netilen kurumlar hasılatı) bölümünün 61.110 
ncu (Döner sermaye gelirleri) maddesine 
12 376 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
im! edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 

bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza suhuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edik 
mistir. 

Tasan açık oyunuza sunulacaktır. 
4. — İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/576; Cumhuriyet 
Senatosu 1/46) (Millet Meclisi S. Sayısı : 458; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 37) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge gelmiştir, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin «Tüzük gereğince bir defa görüşü

lecek işler» kısmında bulunan 458 S. Sayılı ts-
tarafıu! Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısının önemine binaen öncelikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Cihat Bilgdham 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Raporun okunması konusunda bir istek var 
mı efendim?... Olmadığı için rapor okunmıya-
caktır. 

Tasarınım tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeler© geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 
fstanlbul Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

(1) 458 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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Madde 1. — İstanbul Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet-
velin rektörlük kısmının 22.000 nci «Yapı, te
sis ve büyük onarım giderleri) bölümünün 
22.811 nci (Yapı, tesis ve büyük onarım gider
leri) maddesinden (200 000) liralık ödenek dü
şülerek, adı geçen cetvelde yeniden açılan 
21.000 nci (Etüt ve proje giderleri) bölümünün 
21.811 nci (Etüt ve proje giderleri) maddesine 
olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — istanbul Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
Tıp Fakültesi kısmının ilişik cetvelde yazılı 
tertiplerine (2 500 000) liralık ek ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN *r- Ekli cetveli okutuyorum. 
Tasarıya bağlı cetvel 

Bölüm Ödeneğin çeşidi Lira 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(A/l) 

15.000 Kurum giderleri 2 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi kabul ettiğiniz bölümle birlikte 
oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İstanbul Üniversitesi 1071 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 72.100 ncü 
(Hazine yardımı) maddesine (2 500 000) lira 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe gfirer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Bu kanunu, Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oylarınıza sunulacaktır. 

5. — Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde değişiklik 
•yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karina Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu ba§-
•kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/574; 
Cumhuriyet Senatosu 1/45) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 459; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
36) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, onu da oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin «Tüzük gereğince bir defa görü

şülecek işler» kısmında (bulunan 459 S. Sayılı 
Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (B) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısının önemine bi
naen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Raporun okunmasını istiyen arkadaşımız var 
mı efendim? istenmemiştir, rapor okunmıyaeak-
tır. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiiyenler... Kabul edil
miştir. 
Hacettepe üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (B) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 
Madde 1. — Hacettepe Üniversitesi 1971 

yılı bütçesinin (A/3) işaretli cetvelin 36.000 nci 
(Borç ödemeleri) bölümünün 36.400 ncü (ilâ
ma bağlı borçlar «Bu ödeneği ilhtiyaç nisbetin-
de artırmaya Maliye Baaknı yetkilidir.») mad
desine, ihtiyaç- dolayısiyle yılı içinde Maliye 
Bakanlığınca eklenen (44 907 101) liralık öde-

(1) 459 S. Sayılı basma yazı tutanağın so< 
nuna eklidir. 
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nek karşılığı olarak adı geçen Üniversitenin 
1071 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cet
velin 72.000 nci (özelgelirler) (bölümünün 72.100 
ncü (Hazine yardımı) maddeisine (44 907 101) 
lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe /girer. 

BAŞKAN — Oylarınıza isunuyoruım. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Taisarının tümü açık oylarınıza sunulacak
tır. 

6. — Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/579); Cumhuriyet Sena
tosu 1/48) (Millet Meclisi S. Sayısı : 460; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 39) (1) 

BAŞKAN — Bir Önetfge vardır, okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin «Tüzük gereğince bir defa görü
şülecek işler» kısmında bulunan 460 S. Sarılı 
Ege Üniçersitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısının önemine binaen öncelikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

'Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Cihat Bİlgehan 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
'KaJbul edenler... Kabul etmiyenler... KaJbul edil
miştir. 

Raporun okunmasını istiyen sayın üye? Yok. 
istenmediği cihetle rapor okunmıyacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. 

Maddelere geçilmesini! oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 460 S. Sayılı basmayazı tutanğın sonu
na eklidir. 

4 . 2 . 1972 0 : 1 , 

Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 
Madde 1. — Ege Üniversiteli 1071 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
Rektörlük kısmının 14.000 nci (Hizmet gider
leri) bölümünde 14.442 nci (Diğer vergi, resim 
ve harçlar) adiyle yeni bir madde açılmış ve 
bu maddeye 17.200 liralık olağanüstü Ödenek 
konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınım sunuyorum. KaJbul eden
ler... KaJbul etmiyenler... (Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ege Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 
(özel gelirler) bölümünün 72.100 ncü (Hazine 
yardımı) maddesine 17.200 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... KaJbul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oylarınıza sunulacaktır. 

7. — istanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu 'raporuna idair Cumhuriyet Senato
su (ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi : 1/578; Cumhuriyet Se
natosu: 1/49) (Millet Meclisi S. Sayısı.- 465; 
Cumhuriyet Senatosu S. fiayısı [: \40) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi İBaşkanlığa 
Gündemin «Tüzük gereğince bir defa görü

şülecek işler» kısmında bulunan 1465 S. Sayılı 
istanbul Teknik üniversitesi 1071 yılı Bütçe 
Kanununa 'bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısının (önemine binaen 
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gündemdeki diğer işlere takdimen öncelikle 
görüşülmesini nrz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu {Başkam Y. 
İC. S. Edirne Üyesi 

Nafte Er&eneli 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler.. KaJbul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Raporun okunmasını talep eden arkadaşımız 
var mı efendim?., istenmediği için rapor ©kun-
mıyacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yak. 

Maddelere ıgeçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
KaJbul edenler.. Kabul etmiyenler.. KaJbul edil
miştir. 

(1) 465 'Sıra sayılı basma yazı tutanağın 
sonundadır. 
istanbul Teknik Üniversitesi 1971 tyılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde (değişiklik yapılması 

haklkında (kanun «tasarısı 
Madde 1. — istanbul Teknik üniversitesi 

1971 yılı Bütçe Kanununa <bağlı (A/l) ve',(A/2) 
işaretli cetvellerin ilişik ıcetvelde yazılı tertip-

ı lerine 1(3 '440 I00O) liralık ek ödenek verilmiştir 
BAŞKAN l— Ekli (cetveli Okutuyorum. 

Tasarıya bağlı (cetveller 
Bölüm Lira 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Relktörlülk 

(A/l) 

12.009 Personel giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 170 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Elektrik Fakültesi 

(A/12) 
23.000 Makina, teçhizat ve itaşit alıın-

ları <ve onarımları , 3 260 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi 'kabul buyurduğunuz bö
lümlerle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. KaJbul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İstanbul Teloıik Üniversitesi 
1071 yılı (Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 72.000 İnci (Özel gelirler) bölümünün 
72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 
(3 440 000) lira eklenmiştir. ' 

BAŞKAN t— Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. *— Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — [Maddeyi Oylarınıza sunuyo
rum. 'Kabul »edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanlara yürütür. 

BAŞKAN — [Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul iedenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü açıik oylarınıza sunulacak
tır. 

8. ~ Tekel Genel Müdürlüğü '1971 yılı 'Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe \Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri '(Millet \Meclisi i/575; Cumhuriyet Se
natosu 1/44) (M. Meclisi S. Sayısı: H64; C. Se
natosu S. Sayısı '' 35) (1) 

BAŞKAN ı— Bir Onerige vardır, okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin «Tüzük gereğince bir defa görü
şülecek işler bölümünde bulunan 484 S. Sayılı 
Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı icetvellerde değişiklik yapılması hak
kımda kanun tasarısının önemine (binaen gün
demdeki diğer işlere takdimen öncelikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim.» 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı Y. 

C. IS. Edirne Üyesi 
Nafiz Er*geneli 

BAŞKAN <— lönergeyi Oylarınıza sunuyo
rum. KaJbul iedenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

I (1) 464 Sıra sayılı basma yazı tutanağın 
I sonuna •eklidir. 
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Raporun okunması konusunda bir istek var 
mı efendim.. 'Olmadığına göre ra,po,r okunmıya-
caktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
Ü^e?.. Yok. 

[Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. İKalbul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 
Tekel Genel (Müdürlüğü 1971 yılı (Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak-

Ifcmda kanun tasarısı 
Madde fi. F— Tekeli Genel Müdürlüğü 1971 

Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve f(A/3) işa
retli »cetvellerin, ilişik cetvelde (yazılı tertipleri
me (3.8(26.ı5®6) liralık ek Ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Ekli cetveli okutuyorum. 
Tekel Genel Müdürlüğü 

(A/l) 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 36 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 225 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 
34.000 Malî transferler 23 156 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 167 430 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 375 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul buyurduğunuz bölümlerle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetve
lin 36.000 nci (Borç ödemeleri) bölümünde (ge
çen ve eski yıllar karşılıksız borçlan adiyle ye
niden açılan 36.330 uncu maddeye (182 261) li
ralık olağanüstü ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
63.000 nci (Çeşitli gelirler ve cezalar) bölümü
nün 63.130 ncu (Tekel safi hasılatı) maddesine 
(4 008 847) lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler,.. Kalbul etmiyenler,.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oylarınıza sunulacaktır. 

9. — Millet Menlisi İdare Âmirlerinin, 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağl ı(A/l), (A/2) işaret
li cetvellerde değişiklik yapılması halikında ka
nun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu -ve Bütçe Karma 
Komisyon BamkrUıklan tezkereleri (M. 31eclisi 
2/601; Cumhuriyet Senatosu 2/10) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 466; C. Senatosu S. Sayısı : 41) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin «Tüzük gereğince bir defa görü

şülecek işler» kısmında bulunan 466 S. Sayılı 
Millet Meclisıi idare Âmirlerinin 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
teklifinin önemine binaen gündemdeki! diğer iş
lere takdimen öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı Y. 

C. S. Edirne Üyesi 
Nafiz Ergeneli 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 466 sıra sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Raporun okunması konusunda bir istek var 
mı efendim?.. Olmadığına göre rapor okunmı-
yacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak

kında kanun teklifi 
Madde 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin Millet 
Meclisi kısmının ilişik cetvelde yazılı tertipleri 
arasında 980 000 liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Ekli cetveli okutuyorum. 
Teklife bağlı cetvel 

Eklenen 
Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 980 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Düşülen 
Bölüm Lira 

16.000 Çeşitli giderler 650 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

21.000 Etüt ve proje giderleri 330 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi kabul buyurduğunuz bölüm
lerle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler,.. Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Millet Meclisi 
Başkanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oylarınıza sunulacaktır. 

10. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı re Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 

4 . 2 . 1972 O : 1 
Cumhuriyet Senatosu re Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi 1/577; Cum
huriyet Senatosu 1/47) (M. Meclisi S. Sayısı : 
467; C. Senatosu S. Sayısı : 38) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin «Tüzük gereğince bir defa görü
şülecek işler» kısmında bulunan 467 S. Sayılı 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 
önemine binaen gündemdeki diğer işlere takdi-
men öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı Y. 

0. S. Edirne Üyesi 
Nafiz Ergeneli 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Raporun okunması konusunda bir istek var 
mı efendim?.. Bir istek vâki olmamıştır, rapor 
okunmıyacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Evet, Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

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

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Bugün 7 - 8 aktarma kanun tasarısı görü

şüldü. Yaptığım hesaplara göre - şimdi üzerin
de konuştuğumuz tasarının getirdiği durum 
da dâhil - 206 771 200 lira vermiş oluyoıniiz. 
Aslında bu, Plân Komisyonunda 790 milyon li
ra ^olarak kabul edilmişti. Şu anda bu aktar
mayı görüşüyoruz; benim endişem bu usulün 
tevaJH edip gitmesidir. Yani, Şubat ayının so
nuna kadar böyle aktarma tekliflerinin gel
mesi ihtimalidir. Gelen bu tekliflere buradaki 
arkadaşlarla birlikte bendeniz de Devletin iş
leri (aksamasın, hizmetler aksamasın diye ka
bul oyu veriyoruz. Her ne kadar bu konuşma
yı yapıyorsam da yine müsbet oy vermetye de
vam edeceğim; arkadaş'îarım da devam ediyor
lar. 

(1) 467 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eltlidir..' 
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Muhterem arkadaşlarım, kültçe tasarısı Se
natoda görüşülüyor; gruplar ve şalhılslar adına 
görüşler serd ediliyor. Her; sene olduğu gibi bu 
sene de gerek bendeniz, gerek diğer; arkadaş
larımız aiktarma teklifleri üzerinde bu meal
deki fikirlerini ifade etmektedirler). Bütçeye 
mütemadiyen aktarma yapıyoruz; 150 milyon, 
200 milyon, 44 milyon, 3 milyon, 4 milyon... 
Düşününüz, 150 milyon... Bunların bir kısmı
nı kabul ettik, kalanlarını da kabul etmek üze
reyiz. -

Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin büt
çe uzmanları bütçenin teknik potansiyelini ga
yet iyi bilmektedirler. Bu aksamalar prograan-
sızlık yüzünden olmaktadır. Şimdi bunun pe
şinden - 'duyduğuma göre - 1 milyar kusur mil-
yion lira personel masrafları için gelecektir. 
Personel Kanununun malî portesinin iyi he-
saplanmamalsı da bunda başlıca âmil olarak 
görülmektedir. Personel Kanunu burada görü
şülürken 42 950 kadro verileceğini öğrendiği
mizde «yetmez» dedik, fakat bu sene 217 700 
küsur kadro verdik. Gündem dışı yapılan ko
nulmalarda, basından aldığımız haberlerde, 
bâzı arkadaşlarımızın gerek Senatoda, gerek 
Plân Komisyonunda yaptıkları konuşmalar
da belirttikleri gilbi Personel Kanununa «Per
sonel reformu» tâbirini hâlâ ilâve etmek im
kânını bulamadık. 

Bütçe ^görüşülürken Sayın Maliye Bakanı
nı oraya çağırarak 790 milyon liralık ödene
ğin açıktan nasıl verildiğini sorduk, hesap 
istedik. 'Memurların birikmiş olan 9 aylık ma
aş farklarını, (haklarını, kanuni haklarını ver
mezken, mütemadi'yen aktarmalar yapıyoruz. 
Elibetteki bu aktarmalar için zaruret hâsıl ol
muş, Hükümet fonksiyonunu icra maksadiyle 
Ibunları teklif etmiş, ama bu tekliflerin nere
de nihayet bulacağını da lütfetsinler öğrene
lim. Bir bütçe hanigi noktada yüzde kaçlık 
hata ile tesibit edilir, icra edilir, netice alınır 
bunun bilinmesi gerekmektedir. Bütün devir
ler için söylüyorum; aşağı - yukarı her kuru
luşa sorarsınız aldığınız cevap «benim bütçem 
denktir» şeklinde olur. E, bütçeniz denkse ne
den ödenek istiyorsunuz?.. Her sene söylüyo
rum, her fırsatta söylüyorum; bütçe tanzim 
edilirken iyi değerlendirme yapılmıyor. Bu
nun ısonucu olarak da masraflar artıyor. Ar

tan maisrafliar karşısında aktarma teklifleri 
getirip para istemek ve ondan sonra da «Büt
çem denktir» demek hatalıdır. Er}kekçe bura
ya çıkıp «Bütçem açıktır. Bu 51 kusur milyar 
(liralık bütçenin sonunda ben sizden yine ek 
ödenek istiyeceğim, ama bu ödeneği yüzde şu 
kadar hata ile istiyeceğim» demelidir; bize 
kimse Iböyle bir şey söylemedi. Biz, devamlı 
olarak aktarma yoliyle ödenek veriyoruz. 
öib'ür tarafta mütaahihitlere gördürülen işler, 
istihkak kesbetmiş, işçi para bekler, dolayıisiy-
le bakkalı para bekler, kasabı para bekler... 
Bunları ödemeye gayret sarf edeceğiz, falkat 
veremiyoruz. Bir taraftan maaşlarla zam yap
tık, ücretleri artırdık, pahalılık aldı - yürüdü, 
öbür taraftan vergileri yükseltmek suretiyle 
kaynak arıyoruz, diğer taraftan da aktarma
lara devam ediyoruz; bunun içinden çıkmak 
mümkün değildir. 

Şunu ifade edeyim: Bu mesuliyetin tam 
idrâkinde olmak medburiyetindeyiz. Hükümet 
diyor ki, «Ben Meclise arz ediyorum ne ya
parsa yapsın» hayır!. Hükümet buraya gele
cek, bu aktarmaların kalem kalem nerelere 
sarf edildiğini açıklıyacaktır. Bir arkadaşım 
«(bütün bu aktarmaları reddedelim» diyor. Red-
detmiyelim; çünkü istenilen bu para aslında 
sarfedilmiştir. Bu para sarfedilmiştir, fakat 
hataların tekerrürünü önliyebilmeık maksa
diyle bu konuşmayı yapıyorum, bundan son
ra gelecek bütçeyi hazırlıyacak olanların 
daha dikkatli davranmaları gereğine işaret 
maksadiyle bütün bunları arz ediyorum. Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin yetkisi vardır 
istediğini yapsın... Biz bu aktarmayı yapmı-
yalım, o takdirde şu olacak: Efendim, görü
yorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi sizin 
haklarınızı vermiyor... Aslında' böyle değil
dir. Aslı, bu memlekette başta Parlâmento ve 
Hükümet olmak üzere herkesin yaptığı işi bi
lerek ve memleketin hizmete, kalkınmaya ihti
yacı olduğuna inanarak yapmasıdır. 

Saygılarıımlıa. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz is-

tiyen Sayın üye var mı?.. Yoy. Maddelere ge
çilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
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Madde 1. —- 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı 
cetvelde yazılı tertipleri arasında (160 000) 
liralık aktarma yapılmıştır. 

Tasarıya bağlı cetveller 

(1) SAYILI CETVEL 
Eklenen 

Bölüm Lira 

(A/l) 
Çalışma Bakanlığı 

13.000 Yönetim giderleri 160 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Düşülen 
Bölüm Lira 

14.000 Hizmet giderleri 160 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, kabul buyurduğunuz bölümleriyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 1971 yılı Büt^e Kanununa 

bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvelle
rin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
(159 924 892) liralık ek ödenek verilmiştir. 

(2> SAYILI CETVEL 
Bölüm v Lira 

(A/l) 
Maliye Bakanlığı 

14.000 Hizmet giderleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/l) 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

21.000 Etüt ve proje giderleri 1 967 692 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 
Maliye Bakanlığı 

34.000 Malî transferler 155 957 200 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Maddeyi, kabul buyurduğunuz bölümleriyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (A/3) işaretli cetvelin Sanayi Bakanlığı 
kısmının 35.000 nci (Sosyal transferler) bölü
münde (Mühendisler için, Fabrika İçi Eğitim 
Merkezine yardım) adiyle yeniden açılan 35.780 
nci maddeye (3 300 000) liralık olağanüstü 
ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kaibul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelden ilişik (3) sayılı 
cetvelde yazılı taşıt çıkarılmış yerine, ilişik (4) 
sayılı cetvelde yazılı taşıt eklenmiştir. 

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

5 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 5. — Bu kamun yayımı taırllihlün|le yü
rürlüğe ıgütfer. 

IBAŞKAN — Madlde üzerinde söz is'tüyen sa
yın üyte?. Yok. Maddieyli oylarınıza sunuyorum. 
KaJbul edeıull&r.. Kaibul etirniiyienfler.. Kaibul edil-
imlişltiir. 

6 nci miaidıdelyii tökulbulyorum. 
M^dde 6. — Bu kanunu Maliye Balkanı yü-

tüir. 
IBAŞKAiN — Madlde üderinde söz isitliyen sa

yın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kaibul edenler.. KaJbul etaıliyenler.. Kaibul edil-
nılilştiir. 

Tümü üzeninde ısiöz islii|yen s'alyın üye?. Yok. 
Tümü açık oylarınıza sunulaoaJktaır. 

11. — 7470 sayılı T. C. Turizm Bankası Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanunu bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Ticaret, Turizm ve Tanıtma ve 
Plân komisyonları raporları (1/573) (S. Sayısı: 
461) (1) 

IBIAŞKAN — B'iır önesrıge vardır, okultulylotrulm. 
Müet M&3İİİİ3İİ IBaşkanlığınıa 

IGrünldemiin «(Birindi görüşmesi yapaüaiöak ûş-
Der» klstaumn 21 nlci sırasında yter alan 7470 sa-

Not : 461 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
I sonuna eklidir. 
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yılı T. C. TuitfiBm Bankası Kanununun bâzı 
(m'adldeteMn depgltörlülmıesli1 ve bu kamıma bâzı 
maddeler «kleınimıesâ hıalkkınıda kaimin t&saraısiinın 
ıg*iinıdöm)dJ8İki diğer işleme takdinDen öncelik ve 
ivedilikle ıg^üşülmeslilnli arz ve ttelkldif ödlerim.. 

Erol Alkçıal 
Turizm ve Tıamaltımıa IBıaJkanı 

MEHMET YÜCEUER (Kayseri) — Önerge
nin aleyihlimde söz isltliyoruım efendim. 

IBAŞKAN — Biuyuırumuiz Sayın Yüceler. 
MEHMET YÜÖELER (Kayseri!) — Sayın 

Başlkan, mıulhlteram larfoadaşlarımı; 
Bu Meıclifsitıe, her igiün mJilletıvekÜletriine suhul-

mıulş olan gündemdeki «Birinci giörütşülmleiai ya
pılacak işler» ün sırası verilen önerıgelerle maa
lesef değüıııttiirlillmıelkbeıdlir. Yapılan bu değişiilklfilk 
sioniuıou en ön sıladaki mevzular g%iü!şüleim(e!-
mlektedir. Bııımum çeşitli mıalhzulrüan vardır1: Bi
rindi mıalhzuıra; konınşulaıûak kanun tasan ve 
ıteödliflerli üzerinde aalkaldaşllarıimıızın dalha önce
den haızıırlatnımıa imkânı bıılamiaıyıışlaırıdtıır. Gün-
damideki sına depşjtMlmıekfce ve diolayıısiylı© Mec-
Eiatfe nuiMelbveCkillllerMn alâkası aaalmıalkitaldıır. 
onıuın için ibuı Meclis sık sık boşıa-lıiyor, eksieıriyet 
tısmlin edilemliyıo;r. 
. IBaışIkanhlk Divanı lû'ttfelMn, aaıruırelt olmadık

ça gündemdeki bw sınavı değiştirmesin. 7 _ 8 'ta
ne akbaırmıa kanunu geçıti; bunlara Iblir şley de-
m'iyomuiz, hepsime mjüspelt oy kullandık, fakat 
yeaıli hazıırlanmııiş kanun tasarısı üzerimde mlil-
letövekillarli konul$mlalk isleyecekleridir, aımıa ha-
zıirlakOlı olmıadılMlaırı içlin konuşamaımaklbadırlar. 

Meselâ gündemin ikinci sırasında kayıtlı 
çok Önemli bir kanun olan ve 1963 yılının son
larında bu Meclise verilen ve hattâ Türkiye'nin 
kalkınmasında gelir bakımından çok büyük 
önemi olan Gümrük Kanunu tasarısı 8 yıldan be
ri bu sebepten konuşulmaktadır. Bütçeye kata
cağı gelir oldukça güçlüdür ve Türkiye'nin kal
kınmasında hakikaten önemi vardır; reform 
kanunu niteliğindedir; buna rağmen 8 yıldan 
beri bu gündemi işgal etmektedir ve bir türlü 
konuşma imkânını bulamamaktayız. 

Bu bakımdan bu gibi tekliflerin, zaruret ol
madıkça aleyhinde oy kullanılmasını istirham 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım^ sayın 
Yüceler'in konuşmasına, daha önce kabul buyur
duğunuz bir önerge münasebetiyle cevap arz et
mek lüzumunu hissediyorum. 26 . 11 . 1971 ta-

4 . 2 . 1972 O : 1 

rihli Birleşimde kabul edilen bir önerge gereğin
ce Çarşamba günkü birleşimlerde, bir saatlik 
işler bölümünde, kısa kanunların, Başkanlığın 
takdiri ile gündeme alınması ve gündeme alman 
işlerin de siyasi parti gruplarına duyurulması 
Umumi Heyetinizce kabul edilmiştir ki, bu ta-

'. san bu münasebetle gündemimizde bulunuyor. 
Takdir Yüce Heyete aittir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan müsaade ederseniz buradan izahat vereyim; 
sizi tasvip mahiyetinde. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) -~ Ne mü
nasebet ; Başkanlık zaten cevabını verdi. 

BAŞKAN — Hayır; ben daha önce Yüce 
Heyetin kabul ettiği bir önergeyi hatırlattım 
efendim; başka bir şey yapmadım. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum efendim. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir efendim. 

Raporun okunması konusunda bir istek var-
mı efendim?... Bir istek vâki olmamıştır; bu se
beple rapor okunmıyacaktır. 

Tasarının tümü üzerinde buyurun sayın Ata-
öv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; Turizm Bankası Kanunu
nun bâzı maddelerini değiştirmek üzere huzuru
muza gelen bu tasarı, aslında, biraz evvel konu
şan arkadaşımızın beyan ettikleri gibi, diğer ka
nunlardan az önemli değil. Türkiye'nin bugün 
turizm konusunda nasıl çırpındığını, daha çok 
gelir sağlamak için ne gibi fedakârlıklara kat
landığını hepimiz biliyoruz. Şimdiye kadar Tu
rizm Bankasının vazifelerini çeşitli bankalara 
gördürmenin mahzurlarını da bizzat Devlet ha
yatında görmüş bulunuyoruz. Turizm Bankası
nın islerini İller Bankasına, Vakıflar Bankasına 
yaptırmak, Turizm Bankası mevcutken, maale
sef icap etmiştir ve böyle .yapılmıştır; bundan 
da büyük mahzurlar çıkmıştır. 

Şimdi, huzurumuza gelen tasarı ile Turizm 
Bankası şahsiyetini, hüviyetini daha çok kazan
makta ve bütün hizmetler Banka bünyesinde 
toplanmaktadır. Bu, turizm konusunda hakika
ten büyük bir hamledir. Turizm Bakanımıza, 
huzurunuzda, bu tasarıyı 16 .12 . 1971 tarihinde 
Meclise sevkettikten sonra, aşağı yukarı bir ay
rı bulmadan, bir aya varmadan 3 tane komis
yondan geçirterek buraya getirmiş olmasından 

I dolayı teşekkür etmek isterim. Zira, sayın Ba-
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kan Turizm Bankasını bu değişikliklerle hem 
sermaye yönünden, hem işletme yönünden daha 
çok şahsiyete, hüviyete ve murakabeye kavuş
turmuş oluyor. Bu bakımdan gayet isabetli bir 
tekliftir. Huzurunuza gelen 4 - 5 maddelik, ta
sarı geçici maddeler de ilâve edilirse, küçük bir 
kanundur; fakat memleketimize hakikaten bü
yük hizmetler, büyük neticeler getirecek olan 
bir kanundur. Zira, Banka bu kanunla yurdun 
çeşitli bölgelerinde şube açma yetkisini alacak
tır. Şimdi, memleketimizin turistik bölgelerinden 
Banka ile irtibat kuracak olanlar İstanbul'a 
gitmekte, İstanbul'daki Umum Müdürlük ile te
mas etmekte; Bakanlıkla, Maliye Bakanlığı ve 
Plânlama ile ilgili konularda Ankara'ya gelmek
te ; Ankara'daki temas, İstanbul'daki temas, yur
dun turistik bölgesindeki temas; büyük masraf
lara, büyük külfetlere, büyük gecikmelere ve 
zaman kaybına sebep olmaktadır. Şimdi, kanun
da yapılacak olan bu değişiklikler kabul edile
cek olursa, Yüce Meclis bu kanunu kabul buyur
duğu takdirde ki, o zaman Banka Umum Mü
dürlüğü ile beraber Ankara'da bulunacak; %51 
hissesini de Hazineye ait olduğuna göre Bakan
lığın mutlak murakabesi altında olacak; 440 sa
yı lı Kanunun hükümlerine göre yürüyecek ve 
icap eden turistik bölgelerde şube açabilecek; 
vatandaşların Ankara'ya, istanbul'a gidip gel
meleri sonueu zaman kaybına, para israfına 
meydan vermiyecek ve sermayesi 300 milyon 
liradan 500 milyon liraya çıkacak; Bakanlar 
Kuruluna da 1 milyara çıkarma yetkisini verili
yor bu değişikliklerle, bu suretle Banka güçlü, 
memleketin turizm konusunda büyük hizmetler 
görebilecek; hakikaten memleketin ihtiyacı 
olan eksikliklere cevap verebilecek şubeleri 
ile, sermayesi ile, murakabesi ile şahsiyeti ile 
dört başı mamur bir hale gelecektir. Eu kanun 
bu bakımdan çok önemlidir.. 

Hakikaten Yüce Mecliisn huzuruna, bir ay 
gibi kısa bir zamanda, bütün komisyonlardan 
süratle geçerek gelmiştir. Turizm Komisyonun
da ayın 11' inde müzakere edilmiş, Bütçe Plân • 
Komisynundan ayın 12' sinde çıkmış; yani bu 
kadar süratli olarak bu işler takip edilmiş. Sa
yın Bakanın, meselenin mesuliyetini deruhte 
ederek, hakikaten meseleyi benimseyerek sü
ratle bu işi geçirmiş olmasına, müteşekkiriz. 
Hükümetin diğer üyelerinde aynı yolu takip 
ederek çalıştıkları takdirde, demekki gayet kısa 

bir zamanda bir mesele kanun haline gelebiliyor. 
Bu tasarı Yüce Meclislere karşı «kanunları geç 
çıkardı veya çıkaramadı/ şeklindeki beyanları 
da en güzel şekilde tekzip eden bir Hükümet 
tasarısıdır; huzurumuzdaki tasarı. Gelip de, 
«komisyonlarda kanunlar bekliyor, çıkaramıyo
ruz, gelecek seneye kalıyor, veyahutta netice ala
mıyoruz diyenler aldanıyorlar. 16 . 12 . 1971 de 
T. B. M. M. ne sevkedilmiş olan 8 - 10 maddelik 
bu tasarı birçok komisyonlardan geçerek bir aya 
varmadan huzurumuza gelmiş ve Yüce Mecli
sin malı olmuştur. Böyle bir mesainin sonunu 
takdirle karşılamak icabeder ve bu Yüce Mec
lislerin de büyük mesaisinin bir eseri olacaktır. 
Memlekette turizm konusundaki aksaklıklar 
ve Turizm Bankasının paralarının iller Banka
sında, Vakıflar Bankasında veyahutta Halk 
Bankasında kullanılmak suretiyle, yetkisiz kul
lanılmak suretiyle meydana gelen zaman ka
yıpları da bu suretle ortadan kalkacaktır. 

Güzel bir tasarıdır; iyi netice vereceğine ka
niim. inşallah Yüce Meclisin tasvibi ile kanun
laşırsa, memleketimize güzel bir eser verilmiş 
olacaktır. Ben şahsan bu tasarının lehindeyim. 
Hayırlı olmasını temenni eder, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde buyu
run Sayın Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; bu kürsüye sık 
sık çıkanların iyi bir not alacaklarımı tahmin 
etmemekle beraber, yine de çıkmaya mecbur 
kaldım. 

7470 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Turizm Ban
kası Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısını C. H. P. olarak biz, 
müspet ve olumlu karşılıyoruz. Şunu ifade ede
yim ki, Banka Merkezinin istanbul'dan Amıka-
ra'ya alınmasında büyük fayda vardır. Plân
lamanın yanında bulunması, Bakanlığın yanın
da bulunması, hattâ teknik elemanların daha 
kuvvetli veyahut da bir arada toplanmış bu
lunduğu yere getirilmesi bakımından önemli
dir. 

Yalnız, sermayesinin, bugünkü fiyat norm
larına göre, 1 milyar liraya çıkarılmasının ye
terli olacağına kaanii değilim. Çünkü, proje
sini hazırlamış ve statüleri belli bulunan bâzı 
turizm müesseseleri, bu projelerini Bakanlığa 
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verdikleri takdirde, bunun % 50 masrafının 
kendileri tarafından karşılanması gerekir. 1 
milyarlık bir bütçenin, - bilmiyorum kendileri 
bunu dalha iyi düşünmüş olabilirler - yeterli 
olacağını zannetmiyorum. Bence, bir fıkra ekle
nerek, yetki ile ki - maddesinde görmedim - ica
bında 440 sayılı Kanuna tabi olması hasebiyle 
bunun bir misli yükseltilmesine cevaz vermeli
yiz. Çünkü, 1 milyar liranın, bugünkü durum
da, bir turistik müessesenin iyi bir şekilde orga
nizesine, bugünkü turistlere cevap verebilecek 
şekilde bir organizeye cevap verebileceğine 
kaani değilim. Verilen bu para da hakiki yer
lerine sarf edilirken, elbetteki bunun iyi bir şe
kilde organize ve işletilebilmesi bakımından ge
reken yapılmalıdır. Bu&ün artık herkes bir tu
ristik müesseseye gittiği zaman; güzel bir lo
kanta, rahat bir yer, rahat bir otel istemektedir. 
Emniyetli de bir yer ister; arabası emniyetli 
yerde olacaktır, kendisi emniyetli yerde olacak
tır; iyi bir restoran ister, iyi bir yatak ister. 
Elbetteki, bunların yapılabilmesi için, böyle kü-
içük bir sermaye ile bankanın Türkiye'de vazife 
görmesi mümkün değildir. Onun için, bu ser
mayeyi mümkün ise, arkadaşlarım tenisibedier-
lerse, Hükümetin ve komisyonun fikrini de al
dıktan sonra ki - eğer onların bu konudaki es
babı muçibeleri, fikirleri bizi tatmin ederse - bir 
milyar lira biae yetiyor derlerse, mesele yok, 
aksi halde bu sermayeyi artıralım. Ama, sürat
le ilerlemeyi düşünen, plânlanmış müesseseler 
ve diğerleri her yerde, mütemadiyen Türkiye'ye 
turist davet ederken, talepler çok olduğu za
man ki, bankanın - mevduatla pek de ilgisi bu
lunmadığını gördüm, bulunmadığına göre - ser
mayenin 1 milyar lira olmasının ve bunumla 
idare edilmesinin mümkün olabileceğine kaahi 
değilim. Elbette ki, bu konuyu ihtiyatla söylü
yorum; izahat aldıktan sonra bu fikrimde sa
bit olmak veya olmamak şeklini ayrıca ifade 
ederim. Ama, bulgun bu sermayeyi kâfi gör
müyorum. 

Sayın arkadaşlarım, Sayın Bakandan, sayım 
Hükümetten bir konuda temennim olacak, bunu 
ifade etmek isterim. 

Bu krediler mevzuu; Parlâmentoda bulunan 
arkadaşlarımız, hanlgi gruptan olursa olsunlar, 
bu kredi tevziinden daima yalanmışlardır. Alı
nan kredilerin yerinde sarf edilebilme imkânını 

bulmalı; hakikaten o muhitine örnek olmalı; 
turisti cellbedebiîecek, cezbedebilecek kişi, yer 
olmalı. Yoksa turistik tesis deyip, bir badana, bir 
boya, üç tane sandalya ile ve yanında bir eğ
lence yeri yapmak suretiyle bir şey yapmak, 
turistik tesis sayılmamalıdır. Standart halleri 
vardır bugün, Türkiye'de standart hale getiril
miş olan kısımları vardır, ama dünya çapında 
standart olan kısımları almalı ve bu turistik 
tesisi yapacak olan, yapabilecek kişi müracaat 
ettiği zaman da, o insanın da kabiliyetine, bu 
konudaki nosyonuna bakmalıyız. 

Ahmet Şener şimdi turistik tesis yapaca
ğım dediği zaman buna kredi verebilir mi? Ben 
zannediyorum ki, vermemesi lâzım. Çünkü, ben 
bu işten anlamam. 

NECATİ iSFENDtYAR ÇAKIROĞI^J (Trab
zon) — Oraya lüzum yok. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Arkadaşım 
diyor ki, oraya hiç ihtiyaç yok. O benim Tonya 
memleketim öyle bir yer ki, Allah oraya öyle 
güzel bir turistik yer vermiştir ki, senin kredi
me, veyahut da Hükümetin kredisine ihtiyacı 
yoktur. 

Şimdi, böyle, yerleri arayıp bulurken, kredi
lerin verilmesi bakımından, dikkatli olunmasın
da büyük zaruret vardır. 

Aynı tâbiri burada belki birkaç defa daha 
kullanjdum. Bu konuda isltirhaim. ediyorum; bu 
Parlâ-memfcoyıa hiçbir anılan yakışmaz, yakıştır
mıyorum. Hükümetleri bu konuda hiç ele almı
yorum. Hangi Hükümet zamanında olunsa ol
sun siyasi tercihlere göre kredi verilmemeli, eh
line verilllmelildilr. Turiste hizmet eltmjeli ve bunu 
verdiğimiz zaman memleket «Allah razı olsun» 
deımefli ve bumu deıdirtımjellidıir; alma siyasi ter-
ciıhleıre göre verilirse, siz ıturisjtik tesis için ve
rirsiniz kendisi, kuzunla - oğluna düğün yapsın. 
Hayır... Otoımioıbil alsın. Hayır... Bilmem başka 
bir iş yapsın. Hayır... 

Bu konulda i&ayın Bakamdan ve Hükümetten 
istirham ediyorum; çok dikkatli otamasında 
büyük zaruretler vardır. Böyle tatbikatları gör-
idük. Onun liçioı bu misalleri verdik. Yoksa şim
di Bakan butlunıan »ayan aırkaıdaşiima her hangi 
bir şekilde bir vasıf atfeltmiyoruim ve böyle bir 
şey de yapacağım tiahmıin eıtmi!yoru,m; ama is
tirham ediyorum, - dikkatini çiekmek bizim vazi-
fem,izidir - bunlar yapılırken mutlaka dikkatli 
olmak zarureti vardır ve Türkiye'de milyonlar 
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ve milyarlar verirsiniz, ıbir yerde bir tesis yapı
lır; fakat hiç kimse ıbunu ne göriür ne de içine 
girer, öyle 'turistik tesisler yapılmalı ki, bun
lar halik turist tesisleri olmalı, halkın alışabile
ceği, görgüsünü, bilgisini airtıraibileceği tesisler 
olmalıdır. 10 semedir daha Hiltom Otelinim içine 
girmedim. Benim gibi çok arkadaşım vardır. 
Bunu söyleımektem maksadım «Gideyim» mâna
sında değil. 

Yapilıam tesisler ucuz olmıailı, 'halikın da güde
bileceği turistik tesisler oılımaMır ve bunlar ya-
pıhrken koordinasyonu da unaıtimamıalıyız. Bu 
koordinasyona da büyük ihtiyaç vardır. Bakan-
hklararası koordiınasyomun. yapılmasında zaru
ret vardır. 

Talbiat bize çek güzel yerler vermiştir; fa
kat Bayındırlık Bakamlığı oraya yol yapama
mıştır, DaVleit Deajiız Yoları veya Hava Yolla
rı ioraya her hangi bir imkân ayıramamıştır, o 
zaman turist oraya gideimez ve dolayiısiyle ora
da bulunan, bir turistik tesisin faydası olmaz. 

Bu ikaınumun bâzı (maddelerimin değiştirilme
sini ve banka merkezinin Ankara'ya almanağını 
biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak olumlu kar
şılıyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, buy urun. 
N. İSFENDİYAS, ÇAKIROĞLU (Trabzon) 

— Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Malûmuâlinıiz Türkiye'de turizm, yeni ele 

alınmış bir konudur. Bu balkımdan turizm mev
zuatımız da ıçok kifayetsizdir. Turizmin >diğer 
memleketlere getirdiği -dövizierin kalkınmada 
ne ıkaidar büyük faydalar sağladığımı hepiniz 
biliyorsunuz. Binaenaleyh, Türkiye'de de turiz
min gelişmesi içim Turizm Bankasının semmaye-
simî attıran ve merkezimi Ankara'ya nakleden 
kamun değişikliğini Demokraltik Parti G-rupu 
olanak olumlu karşılıyoruz ve bu sayede bir 
nebze de olsa Türk turizmine faydalı hizmetler 
yapacağıma inanıyoruz. 

Memüekeıt ve milletimiz için hayırlı olsun 
temennisi ile kamunun biran önce Yüce Meclis
ten 'tasviple geçmesini temenni ederiz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, «1 sa
atlik işler» kısmı ile ilgili süremiz dolmuş bu
lunuyor. Ancak, elimizdeki tasarımın ihitiminte 
değin süremin uzatılması ile ilgili hiır tinieırge gel
miştir, oıkuituyorum. 

Millet Meclisi ıBaifkamlığına 
G-örüşülein taslarımın bitimine kadar «1 saat

lik süre» mm uzatılmasımı arz ve teklif ederdim. 
Amitaflya Mjilleitvökilıi 

ihsan Ataöv 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum efen

dim. Kaibul edenler... Etmiyemler... Kabul eldil-
mişıtir. 

Taslarımın tümü üzerimde söz istiyem başka 
sayım üye? Yok. 

Maddelerime geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kaibul edenler... Kabul etmiyemler... Ka
bul edilmjstir. 

Daha önce okuman önergedeki, «Tasarımım 
ivedilikle görüşülmesi» kısmını oylarımıza sunu
yorum. Kaubl edenler... Etmiyemler... Kabul 
edilmiştir. 

1 ned maddeyi okutuyorum efendim. 
4.5.1960 tarih ve 7470 sayılı T. C. Turizm Ban
kası Kanunumun bâzı midelerimin değiştirilme
si ve bu kamunla bâzı maddeler ekleınımesi hak
kımda kamum tasarısı. 

Madde 1. — 4 . 5 . 1960 tarih ve 7470 sa
yılı T. C. Turizm Bankası Kamumumum 3, 6, 6, 
11, 12, 14 mcü (maddeleri aşağıdaki şekilde de-
ğiştirihm^jtiir. 

Merkez :' 
Madde 3. — Bankamın ımerkezi Ankara ada

dır. Gerekli görülen yerlerde Bankalar Kamu
mu hükümlerime göre sulbe açabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz istiyem sa
yın üye? Yok. 

H. CAVİT OKYAYUZ (içel) — Sayım Baş
kam, diğer maddeler de 1 mci maddeye dâhil. O 
itibarla madde bitmiş olmuyor efendim. 

BAŞKAN — Efemldoım, omu sonra tekrar oy
layacağım. Madde madde müzakere edeceğiz; 
somumda oylayacağız. 

Bu madde üzerimde söz istiyem sayım üye? 
Yok ef emdim, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul ©dem
ler... Etmiyemler... Kaibul edilmiştir. 

Diğer maddeyi okutuyorum. 
Sermaye : 
Madde 5. — Bamkamım sermayesi, her bi

ri 1 0O0 Tl. kıymetiimde (5O0 000) hilaseye ayrıl
mış olanak besyüz muillyom Türk lirasıdır. iBu 
milkban 1 misline kadar lartırmiaya Bakanlar 
Kurulu yetkiHdir. Müteaddit hisseleri ihtiva 
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eimek üzıer© ıçıkanlacalk hisse Kenetlerinıdein, hep 
birisıdın ühltılva edeceği hisse fmiktaırı anıaısöz-
leşmelde'göslteıriliir. 

(BAŞKAN — üVCadıdie üzerinde söz iisitiyen sa
yın üye?. Yok. MaJddeyi oylamnıızıa sunujyorUm, 
IKalbUl edenler.. Etımıilyıenletr.. Klalbul edlknişltıiır 
efeınldümi.i 

Diğer nıalddeyi okutuyorum efemidlkn, 
iHisisie ısenlelfcleirli : 
Madde 6. — ©arnikanın htoe senetleri (A) 

(1B) ve (fC) gruplarına a r̂ıllmılş olup, 
(A) grupu htoe senetleri sermayenin % 

öl inli 
(IB)grupu hilsısıe slenleltleıri serımayeuiin % 39 

unu ive, 
.1(10) (grupu hlilslse senieltülerli sermayenin % 10 

unu telmlsill ödler. 
i ((A) grupu hisse deınieitM. Hazineye, 
i(IB) grupu hislsie senetleri Haizine ile birlik

te IbamlkaDarUla reisimi tê elklküllletrle, 
I'(10) grUpu ihlsise senetleri hâmiline (mulhaır-

re>r olmak üaere diğeır özıell vıe !tüze! klişiilere tah
sis olunımuşitur. Hailine hiilsseleıri Turizm ve Ta-
oultlmia Bakanlığı taıralfıudan teımsil olunur. 

IBAŞKAN — Okunan madde üzeırinlde söz i!s-
tliyem sıaiyıın üyle?. Yok.. Maddeyi oylairi'nııza su-
njuyiarum. Katbul edenler.. Etımiy enler.. Kıalbul 
edlBmJiJ||tir elemdim. 

İDiğıer maddeyi okutuyorum. 
Denettçiülar : 
IMaJddle İli. — Bankada (A) grupu biüsise se-

UeltUerlilnii teımsileın 1; (B) ile (O) gruplarını 
tömlslilem 1 olmalk üzerle 2 denetici bulunur. De-
mıetsçileır GJenel Kurulca sleıçilir vıe ücretleri bu 
Ikuıruücıa tieslbıilfe leıdilir, 

BAŞKAN — Maldde ürerimde söz istiyen sa
yın üyteı?. Yok. Malddlejyli oylarımıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyeınfer.. Kalbuil edlmiştâr 

Düğer nuaddeyii olaıtuyorumı. 
iyöneitiiim Isurulu : 
Madde 1!2. — Banka Yönletim Kurulu; 
a) öeınel Müdür ile teşekkül bünjyiesiniden 

2 Gtoel MüJdUr Yaridlimıcıısı, 
|b) Maliliye Balkanliiğıuca imlha ı&Mlecek 1, 
c) T u r t a vıe Tanffltimia BaJkaaıhğiJiMî& Inlhıa 

edilecek, 1, olmiaik üaere '5 üyelden teişteikklül eıdeir. 
Kurul Başlkan ve üyeleırıiinliıı tâyiiin, azil, gö

rev vıe sıoınumlululklları halkfkınıda 12 . 3 . i964 
tarih ve 440 sayılı Kanun ve bununla ilgili tü
zük hiükümleıri uy^gulaınıır. 

BAŞKAN — Mıaidlde üzerinde söz istiyen sa
yın üyfe?. Yok. Maiddeyf oylarınıza, sunuyorulm. 
Kabul edenler.. Efcmiıyenier.. Kajbul edilmiştir 
efenidiilm. 

iDiğıer maddeyi okuJtulyiorum. 
İGönel ımüidür : 
'Maldde 14. -nGemel Müdür Yönetim Kuırulu 

EBaışIkamldıi". 
IBaınka, bu kanuu ile: Idiğer mlevzualt hükünı-

larü ve iıdare Meıcl'M kararlan uylaınnıoa Gfenıel 
Mü'dür tarafımdan idaıre edilir. Tıeşıeiklkülü, ida-
ne ve kaza mleıriclilerinıde ve üglünıcü şahuslara 
kar§ı Gen/el Müdür tenıisil eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. 

BURHANETTİM ASÜTAY (izmir) — Sayın 
Başkan, bir noktaya işaret edeceğini. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
BÜRHANETTİN ASÜTAY (izmir) — Sayın 

Başkan, elimizdeki tasarıda 14 ncü madde üze
rinde Bütçe - Plân Komisyonunun her hangi 
bir işareti yok. Hükümet teklifi var, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonunun değiştirgesi var. Büt
çe - Plân Komisyonunun bu madde üzerinde bir 
işarette bulunmasından bu maddeyi kabul etme
diği mânası çıkar. 

BAŞKAN — Efendim, 1 nci çerçeve madde
de gerekli şerh var. Onun için buraya, müker
rer olmasın düşüncesi ile konmadığı anlaşılıyor 
efendim. 

Efendim, madde üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok... 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci çerçeve maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 4 . 5 . 1960 tarih ve 7470 sa

yılı T. 0. Turizm Bankası Kanununun 2 nci 
maddesiue aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«E - Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca malî 
kaynağı temin edilmek şartiyle bankaya plân, 
proje, yatırım gibi işlerde belirli 'görevler ve
rilebilir.» 

BAŞKAN — Madde üzeride söz istiyen sayın 
üye?.. Yok... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Hangi görev, 
nasıl görev? 
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Sayın Başkan, burada « . . . belirli görevler 
verilebilir» deniyor. «Verilir» dense olmaz mıy
dı? 

BAŞKAN — Takdire bırakmış. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Rize) — Yatırım Bankasın
da olduğu gibi. Muayyen yatırım projeleri ha
zırlamak.... 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok... 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 3. — 4 . 5 . 1960 tarih ve 7470 sa
yılı T. 0. Turizm Bankası Kanununa aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir. 

Ek madde 1. — 6086 sayılı Kanunla Mer
kez Turizm Komitesine verilmiş turizm kredi
si işleriyle, buna ait fon ve bu fonla ilgili ola
rak İller Bankasına verilmiş görev ve yetki
ler T. C. Turizm Bankasına devrolunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — «Dev-
rolunmuş» mudur, yoksa «Devrolunur» mu? 

BAŞKAN — «Devrolunmuştur» yazıyor efen
dim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Burada «Dev
rolunur» yazıyor. 

BAŞKAN — «Devrolunmuştur» efendim. 
Madde üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
Ek madde 2. — Turizm sektöründe Tu

rizm Bankasınca verilecek kredilerin ve yapı
lacak yatırımların ilkeleri; Kalkınma Plânı 
ve yıllıik programlara uygun olarak Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığınca her yıl tesbit edile
cek Turizm Politikasının Genel İlke ve esasları 
dışında olamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok... 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

3 ncü çerçeve maddeyi "kabul ettiğiniz mad
delerle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Madde 4. — 4 . 5 . 1960 tarih ve 7470 sa
yılı T. O. Turizm Bankası Kanununa aşağıda
ki geçici madde eklenmiştir. 

Ek Geçici madde — Banka sermayesindeki 
Hazine hissesi; 

a) Hazinece bankaya transfer edilmiş olan 
fonlardan Hazine alacağının sermayeye mah
suben bankaya devri suretiyle, 

b) 12 . 3 . 1964 tarih ve 440 sayılı Kanun 
uyarınca hazırlanan bankanın yıllık yatırım 
ve finansman programlarının gerektirdiği öl
çüde bütçeye konulacak ödeneklerden yapıla
cak ödemelerle karşılanır. 

BAŞKAN — Ek geçici madde üzerinde söz 
istiyen sayın üye?.. Yok... 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü çerçeve maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 22 . 5 . 1953 gün ve 6086 sa
yılı Kanunun 16 ncı maddesi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok... 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddö 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının maddelerinin müzakeresi bitmiştir. 
Tümü üzerinde söz istiyen sayın üye yoktur. 

Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır efendim. 
Bir saatlik süre ile ilgili bölümümüz bitmiş

tir. 
12. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu

riyet Senatosu İstanbul 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 saıh Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü-
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nün değiştirilmen hakkında kanım teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, 31 aliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 24 numaralı Geçici Ko-, 
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) 

BAŞKAN — Gündemimiz gereğince Gümrük 
kanunu tasarısı üzerindeki çalışmalarımıza baş
lıyoruz. 

İlgili Komisyonun ve Hükümetin yerlerini 
almalarını rica ediyorum efendim. 

Efendim, sözleşmelerle ve aktarma tasarıla-
riyle ilgili açık oylama işlemleri1 devam etmekte 
/bulunuyor. Oylarını kullanmıyan sayın üyelerin 
oylamaya katılmalarını rica ediyorum. 

'Komisyon burada, Hükümet? Yok. Gümrük 
kanunu tasarısının görüşülmesinin imkânsızlığı 
anlaşılıyor. 

O takdirde giindemim'izin diğer maddesine 
geçiyoruz. 

13. — 'Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve birlikleri kanun 
teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonla
rından seçilen 5 er üyeden kurulu 29 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (2/194) (S. Sayısı : 
423) (1) 

BAŞKAN — Tarım Kredi1 Kooperatifleri ve 
birlikleri kanun teklifi ile ilgili Komisyonun ve 
Hükümet üyesinin yerini almasını rica ediyo
rum efendim. 

Efendim, 26 ncı Birleşimde aynı tasarının 
müzakeresi sırasında Sayın Bakan (bulunma
mıştır, bu Birleşimde de Sayın Bakanın bulun
mamış olduğu anlaşılmaktadır, içtüzüğümüz 
gereğince ikinci defa Sayın Bakanın bulunma
ması görüşmeye mâni teşkil etmemektedir. Ka
nun teklifinin müzakeresine başlıyoruz efendim. 

Bir önerjge vardır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Gündemin 3 ncü sırasında bulunan Tarım 

Kredi Kooperatifleri ve birlikleri kanun teklifi
nin ehemmiyeti göz önüne alınarak öncelik ve 

(1) 423 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

ivedilikle görüşülmesini rica ederim. 
Saygılarımla, 

48 No. lu Geçici Komisyon Başkanı 
(Burisa 

Kasım önadım 

BAŞKAN — Efendim, okunan (önergenin ön
celiğe taallûk eden kısmını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Raporun okunması konusunda bir istek vâki 
olmadığı için rapor okunmıyacaktır. 

Teklifin tümü üzerinde söz istiyen Sayın 
Âdil Turan? Yok. Sayın Hasan 'Tosyalı? Yok. 
Sayın Savcı? Buyurunuz efendim. 

SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Şu anda Manisa Milletvekili Hilmi Okçu 
arkadaşımızın, Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
birlikleri kanun teklifini müzakere etmeye baş
lamış bulunuyoruz. 

Bugün büyük bir çiftçi kütlesini ilgilendi
ren bu kanun teklifinin ehemmiyetine her şey
den önce işaret etmek istiyorum. Hakikatte 
bilindiği gibi Tarım Kredi Kooperatifleri 1935 
yılında 2836 sayılı Kanun ile kurulmuş bulunu
yor. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının yö
netim ve denetimine tabi olan bu kuruluşlar 
bugüne kadar sadece ortaklarına kısa vadeli 
kredi dağıtan birer örgüt haline gelmiş ve o 
şekilde çalışmalarına devam etmiştir. 

Zamanın ihtiyaç ve gereklerine uygun ola
rak hazırlanan bu kanun, Tarım Kredi Koopera
tiflerinin her türlü faaliyetini, Ziraat Banka
sının denetimi ve yönetimi dışında daha geniş 
bir açıdan ele almak suretiyle çiftçi ve köylüye 
başarılı hizmetler yapmak amacını gütmektedir. 

Görülüyor ki, Ziraat Bankasına bağlı büyük 
bir şube halinde bu faaliyeti devam ettiren ku
ruluş bugünün ihtiyaçlarına uygun bir hale ge
tirilmek üzere, bir kanun teklifi halinde karşı
mızda incelenımek ve Yüce Meclisin tasvibine 
sunulmak üzeredir. 

Esasen kooperatiflerin sayı, öz varlık ve da
ğıttıkları krediler itibariyle gelişmesini bir de
receye kadar kooperatifler Ziraat Bankasının 
vesayet sistemi altında sağlamışsa da, kanunun 
kooperatifçilik prensiplerine uygun olmıyan ta
rafları gözönüne alınacak olursa, böyle bir ka-
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nun ve yeknasak bir çalışma imkânı sağlıyacak 
kanun teklifinin zarureti ortaya çıkar. 

Şimdiye kadar devlet dairesi veya Ziraat Ban
kası şubesi gibi kabul edilen tarım kredi koopera
tiflerinin bu kanunla daha geniş mânada çiftçiye 
katkıda bulunacakları muhakkaktır. Çiftçilerin 
çok faydalı olabilmeleri için kredi dağıtımına 
ek olarak donatım, pazarlama ve eğitim gibi di
ğer görevleri de yüklenmeleri gerektiğini orta
ya çıkaran ve eski kanunda bu konuda her han
gi bir hüküm bulunmamasına rağmen, artan ih
tiyaçların baskısı altında bu kuruluşların faali
yetlerinin çok amaçlı bir yönde geliştirilmesini 
de memnuniyetle karşılamış bulunuyorum. Giri
şilen bu faydah çalışmaların muntazam bir dü
zen içerisinde yürütülmesi mutlak surette bu 
2836 sayılı Kanunun çok yönlü faaliyetlere ve 
bilhassa kooperatiflerin inisiyatifi ele alarak ken
di kendilerini idare edecek sistem içinde teşki
lâtlanmalarına imkân verecek bir şekilde değiş
tirilmesi zarureti vardır. 

İşte bu bakımdan, bu kanun teklifi hazırla
nırken ve bu kanun teklifini hazırlıyan arkadaş
larımız, bu arada Geçici Komisyonun Başkan 
ve üyeleri bu görüşler altında kanuna gereken 
önemi, değişikliği vermişler ve bugün huzuru
muzda bulunan kanunun anahatlarmı tesbit et
miş bulunmaktadırlar. 

Hakikatte kanunun muhteviyatı incelenecek 
olursa başlıca 4 önemli amacı gerçekleştirdiği 
görülür. Bunlardan bir tanesi; kooperatiflerin 
hizmet sahalarını genişletmek, bir merkez etra
fında kademeli örgütlemeye gitmek, ortaklara 
kolaylıklar sağlamak, bankanın tarım kredi koo
peratifleriyle olan ilişkisini yeniden düzenlemek
tir. 

Şimdi görüyoruz ki, bütün bu amaçları ifa 
etmek üzere 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu
nun da anaprensipleri ve görüşleri çerçevesi içe
risinde bir değişikliğe uğrıyarak daha az madde 
ile huzurumuza gelmiş bulunuyor. 

Bu bakımdan, kanunun Türk çiftçi ve köy
lüsüne yeniden teşkilâtlanmak suretiyle tarım 
kredi kooperatiflerinin faydalı olacağı kanısın
dayız ve ileride maddeler görüşülürken - ki, bi
raz evvel de belirttiğim gibi 1163 sayılı Kanu
nun kooperatifçilik ilkelerini, kooperatiflerin 
bir anakanunu niteliğinde bulunması, kanun 
teklifindeki maddelerin bir çoğunun bu temel 
kanunda mevcut olması da dikkate alınarak da

ha özetlenmiş bir şekle getirilmiştir. Bununla 
beraber bâzı maddelerde değişiklik yapılması za
rureti de görülmektedir. Maddeler görüşüldüğü 
sırada ona da temas etmek üzere sözlerimi bu
rada bitirmek isterim. 

Bu Kanunun köylü ve çiftçilerimize, mil
yonlarca nüfusu teşkil eden ailelere daha hayır
lı ve başarılı işler yapabilmesi bakımından yeni 
bir organizasyonla ortaya çıkabilmesi bakımın
dan faydalı olacağı kanısındayız ve bu suretle 
Komisyonun da çalışmalarını ve bu şekle getir-
melerindeki emeklerini şükranla kaydetmek is
terim. Bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygılarla 
selâmlarım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Buyrukçu?... Yok. 
Tasarının tümü üzerinde sayın Şener, buyuru
nuz efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; 

Bu, Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun Ta
rım Kredi Kooperatifleri birlikleri kanun tekli
fine ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonların
dan gelen raporlara bilhassa bu kanunun Tür
kiye'deki bulunan çiftçi kütlesine başarılı, tek
nik ve malî hizmetler yapacağı için biz, Cum
huriyet Halk Partisi Grupu olarak buna taraf
tarız, ancak içinde yapılacak olan bâzı değişik
likler, oluşturulacak olan maddeler üzerinde 
elbette ki değişiklik tekliflerimiz olacaktır. 

Yalnız, bu eski bir kanun, bugünkü Ziraat 
Bankasının 3202 sayılı Kanunla idare edilen 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının deneti
mi altında vazife görmektedir ve hattâ köylüye 
verilmesi iâzımgelen kredilerin muayyen bir 
faizle bu Tarım Kredi Kooperatiflerine verilmek
tedir. Elbette ki bu krediler ve bilhassa toprak 
değer baremlerinin ve çiftçi alie işletmelerinin, 
bugünkü gelirleri, bugünkü fiyat politikaları 
nazarı itibara alınmadan verilen krediler çok 
cüzidir. 

Bu kooperatif çok iyi neticeler vermeye ve 
buna çok hizmet ettirmesine, daha doğrusu Zi
raat Bankasının da yine yardımlarıyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden çıkması gereken bu 
kanunun yeni tekniğe, yeni zirai sisteme ve 
ziraatin genişliyen branşlarına göre bu kredi 
kooperatiflerinin vazife görmesi, halkın ve çift
çinin şehirlere kadar gelmeden köylerde, onların 
yanında umum hizmet görmesi bakımından 
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önemli bir kanun teklifidir ve bunu CHP Gru
bu olarak destekleriz. Ancak, maddeler geldi
ğinde, bu maddeler üzerinde bulunan görüşmele
rimizi ayrı ayrı ifade edeceğiz. Ama, yapılacak 
olan idare sisteminde, bilhassa idarî taksimatta 
ve yetkilerde görüşlerimizi maddeler üzerinde 
açıklamak üzere sözlerime son veriyorum, say
gılar arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, buyurun efen
dim. 

N. İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, malû-
muâliniz Türkiye'de kooperatifçilik hizmetlerin
den uzun seneler Türk çiftçisi faydalanmıştır. 
Ancak, kooperatif içerisinde eskiden vuku bul
muş yolsuzluklar ve mevzuatın kifayetsizliği 
yüzünden yeni bir kooperatifler Birliği Kanu
nu tasarısı getirilmiş bulunmaktadır. Demok
ratik Parti Grupu olarak bunu memnunlukla 
karşılıyoruz. 

öte yandan Türk çiftçisini tefecinin elinden 
kurtaracak en önemli tedbirin de kooperatifçi
lik olduğunu, kooperatifler yoluyle çiftçiye yar
dım edileceğini belirtmekte de fayda vardır. 

Binaenaleyh, bu kanunun da Millet Meclisi
nin tasvibinden süratle geçirilerek memleketimi
ze hizmet eder şekle sokulmasını gönülden te
menni ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, buyurun efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, sayın üyeler. 
Kooperatifler kanunu, hakikaten Türk çift

çisinin beklediği önemli kanunlardan birisi
dir. Nitekim Türkiyedeki kooperatifler, bu ka
nun teklifi Meclise verildiği zaman, hepimizi 
çeşitli kanallardan tazyik altına almış, süratle 
bu kanunun çıkarılmasını istemişlerdir. 

Aslında bugün Türkiye'de kooperatiflerin 
çalışması çok zor şartlar altında cereyan et
mektedir. Bu 'kanun süratle çıkmalıdır kî, Türk 

, çiftçisi bugünkü ışartlara göre çekmekte olduğu 
sıkıntıdan bir n e t e kurtulmuş olabilsin. Hali-
(hazırda kooperatiflere müracaat eden çiftçi bu
günkü fiyat seviyeleri, (bugünkü imkânsızlıklar 
içerisinde kooperatifin vereceği krediyi koope
ratifin 'bulunduğu yerde harcamak gibi bir du
ruma düşmektedir. 

Kooperatiflerin imkânları o kadar dar. ki, 
bu dar imkânlar içerisinde maalesef çiftçinin j 

arzuladığı krediyi almak veya iş görebileceği 
krediyi almak mümkün değildir. 

Bu teklifte çok güzel mesai veren komisyo
nun meydana getirdiği şekil ile kooperatifler 
güçlenmektedir. Vatandaş kooperatife mevdu
at verebilecek ve kooperatifler de bunu kabul 
edebilecektir. Mevduat kabul eden kooperatife 
köylünün halihazırda verdiği isim (banka) dır, 
ona banka diye hitabeden (hakikaten bir ban
ka olacak, yani bir banka haline gelme imkânı 
(bu teklif kanunlaştığı takdirde mümkün ola
caktır. 

Türkiye Ziraat Bankasında Kooperatifler 
Müdürlüğü olarak çalışan teşkilât bütün dert
leri bünyesinde toplamış, yönetim yönünden, 

.plasman, kredi yönünden memleketin çektiği 
sıkıntılar yönünden hepsini toplamış, güzel bir 
çalışma yapmıştır. Kooperatifler müdürlüğü
nün mesaisi aslında takdire şayandır ama, koo
peratifler müdürlüğünün hareket gücü yoktur. 
Verilen plasman, Türk çiftçisinin ihtiyacına 
cevap verecek durumda değildir. Bunun da çe
şitli nedenleri vardır. Bir defa kooperatifleri 
yönetenler bu işi kalifiye idare edecek güçte 
kişiler değildir. Bu işi, bu kanun çıktıktan son
ra, yöneticileri daha güçlü kılmak, onları bir 
banka şubesini yönetebilecek, oradaki bütün 
iktisadi, ticari (hareketlere uyabilecek bir hale 
getirecektir, ihtiva ettiği yetkilerle. Elbette ki, 
mevduat ve kredi imkânlariyle daha çok teçhiz 
edilecek ve bugün çiftçinin kooperatiflerce ye
rine getirilemiyen arzuları, sıkıntıları bertaraf 
edilecektir. 

Ancak, burada kooperatif yönetimine bü
yük (hizmetler düşmektedir. Bu hizmetler nasıl 
yerine getirilecek; bu husus kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren yapılacak yönetme
lik çalışmaları ile neticeye vardırılaeaktır. 

Mulhterem arkadaşlarım, Türkiye'de bilhas
sa küçük çiftçi, kooperatiflere hitabeden, on
lardan ümit bekîiyen çjiıftçi bâzı sıkıntılarla kar
şı karşıyadır. Dün bir kooperatiften bir mektup 
aldım, bunda deniyor ki : Çiftçiye gübre vere
ceğiz, Zirai Donatıma müracaat ediyoruz, Zirai 
Donatım, «biz kooperatife değil, şahıslara güb
re veririz.» diyor. Bu itibarla kooperatif çift
çiye gübre temin ötmek, ona ayağında gübre 
vermek gibi (bir kolaylığı sağhyamıyor, diyor. 

Bu mektup bana şu intibaı verdi : Bugün 
kooperatif yetkisiz, teçhiz edilmemiş, güçsüz, 
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imkânsız ve devletin diğer organları da koope
ratiflerin bu görevlerini yerine getirmesi için 
yardımcı olmıyan, koordinasyondan uzak bir 
durumdalar. Hizmeti çiftçinin ayağına götüre
bilmek için kooperatifleri teçhiz etmek, Zirai 
Donatıma kadar çiftçinin gelmesini önliyecek 
ve Zirai Donatımdan veya tüccardan daha faz
la kârla tem'in ©dilen çiftçi mallarını koopera
tifler kanalıyla ayağına götürebilecek bir im
kâna kavuşmasını sağlamak lâzımdır. 

'Kooperatiflerin ithal ettiğ'i mallar genellik
le Zirai Donatım kanalıyla çiftçiye ulaştığına 
göre, îböyle bir aracıya lüzum kalmadan koope
ratif vasıtasiyle çiftçiye ulaşmasında daha bü
yük bir fayda olacaktır. 

Bu teklif kanunlaştığı takdirde Türk çiftçi
sine gidecsk olan hizmetleri daha güzel ve daha 
rantab'l hale getirmek için yöneticilere, bu işi 
idare eden bakanlık ve umum müdürlere büyük 
işler düşmektedir. Bunun hazırlıkları süratle 
yapılmalı ve komisyonumuzun çok güz^l bir 
eser halinde meydana getirdiği, memleketin 
(bünyesine, çiftlinin ihtiyacına göre ve koope
ratiflerin tatbikatta karşılaştıkları zorlukları 
yenmesi baknmırJdan uğradıkları müşkülleri göz 
önüne alarak meydana getirdiği bu gayet olgun 
tasarıyı, burada vâki müzakere ve değişiklik
lerle süratle neticelendirmede fayda vardır. 
Türk çiftçisine büyük hizmet götüreceğine 
inandığım, şimdiye kadar imkânsızlıklar içinde 
kıvranan kooperatiflere büyük yetkiler götü
receğine, ibüyük kaitkıda bulunacağına inandı
ğım bu kanunun Türk çiftçisine hayırlı olma
sını temenni eder saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Okyayiiz, buyurun efen
dim. 

H. CAVÎT OKYAYUZ (îçel) — Sayın Baş
kan, çok aziz arkadaşlarım. Bendeniz konuşa
cak değildim ama bir idareci olarak köyden ve 
koyulunun içinden gelmiş bir arkadaşınız ola
rak, köyümüzün ve çiftçimizin gerçekten yar
dımına en müessir ve faydalı şekilde gitmek 
hususunda gösterilen bu alâka ve dikkat he
yecanımı tahrik ©iti. Bu sebeple kısa bir ma
ruzatta bulunmama izin vermenizi arz ve is
tirham ediyorum. 

Sayın Başkan, Tarım Kredi Kooperatifleri
nin yeniden teşkilâtlanarak kuvvetlenmesi şüp
he yok M kapkara toprağın bağrından yem
yeşil bir âlemin Türk milletine gıda ve kuv

vet olan değerini almasını bilen çiftçilerimiz 
ve köylülerimiz adına hepimizi yürekten sevin
direcektir. Ber badireyi, her külfeti en müte
vekkil bir hissiyatın gücüyle karşılıyarak ger
çekte övündüğümüz büyük tarihimi zin zafer 
dolu gidişini büyük malhviyye tiyle kıymetlen
diren Türk çiftçisi ve onun büyük kütlesi ola
rak Türk köylüsü, bu kanunla kısmen olsun hu
zura kavuşabiürse, bu kanuna emek verenleri 
ejediyyen minnet ve hürmetle anacağız. 

Sayın Başkan, gerçekte hankayı küçük öl
çüde de oQsa köye ve köylüye götürecek bir 
yöntem, elbette çok memnuniyet vericidir. 
Kredi müessesesi, bellidir ki, hepimizce de bi
linmektedir ki, çiftçilerimizin, köylümüzün 
ekonomik en büyük problemidir. Bu meseleyi 
mahalline kadar giderek âdil, yapıcı, hareket 
/e bereket getirici bir şekilde kıymetlendir
mek, memleketin iktisadi potansiyelini, şüphe 
yok ki, artırıcı olacak ve hepimizi, isteyip arzu
ladığımız istikamette yeniden sevindirici bir 
güvene kavuşturacaktır. 

Çiftçimizin, köylümüzün içine kadar gide
rek onun en mühim problemine kifayetle, im
kânla yapıcı ve bilerek el koyacak bir teşkilât 
ve çalışma nizamı, geciktirdiğimiz bir dav
ranış olarak bu teklifle önümüze gelmiş bu
lunuyor. 

Ben, bu kısa mâruzâtımla bu türlü bir dav
ranış içinde olan arkadaşlarımı ve bu mevzua 
emeği geçen arkadaşımızı ve komisyonumuzu 
huzurlarınızda gerçekten şükranla anıyor ve 
Jayük Meclisimizi, bu teklife müsbet rey ve
receğimi ifade ederek yürekten selâmlıyorum. 

BAŞKAN — iSaym özdenoğlu, huyunun. 
Açık olyama işlemleri devam etmektedir, 

oyunu kullanmamış sayın üyelerin oylamaya 
katılmalarını tekrar rica ediyorum. 

Buyurun efendim. 
ŞÎNASt ÖZDENOĞLU (Ankara) — Saiyın 

Başkan, çok değerli arkadaşlarım, 
Şimdi görüşülmekte bulunan kanun tekli

fi gerçekten Türk çiftçisinin hayatında son 
derece önemi ve ağırlığı olan Obir tekliftir. 
Gönül arzu ederdi ki, bu tasarı Yüce Meclisin 
çok ilgi çeken bir celsesinde başlamış olsun. 
Halkımızın % 70 inin köyde ve çiftçi olarak ya
şadığı, toprakla savaş verdiği bir Türkiye'de 
büyük yükü ve hepimizin kahrını çeken bu-
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yük çiftçi kütlesini çok yakından ifflgilendi-
den bu teklifin daha büyük bir ilgi germesi
ni yürekten dilerdim, üzüntü içinde kısa ma
ruzatta bulunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bundan 'önce Tarım 
Kredi Kooperatif çalışmalarını düzenliyen 
Kanun 37 yıl önce getirilmiştir; eskimiştir, ih
tiyaca yetmemektedir. Türk çiftçisinin, kredi
ye muhtaç, imkânları çok dar olıan Türk çift
çisinin imkânlarıını artırmak, ona Devlet eli
ni uzatmak onu daha verimli bir üretici ha
line getirmek elbette ki Devletin bir görevi 
idi. 

!Bu kanun esas itibariyle olumlu karşıîı-
yacağımız bir sistem getiriyor. Bilhassa, çift
çiye 'birtakım kolaylıklar sağlıyor. 

Bunu gerçekten olumlu olarak ve minnet
le karşıladığımı ifade etlnıek isterim. Eski Ka
nunda; «gününde ödenmiyen borçlar için iki 
misli faiz alınır» gi'bi gerçekten Türk çiftçisi 
için ağır bir hüküm bu yeni teklif ile kaldı-
irılmıaktadır. Bunun dışında keza kredi siste
mi yeni esaslara bağlanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kredi sistemi yeni esaislllara bağlanıyor 

derken, bilhassa (hepimizin ortaklaşa yaşadı
ğımız, şikâyetlerine mulhataJbolduğumuz Türk 
çiftçisinin kredi işlerinde karşılaşmış o'lduğu 
adaletsiızlfiri de Yüce Mecliste kısaca dile ge
tirmeyi bir g'ĞT&v sayıyorum ve bunu yapar
ken inanıyorum ki, sizlerin de inancınızı ve 
duygularınızı yansıtmış oluyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Gerçekten Türk çiftçisine verilmekte olan 

krediler azdır. Çiftçi bu 'krediyi binbir mih
netle, binbir formalîite sonunda alabilir. Türk 
çiftçisine umuyorum ki, bu kanunla yeni bir 
ufuk açılmaktadır'. Ama elbette kanunun 'ge
tirmiş olduğu sistem ne kadar mükemmel olur
sa olsun, nihayet onu uygılıyacak olan insan 
unsurudur, memurdur, kooperatifçidir. 

Bir cümle ile de kooperatifçi üzerinde dur
mak istiyorum: 

Değerli arkadaşlarım;; 
Kooperatifçi eğer kooperatifçilik ruhu ile 

yötıişmemişse, halka dönük, halkın ıstırabını, 
çiftçinin ıstırabını benimsiyen kişi değilse 
onun çalışmalarından olumlu sonuç alma im
kânı yoktur. Bir başka deyimle, kooperatifçi 
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bir misyonerdir, köylünün, çiftçinin derdini, 
dâvasını bilen zamanında onun yanında yer 
almasını 'bilen, onun işini kolaylaştıran insan 
demektir. Kooperatifçi bu ruhla yetişmedikçe 
(bu kanunun getireceği hükümlere rağmen gö
revliler seviyeli ve, ciddî şekilde seçilip kurs
larda eğitilmedikçe inanıyorum ki, birçok gü
zel kanunlarıınız gibi bunun uygulaması da so
nuçsuz kalacaktır. 

İnancıma göre meselenin ruhu buradadır. 
Bu vesile ile hemen şunu da arz edeyim; «Türk 
köylüsü memleketin efendisidir» der dururuz. 
Büyük Atatürk'ten kalmış olan bu söz hepi
mizin zamanına göre .kullandığımız hattâ ne 
yazık ki, politik yatırım için kullandığımız bir 
vecizedir.. Türk köklüsü efendi midir? 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün çıplak gerçek şudur ki, Türk köylü

sü Ihaîlâ efendilik şöyle dursun Türkiye Cum
huriyeti kanunlarının hedefi olan vatandaşlı
ğa dâhi yaşayış seviyesi bakımından, ekono
mik şartları bakımından yetişememiştir. in
san haysiyetine uygun, toprağına hâkim, eko
nomik özgürlüğüne sahip Türk (köylüsünü, Türk 
çiftçisini görmek hepimizin en büyük özlemi-
mizdir. İnanıyorum ki, (bu kanunla Türk köy
lüsü o hedefe doğru daha hızla gidecektir. Ama 
arz ettiğim gibi, kanun uygulayıcılarının 
davranışı, meseleyi candan benimseyişi ve 
Türk çiftçisinin yanında içtenlikle yer alma-
siyledir ki, bu kanun olumlu biçimde iş'liyecek, 
meyvalarını verecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kredi tevzii konusu sık, sık Yüce meclisle

re getirilmiştir ve memleketimizin büyük bir 
derdidir. Geçmiş meseleler üzerinde duracak 
değilim ama birtakım, vicdanını karalıyan kişi
ler tarafından duygusal ölçülere göre, hattâ 
ne yazık ki partizan ölçülere göre bu memle
kette kredilerin dağıtıldığını üzüntü ile gör
müş insanlarsınız. Bir kez daha bu Yüce kür
süden arz ediyorum: Türk çiftçisinin hakkı 
Türk çiftçisine verilmelidir arkadaşlarım. Şu 
ya da bu baskiyle değil, herkes hak ettiğini al
malıdır, herkes hak ettiğini aldığı takdirde 
memlekette huzur ve sükûn olacaktır. 

(Bu nedenfe, her şeyden önce kredilerin dağı
tımımda adalet sağlanmalıdır, çiftçiye krediler 
kolayca, her türlü lüzumsuz formalite ortadan 

500 — 



M. Meclisi IB : 35 4 . 2 . 1972 O : 1 

kaldırılarak verilmelidir ve nihayet herkese 
hakkı -olan verilmelidir. Bu teklifi büyük çiftçi 
kütlesi için uzun yüzyıllar acılar çekmiş Türik 
köylüsü için mutluluk getirecek yapıcı ve 
olumlu "bir öneri olarak karşıladığımı burada 
ifade etmekten zevk duyuyorum. 

Bu teklifin hazırlanmasında emeği geçen 
bütün arkadaşlarımıza yürekten teşekkür et
meyi de Yüce Huzurunuzda zevkli "bir görev 
'biliyorum. Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın öna
dım, buyurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, değetrfli 
milletvekilleri; 

IKanun teklifi hakkında konuşan değerli 
arkadaşlarımız güzel sözler söylediler, kanunun 
lehinde konuştular. Bendeniz kısaca bu tekli
fin Komisyonda aldığı son şeklin çerçevesi
ni izah edeceğim. 

1935 yılında çıkan 2836 sayılı Tarım Kredi 
Kooperatifleri Kanunu günün ihtiyaçlarına ce
vap vermemiştir. Kanunun o günkü şartlara 
glöre düzenlenmiş bulunması nedeninden ha
reket ederek hazırlanan kanun teklifi, Ko
misyon metni olarak huzurlarınızda bulunan 
bu metin 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa 
dayalıdır. Yani hür kooperatifçiliği Roscdal© 
öncülerinin kabul ettiği prensipleri kabul 
eden, her ortağın kooperatife girmesi, çık
ması kendi ihtiyarında olduğu gibi, dilediği 
nisbetite muamele yapması, dilediği müddet
çe muamele yapması haklarına sahibolma esp
risine dayalıdır. 

iBugün Tarım Kredi Kooperatifleri genel
likle Ziraat Bankasının vesayeti altındadır. 
Taran Kredi Kooperatiflerinin müdürlerini dâ
hi banka tâyin eder. Bu vesayetten aslında 
Ziraat Bankası da şikâyetçidir. Kooperatifle
rin gelişememesi, fonksiyonunu yerine getire
memesinden şikâyetçidir. Komisyonun getir
miş olduğu metin kanunlaştığı takdirde, koo
peratiflerimiz yönetimleri istiMâHierini kaza
nacaktır. Bir vieya birkaç ilin bir araya gele
rek kurdukları bölge birlikleri ve bir de Tür
kiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Bir
liği gibi bir üst kuruluşa hepsi bağlanacak
tır. Bunun yönetimi tamamen çiftçinin elin
de olacaktır. Kooperatifler tek yönlü olmak-
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tan çıkacak, çok yönlü olacak ve bugün halen 
Ziraat Bankası kredilerine müşterek ve mü
teselsil kefalet vermekte olan kooperatifler bil
farz sigorta muamelesi yapabilecek, köyde kent
te kalmış mevduatları toplıyabilecek, ortak-
'îarınMi ihtiyacı olan demirbaşı, sun'i gübre gi
bi malzemeleri toptan mubayaa ederek ortak
larına maliyet fiyatına cüz'i bir fark koyarak 
tevzi edebilecek. Ayrıca topladığı mevduatla
rı Ziraat Bankasından ayrı olarak üst kuru
luşunun verdiği talimat dairesinde hazırlaya
cak yönetmeliklerde gösterilecek şekilde kre
di olarak çiftçiye döndürebilecek. 

Kanun teklifinin son maddesi olan muafi
yetler bölümümde: Ortakları için zaruri olan 
alet, edavat, demirbaş ve saireyi ithal ettiği 
gilbi komisyondaki arkadaşlarımızın teklifi üze
rine kabul ettiğimiz ve ortakların ihtiyacı için 
ithal ettiği traktör ve saire gibi malzemelerin 
de % 50 Gümrük Vergisinden muaf tutulması 
öngörülmüştür. 

Hülâsa; hür kooperatifçilik kendi kendi
ni yenileme ve yürütme gücüne sahip koope
ratifçilik (Sayın özdenoğlu'nun işaret ettiği 
gibi Türkiye'de kooperatiflerimizin on büyük 
sıkıntısı olan eğitim ve denetim sıkıntısı hai
lle dilmediği müddetçe bu sıkıntılar devam ede
cektir. Bölge birlikleri ve merkez birlikleri 
aynı zamanda tabana da indirmek kaydiyle 
eğitim ve müessir murakabe görevini de ya
pacaklardır. Eğitim olmazsa, gayet tabiî iyi 
yönetim de olmuyor, denetim olmazsa o mües
sese halka güven vermiyor. Bu iki noksanlık 
da tesbit edilmiştir. Eğitim ve denetim kol
larını da bu kanun teMifi getirmektedir. 

Memurların tâyini, yönetim kurullarının 
seçimi, hükümetle olan münasebetlerin tanzi
mi, Ziraat Bankası ile olan münasebetlerin tan
zimi de diğer maddelerde yer almıştır. 

Bendeniz bu kadar izahat verdikten son
ra konuşulanların ve Komisyon görüşünün zap
ta geçirilmesinde uygulamada fayda mütalâa 
ettiğim için söz aldım. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 
ORHAN OĞ-UZ (Eskişehir) — Saym Baş

kan, Komisyondan bir sual sormamız mümkün 
müdür? 

BAŞKAN — Mümkündür efendim, buyu
runuz. 
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ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Tarım ürün
lerinin değerlendirilmesi hususunda kurulan 
halka-açık şirketlere bu kooperatifler in işti
rakini önleyici bir husus teklifte var mıdır? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KASIM 
ÖNADIM (Devamla) — Efendim, kooperatif
ler genel olarak büyük sermayenin kurduğu 
laınonim şirketlerin bünyesine gir-emiyeıı, gir
mek olanaklarına sahibolamıyan kimseler ta
rafından teşekkül ettiriliyor. Kendi maksadı
na uygun olarak kurulmuş olan yani zirai 
mıaihsuleri değerlendirmek, konserve sanayii 
gibi kurumlara iştirak etme yetkileri genel 
kurul ve merkez birliği müsaadesi ile müm
kündür. 

BAŞKAN — Efendim, soru cevaplandırıl
mıştır. 

Buyurunuz Sayın önadım. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz istiyen 

sayın üye? Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Daha önee-okunan önergenin ivediliğe ait 
(kısmını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

Tanım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri kanun 
teklifi 

Kuruluş ve kapsam : 

Madde 1. — Bu kanunda yazılı hükümler
den faydalanılmak suretiyle üreticiler, arala
rında ekonomik menfaatlerini korumak ve özel
likle meslek ve geçimleri'yle ilgili ihtiyaçlarını 
sağlamak amaciydie karşılıklı yardım ilkesine 
dayanan ve tüzel kişiliği olan değişir ortaklı, 
değişir sermayeli Tarım Kredi Kooperatifleri 
kurabilirler. 

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

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

Merkez birliği tek üst kuruluş olup Anka
ra'dadır. 

Kooperatiflerin ve bölge birliklerinin çalış
ma alam içinde birden fazla koperatif ve böl
ge birliği kurulamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Asu-
tay, buyurunuz efendim. 

BURHANETTİN ASîTTAY (îzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milleıfevekilleri; 

1 nci maddenin 3 ncü pragrafındaki bölge 
birliklerinin kurulmasını sağlıyacak olan hu
sus, kanunun yeterlik ve niteliği ile çelişki ha
lindedir. 3 ncü paragraf da yukardaki esasları 
dikkate alıyor: «Bu esaslara göre kurulan bir 
veya birkaç il dahilindeki kooperatifler böl
ge birliklerini kurar» diyor. 

Beşinci paragrafta ise, «Kooperatiflerin ve 
bölge birliklerinin çalışma alanı içinde birden 
fazla kooperatif kurulamaz.» diye bir hüküm 
getirilmektedir. 

O halde bir il dâhilinde kurulan bir koope
ratif, kooperatif birliği kurma yetkisine sahip 
değil. O halde birkaç vilâyette kooperatif kuru
lacaktır; birden fazla kooperatif kurulmadığı
na göre bu kooperatifler bir kooperatifler bir
liği kuracaktır. 

Kanunun 3 ncü maddesinin III ncü paragra
fının (f) bendinde de şöyle bir hüküm var: 

«Kooperatif ve bölge birliklerinin kuruluşu
na karar vermek...» 

Merkez birliğine de ayrı bir yetki vermiş. 
Öyle ise, 3 ncü maddenin III ncü paragrafın
da, «ancak merkez birlikleri karar verirse koo
peratifler kurulacaktır» diyor; 1 nci maddede 
ise kooperatiflerin kuruluşlarını serbest bırakı
yor. 3 ncü madde geldiği zaman bu husustaki 
endişelerimi ayrıca arz edeceğim. 

Ancak, kanunun 1 nci maddesinin 5 nci pa
ragrafındaki «birden fazla kooperatif ve bölge 
•birliği kurulamaz.» esasına dayalı hususu, sağ
lam bir temele bırakmak için, bu bendin şu şe
kilde değiştirilmesi gerekli bence; tabiî komis
yon uygun görür ise. 

Birinci maddenin 3 nıcü paragrafı şu şekil
de değiştirilmelidir : 

«Bu esaslara göre kurulan en az 3 koopera
tif bölge birliğini, en az 5 bölge birliği de mer
kez birliğini kurarlar.» Yani, en az 3 koopera
tif birlik kurmalıdır. Sn az dediğimiz zaman 
2 de olabilir; taıbiî 1 den fazla rakam olması 
zoruniuğu vardır. En az 3 kooperatif bölge bir-
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ligi kurmalıdır; yine maddede belirtildiği şekil
de 5 bölge birliği de merkez birliğini kurmalı
dır. 

Böylece 1 nci maddenin 5 nci paragrafında
ki «birden fazla kooperatif kurulamaz» hükmü
nü de bir noktaya dayamış oluruz ve birbirine 
yakın olan yerlerde kooperatiflerin kurulması
na böylece mâni olunmuş olur ve kanunun tam 
rulhuna uygun ve tatbik edilegelen birçok üst 
kuruluşların da teşkiline tam eşit gelebilecek 
kooperatifler bir araya gelmek suretiyle te
reddütler ortadan kalkmış olur. 

Önargeyi Başkanlığa takdim ediyorum; ko
misyona iltifat eden ve Yüce Meclisi de bu gö
rüşümü eğer münasip bulurlarsa kanuna dajha 
çok açıklık vermiş oluruz. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
başkaca sayın üye yok. Değişiklik önergeleri
nin tetkikine geçiyoruz efendim. 

Bir değişiklik önergesi vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 1 nci maddesi

nin 2 nci paragrafının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Burhanettin Asutay 

«Madde 1; paragraf 3. — Bu esaslara göre 
kuruTan en az 3 kooperatif bölge birliğini, en 
a3 5 bölge birliği de merkez birliğini kurarlar.» 

BAŞKAN — Kosmiyon?... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılamıyoruz Sayın Baş
kan. Gerekçesini arz edeyim. 

BAŞKAN — Yerinizden söyliyebilirsiniz 
mikrofon çalışıyor efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Efendim, biraz evvelki 
konuşmamda arz etmiştim; 1163 sayılı Koope
ratifler Kanununa dayalıdır dedim. Orada 7 ku
ruluş bir araya gelmeyince bir kooperatif birli
ği tesisine imkân yoktur denilmektedir. Ondan 
sonra da, meselâ; Tarım Kredi Kooperatifleri bir 
köy yahut birkaç köy çevresinde çalışırlar, hu
dutları içinde çalışırlar. Birçok kooperatifler
de görülmültür kongreyi kaybeden bir ekip, 
lüzumsuz yere ikinci bir kooperatif kurar; ikin
ci bir masrafa sebebiyet verir. Bunları nizamla-

mak için, faaliyet saJhası bulunan yerde ikinci 
bir kuruluşa izin vermeme konusu uygun görül
müştür. O bakımdan Sayın Asutay'ın önerge
sine katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Buyurun Sa
yın Asutay. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan ben öyle zannediyorum M... 

BAŞKAN — Sayın Asutay evvelâ usulü tâ
yin edelim; önergeniz üzerinde söz mü istiyor
sunuz? 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Etvet. 
BAŞKAN — Buyurunuzı kürsüye buyuru

nuz. 
BÜRHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; arz edeme
dim ; her zaman için zaten izahta çok güçlük çe
kerim; yine bu acemiliğimden bir tanesi, tas
hih edemedim bugüne kadar. 

Şimdi, bu paragraf şunu diyor; bent şu: 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — 2 nci 
değil 3 ncü paragraf. 

BÜRHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Arkadaşım 2 nci paragraf değil 3 ncü paragraf 
dediler; belki, netice itibariyle de öyledir. 

Metin şu : «Bu esaslara göre kurulan bir 
veya birkaç il dahilindeki kooperatifler bölge 
birliklerini kurar.» 

Yani, bir veya birkaç il dahilindeki koope
ratifler, birlik kurar diyor. Şimdi, ben diyorum 
ki, il dahilindeki mevcut kooperatif birlik kura
maz. Bir kooperatiften birlik kurulması mum
un değildir. Birkaç il dahilindeki kooperatif
ler birlik kurabilir, ama il dâhilinde dediğiniz 
zaman burada 7 kooperatif diye bir mesele yok
tur. Bizim arzumuz şudur; en az 2 kooperatif 
bir birlik kurar diyoruz. Ama, bu hüküm bura
da böyle kabul edilmiş olursa, «bu esaslara 
göre kurulan bir veya birkaç il.» 

Bir, bir ilin içindeki kooperatif birlik ku
rar. Biz bunu en az 2 diyoruz. Arzımız budur. 
Biri kifayetsiz buluyoruz, en az diyoruz. Ama, 
Kooperatifler Kanununda bu hususta kati bir 
hüküm varsa, 7 ise, 8 ise, 9 ise muhakkak ki bu 
kanunda bu husus rakamla teyidedilmelidir. 

Tatbikatta göreceğiz, tatbikatçılar diyecek
lerdir ki, bir kooperatif isterse bir birlik hali
ne gelebilir. Ben metinden böyle anlıyorum, 
ama komisyon bunu metinde ayrı bir husus ola-
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rak değerleındiriyonsa, bunu açıklamalıdır; ama 
muhakkak burada bir rakam konulmalıdır; 
ilerde tatbikatçılara bir zorluk çıkarmamak 
için. 

Keyfiyeti arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) —< Sayın Başkan, sayın Asu-
tay'm önergesindeki hususu anladık. «Bu esasla
ra göre kurulan» yani birinci fıkranın yukar
dan buraya kadar yazdığı esaslara göre kuru
lan, «bir veya birkaç ilimiz dahilindeki koope
ratifler bölge birliklerini...» * 

Şimdi, Türkiye'de 2 040 Tarım Kredi Koope
ratifi vardır. Bilfarz, Bursa'nm Karacabey ilçe
sinde 5 tane vardır; Diyarbakır ilinde de bir 
tane tarım kredi kooperatifi vardır. Eğer 7 ta
na kooperatif bir il hududu içinde varsa M, 7 
kooperatifin bir araya gelme şartı vardır, yö
netimi vardır, denetimi vardır, gayet talbiî ki 
her ilde bir bölge birliği olabilir. Şayet 7 koo
peratif yoksa, 2 nci bir ilin 'ki, ikinci bir ilde 
de 7 kooperatif yoktur, oradan da birkaç koo
peratif olarak işletmecilik masraflarını düşür
mek ve güçlü birlikler yapmak için bu elastiki
yeti verdik; bir veya birkaç il dedik. Bu tama-
miyle merkez birliğinin tesbit edeceği sahalar
la ilgilidir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN —• Katılmıyorsunuz?... 
&EÇ4CÜ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADEVE (Bursa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Efendim Sayın Asufoay'a ait de

ğişiklik ctnıengeısini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir efendim. 

1 ndi (mıaddeyi oyUiarınüza sunuyorum. Ka-
(buû edenler... Elttaeyenler... Kabul ediilmişttiır. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Tarifler : 
Madde !2. >— Bu (kanunda geçen; 
ıa) lOrtaik ıdeyimdı, 
Bu kanuna gtöme kurulan Tarım Kredi Koo

peratifleri ortaklarını, 
b) ıKöoperaJtliif deyimi, 
Bu Ikanun kapsamına giren Tanm Kreldi 

Kooperatiflerini, 
c) Bölge birliği deyimi, 
KoiaperaJtiflor (taraflından kurulan, Tanım 

Kredi KooperatlilfleotTi bölge bArlMerıimi, 
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ç) Merkez Birliği deyimi, 
JMiye&i bütün yurdu kapsıyan Tanım Kre-

idli Koopıeraltiifleıri ve bölge birliMedıntin bağlı 
bulundukta Türkiye Tarım Kredi Kooperatif
leri Merkez Birliğini, 

İfade eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde siöz istiyen sa
yam üyıe?. Yok. Madde üzerinde veriLmli§ değ%ik-
lik önergesi de yok; Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. (Kabul edenler.. IKabul etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Amaç ve çalışma konuları : 
Madde 3. ı— (Kooperatiflerin, bölge ve mer

kez birliklerinin çalışma konuları şunlardır : 

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

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

şit makina, ekipman 've tesisleri edinmek, 

B) Ortaik ve gerektiğinde diğer üreticile
rin; 

z) Üretim ve zaruri tüketim ımaddeleri ile 
üretim araçlarını toptan sağlamak, 

<b) El sanatlarını ıgeliştirmek ve mamulle
rini değerlendirmek, 

c) Meslekî ve teknik yönden bilgilerini ar
tırmak, sosyal ve kültürel konulariyle ilgili faa
liyetlerde bulunmak, 

'ö) Mevduat toplamak, bankacılık hizmet
leri ve sigorta acentalığı yapmak, 

II - Bölge birlikleri 
a) Kooperatiflerin finansman işlerini dü

zenlemek, 
lb) Ortak ürünlerinin değerlendirilmesiyle 

ilgili isleri yürütmek, 
c) G-erektiğnde kooperatiflerin ihtiyaç 

duydukları üretim ve zaruri tüketim maddele
ri ile üretim araçlarını toptan sağlamak veya 
imal ötmek, 

ç) Kooperatiflerin işlerinin kooperatifçilik 
ilkelerine ve mevzuat Jhükümlerine uygun ola
rak yürütülmesini sağlamak üzere gerekli ted
birleri almak, teknik ive idari yardımlarda {bu
lunmak ve ortakların genel ve meslekî eğitim 
faaliyetlerini düzenlemek, 
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d) Kooperatifleri denetlemek, 
e) Mevduat toplamak, bankacılık (hizmet

leri ve sigorta aceritalığı yapmak, 
Bölge (birlikleri görevlerini merkez birliği

nin tasvibi ile il veya ilçe merkezlerinde kura-
cakları şubeleri veya görevlendirecekleri koo
peratifler aracılığı ile de yürütebilirler. 

III - Merkez birliği 
a) Kooperatif ve bölge /birliklerinin îbu ka

nuna ve kooperatifçilik ilkelerine uygun (olarak 
gelişmesini sağlamak, kooperatifçilik ve mesle
kî eğitim faaliyetlerinde bulunmak, 

b) Kooperatif ve Iböllge birliklerine finans
man kaynakları temin etmek /ve ibunların (geliş
tirilmesi için İner türlü tedbirleri almak, kredi 
işlerinin düzenle yürütülmesini sağlamak. . 

c) Kooperatif ive bölge birliklerinin üretim 
ve zaruri tüketim (maddeleri ile iüretim araçla
rını toptan isağlamak, imal etmek ve oritak 
ürünlerinin değerlendirilmesi ile ilgili faaliyet
leri rasyonel bir şekilde düzenlemek ve bu ko
nularda her türlü teşebbüse girişmek veya işti
rak etmek ve ıgerekli tesisleri kurmak, faaliyet 
konusuna !giren hususlarda ithalât ve ihracat 
yapmak, 

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

d) Kooperatif ve bölge birliklerini denet
lemek, 

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

f) Kooperatif ve bölge birliklerinin kuru
luşuna karar vermek ve kuruluş merkezini ve 
çalışma alanını tesbit etmek, 

[g) Kooperatif /ve (bölge birliklerinin finans
man ihtiyaçlarını karşılamak üzere tahvil çıkar
mak, 

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

ı) Kooperatiflerin ve bölge birliklerinin 
toplıyacakları mevduatın kullanılma (sekil ve 
şartları ile bölge ve merkez birliği arasındaki 
bağlantılar, merkez birliği genel kurulunca (ka
bul edilerek 'Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının 
onayından geçen bir yönetmelikte gösterilir. 

i) Merkez birlikleri bölge birlikleri Ve ta
rım kredi kooperatiflerince sağlanan kredi, 
araç ve gereçlerin kullanılış şekil ve şartları 
ile alınacak uygun (kullanıldığının kontrolü için 
yönetmelik hazırlamak, 

Merkez birliği, finansman ihtiyacını karşıla 
mak üzere bölge birliklerinin de iştirakiyle bu 
kanundaki kuruluşlara kredi açacak bir banka 
ve sigorta şirketi kurabilir veya bu gibi 'kuru
luşlara iştirak edebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurunuz Sa
yın Asutay. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sayın 
Başkan, saygı değer milletvekilleri; 

3 ncü madde üzerinde üç maruzatım olacak. 
Maruzatımdan biri, 3 ncü maddenin (B) fıkra
sının (c) bendine, «Meslekî ve teknik yönden 
bilgilerini artırmak, sosyal ve kültürel Içonula-
riyle ilgili faaliyetlerde bulunmak» diye bir hü
küm getirilmiş. Yani kooperatife âza olan kişi
lerin hem meslekî yönden, hem teknik yönden 
bilgilerini artıracaktır. Kim? Kooperatifler. 

Bu bilgilerini artırmak, istediğimiz kadar 
yöne çekilebilir. Eğer komisyon münasip bulur 
ve Yüce Meclis de bunda bir fikir ittifakına 
varırsa, bendeniz fıkraya «Meslekî ve teknik 
yönden bilgilerini artırmak, sosyal ve kültürel 
konuları ile ilgili faaliyette bulunma» kelime
lerinden sonra «Kurslar açmak ve seminerler 
tertibetmek» kelimelerinin eklenmesini istiyo
rum; yani meslekî bilgilerini artırmak için 
kurslar açmalıdır, seminerler tertibetmelidir. 
Böylece de kooperatifler azalarına hangi yol
larla, ne şekilde ilmî ve teknik yönden hizmet 
edeceklerini tesbit etmiş olacaklardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; III ncü 
paragrafın (c) bendi «Kooperatif ve bölge bir
liklerinin üretim ve zaruri tüketim maddeleri 
ile üretim araçlarını toptan sağlamak, imal et
mek ve ortak ürünlerinin değerlendirilmesi ile 
ilgili faaliyetleri...» diye devam ediyor. 

Bence, bu madde getirilirken gerek teklif 
sahiplerinin, gerek Komisyonun değerli âza
larının iki görüşü vardır. Bunların biri, or
taklarına üretim maddeleri ile üretim araçlarını 
toptan sağlamayı amaç ediniyor. Yani pera
kende alarak, fazla bir suiistimal veya spekü
lasyona mahal bırakmadan ortaklarına ucuz 
mal temin edecek. Buraya virgül konarak «imal 
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etmek» diye de ikinci bir hüküm getiriliyor. 
Acaba beniJm anladığım gibi mi Komisyon tara
fında anlaşılır, bilemiyorum. 

«İmar etmekteki maksadı; merkez birliği
nin, toptan mal almanın yanında gübre veya 
araç, gereçleri) fillhal sermaye yatırımı suretiyle 
imal etmesi mânasına mı geliyor? Benim anla
dığım bu. Eğer hakikaten Komisyon ve değerli 
arkadaşlarım benim anladığım gibi bu hususu 
anlıyorlarsa, hem toptan mal alıp ortaklarına 
tevcih edecekler, aynı zamanda da sermayeleri 
müsaidolursa bunu imal edecekler; araçları, 
gereçleri ve gübreleri. 

O halde lütfederlerse, «toptan sağlamak» 
dan sonra gelen virgül yerine «veya» kelimesi
ni koyarsak hem gübreyi, hem araçları toptan 
sağlıyacak veya imal edecek mânası çıkar. Bir 
«veya» kelimesi imale, toptan mal alma hususu
na ağırlığını koymuş olabilir. Başka bir nok
tada bunu yaygın hale getiremeyiz. Münasip 
bulurlarsa «toptan sağlamak» dan sonra vir
gülü kaldırarak virgülün yerine «veya» kelime
sinin konulmasında bir zaruret olduuğna inanı
yorum. 

Değerli milletvekilleri, 1 nci madde üze
rinde de bir değişiklik hususunu arza çalışır
ken, 3 ncü maddenin III ncü paragrafının (f) 
fıkrasına değinmiştim, (f) fıkrası; «Koopera
tif ve bölge birliklerinin kuruluşuna karar ver
mek ve kuruluş merkezini ve çalışma alanını 
tesbit etmek» diye bir salâhiyetle teçhiz edili
yor. Hangi hallerde merkez birliği kooperatif 
veya bölge birliklerinin kurulmasına karar ve
recek? Mahallinde kurulmuş bir bölge birliği, 
bir kooperatif varsa, bu kooperatifi, merkez 
flbirliği kabul etmiyeoek mi? Bu kooperatifin tes
cili merkez birliğinin kararına mı dayalı ola
caktır? Bu maddede bunlar meçhul. 

Yine benim anladığıma göre, eğer mahallin
de kurulmamış bir kooperatif veya bölge birli
ği yoksa, merkez birliği, o mahalde kooperatif
lerin, bölge birliklerinin kurulmasına karar 
verir ve onun kuruluşlarını ve merkezlerini tes-
bit eder, yani maddi ve mânevi yardımlarda bu
lunur; bu fıkradan bu mânanın çıkması lâzım. 

Kanunun, halen kurulmuş olan kooperatif
lerin merkez birliğine âza kabul edilmesine mâ
ni bir hüküm taşıması mümkün değil. Nitekim, 
biraz evvel de arz etmeye çalıştığım gibi, Ka
nunun 1 nci maddesinin son paragrafına göre, 

birden fazla kooperatif ve bölge birliği kurula
maz, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren. 

0 halde, (f) fıkrasını daha sarih bir hale ge
tirmek zoru içindeyiz. Bendeniz, (f) fıkrası şu 
hale gelirse, çok daha yeterli olacağı kanaatini 
taşıyorum. O da şudur: 

Madde 3, (f) fıkrası; «Mahallinde kurulma
mış kooperatif ve bölge birliklerinin kurulma
sına karar vermek ve kuruluş merkezlerini ve 
çalışma alanını tesibit etmek» 

Bu tabiî, kurulmamış kooperatifler için, ku
rulmuş kooperatifler için bunu yapması müm
kün değildir. 

Binaenaleyh, bu madde üzerinde üg anaeısas-
ta bir tadili zorunlu görüyorum. 

1 nci paragrafın kooperatifler faslına ait 
(B) fıkrasının (c) bendinin sonuna, «kurslar 
açmak, seminerler tertibetmek», kelimelerinin 
eklenmesini, 

III ncü paragrafın (c) bendinde «toptan 
sağlamak» tan sonra gelen virgül yerine «veya» 
kelimesinin eklenmesini, 

III ncü paragrafın (f) fıkrasında da, tered
düde mahal bırakmamak maksadiyle mahallin
de kooperatif kurulmamış ise, bölge birlikleri 
kurulmamış ise bunların kuruluşunu merkez 
birliklerinin uhdesine bırakmak, şeklinde bir 
değişiklik yapılması yerinde olacaktır. 

Bu üç husustaki mâruzâtımı arz ediyorum. 
Bu hususta üç önerge verdim. Tabiî Komisyo
nun izahları beni bu meselelerde tatmin ederse 
vermiş olduğum önergeleri geriye almama da 
sebep teşkil eder. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Muihibeıreun arkadaşlarım, açık 

oyunu kullamımıaımıış sayın üye var mıdır? 
Sayın SalbaJhaıtltin Savcı, buyurunuz efen

dim. 
(SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan, değeri arkadaşlarım; bu kanunun 
amlaç ve çalışıma komutlarımı telbiıfc eden bu mad
de, hakikaten önemli bir kasımını gördüğümüz 
koopeıratlifierim, bölge ve merkez birllikleırlimiim 
çalışıma komullarınr; kooperatifler, 'bölge birlik
leri Ve merkez birliği şeklinde ileride göreceği
miz ortganıiızasyomla çalışma konularımı teslbüt 
'ötmdş bulunuyor. 

Borllisniz burada çok güzel bir yayım hiiz-
misti olduğumu görmekle beraber , kfo'opıeratıif 
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ûtftaklarınan bu bizmıeitleTİ yaparken, bizatihi 
Ikemıdü bünyelerimde, billbassa hizmetli yapacak 
olan unsur insan olduğuma göne, bu insanların 
yetişme tarzı ve zamlanımın önemli olması ve 
Ibunun yamanda kanuni bllr teşekkül olan Türki1-
ye Ziraat Odaları Birliği de bulunmıası doîiayı-
ısjjyle, 'bunları göız önüne alarak, komisyonun, 
takdim edeceğim îbtir değiştirge önergesine iM-
ftaib ©derk, Yüksek HeyeıLnizin de tasvibinden 
gĉ çımesini arz edeceğllım. 

Şöyle ki; evvelâ burada ürMeri değerlen
dirmek, el sanallarımı geliştirmek ve mıaımuUe-
rliıni değeırlcmdirınek, Saıyıa. Asutay Arkadaşınım 
da işara!; ettiği, gllbll, m'eöklM ve teknik yönden 
bilgilerini!, artırmak, sosyal ve küöitıünel kooıula-
rııyle ilgSli faaliyetlerde bülumımak güibi, haki
katen köylüye ve çiftliye, onun ayağında çok 
güzel bir htjamıöt ifa ederken bunu, kurulacak 
bu koopeırıaltifleır ne şakide yapacaklardır? 

Elbette ki, Devlet yandıım ed'eıoektil>r. Mese^ 
lâ, Sayın Asuliıay arkadasamın dediği gibi, kurs
lar ağarken, ıseınlinerler tieırtibedeskem, Tamim 
Bakanlığından faydalanma veya ilgili driğeır ba-
kanlalkliardaın fiaydaîlamımıa zarureti varıdır. Ama 
bunun ynrmda yüne Ihar Miydi» temsilcisi bulunan 
Ziraat Odaları Birliği ile de iişlbirliği yaptmak 
mieöbusıüyıeıfânidle kahnacallîitıır. 

Onun, i^in diyorum İki, birimdi teklifini; gü-
zsl bir şelkillde haızıriHunmiiş, görev ve çalımıma ko
nularını kapsıyan görüşmekte olduğumuz 3 ncü 
rnıaddcmılm son fıkrasına, bir ısürtlüşimıeye mey
dan veırFJirJamlEGli ve bilhassa kanuni bilir teşek
kül olan ajraait odailara ile de gülsel bir işlbiırlliği 
sagüamnaıaısı baklanımdan, «Bütün bu işlerin ifa
sında gerclkiırse ilgili bakanlıklar ve Türkiye 
Ziraat Ödafian Efeliği ile işbirliği yapmak» şek
linde yeni Mr fıkranın elkleınımeısinde fayda mü
talâa «derilim. 

Bu takdirde, her hamıgi biır çel'itıiıneye mey-
dan kalmadan bu koordinasyon sağlanmış olur 
ve daJha güaal hizmetlerin birleştlMlmieisi, hizme
tin halka götürülmesinde güzel bir mecburiyet 
de kendiliğinden hâsıl oimruiş olur. Kanuni] bir 
mıaibzur da olmadığımdan, sayın komisyonun 
mütalâasından slonra tekliflimin bu şekilde tais-
vip ve iltifat görmelini arzu edeceğim. 

İkjnıcilisi •: 
(ı) fıkrasında, «iSanayİ ve Ticaret Bakanlı

ğınım onayımdan geçen biır yömetmıelikte göste
rilir» jdiyor. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bugün 

Ticaret Bakanlığı olarak tasfiye edildiğine gö
re, zannediyorum bu maddi halitanın 'düzeltilme
si gerskecektir. Ticaret Bakanlığı ile bu birli
ğin doğrudan 'doğruya ilgisi olacaktır. (Sanayi 
Bakanlığı ıayrı olduğuna göre, iki toaışli biır ba
kanlığa bağlı teşekkül halime gelmemesi gera^ 
kir. 

Ancak, bu (ı) ve (i) fıkralarımda bir deği
şikliğim drıihıa yapılmasında zaruret görülmek te-
dir, kanaatindeyim. 

Şöyle ki, (ı) fıkrasının, «Kooperatiflerin ve 
bölge birlMerinin toplıyacaklain mevduatın 
kullanılma çekil ve şartları dile bu konudaki üst» 
kuruluşiîarSia olan bağiamtılaırı göstıereın yönet
meliği hazıırbyarak Ticaret Bıakanhğma sun
mak» şskünde değiş ürilmıetsi. 

(i) fıkrasının da «Birlik ve kooperatiflerce 
sağlanan kreıdi, iaraıç ve gereçlerin kullanış şe-
klll ve şartları ile amaca uygun olarak 'kuîllanıik 
dığımn kontrolümü gösteren bir yönetmelik, 
meırfkez ve ibölge toiırliklerlıyıle kooperatifler, (kre
di ibtılyaçlannı da karşılamak üzere banka ve 
sigorta şirketi kurabilir veya bu gibi kuruluş
lara i]tiırak ifâdebillr» sekinde baraz 'daha tav-
Z!İh ©dici vaziyette değişiklik yapılmasında fay
da varclır kanaatindeyim. 

Bu bendler ve son fıkra yazılış iîabariyle 
maddenin -diğer bendleniyle la'henklıi düşmsıdi-
ğinden yeniden redaksiyona tıabi tutulması ge
rekir. Bdtr itıaraftan da kurıılrnıaıı öngörübn ban
kaya, merkez ve bölge bârliklea-ıinin yannsıra ko-
opüraitifleırin de katalması gerekli olduğu kana-
atiııiideyim. Buna göre bu fiıknaımn değ^tirilme-
siaııde fayda vardır. Eğer bankla bir Kİteğişlklıik 
önergesi yoksa, bu şe3fiül>die Koinıî ycn-jn ilfcilfalt 
abmeısi ve Yüce Heyetanizden de tıaravip görsırek 
kabul buyurulmasını arz ve teklif edeceğim, 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Açık oylama işlemleri bitmiştir, 
kutulaın kaldunnız. 

Sayın özdenıoğlu, buyurunuz efecııdim. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
3 ncü madde şüphesiz çek öneımli bâr madde. 

Hem Sayın Asutay, hem Sayın Savcı arkadaşla
rımız mütalâa beyan ettiler. 

Ancak, kabul ötmek lâzım ki, bu 3 ncü mad
dede «Kooperatifler» kısmında ortıaMarın gö
revleri sayılırken kanunun bütününe aykıırı 
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düşmi|yeoek bir şekilde, eski deyiimie «Efradımı 
cami, ağyarını mâni» bir şekilde bu görevler 
teisbit edilmiş. 

Şimdi, (gerek Asutay, gerek Savcı larkadaş-
lanımız ıbu (B) paragrafının (c) bendimde ya
zılmış olan «Meslekî ve teknik yönden bilgileri
ni artırmak, sosyal ve kültürel konularijyle ilgili 
faaliyetlerde bulunmalk» şeklindeki faaliyete, 
ıkurs ve seminerler açılmasını zaruri görerek ve 
kooperatifleri buna zorlıyaealk biçimde bir açık
lık getirilmesini teklif ediyorlar; katılıyorum. 
Kaltalıyorum, çünkü buradaki (c) fıkrasındaki 
deyim tamamiyle kooperatifleri ihtiyarî bırakı
yor. Şimdi hepimiz köyde, kasabada (bunlarım 
nasıl tatbik edildiğini biliriz. Ne diyor bu (c) 
fıkrası; «... (Sosyal ve kültürel komulariyle ilgi* 
3ıi faalMyetıte bulunımıalk» buma, isiz sarih olarak 
şunu yapacaksınız, bumu yapmayacaksınız veya 
şu hizmeti götüreceksiniz demezseniz oradaki 
kooperatif idare (kurulunun bölge birliğinim ve
ya kooperatifim yapacağı iş; dergiyi alıp orta
ğa vermektir, «bunu oku» demektir. Belki bunu 
bile yapmıyacaktır. öyleyse kooperatifi, sorumı-
ılu kademeyi, bu eğitim hizmetime zorlıyaoak, 
ortağı gerçekten kooperatifim gözetimi altımda 
eğitecek bir hükmü buraya koymakta şahsan 
fayda görüyorum. Bilmiyorum Sayın Komisyon 
nasıl düşünüyor? Senede hiç olmazsa bir defa 
veya 2 defa olmak üzere kurs açılmasını mec-
fburi kılan bir hükmün buraya konmasında şah
san yarar görüyorum. 

Omun içim bu (konuda her 2 arkadaşımın tek
lifime katılkyorum. 

Sayın Savcı arkadaşımız mazur görsünler, 
yine 3 noü maddemin (C) paragrafımdıam sonra 
bir (Ç) paragrafı ile; «Kooperatifler bütün bu 
hizmetleri yaparken gerekirse Tarım Bıakanlığı 
ve Ziraat Odalariyle işbirliği sağlar» gibi bir 
hüküm konsun istiyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, belki faydadan hali 
değildir, ama tasavvur buyurun; burada Tarım 
Bakanlığı, şu bakanlık, bu balkanllık diye sarih 
olarak bir müessesenin, ıbir (kuruluşum, bir ba
kanlığım ismimi zikredersek o takdirde, bu ko
operatiflerim, Köy İşleri Bakanlığından tutun 
da Gümrük ve Tekel Bakanlığına kadar müna
sebeti olacaktır. Yarın ıdışardan ithal edilecek 
araçlar için % 50... 

ISABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — il
gili bakanlıklar... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — O za
man % 50 oranımda bir gümrük indirimi düşü
nüldüğüne göre Gümrük Bıakamlığı ile de ilgili 
olacaktır, Köy işleri Bakanlığı ile de ilgili ola
caktır, hattâ içişleri Bakanlığı ile de ilgili ola
caktır. Bu itibarla «ilgili bakanlık» sekilinde >ar-
kadaşım şimdi ifade etti, «ilgili balkamlık» ıdiye 
bir hükmüm konulmasında ıbir sakınca yoktur; 
ama her halde bu «'Meslekî ve teknik yönden» 
ortakların bilgisini, görgüsünü artırmak ama-
ciyle yapılacak eğitim çalışmalarının yılda 1 
kez ya da 2 kez, her ne ise, kurs açılmaJk sure
tiyle bu hizmetin görülmesi şeklinde bir hük
müm buraya konmasında ben şahsan zorunluk 
görmekteyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isti/yem 

başka sayım üye? Yok. 
Değişiklik önergelerine geçiyoruz efendim. 

(Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tarım Kredi Koopera

tifleri ve Birlikleri kanun teklifinin 3 noü mad
desinin (B) bendinin (c) fıkrasına; 

«(c) — Kurslar açmak ve seminerler terti-
betmek» kelimelerinin ^eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
izmir 

Burhanettin Asutay 

Sayım 'Başkanlığa1 

Görüşülmekte olan ikanun teklifinin 3 noü 
maddesi, 111 Merkez Birliği paragrafının (c) 
bendinde; «... Toptan sağlamak veya imal et^ 
mek» tashihini arz ederim. 

İzmir 
Burhanettin Asutay 

ISayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifimin 3 mcü 

maddesinin III noü bendi (f) fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. ' 

Saygılarımla. 

(Madde 3. — III (j) mahallinde kurulma
mış kooperatif ve bölge birliklerinin kurulma
sına karar vermek ve kuruluş merkezini ve ça
lışma alanını tesbit etmek) 

İzmir 
Burhanettin Asutay 
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ıSayın Başkanlığa 
3 ncü maddenin III ncü bölümünün «ı» ve 

«i» bentleriyle son fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilerek kabulünü arz ve teklif ederim. 

Manisa 
(Süleyman Çağlar 

Madde 3. — 
III - Merkez Birliği, 
ı) iKooperatiflerin ve bölge birliklerinin 

toplıyacakları mevduatın kullanılma sekil ve 
şartlariyle, bu konudaki üst kuruluşlarla olan 
bağlantıları gösteren yönetmeliği hasırlıyarak 
Ticaret Bakanlığına sunmak, 

i) (Birlik ve kooperatiflerce ©ağlanan kre
di, araç ve gereçlerin kullanış şekil ve şartları 
ile amaca uygun olarak kullanıldığının kontro
lünü gösteren bir yönetmelik hazırlamak, 

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

3 ncü maddenin III ncü bölümünün (ı) ve 
(1) bentleri ile son fıkrasının gerekçeleri : 

Bu bentler ve son fıkra, yazılış itibariyle 
maddenin diğer bentleriyle ahenkli düşmedi-
ğinden, yeniden redaksiyona tabi tutulmuştur. 
öte yandan kurulması öngörülen bankaya, mer
kez ve bölge birliklerinin yanı sıra kooperatif
lerin de katılması gerekli görüldüğünden fıkra 
ona göre yeniden düzenlenmiştir. 

ıBAŞKAN — Komisyonun mütalâasını al
mak üzere önergeleri tekrar okutuyorum efen
dim. 

(izmir Milletvekili Burhanettin Asutay'ın 
3 ncü maddenin (B) bendinin (c) fıkrasını ta
dil eden önergesi tekrar okundu.) 

IBAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇÎOI KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılıyoruz 'Sayın Baş
kan. 

IBAŞKAN — Efendim, komisyonun katıl
dığı, Sayın Asutay'a ait değişiklik önergesini 
loylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

(izmir Milletvekili Burhanettin Asutay'ın 
2 nci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —Komisyon?.. 
GEÇlCÎ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 
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jBUKIHANETTlN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, komisyon arz etti : «(Veya) keli
mesi ihtilâfa mahal verir» dedi. Tatmin oldum 
onun için önergemi geri alıyorum. 

'BAŞKAN — Keşke okunmadan geri alsay-
dmız Sayın Asutay. Ben oya sunmaya mecbu
rum. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edllme'miştir. 

(izmir Milletvekili Burhanettin Asutay'ın, 
teklifin 3 ncü maddesinin III ncü bendinin (f) 
fıkracını tadil eden önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, fıkramız 
bu kuruluşlar bittikten 'sonra İşliyecektir. Onun 
için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz... 
Değişiklik önergesini oylarınıza (sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir efendim. 

(Manisa Milletvekil'i 'Süleyman Çağlar'm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Savcı buyurun. 
SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Be

nim tekliflerim de aynı şekilde olduğu için bir 
takrir vermiyorum, bu önergeye katılıyorum. 

IBAŞKAN ~ Sizin değişiklik önergeniz var 
'mı efendim? 

iSABAHATTlN SAVCI (Diyarbakır) — 
Yok ©fendim. 

BAŞKAN — Onu oyunuzla belirteceksiniz. 
ISayın Komisyon?... 
GEÇtCl KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — »Sayın Başkan, 1 nci fık
rada; «Ticaret ve Sanayi Bakanı» yerine «Ti
caret Bakanı» nı getirdiği için, 

2 nci fıkrada; «Merkez birlikleri» deyimi 
yanlış bir deyim olarak geçmişti, «Birlik ve 
kooperatiflerce sağlanan» deyimi daha uygun 
ve doğrusu İdi, onun için, 

3 ncü fıkrada; «koıoperatifler» kelimesinin 
ilâ/vösi zaruri idi, - metinde yoktur - 'onun için 
bu önergenin tamamına katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sanayi Bakanlığının yeni adı
nın konmasını düşünür müsünüz? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Hayır Sayın Başkan. Ay
rılığı için «Ticaret Bakanlığı» olarak değiştiril-
rareısi lâzım. 
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Komisyon bu metni görüşürken 2 bakanlık 
birleşikti. Şimdi sadece Ticaıert Bakanlığına 
bağlı. 

'BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etımiyenler... 
KaJbul edilmiştir efendim. 

Maddeyi kabul buyurduğunuz değişiklik 
önergelerindeki şekli ile oylarınıza sunuyorum. 
KaJbul edenler... Etmiyenelr... KaJbul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Yönetim kurulu : 

Madde 4. — A) Kooperatiflerde : 
'Kooperatif yönetim kurulu, genel kurula ka

tılma hakkını haiz ortaklar arasından g'enel ku
rulca seçilecek dört üye ile kooperatifin müdü
rü veya vekilinden teşekkül ©der. 

B) Bölge birliklerinde; 
Yönetim kurulu, genel kurulca temsilciler 

ara'sından seçilecek sekiz üye ile bölge müdürü 
veya vekilinden teşekkül eder. 

C) Msrkez birliğinde; 
Yönetim kurulu, genel kurul temsilcilerinin 

kendi aralarından seçecekleri onJbeş üye ile bir 
T. C. Ziraat Bankası teınsilcisi ve bir de genel 
müdür veya vekili olmak üzere onyedi üyeden 
teşekkül eder. T. C. Ziraat Bankası temsilcisi, 
bankasınca mensupları arasından görevlendiri
lir. 

Kooperatif yönetim kurulu üyeliklerinle se
çimle gelenler, kendi aralarından birbaşkan 
bir başkanvekili, bölge birlikleri ve merkez bir
liği üyeliklerine seçimle gelenler kendi arala
rından bir başkan ve iki başkamvekili seçerler. 

Kooperatif yönetim kurulu üyeliklerine se
çilenlerin okur - yazar olmaları, bölge birlikleri 
ve merikez birliği yönetim kurulları üyelikleri
ne seçilenlerin en az ilkokul mezunu olması, 
merkez birliği yönetim kurulunda görev alacak 
T. C. Ziraat Bankası temsilcisinin yüksek tah
sili ve konuyla ilgili, görevlerde çalışmış bulun
ması şarttır. 

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

Yönetim kurulları üyeleri ile kooperatif ve 
bölge birlikleri tarafından seçilecek tem'silcile-
rin seçim esasları, temsilcilerin adedi, yönetim 
kurulları üyeleri ile kooperatif ve bölge birlik

leri tarafından seçilecek temsilcilerde aranacak 
diğer nitelikler ve yönetim kurulu üyelerinin 
çeşitli il, ilçe ve bölgeleri temsil esasları ana-
sözleşmelerde belli edilir. 

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

IBAŞIKAM — Madde üızletrimdıe Sayım Asuftay, 
buyurun efendilim. 

IBURHAHiaTMN ASTITAY (izJmir) — De-
ğeniij! Balkan, Yüce Meclisin sayım üyeîeai; 

4 ncü maddede b'iır harf elksıMiği var. Di
vanda da aynen okundu. «Koıoperaıt'if yöneltüm 
lkuır*uiu, gemıel kurula katıılmıa hlaıklkıaıı haliz or
taklar araisımıdan.» burada zanmıeıdiyonuım bir 
mıaJLibasa haJtiaeı olınuiş; hakikini haiz, değil halku 
'kuma haiz olması lâızımigeUlır. 

Değeri mille&vefkilleri, genelk W!ig& bl;;rıîii(lıle-
Tİi, gerelk koıopeınaitıiıf idare kurullarımın teeslklkül 
'tarzlaın, buigüne kadaır yüıriMlsıg.Eİiem, tatlbük 
€dile!n diğer teşkilâtlarla &M aımia, mısırfeöiz bir-
liğüinde yönetimde vazifeli olaralk gösterilen ar
kadaşların rakamı çolk yükssk. 

IMerikez biirliğlimde yöneltûm kurulu, genel ku
rul temsiidilerMm kemdi aralarımdan seçeceMe-
ri 15 üye ve Ziraat Banfkasmdam bir teımsi'M, 
g&ihsft mlüdür veya yardımcısı. 

O halde yöneıfâm kurulu 17 arkadaştan ta-
şelkkiil edlyioır, bu dunuimda. 

Kanunum 5 ncü madesinde bakkamın dla na
sıl atlanacağı aynıca hükme bağlanmış. 

Değerlli milİEJbvielkilleıri, bir 'mıeırlkez bir.liğindte 
16 üye yöne'MIm kunulu olacak, Bu 16 üye için 
bu birlik aylıik öd'iyeoelk. Ç'iinlkü yömetûm kuru
lu abaları haftamın, ayz;n veya yıllım muayyen 
igiimleirimde taplamaealk di:lye bir h'üikütm yok. De
vamlı vaıılife halin dsldlMer. 15 yönetim kurul/u 
âzası, Zirait Bankası tJeoııs'iIlcisii ve gıenıel müdür 
veya vekilli... Bu biır kuruluş için büyülk bûr mıii-
Ikellefiye^tir. 

IBir idare kurulumda rafkaım ne kaıdiar çok ise 
o kadar klolay iş yapılır zamnedlllmjesim, Bir yö-
mıueltlim kurülunıum raksımı ne kadar yütalkıse 
iş o kadar sıürünıcieımlede kakır. 

'Birlik yömötüm kumulu bölge blMikllerinâm, 
kioiopisnatiıflerlin faaliyetlerûni gözden geçirecıek 
va omlara dllmdfctif verecek. Biraz evvel kabul 
'buyurduğumuz maıdsdledıe olduğu gibi, toptan mfal 
alacak veya imalâta geçecek, karar vereösk. Bu 
•sslbepttieıı rakamı çolk fazladır. Omum içim bemde-
n'izin arzı şu: (ıc) fıkrası şöyle tadil edilmeli. 
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Yönetim kurulu, genel kurul temsildilerMn 
kendi aralarından seçecekleri 7 üyeden teşekkül 
©der. «Yani yedi üyeyi yöneltilin kurulunda va
zifeli kıüacağız. Türlkıiye Cumtaiiyeıtii Ziraat 
Bankası teımısiileiısli ile sökiz, genel müdür veya 
vekili ile dokuz kişi olacak. Bu dokuz kişi de 
(bir yöneltilme kâfi gelir. Bunu 17 ye çıkarırsa
nız ancak !bu teşekkülün sırtına büyük yük yük-
l'en&iinliz. Onun irıln önerüızniin 'bini bu. 

Diğer önerine geçiyorum: Yine 4 ncü mad-
denCn (c) bendinin bejindi fıkrasında bir faz
lalık olduğu kanaatindeyim. 

'Geırek 4 ncü maddendın (c) fılkrasınMi birinci, 
ikinci ve üçüncü bendlerli, yönetim kurulu üye
lerinin vasıflarımı, tahsillerini ve seçilme yete
neklerini tesibiit ediyor ve en nihayet Türkiye 
'CuımlhurSyeıtli ZüinaaJt Banikası temlsilcdöinin de 
yfülkHEİk talhsili ve konu ile ilgili görevlerde ça
lışmış bulunmasını şart koşuyor. 

«ıSeçknle gelecek yönetim kurulu üyeleri böl
ge biriliklerinde değişlik il ve ilçeleri, mıerkez 
Ibirliğinıde çeşitlıi bölgeleri temsil edecek sekide 
genel kurullarınca temsilciler arasından seçi
lir.» diye de aeışilm. hususlarını testoit ediyor. 

Şilindi beşinci paragrafa gelKiğiimliz zaman 
Oburada bir taaccüpl'ük var, bence. Fıkra şöyle 
Ibaşlıyor: «Yönetim kumulları üye'lerti ille koope
ratif ve bölıge birliilkleıri tarafından seçilecek 
temsiloilenin seçim esasları, temsilcilerin adedi, 
yönDtiım kuruları üyeleri ile kooperatif ve böl
ge birlikleri tarafımdan sekilecek temsilcilerde 
aranacak diğer aitıdMar V3 yı'jaus'tinıa. kurulu. 
üyelerinin çeşitli il, ilçe ve bölgeleri temsil esıas-
lan 'anasösleşmelsrde belli leldüâiır.» 

Burada anarüazlerçme nediır? Birliklerin ana-
sözlteşnıııteMir. BMıMeırün faaliyetlerin© değin 
anaısMeşmeleırdir. Bunlar, yöaısıfcian Iraruilu üye-
lerinin seçimleriyle iligDi bulunımamaısı lâzımge-
len hususlardır. Onun için bence beşinci parag
rafın ilk satırı olan, (Yönetim kurulları üyele
ri ile...) ksılimeleırJmin metinden çıkarılmaları. 
genelkıİT ki, bu kelimeler metinden çıktığı za-
ımsaaı arta kalan kısım, kooperatif ve bölge bir
likleri tarafımdan seçilecek temsilciliklerin se
çim esaralaîranıa dsğin bir husus oluyor. Yani, ge
ndi kurula iştirak edecekler klmlsırdir, asalar 
hangi şaırtılı?.ırlıa gelecek, temsilciler hangi esasa 
dayalı olıatralk seçilecekler, 'diye bütün bu esas
lar sözleşmelsrde tesbiıt edilir ama, yönetim 
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kuruluna girecek (arkadaşların .seçim şartları 
bir anasözlefşmeye bağlanamaz. 

Yönetim ıkurulu nasıl seçiliyor? Mahallî ko
operatiflerin kendi azaları bir araya geliyor, 
genel kurul oluyor. Genel kurulda birliklere gi
den temsilciler seçiliyor. O halde o temsilcilerin 
3'S'çim şartları oradaki sözleşmelerle tesbdit edile
bilir. Nasıl tesibiit edebiliriz? Şöyle tesibiit edehi-
liıriz: Deniz M, her 100 ortağa bir temsilci seçi
lir. Veya her 200 veya her 50 ortağa lîir tem
silci seçilir... Türkiye için bu raka;mı bir kalıp 
olarak kullanımak 'mümkün değildir. Meselâ bir 
kooperatifin on bin âzası vardır. On bin âzalı 
kooperatif kendi sözleşmesinde beşyüz azada 
bir delege seçer. Ama bir kooperatifin 500 âzası 
vardır, orada artık binler düşünülmez, orada ra
kam elliye düşer. 

Onun için, delege seçimleri sözİEşımelerle ya-
pılalbiMır. Hattâ birlikten merkez binliğine (seçi
lse ök delegelerin hangi şair t v« esaslara göre se
çilecekleri ıs özleşmelerle yapılabilir ama, yöne
tim kurulunda vazife yapacak arkadaşların se
çim şantlaırmı bir sö'zaeşme ile teısbüt etmek 
mümkün değildir. Çünkü yönetim kuralarının 
rakamları bellidir. Nedir dördüncü maddenin 
(A) bendimde, «Kooperatif yönetim ikmrulu, 'ge
nel kurula katılma hakkına haiz ortaklar ara
sından genel kurulca seçilecek dört üye ile ko
operatif müdürü...» demek suretiyle birliğe dört 
üye ile bir kooperatif müdürünü gönderiyor. 
Birlik ne oluyor? Birlik »ekiz üye ile bölge mü
dürünü merkeze gönderiyor. Oraya g'.;n:İ3irliş 
şart ve .şekilleri belli. Ama, yönet'im kuruluna 
gelecek dıs'legeü&rin seçim şartlarını bir anlaş
ma ile ıteıslMt etımek mümkün değil. Yanii, mese-
leniın nirengisi bozulur ve bugünedek . taılîbik 
edilen tüm seçim tarzlarına da aykırı olur. 

Biraz uzun görüştüğümün fıarkınıdayıım. Beni 
affedeceğiniz inancı içinde meseleyi şöylece to
parlıyorum : 

Merkez birliğinde, yönetim kuruluna seçile* 
cek 15 âza çoktur; malî mükellefiyet tahımıil 
eder. Bunun yediye indirilmesi ve 'aynı zaman
da da taaşinci paragraftaki hususun metlimden 
çıkarılması ve neticede böylece maddeye bir 
açıklık veır'iılmeısinin daha yeninde olacağı kana
atindeyim, teşekkür öderim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Savcı. 
SABAHATTİN SAVCI (Diyaırbakır) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu yömaitıitm 
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kurallarının tekili hakikaten çok önemli biır 
kısmı (teşkil ediyor. Bir defa, kooperatiflerde 
yömatiım kurulu nasıl olıaıcak, bölge bdırtliklıeııi ile 
meırkeız bıiırlklleırtinde yönetim kurulları nasıl 
olacak, bunHarın esasları ve adetleri tesbit e'di»-
liırken elbette ki, üzerinde çok önemle durmak 
gerekir. 

Eğer, Sayım. Komisyon Başkanı veya sözcü 
arkadaşımız bu adetleri tesbdlt ederken, 1163 sa
yılı Kooperaıtıifler Kanununun lesprisinte vieya 
esaslarınıa uygun olarak ıtesfoit etftdık diyorlarsa, 
buna biir diyeceğim yok. Fakalt esasında bunla-
rın sayıları üzerimde ıdurmlak gerekir. Çünkü, 
mümkün olduğu kadar, mesıeılâ ıSayın Asutay ar
kadaşımı da katıldılar, bunlarım adetlerinin çtiıft 
değil ide daha «ok tıek olarak burada teısbıilfeinde 
fayda vardır. Çünkü, karar istihsali eıdiliırken 
tsk olarak meydana gelmiş, yönetim kurulların
da dalha isalbet olur ve bir taraf lağıriığını gös
terir. ıAma, adet çift olduğu takdirde umumi
yetle büyük çaptıa sıkıntı çekmek ve karar al-
mıaktıa birtakım, ihtilâflara meydan vermek gi
bi durumlar çakar. 

Onun ilcin ben derdim iki, genel kurula katıl
ma hakkına haiz ortıaikılar arasından (genel ku
rulca seçilecek dört üye yerime beşyüz 'üye ol
anağımda fayda vardır. 

Böılge birliklerinde, zikredilen yönetim ku
rulu, genel 'kurulca temsildiler 'arasından seçile 
cek «efeniz üyeyi de yeidiye indirmek mümkün 
olabilir ve böylece bölge müdürü ve vekilinden 
de teşekkül eder. 

Meırkes birliğimde ide, 15 üye ve Ziraat Ban
kası temsilcisi ve genel müıdür Veya vekili ol-
mak üzere 17 kişiden teşekkül ©der, şeklindeki 
bu miktar dıa hakikatten düşiündürücüdür. Bu 
bakımdan bir değişiklik yapılması 'gerekir. 

Benim teklifim veya söylemek istediğim hu
sus dört rakamının beş olarak kooperatiflerde, 
foölge birliklerinde ise sekiz adedinin yediye in
dirilmesi ve merkez birliğinde de yönetim ku
rulu, genel kurul temsilcilerinin kendi araların
dan seçecekleri 15 üyenin de en çok 15 üye şek
linde mütalâa edilmesinde fayda vardır. 

(Diğer taraftan muhterem arkadaşlar, yine 
kooperatif yönetim kurulu üyeliklerine seçilen
lerin okur - yazar olmaları zikredilmektedir. 

Buna benzer diğer kuruluşlarda durumu 
incelediğimiz zaman bu okur - yazar olmaları

nın bugünkü eğitim seviyesine göre ele alınma
sı lâzım. Ancak burada, devlet hizmetine giren 
memurların en az ilkokul mezunu olması göz 
önüne alınırsa, kooperatif yönetim kurulu üye
liklerine seçilenlerin de okur - yazar değil de 
yine ilkokul mezunu olması şeklinde, hattâ bâzı 
arkadaşlarımın işaret ettikleri gilbi, ortaokul 
mezunu .olmaları gibi bir kıstas konmasında 
fayda olduğu kanaati ortaya çıkıyor. 

Takdir edersiniz ki, bugünkü Personel Ka
nunu, devlet hizmetine giren bir kimse için bile 
en az ilkokul mezunu olması şartını aramakta
dır. Kooperatif yönetim kurulu üyeliğine seçi
lecek kimsenin de hiç değilse ilkokul mezunu 
olmasında hattâ bâzı arkadaşlarımın söyledik
leri gibi ortaokul mezunu olmasında fayda var
ıdır kanaatindeyim. 

'Görüşüm bundan ibarettir, teşekkür ederim. 

'BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurunuz efen
dim. 

HASAN TOSYALI, (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Tarım kredi kooperatiflerinin yönetim ku
rulları üyelerinin miktarı Geçici Komisyon ra
porunda kanaatimce normal tesbit edilmiştir. 

Ben de Sayın Savcı gibi dördün beş olması
nı uygun buluyorum. Bölge birliklerinde dokuz 
normaldir. Merkez birlikleri için Sayın Asutay'-
m teklif ettiği gibi 7 - 9 olması uygun değildir; 
en az 15 - 17 olması normaldir. Çünkü bu konu
da bütün Türkiye'yi temsil edecek merkez yö
netim birliğinin 7 kişi, 9 kişi olması doğru de
ğildir. Türkiye'nin çeşitli zirai bölgelerini, çe
şitli ürün yetiştiren kooperatifleri temsil edebil
mek için en az 15 kişinin, en çok 17 kişinin ol
ması gayet normaldir. Daha aşağısı, Türkiye ça
pında tarım kredi kooperatiflerini kapsamıya-
bilir. Azaltılması, tehlikeli olur kanaatindeyim. 
Merkez yönetim kurulunun, Türkiye'deki bütün 
illeri, bölgeleri, kapsıyacak şekilde 15 kişi ci
varında olması uygun olur. 

Yönetim kurulu üyeleri ile, kooperatif ve 
Trölge birlikleri tarafından seçilecek temsilcile
rin seçim esaslan ve sairenin de anasözleşmede 
(belirtilmesi, burada olduğu gibi, gayet yerinde
dir. Aksi takdirde niteliksiz kimselerin yönetim 
kurullarına seçilmesi ihtimali vardır. Bu da 
mevcut tatbikatta büyük yanlışlıklara sebetool-
nıaktadır. 
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Kanaatimce madde genel hatlariyle uygun
dur. Bu şekilde kaJbul edilmesinde fayda görü
yorum. 

Teşekkür ederim. 
(BAŞKAN — Sayın Özdenioğlu, buyurunuz 

•efendim. 
ŞÎNASÎ ÖZDKNOĞLU (Ankara) — Çok 

değerli Başkan, değerli arkadaşlarım; affınızı 
rica ederek tekrar kürsüye geliyorum. 

Yüce Mecl'is olarak genel eğilim, bu gibi se
çimle gelen kuruluşlarda yönetim kurulu üye
lerinin sayısını azaltmak seklinde tecelli edi
yor; doğrudur. TRT kanunu tasarısı da görü
şülürken Yüce Heyet huzurunda, TRT Danış
ma Kurulunun çok kalabalık olduğunu burada 
ifade etmiş bir arkadaşınızım. 

'Değerli arkadaşlarım, gerçekten seçimle ge
len kuruluşlarda üye adedi ne kadar çok olur
sa o kadar çok anlaşmazlık oluyor; hizip olu
yor. İşin hızla yürütülmesi bakımından, İşin ve
rimliliği bakımından ,az kişiyle çalışıp beraber
lik sağlamak akim kaJbul edeceği yoldur. 

Şimdi denebilir ki, «2 040 tarım kredi koo
peratifi var; müsaade buyurulursa merkez bir
liğinde 17 kişi olsun.» Sayın komisyonla yaptı
ğım sözlü temasta arkadaşlarım böyle derler. 

Değerli arkadaşlarım, Ziraat Bankasını ala
lım : Koskoca bir kuruluştur; Türkiye'nin en 
ibüyük kuruluşlarından birisidir; belki bir ba
kanlık kadar gen'iş örgütü olan bir kuruluştur. 
Ziraat Bankasının Yönetim Kurulu da beş kişi
den ibarettir. Yanılmıyorsam Merkez Bankası 
da öyledir. Yani 440 sayılı Kanuna tâbi Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinde, sorumluluğa muhatap 
yönetimin başmdaM yönöbim kurulu beş kişi
dir, belki dört kişidir, o civardadır. 

Böyle olunca, demek ki işin selâmeti çokluk
ta değil; seviyeli ve kalifiye insandadır. Sorum
luluğu göğüsliyecek insandadır ve işin ehlinde-
dir. Bunu getirebiliyor muyuz? Dâvayı halet-
miş oluruz. 

Kooperatiflerde durmuyorum ama, bölge 
birliklerinde sekiz üye ve bölge müdürüyle do
kuz kişi gerçekten fazladır değerli arkadaşlarım. 
Bu sekizi altıya indirirsek, bölge müdürü veya 
vekiliyle yedi kişi olur. Fakat her halde Mer
kez Birliğindeki onyedi üyenin de fazla oldu
ğunda şüphe yok. Lütfen kabul buyurun bunu 
da, seçimle gelen dokuz üye diyelim; Ziraat Ban
kası temsilcisi ve genel müdür vekiliyle onbir 

kişi olur. Yanılmıyorsam bu rakam her halde 
Yüce Meclislin de iltihak buyuracağı bir rakam
dır; ikisinin ortasını bulmuş oluruz. Hem teş
kilâtı tatmin etmiş oluruz, hem de burada arka
daşlarımın beyan buyurdukları mahzurları izale 
edecek bir formül bulmuş oluruz. Bunun için 
önergemi takdim edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, yönetim kurulu üye
liklerinde aranacak vasıflara gelince: Sayın 
Savcı da haklıdır burada. Gerçekten köylerimiz
de şimdi aşağı - yukarı ilkokul mezunu çok or
tağa raslamak mümkün. Ama yönetim kuru
luna girecek bir ortağın, kanundan, kooperatif
ten, muamelâttan anlıyacak nitelikte olması 
gerekir. Hele şimdi, mevduat kabul edecek, 
para verecek. Bu gibi kuruluşun işleyişi hak
kında basit de olsa bilgi sahibi olacak nitelikte 
yönetim kurulu üyelerine ihtiyacolacağı aşikâr
dır. O itibarla bunun ilkokul mezunu olarak 
değil, fakat mutlaka ortaokul mezunu olarak 
değiştirilmesiind'e, müessesenin, kooperatiflerin 
ve kooperatifçiliğin selâmeti bakımından şahsan 
zorunluluk gürüyorum. Bunun da Yüce Meclis
çe kabule şayan olacağı inancındayım. 

Saygılar sunarım arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen baş
ka sayın üye?.. Yok. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Söz istiyorum. Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın önadım, yerinizden de 
konuşabilirsiniz, çalışma süremiz kâfi gelecek 
mi?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Beş dakikayı geçmez Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Onu dikkate alacaksınız. Buyu
run. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 

Evvelâ Sayın Asutay'm, 4 ncü maddeyi eleş
tirirken, 6 ncı bentte ki, «Yönetim kurulları üye
leri ile kooperatif ve bölge birlikleri tarafından 
seçilecek temsilcilerin seçim esasları anasözleş-
mede belirtilir,» şeklindeki ifade karşısındaM 
beyanlarına arzı eevabedeceğim. 

ilk konuşmamda arz etmiştim, bu teklif ve 
raporumuz 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa 

~ 513 — 



M. Meclisi B : 35 4 . 2 . 1972 0 : 1 

dayalıdır. 1163 saplı Kooperatifler Kanununun 
57 nci maddesini okuyorum. 

«Madde 57. — Yönetim kurulu üyeleri en 
çok 4 yıl için seçilebilirler. Anasözleşmelerde 
aksine hüküm yoksa tekrar seçilmeleri caizdir.» 
Yine aynı kanunun 78 nci maddesini okuyorum. 

«Madde 78. — Birlikler, merkez birlikleri 
ve Türkiye Millî Kooperatifler Birliği Anasözleş-
melerinde bunların genel kurullarını teşkjl ede
cek kooperatifler, birlikler ve merkez birlikleri 
temsilcilerinin adedi, ortak sayısına göre 5 kişiyi 
geçmemek üzere belirtilir.» 

4 ncü maddeyi bu esaslar içerisinde tedvin 
ettik. 

Yalnız, 'kooperatiflerde yönetim kurulu üyesi 
adedini tesbit ettik, bölgelerde,te<sbit ettik; mer
kez birliğinde de 15 seçimle âza gelir dedik. 
Bâzı sayın arkadaşlarımız 15 i çok buldular. Sa
yın özdenoğlu Merkez Bankası ve Ziraat Ban
kasından misaller verdi, Takdir edersiniz ki, 
oralardaki heyetler seçimle gelmez, tâyinle ge
lir ; Hükümet tarafından tâyin edilir. 

SİNASİ ÖZDNOĞLU (Ankara) — Seçimle 
gelen de var. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Devamla) — Tanın Kredi Koopera
tiflerinden bir îrH vardır Ziraat Bankasında, 
zannediyorum seçimle gelen. Onu da koopera
tifler oy kullanır. 

Burada ise, 2 040 kooperatif, 3 milyon İriisur 
üye. Tabandan itibaren alacaksınız, bölgelere 
getireceksiniz; bölgelerden, bu kuruluşun kur
may heyetini teşkil edecek büyük bir heyeti gö
revlendireceksiniz.. 

Kaldı ki, bâzı önergeler de var, komisyon da 
şimdi muttali oldu; Sayın Savcının söylediği 
tarzda «en çok 15» deyimine Komisyon olarak 
'katılırız. 

Aslında bu yönetim kurulu üç ayda bir top
lanacaktır; devamlı bir yürütme komitesi 
bulunacaktır. Genel Müdür, genel müdür mu
avini ve üç yönetim kurulu üyesinden müteşek
kil. Biraz Türk - iş sistemine benziyen bir 
'sistemdir. Yoksa, onbeş yönetim kurulu üyesi 
de Ankara'ya gelip oturacak, maaş alacak de
ğildir. Onlar karar organıdır; üç yahut dört 
ayda bir toplanırlar. Anasözleşmelerde bunlar 
tesbit edilecektir, işi yürüten devamlı komite ola
caktır. 

Durumu bu şekilde arz eder, Yüce Heyete 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Değişiklik önergelerine gelmiş 
bulunuyoruz, önergeleri okutuyorum. 

. Sayın Başkanlığa 
4 ncü maddenin (A), (B) fıkralariyle, (C) 

fıkrasının 1 nci bendinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

Madde 4. — A) Kooperatiflerde : 
Yönetim kurulu, genel kurula katılma hak

kını, haiz ortaklar arasından genel kurulca seçi
lecek beş üye ile kooperatifin müdürü veya ve
kilinden teşekkül eder. 

B) Bölge birliklerinde : 
Yönetim kurulu, genel kurulca temsilciler ara

sından seçilecek yedi üye. ile bölge müdürü veya 
vekilinden teşekkül eder. 

C) Merkez Birliğinde : 
Yönetim kurulu, genel kurul temsilcilerinin 

kendi aralarından seçecekleri en çok onbeş üye 
ile bir T. C, Ziraat Bankası temsilcisi ve genel 
müdür veya vekilinden teşekkül eder. T. C. Zi
raat Bankası temsilcisi, Bankasınca mensupları 
arasından görevlendirilir. Yönetim kurulu, ken
disine ait görevlerden bir kısmını, kendi arasın
dan seçeceği 3 üye ile Genel Müdür ve bir genel 
müdür muavininden müteşekkil yürütme kuru
luna devredebilir. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 4 ncü maddesinin (B) bendinin 

aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

B) Bölge birliklerinde : 
Yönetim kurulu, genel kurulca temsilciler 

arasından seçilecek altı üye ile bölge müdürü ve
ya vekilinden kurulur. 

Ankara 
Şinasi özdenoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 4 ncü 

ontaıddetsinim. (C) Merasının aşağıdaki şeMlde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Burhanettin Asuitay 
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Madde 4. — A) 
C) Merkez Dirliğinde; 
Yönetim kurulu, genel kurul temsilcilerinin 

kendi aralarından seçecekleri yedi üye ile... (Ge
ri kısım aynen kalacak) 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 4 ncü 

madde (0) bendi beşinci fıkrasının başında yer 
alan «Yönetim kurulları üyeleriyle» kelimele
rinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
izmir 

Burhanettin Asutay 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 4 ncü maddesinin (C) paragrafının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

C) Merkez birliğinde; 
Yönetim kurulu, genel kurul temsilcilerinin 

kendi aralarından seçecekleri dokuz üye ile 
bir T. 0. Ziraat Bankası temsilcisiyle bir de 
genel müdür veya vekili olmak üzere onbir 
kişiden kurulur. T. C. Ziraat Bankası temsilcisi, 
adı geçen banka mensupları arasından görevlen
dirilir. 

Ankara 
Şinasi özdenoğlu 

BAŞKAN — önergeleri baştan okutup işle
me koyacağım efendim. 

(Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'm 
önergesi tekrar okundu.) 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Fıkra
ların ayrı ayrı oylanması lâzım. 

BAŞKAN — Fıkraları belirtsin mi istediniz? 
Anlıyamadım efendim.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Fıkra
ları ayrı ayrı oylarsak daha iyi olur. 

BAŞKAN — Bu hususta Yüce Heyetin kara
rı lâzım, önerge lâzım İçtüzüğe göre. Ben onu 
yapamam. 

Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, bir kere 
maddenin matlalbı kalıyor, yönetim kurulu ola
rak; aşağısı A, B ve C fıkralarında değişik
lik İstiyor. 

BAŞKAN — Hiç şüphesiz tabiî. 

I GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
I ÖNADIM (Bursa) —- Katılıyoruz efendim. 
I BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa-
I yın Başkan oylamadan evvel bir hususu işaret 
I edebilir miyim? 

I BAŞKAN — Hangi hususu? Nedir efendim? 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Şim-

I di Say IR Başkan, 
I BAŞKAN — Hangi konuda görüşmek isti-
I yorsunuz efendim? 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Aynı 
I fıkra üzerinde. 

BAŞKAN — Mümkün değil Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Bi-

I zim verdiğimiz aykırı önergeler var. Eğer bu 
I önergeyi oylarsanız bizim önergemizi oylamıya-

caksmız demektir. 

BAŞKAN — Daha aykırısı mı var efendim? 
Bundan daha aykırısı mı var? 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Ar
kadaşımız (C) fıkrasında en fazla 15 istiyor; 
biz 7 kişi demişiz; ̂ Şinasi bey 9 kişi demiş. En 

I çok 15 kişi dediğine göre burada büyük bir 
aykırılık var. 

BAŞKAN «— Şimdi biz şu bakımdan aykırı-
I lık sırasını tanzim ettik. Bütün maddeyi kapsı-

yan fıkralara şâmil bir değişiklik önergesi ol
duğu için; yoksa bir fıkradaki aykırılığı dik
kate alırsanız belki siz haklı olursunuz; ama 
ibirçok fıkralarda değişiklik isteğini tazammun 
ettiğini dikkate alırsak bu tasnif haklı çıkıyor. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — O 
zaman bizimkini oylamıyacaksınız demektir. Bu 
önerge oylanırsa bizim önergelerimiz oylanmı-

I yacak demektir. 

BAŞKAN —• O takdirde siz de haklısınız. 
Bir önerge ile bu maddenin fıkralarının ayrı 
ayrı oylanması yolunda bir istekte bulunursa
nız ve Yüce Heyet de bir karar istihsalinde bu
lunur ise, daha sıhhatli bir neticeye varılır ka
nısındayım. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — O 
halde 'önergemizi takdim edeyim efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — O oku-
I nan için değil mi Sayın Başkan? 
i BAŞKAN — Okunan için değil efendim. 
I Madde ile ilgili bir önerge olacak. 
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Muhterem arkadaşlarım çalışma süremiz de 
»dolmuş bulunuyor. Bu önerge verilir; bekliyo
ruz önerigıenizi. Bu arada ben açık oylamaların 
sonuçlarım arz ediyorum. 

Hukuk usulüne dair sözleşmeye katılmamı
zın uygun bulunması hakkında kanun tasarısı; 
oy sayısı (134), kabul (129), ret (3), çekin -
ser (2), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Roman
ya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imzalanmış bulunan hukukî ve cezai işlerde adlî 
yardım Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
(bulunduğuna dair kanun tasarısı; oy sayısı 
'(126), kabul (120), ret (2), çekinser (4). 

Devlet Üretme Çiftlikleri 'Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, oy 
sayısı (109), kabul (102), ret (3), çekinser (4). 
(108), kabul (103), ret (3), çekinser (2). 

İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı; oy sayısı (106), kabul 
(09), ret (3), çekinser (3). 

(Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (B) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun taisarısı; oy sayısı 
(108), kabul (103), ret (3), çekinser (2). 

Ege Üniversitesi 1971 yılı Büteje Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı; oy sayısı (105), kabul (100), 
ret (3), çekinser (2). 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı; oy sayısı (107), 
kaJbul (101), ret (3), 

Tekel G-eniel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Ka
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı; oy sayısı (101), kaibul 
(93), ret (3), çekinser (5). 

1971 yılı Bütçe Kanuna bağlı (A/l), (A/2), 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi; oy sayısı (99), kabul (93), 
ret (2), çekinser (4). 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı; 
oy sayısı (94), kabul (84), ret (6), çekinser (4). 

4 . 5 . 1960 tarih ve 7470 sayılı T. C. Turiton 
Bankası Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu Kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı; oy sayısı (57), kaibul 
(56), ret (1). 

Açık oylamalar tekrarlanacaktır. 
Sayın özdenoğlu önergeniz gelmiştir, yal

nız süremiz dolduğu için birleşimi kapatmak 
(Zorundayım; gelecek birleşimde önergeniz iş
lem görecektir. 

Çalışma süremiz dolmuştur muhterem arka
daşlarım, 7 Şubat 1972 Pazartesi günü saat 
15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,05 
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M. Meclisi B : 35 4 . 2 . 1Ö72 0 : 1 

Hukuk usulüne dair sözleşmeye katılmamızın uygun bulunması hakkındaki kanun tasarısına 
verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Cavit Oral 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHİSAR 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
i. Sıtkı Hatipoğlu 
Şinasi özdenoğlu 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şeraf ettin Yıldırım 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
thsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Husan Ali Gülcan 

BALIKESİR 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

Üye »ayısı : 450 
Oy verenler : 134 

Kabul edenler : 129 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 2 
Oya • katılmıyanlar : 308 

Açık üyelikler : 8 

(Kabul 
BURSA 

Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Necmettin Gönenç 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz 
£Jeyf i öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet. Lîitfi Söylemez 

edenler] 
HATAY 

Abdullah Çilli 
İSPARTA 

Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
llhami Sancar 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Burhanettlin Asutay 

KARS 
Lâtif "Aküzüm 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Osman YeJtekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargü 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 

Vedat Âli t kkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehfbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergim 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz özttuna 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir özmen 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NÎĞDB 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 
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SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 

SAMSUN 
Nihat Kale 
ismet Yalçmer 

SÜRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlıı 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Osman Hacıbaloğlu 
Reşit öndor 

TRABZON 
Mehmet Arsl'antürk 

Ahmet ihsan Birincioğlu 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

URFA 
Velhfai Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızioğlu 

VAN 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHİISAR 

Süleyman Mutlu 
ANKARA 

Kemal Ataman 
Osıman Soğukpmar 

[Çekinserler] 
AMASYA SAMSUN 

Vehbi Meşhur Bahattin Uzunoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Telkin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

[Açık ii 
1 
1 
1 
1 
1 

çelikler] 
Kocaeli 
Malatya 
Neygehir 

Yekûn 

1 
1 
1 
— 
8 
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Türkiye 'Cumhuriyeti Hükümeti ile îtomanya Sosyalist 'Cumhuriyeti Hükümeti arasında İmza
lanmış (bulunan hukukî ve icezai işlerde adlî yardım közleşmesinin onaylanmasının uygun bulun

duğuna dair kanun tasarısı sına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ala Cavit Orail 

ADIYAMAN 
M. ZeM Adıyaman 
AFYON KARAHİSAR 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
t Sıtkı Hatipoğlu 
Şinasi özdenoğlu 
Ay dm Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ali Gülcan 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Osman Tan 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgen 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Halil İbrahim Oop 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 1'26 

Kabul edenler : 120 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 4 
Oya katılmıyanlar : 316 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuızkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadını 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Necmettin Gönenç 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rasim Cünisli 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbıızoğlu 
Orhan Oğuz ' 
Seyfi Öztürk 

edenler] 
HATAY 

Abdullah Oilli 
İSPARTA 

Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
llhami Sancar 
Hasan Türlcay 
Reşit Üliker 

İZMİR 
Şevket Adalaın 
Şükrü Akkan 
Burhanettlin Asufcay 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Osman Yeltefcin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 

KAYSERİ 
Tuıfan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 

Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Vehbi Eniğiz 
Sabrı Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir özmen 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

519 — (2) 



M, Meclisi B : 35 4 . 2 . 1072 0 : 1 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 

SAMSUN 
Nihat Kale 
îsınet Yalçmer 

SÎÎRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 

Ahmet ihsan Birincioğlu 
Cevat Küçük 
Ahmet Şenıer 

URFA 
Vehbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasnzoğlu 

VAN 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğhı 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHlSAR ANKARA 
Süleyman Mutlu Osman Soğukpmar 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

[Çekinserler] 
1 ERZURUM 
1 Naci Gaciroğlu 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

[Açık 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

üyelikler] 
1 
1 
1 
1 
1 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 SAMSUN 
j Bahattin UzunoğJu 

1 
1 
1 
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Devlet Üretme Çiftlikleri (Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa foağlı cetvellerde değişik
lik yapılması Ihakkında kanun ta sarısının :açık oylama Sonucu: 

(Çoğunduk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 109 

Kabul edenler : 102 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 4 
Oya katılmıyanlar : 333 

Açık üyelikler : S 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Ali Cavit Orail 
ADIYAMAN 

M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAIIlSAR 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Şinasi özdenoğlu 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Cemgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Osman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bildin 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
A. Mukadder ÇiloğLu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğru 

ÇANKIRI 
Hazım; Dağlı 
Nurettin Ok 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ELÂZIĞ 
Samşet Güldoğan 
Hayrettiin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rasim Oinisli 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz 
Sftyfi öztürk 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
Nuri Eroğan 

Bahir Ersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
M. Kâzım özeke 
llhami Sancar 
Hasan Türkay 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şiükrü Akkan 
Burhanettin Asutay 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Musa Doğan 
Veyis Koçulu 

Osman Yeltekin 
KASTAMONU 

Orhan Deniz 
KAYSERİ 

Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Sezai Ergim 
Orhan Okay 
Özer ölçmen 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Abdulkadir özmen 

MUŞ 
Nermkı Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Nihat Kale 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Osman Hacıbaloğlu 
Reşit önder 
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TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet ihsan Binincioğhı 
Necati Çakıroğlu 

URFA 
Vefhbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızjoğlu 

VAN 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 

Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Ke<vûi Nedimoğilu 

AFYON KARAHÎSAI? 
Süleyman Mutlu 

ERZURUM 
Naci Gacııroğlu 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

[Reddedenler] 
AMASYA 

Veihbi Meşhur 

[Çekinserler] 
HAKKÂRİ 

Ahmet Zeydan 

[Açık Üyelikler] 

1 Kocaeli 
1 Malatya 
1 Nevşehir 
1 
1 Yekûn 

ANKARA 
Kemal Ataman 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

» • • < » » ••> 
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İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasansma verilen oyların sonucu 

(Çoğunıluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Cavit Oral 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 

AFYON KARAHÎSAR 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Ço§kun 
Şinasi özdenoğlu 
.Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Osman Tan 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BlTLÎS 
Abidin înan Gaydalı 

BOLU 
Halil tbrahim Cop 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğkı 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
105 
99 
3 
3 

337 
8 

[Kabul 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamjettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
M. Kâzım özeke 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şüikrü Akkan 
Burhanıettiin Asutay 

edenler] 
KARS 

Lâtif Aküzüm 
Musa Doğan 
Veyis Koçulu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 

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

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Sezai Erıgun 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz Öztuna 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Abdülkadir Özmen 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avnı Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Nihat Kale 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdiil Yaşa 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Osman Hacıbaloğlu 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Aralantürk 
Ahmet İhsan Birineioğlu 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 
Ahmet Şenıer 

URFA 
VehM Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 
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VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 

Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müfbüoğlu 
Kevni Nedimoğln 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Mutlu 

[Reddedenler] 
AMASYA 

Vehbi Meşhur 
ANKARA 

Kemal Ataman 

ERZURUM 
Naci Gacıroğlu 

[Çekinserler] 
HAKKÂRİ 

Ahmet Zeydan 
SAMSUN 

Bahattin Uzunoğlu 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

[Açık üyelikler] 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

»»• ı«ca>-Gs'<sg»—•<•• 

_ 524 — (4)' 



M. Meclisi B : 35 4 . 2 . 1972 O : 1 

Hacettepe ttanversitesi İİ071 yılı Bütçe (Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

İğye sayısı : 450 
Oy verenler : 1(08 

Kabul edenler : 103 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar •: 334 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Ali Cavit Oraâ 
ADIYAMAN 

M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHİSAR 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Kâzım Ulusıoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Şinasi Özdenoğlu 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Osman T a n 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım, 

ERZURUM 
Rasimı Cinisli 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan ~ 
Bahir Ersoy 
M. Kâzım özeke 

llhami Sancar 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Buıhanettiin Asutay 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Musa Doğan 
Veyis Koçulu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakîboğflhı 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Sezai Ergun 
Orhan Okay 
Özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Abdulkadir Öznıen 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Nihat Kale 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaış'3 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Osman Ilacıbaloğlu 
Reşit Önder 
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TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

UEFA 
Vehbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızıoğlıi 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 

Hüseyin Baytik'k 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

[Reddedenler] 
AKASYA 

Vehbi Meşhur 
ANKARA 

Kemal Ataman 

[Çekinserler] 
HAKKÂRİ SAMSUN 

Ahmet Zeydan Bahattiıı Uzunoğiu 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

[Açık üyelikler] 

1 
1 
1 
1 
-i 
X 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
1 

— 
?> 
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Ege Üniversitesi 1071 yılı Bütçe kanununa (bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasansma verilen veı ilen oyla,nn sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 105 

Kabul edenler : 100 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 337 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Ali Cavit Oral 
ADIYAMAN 

M. Zeki Adıyaman 

AFYON KARAHlSAR 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Şinası Özdenoğlu 
Aydın Yalçın 
Şerafetth* Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Osıman T a n 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Halil İbrahim Oop 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım. Önadım 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 
Nurettin Ok 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 

ELÂZIĞ 
Hayrettim Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rasimı öinisli 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz 
Seyri Öztürlk 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
İbrahim Elmalı t 

Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
llhami Sancar 
M. Kâzım özeke 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Burhanettin Asutay 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Musa Doğan 
Veyis Koçulu 
Osman Yelteikin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 

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

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vöhibi Engiz 

KONYA 
Sezai Ergun 

Orhan Okay 
özer ölçmen 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Abdulkadir özmen 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Nihat Kale -
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaşa * 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
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TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Osman Hacıbaloğlu 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan BMııcioğ-lu 

Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 

URFA 
Vehbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 

Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğılu 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Mutlu 

[Reddedenler] 
AMASYA 

Vehbi Meşhur 
ANKARA 

Komal Ataman 

[Çekinserler] 
HAKKÂRİ 

Ahmet Zeydan 
SAMSUN 

Bahattin UzuııoSlu 

Bursa 
Diyarbakır 
Edime 
Elâzığ 
Hatay 

[Açık üyelikler] 

1 
1 
1 

1 
1 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

» e « 
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İstanbul ITeknik Üniversitesi 1971 (yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında \kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 107 

Kabuİ edenler : 101 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 335 

Açık üyelikler : 8 

ADANA 
Ali Cavit Oral 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 

AFYON KARAHİSAR 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKAEA 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Şinasi Özdenoğlu 
Aydın Yalçın 
Ş e r a i t i n Yıldırım 

A N T A L Y A 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğkı 
Mehmet özibey 
Nadir Yavuzkan 

[Kabul 
BURSA 

Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rasim öinisli 
Naci Gaciroğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Nuri Eroğan 

edenler] 
Bahir Ersoy 
M. Kâzım özeke 
Ilhami Sancar 
Hasan Türkay 
Reşit ülker 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Burhanettiin Asutay 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Musa Doğan 
Veyis Koçulu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 

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

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Sezai Ergun 

Orhan Okay 
özer ölçmen 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Abdülkadir özmcn 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavuranacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köse oğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Nihat Kale 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
ÂdM Yaşa 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlıı 
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TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Osman Hacıbaloğlu 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Birincio&lu 

Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

URFA 
Vehbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Mutlu 

[Reddedenler] 
AMASYA 

Vehbi Meşhur 

Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimo&lu 

ANKARA 
Kemal Ataman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

İbrahim Elmalı 

[Açık üyelikler] 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğm 

»>•<« 
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'Tikel <&nel M i M M ü f ü İföll yılı Bütçe Kanununa feafk t&tvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına yenic i bylann sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Cavit Oral 

ADIYAMAN 
M. Zefei Adıyaman 

AFYON KARAHİSAR 
Kâzım Uysal 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
ŞŞinasi özdenoğlu 
-Aydın Yalçın 
'Şcrafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Ihsam Ataöv 
ikofcr Buyrukçu 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Ösrman T a n 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
Mdkmet Bilgin 

BİTLİS 
-Âbidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
A. Mukadder ÇiloğLu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 101 

Kabul edenler : 93 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 5 
Oya katılmıyanlar : 341 

Acık üyelikler : 8 

[Kabul 
ÇANAKKALE 

Mustafa Çalık oğlu 
ÇANKIRI 

Hazım, Dağlı 
Nurettin Ok 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rasim öinisli 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
M. Kâzım Ozeke 

edenler] 
îlhami Sancar 
Hasan Türkay 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Bıırhanettin Asııtay 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Musa Doğan 
Veyis Koçulu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 

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

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneg 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Sezai Ertgun 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Abdulkadir özmen 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavunmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Nihat Kale 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Adil Yaşa 

SİVAS 
Vahit Bazatlı 
Ahmet Durakoğlu 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Reşit önder 

TRABZON 
Mehmet Arslantüık 
Ahmet İhsan Birinci'oğ! u 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 
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UEFA 
Yeıhbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğraşızoğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

AFYON KARAHISAE 
Süleyman Mutlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahme/c Nihat Akın 

[Reddedenler] 
AMASYA 

Vehbi Meşhur 

Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fıraıt 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

ANKARA 
Kemal Ataman 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

[Çekinserler] 
HAKKARİ 

Ahmet Zeydan 
İSTANBUL 

Reşit Ülker 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

[Açık üyelikler] 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Kİ âziğ 
Hatay 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

MUŞ 
Nermin Neftçi 
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1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
. Kanun teklifinin açık oylaması sonucu 

(Çoğunduk yoktur.) 

ADANA 
Ali Cavit Oral 

ADIYAMAN 
M. Ze!ki Adıyaman 

AFYON KARAHlSAR 
Kâzım Uysal 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Şinasi özıdenoğlu 
Aydm Yalçıu 
Şe raf ettin Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Osman Tan 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
A. Mukadder Çil oğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzban 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 99 

Kabul edenler : 93 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 4 
Oya katıhmyanlar : 343 

Açık üyelikler : 8 

[Kabul edenler] 
ÇANKIRI 

Hazım, Dağlı 
Nurettin Ok 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 

ELÂZIĞ 
Hayrettim Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rasim Oinisli 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz 
Seyfii öztürk 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Nuri Eroğan 
M. Kâzım özckc 
tlhami Sancar 
Hasan Türkay 

İZMİR 
Şevket Adaları 
Şükı*ü Akkan 
Burhanettiin Asutay 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Musa Doğan 
Veyis Koçulu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 

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

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Mustafa Kemal Güneş 

KONYA 
Sezai Ergun 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Ertıığrul Akça 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Abdulkadir öznıen 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmaeıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 

RtZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Nihat Kale 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaşa 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Dıırakoğlu 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Mehmet Arslantüı k 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 
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VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 

Fevzi Fır^t 
Ahmet Güngör 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHJSAR AMASYA 
Süleyman Mutlu Vehbi Meşhur 

[Çekinserler] 
AMASYA 

Kâzını Ulusoy 
1 ÇANAKKALE 
1 Mustafa Çalıkoğlu 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

[Açık üyelikler] 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

SAMSUN 
Bahattin UzunoğJu 

] 
1 
1 

8 

— 534 — (9) 



M. M a c M B : 35 4 . 2 . 1972 0 : 1 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı ıcetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 
verilen oyların slonucu 

(Çoğumlulk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 94 

Kabul edenler : 84 , V 
Reddedenler : 6 

Çekinserler : 4 
Oya katılnııyanlar : 348 

Açık üyelikler : 8 

ADANA 
Ali Cavit Oral 

ADIYAMAN 
M. ZeM Adıyaman 

AFYON KARAHÎSAE 
Kâzım Uysal 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Şinasi Özdenoğlu 
Aydın Yalçın 
Çer af ettin Yıldırma 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Osman Tan 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 

[Kabul 
DİYARBAKIR 

Necmettin Gönenç 
ELÂZIĞ 

Hayrettin Hanağası 
ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rasim, öinisli 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz 
Scyfi öztürk 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuj. 

İSTANBUL 
Nuri Eroğan 
M. Kâzım özeke 
llhami Sancar 
Hasan Türkay 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

edenler] 
Musa Doğan 
Veyis Koç/ulu 
Osman Yelteıkin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KONYA 
Sezai Engun 
Orhan Okay 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Abdülkadir özmen 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Nihat Kale 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Osman Hacıbaloğlu 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Birine ioğl 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akm 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 
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AFYON KARAHlSAR 
Sül'eyman Mutlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Kemal Ataman 
İSTANBUL 

Bahir Ersoy 

[ÇeMnserler] 

İZMİR 
B u rh a netti n Asııtay 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

AMASYA 
Kazıım Ulusoy 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

İSTANBUL 
Reşit Ülkeı. 

SAMSUN 
Bahattin Uzuno&lu 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

[Açık Üyelikler] 

Kocaeli 
Malatya 
Nevgehiı 

Yekûn 

»>•< 
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4 . 5 . 1960 tarih ve 7470 sayılı (T. C. Turizm Baıikası Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısına verilen açık oyların 

sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Cavit Oral 
AFYON KARAHİSAR 
Kâzım Uysal 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Şinasi özdenoğlu 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıl di n m 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Halil İbrahim Oop 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıya il ar 

Açık üyelikler 

450 
57 
5(> 

1 
0 

385 
8 

[Kabul edenler] 
Nurettin Ok 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 

İSPARTA 
Alı İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Carit Okyayuz 

İSTANBUL 
Nuri Eroğan 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Burhanettdn Asutay 

KARS 
Musa Doğan 

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

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KON Y A 
ı v u i ı x r\ 

Orhan Okay 
MANİSA 

Ertuğrul Akça 
MARAŞ 

M. Nejat Çuhadar 
Vcysi Kadıoğiu 

MARDİN 
Abdüükadir Özmen 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

' . . • . • • • > 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Nihat Kale 

SÜRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Vahit B'ozatlı 
Ahmet Dıırakoğlu 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akm 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 
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Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

[Reddeden] 
İSTANBUL 

Bahir Ersoy 

[Açık üyelikler] 

Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

>>-«<:< 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

35 NCİ [BİRLEŞİM 

4 . 2 . 1072 Cuma 

&blt : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
l a n ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 neü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
fcanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko-
miisyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tariki : 3 . 9 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375 ve 375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 7 . 1 9 7 1 , 29 .12 .1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971; 
29 . 12 .1971) 

X 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 

Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mec
lisi : 1/584; Cumhuriyet Senatosu : 1/43) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 457; Cumhuriyet Senato
su S. Sayısı : 34) (DağıUma tarihi : 18.1.1972) 

X 4. — İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/576; Cumhuriyet 
Senatosu 1/46) (Millet Meclisi S. Sayısı : 458; 
'Cumhuriyet Senatosu S. ıSayısı : 37) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 1 . 1972) 

X 5. — Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/574; 
Cumhuriyet Senatosu 1/45) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 459; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
36) (Dağıtma ıtarihi : 18 . 1. . 1972) 

X 6. — Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/579) ; Cumhuriyet Sena
tosu 1/48) (Millet Meclisi S. Sayısı : 460; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 39) (Dağıtma 
ıtarihi : 18 . 1 . 1972) 

X 7. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/578; Cum
huriyet Senatosu : 1/49) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 465; Cumhuriyet Senaitosu S. Sayısı : 40) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 1 . 1972) 

>(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



X 8. — Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Büt
çe Kanununa 'bağlı cetvellerde değişikllilk yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu 'başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/575; Cumhuriyet 'Senato
su 1/44) (M. Meclisi 'S. 'Sayısı: 464; C. Sena
tosu S. Sayısı: 35) (Dağıtana tarihi: 1.2,1972) 

X 9. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) , (A/2) işaret
li cetvellerde deği'şiiMilk yapılması hakkında ka
nun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na daiir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
2/001; Cumhuriyet Senatosu 2/10) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 466; C. Senatosu S. Sayı'sı : 41) (Da
ğıtıma tarihi : 1 . 2 . 1972) 

X 10. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna daiir 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
'başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/577; Cum
huriyet Senatosu 1/47) (M. Meclisi S. Sayısı : 
467; C. Senatosu S. Sayısı : 38) (D'ağıtma ta
rihi : 1 . 2 . 1972) 

V 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK. 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı marfMelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Birinci dağıtma tari
hi : 20.5.1970; ikinci dağıtma tarihi : 18.3.1971) 

X 2. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler haikünnda 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 24 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Birindi dağıtma tarihi : 
26 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) 

X 3. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nunı,. 
Tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri! kanun 
teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonla
rından seçilen . 5 er üyeden kurulu 29 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (2/194) (S. Sayısı : 
423) (Dağıtıma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 4. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok: 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili ihsan AtaöVün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik ilişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 5. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu istanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, içişleri ve Adalet îfco-
misycmlarınldan 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 1971) 

6. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yülksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine Ğakr 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 oıei maddesinin birimci fıkrası «K» Ibendinide 
değişiiMik yapılması hakkında (kanun tasarısı 
ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî EğMm 
komisyonları raporları. (l/3!65) (ıS. (Sayısı : 417 
ve 417 ye Ibirincî e(k) (Biirinei dağıtma tarihi : 
23.8.1971, dikünei dağıtana tarilhi : 29.11.11971) 

7. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve 
9 arkadaşınım, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kuıruilaoak Teknoloji ve Ev 
Ekonomisi Araşturma ve Yayıım Enstitüsü île 
Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çift
liği işletmesi hakkında karnıun teklifi ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(2/54) (S. Sayısı : 109 ve 109 a 1, 2 ve 3 ncü ek) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1970 ; 23 . 12 . 1970; 
1 9 . 8 . 1 9 7 1 : 9 . 1 2 . 1971) 



8. —-14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kamıuınunıa 14 . 8 . 1970 taırih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklemem ek geçici 5 nci 
maddemin değiştirilmesi hakkında kanun 
•tasarısı ve H â n Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nei ek) (Dağıtma 
t a r i h i : 1 İ . 6 . 1 9 7 1 ; 9 . 1 2 . 1 9 7 1 ) 

9. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğluı ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Oda
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plâm komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 362 ve 362 ye 1 nci ek) 
Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971 ; 9 . 12 . 1971) 

10. — Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kamun tasajrısı ve Orman ve Plân 
komisyonları raporları (1/511) (S. Sayısı : 
42'7 ve 427 ye 1 mci ek) (Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

11. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

X 12. — Hukuk usulüne dair sözleşmeye ka
tılmamızın uygun bulunması hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/340) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tari
hi : 30 . 12 . 1971) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imzalanmış bulunan hukukî ve cezai işler
de adlî yardım sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/345) (S. Sayısı : 450) (Dağıtma tarihi • 
3 . 1 . 1972) 

İİ4. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
mar köyü hane 1, dilıt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanloğlu, Naamıiye'den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatmatâan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmaları 

hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

15. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyufcören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe iden 
doğuna, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Ören'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık 'tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48) 
(IS. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

16. — Bıoğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde oturur 
Hüseyin Şabin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

17. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneşken 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim GMimüşHin 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezikeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma .tarih
leri.: 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

18. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyimoğlu, Fikriye'dem doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(ıS. Sayısı : 3'50 ve 350 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

19. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis yo-
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) (Dağıitma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

20. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
rc Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 



111 de nüfusa kayıtlı, Satffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 .1943 doğumlu Selâmi Kodal'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihleri : 1:5 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1072) 

X 21. — 7470 sayılı T.C. Turizm Bankası Ka
nununun bâzı maddelerinin de ğiştirilımesİ ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenımeısi hakkında ka
nun tasarısı ve Ticaret, Turizm ve Tanıtma ve 
Plân komisyonları raporları (1/573) (S. Sayısı : 
461) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1972) 



Dönem : 3 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, Tarım Kredi Kooperatifleri 
ve Birlikleri kanun teklifi ve Maliye, Ticaret İve Plân komisyon
larından seçilen S er üyeden kurulu 29 No. lu Geçici Komisyon 

raporu (2 /194) 

14 . 12 . 1969 

Millet Meclisi ;Sayın IBâ ai&lağifflja 

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki kanun teklifi gerekçesi ile ilişikte takdim 
kılınmıştır. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Okçu 
Manisa Milletvekili 

Tamım Kredi Kooperatifleri kanun teklifi gerekçesi 

Bilindiği üzere Tarım Kredi Kooperatifleri 1935 yılında kabul edilen 2836 sayılı Kanun ge
reğince kurulmuşlardır. 

Zamanın ihtiyaç ve ioaplarmıa uygun olarak hazırlanan bu kanun, T. K. Kooperaltaflerinin her 
türlü işlerini T. C. Ziraat Bankasının yönetim ve denetimin© talbi tutmuş ve bu kuruluşları ortak
larına sadece kısa vadeli kredi dağıtan bir örgüt olarak mütalâa etmiştir. 

2836 sayılı Kanunun hazırlandığı yıllarda, meınleketimizin içinde bulunduğu sosyal, ekonomik 
ve kültürel ortam kooperatifçiliğin bir alt hareket olarak gelişmesine elverişli olmadığından, kanun 
kooperatiflerin üstten gelen bir hareketle kurulmasını öngörmüş ve özvarlıklaırının zayıfladığını 

. da göz önüne alarak bankaya, bu öngütlerin kuruluşu, yönetimi, finansmanı ve denetimi konusunda 
büyük mükellefiyetler yüklemiştir. 

Bu vesayet sistemi, kooperatiflerin sayı, özvaılık ve dağıttıkları krediler itibariyle gelişmesini 
bir dereceye kadar sağlamışsa da, kanunun kooperatifçilik prensiplerine uygun oknıyan karakteri, 
hareketin, ortaklar tarafından tam mânasiyle anlaşılmasına imkân vermemiş ve dolayısiyle, koope
ratifleşmeden beklenen büyük faydanın gerçekleşmesi mümkün olmamıştır. Böylece, ortaklar, koo
peratiflerini, bir Devlet dairesi veya Ziraat Bankası şubesi gibi kabul etmişler ve faaliyetlerin ge
lişmesine ,bir katgıda bulunamamışlardır. 

Diğer taraftan, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar geçen süre içinde, çiftçilerin 
flihtiyaçla/rı geniş ölçüde artış kaydetmiş ve ziraat tekniğinde büyük gelişmeler meydana gelmiştir. 

Bu durum, büyük bir kısmı köylerde kurulan Tarım Kredi Kooperatiflerinin ortaklarına daha 
çok faydalı olabilmeleri için kredi dağıtımına ek olarak, donatım, pazarlama ve eğitim gibi, diğer 
görevleri de yüklenmeleri gerektiğini ortaya çıkarmış ve eski kanunda bu konuda her hangi bir 

-, hüküm bulunmamasına rağmen artan ihtiyaçların baskısı altında bu kuruluşların faaliyetlerinin 
çok. amaçlı bir yönde geMştarilimesi zaruri görülmüştür. 

Girişilen bu faydalı çalışmaların daha da genişletilmesi ve bir düzen içinde yürütülmesi, an
cak 2836 sayılı Kanunun, çok yönlü faaliyetlere ve kooperatiflerin kendi kendilerini idare edecek 
bir sistem içinde teşkilâtlanmalarına imkân verecek şekilde değiştirilmesine bağlı bulunmaktadır. 

Bu sebepten, yeni kanun teklifi hazırlanırken memleketimizin bugünkü şartları ve çağdaş koope
ratif çil'ik anlayışı göz önünde bulundurulmuş ve başlıca dört önemli amacı gerçekleştirmek yoluna 
gidilmiştir. 
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1. — Kooperatiflerin hizmet sahalarını genişletmek, 
2 — Bir merkez etrafında kademeli örgütleme, 
3. — Ortaklara kolaylıklar sağlanması, 
4. — Bıanlkanın Tarım Kredi Kooperatifleri ile olan iMşkiskııin yenliden düzenlenmesi. 
1. *— KoiopeOTaMeriın öbüanuet ısaihaliarıan gernifleftanelk : 
2836 ıSiayılı Kanonda, kooperatiflerim amacılarımın meler olduğu, sarih olarak açıklanjmıamış sa

dece, 16 mcı maddeSiiınde, «Tarım Kredi Kooperatiflerimin, ancak, işçi akdi, tohumluk, fidan güb
re ve tanımsal gereç ve yaraçlar ve çift hayvanları satımalmaık gibi üretim mıasrıaflardylıe ilgili 
tarım ihtiyaçlarımı karşılamak üzere kredi aşabilecekleri» belirtilmiştir. 

Yeni kanun teklifinin görevler bölümümde ise, kooperatiflerin ve birliklerin amacıları açılk 
ve kesin oülanak belirtilmiş ye faaliyet komıulan günün ihtiyaç ve icaplarına göre genâşletilımıiştdr. 

'Böylece t 
Tarım Kredi Kooperatif leriın/e, kredi dağıtımı yanında; 
ıa) Ortaklarımın tarımsal araç, gereç ve gerektiğinde tüketim ihtiyaçlarını toptan ve ucuza sağ

lamak bu maksatla her türlü ihtiyaç maddelerimin dağıtımını yapmak, 

:b)' Maddi güçlerinin yetersizliği sebebiyle ortaklarca temin edilemjiyen tarımsal alet ve maM-
naları kooperatif malı olarak edinip ortakların hizmetine vermek, 

e) Tarım ve hayvancılığım geliştirilmesi, tarımsal ve hayvansal ürünlerin saklanması ve pazar-
lamması ile ilgili her türlü teknik, biliımısel, uygu1 ayıcı çalışmalarda bulunmak ve gerekli tesisleri 
kooperatif malı olarak kurmak, 

ç) Faaliyet konusu ile ilgili kuruluşların ge 'ektiğimde sermayelerine katılmak, 
d) Kooperatifçillik eğitimi ile ilgili çalışmalarda bulunmak, 
e) Mevduat toplamak, her türlü sigorta hizmetleri yapmak, gilbi yeni görevler verilmiştir. 

Ayrıca, ortakların, donatma konusundaki, ürerim ile ilgili her çeşit tarımsal malzeme, alet ve 
mıakimalar ile iş ve çift hayvanları ihtiyaçlarını karşılamak, hayvan mevcudunu artırmak ve devam 
ettirmek veya faydalı ve zaruri her çeşit gereç, araç ve tesislerle genişletip kuvvetlendirmek üze
re 5 yıla kadar vadeli kredilerin kooperatiflerince açılması imkân dâhiline sokulmuştur. 

2. — Bir nmrfk&z 'etrafımda Ika/demneH örgütltemmje : 
Bilindiği üzere, mevcut Tarım Kredi Kooperatifleri, genellikle köy ve bucaklarda teşkilâtlan

mış olup, bütün işleri, mülki taksimat itibariyle bağlı bulundukları ilçe merkezimdefci Ziraat Banka
ları tarafından yürütülmektedir. Amcak, son yıllarda, sayıları ve fonksiyonları genişliyen koope
ratiflerin, yönetim ve denetimlinin, bağlı bulundukları banka şubeleri tarafından gereği gibi yerine 
getirilememesi kooperatif hizmetlerinim aksamasına sebelbolımuştur. 

Bunun içindir ki, mahallî Ziraat Bankası şubelerinin yerine geçebilecek bir teşkilâta şiddetle ih
tiyaç duyulması karşısında, bitiklerin kmru'ltauasıtna imkân verecek hükümlere yemi kıanumdıa yer 
verilmiştir. Bumun yanında, bölge dahilindeki kooperatif ve birliklere verilen görevlerin gerçekleş
mesine yardımcı olımak, müşterek ihtiyaçlarının karşılanmasına aracılık etmek, eğitim ve denetim 
faaliyetlerimde bulunmak üzere bölge birlikleri kurulması öngörülmüştür. 

öte yandan, kooperatif ve birliklerim bağlı olacakları ve hareketin yurt çapında gelişiminden 
ve tek elden yönetiminden sorumlu olacak merkezî bir teşkilâtın kurulmıası uygun görülmüş ve ban
kanın bugün için yüklendiği görevlerin bir kısmının bu teşekküle devredilmesi düşünülmüştür. 

3. — iSağflajnıaaı IkolayMdlatf : 
a)' Ortakların çıkma işlemleri eski kanunda birtakım şartlara bağlandığı halde, yeni teklifte, 

bu konuya temas edilmemiş ve gerektiğimde Anasözleşmeye konacak hükümlerle bu işin düzenlenmesi 
yoluma gidilımliştir. 

b) Eıski kanundaki, «Tarım Kredi Kooperatifleri kurulan yerlerdeki Taran Kredi Kooperatif
leri ortakları bu kooperatiflere ortak olmak yükümünde iken yeni teklifte bu mecburiyet kaldırıl
mıştır. 
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c) Eski kanundaki, «Tanım Kredi Kooperatifleri ortaklarının, kredi kooperatifinin yazılı iznini 
almadan ürünlerini sattıkları takdirde, hapas cezası ile cezalandi'nlıacağı» hükmü, antidemokratik 
bulunarak kaldınlmıştır. 

ç) Çeşitli zaruri sebeplerle, gününde alınımıyan kooperatif alacaklarının vâdelerinin evvelce 
bir yıl olan erteleme süresi yeni kanunla İM yıla kadar çıkarılmıştır. 

d) Eski karnındaki, «bir Tarım Kredi Kooperatifinin iş bölgesinde o kooperatife ortak olmıyan 
üretmenlere, Ziraat Bankasınca kooperatifin amacı içinde olan işler işin yalnız maddi karşılık alı
narak ödünç para verilebilir» hükmü üretmenleri ortak oknaya zorlayıcı mahiyette görülmüş ve 
teklife aâıınmaımıştır. 

e) Eski kanundaki «gününde ödenımeyip de sonra borçlulardan geçmiş günler için alınacak 
faiz, ödünç vermede alınan faiz haddi İM artırılarak alınır» hükmünün, ortaklar için bir yük teşkil 
ettiği nazara alınarak bu hükme yeni teklifte yer verilmemiştir. 

f) Eıski kanundaki «bu kanun Anamukavelenaıme büfaümleriııe aykırı hareketlerde bulunan 
Tarım Kredi Kooperatifleri işlerine Ziraat Bankası; el koymaya ve lüzumunda Ekonomi Bakanlığı
nın onayı ile feshederek tasfiye etmeye yetkilidir» hükmü, antidemokratik görüldüğünden yeni tek
life alınmamıştır. 

g) Şartların daima değişebileceği göz önüne alınarak, kanuna sadece esas prensiplere ait 
maddeler konulmuş, detayla ilgili hususların Anasözleşmelere konacak hükümlerle çözümü yoluna 
gidilmiştir. 

4. — Bankanın Tarım Kredi Kooperatifleri ile oüıan iMşılrileriınân yeniden düzenlenmesi : 
2836 numaralı kanuınuın çeşitli maddeleri T. C. Ziraat Bankasına Tarım Kredi Kooperatifleri 

ile ilgili birçok görev ve sorumluluklar yüklenmiştir. 
Bunlar kooperatiflerin kurulacağı yerlerin tesbiıti, Anamukavelerııame örneğinin hazırlanması, 

suçları tesibit edilen kooperatif yöneticilerinin işlerine son verilmesi ve yerlerine süreksiz bir yö
netim kurulu getirilmesi, kooperatiflerin ödünç para verme işlerine ait esasların tesbiti, finansma
nı ve denetimi gerektiğinde tasfiyesi, genel kurul kararlarının onanması, direktörlerle imzaya yet
kili personelinin tâyini veya işten çıkarılmasının bankanın kabulüne bağlanması gibi hususlardır. 

Tanım Kredi Kooperatifleriyle ilgili olarak bankaya tanınan bu müdahaleci yetkiler, hareke
tin kendlifcendine gelişmesi prensibine aykın görülerek kaldırılmış ve bu hususlar kooperatiflerin, 
kendi biriliklerine aitt görevler arasında mütalâa edilmiştir. 

Bu arada, hareketin gelişmesine yardımcı olmak amaeiyle bankanın ,ilçe ve bölge birlikleriyle, 
merkez birliği yönetim kurullarında temsü edilmesi ve her türlü finansman işlerini yürütme sorum
luluğunu yüklenmesi dolayısiyle, kooperatiflerin kredi işlemlerinde ve denetiminde bâzı yetkilere 
sahiboknası öngörülmüştür. 

Cteçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 6.9. 1971 
Esas No. : 2/194 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

(Manisa Milletvekili HÜlmi Okçu'nun, Tanım Kredi Kooperatifleri ŷ e Birlikleri kanunu teklifini 
görüşmek üzere Genel Kurulun' 1.2.1'9!7!1 tarihli 45 nci Birleşiminde kurulması kabul edilmiş bu
lunan Geçici Komisyonumuzda ilgili bakanlık ve kuruluşılar tem^cilerinin iştirakiyle tetkik ve 
müzakere .olundu. 

Komisyonumuz bu tetkikler neticesi; kamun teklifinin bâzı maddelerinin tekliften çıkanlması, 
bâzı maddelerinin birleştirülmesi, bâzı maddelerini de değiştirerek kalbul etmiştSır. 
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(Bilinidiği üzene 119169 yılında kalbul edilen 116'3 sayılı Kooperatifler Kanunu m'enılefeefâmizdeki 
kooperatif kuruluişiliarını yemi bir nizaıma .bağlamış, kooperatif terini kurulımaısı ve işleyiş tartzt t bâ'zı 
hükümlere bağlaımışiti'r. Ancak 2I83IG sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Tanım Kredi Kooperatifleri 
^gördükleri1 işin öneımi ve Mtalbıöttiıkleri zümre itibariyle özellik arız etimektiedir. Manisa Milletvekili 
Bilimi Okçu tarafından hazırlannmş bulunan kanun teklifinde, ÎH68 sayılı KanuLuım getirdiği hü
kümler dikkalte aJlıınımaidığı ve müstakil bir kanuLi' «olarak düşünüldüğü anlaşılmıştır. 

Iİ1I6I3 sayılı Kanunun, koioperatiflçilifk ilkelerini, kooperatiflerin (bir anaıkanuLTo niteliğimde bu-
toüiası, kanun. teklifindeki maddelerin bar1 çoğunun 'bu teimei kanunda mieveut bulunduğu dikkate 
alınarak 11168 sayılı Kanonla irtalbatb olarak gözden geçirilen teklifin bâzı maddeleri teklif met-

* ndndetı çıkanlmılştır. 
Kanun teklifinde bulunmıyan Komisyonumuzca; kurulmasu düşünülen kooperatif ve bölge bir-

dikleri ile merkez ibirliğime bağlanmaları zaruri' görülerek bu hususta teklife 'bir 9 ncu madde ilâ
ve ©dilm,işttir. 

(Bu kanun ve (bu kanuna göre kurumlarda kooperatif ve biölge birliklerinin anasiöizleşmelerinde 
aıçtklık hu tomıyan hallerde : 1H63 sayılı Kanun (hükümlerinin uygulaınlmıaisı gerekl görülerek bu 
husuls telklife 20 nıci madde olarak eklenmiştir. 

Yeni kurulacak olan birliklere kalifiye eleman 'temininde güçlüğü önlemek bakımından, bu ku
ruluşlarda görev alacak 'T. C. Ziraat Bankası elemanlarının özlük haklarınaın saklı kalmıalsı, bir teş
vik unsuru olarak dikkalte alınımıış ve geçici bir 4 ncü madde ilâve edilmiştir. 

(Tanım Kredi Kooperatifleri BMiklerlu'n memleket ekonomisine yapacağı ımrüspıet ret/kiler göz 
önüne alınarak, bunların kuruluşlarındaki masraflarını karşılamak üzere ve Anayasamın 51 nci 
maddesi de gö'z önün© alınarak Devletin genel bütçeden hir miktar yardılm yapması geçici 5 nci 
madde olarak öngörülmüştür. 

Değiştirilen maddelerin nedenleri : 

(Madde 1. — Katıun teklifinin 1 nci maddesi Ibaşliğı kuruluş ve kapsam olaraik yeniden teslbit 
edilımiş ve maddeye açıklık verilerek değişik şekilde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Kanun teklifinde kooperatifler ilçe birlikleri, bölge birlikleri ve merkez birliği 
şeklinde düşünülmüştür. Bu kuruluşlardan ilçe birliklerine lüzum olmadığı görüşüne varıldığın
dan, tekliften çıkarılmıştır. Teklifte T. C. Ziraat Bankası aynen alındığından tariflerde bunun 
yer almasına lüzum görülmemiş tarım kredi kooperatifleri merkez birliği ibaresi de Türkiye Ta
rım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği şeklinde değiştirilerek diğer hükümler muhafaza edilmiş 
madde değişik bir tarzda kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Teklifte yer alan asgari ortak adedi ve anasözleşmenin noterlerce onanması 1163 
sayılı Kanunun 2 nei maddesinde yer aldığı, diğer hususların ise 4 ncü madde ile anasözleşmeye 
bırakıldığından bu maddeye lüzum görülmemiş 3 ncü maddenin başlığı - Amaç ve çalışma konu
ları - şeklinde değiştirilerek madde değişik bir şekilde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Komisyonumuzca hazırlanan yeni 3 ncü madde metninde teklifteki 4 ncü madde 
aynen yer aldığından bu madde yeni metne konmamıştır. 

Madde 5. — Kanun teklifinin 5 ve 6 nci maddeleri 1163 sayılı Kanunun 42 ve 54 ncü madde
lerinde yer almış bulunduğundan bu maddelere lüzum olmadığı görülmüş ve teklif metinden çı
karılmıştır. 

Madde 6. — Kanun teklifinin 7 nci maddesi Komisyonumuzca hazırlanan metinde kooperatif
lerde, bölge birliklerinde ve merkez birliğinde olmak üzere yeni hazırlanan 4 ncü madde metnine 
alındığından bu madde tekliften çıkarılmıştır. 

Madde 7. — Teklifin 8 nci maddesi 1161 sayılı Kanunun 65 ve 69 ncu maddelerinde bulunduğu 
için teklif metninden çıkarılmıştır. 

Madde 8. — Teklifin 9 ncu maddesi Komisyonumuzca hazırlanan yeni metinde 5 nci madde 
olarak yer almıştır. 
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Madde 9. — Teklifin 10 neu maddesi 1163 sayılı Kanunun 19 ve 4 ncü maddelerinde bu hu
susta hüküm bulunduğundan metinden çıkarılmıştır. 

Madde 10. — Teklifin 11 nci maddesi kredi işlemleri ile alâkalıdır. Komisyonumuzca hazırla
nan 3 ncü madde metninde bu husus yer aldığından tekliften çıkarılmıştır. 

Madde 11. — Teklifin 12 nci maddesi teminat hususunu getirmektedir. Teminat konusu daha 
çok kredi veren müesseseler ile ilgili bulunması nedeni ile anasözleşmelere bırakılması daha uy
gun olduğundan teklif metinden çıkarılmıştır. 

Madde 12. — Teklifin 13 ncü maddesi Komisyonca hazırlanan yeni metinde 14 ncü madde ola
rak yer almıştır. 

Madde 13. — Teklifin 14 ncü maddesi Komisyonumuzca hazırlanan metinde 13 neü madde 
olarak ve değiştirilerek yer almıştır. 

Madde 14. — Teklifin 15 nci maddesi yeni metinde 12 nci madde olarak yer almıştır. 

Madde 15. — Teklifin 16 nci maddesi Komisyonumuzca hazırlanan yeni metinde değişik şe
kilde 15 nci madde olarak yer almıştır. 

Madde 16. — Teklifin 17 nci maddesi alacağın tahsilinin geriye bırakılması, kuruluşların kendi 
yetkileri dâhilinde olduğundan kanun teklifinden çıkarılmıştır. 

Madde 17. — Kanun teklifinin 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 nci maddeleri ilçe birliklerinin 
kurulma ve işleyiş tarzını anlatmaktadır. Yeni hazırlanan metinde ilçe birliklerine yer verilmedi
ğinden bu maddeler kanun teklifinden çıkarılmıştır. 

Madde 18. — Kanun teklifinin 26 neı maddesi Komisyonumuzca hazırlanan metnin 1 nci mad
desinde yer aldığı için metinden çıkarılmıştır. 

Madde 19. — Teklifin 27 nci maddesi Komisyonumuzca hazırlanan metnin 3 ncü maddesinde 
yer aldığı cihetle teklif metinden çıkarılmıştır. 

Madde 20. — Teklifin 28 ve 29 ncu maddeleri 1163 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinde bu ko
nuda hüküm bulunduğundan teklif metinden çıkarılmıştır. 

İMadde 21. — Teklifin 30 meu maddesi Komisyonumuzca hazırlaman' yeni metinde1 4 ncü mad-
ıdeıde yer ^aldığından kamun teklifimden çıkarılmıştır. 

Madde 22. — Kanfum teklifinin! 31 mci maddesi 1163 sayılı Kanunun 75 nci maddesinde 
hıükümı bulunduğumdan tekliften çıkarılmıştır. 

Madde 23. — Kamun teklifimin 32 aıci maddesi Komisyonumuzca hiazürlanan yenil metnin 5 nci 
(maddesinde iyer almıştır. 

Madde 24. — Kanun tekllifiııim 33 ncü maaddesi 116® sayılı Kanunum 19 ncu maddesinde 
hüküm bulunduğu için tekliften' çıkarılmıştır. 

Madde 25. — Kanun teklifimin1 34 mcü maddesi yenli metnim 1 mci maddesinde bu hüküm 
bulunduğu için .metinden çıkarılmıştır. 

Madde 26. — Kanun teklifinin 35' nci maddesi Komisyonumuzca hazırlanan yemi metnin 
3 ncü maddesine1 değiştirilerek alındığımdan! bu madde metinden çıkarılmıştır. 

Madde 27. — Kamum teklifinin 36 ve 37 mci maddedeleri 1163 sayılı Kanunun 73 ncü mad
desinde buı konuda hüküm bulundıağundam tekliften çıkarılmıştır. 

Madde 28. — Kanun teklifinin 38 nci maddesi Komisyonumuzca (hazırlamam yeni metnim 
4 mcü ımaddesinıde yer almıştır. 

İMadde 29. — Kanun teklifinin 3*9 ncu maddesi 1163 sayılı Kanunlara 75 nci maddesinde bu 
konuda hüküm bulunduğundan tekliften çıkarılmışltlır. 

Madde 30. — Kamum teklifinim 40 nci maddesi, Komisyonumuzca yeniden düzenlemem 5 mci 
(maddesinde yeır almıştır. 

Madde 31. — Kamum teklifinin 41 nci maddesi 1163 sayılı Kanunum 11 nci maddesinde 
bu konuda hüküm bulunduğundan teklif metinden çıkarılmıştır. 

Madde 32. — Kanuni teklifinin 42 nci maddesi Komisyonumuzca hazırlanan metnin 7 nci mad
desinde değiştirilerek yer almıştır. 
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Maldde 33. — Kanum teklifinin] 43' mcü muaddesi Komisyonumuzca hazırlanan yeni metîn-
•de 16 ncı mıaddeı o'larak ve değiştirilerek yer almıştır. 

Madde 34. — Kamum teklifinin 44 ncü maddesi Komisyonumuzca hazırlan/an yeni metinin 
17 nei maddeslinide ve değiştirileırek yer aılmııştur. 

Madde 35. — Kanun teklifinin) 45 nıci maddesi Komisyonuımuzıca1 hazırlananı yeıni metnin 
18 nei maddesinde' yer almıştır. 

Madde 36. — Kanun teklifimin! 46 ncı maddesi Komisyonumuzca hazırlanan yeni' metnin 
21 noi maddesi olarak ve değiştürilercık kabul edilmiştir. 

Madde 37. — Kanun teklifinin 47 nei maddesi bu konuda 1163 sayılı Kanunun 89 ncu madde
sinde hüküm bulunduğundan madde tekliften çıkarılmıştır. 

Madde 38. — Kanun teklifinin 48 nei maddesi kooperatif ve üst kuruluşlarının denetlenmesi 
üle liügili 1163 sayılı Kanunun 86 ve 90 ncı maddelerinde hüküm bulunduğu cihetle kanun teklifin
den çıkarılmıştır. 

Madde 39. — Kamun teklifinin 49 ncu madde sii Komisyonumuzca hazırlanan yenli metnin 10 ncu 
maddesine alınmıştır. 

Madde 40. — 1163 sayıloı Kanunun 62 nei maddesinde kanun teklifi üle alâkalı 50 nei madde 
aynen yer aldığından kanun teklifinden çıkarılmıştır. 

Madde 41. — Kanun teklifinin 51 nei maddesi 1163 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin son pa
ragrafında hüküm olduğu için madde tekliften çıkarılmıştır. 

Madde 42. — Kanun teklifinin 52 nei maddesi Komisyonumuzca hazırlanan yeni metinde 19 ncu 
madde olarak ve değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Madde 43. — Kanun teklifinin 53 ncü maddesi Komisyonumuzca hazırlanan metnin 11 nei mad
desinde ve değiştirilerek yer almıştır. 

Madde 44. — Kanun teklifinin 54 ve 55 nei maddeleri, 1163 sayılı Kanunun 4/9 ncu maddesin
de bu konuda hüküm bulunduğumdan madde tekliften çıkarılmıştır. 

Makide 45. — Kanun teklif inim 5'6 ncı mıadldesi Komisyonumuzca (hazırlanan yeni metnim 8 nei 
maddesi olarak ve tleğişjtirilerelk kabul edilmiştir. 

Madde 46. — Kanun teklifinin 157 mci maddesi 1163 sayılı Kamunun 4/7 mci ımaddesinıde bu 
koımuda hüküm mevcudolduğumdan tekliften çıkarılmıştır. 

Maıdde 47. — Kanun teMifimim geçici 1 mci 'maddesi !bir fılkra ilâvesiyle ıdeğiisjtiıüiferek kafbul 
edilmiş tir. 

Maıdde 48. — Kanun tdkllifinim geçici 2 mici ımaddesi ifaide genişletilımelk üzere yeniden tan-
0ijm 'edilerek feabul edilmiştir. 

Madjde 49. — Kanun teklifinim (geçici 3 ncü maddesi aynen kabul ©dikmiştir. 
Madde '50, — Kamun 'teklifinin geçici 4 ncü maddesi Koımisyomcıa hazırlanan yeni metinin 

2 nei maldjdesinıde yer ılıdığından (kanun teklifimden çıkarılmıştır. 
Madde 151. — Kanun teklifimin '58 mci ımaddesi Koımilsıyonea hazırlamam ımetmim 23 ncü maddesi 

'Olarak ve aymem ibalbul 'edilmiştir. 
Madlde 15(2,. — Kamum itekliıfinin 69 ncu ım'alddesi Geçici Koımisyonujmuzoa hazırlaman yemi ımet-

nin 24 nciü maddesi olarak ve aynem kabul edikniştiı4. 
Genel Kurulum tasviplerine iarz edilmek ve 'öncelik ve ivedilikle <gürıüsjülımeık üzere Yülksek 

Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkam iSöızeü Kâitiip 
Bursa, 'SiaOaarya ÎBaüiıJkıeıslir Arnikana 

Kasım önadım Yaşar Bir Kemal Erdem (Söz (hakikimi mıahfuız 
Cengizhan Yorulmaz 

Anikaaıa Balıkesir Bıutfdur Diyarbakır 
H. Turgut Toker Nurettin Sandıkçıoğlu Nadir Yavuzkan Hasam D e ğ e r 

îmaadia ıbulkıınıaımıada 
Eıra&nöafla1 

Naci Yıldırım 
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MANİSA MtLIiETVEKÎLÎ HÎLMÎ OKÇU'NÜN 

TEKLÎM 

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri kanunu 

BÖLÜM - I. 

GENEL HÜKÜMLER 

Hukukî bünye ve amaç : 

MADDE 1. — Bu kanunda yazılı hükümler
den faydalanılmak suretiyle üreticiler arala
rında ekonomik ve sosyal menfaatlerini ko
rumak, meslek ve geçimleri ile ilgili ihtiyaçları
nı sağlamak amacı ile karşılıklı yardım ilke- -
sine dayanan ve tüzel kişiliği olan değişir or
taklık değişir sermayeli, sınırsız ve zincirleme 
sorumlu Tarım Kredi Kooperatifleri kurabilir
ler. Aynı yerde birden fazla T. K. Kooperati
fi kurulamaz. 

Ortak ürünleri üzerinde ticaret ve komüs-
yonculuk yapanlar, faizle para veya mal ola
rak kredi verenler, bu kooperatiflere giremez
ler. 

Bu essalara göre kurulan kooperatifler de, 
kendi aralarında, değişir ortaklı, değişir ser
mayeli ve sınırlı sorumlu birlikler halinde teş
kilâtlanırlar. 

Tarifler : 

MADDE 2. — Bu kanunda geçen; 
a) Ortak deyimi, 
Bu kanuna göre kurulan Tanm Kredi Koo

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

Kooperatiflerini, 
c) İlçe birliği deyimi, 

Bir veya birkaç ilçe sınırları içinde faali
yet gösteren Tarım Kredi Kooperatifleri tara
fından kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri ilçe 
birliklerini» 

ç) Bölge birliği deyimi, 
İlçe birlikleri tarafından kurulan Tarım 

Kredi Kooperatifleri Bölge Birliklerini,, 

d) Merkez birliği deyimi, 
Faaliyeti bütün yurdu kapsıyan, Tarım Kre

di Kooperatifleri ve Birliklerinin bağlı bulun-

MÎLLEİT MECLÎSİ 
GEÇÎOÎ KOMİSYONUNUN BEĞlŞTıİElîŞÎ 

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri kanun 
teklifi 

Kuruluş ve kapsam : 

MADDE 1. — Bu kanunda yazılı hüküm
lerden faydalanılmak suretiyle üreticiler, ara
larında ekonomik menfaatlerini korumak ve 
özellikle meslek ve geçîmleriyle ilgili ilhtiyaçla-

' rını sağlamak amaciyle karşılıklı yardım ilke
sine dayanan ve tüzel kişiliği olan değişir or
taklı, değişir sermayeli Tarım Kredi Koopera
tifleri kurabilirler. 

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

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

Merkez birliği tek üst kuruluş olup Anka
ra ttadır. 

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

Tarifler : 

MADDE 2. — Bu kanunda geçen; 
a) Ortak deyimi, 

'Bu kanuna göre kurulan Tarım Kredi Koo
peratifleri ortaklarını, 

b) Kooperatif deyimi, 

Bu kanun kapsamına giren Tanm Kredi 
Kooperatiflerini, 

c)1 Bölge (birliği deyimi, 

Kooperatifler tarafından kurulan Tarım 
Kredi Kooperatifleri: bölge birliklerini, 

iç) Merkez Birliği deyimi, 
Faaliyeti bütün yurdu kapsıyan Tarım Kre

di Kooperatifleri ve bölge birliklerinin bağlı 
bulundukları Türkiye Tarım Kredi Kooperatif
leri Merkez Birliğini, 

ifade eder. 

(Millet Meclisi (S. Sayısı : 423) 
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(Teklif) 

duklan Tarım Kredi Kooperatifleri merkez bir
liğini, 

e) Banka deyimi, T. C. Ziraat Bankasını, 
ifade eder. 

BÖLÜM : II. 

KOOPERATİFLER : 

Kuruluş : 

MADDE 3. — Bir kooperatifin kurulabil
mesi için, 

a) Ortaklık vasıflarını taşıyan en az 30 
üreticinin bulunması; 

b) Tip Anasosleşmenin kurucular tarafın
dan noter huzurunda imzalanması, 

c) Kurucu ortakların taahhüt ettikleri or
taklık payınım en az (1/4) nün bankaya yatı
rılmış olması, 

ç) Anasözieşmenin noterlerce onaylanarak 
tescil ve ilân edilmiş bulunması, 

Şarttır. 

Görevler : 

MADDE 4. — Kooperatiflerin görevleri : 
a) Ortaklarının kredi ihtiyaçlarını kar

şılamak,, 
b) Ortaklarının üretim ve zaruri tüketim 

maddelerini toptan ve ucuz fiyatla sağlamak 
ve dağıtmak, 

c) Ortakların, Tarım Satış Kooperatifleri
nin bulunmadığı bölgelerdeki ürünleri ile, bu 
kooperatiflerin çalışma konusu olmıyan ürün
lerini depolamak işlemek veya satmak sure
tiyle değerlendirmek» 

ç) Ortakların müştereken yararlanabile
cekleri her çeşit nıakina, ekipman ve tesisler 
edinmek, 

d) Ortakların el sanatlarını geliştirmek 
ve mamullerini değerlendirmek, 

e) Ortakların meslekî ve teknik yönden 
bilgilerini artırmak, sosyal ve kültürel konula-
riyle ilgili faaliyetlerde bulunmak, 

f) Ortak tasarruflarını teşvik ve kaynak
larını geliştirmek amaciyle mevduat topla
mak ve sigorta acentalığı yapmaktadır. 

Geçici Komisyonun değiştirici 

Amaç ve çalıpna konulan : 

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

I - Kooperatifler 

A) Ortaklarının; 
a) Kusa ve orta vadeli kredi ihtiyaçlarını 

karşılamak, 
(b)i Ürünlerini değerlendirmek, 
o)' Müştereken yararlanabilecekleri her çe

şit nıakina, ekipman ve tesisleri edinmek, 
CB)i Ortak ve gerektiğinde diğer üreticile

rin; 
a) Üretim ve zaruri tüketim maddeleri ile 

üretim araçlarını toptan sağlamak. 
b> El sanatlarını gelişjtûrmek ve mamulle

rini1 değerlendirmek, 
c) Meslekî ve teknik yönden bilgilerini ar

tırmak, sosyal ve kültürel konulariyle ilgili faa
liyetlerde bulunmak. 

C) Mevduat topla/inak, bankacılık hizmet
leri ve sigorta acenteliği yapmak, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 423) 
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II - Bölge birlikleri 

a) Kooperatiflerin finansman islerini dü
zenlemek, 

b) Ortak ürünlerinin değerlendirilmesiyle 
ilgili işleri yürütmek, 

e) Gerektiğinde kooperatiflerin ihtiyaç duy
dukları üretim ve zaruri tüketim maddeleri ile 
üretim araçlarını toptan sağlamak veya imal 
etmek, 

ç) Kooperatiflerin, işlerinin kooperatifçilik 
ilkelerine ve mevzuat hükümlerine uygun ola
rak yürütülmesini sağlamak üzere gerekli ted
birleri almak, teknik ve idari yardımlarda bu
lunmak ve ortakların genel ve meslekî eğitim 
faaliyetlerini düzenlemek, 

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

leri ve sigorta acenteliği yapmak, 
Bölge birlikleri görevlerini merkez birliği

nin tasvibi ile il veya ilçe merkezlerinde kura
cakları şubeleri veya görevlendirecekleri koo
peratifler aracılığı ile de yürütebilirler. 

III - Merkez birliği 

a) Kooperatif ve bölge birliklerinin bu ka
nuna ve kooperatifçilik ilkelerine uygun olarak 
gelişmesini sağlamak, kooperatifçilik ve mesle
kî eğitim faaliyetlerinde bulunmak, 

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

c) Kooperatif ve bölge birliklerinin üretim 
ve zaruri tüketim maddeleri ile üretim araçla
rını toptan sağlamak, imal etmek ve ortak 
ürünlerinin değerlendirilmesi ile ilgili faaliyet
leri rasyonel bir şekilde düzenlemek ve bu ko
nularda her türlü teşebbüse girişmek veya işti
rak etmek ve gerekli tesisleri kurmak, faaliyet 
konusuna giren hususlarda ithalât ve ihracat 
yapmak, 

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

d) Kooperatif ve bölge birliklerini denet
lemek, 
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e) Kooperatiflerle, bölge ve merkez birlik
lerinin personel politikasını tesbit etmek ve yü* 
rütmek, 

f) Kooperatif ve bölge birliklerinin kuru
luşuna karar vermek ve kuruluş merkezini ve 
çalışma alanını tesbit etmek, 

g) Kooperatif ve bölge birliklerinin finans
man ihtiyaçlarını karşılamak üzere tahvil çıkar
mak, 

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

ı)1 Kooperatiflerin ve bölge birliklerinin 
toplıyacakları mevduatın kullanılma sekil ve 
şartları ile bölge ve merkez birliği arasındaki 
bağlantılar, merkez birliği genel kurulunca ka
bul edilerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
onayından geçen bir yönetmelikte gösterilir. 

i) Merkez birlikleri, böl^e birlikleri ve ta
rım kredi kooperatiflerince sağlanan kredi, araç 
ve gereçlerin kullanılış şekil ve şartları ile ama
ca uygun kullanıldığının kontrolü için yönet
melik hazırlamak, 

Merkez birliği, finansman ihtiyacını karşıla
mak üzere bölge birliklerinin de iştirakiyle bu 
kanundaki kuruluşlara kredi açacak bir banka 
ve sigorta şirketi kurabilir veya bu gibi kuru
luşlara iştirak edebilir. 

Yönetim kurulu : 

MADDE 4. — A) Kooperatiflerde : 
Kooperatif yönetim kurulu, genel kurula ka

tılma hakkını haiz ortaklar arasından genel ku
rulca seçilecek dört üye ile kooperatifin müdü
rü veya vekilinden teşekkül eder. 

B) Bölge birliklerinde; 
Yönetim kurulu, genel kurulca temsilciler 

arasından seçilecek sekiz üye ile bölge müdürü 
veya vekilinden teşekkül eder. 

C) Merkez birliğinde; 
Yönetim kurulu, genel kurul temsilcilerinin 

kendi aralarından seçecekleri onfbeş üye ile bir 
T. C. Ziraat Bankası temsilcisi ve bir de genel 
müdür veya vekili olmak üzere onyedi üyeden 
teşekkül eder. T. 0. Ziraat Bankası temsilcisi, 
bankasınca mensupları arasından görevlendiri
lir. 
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Kooperatif yönetim kurulu üyeliklerine se
çimle gelenler, kendi aralarından bir başkan bir 
başkanvekiM, bölge birlikleri ve merkez birliği 
üyeliklerine seçimle gelenler kendi aralarından 
bir başkan ve iki başkanvekiU seçerler. 

Kooperatif yönetim kurulu üyeliklerine se
çilenlerin okur - yazar olmaları, bölge birlikleri 
ve merkez birliği yönetim kurulları üyelikleri
ne seçilenlerin en az ilkokul mezunu olması, 
merkez birliği yönetim kurulunda görev alacak 
T. O. Ziraat Bankası temsilcisinin yüksek tah
silli ve konuyla ilgili, görevlerde çalışmış bulun
ması şarttır. 

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

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

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

Yönetim : 

MADDE 5. — Kooperatif, bölge ve merkez 
birliklerinde işler, yönetim kurulları kararla
rına uygun olarak genel müdür, bölge ve koo
peratif müdürleri ve diğer personel tarafından 
yürütülür. 

Merkez Birliği Genel Müdürü, Merkez Bir
liği yönetim kurulu kararına göre teklif edile
cek 2 aday arasından Sanayi ve Ticaret Bakan-
lığıca atanır. 

Merkez Birliği Genel Müdür muavinleri, 
bölge birlikleri müdürleri, Merkez Birliği, Ge
nel Müdürünün teklifi ile Merkez Birliği yöne
tim kurulunca atanır. 

Bunların görevden alınmalarında, atamada
ki usul ve esaslar uygulanır. 

Genel müdür ve yardımcılarının yüksek öğ
renimli ve Tarım Kredi Kooperatifleriyle ilgili 
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Organlar 

MADDE 5. -
şunlardır : 

a) Genjel Kurul 
b) Yönetim Kurulu 
o) Denetçiler 
ç) Müdürlük 

Kooperatiflerin organları 

Genel Kurul : 

MADDE 6. — Bütün ortaklan temsil eden 
en yüksek organ Genel Kuruldur. Taahhüdettik-
leri ortakhlk payı ne olursa olsun, Genel Kurul
da her ortağın bir oy hakkı vardır. 

Her ortak; toplantıda bulunmayan ancak 
biı? ortağı temsil edebilir. 

Geçdci (Komisyonun değiştirici 

görevlerde en az 5 yıl çalışmış olmaları şarttır. 
Kooperatif, bölge ve merkez birlikleri öteM 

personeli ile ilgili yetki, tâyin ve görevden çı
karılma gibi hususlar anaisözleşmelerde gösteri
lir. 

Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin görev
lerine son verilmesi : 

MADDE 6. —• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
veya görevlendirdiğü kuruluşlar ve merkez bir
liği tarafından yaptırılacak sorutturma sonucu
na göre göreviyle ilgili suçlu oldukları mahke
me karariyle anlaşılan kooperatif ve bölge bir
likleri yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin 
görevlerine Sanayi ve Tücareıt Bakanlığınca son 
verilir. 

iSanayi ve Ticaret Bakanlığı veya görevlen
dirdiği kuruluşlar tarafımdan yaptırılacak so
ruşturma sonucuna göre suçlu oldukları anlaşı
lan merkez birliği yönetim kurulu üreleri ve 
(denetçilerin görevlerine Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığınca son verilir. 

Görevlerine son verilenlerin yerlerime ye
dekleri getirildiği halde ekseriyetin temin edi
lememesi halinde, yenileri seçilip işe başlayın
caya kadar, 

a) Kooperatifler için bölge birlikleri, 
b) 'Bölge birlikleri için merlcez birliği, 
Tarafından ortaklar arasından geçici yöne

tim kurulu üyeleri seçilerek işlerin yürütülmesi 
sağlanır. Denetçiler de aynı-hükme tabidir. 
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Yönetim Kurulu : 

MADDE 7. — Kooperatif Yönetim Kurulu, 
ortaklar arasından genel kurulca seçilecek dört 
kişiden teşekkül eder. Üyelerin okur yazar ol
maları şarttır. 

Kooperatifin müdürü veya müdür görevli
si kurulun tabiî üyesidir. 

Kurul üyeleri aralarından birini başkan 
seçerler. Tabiî üye başkan olamaz. 

Denetçiler : 

MADDE 8. — Kooperatifin işlerini devam
lı olarak denetlemek üzere ortaklar arasından 
veya dışardan Genel Kurulca en az ilkokul me
zunu iki denetçi seçilir. 

Müdürlük : 

MADDE 9. — Müdürlük, genel kurulca tes-
bit edilen kadroya göre merkez birliği tara
fından tâyin olunan kooperatif müdürü ve di
ğer personelden teşekkül eder. 

Sermaye : 

MADDE 10. — Kooperatiflerin sermayele
ri, ortakların kooperatifleriyle yapacakları kre
di ve diğer işlemlerle orantılı olarak taahhü-
dedecekleri ortaklık paylarından teşekkül 
eder. 

Kooperatiflerin en az sermayesi ile bir or
taklık payının miktar ve bunların ödenme şe
killeri Anasözleşmede belli edilir. 

Bir ortak 100 den fazla pay sahibi olamaz. 

Kredi işlemleri : 

MADDE 11. — Kooperatifler, ortaklarına; 
a) Toprak, hayvan ve su ürünlerinin üre-

Geçici Koımiteyonun değiştirici 

örnek anasözleşmelerin hazırlanması; 

MADDE 7. — Kooperatif, bölge birlikleri ve 
merkez birliği örnek anasözlesmeleri merkez 
birliği tarafından hazırlanır. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının uygun mütalâasiyle Bakanlar Ku
rulunca kabul edilir. 

Anasözleşmelerde yapılacak değişiklikler de 
aynı usule tabidir. 
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tim masraflarının karşılanması ve bu ürünlerin 
değerlendirilmesi, 

b) İşletme ve zaruri tüketim maddelerinin 
ayn olarak sağlanması,, 

c) işletmeler için makina ve araçların sağ
lanması, 

ç) El sanatlarının geliştirilmesi ve mamul
lerinin değerlendirilmesi), 

Konularında krediler açar, 
Vâde, (a, b, ç) fakrasmda gösterilen amaç

lar için açılan kredilerde bir yılı, (c) fıkrasın
da gösterilen amaçlar için 5 yılı geçemez. 

Teminat : 

MADDE 12. — Kooperatifler açacakları kre
diler için teminat olarak ortak kefalet ve mad
di teminat alırlar. 

Gerektiğinde bunlardan birinin veya her iki
sinin birden alınması da mümkündür. 

Genel kurul kararlarının onanması: 

MADDE 8. — Kooperatiflerle, bölge birlik
leri genel kurullarının verecekleri kararlar mer
kez birliğinin onayı ile kesinleşir. 

Kooperatifler için merkez birliği bu yetki
sini bölge birliklerin© devredebilir. 

Merkez birliği genel kurullarının verecek
leri kararlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
onayı ile kesinleşir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve merkez bir
liği, gönderilen tutanakları geliş tarihinden iti
baren en çok bir ay içinde înceliyerek tasdik 
veya redde dair sonucunu ilgili kuruluşlara bil
dirir. 

Bu müddet içinde incelenmesi bitirilmiyen, 
mevzuata ve usulüne uygun olarak yapılmış ge
nel kurullara ait tutanaklar tasdik edilmiş sa
yılır. 

Üst kuruluşlara girme zorunluluğu : 

MADDE 9. — Hakkında bu kanun hüküm
leri uygulanan kooperatif ve birlikler üst kuru
luşlara girmek zorundadırlar. En çok bir yıl 
içinde buna uymıyanlar bu kanun hükümlerin
den yararlanamazlar. 

(Millet Meclisi (S. Sayısı : 423) 
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Hukukî hükümler : 

MADDE 13. — Kooperatifler lehine tesis 
edilecek ipotek işlemleri, kooperatiflerin yazı
lı isteği ve borçludan alınacak taahhüt name
nin ibrazı üzerine gösterdikleri değere göre 
takrir alınmadan tapu dairelerince yapılır, ipo
teğin kaldırılmasında da aynı usul uygulanır. 

MADDE 14. — Ortakların bütün ürünleri ile 
hayvanları ve üretimleriyle ilgili her türlü ma-
kina ve araçları üzerinde ortağı bulundukları 
kooperatiflerin mutlak rehin haklan vardır. 

[Millet Meclisi 
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Talimatlara uyma mecburiyeti : 

MADDE 10. — Kooperatifler ve bölge bir
likleri bağlı bulundukları üst kuruluşların ta
limatlarına uygun hareket etmeye mecbur olup 
aksine davranışlardan sorumludurlar. Sorumlu
luk derecesi anasözleşmelerde belli edilir. 

Finansman : 

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

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

Alacak senetleri : 

MADDE 12. — Kooperatiflerin bulunduğu 
veya ortağın oturduğu köylerin muhtar ve ihti
yar heyetleri ve noterler tarafından tasdik edi
len kooperatiflerin kredi ile ilgili alacak senet
leri, îcra îflâs Kanununun 38 nci maddesinde 
yazılı belgeler hükmündedir. 

Mutlak rehin hakkı: 

MADDE 13. — Ortakların kredilerine mes
net olarak gösterdikleri ürünleri, hayvanları ve 
üretimleri ile ilgili her türlü makina ve araç
lan üzerinde ortağı bulundukları kooperatifle
rin mutlak rehin hakları vardır. 

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

îpotek tesisi ve kaldırılması: 

MADDE 14. — Kooperatifler lehine tesis 
edilecek ipotek işlemleri, kooperatiflerin yazılı 
isteği üzerine gösterilecek değere g'öre, tapu 
dairelerince yapılır. İpoteğin kaldırılmasında da 
aynı usul uygulanır. 

(S. Sayısı : 423) 
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Bunlar, borçlu ortaklara yediemin sıfatiyle 
teslim edilmiş sayılırlar ve üçüncü şahıslar 
tarafından hiçbir suretle haciz olunamazlar. 

MADDE 15. — Kooperatifin bulunduğu ve
ya ortağın oturduğu köylerin ihtiyar heyet
leri veya noterler tarafından tasdik edilen, 
kooperatiflerin kredi ile ilgili alacak senet
leri ve kağıtları, İcra iflas Kanununun 38 nci 
maddesinde yazılı belgeler hükmündedir. 

Alacak sebebiyle mülk edinme 

MADDE 16. — Kooperatifler, alacaklarının 
tahsili için satışa çıkarılan ortaklara ait taşın
maz malları, kendi üzerlerine alabilirler ve bu 
şekilde edindikleri taşınmaz manan 3 yıl için
de başkalarına satamazlar. Kooperatiflerin ala
cağı, bu süre içinde faiz ve masraflan ile bir
likte ödenirse, taşınmaz mallar sahiplerine ge
ri verilir. 

Geçici Komisyonun ;değiştirişi 

Alacak sebebiyle müik edinme : 

MADDE 15. — Kooperatifler alacaklarının 
tahsili için kendi talepleri üzerine satışa çıkan-
lan ortaklara ait taşınmaz mallan üzerlerine 
alabilirler. Bu şekilde edindikleri taşınmaz mal
ları 3 yıl içinde başkalarına satamazlar, bun
ları ya bizzat veya icar yolu ile değerlendirebi
lirler. Bu işlemden elde edilen gelirlerden mas
raf düşdildükjten sonra % 20 kooperatif hiızmet 
karşılığı ayrılır. Geriye kalan borçlunun bor
cuna mahsulbediHir. Kooperatiflerin alacağı bu 
ısüre içinde, faiz ve masrıaflanyle birlikte öde
nir veya yukanıdaki yolla karşılanırsa taşınmaz 
mallar sahiplerine (geri verilir. 

Mevduat kabulü : 

MADDfc! 16. — Kooperatifler ve Bölge Bir
likleri; Merkez Birliği ve T. 0. Ziraat Ban
kasının kefaleti altında her türliü tasarruf, ti
cari, resımî ve bankalar mevduatı kabul etme
ye yetkilidir. Toplanan mevduatın kullanma 
yetkisi Merkez Birliğine aittir. Mevduat ka
bulüne yeltMli kılınacak BMMer ve Koopera
tifler için Merkez Birliğince Maliye Bakanlı
ğımdan önceden müsaade ahnır. 

Maliye Bakanhğınca yapılacak tetkikler so
munda mevduat kabul etnuelerinde bilâhara 
mahzur giöriülen Koioperafâf ve Birliklerin mev
duatı kabul yetkileri Bankalar Kanununun 13 
ncü maJddösline göre kaldıırıllır. 

Kişilerin bu kuruluşlardaki tasarruf mev
duatından 5 000 liraya kadar olan kısmı, faiz
leri hariiç hacızfolunamıaiz. 

Tasarruf mevduatı sahipleri mevduatları
nın yamsı için bu mevduatı kabul etmiş olan 
Kooperatif ve Btöl&e Birliklerinin aktifinde. 
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j mevcut bütün kıymetler üzerinde imtiyazlı ala
caklıdırlar. Tasfiye halinde, tasarruf mevdu
atının imtiyazlı kısmı tasfiye neticesi bekle
meksizin sahiplerine tediye olunur. 

Erteleme : 

MADDE 17. — Kuraklık, dolu, sel,, deprem, 
yangın ve hayvan ve bitkilerde başgösteren 
hastalıklar gibi zorlayıcı ve olağanüs^i sebep
lerle kooperatiflerin gününde alınmıyan ala
caklarının tümü veya bir kısmının vâdeleri mer
kez birliğinin onama ile iki yıla kadar uzatıla
bilir. Ertelemenin şekil ve şartları Anasözleşme-
de belli edilir. 

Erteleme, banka finansmanından doğan ala
caklarla ilgili ise, bu konuda bankanın onayı
nın da alınması şarttır. 

BÖLÜM : III. 

İLÇE BİRLİĞİ 

Kuruluş : 

MADDE 18. — En az 5 kooperatif bir araya 
gelerek, merkez birliğinin onayı ve uygun göre
ceği yerlerde kendi aralarında kooperatif şek- ' 
linde ilçe birlikleri kurarlar. Ancak bir ilçe 
sınırı içinde birden fazla ilçe birliği kurulamaz. 

Görevler : 

MADDE 19. — İlçe birliğinin görevleri; 
a) Kooperatiflerin finansman işlerini dü

zenlemek, I 
b) Kooperatiflerin ihtiyaç duydukları üre

tim ve zaruri tüketim maddelerini toptan sağ
lamak, 

c) Kooperatiflerin aracılığı ile toplanan 
ortak ürünlerinin değerlendirilmesi ile ilgili iş
leri yürütme!:, ı 

ç) Ortak kooperatif Herin işlerinin koope
ratifçilik ilkelerine ve mevzuat hükümlerine 
uygun olarak yürütülmesini sağlamak üzere ı 
gerekli tedbirleri almak, teknik ve idari yar
dımda bulunmak ve ortakların genel ve mesiiekî 
eğitimine yardımcı olmak, 

d) Merkez birliğince tesbit edilen esaslar 
dâhilinde kooperatifleri denetlemektir. | 
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ilçe birliğinin organları şun-
Organlar : 
MADDE 20. 

ılardır. 
a) Genel Kurul 
b) Yönetim Kurulu 
c) Denetçiler 
ç) Müdürlük 

Genel Kurul : 
MADDE 21. — İlçe birliğinin Genel Kuru

lu Kooperatif Genel Kurulunca seçilecek tem
silcilerden teşekkül eder. Temsilcilerin sayısı 
kooperatiflerin ortak adedi ile orantılı olarak 
Anasözleşmede belirtilecek esaslara göre tesbit 
olunur. Ancak, bir kooperatifin temsilci sayı
sı 5 i geçemez. 

Yönetim Kurulu : 
MADDE 22. — Yönetim Kurulu, 3 ü kopera-

tifler, biri Tarım Bakanlığı idce teknik tarım 
teşkilâtı, biri banka temsilcisi ve biri de ilçe 
birliği müdürü olmak üzere 6 kişiden kurulur. 
Kurul üyeliğine gfaçilebilanek için en az ilkoku
lu bitirmiş oBimak şarttor. 

Bunlardan kooperatif temsilcileri Genel Ku
rulca seçilir. Diğerleri kurulun tabiî üyeleri 
olup Bakanlık ve banka temsilcileri illgili mer
cilerce tâyin edilirler. 

Kurul üyeleri aralarından birini başkan 
seçerler. Tabiî üyeler başkan olamazlar. 

Denetçiler : 
MADDE 23. — ilçe birliğinin işlerini devam

lı olarak denetlemek üzerle, Genel Kurulca,, or
taklar arasından veya dışarıdan, en az orta
okulu bitirmiş iki denetçi seçilir. 

Müdürlük : 
MADDE 24. — Müdürlük Genel Kurulca 

tesbit edilen kadroya göre merkez birliği ta
rafından tâyin olunan müdür ve diğer personel
den teşekkül eder. 

Sermaye : 
MADDE 25. — ilçe birliklerinin sermayele

ri ortak kooperatiflerin taahhüt ettikleri pay
lardan teşekkül eder. 

Millet Meclisi 
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BÖLÜM : IV. 

BÖLGE BİRLİĞİ 

Kuruluş 

MADDE 26. — Coğrafi ve ekonomik şart
lar itibariyle elverişli yerlerde ve en az 5 il dâ
hilinde bulunan ilçe birliklerinin katılması ile 
kooperatif şeklinde bölge birlikleri kurulabilir. 
Bölge birlikllerinin kuruluş yerleri ve çalışma 
alanı merkez birliğince tesbit olunur. 

Görevler : 

MADDE 27. — Bölge birliklerinin görevleri 
Anasözleşmede belirtilecek esaslar dâhilin

de; 
a) Kooperatif ve ilçe birliklerine verilen 

görevlerin gerçekleşmesinde yardımcı olmak, 
b) Bağlı ilçe birlikllerinin müşterek ihti

yaçlarını tesbit etmek ve bu faaliyetlerini, ve
rimi artıracak şekilde organize etmek, 

c) Kooperatifleri ve ilçe birliklerini denet
lemek, 

ç) MesleM eğitim faaliyetlerini düzenle
mektir. 

Organla* : 

MADDE 28. — Bölge birliklerinin organları 
şunlardır : 

a) Genel Kurul, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Denetçiler, 
ç) Bölge Müdürlüğü. 

Genel Kurul : 

MADDE 29. — Bölge birliğinin genel kuru
lu, ortak ilçe birlikleri genel kurullarınca seçi
lecek 2 şer temsilciden meydana gelir. 

Yönetim Kurulu : 
MADDE 30. — Yönetim kurulu genel kurul

ca ortaklar arasından seçilecek 3 üye ile biri 
Tarım Bakanlığı il Teknik Tarım Teşkilâtı, 
biri banka temsilcisi ve biri de bölge müdürü 
olanak üzere 6 üyeden kurulur. 

Bakanlık ve banka temsilcileri ilgili merci
lerce tâyin edilir. 

Geçici Komisyonun değiştirişi 
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Kurul üyeliğine seçilebilmek için en az 
ilkokulu bitirmiş olmak şartır. 

Kurul üyeleri arasından birini başkan se
çerler. Tabiî üyeler başkan olamazlar. 

Denetçiler : 

MADDE 31. — Bölge birliklerinin işlerini 
devamlı olarak denetlemek üzere, genel ku
rulca, ortaklar arasından veya dışardan, en az 
lise veya muadili bir okulu bitirmiş iki denetçi 
seçilir. 

Bölge müdürlüğü : 

MADDE 32. — Bölge müdürlüğü genel ku
rulca tesbit edilen kadroya göre merkez bir
liğince tâyin edilen müdür ve diğer personel
den teşekkül eder. 

Sermaye : 

MADDE 33. — Bölge birliklerinin sermaye
leri ortak ilçe birliklerinin taahhüdettikleri 
paylardan teşekkül eder. 

BÖLÜM : V 

MERKEZ BİRLİĞİ 

Kuruluş : 

MADDE 34. — Yurt çapında faaliyette bu
lunmak üzere kooperatif ve birliklerinin bağlı 
olacakları kooperatif şeklinde bir merkez bir
liği kurulur, 

Birliğin merkezi Ankara'dır. 

Görevler : 

MADDE 35. — Merkez birliğinin görevleri: 
a) Bağlı kooperatif ve birliklerin bu kanu

na ve kooperatifçilik ilkelerine uygun olarak 
gelişmesi ve memlekette, kooperatifçiliğin ya
yılıp benimsenmesi için gerekli çalışmaları yap
mak ve bu konudaki faaliyetleri desteklemek, 

b) Bağlı kooperatif ve birliklerin ortak
larına sağlıyacakları üretim ve zaruri tüketim 
maddelerinin toptan alımı, imali, dağıtımı ve 
ortak ürünlerinin değerlendirilmesiyle ilgili 
faaliyetleri rasyonel bir şekilde düzenlemek ve 

Geçici Komisyonun değiştirici 
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bu konuda her türlü teşebbüse girişmek ve ge
rekli tesisleri kurmak, 

c) Kooperatif ve birliklerin finansman 
kaynaklarının geliştirilmesi için her türlü ted
birleri almak, kredi işlerinin düzenle yürüme
sini sağlamak, 

ç) Bağlı birlik ve kooperatifleri denetle
mek, 

d) Kooperatifler ve birliklerin personel po
litikasını teshili etmek ve personelle ilgili tâ
yin, terfi, nakil işlerini yürütmek, 

e) Kooperatif ve birliklerin kuruluşuna ka
rar vermek, yerlerini ve çalışma alanlarını 
tesbit etmek, 

f) Kooperatifçilik konularında ilgili mer
cilere düşüncelerini bildirmek ve gerekirse tek
liflerde bulunmak, 

g) Kooperatifçilik ile ilgili konularda dış te
maslarda bulunmak, milletlerarası kuruluşlarla 
işbirliği yapmak ve bu kuruluşlara üye olmak, 

h) Kooperatiflerin faaliyet konuları ale il
gili diğer görevleri yapmaktır. 

Organlar : 

MADDE 36. — Merkez Birliğinin organları 
şunlardır : 

a) Genel Kurul, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Denetçiler 
ç) Genel Müdürlük, 

Genel Kurul : 

MADDE 37. — Merkez Birliğinin 'Genel Ku
rulu, bölge 'hMilkleri, bölge birliği bulunmıyan 
yerlerde ilçe birlikleri ve ilçe birliği olmıyan 
yerlerde (kooperatifler tarafından seçilecek tem
silcilerden teşekkül eder. Temsilci sayısı her il 
için 5 Mşiyâ geçmemek üzere il dahilindeki koo
peratif ısayısı ile orantılı olarak tesbit edilir. 

Bu temsilcilerin sayısı, ıseçim şekli ve Genel 
Kurulun görev ve yetkilerine ait esaslar Ana-
sözleşmede foelü edilir. 

Yönetim Kurulu : 

MADDE 38. — Yönetim 'Kurulu, Genel Ku
rulca ortaklar iarasından seçilecek 4 kişi öle bir 
Tarım Bakanlığı, 3 hanka temsilcisi ve bir de 
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^enel müdür olmak üzere (9 üyeden teşekkül 
eder. 

Tarım Bakanlığı temsilcisi Tarım Bakanlı
ğınca, (banka temsilcileri banka yönetim (kuru
lunca tâyi'n edilir. 

Yönetim kurulu üyelerinin (meslekî alanda 
yüksek öğrenim yapmış olmalan, Bakanlık ve 
'banka temsilcilerinin ayrıca yetkili görevlerde 
en az 5 yıl çalışmış olmaları şarttır. 

Kurul üyeleri seçimle gelen (üyeler arasından 
birini başkan seçerler. 

Denetçiler : 
MADDE 39. — Merkez Birliğinin tyleriini de

vamlı olarak denetlemek üzere »Genel Kurulca 
ortaklar (arasından veya dışardan, meslekî lalan
da yüksek öğrenim yapmış iki denetçi seçilir. 

'Genel Müdürlük : 
MADDE 40. — Genel Müdürlük, iGenel Mü

dür ve yardımcıları üle diğer personelden teşek
kül eder. Genel Müdür ve yardımcıları Ticaret 
Bakanlığının onayı alınmak şartı ile Yönetim 
Kurulunca tâyin edilir ve laynı usule göre değiş
tirilirler. 

Genel Müdür ve yardımcılarının yüksek öğ
renimli olmaları, kooperatifçilik ve bankacılık 
gibi iktisadi ve malî sahalarda en laız 15 yıl süre 
ille çalışmış bulunmaları şarttır. 

Sermaye : 
MADDE 41. — Merkez Birliğinin sermayesi 

bölge birliklerini taahhüdettikleri 'paylardan 
teşekkül eder. 

Birliğin malî bünyesini kuvvetlendirmek için 
Devlet, banka ve diğer teşekküller tarafından 
yapılacak bağışlar öz kaynaklarına eklenir. 

BÖLÜM: VI 
MÜŞTEREK VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Tip Anasözleşmelerin hazırlanması : 
MADDE 42. — Kooperatiflerle, 'ilçe 've böl

ge birliklerinin ti?p anasözleşmeleri Merkez Bir
liği tarafından 'hazırlanır ve bankanın mütalâa
sı alındıktan sonra Ticaret Bakanlığınca ona
nır. 
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Merkez BMiğinin Anasözleşmesi ise 'banka
nın mütalâası alınarak Ticaret Bakanlığınca ha
zırlanır ve Bakanlar Kurulunca onanır. Anasöz-
leşmelerdeki değişiklikler de aynı yolla yapılır. 
Ancak Merkez Birliğinin Anasözleşmesinde ya
pılacak değişiklilkler için bu kuruluşun genel 
kurulundan da karar alınması Şarttı*. 

Mevduat kabulü : 

MADDE 43. — Kooperatifler bankanın ke
faleti altında her türlü tasarruf, ticarî ve res
mî mevduat kabul etmeye yetkülMir. Mevduat 
kabulüne yetkili kılınacak kooperatifler için 
Merkez Birliğince Maliye Bakanlığından önce
den müsaade alınır. 

Bu kuruluşlardaki her şahsa ait tasarruf 
mevduatından (1 000) liraya kadar olan kısmı 
haczölunamayıp yalnız bunun faizi haczoluna-
bilir. 

Tasarruf mevduatı sahipleri, mevduatının 
% 50 sine kadar müsavi bir miktar için bu mev
duatı kabul etmiş olan kooperatifin aktifinde 
mevcut bütün kıymetler üzerinde imtiyazlı ala
caklıdırlar. Tasfiye halinde, tasarruf mevduatı
nın imtiyazlı kısmı tasfiye neticesi beklenilmek-
sizin sahiplerine tediye olunur. 

MADDE 44. — Mevduat toplamaya yetkili 
kooperatiflerin düzeniiyeoelkleri aylık mevduat 
cetvelleri ile üç aylık ve yıllık hesap özetleri 
Merkez Birliğince birleştirilerek birer kopyalan 
Ticaret ve Maliye bakanlıklariyle Türkiye 'Cum
huriyet Merkez Bankasına verilir. Aynoa bir 
kopyası da bankaya gönderilir. 

Munzam karşılıklar : 

MADDE 45. — Kooperatifler, topladıkları 
mevduat üzerinden Bankalar Kanununun 33 ncü 
maddesine göre ayıracakları munzam karşılık
ları Merkez Birliği aracılığı ile Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasındaki özel hesaba yatı
rırlar. 

Bağlı olunumyan hükümler : 

MADDE 46. — Kooperatif ve BirlMer Tica
ret Kanununun 489, 490, 492, 495 nci maddeleri 
hükümleriyle bağlı değildirler. 
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Bu kanun ve bu kanuna göre düzenlenen 
anasözleşmelerde açıklık bulunmıyan hususlar 
için Kooperatifler Kanunu hükümleri uygulanır. 

Defter ve kayıtlar : 

MADDE 47. — Kooperatif ve 'Birliklerin tu
tacakları kayıtlar, (defterler ve anasözlesmeler'in 
tatbik usulünü ve bundan başka bütün işlerim 
yürütülme tarzını gösteren yönetmelikler Mer
kez Birliği tarafından hazırlanır ve Ticaret Ba
kanlığınca onaylanır. YukardaM defterler Tica
ret Kanununun 66 ncı maddesinde belirtilen 
defterler yerime geçer. 

Denetleme : 

MADDE 48. — Bu kanuna göre kurulan Ko
operatif ve Birlikler Merkez Birliğinin denetimi
ne tabidir. Merkez Birliği bu yetkisini bölge ve 
ilçe birlikleri aracılığiyle de kullanabilir. 

Merkez Birliği ve bağlı kuruluşlar gerektiği 
hallerde Ticaret Bakanlığı ve Bankaca denetle-

Talimatlara uyma mecburiyeti : 

MADDE 49. — Kooperatifler ve birlikler 
bağlı bulundukları üst kuruluşların talimatları
na uygun hareket etmeye mecbur olup aksine 
davranışlardan sorumludurlar. 

Cezai hükümler : 

MADDE 50. — Kooperatif ve birliklerin pa
ra, mal, bilanço, tutanak, rapor ve başkaca bü
tün evrak, defter ve belgeleri üzerinde suç işli-
yen yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler ile 
kooperatif ve birliklerde çalışan bütün personel 
Devlet memuru gibi ceza görürler. 

Ticaret Bakanlığı, Banka ve Merkez Birliği 
tarafından yapılacak teftiş, inceleme ve soruş
turma sonucunda suçlu oldukları anlaşılanların 
görevlerine Merkez Birliğince son verilir. 

Aynı mahiyetteki suçların Merkez Birliği Yö
netim Kurulu üyeleriyle Denetçiler Genel Mü
dür ve yardımcıları tarafından işlenmesi halin
de, ilgililerin görevlerine Ticaret Bakanlığınca 
son verilir. 

Geçici Komisyonun deği^tirigi 
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Ortaklık paylarının haciz - rehin ve devredi-
lemiyeceği : 

MADDE 51. — Ortaklık payları, kooperatif 
ve birliklere rehnedilmiş sayılır. Bu paylar ko
operatif ve birliklerin muvafakati alınmadan sa
tılamaz ve üçüncü şahıslar tarafından haczedi
lemez. 

Muafiyetler : 

MADDE 52. — A) Bu kanuna göre kurul
muş ve kurulacak kooperatiflere ortak olmak 
üzere başvuran çiftçilerle eski ortakların koope
ratifleriyle yapacakları her türlü işlemler ve 
bunlarla ilgili kâğıt, belge, senet, beyanname, 
taahhütname, vekaletname, makbuz, kooperatif 
lehine yapacakları ipotek ve rehinler her türlü 
resim, hare ve vergiden muaftır. 

B) Bu kanuna göre kurulan Kooperatif ve 
Birlikler : 

Gecjioi Komikyonuja değiştirişi 

Düzenlenecek mevduat cetvelleri ve hesap 
Özetleri : 

MADDE 17. — Mevduat toplamaya yetkÜ 
Kooperatif ve Bölge Birliklerinin düzemMye-
cekleri aylak mevduat cetvelleri ile 3 aylık ve 
yıllık hesap özetleri Merkez Birliğince birleş-
Itiirlerek biner kopyaları Bankalar Kanununun 
51 nci maddesinde tâyin edilen süreler içerisin
de Sanayi ve Ticaret ve Maliye Bakanlıklarijy-
le Türkiye Cumhuriyöt Merkez Bankasına ve
rilir. 

Munzam karşılıklar : 

MADDE 18. — Kooperatifler ve bölge bir
liklerinin topladıkları mevzuat üzerinden 1211 
sayılı T. C. Merkez Bankası Kanununun 
40/11 nci maddesi hükümleri esasları dairesinde 
munzam karşılık tesis edilir. Bu karşılıklar 
bölge birlikleri veya merkez birliği tarafın
dan T. O. Merkez Bankasına yatırılır. 

Sözü edilen Kanun gereğince bankaların 
T. C. Merkez Bankasına yatırdıkları munzam 
mevduat karşılıklarının T. 0. Ziraat Bankası 
zirai finansmanlarına tahsis edilecek kısmın 
yarısı aynı amaç ve şartlarla Merkez Birliği em
rine verilir. 

Muafiyetler : 

MADDE 19. — A) Bu kanuna göre kuru
lacak ve kurulmuş sayılan kooperatiflere ortak 
olmak üzere başvuran üreticilerle, ortakların 
kooperatifleriyle yapacakları her türlü işlemler 
ve bunlarla ilgili kâğıt, belge, senet, beyanname, 
taahhütname, vekâletname, makbuz, kooperatif 
lehine yapacakları ipotek ve rehinler her türlü 
resim, harç ve vergiden, 

B) Bu kanuna göre kurulacak ve kurul
muş sayılan kooperatifler, bölge ve merkez bir
likleri, 
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a) Kurumlar ve Gider vergilerinden ve ic
ra makamları, resmî daireler ve mahkemeler 
nezdinde yapacakları takip ve tahsillerle, aça
cakları tazminat dâvaları ile ilgili her nevi ta
lep, tebliğ ve kararlar her türlü masraf, vergi 
resim ve harçlardan; 

b) Sermaye ve yedek akçeleri ile taşınmaz 
mallan ve bunların gelirleri kendi ihtiyaçları 
için satınaldıkları ve alacaklarının tahsili gaye
siyle mülk edindikleri taşınmaz malları, bütün 
vergi, resim ve harcdan, 

c) Yapacakları kredi işlerine ilişkin bütün 
senet, belge, kayıt, defter ve hesap özetleri, ta
şınmaz mallara ait ipotek ve taşıtlı mallara ait 
rehin işlemleri, vekâletnameler, taahhütnameler, 
vesair evrak, bütün resim, vergi ve harcdan, 

Muaftır. 
Kooperatif ve birliklerce noterlere tasdik et

tirilecek defterlerle belgelerden yalnız noter üc
reti alınıp hare alınmaz. 

Finansman : 

MADDE 53. — Kooperatif ve birlikler T. C. 
Ziraat Bankası veya bu bankanın muvafakati 
ile diğer bankalar tarafından finanse edilirler. 

Yıllık finansman programları Merkez Birli
ğinin görüşü de alınarak bankaca hazırlanır ve 
uygulanır. Kooperatif ve birliklerce talebedilen 
krediler bankaca incelenir ve isteğin uygun gö
rülmesi halinde, şubeleri aracılığı ile ve deneti
mi altında kullandırılır. 

'Geçici Komisyonun değiştirişi 

a) Kurumlar, gider, gayri menkûl kıymet 
artışı, intikal ve diğer vergilerden ve icra ma
kamları, resmî daireler ve mahkemeler nezdin
de yapacakları takip ve tahsillerle açacakları 
tazminat dâvaları ile ilgili her nevi talep, tebliğ 
ve kararlar her türlü masraf, vergi, resim ve 
harçlardan; 

b) Sermaye ve yedek akçeleri ile taşınmaz 
mallan ve bunlann gelirleri kendi ihtiyaçları 
için satmaldıklan ve alacaklannın tahsili ga
yesiyle mülk edindikleri taşınmaz mallan ve 
bunlann 15 nci madde hükmüne göre sahiple
rine geri verilmesi işlemi, bütün vergi, resim ve 
harçtan, 

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

ç) Kooperatiflerin, bölge birliklerinin ve 
merkez birliklerinin ortaklanna verilmek üze
re üretim araç ve gereçlerine % 50 gümrük in
dirimi uygulanır. 

C) Bu kanuna göre kurulan kooperatiflerle 
bölge ve merkez birliklerinin temin edecekleri 
krediler ve bunlarla ilişkin Merkez Bankası nez-
dindeki reeskont muameleleri ve bu işlemlere ait 
bütün senet, belge, vekâletname, taahhütname 
vesair evrak gider ve diğer vergilerle bütün re
sim ve harçtan, 

Muaftır. 
Ancak, bu kuruluşlann ortak dışı işlemler

den elde edecekleri gelir - gider farkları ayrı 
bir hesapta takip ve tesbit edilerek vergilendi
rilir. 

Kooperatif, bölge ve merkez birliklerince 
noterlere tasdik ettirilecek defterlerle belgeler
den yalnız noter ücreti almıp hare alınmaz. 
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Banka bu kredilerin açılış gayesine uygun 
olarak kullanılıp kullanılmadığını kontrol etme
ye ve gerektiğinde her türlü tedbirleri almaya 
yetkilidir. 

Kârın dağıtılması ve yedek akçe : 

MADDE 54. — Kooperatif ve birliklerin sağ
ladıkları net gelirlerin dağıtım şekli ve yedek 
akçelerin teşkiline ait esaslar anasözleşmelerinde 
belli edilir. 

Eğitim Fonu : 

MADDE 55. — Kooperatif ve birlikler yıllık 
bütçelerine eğitim faaliyetleri için miktar ve 
kullanış şekli anasözleşme ile belli edilen bir 
ödenek koyarlar. 

Genel Kurul kararlarının onanması : 

MADDE 56. — Kooperatiflerle, ilçe ve böl
ge birlikleri genel kurullarının verecekleri ka
rarlar Merkez Birliğinin, onamı ile kesinleşir. 

Merkez Birliği bu yetkisini kısmen Bölge 
Birliklerine devredebilir. 

Organların görev, yetki ve sorumlulukları : 

MADDE 57. — Kooperatif ve birliklerin ge
nel kurulları, yönetim kurulları ve denetçile
rinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma 
şekillerine ait esaslar anasözleşmelerinde belirti
lir. 

Geçici Komisyonun değiştirişi 

Kanun ve anasözleşmelerde açıklık olmıyan 
haller : 

MADDE 20. — Bu kanun ve bu kanuna gö
re düzenlenen anasözleşmelerde açıklık bulun-
mıyan hususlar için 1163 sayılı Kooperatifler 
Kanunu hükümleri uygulanır. 

Bağlı olunmıyan diğer hükümler : 

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

a) Yönetim kurulu üyesi ve denetçiler için 
440 sayılı Kanunun 32 nci maddesi üe 657 sayılı 
Kanunun 1327 sayılı Kanun ile değiştirilen 
88 nci maddesi, 

b) 1163 sayılı Kanunun 94 ncü maddesi, 
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GEÇİCİ MADDE 1. — 2836 sayılı Kanunla 
kurulmuş bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri 
ve birlikleri hakkında bu kanun hükümleri uy
gulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tanm Kredi Koope
ratifleri Müşterek Yardım Tahsisatı Merkez Bir
liğine devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Merkez Birliği kuru
luncaya kadar banka bu kuruluşlara ait görev
leri yapar ve yetkileri kullanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlü
ğe girmesiyle 2836 ve 658 sayılı kanunlar yü
rürlükten kalkar. 

ö-eçici İKoımiisyonun değiştirici 

c) 2279 sayılı Kanunda yazılı senelik be
yanname verme mecburiyeti, 

!B) Bölge ve merkez birlikteinde; 
a) 1163 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi

nin ikinci paragrafı 
O) Kooperatiflerde; 
ta) 1163 sayılı Kanunun 45 moi maddesinin 

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

42 nci maddesi, 
uygulanmaz. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar : 

MADDE 22. — Bu kanunun yürürlüğe gir
mesiyle 2836 ve 058 sayılı kanunlar yürürlük
ten kalkar. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 2836 sayılı Kanunla 
(kurulmuş bulunan Tarım Kredfi. Kooperatifleri 
ve Birlikleri hakkında bu kanun hükümleri! uy
gulanır. 

2836 sayılı Kanun hükümlerine göre kurul-
nuuş bulunan kooperatifler ayrıca kuruluş for
malitelerine tabi olmaksızın buk anuna göre 
(kurulmuş sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tarım Kredi Koope
ratifleri Müşterek Yardım Tahsisatı ve Tanm 
Kredi Kooperatiflerffl Yardımlaşma Birliği vak
fının borç, alacak hak ve varlıkları Merkez 
Birliğine devredilir ve sözü geçen vakıf fes
hedilmiş sayılrı. 

iGerek bu devirlerde v© gerek Tarım Kredi 
Kooperatifleri Memurları Emekli Sandığı ve 
Tarım Kredi Kooperatifleri Memurları Sosyal 
Yardım ve ZÜncirleıne Kefillik Sandığı vakıf
larının merkez birliğine devirleri halinde dev-
rolunan muenkul ve gayrimenkullerin devir ve 
İntikallerinde her hangi bir vergi, resim ve; hare 
alıınımaz. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Merkez Birliği ku
ruluncaya kadar T. C. Ziraat Bankası Genel 
Müdürlüğü bu kuruluşa ait görevleri yapar ve 
yetkileri1 kullanır. 
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MADDE 58. 
muteberdir. 

Bu kanun yayımı tarihinden 

MADDE 59. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yerine getirir. 

Geçici Komisyonun değiştirişi 

GEÇİCİ MADDE 4. — T. 0. Ziraat Ban
kası memurlarından, önceden Bankanın mu
vafakati alınmak şartiyle, Tarım Kredi Koo
peratifleri bölge ve merkez bMMerinde ken
dilerine görev verilenler, görev aldıkları bir
liklerin kuruldukları tarihten itibaren beş yılı 
tecavüz etmemek üaare Bankaca asli görevle
rinden ücretsiz izinli sayılırlar. Bu memurların 
yeni görevlerinde geçecek hizmetleri terfi ve 
emeklilik bakımımdan T. C. Ziraat Bankasında 
geçmiş sayılır ve 5434 sayılı Kanuna göre 
T. C. Emekli Sandığına verilmesi gereken ke
senek ve karşılıkları kendileriyle mezkûr 
birlikler tarafından ödenir. Memurun T. C. 
Ziraat Bankasının sosyal kuruluşlarındaki hak
lan aidat ödemek şartiyle devam eder. 

'GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunda adı ge
çen bölge ve merkez bfflrlMerinin kuruluş mas
rafları için Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten sonra kabul1 edilecek olan ilk Devlet 
Bütçesinden başlıyarak eşit taksitlerle 5 yıl 
içinde öıdenmek üzere Türkiye Tanm Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği emrine yüz mil
yon lira yardım yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunda sözü 
edilen yönetmelikler Merkez Birliği ilk Genel 
Kurul toplantısına kadar çıkarılır, bu süre 
bir yılı aşamlaz. 

Yürürlüğe girme : 

MADDE 23. — Bu Kanun yayım tarihin
den itibaren yürürlüğe girer. 

Kanunu yürürecek makam : 

MADDE 24. — Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 
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Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Hukuk Usulüne dair Sözleşmeye katılmamızın uygun bulunması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları 

raporları (1 /340) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 26 . 5 . 1970 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1035/3857 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kurulun
ca 9 . 5 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Hukuk usulüne dair sözleşmeye katılmamızın uygun bu
lunması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

HUKUK USULÜNE DAİR SÖZLEŞMEYE KATILMANIN UYGUN BULUNMAlSI HAKKINDA 
KANUN TASARISI GEREKÇESÎ 

17 Temmuz 1905 tarihli Hukuk Usulü Sözleşmesini zamanımız ihtiyaçlarına cevap verecek şe
kilde değiştirmek istiyen Milletlerarası Hususi Hukuk La Haye Konferansı, yedinci toplantısında 
bu konuda yeni bir sözleşme kabul etmiştir. 1 Mart 1954 tarihinde 10 Avrupa Devleti tarafından 
imza edilen bu yeni sözleşme, başlıca, hukukî ve ticari konularda adlî evrakın tebliğinde, istina
belerin yapılmasında, teminat akçesi yatırmadan muafiyette, kararların tenfizinde, adlî müzaha-
retten faydalanma ve nüfus örneklerinin verilmesinde taraf devletler arasında işbirliği yapılma
sını hedef gütmektedir. Sözleşme eşitlik ve taraf devlet vatandaşları arasında ayırdedici muame
le yapmama esaslarına dayanmaktadır. 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, sözü edilen sözleşmenin Avrupa devletleri arasındaki hu
kukî münasebetleri artıracağına ve dolayısiyle Avrupa Konseyinin amacının gerçekleşmesine 
faydalı olacağına kaani olmuş ve Avrupa Konseyine üye devletlere bu sözleşmeyi tasdik etmeleri
ni veya buna katılmalarını tavsiye etmiştir. 

Avrupa Konseyi üyesi olan memleketimiz de sözü edilen sözleşmenin Avrupalılararası hukukî 
münasebetlerin gelişmesinde faydalı bir rol oynıyacağma ve vatandaşlarımıza hukukî işlerinde di
ğer Âkıd Devletler ülkelerinde birçok kolaylıklar sağlıyacağma inandığından bu sözleşmeye katıl
maya karar vermiştir. 

Memleketimiz için sağlıyacağı faydalar yukarıda belirtilen 1 Mart 1954 tarihli hukuk usulüne 
dair sözleşmeye katılmamızın. uygun bulunması yüksek takdirlerine sunulmaktadır. 
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Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/340 

Karar No. : 63 

12 . 6 . 1971 

Yutak Başkanlığa 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun

ca 9 . 5 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Hukuk usulüne dair sözleşmeye katılmamızın uygun bu
lunması hakkında kanun tasarısı» Başkanlığımızca Komisyonumuza tevdi edilmiş olup, ilgili ba
kanlık temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Kanun tasarısı ve gerekçesi Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş ve yapılan müzakereler 
sonunda tasarının aynen kabul edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
tstanlbul 

/ . H. Tekinel 

Antalya 
H. A. Gülcan 

Kars 
T. Artaç 

Sözcü 
Sivas 

T. Koraltan 

Diyarbakır 
B. Eğilli 

Kırklareli 
M. Atagün 

Tofcalt 

Kâtip 
Sinop 

II. Biçer 

Erzurum 
S. Erverdi 

Malatya 
M. Kaftan 

0. Hacıbaloğlu 
İmzada bulunamadı 

Afyon 
H. Hamamcıoğlu 

Kars 
/ . H. Alaca 

Niğde 
M. Ocakçtoğlu 

Dışişleri Kbnıisytonu Raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/340 
Karar No. : 2 

24 . 12 . 1971 

Yüksek BaJşkanlığa 

Hukuk usulüne dair sözleşmeye katılmamızın uygun bulunması hakkındaki 
illgilli bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

kanun tasarısı, 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde, gerekçede de belirtilmiş olduğu üzere, 17 Tem
muz 1905 tarihli Hukuk Usulü Sözleşmesini zamanımız ihtiyaçlarına cevap verecek hale getirmek 
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mafesadiyle yapılan sözleşme, prensip itffibariyle Komisyonumuzca da uygun 
sözleşmenin tasdikine mütedair tasarı aynen kabul edilmiştir. 

G-enel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
jDışüşleri Komisyonu 

mütalâa edilerek, 

(Başkanı 
Ankara 
0. Alp 

Afyon K. 
B. Çerçel 

İstanbul 
1. Sancar 

Sözcü 
İstanbul 

0 . Kabibay 

Bursa 
G. Külâhlı 

Kâtip 
Balıkesir 

A. İhsan Kırımlı 

Diyarbakır 
B. Eğîlli 

İstanbul İstanbul 
N. İkbal Tofegöz ' M. Yardımcı 

İmzada bulunamadı 

N. 
İzmir 
Kürşad 

Adana 
A. Rıza Güllüoğlu 

İstanbul 
•S. Orkunt 

İzmir 
§. Adalan 
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HÜKÜMETİN TEFLİFİ 

Hukuk Usulüne dair Sözleşmeye katılmamızın uygun 'bulunması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1 Mart 1954 tarihinde Lahey'de akdedilen Hukuk Usulüne dair sözleşmeye 
katılmamız uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. —Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
9 . 5 . 1970 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
II. Atabeyli 

Devlet. Bakam 
T. Bilgin 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Dışişleri Bakanı 
/ . S. Çağlayangil 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Ticaret Bakanı 
O. Titrek 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm- ve Tekel Bakanı 
V. Â. özh an A. 1. Birincioğlu 

Tarım Bakanı 
/ . Ertem 

Ulaştırma Bakanı 
İV. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
S. Öztürk 

Sanayi Bakanı 
& Kılıç 

En. ve Ta. Kay Bakanı 
S. 0. Avcı 

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakam 
İV. Cevheri H. Nakiboğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlı 

Onman Bakanı 
H. Özalp 

Oençlik ve Spor Bakanı 
1. Sezgin 
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HUKUK USULÜNE DAİR SÖZLEŞME 

İşbu sözleşmeyi imza eden devletler; 
Hukuk Usulüne dair 17 Temmuz 1905 sözleşmesine, tecrübenin ilham ettiği ıslahatı ilâve et

mek istediikleriinden; 
Bu mevzuda yeni bir sözleşme akdine karar vermişler ve aşağıdaki hükümler hakkında mu

tabık kalmışlardır : 
I - Adlî rve gayriadlî evrakın (tebliği : 

ıMaıdde : 1. 

Hukukî veya ticari mevzuda Âkıd Devletlerde, yabancı memleketlerde bulunan kimselere 
yapılacak tebligat, talebeden Devletin konsolosu tarafından talebe muhataibolan Devletin tâyin 
edeceği makama yapılacak talep üzerine yapılır. Evrakın sâdır olduğu makam tarafların isim ve 
sıfatlarını alacak olanın adresini, bahis mevzuu evrakın mahiyetini muhtevi talep, talebe muha
tap makamın diliyle yazılmış olmalıdır. Bu makam tebliğin yapıldığını ispat eden veya tebliğin 
yapılmasına engel olan olayı bildiren vesikayı konsolosa gönderecektir. 

Konsolosun talebi ile ilgili olarak meydana çıkacak güçlükler diplomatik yoldan halledile
cektir. 

Âkıd her Devlet, diğer Âkıd Devletlere bildireceği bir tebliğ ile, 1 nci fıkrada zikrolunan 
hususları ihtiva eden ve ülkesinde yapılacak olan tebligat talebinin kendisine diplomatik yoldan 
gönderilmesini istiyebilir. 

Yukardaki hükümler, Âkıd iki Devletin kendi makamları arasında doğrudan doğruya muha
bere yapmak için anlaşmalarına mâni olamaz. 

Madde : 2. 

Tebliğ, talebedilen Devletin kanunlarına göre yetkili makam eliyle yapılacaktır. Bu makam, 
tebligatı 3 ncü maddede derpiş edilen haller müstesna, evrakı iradesiyle kabul eden tebliğ edile
cek şahsa vermekle iktifa edebilir. 

Madde : 3. 

Tebliğ edilecek evrak iki nüsha olarak talebe eklenir. Eğer tebliğ edilecek evrak müracaat 
olunan Devletin dilinde veya alâkalı iki Devlet arasında kabul edilmiş bir dilde yazılmış ise veya 
bu dillerden birine tercüme eklenmiş ise, müracaat edilen Devlet, talepte istenmiş ise, bu gibi 
tebliğlerin icrası için kanunlarının derpiş ettiği şekilde veya bu kanunlara aykırı olmamak şar-
tiyle hususi bir şekilde tebligat yapacaktır. Eğer ıböyle bir istek yoksa müracaat edilen Devlet 
tebligatı evvelâ 2 nci maddenin ahkâmına göre yapmaya çalışır. 

Aksine dair bir anlaşma olmadığı takdirde, yukardaki fıkranın derpiş ettiği tercüme, müra
caat eden Devletin diplomasi memuru veya konsolosu ve müracaat edilen Devletin yeminli tercü
manı tarafından tasdik edilir. 

Madde : 4. 

1, 2, ve 3 ncü maddelerde derpiş edilen tebligatın icrası anca'k ülkesi üzerinde tebligat yapı
lacak Devlet tarafından bunun hâkimiyet veya güvenliğini haleldar edecek mahiyette olduğuna 
hükmedilirse reddedebilir. 
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Madde : 5. 

Tebligatın ispatı, ya tebliğ edilecek şahsın tarih ve imza attığı bir makbuzla veya müra
caat edilen Devletin makamlarının, olayı, tebliğin şekil ve tarihini tesbit eden tasdikli bir vesika 
ile yapılır. 

Mafabuz veya tasdikli vesika tebliğ edilecek evrakın sureti erinden birisinin üzerinde buluna
cak veya buna eklenecektir. 

Madde : 6. 
Yufeardaki maddelerin hükümleri : 
1. Evrakın yabancı memlekette bulunan alâkalılara doğrudan doğruya posta ile göndermek 

hakkına; 
2. Alâkalıların tebligatı, doğrudan doğruya evrakın gönderildiği memleketin noterleri veya 

salahiyetli memurları vaısıtasiyle yaptırmaları hakkına; 
3. Her Devlet için yabancı memlekette bulunan kimselere telbligatı, diplomasi memurları 

veya konsolosları vasıtası ile doğrudan doğruya yaptırmak hakkına; 
halel getirmez. 
Bu hallerin her birinde, derpiş olunan hak, anealk alâkalı Devletler arasındaki sözleşmeler 

bunu kabul etmişse voya sözleşme olmaması halinde, ülkesi üzerinde tebligat yapılacak Devlet 
buna mümanaat etmezse, kullanılabilir. Bu Devlet, fıkra 1 nci numara 3 teki hallerde evrak, 
müracaat eden Devletin vatandaşından birisine tazyiksiz tebliğ edilecekse buna mümanaat ede
mez. 

Tebligatlar, ne mahiyette olursa olsun, vergi veya masraf tediyesine yol açmazlar. Bununla 
beraber aksine bir anlaişma meveudoİmadığı takdirde, müracaat olunan Devlet, müracaat eden 
devletten, bir Noterin müdahalesi yüzünden veya madde 3 te derpiş edilen hususi bir şeklin kul
lanılması ile husule gelen masrafların tediyesini istemek hakkına sahilbolacaktır. 

Not : 

(x) 7 nci madde yoktur. 
II - tstinaJbeler : 

jM3ad.de : 8 

Hukukî veya ticari konuda bir Âkıd Devletin adlî makamları kendi kanunlarının hüküm
leri gereğince istinabe ile, diğer bir Âkıd Devleletin salahiyetli makamlarına, salâhiyetleri saha
sında, bir soruşturma veya diğer adlî bir muamelenin icrasını istemek üzere, müracaat edebile
cektir. 

Madde : 9. 

İstinaibe varakaları müracaat eden Devletin konsolosu tarafından müracaat edilen Devletin 
tâyin edeceği makama verilir. Bu makam istinabenin yenine getirilidiğini tesbit eden veya bunun 
icrasına mâni olan hali bildiren vesikayı konsolosa gönderecektir. 

'Bu göndermede karşılaşılacak bütün güçlükler diplomatik yoldan halledilecektir. 
Her Âkıd Devlet, diğer Âkıd Devletlere yapacağı bir tebliğle ülkesi üzerimde icra olunacak 

istinabelerin diplomatik yoldan gönderilmesini istediğini bildiröbilir. 
Yukardaki hükümler iki Âkıd Devletin salahiyetli makamları arasında, istinabelerin doğru

dan doğruya gönderilmesini kabul hususunda anlaşmalarına mâni teşkil etmez. 

Madde : 10. 

Aksine bir anlaşma olmadıkça, istinaibe, ya müracaat edilen makamın dilinde veya alâkalı iki 
Devlet arasında tesbit edilmiş olan dilde yazılmış olacak yahut da buna bu iki dilden birisinde 
yapılmış ve müracaat edilen Devletin bir diplomasi memuru veya konsolosu veya müracaat edi
len Devletin yeminli tercümanı tarafından tasdik' edilmiş bir tercüme eklenecektir. 
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Madde : 11 

İstinabenin gönderildiği adlî makam bunu müracaat edilen Devletin makamlarının bir istina
besini veya alâkalı taraflardan birisinin bu maksatla yaptığı müracaatı yerine getirmek için 
kullandığı tazyik vasıtalarının aynını kullanarak, icra etmeye mecbur olacaktır. Dâvadaki taraf
ların huzura çağırılmaları bahis mevzuu olduğu zaman bu tazyik yollarının kullanılması şart de
ğildir. 

Müracaat eden makam, talebettiği taktirde, alâkalı tarafın ispatı vücut edebilmesi için, istenilen 
muamelenin yapılacağı tarih ve yer hakkında malûmat verilcektir. 

İstinabenin icrası ancak : 
1. — Vesikamın hakikiliği tösfait edilmemişse, 
2. — Müracaat edilen Devlette istinabenin icrası adlî makaraların salâhiyetleri dışında kalıyor

sa, 
3. — Ülkesi üzerinde istinabenin icra edileceği devlet bunun, hâkimiyeti veya güvenliğine halel 

getirecek mahiyette olduğuna kaanii olursa; reddedilebilir. 

Madde : 12 

Müracaat olunan 'makamm -salâhiyetsizliği halinde istinabe varakası res'en aynı devletin selâhi-
yetli makamına, bu devletin kaaıunla.rının hükümlerine göre, gönder ilecektir. 

Madde : 13 

Müracaat edilen, makam tarafından istinabenin icra edilmediği bütün haillerde bu makam, müra
caatı yapan makam, 11 nci maddenin derpiş ettiği halde istinabenin icra edilmemesinin sebeplerini 
ve 12 mci maddenin, derpiş ettiği halde de istinabenin havale edildiği makamı bildirerek, derhal ha
berdar edecektir. 

Madde : 14 

Biz istinabeyi icra edem adlî makam, takip edilecek şekil hakkında memleketinin kanunla
rını tatbik edecektir. 

Bununla beraber, müracat eden makam hususi bir şekil kullanılmasını isterse, bu şekil müra
caat edilen devletin kanunlarına aykırı değilse yerine (getirilir. 

Madde : 15 

Yukarıdaki maddelerin hükümleri, her devlet için eğer alâkalı devletler arasındaki anlaşma
lar bunu kalbul ediyor veya ülkesi üzerinde istinabenin icra olunacağı devlet buna mümanaat et
miyorsa, istinabeyi doğrudan doğruya diplomasi memurları veya (konsolosları vasıta'siyle icra et
tirmesine engel olmazlar. 

Madde : 16 

İstinabemin icrası, her me mahiyette olursa olsun, vergi ve sair masraf tediyesine yol açmazlar. 
Bununla (beraber, aksine bir anlaşma yapılmamışsa, müracaat 'olunan devlet, müracaat eden 

devletten şahitlere ve eksperlere ödenen ücretlerle şahitlerin rızalarıyle huzura çıkmamaları yü
zünden bir noterin müdahalesi sebebiyle yapılan masrafların veya madde 14. fıkra 2 nin tatbi
kinden doğması muhtemel olan masrafların ödenmesini istiyebilir. 
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III — 'Cantd'on Judicatum Solvi : (Teminat Akçesi) 

Madde : 17 

Âkıd Devletlerden birisinde ikamet eden ve liğer bir devlet mahkemeleri huzurunda davacı 
veya müdahil olarak bulunan Âkıd bir Devletin vatanlasl arından yabancı olmaları veya 10 memle
kette ikametgâh veya mesıkenleri bulunmaması sebebiyle, ne isim altında olursa olsun, her hangi 
bir teminaıt veya depozito istenemez. 

Aym kaide mahkeme masraflarını karşılamak için davacı veya müdahilden istenen tediyata 
da tatbik olunacaktır. 

Âkıd Devletlerin, vatandaşlarının ikamet şartı olmaksızın teminat akçesinden veya mahkeme 
masrafları karşılığı tediyattan muaf tultulmalarını derpiş ettikleri sözleşmeler tatbik olunmaya 
devam edilecektir. 

Madde : 18 

Âkıd Devletlerden birisinde, 17 nıci maddenin 1 ve 2 nci fıkraları mucibince veya dâvanın açıl
dığı dtevüetiını kanunları (mucibince -teminat, depozite veya. masraf tediyatından muaf tutulmuş olan 
dâvatcı veya müdahili mahkeme1 masraflarımı ödemeye mahkûm eden hükümler diplomatik yoldan 
yapılanı talep üzerine diğer Âkıd D evi etlerin! heıı birinde1 salahiyetli makam tarafından meccanen 
kabili icra hale getir ilecektir. 

Aynı kaide mahkeme masraflarının sonradan tesbit olunduğu mahkeme kararlarına da tatbik 
olunacaktır. 

Yukardaki hüfcümflıer iki Âkıd Devletin aralarında, alâkalı tarafın kadarın tenfizini doğrudan 
doğruya istemesini sağlamak için anlaşmalarınla mâni teşkil etmez. 

Madde : 19 

Mahkeme masraflarına dair kararlar, mahkûm olan» tarafını icranın, yapılacağı memleketin ka-
nunJlarnıa uygun olarak, temyizi müstesna, taraflar dinlemmedıen kabili icra olarak ilân edilecekler
dir. 

Tenffiz talebi üzerine karar vermeye salahiyetli makam şunları tatbikle iktifa 'edecektir. 

1. İlâm, mahkûmiyet kararının verildiği memleketim kanfiınlarına göre, hakikiliğini kabul için 
lüzumlu olan şartları bir araya getiriyor mu; 

2. Karar, ayna kanuna göre katiyet kesbetmiş midir; 

3. Kararın hüküm fıkrası müracaat olunanı makamın dilimde veya alâkalı iki devlet arasında 
tesbit edilen dilde yazılmış mıdır veya bu dillerden birisine yapılmış ve bir anlaşma mevcut de
ğilse, müracaat eden devletin, diplomasi veya memuru veya konsolosu veya müracaat edelnı devle
tin yamıinli tercümanı tarafımdan tasdik ddillmiş tercümesi ekli midir. 

2 nci fıkranın 1 ve 2 numaralarının, derpiş •ettiği şartları yerine getirmek için müracaat eden 
devletin salahiyetli makamınım kararını katiyet kes'betmiış olduğunu bildireni bir beyana veya kararın 
katiyet kesbettiğini tesbit edecek mahiyetteki musaddak evrakın ibrazı kâfi gelecektir. Aksi bir 
anlaşma olmadığı takdirde; yukarda bahsi geçen makamını salâhiyeti, müracaat eden devletin 
adliyesinıdeki en yüksek memur tarafındaını tatbik edilecektir. Sözü edilen beyan evrak veya fıkra 
2, numara 3 ün ihtiva ettiği kaideye »göre tanzim voya tercüme edilecektir. 

Tenfiz talebi hakkında karar vermeye salahiyetli o'lan makam, aynı zamanda alâkalı taraf da 
bunu isterse, 2 nıci fıkranın 3 ncü numarasının istihdaf ettiği tasdik, tercüme, imza tasdiki masraf
larınım yekûnunu tesbit edecektir. Bu masraflar mahkeme masrafı olarak kabul edilecektir. 
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IV. - Meccani adlî müzaharet : 

Madde : 20 

Hukukî ve ticari konularda Âikıd Devletler vatandaşları,, diğer bütün Âkıd Devletlerin vatan^-
<laşları gibi, adlî müzaharetin tolebolunduğu devletin kanunlarına uyarak, adlî müzaharetten isti
fade edeceklerdir. 

İdari konuda adlî müzaharetin mevcut olduğu devletlerde, yukardaki fıkranın derpiş ettiği 
hükümler, bu konuda salahiyetli mahkemelere arz edilen işlere de tatbik olunacaktır, 

Madde : 21 

Bütün hallerde fakrü hal ilmühaberi veya beyanı yabancının mûtat ikametgâhının bulunduğu 
yerin makamları tarafından verilecek veya alınacaktır. Veya bu makamlar olmazsa halen ikamet
gâhının bulunduğu yer makamları tarafından verilecek veya alınacaktır. Bu sonı makamların Âkıd 
bir Devlıete aidolmamaları ve bu neviden ilmühaber veya beyanname almamaları veya veıımemele-
ri hallerinde yabancının aidolduğu memlelketin diplomasi memuru veya konsolosu tarafından 
verilen veya almian bir ilmühaber veya beyanıname kâfi gelecektir. 

Eğer talebedem, müracaatın yapıldığı memlekette ikamet etmiyorsa, fakrü hal ilmühaberi veya 
beyannamesi vesikanın gösterildiği memleketin diplomasi memuru veya konsolosu tarafından mec-
•canen tasdiik (edilecektir. 

Madde : 22 

Fakrü hal ilmühaberini vermeye veya beyannameyi almaya salahiyetli olan ımakam, diğer Akid 
Devletler makamlarından! müracaatı yapanın varlık dunumu hakkında malûmat istiyebilir. 

Meccani adlî müzaheret talebi hakkında ka ra r vermeye memur edilen makam salâhiyeti hu
dutları içinde ilmühaberleri, beyannameleri ve kendisine verilen malûmatı kontrol etmek veya kâfi 
bilgi sahibi olabilmek için tamamlayıcı malûmat istemek hakkını ımuhaf aza .edecektir. 

Madde : 23 

Eğer fakir olan kimse meccani adlî müzaheret in isteneceği ımemleketten başka bir memlekette 
îse, adlî mülzaheret teminiae matuf olan ve taleibin tahkikine faydalı olabilecek ilmühaberlerinin, 
beyannamelerin ve icabında diğer müsbit evrakın ekli bulunduğu talebi, memleketinin konsolosu 
tarafından.' %bu talep hakkında karar verimesi için salahiyetli makama veya talebin tahkik ledilece-
ğii devletin tâyin edeceği .makama verilebilecektir. 

9 nlcu maddenin 2, 3 ve 4 ncü fıkralarının ve 10 ve 12 nci maddelerin ihtiva ettiği, istinabeleri, 
alâkadar eden hükümler adlî müzaheret teminine matuf dilekçelerin ve bunların efelerinin gönde-
(rilmesinie de1 tatbik edilebileceklerdir. 

Madde : 24 

Adlî müzaheret Âlkıd Devletlerden birisinin vatandaşına yapılmışsa, dâvasına dair olan ve bu 
devletlerden bir'isincle, hangi şekilde olursa olsun, icra 'olunacak tebligat, müracaat eden 'devletin 
müracaat ettiği devlete! her naniği bir masraf ödemesine yol açıimyacaktır. 

Eksperlere ödenen tazminat hariç, istinabeler için durum aynadır. 

V. - Nüfus kayıt örneklerinin meccaneaı verilmesi : 

Madde : 25 

Âkad Devletlerden birisinin vatandaşlaa'i olan fakirler, vatandaşlarla aynı şartlar altında nü
fus kayıt örneklerini meocanen elde edelbileeeklerdlır. Evlenmeleri için lüzumlu olan evrak Âkıd Dev
letlerin diplomasi memurları veya konsolosları tarafından meccanea tasdik edilecektir. 
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VI. - Tazyik hapsi : 

Madde : 26 

İsterse icra vasıtası, ister sadece muhafaza tedbiri olarak kullanılmış olsun, tazyik hapsi huku
kî veya ticari konuda, vatandaşa tatbik olunmadığı hallerde Âkıd Devletli erdem* birisimin vatan
daşı olan yabancılara tatlbik edilmiyeıcelktir. Ta'zyik hapsinin kaldırılmasını temin için, memleket
te oturan bir vatandaşın öne süreceği bir olay,, bu olay yabancı memlekette vukua gelmiş olsa dâ
hi, Âkad Devletlerden birisinin vatandaşı lehine aynı «neticeyi doğurmalıdır. 

VII. - Nihai hükümler : 

Madıde : 27 

İşbu Sözleşme Milletlerarası Hususi Hulkuk Konferansının Yedinci İçtima devresinde temsil 
edilmiş devletlerin imzalarına açıktır. 

Tasdik edilecek ve tasdik vesikaları Holanda Hariciye Vekâletine tevdi edilecektir. 
Her tasdik evrakımın tevdiinde bir zabıt tutulacak, bunun 'tasdikli bir sureti diplomatik yol

dan mü'm'zi devletlerin her birine 'gönderilecektir. 

Madde : 218 

'İşbu Sözleşme, madde 27, fıkra 2 nin derpiş ettiği şekilde 4 ncü tasdik vesikaSınıa tevdiinden 
60 gün sonra .meriyete girecektir. 

Sonradan tasdik eden müımzi devletler için Sözleşme, tasdik evrakının tevdii tarihinden 60 gün 
sonra meriyete girecektir. 

Madide : i2!9 

lîşlbu Sıözl eşme, tasdik eden Devletlerin münasebetlerinde, Laıhey'de 17 Temmuz .1905 t e imıza-
]anmış olan Hulkuk Muhalkeım eleri Usulüne dair Söyleşmenin yerini tutacaktır. 

Madde : 30 

'İşbu Sözleşme, Âkıd Devletlerin anavatan topraklarına kendiliğinden tatbik edilir. 
Eğer Âkıd 'bir Devlet 'bunum milleıtlerarası münasebetlerini kendisinin temim ettiği diğer bütün 

ülkelerde veya bu ülkelerden bâzılarında tatbik edilmesini istiyorsa, 'bu 'husustaki niyetini Ho
landa Hariciye Vekâletine tevdi edeceği 'bir 'beyan ile bildirecıektir. Holanda Hariciye Vekâleti de 
bunun tasdikli 'bir 'suretini diplomatik yoldan Âkıd Devletlerin her biritefcıe gönderecektir. 

iSIö'Zİeşıme bu bildiriden sonra attı ay içinde itiraz et m iyen Devletlerle milletleraraisı münasebet
leri ibaıhis mevzuu devlet tarafımdan temin edilen ve kendileri için beyan yapılan ülke veya ülke
ler araisındaiki münaselb etlere tatbik olunacaktır. 

Madde : I3!l 

'Konferansın 7 nıci içtima devresinde temsil edilmemiş olan her Devlet, İşlbu Sözleşmeye katılınca-
ya kabul edilebilir. Ancak bu katılmanın Holanda Hükümeti taraifmdan bildirümiesindıen itibaren 
altı ay zarfında Söyleşmeyi tasldilk etmiş bir devlet Veya birkaç devlet itiraiz etmemiş olmaisı lâzımir 
dı>r. Katılma 27 nci maddenin 2 ne i fıkrasının derpiş ettiği şekilde olacaktır. 

Bittabi katılmalar ancak işbu Sözleşmenin 28 nlci maddesinin .1 nci fıkrası mucibince meriyete' 
girmesinden sonra vâlkı olabilir. 
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Madde : 32 

Her Âkıd Deivlet, i§lbu Sözleşmeyi imza veya tasdik edenken veya ona katılırkievı, 17 nci mad
denin, Âkıd Devletlerin kendi ülkesinde, ikamet eden vatandaşına tatibiikini talhdidetmıek hakkını 
ınuhafaza edelbilir. 

Yulkardaiki fıkranın derpiş ettiği hakkı kullan muş olan Devlet, 17 nci maddenin diğer Âîkıd Dev
letler tarafındaki ancak malhlkemeleri huzuruna davacı veya müdalhil olarak çıkacağı ülkede otu
ran vatandaşlarıma tatibiikini ilstiyelbilir. 

Madde : m 

İşibu Sözleşmenin 28 nci maddesinin 1 nci fıkrasında bildirilen tarihten itibaren beş sene müd
detle devanı edecektir. 

Bu müddet, Sözleşmeyi sonradan tasdik eden veya buna katılan devletler için dahi hu tarihten 
itibaren haışlryacalkltır. 

ıSözleşme fesih iıhfbârı vâki olmadığı talkdirdıc her beş sene de bir zımnen1 yenilenecektir. İh
bar, müddetin bitmesinden en az altı ay evvel, Hblanda Hariciye Vekâleltine gönderifecefk)fcİT. Hari
ciye Vekâleti de bunu hüıtüvı diğer Âikıd Devletlere (bildirecektir. 

. İh'bar, 30 ncu maddenin 2 nci fıkrasına tevfikan yapılmış bir (beyanda işaret edilecek elan ül
keye veya 'bu ülkelerden bâzılarMia inhisar ötitirile<bili 

Ihlbar, ancak bunu telbliğ eden devlet için mııtelber • olaeaiktır. Sözleşme diğer Âkıd Devletler 
için meriyette 'kalacalktır. 

ıHükrümetlleri tarafından usulünle uygun olarak salâhiyet verilmiş aşağıdalki imza sahipleri işbu 
Sözleşmeyi imzalamışİardi'r. 

1 Mart 11'9,54 te Lalhey'de, Holanda Hükümetinin arşivlerinde muhafaza edilecek olan ve mu-
saddak: bir sureti diplomatik yoldan, Lahey Milletlerarası Husulsi Hukuk Konferansmıaı 7 njci içti
ma devresinde temjsil edilmiş olan devletlere gönderilecek olan tek bir niMıa halinde taöizim kılın
mıştır. 

• • < • > »* 
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Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T - M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında imzalanmış bulunan Hukukî ve Cezai İşlerde 
Adlî Yardım Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 

dair kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları 
raporları (1 / 345 ) 

T. C. 
Başbakanlık 3.6. 1970 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 -1036/4103 

MÎLLET MEOLtESÎ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan >ve Türkiye Büyük Millet Meclisine iarzı Bakanlar Kurulunca 
23 . 5 . 1970 tarihinde kararlaştırılan !«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya (Sosyalist 
Cumhuriyeti Hükümıeti arasında limzalanmış ibulunan Hukukî ve Oezai İdlerde Adlî Yardımlaşma 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ive ıgerekçesi ilişik olarak 
sunulmuştur. 

'Gereğinin yapılmasını rica lederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ÎLE ROMANYA SOSYALİST CUMHURİYETİ HÜ
KÜMETİ ARASINDA 26 KASIM 19168 TARİHİNDE İMZALANMIŞ OLAN «HUKUKÎ VE ÖEZAÎ 

İŞLERDE ADLÎ YARDIMLAŞMA SÖZLEŞMESİ» NÎN GEREKÇESİ 

'Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya iSosyalist Cuımlhuriyeti Hükümetlerinin Dışişleri Ba'kaiıları 
tarafından imzalanmış >olan Hukukî ve Cezai İşlerde Adlî Yardımlaşma Sö'zleşmesi ile hukukî ve 
cezai alanlardaki işler, milletlerarası hukuk ve iki memleketin mevzuatı dışında daha ayrıntılı ola
rak mütalkalbil ihtiyaçları karşılıyacak bir şekilde düzenlenımektedir. Bu Sö'zleşmıe, Romanya'da bu
lunan vatandaşlarımızın hukukî himayeden yararlanmasını sağlamakta*, adlî muaimelelerit.1 bir şek
le bağlanması, ilâmların infazı, istinabelerin yapılması, hakıımından belli bir düzen getirmektedir. 

iSon zamanlarda Avrupa'da çeşitli memleketlere çalışmak üzere giden vatanidaışlarıımızm Roman
ya'dan geçişlerinde bir adlî takilhalta uğramaları, suç işlemeleri halinde Sözleşmenin ilgili maddele
rimde öngörüldüğü şekilde suçluların iadesini talelbetmek de mümkün olmaktadır. 
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AdaMı Komisyonu rapora 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/345 

Karar No. : 61 

12 . 6 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri Bakanlığımca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
:23 . 6 . 1970 taırihinlde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist 
öumftıuriyeiti Hükümeti arasında i'mizalanmi'ş bulunan Hukukî ve Cetzai İşlerde Adlî Yardım. 
Sözleşmesinin onaylanımalsmın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» Başkanlığınızca ko
misyonumuza tevdi edilmiş olup, İlgili bakanlık temsilcileri de hazır bul'uddüğu halde tetkik ve 
mJüzaikere olundu. 

Kanun tasarısı ve gerekçesi komfeyonumuızea uygun mütalâa edilmiş ve yapılan müzakereler 
sonunda tasarının aynen Ikabul edilmesi fcararktjtırılmıiştır. 

Havalesi gereğince Diişişleri Koımiisyonuna tevdi edilltaek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla su
nulur. 

Sözcü Kâtip 
Sivas Sinop 

T. Koralimi H. Biçer 

Diyarbakır Erzurum 
\B. JEğilli S. Erverdi 
Kırklareli Malatya 

M. Atagün M. Kaftan 

Tdkalt 
O. Haıcıibaloğlu 

(imdada ibulunamiadı.) 

Başkan 
İstanbul 

/ . Hakkı Tekinel 

Antalya 
H. Ali Gülcan 

Kars 
T. Artaç 

Afyon 
H. Jffarmamcıoğlu 

Kars 
/ . Hakkı Alaca 

Niğde 
M. Ocakçıoğlu 
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Dışişleri (Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas,No. : 1/345 
Karar No. : 3 

24 . 12 . 1971 

YüSkselk 'Başkanlığa, 

Türkiye üumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında imza
lanmış bulunan hukukî ve cezai işlerde adlî yardım sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair olan kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda gö
rüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde, gerekçede de sarahaten 'belirtilmiş olduğu 
üzere, Romanya'da bulunan vatandaşlarımızın, hukukî himayeden yararlanmasını sağlamak mak
sadına matuf olarak yapılmış bulunan sözleşme, Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve 
tasarı aynen kalbul edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Komisyonu 

Başkanı 
Ankara 
0. Alp 

Afyon K . 
B. Çerçel 

İstanbul 
/ . Sancar N 

Sözcü 
İafcanbııl 

0. Kabîbay 

Bursa 
'€. Külâhlı 

İstanbul 
İkbal Tofcgöz 

Kâtip 
Balıkesir 

A. İhsan Kırımlı 

Diyarbakır 
B. EğilU 

İstanbul 
M. Yardımcı 

İmzada bulunamadı 

N. 
İzmir 
Kürşad 

Adana 
A. Rıza 'Güllüoğlu 

İstanbul 
/S. €rkunt 

İzmir 
Ş. Adalun 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti 'Hükümeti ile Romanya (Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalan
mış hulunan (hukukî 've cezai fişlerde adlî yardım sözleşmesinin onaylanmasının uy^un Foulundu-

ğuna dair ikanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükü
meti arasında, 25 Kasım 1968 tarihinde, Ankara'da imzalanmış olan hukukî ve cezai işlerde adlî 
yardım sözleşmesinin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe g*irer. 

MADDE 3. .— Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

23 . 5 . 1970 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
S. Demirel R. Sezgin H. Atabeyli T. Bilgin 

Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı içişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 
Y. Z. Önder A. Topaloğlu H. Menteşeoğlu t. 8. Çağlayangil 

Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı 
M. Erez O. Oğuz T. GüUz G. Titrek 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı Ulaştırma Bakam 
V. Â. Özkan A. t. Birincioğlu 1. Ertem N. Mentty 

Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı En. ve Tabiî Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı 
S. Öztürk 8. Kılıç 8. O. Avcı N. Cevheri 

imar ve iskân Bakanı Köy işleri Bakanı Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
H. Nakiboğlu T. Kapanlı II. Özalp 1, Sezgin 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA SOSYALİST CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKÎ 
VE CEZAİ İŞLERDE ADLÎ YARDIM SÖZLEŞMESİ 

Türkiye Cumhuriyeti ve Romanya Sosyalist Cumhuriyeti egemenlik ve millî bağımsızlık, hak 
eşitliği ve içişlerine karışılmaması prensiplerine dayanılarak hukukî ve cezaî işlerde adlî yardım
laşmayı tanzim etmek arzusu ile bu anlaşmayı akdedmeye karar vermişler ve bu maksatla yet
kili temsilcileri olmak üzere, 

Türküye Cumhurbaşkanı ; 
Dışişleri Bakanı Bay İhsan Sabri Çağlayangil'i, 
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Konseyi Başkanı : 
Dışişleri Bakanı Bay Oorneliu Manescu'yu tâyin ettiler. 
Bu temsilciler, usulüne göre hazırlanmış yetki belgelerinin teatisinden sonra aşağıdaki husus

lar üzerinde mutabık kalmışlardır. 

EASIL : 1 

Adlî yardımlaşmaya ramtaallik genel hükümler 

Madde : 1 

Hukukî himaye : 

1. Âkıd Taraflardan her birinin uyrukluları, diğerinin toprağında şahıslarının, mal ve hakla
rının hukukî himayesi hususunda, mahalli uyrukların mazhar oldukları aynı hukukî himayeden 
yararlanacaklardır. Bu konuda, mahalli uyrukluların tabi bulunduğu şartlar tahtında mahkeme
lere serbestçe ve hiçbir engelle karşılaşmaksızm başvurmak, taleplerde bulunmak, bu mahkeme
ler nezdinde dâva ikame etmek ve menfaatlerini korumak hakkına haizdirler. 

2. Âkıd Tarafların uyruklarına taallûk eden işbu anlaşma hükümleri, tarafların kanun ve ni-
. zamlarına riayet edilmek suretiyle, taraflardan birinin uyrukluğunu, haiz tüzel işçiler hakkında 
da uygulanır. 

Madde : 2 

Haberleşme usulü : v 

1. Âkıd Taraflar, hukukî ve cezai işlerde birbirlerine karşılıklı olarak adlî yardımda bulu
nacaklardır. 

2. İşbu Anlaşma hükümlerinin uygulanmasında, her iki Âkıd Taraf mahkemeleri, aksine hü
küm yok ise, birbirlerine Adalet Bakanlıkları kanalı ile irtibat sağlıyacaklardır. 

Madde : 3 

Mevzuata ait haberleşme : 

Âkıd Taraflar Adalet Bakanlıkları, talep üzerine, birbirlerine karşılıklı olarak mevzuatlarına 
dair bilgi vereceklerdir. 

Madde :4 

Belgelerin şekilleri : 

İşbu anlaşma hükümleri uyarınca bahşedilmiş bulunan adlî yardımlaşmanın gerektirdiği bel
geler, mahallî mevzuatta derpiş edilmiş bulunan şekillerde. Âkıd Tarafların makamları tarafın
dan tanzim edilecektir. 
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KuManilacak dil : 

1. Âkıd Tarafların herbiri, adlî yardımlaşma taleplerinde kendi dilini kullanaeakdır. 
2. Hukukî ve cezaî hususlarda adlî yardımlaşma ile ilgili belgelere, talebeden tarafça, talebe-

dilen tarafın dilinde yapılmış olan tasdikli tercümeleri eklenecektir. 

Madde :6 

Adlî yardımla§manın reddolunması : 

Âkıd Taraflardan herbiri, diğer tarafça, işbu anlaşma hükümlerine göre, yapılmış bulunan ad
lî yardımlaşma talebini kendi mevzuatının ana prensiplerine, hükümranlık ve güvenliği ile kamu 
düzenine halel verecek mahiyette g*örür veya siyasi, askeri suçlarla ilgili, veya bunlara mürtabiıt 
suçlardan addederse reddetmek selâhiyetini haiz olacaktır. 

FASIL : II 

Adlî yardıma ait hususi hükümler 

Madde : 7 

İstinabe : 

1. Âkıd Taraflardan herbiri, takibat icrası, delillerin tesbilti sanıkların sorguya çekilmesi, 
şahitler, bilirkişiler ve mağdur olmuş taraflarla şikâyetlerin dinlenmesi ve ekspertiz yapılması 
maksadıyle hukukî ve cezaî hususlarda diğer Âkı i Tarafa istinabe evrakı gönderebileceklerdir. 

Kendisinden talepte bulunan taraf kendi mevzuatı çerçevesinde istinabeyi! icra eder. 

2. [İşbu anlaşmada kullanılan «takibat» tabirinden ne anlaşılacağı, Âkıd Tarafların her biri
nin kendi kanunun hükümlerinde tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

3. Arama veya eşyanın müsaderesi maksadıyla yapılan istinabe aşağıdaki şartlar tahtında 
icra edilir : 

a) İstinabeyi gerektiren suçun, suçlunun iadesine mahal verecek mahiyette olması lâzımdır. 
b) istinabenin icrasının, talebedilen tarafın kanunları ile telif edilebilir olması gerekir. 
4. Talebedilen taraf istenilen evrak ve dosyaların tasdikli suretlerini veya fotokopilerini in

tikal ettirecektir. 
Bir istinabenin icrası dolayısıyle intikal ettirilmiş bulunaeak eşya, talebeden tarafça talebe

dilen tarafa mümkün olan en kısa zamanda meğer ki, talebedilen'taraf bundan sarih şekilde vaz
geçmiş olsun iade edilir. 

5. Talebedilen taraf, görülmekte olan bir dâva için lüzumlu addettiği eşyanın teslimini tehir 
etme hakkını mahfuz tutar. 

Madde : 8 

Adlî evrakın tebliği : 

1. Âkıd Taraflardan birinin yetkili maıkaml m kendi memleketlerinde mer'i kanun ve usûllere 
tevfikan, diğer Âkıd Taraf adlî makamları tarafından tanzim olunan her çeşit evrakı tebliğ eder
ler. 

Evrak, Taraf edilen tarafın diline çevrilmemiş olduğu takdirde, muhatabı bunları kemdi rızası 
ile kabul ederse tebliğ olunabilir 
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Talebedilen taraf, tebligatım, yapıldığını müsbit bir beyannameyi talebeden tarafa gönderecek

tir. Tebligat yapılmamış ise, talebedilen taraf, talebeden tarafa bunun sebebini bildirecek ve ay
nı zamanlda evrakı da iade edecektir. 

2. Tebligatın yapıldığı, muhatap ile tebligat memurunun imzalarını havi, tarih atılmış bir 
makbuz veya talebedilen taraf yetkili makamının) yürürlükteki kanun ve usûlleri uyarınca tebli
gatın şekil ve tarihini müisibcJt tasdükli bir belgesi ile tesfbit edilir. 

3. Âkıd Tarafların her biri, kendi uyrukları la diplomatik veya konsolosluk memurları, vası
tasıyla, idbar edilmefksıizim telblligatta bulunma haklımı mahfuz tutar. 

Madde : 9 

Evrakın Tebliği ve istinabe talebinin (unsurları : 

istinabenin icrası veya adlî evrakın tebliği taleplerinde aşağıdaki hususların açıkça tasrihi gere
kir :' 

a) Talelbin mevzuu 
Ib); Tarafların adı, e.yadı, sıfatı, ikametgâh veya meskeni ve icabında temisilcilerinin adı, sioy-

aldı ve adreslileri, 
ıc) Talelbin mevzuuna müteallik olarak gerekli bilgiler, bilhassa istinabe icrası taldbihde isteni

len delil ile aydınlatılacak durumlar ve icabında öorguya çeMlecelk şahıslara tevcih olunacak sual
ler ve adlî evrakın tebliğine dair taleplerde, muhatabın adrsi. 

Madde : 10 

Mameleke Müteallik Kararların tenfiz ve icrası'-

1. Âkıd Tarafların her biri, işbu anlaşma yürürlüğe girdikten sonra, diğer Âkıd Taraf ülkesin
de hukukî dâvalarda alınmış mameleke mütaalik ka tî kararlan tenfiz ve bunları kendi ülkesinde icra 
eder. Bu tenfiz ve icra keyfiıveti ancak, kararların salahiyetli mahkemeler tarafından verilmiş olmala
rı veya talebedilen tarafın bir mahkemesinin aynı lâva dolayısıyla evvelce nihai bir karar vermemiş 
olması ve kabul veya infazın talebedilen Tarafın amme hizamı ile telif edillelbilhıesi hadlerinde ka
bildir. 

2. Bir gıyap kararının kabul edilebilmesi ve infaz edilebilir ilân olunabilmesi için, dâva ikame 
evrakının, talebeden Tarafın kanun ve usûlleri dairesinde gaip tarafa tebliğ edilmiş olması ve 
şartlar gözönünde tutularak, bu tarafın müdafaasını yapalbilmesi için kâfi zamana malik bulunması 
gerekir. 

3. Talebolunan taraf diğer Âkıd Taraf ülke inde verilmiş olup birinci fıkrada öngörülen kati 
kararların kabul ve infazı hususunda karara varılırken kendi mevzuatını uygular. 

Madde : 11 

Muhakeme Masrafları : 

1. Diğer Âkıd Tarafın mahkemelerinde dâva açan veya rüyet edilmekte bulunan bir dâvaya mü
dahale eden Âkıd Taraf uyrukları. Taraflardan birinin ülkesinde, mukim bulunmaları kaydıyle, gerek 
yabancı sıfatları gerekse, dâva ikame edecekleri devlM'in ülkesinde ikametgâh veya mesfeenleri bu-
lunmaımaısı sebebiyle her ne nam altında olursa olsun, bir teminat vermekten muaf tutulacaklardır. 

Yukardaki fıkraya göre bir teminat vermenizin dâva ikame eden veya •görülmekte bulunan 
bir dâvaya müdahale eden Âkıd Taraf uyrukları muhakeme masraflarını ödemeye mahkûm edil
diklerinde, bu mahkûmiyete müteallik kesinleşen karar hükümleri, diğer Âkıd Tarafım ülkesinde, 
kendi mevzuuatı mucibince salahiyetli mahkemesinin kararıyle meccanen tenfiz olunacaktır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 450) 
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3. ikinci bende göre yapılan talepler kararın kesin ve kabili icra olduğu şerhini ihtiva eden 
tasdikli bir sureti ve talebolunan Taraf mahkemesinin dilindeki tasdikli bir tercümesi ile birlikte 
Âkıd Tarafların Adliye Bakanlıkları kanalı ile salahiyetli mahkemelere intikal ettirilecektir. Tas
dik ve tercüme masrafları muhakeme masraflarından .sayılacaktır. 

Madde : 12 

Meccanen Yapılan Adlî Müzaharet : 

Âlkıd Tarafların birinin uyrukları, diğer Âkıd Taraf ülkesinde mahallî uyruklarla aynı şartlar dâ
hilinde adlî ınüzaharetteıı, meccanen müstefit olacaklardır. 

Madde : 13 

Şahitlerin ve BiMrkişİleritı Himayesi : 

Âkıd bir Taraf ülkesinde bulunup diğer Âkıd Taraf mahkemelerinden sadır ola.ii bir davete 
icabet etmiyen şahit veya bilirkişi hiçbir müeyyid e veya bir zorlayıcı tedbire tabi tutulamıyacaktır. 
Meğer ki taleıbeden taraf ülkesinde kendi rızası ile daıha sonra gitmiş veya burada usulü dairesin
de yeniden çağrılmış ola. 

Bir davetiye üzerine talebeden Tarafın mahkemeleri önüne çıkacak şahit veya bilirkişi, hangi ta
raf uyruklusu olursa olsun, davet edildiği dâvanın mevzuunu teşkil eden suç yüzünden veya talebeden 
tarafın hududu geçmeden önce işlenmiş bulunan başka bir suç dtalayısıyle anılan Âkıd Taraf 
ülkesinde takip ve tevkif edilemiyeceği gibi, hakkında bir cezai hüküm de tenfiz olunaımıyacak
tır. 

Şahit veya ehlihibre, adlî makamlarca dâvada hazır bulunmalarına artık ihtiyaç duyulmamasm-
dan sonra, birbirini takibeden onbeş gün içinde talebeden tarafın ülkesini terketmek imkânına 
malik bulunduğu halde bu ülkeyi tenketmez ise işbu maddenin İkinci fıkrasında öngörülen muafi
yet ortadan kalkacaktır. 

Madde : 14 

Adlî Yardımlaşmanın Gerektirdiği Masraflar : 

Cezai bir iş için vâki bir adlî talebi dolayısıyle Âkıd Taraflardan her birinin ülkesinde yapılan 
masraflar talebolunan tarafça demlide edilecektir. 

Hukukî bir iş için vâki bir adlî yardımı talebi 'dolayısıyle yapıdan masraflar talebeden tarafa 
aidolacaktır. 

Bir ceza dâvasında davacının zarar ve ziyanına müteallik adlî yardım masrafları ikinci fıkra
daki hükümlere tabidir. 

Madde : 15 

Ahvali Şansiyeye Müteallik Kayılt förnelkleriı ile Cezai Karar örneklerinin 'gönderilmesi : 

Âkıd Taraflar : 

a) Talebeden Âkıd Taraf uyruklarına ait ahvali şahsiye sicil kayıt örneklerini; 
b) Talebeden Âkıd Taraf uyrukları hakkında verilmiş bulunan kati kararların suret veya hülâsa

larını ve şayet var ise, adlî siciline işlemek üzere, mahkûmların parmak izi fişlerini, hiç bir harç 
almaksızın Adalet Bakanlıkları kanalı ile, birbirlerine göndermeyi taahhüt ederler. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 450) 

http://ola.ii
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FASIL 5 III 

'Suçluların İadesi 

(Madde : 16 

Suçluların İadesi Mecburiyeti : 

Âlknd Taraflar, talebeden taraf toprağında bulunan ve işbu fasılda öngörülen kurallar ve şart
lar çerçevesinde, talöbeden taraf maıhke mel erinde, 7 nci maddenin 2 nei bendindeki şekilde taki-
Ibata uğramış, yargılanmış veya mahkûm edilmiş olan şahısları ıbiıibirlerine teslim etmeyi taah
hüt eder. 

Madde : 17 

İntikal Şekli : 

Âkıd Taraflar suçluların iadesine müteallik muameleleri Dışişleri Bakanlıkları delâleti ile ifa 
•ederler. 

Madde : 18 

İadenin Şartları : 

Her iki Âkıd Taraf Kanunlarının en az bir sene veya daha fazla hürriyeti kısıtlayıcı bir ce
za ile cezalandırıldıkları fiiller, suçluların iadesini gerektirir. 

Bir cezaya malhkûmiyet kararı, talelbeden Taraf ülkesinde verilmiş ise, işibu maddenin birinci 
fıkrasında öngörülen fiiller hakkında uygulanmasına karar verilen müeyyide en az altı ay süreli 
veya daha şiddetli olacaktır. 

Madde : 19 

iSuçlülann Sadesinin Reddi 

Suçluların İadesi Talebi : 

a) 'Cezalandırılacak fiil siyasi veya askeri mahiyette bir suç yahut ta bunlara murtaibit bir 
suç teşkil ediyorsa, 

b) İadesi istenilen şathıs kendisinden talebedilen Taraf uyruğu ise, 
c) -Suç talebedilen Taraf ülkesinde işlenmiş ise, 
d) Zamanaşımı, umumi af veya, ister talebeden taraf ister talebedilen taraf mevzuatında öngö

rülmüş bulunan her hangi Ibir meşru sebep dolayısiyle takibat açılmıyorsa, yahut mahkûmiyet ka
rarı infaz edilemiyorsa, 

e) İade talebine selbep teşkil eden fiil veya fiiller dolayısiyle iadesi istenilen şahıs hakkında 
talebedilen taraf ülkesinde takip muamelelerine tevessül edilmekte ise; takibatı ortadan kaldîran 
bir hal zuıhur etmiş ise; talebedilen taraf mahkemelerince mezkûr fiiller hususunda kati bir hük
me varılmış is'e, 

f) Takibat, mağdur tarafın şikâyetine bağlı ibulunmakta ise, 
g) Talebedilen tarafça adlî bir sue dolayısiyle vâki iade talebinin ırk, din, milliyet veya 

•siyasi kanaat mülâhazaları ile Jıir şahsi takip veya cezalandırılmak için yapıldığı yahut ta, bu se
beplerden her hangi biri dolayısiyle o şahsın durumunun vahamet kesbefcmek tehlikesine mâruz bu
lunduğu kanaatini hasıl edecek, ciddî sebepler mevcut ise, 

red olunacaktır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 490) 
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Madde : 20 

İade Talebine İliştirilecek Belgeler : 
1. Diğer Âkıd Tarafa tevdi edilecek iade talebine : 
a) Tevkif müzekkeresinin veya kati hükmün tasdikli sureti; 
b) Suçun mahiyetini, işlenildiği yeri ve tarihini gösterir bir belge. 
e) Sanık veya suçlunun hüviyetini veya hüviyetine mütaallik bilgiyi muhtevi bir belge. 
d) (Sanık veya suçlunun eşkalini muhtevi bir belge ve var ise, bir fotoğrafı ve parmak izi fişu 
e) 'Talebeden tarafın suç ve cezayı gösteren kanun hükümlerinin metinleri eklenecektir. 
2. 'Yukarıdaki fılkra gereğince verilen bilgiler tamam olmadığı takdirde, talebedilen taraf ta

mamlayıcı bilgi istiyebilir; diğer tarafın bu talefoi en geç bir ay içinde yerine getirmesi lâzımdır. Bu? 
müddet geçerli sebepler dolayısiyla, Alkıd Taraflarca uzatılabilir. 

Madde : 21 

Suçlarının iadesi maksadıyle tevkif : 

Talebedilen Âkıd Taraf, iade talebinin ve buna ekli belgelerin tetkiki neticesinde iade hususunda» 
gereken şartların yerine getirildiğini tesbit ederse,iadesi istenilen şahsı bulmak ve tevkif etmek içirt 
gerekli tedbirleri alacaktır. 

Madde : 22 

İade edilecek .şahsın geçici olarak tevkifi : 

'Müstacel ahvalde, Âkid Taraflar, iadesi istenilen şjahsın geçici olarak tevkifini talebedebiillir-
ler. 

Geçici, tevkif talebinde, suçun mahiyetinin, bir tevkif müzekkeresinin veya katı bir hükmün mev
cudiyetinin ve suçun işlendiği tarih ve yere mütaallik hususların yer alması lâzımdır. 

'Geçici tevkif talebi herhangi bir surette intikal ettirilecektir. 
Talobedilen taraf geçici tevkifle ilgili muameleleri ifa eder ve varılan neticeden diğer tarafa bilgi 

verir. Geçici tevkifin müddeti 15 günü aşamaz. 
İhtiyacolduğu takdirde ve talebeden Tarafın müracaatı üzerine geçici tevkif uygun bir süre 

daha uzatılaJbilir. Bu sürenin yekûnu iki ayı geçemez. 

Madde :23 
İadenin tehir olunması : 

Ta'lebedilen Taraf, iade talebi hakkında karara vardılktan sonra istenilen şahsın anılan Tarafça 
takip veya muhakeme edilebilmesi veya o tarafın ülkesinde iadeye mevzu teşkil eden suçtan başka 
bir suç yüzünden mahkûm olmuş bulunuyorsa, bu mahkûmiyetten dolayı cezayı çekebilmesi için is
tenilen şahsın teslimini tehir edebilir. 

Madde : 24 

İadesi istenilen şahsın teslim edilmesi : 

İade talebedilen taraf, talelbeden tarafa suçlunun iadesi hakkındaki kararını bildirecektir. 
İade talebindin kabulü halinde, teslimin mahal ve tarihi ile, istenilen şahsın mevkuf olarak geçir

miş olduğu müddet hususunda talelbeden tarafa bilgi verilecektir. Talebeden tarafın rızası olmadıJk-
ça tebligat tarihi ile istenilen şahsın teslim tarihi arasındaki zaman on günden daha az olmayacak
tır 

İadesi istenilen şahıs tesbit olunan tarihte teslim alınmamış ise, talebeden tarafça, teslim tarihin
den önce ombeş günü geçmiyen bir tecil talebinde 'bulunulmadıkça serbest bırakılacaktır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 450) 
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Talebedilen taraf, diğer Âkıd Tarafça bu şe kilde teslim almmam'aktan da, şahsın iadesini aynı 
suçtan dolayı tekrar talebolunduğu takdirde, reddedebilir. 

İade edilen şahıs, firar ederek kendisinden iade talebecMen tarafın ülkesine döneme, işbu 
Anlaşmanın 20 nei maddesinde sayılan belgeler ibraza hacet kaJİımiadan, yeni bir iade taliebi-
ne mevzii teşkil edebilir. 

Madde : 25 

İadeye mütaallik evrakın şekli : 

Âkıd Taraflar iadeye mütaallik evrakı kendi kanun ve usullerinde öngörülen şekillere göre 
tanzim1 ederler. 

Madde : 26 

Cezai takibatın sınırları : 

İşlbu Anlaşma gereğince teslim edilmiş olanı şahıs bir cezanın infazı veya infazı veya 
bir emniyet tedbiri dolayısiyle muhakeme ve t evkif edilemiyeceği gibi şahsi hürriyetini tah-
dit edici başka bir muameleye de tabi tutula'mıyacaktur, keza mevzuu iadesini gerektiren 
suçtan ayrı olup tesliminden önce işlemiş olduğu! bir suç dolayısilyle, aşağıdaki haller dışın
da, bir üçüncü devlete iade olunamayacaktır. 

a) Talebedilen taraf bu ıhususta sarih muvafakatini bildirirse, 
b)ı İade olunan) şaihıs, teslim edildiği Âkıd Taraf ülkesini kati tahliye tarihini taikibeden 

45 gün içinde imkânı olduğu halde, terketmez v eya bu ülkeyi terkettikten sonra oraya tekrar dö
nerse, 

Madde : 27 

İki devlet veya daha fazla devletten alman iade talepleri : 

Bir şahsın, bir üçüncü devlet tarafından da talebedilmesi halinde, talebolunaın Âkıd Taraf 
hamigi talebi is'af edeceği hususunda karar verir. 

Madde : 28 

Eşyanın teslimi : 

1. Talebeden tarafın isteği üzerine, talebedilen taraf, mevzuatı buna imkân verdiği nis-
bette, aşağıda sayılan eşyaya vaziyet ederek b unlan talebeden tarafa tevdi eder : 

a)' Delil teşkiline medar olan eşya, 
b)l İadesi istenilen şahsın tevkifi sırasında suç ile ilgili olarak üzerinde bulunan veya> 

daha sonra ortaya çıkarılan para ve eşya zikredilen eşyalar ve paralaır, talebedilen tarafın 
mevzuatına uyulmak suretiyle, iade olunan şahsın teslimi sırasında, bu mümkün' olmadığı 
takdirde daha sıonra talebeden tarafa tevdi olunacaktır. Talebeden tarafın makamı, eşya ve, 
paranın! teslimini mübeyyin olarak bir makbuz verecektir. 

2. Daha önce bahşedilmiş bulunan iade istenilen şahsın ölümü veya kaçması dolayısiyle 
yapılamamış olsa dabi, birinci bentte zikredilen eşya ve paraların teslimi cihetine gidilecek
tir. 

Bahis konusu eşya ve paralar talebedilen t araf ülkesinde yapılmış bir tahkikat için lüzumlu 
görülürse, .muvakkat kaydı ile alıkonulabilir, veya iade edilmek şartiyle tevdi olunabilir. 

4. Talebedilen taraf veya üçüncü şahısların bu eşya ve paralar üzerinde ikt;isabetmalş ol
dukları haklar mahfuzdur. Şayet böyle haklar varsa, eşya ve paralar dâvanın sıonunda müm
kün olan tezlikle talebedilen tarafa iade olunacaktır. 

Millet Meelki (S. Sayısı : 450) 
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Madde : 29 

İade edilen şahsın transit olarak geçmesi : 

Âkıd Taraflardan her Miri, bir üçüncü devlet tarafından diğer Âkıd Tarafa iade edilen şahısla
rımı kendi ülkesinden transit olarak geçmesine müsaade etmeyi taahhüdeyler. Bu takdirde 
işbu Ani aişma hükümleri uygulanur. 

Madde : 30 

İade masrafları : 

1. İade edilen şahsın teslimime kadar yapılan iade masrafları, talebedilen tarafa aittir. Tes
limden sonraki masraflar iade talebeden tarafça karşılanır. 

2. Transit masrafları, talebeden taraf a aittir. 

Madde : 31 

Cezai dâvanın neticeleri hususunda haberleşme : 

Âkıd Taraflar iade edilen şahıs hakkında: girişilen takibat neticelerinden birbirlerine bilgi 
vermeyi ve kati hüklmün tasdikli kopyalarını karşılıklı olarak tevdi etmeyi taahhüdeylerleır. 

FASIL : IV 

Madde : 32 

İşlbu Anlaşma onaylanacak ve onay belgeleri Bükreş'te teati olunacaktır. Anlaşma onay 
belgelerinin teatisi tarihinde yürürlüğe girece k ve üç sene miüddetle yürürlükte kalacaktır. 

Âkıd Taraflardan hiçbiri, işbu Anlaşmayı, ö nıgöırülenı tarihin hitamımdan altı ay önce fes
hetmediği takdirde, 'taraflaridan biri altı ay öncesinden öteki tarafa yazılı bir ihbarla feshet
tiğini bildirinceye kadar Anlaşma yürürlükte kalacaktır, 

Sözlerini tastdikan :her iki taraf temlsilcileri işbu Anlaşmaya imza ve mühürlerini vazetmişler
dir. 

25 Kasım 1968 tarihinde Ankara'da, Fransızca olarak çift nüslha halinde tanzim olunmuştur. 

Türkiye Cuimhuriyeti adına Romanya Sosyalist Cumhuriyeti adına 
İhsan Sabri Çağlayangil Corneliu Manescu 

Millet Meclisi (S , Sayısı : 450) 



Dönem : 3 / C # 
Toplantı :3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 D f 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/584; 

C. Senatosu : 1/43) 

(Not : .0. Senatosu (S. ıSaJyıisı : 34) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 14 . \1 . 1972 
'Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 229 

1/43 
Bütçe |Karma Komisyonu (Başkanlığıma 

İlgi 10 . 1 . 1972 gün ve 166' sayılı yazınız: 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği

şiklik yapılması hakkında kanun tasarısının, Bütçe Karma komisyonunca kabul olunan metni, 
^Cumihuriyet ıSenatosu Genel KuruJiiımiin 13 . 1 . 1972 tarihli 21 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla 
kabul edilerek, dosya ilişikte g ider i lmiş t i r . 

'Gereğini rica ederim. 
'Saygılarımla. 

Tekin Ariburun 
Cumihuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : (104) 

T. B. M. Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. '• 1/584, C. S. 1/43 

No. : 219 

KaJbul 
Bet 
Çckinser 

: 104 

: — 

14 . 1, 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumfhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13 . 1 . 1972 tarihli 21 nci Birleşimjinde aynen kabul 
•edilen «Devlet Üretime Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gön
derilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütç Karma Komisyonu Başkanı 

Balıkesir Milletvekili 
Cihat Bilgehan 





Dönem : 3 / C O 
Toplantı :3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 3 0 

İstanbul Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/576, C. Senatosu : l / 46> 

(Not : (C. Senaltosu (S. Sayısı.: 37) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 14 .1 .1972 
Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 225 

1/46 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığuııa 

İlgi : 10 . 1 . 1972 gHin ve 162 sayılı yazınız: 
Efetaınibul Üniversitesi 1971' yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın

da kanun tasarısının, Bütçe Karma komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet senatosu? 
Genel Kurulunun 13 . 1 . 1972 tarihli 21 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, 
;dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet ISenatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : (114) 

Kabul : 114 
Ret : — 
Çekinser : — 

T. B. M. Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 14 .1 .1972 
Esas No. : 1/576, C. S. 1/46 

No. : 205 
Millet Meclisi [Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13 . 1 . 1972 tarihli 21 nci Birikiminde aynen kabul edi
len «îstanlbul Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında Kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütç Karma Komisyonu Başkanı 

Balıkesir Milletvekili 
Cihat Bilgehan 





Dönem : 3 / C û 
Toplantı :3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : HDü 
Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M Meclisi :-1/574; C. Senatosu : 1/45) 

(Not : C. Senatosu IS. İSayısı : 36) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı :226 14 . 1 . 1972 

1/45 
Bütçe Karma Komisyonu Başkamüığrna 

ilgi : 10 . 1 . 1972 gün ve" 163 sayılı yazınız : 
Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun tasarısının, Bütçe Kartma Komisyonunca kabul olunan metni, Oumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun 13 . 1 . 1972 tarihli 21 nci Birlesdmin.de aynen ve açık oyla kabul edi
lerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

ıGereğini rica ederim. 
(Saygılarımla., 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açılk oy neticesi : (103) 

Kabul : 103 
Röt s — 
Cekinser : — 

T. B. M. Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 14 .1 . 1972 
Esas No. : 1/574, C. S. 1/45 

No. : 206 
Millet Meclisi Başkaaılıg-ma 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13 . 1 . 1972 tarihli 21 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Hacettepe Üniversitesi 197İ1 Yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetveMe değişiklik 
yapılması hakkında Kanun tasarısı» ve Büitçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmştr. 

Oenel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Balıkesir Milletvekili 
Cihat Bilgehan 

http://Birlesdmin.de




Dönem : 3 / C A 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 u U 

Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık" 

lan tezkereleri (M. Meclisi : 1/579, C. Senatosu (1 /48 ) 

(Not : C. SenaitosuS. ISayısı : 09) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 14 .1 . 1972 
Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 223 

1/48 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi, : 10 . 1 . 1972 gün ve 160 sayılı yazınız : 
ıBge Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkırida ka

nun tasarısının, Bütçe Karma komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet ıSenatosu Genel Ku
rulunun 13 . 1 . 1972 tarihli 21 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte 
gönderilmiştir. 

Gereğini rica öderim. 
'Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
öuimlhuriyelt ISenatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : (115) 

T. B. 31. Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/579, €. S. 1/48 

No. : 203 

Kalbul 
Ret 

Çekimser 

: 115 

: ~ 

14.1. 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13 . 1 . 1972 tarihli 21 nci Birleşiminde aynen kabul 
ddilen «Bge Üniversitesi 1971 Yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında Kanun tasarısı» ve Bütçe Karina Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz ediknek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Kolmistytonu Başkanı 

Balıkesir Milletvekili 
Cihat Bilgefıan 





Dönem : 3 . ~ , „ „ 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

7470 sayılı T. C. Turizm Bankası Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 

kanun tasarısı ve Ticaret, Turizm ve Tanıtma ve Plân 
komisyonları raporları (1 /573) 

T. C. 
Başbakanlık - 16 . 12 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Ba§kanhğt 

Sayı : 71 -1350/14869 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığıinca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisline amsı Uakan» 
lair Kunıtaıfca 14 . 12 . 1071 'taırühiıîıde kararlaştırılan «7470 sayılı T. O. Turizm (Bankası Kanunu. 
"nuın bâzı maddelerinin dep^tirilmesi ve bu kanuna Ibâzı maddeler eMe(nanesi nakikında kanun ta
sarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını mîygıjh arz ederim, 
Prof Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

likittim Beş YüMolk Ka,]iknıaııa Plâmıııun turizm sektörü bölümünde turizm kredilerinin artırılma
sı, sadece bu konuda çalışacak bir teşekkülün bulunması ve turizm sektöründeki kredi politikası
nın bu Örgütçe yürütülmesi, kamu sektöründeki turistik işletmelerin aynı elden yönetilmesi ve 
belirli bir işletme politikasının izlenilmesi için bir kurumun kurulması veya bu görevin mevcut 
Ergililerden birine verilmesi önerilmiştir. 

Bakanlığımızla ilgili bulunan ve 4 . 5 . 1960 tarih ve 7470 sayılı Karîunla kurulan T. C. Turizm 
Bankası; yetki ve görevleri itibariyle gerek İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, gerekse yıllık 
icra plânlarında önerilen hususların yerine getirilebilmesi bakımından müsaidolmakla beraber, 
'daha kuruluş anında devraldığı zararlar, uzun vadeli yarım kalmış yatırımlar ve nakit sermaye 
imkânsızlıkları yüzünden 1960 - 19'67 yıllarında etken bir faaliyet gösterememiştir. 

Ancak 1967 yılı sonlarında AID Teşkilâtı tarafından tahsis edilen fon ve 19>68 ve 1969 yılla
rında 933 sayılı Kanun ile ihdas olunan teşvik fonları dolayısıyle nakit kaynağa sahibolan banka 
bir yandan bu fonların plasmanını yapmış öte yandan yarım kalmış tesislerini ikmal ederek peyder
pey işletmeye arz etmeye başlamış bulunmaktadır. Bu suretle fiilen bankacılık ve turistik tesislerin 
işletmeciliği faaliyetine başlaması, bankanın reorganizasyonu dhtilyacıııı da hissettirmiştir. Nite
kim 1969 yılı proıgramı icra plânında «Turizm sektöründeki kredi politikası kalkınma plânı hedef 
ve amaçlarına göre yeniden tesbit edilecek ve Turizm Bankasının kredi politikasını yürütebil
mesi amaciyle yeniden reorganizasyonu sağlanacaktır» denilmektedir. 

Keaabukonııda 1970yuh programı icra planımda yer alan husus aynen şöyledir; «Turizm Banka
sı A. Ş.; turiiam projıelerdıniin değerûlenıdiırlilimıeisiıni, kredilerin tamamının dağıtılmasını ve denetle
mesini yapabilecek tek kuruluş olarak yeniden düzenlenecektir.» 
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Bu tedbirlere paralel olarak bankanın' bünyesinde, mevcut kanunun verdiği imkân nispetinde, 

gerekli üniteler kurulmuş, uzun vadeli kredi taleplerinin bilimsel metotlarla kredi değerliliği
nin araştırılmasını, bankacılık faaliyetlerinin düzenlenmesini ve işletmelerin daha rantabl ve bir
biriyle rabıtalı bir şekilde işletilmesini temin edecek reorganizasyona gidilmiştir. 

Ancak gerek yukarda belirtilen reorganizasyon çalışmaları, gerekse 1900 tarihli T. C. Turizm 
Bankası A. Ş. Kanununun 440 sayılı Kanuna çelişik hükümler ihtiva etmesi dolayısıyle Banka 
Kanununun tadili zamiri bir hal almıştır. 

Tadil tasarısında turizm, yatırımlarının plân hedeflerine uygun olarak dağıtılmasına bir yön 
verilmesi, kredilerin tek elden dağıtımı düzeninin temini, kredi hacmimin ayarlanması, fizikî plân
lama ile ilişkiler, öncelik verilen bölgeler, yatırımlar bakımından vâde ve faiz miktarlarının tanzimi 
ve sermayesinin teşekkülü itibariyle bankanın bir kamu kuruluşu niteliğinde kalması esas alın
mıştır. 

Bankanın, gerek bir kısım tesislerini yıllardır bilfiil işlettiği, bu konuda elemanilarmm tecrübe 
edindiği, son birkaç yıldır bâzı işletmelerini kâra geçirdiği ve gerekse yeni bir turizm işletmeleri 
kura/mu ikımuılıtnasamın yeniden yönelim kııirulkı, genel mü/dür ve y-aındımciilıaırı brimia, perBonje! vte seraniaye 
ihtiyacı doğuracağı için hem bir tasarruf sağlanması hem de bu kabil bir kurumun finansman ih
tiyacının banka ile çok yakm ilişkisi bulunduğu gö'z önüne alınarak koordinasyonun daha' iyi ve 
etken olmasını teminen turistik kurumların işletilmesinin ayrı bir departman olarak banka bün
yesinde kalması uygun görülmüştür. 

Tasarı ile bankanın sermayesinin uzun vadeli gelişimi bir milyar liraya kadar çıkarılmış, an
cak özel sektörün alâka göstermiyeeeği ve 440 sayılı Kanun göz önünde tutularak sermayenin 
esâs itibariyle Hazineye aidolması öngörülmüştür. 

Fonksiyonlarını gereği gibi yürütmede, ilgili bakanlık Maliye Bakanlığı ve Plânlama Teşkilâ
tı ile koordinasyonunun iyi bir şekilde sağlanması için bankanın merkezi Ankara'ya alınmakta
dır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde —• 1 

Madde 3. — Bakanlığımız, Maliye Bakanlığı, Devlet Plânlama Teşkilâtı ve diğer resmi. 
kuıruJluşlarla Koordinasyonu temin için Banıkanın merkezi Ankara'ya alınmıştır. 

Madde 5. — Bankanın fonksiyonlarım gereği gibi yapımaisı için ileride doğacak sermaye 
ihtiyacının yeniden kanun konusu olmaması aımaciyle sermayenin uzun vâdede bir milyar 'liraya 
çıkarılması sağlanmıştır. 

Madde 6. — Madde esas itibariyle aynen Kalmakta ancak, (A),"(B) ve (C) gruplanınım no
minal sermaye: içindeki oranları 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ile mü eşleşmeleri ve işti
rakleri hakkında kam!umıun esprisine göre değişti rikn ektedir-

Madde 11. — Bankanın Turizim Bakanlığı, M adiye 'Bakanlığı ve Yüksek Denetleme' Kutrulunun 
devamlı denetimi altında olduğu göz önüne alınarak Genel Kurul denetçileri 3 ton 2 ye indirilmiş 
ve bıu suretle tasarruf sağlanmıştır. 

Madde 12. — 12 . 3 . 1964 tarih ve 440 sayılı Kanunun gerektirdiği şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 14. — G-enel Müdüre aidolan bu mıad denin 12 . 3 . 19(64 tarih ve 440 s/ayılı Kamına 

uygunluğu temin ve Genel Müdür yardımcıları na da teşmil edilmiştir. 

Makide — 2 

Tekillik bir kuruluş olarak reorganize ediLen Bankaya Turizmi ve Tanıtma Bakanlığınca kay
nağı temin edilmek suretiyle bâzı spesifik ko tınlarda görev ve'rileJbrlnresi de temin edilmiştir-
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— 3 — 
Madde — 3 

Ek Madde 1.—İkinci Beş Yıllık Kalkınma P 1 ânımda önerildiği üzere Turizm Sektörüne ait 
bütün kredilerin tek elde toplanmasını temin iç in halen Turizım Bakanlığı ve İller Bankasınca 
yürütülmekte olan kredi işlemlerinin bivtiin gö rev ve yetkileri ile Turizım Bankasına devri sağ
lanmıştır. 

Ek Madde 2. — Turizm dâvası topyekûn olarak ele alındığında genel politikasının tâyininin 
Bakanlığımızın yetki ve sorumluluğu altında o Iduğunıdan şüphe yoktur. 

Bu politikanın kısmen yürütücüsü olan Ban ka bu madde ile Bakanlıkça kalkınma. plânı 
ve yıllık iera programlarına uygun olarak tây in edilmiş olan genel politikanın sınırları içinde 
özerk olacaktır. 

Madde — 4 

Ek Geçici Madde — Banka seKinayesinin 30 0 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarılması 
ve bu sermayenin bir misline kadar artırılması imkânı önümüzdeki yıllarda büfcçeye öneımli 
miktarlarda yük olma istidadındadır. Halbuki artacak sermayedeki Haaine payı, 440 sa 
yılı Kanonun 15 nci maddesi uyanınca hazırlanmakta olan yıllık yatırım ve finansman prog
ramlarının gerektirdiği ve bütçe imkânlarının •elverdiği ölçüler içinde ödenmesi düşünülmüştür. 

Madde 4 ve 5. — Yürürlük maddeleridir. 

Ticaret Koımüsyoım raporu 

Millet Meclisi 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. :1/573 
Karar No.': 2 

8 . 1 . 197'2 

Yüksek Başkanlığa 

7470 sayılı T. C. Turizım Bankası Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eMenımesi hakkında kanun tasarısı Komisyonumuzca incelenmiştir. 

a) Sermaye artışı, . 
b) Fonların tek elde toplanmam, 
c) İcranın daha müessir bir turizım politikası takibi için Banka Merkezinin Ankaraya alın

ması, 
d) Gerek 2 noi Beş Yıllık Plâna ve gerekse yılluk programlara uygun bir turizm politi

kası takibi, 
Yönlerinden kanun tasarısı; olumlu görülerek, Kam'isyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Turizm ve Tanıtıma Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkan

lığa, sunulur. 
-Başkan 

Zonguldak 
S. T. Müftüoğlu 

Arnika ra 
F. Nuri Yıldırım 

Ağrı 
A. Beyazıt 

Sözcü 
Konya 

Ö. Ölçmen 
Balıkesir 
K. Erdem 

Burdur 
N. Yavuzkan 

Kâtip 
Ordu 

A. Topaloğlu 
Çorum. 

Y. Çağlayan 
İ m z ad a bulun a mad ı 

İzmir 
Ç. Karagözoğlu 

Ankara 
S. Bosna 

Nevşehir 
E. Kıratlıoğlu 

İmzada bulunamadı 
Sakarya 

B. Turgut Boztepe 
İmzada bulunamadı İmzada bul umamadı 

Sakarya 
T7. Unsal 
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Turizm ve Tatra&mıa Komd^aim raporu 

Millet Meclisi 
Turizm ve Tamtma Komisyonu 

Esas No. : 1/573 
Karar No .: 2 

11 . 1 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığımız tarafından Komisyoncumuza tevdi buyrülan 5 . 4 . 1960 tarih ve 7470 sayılı T. C. 
Turiam Bankası Klanununuın bâzı maddelerinin değiştirihnesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkında kanun tasarısı, Hükümet temsilçilerinin iştirakiyle tertikik ve müzakere edildi. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler olumlu karşılanmış ve maddelerin tetkikine geçilmiştir. 
T&ısannın 1 nci maddesi içinde değiştirilmesi istenen 14 neü madde, Genel Müdürün, Yönetim 

Kurulu Başkanı olduğuna dair açıklık vermek ve esasen genel müdür işinde gerekli gayret 
ve basireti göstermelide yükümlü olduğundan, ibu fıkranın maddeden ve (iGemel müdür yardum-
cılları) ibaresinin de nnaıtılapıtan çıkarılması uygun görülmüştür. 

Tasarının 3 neü maddesinin ek 1 nei maddesinin sonundaki (devrolunur) kelimesi, kanun 
tekniğine daha uygun bir hale geltirilmesi için (devrolunmuştur) şeklinde değiştirilmiştir. 

Turizm sektöründe Turizm Bankasınca verilecek kredilerin ve yapılacak yatırıımlıarın ilke
leri, kalkınma plânı ve yıllık programllara uygun olarak Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca tes-
bilt edilecek turiam politikasının dışında olamıyaeağından, Bakanlığın bu politikayı serbestçe 
tesıbit ve teşvik tedbirlerini iısalbeitM bir şekilde yürütülmesini engelliyen ve yııllılk programlara göre 
teşvik- edilecek turisttik alanlarda, 6086 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan fondan da değişik ma
betlerde faiz uygulaması yapabilmek yetkisini haiz olabilmesi için, 6086 sayılı Kanunum 16 ncı 
maddesinin yürürlükten kaüıdırıilımaisı ve tasarıya yeni bir 5 nci madde eklenmesi uygun görül
müştür. 

«Madde 5. — 22 . 5 . 1953 gün ve 6086 sayılı Kanunun 16 ncı madde yürürlükten kaldırıl
mıştır.» 

Tasarının 5 nei maddesindeJki (yayun) kelimeyi (yayım) olarak düzeltilmiş ve 6 ncı madjde ola
rak kabul edilmiştir. 

Tasarının 6 ncı maddesi de 7 nci madde olarak aynen kalbul edilmiştir, 
Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Btaşkan 
Kayseri 

V. ÂU Özkan 

HaJtay 
H. Afcgül 

imzada bulunamadı 

Kars 
L. Aküzüm 

Tokat 
/ / . Bala 

SÖZıCÜ 
Manisa 

0. Daut 

İstanbul 
T. Erer 

Kütahya 
/. Ersoy 

Kayseri 
M. Türkmenoğlu 

Antalya 
Ö. Ekan 

İstanbul 
N. İkbal Tokgöz 

Muğla 
M. Akarca 

, 

Siirt 
A. Yaş 

Balıkesir 
K. Erdem 

İmzada bulun»madı 

Kars 
0. Yeltekin 

Muş 
N. Ağaoğlu 

a 
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Bütçte Plân Koamsyoıııu, raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 12 . 1 . 1972 

Esas No. : 1/573 
Karar No. : 122 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komfcyonumuza havale buyurulan ( 4 . 5 . 1960 tarih ve 7470 sayılı T. C. Tu
rizm Bankası Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkında kanun taaısrısı) ve önhavalesi uyarınca Ticaret, Turizm ve Tanıjtıma komisyon
larınca tasarı üzerine düzenlenen raporûıar, 

Turizm ve Tanıltma Balkanı ve Bakanlık yetkilileri ile Maliye Bakanlığı temsilcisinin de ha
zır bulundukları oturumda görüşüldü; 

Türkiye'de halen mulhlteilif banlkailar arasında dağılmış bulunan turizm fonlarının turizım sek
törü ile doğrudan ilgili bir kuruluş olan T. C. Turizm Bankasında toplanması ve turizm kredile
rinin kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca her 
yıl hazırlanacak genel ilkeler dâhilinde T. C. Turizm Bankası kanalı ile tek elden idare edilmesi
nin teminini, 

Bankanın Turizm ve Tanıtma Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı ile 
ilişkilerinin düzenllenımesd bakımından merkezinin Ankara'ya alınmasını, 

Bankanın görevlerini yerine getirebilmesi için, malî olanaklarını güçlendirmek üzere serma
yesinin tezyidini ve, 

7470 sayılı Kanunun 12 . 3 . 1964 tarih ve 440 sayılı Kanuna çelişik hükümlerinin tadilini, ön
gören tasarı üzerinde,. Komisyonun isteği istikametinde evvelâ Turizm ve Tanıtıma Balkanı tara
fından açıklayıcı bilgi verilmiş, mütaakıben üyeler kişisel görüşlerini ifade ederek, tasarıya bağlı 
gerekçe ve Bakanın izahları muvacehesinde, tasarıyı tüm olarak kaibule şayan görerek maddelerin 
görüşülmesine ve görüşmelere Turizm ve Tanıtma Komisyonu değişjtirişinin esas alınımasını ka
rar altına alarak, görüşmelere başlanılmış ve söz konusu Komisyonun yaptığı değiştdriş Komisyo
numuzca da uygun ve yerinde görülerek, tasan bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek: üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 
Adana 

8. Kılıç 
Aydın 

İV. Menteşe 
Hatay 

H. Özkan 

Manisa 
M. Ertem 

Sivas 
E. Kangal 

Başkanvdkili 
Niğde 

N. Çerezci 
Amasya 
Y. Acar 
Denizli 

H. Oral 
İçel 

C. Okyayuz 

Manisa 
H. Okçu 
Trabzon 

E. Dikmen 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Amasya 

S. Aygün 
Diyarbakır 
8. Savcı 

İzmir 
K. Önder 

Rize 
8. Z. Köseoğlu 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 
Ankara 
T. Toker 

Erzurum 
R. Cinişli 

Konya 
Söz .hakkım mahfuzdur. 

Zonguldak 
K. Nedimoğl 

İV. Kalaycıoğlu 
Sakarya 
H. Uysal 

u 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4 . 5 . 1960 flariilh ve 7470 sayılı T. O. Turizm 
[Banjkası Kamununun bâzı maddelerinin değiış-
taırdlimesi ve ıbu kanıuııa bâzı maJddeler eklenmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. _ 4 . 5 . 1960 tarih ve 7470 sa
yılı T. C. Turizm Bankası Kanununun 3, 5, 6, 
11, 12, ve 14 neü maddeleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Merkez : 

Madde 3. — Bankanın merkezi Ankara'
dadır. Gerekli görülen yerlerde Bankalar Ka
nunu hükümlerine göre şube açabilir. 

Sermaye : 

Madde 5. — Bankanın sermayesi, her bi
ri 1 000 Tl. kıymetinde (50€ 000) hisseye ayrıl
mış olarak beşyüz miOyon Türk lirasıdır. Bu 
miktarı 1 misline kadar artırmaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. Müteaddit hisseleri ihtiva 
etmek üzere çıkarılacak hisse senetlerinden her 
birinin ihtiva edeceği hisse miktarı ana söz
leşmede gösiterilir. 

Hisse senetleri : 

Madde 6. — Bankanın hisse senetleri (A) 
(B) ve (C) gruplarına ayrılmış olup, 

(A) grupu hisse senetleri sermayenin % 
51 ini 

(B) grupu hisse senetleri sermayenin % 39 
unu ve 

(C) grupu hisse senetleri sermayenin % 10 
unu temsil eder, 

(A) grupu hisse senetleri Hazineye, 
,(B) grupu hisse senetleri Hazine ile birlik

te bankalarla resmi teşekküllere, 
(C) grupu hisse seno.tile.ri hamiline muhar

rer olmak üzere diğer özel ve tüzel kişilere tah
sis olunmuştur. Hazine hisseleri Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı tarafından temsil olunur. 

Denetçiler : 

Madde 11. — Bankada (A) grupu hisse se
netlerini temsilen 1; (B) ile (C) gruplarını 

TİCARET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

4.5.1960 tarih ve 7470 sayılı T. 0. Turizm Ban
kası Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak

kında kanun tasarısı • 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 461) 

http://seno.tile.ri


— 7 — 

TURİZM VE TANITMA KOMİSYONU 
DEĞİŞTİRİŞt 

4.5.1960 tarih ve 7470 sayılı T. C. Turizm Ban
kası Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak

kında kanun tasansı 

MADDE 1. — 4 . 5 . 1960 tarih ve 7470 sa
yılı T. C. Turizm Bankası Kanununun 3, 5, 6, 
11, 12, 14 neü maddeleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Merkez : 

Madde 3. Aynen kabul edilmiştir, 

Sermaye : 
Madde 5. — Aynen kabul edilmiştir. 

Hisse senetleri: 
Madde 0. — Aynen kabul edilmiştir. 

Dnetçihr : 

Madde 11. Aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL ET
TİĞİ METİN 

4.5.1960 tarih ve 7470 sayılı T. 0. Turizm Ban
kası Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Turizm ve Tanıtma Komisyo
nunun değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı ; 461) 
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Hükümetin, teklifi 

temsileu i olmak üzere 2 denetçi bulunur. De
netçiler Genel Kuralca seçilir ve ücretleri bu 
kurulca tesbit edilir. 

Yönetim Kurulu : 

Madde 12. — Banika 'Yönetim Kurulu; 
ıa)j G?>nel Müdür ile •teşetl<ikül bünyesinden 

2 Genel Müdür Yardımcısı, 
b) Maliye Bakanlığınca inha edilecek 1, 
c) Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca inha 

edilecek 1, olmak üzere 5 üyeden teşekkül eder. 
Kurul Başkan ve üyelerinin tâyin, azil, gö

rev ve sorumlulukları hakkında 12 . 3 . 1964 
tarih ve 440 sayılı Kanun ve bununla ilgili tü
zük hükümleri uygulanır. 

Genel Müdür ve Genel Müdür -yardımcıları : 

Madde 14. — Genel Müdür ve yardımcı
ları bu sıfatları ile aldıkları bütün karar ve 
icraatlarında gereken gayret ve basireti gös
termekle yükümlü ve aksine davranışlardan 
sorumlu durttar. 

Banka bu kanun ile diğer mevzuat hüküm
leri ve idare meclisi kararları uyarınca Genel 
Müdür tarafından idare edilir. Teşekkülü, İda
re ve Kaza. mercilerinde ve 3 ncü şahıslara 
karşı Genel Müdür temsil eder. 

MADDE 2. — 4 . 5 . 1960 tarih ve 7470 sa
yılı T. C. Turizm Bankası Kanununun 2 nei 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«E - Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca malî 
kaynağı temin edilmek şartiyle bankaya plân, 
proje, yatırım gibi işlerde belirli görevler ve
rilebilir.» 

MADDE 3. — 4 . 5 . 1960 tarih ve 7470 sa
yılı T. C. Turizm Bankası Kanununa aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — 6086 sayılı Kanunla Mer
kez Turizm Komitesine verilmiş turizm kredi
si işleriyle buna ait fon ve bu fonla ilgili ola
rak İller Bankasına verilmiş görev ve yetki
ler T. C. Turizm Bankasına devrolunur. 

EK MADDE 2. — Turizm sektöründe Tu
rizm Bankasınca verilecek kredilerin ve yapı
lacak yatırımların ilkeleri; Ka'Imıma Plânı 

Tücaret Koımliisyonımuın (kaJbul te'fetiği tme'tiın 

MADDE 2. — Tasarının 2 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 461) 
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^Turizm ve Tanıltıma Komisyanuınıııın. değiştirici 

Yönetim Kurulu : 

Madde 12. — Aynen kabul edilmiştir. 

Genel Müdür : 

Madde 14. — Genel Müdür Yönetim Kurulu 
Başkanıdır. 

Banka, bu kanun ile diğer mevzuat hüküm
leri ve İdare Meclisi kararları uyarınca Genel 
Müdür tarafından idare edilir. Teşekkülü, ida
re ve kaza mercilerinde ve üçüncü şahıslara kar
şı Genel Müdür temsil eder. 

MADDE 2. — Bu madde aynen kabul edil-
«niştir. 

MADDE 3. — Bu madde aynen kabul edil
miştir. 

EK MADDE 1. — 6086 sayılı Kanunla Mer
kez Turizmi Komitesine verilmiş turizm kredisi 
işleriyle, buna ait fon ve bu fonla ilgili olarak 
İller Bankasına verilmiş görev ve yetkiler T. G. 
Turizm Bankasına devrolunmuştur. 

EK MADDE 2. 
-edilmiştir. 

Bu madde aynen kabul 

Bütçe Plân Komisyonunun kaıbul ettiği metin 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Turizm ve Tanıtma Komisyo
nunun değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 461) 
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ve yıllık programlara uygun dlarak Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığınca her yıl tesbilt edile
cek Turizm Politikasının öenel ilke ve esasları 
dışında olamaz. 

, /MADDE 4. — 4 . 5 . 1960 tarih ve 7470 sa
yılı T. C. Turizm Bankası Kanununa aşağıda
ki geçici madde eklenmiştir. 

EK G-EÇÎÖÎ MADDE — Banka sermayesin
deki Hazine hissesi; 

a) Hazinece bankaya transfer edilmiş olan 
fonlardan Hazine alacağının sermayeye rnah-
sulben bankaya devri suretiyle, 

(b) 12 . 3 . 1964 tarih ve 440 sayılı Kanun 
uyarınca hazırlanan bankanın yıllık yatırım 
ve finansman programlarının gerektirdiği öl
çüde bütçeye konulacak ödeneklerden yapıla
cak ödemelerle karşılanır. 

M]ADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
N. Erim 

Devlet Bakanı 
A. 1. Göğü§ 

Devlet Bakanı 
/ . Öztrak 

Millî Savurana Bakanı 
F. Melen 

Dışişleri Bakanı Y. 
N. Erim 

MMî Eğitim Bakanı 
î. Arar 

Ticaret Bakanı 
İV. Talû 

14 . 12 . 1971 , 
Devlet Bakanı 

D. KitapU 
Devlet Bakanı 

/ . Karaöz 
Adalet Bakanı 

8. Bilge 
İçişleri Bakanı 

F. Kubat 
Malye Bakanı 

8. N. Ergin 
Bayındırlık Bakanı 

M. öztekin 
Sa. ve So. Yar. Bakanı 

C. Ayhan 

Ticaret Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 4. — Tasarımın 4 ncü maddesi ay
nen kaJbül edilmişltir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kaibul edilmiştir. 

Güm. ve Tekel B,akanı Y. 
E. Y. Akçal 

Ulaştırma Bakanı 
E. Danışman 

Tarım Bakanı 
O. Dikmen 

Çalışma Bakanı 
A. R. Vzvmer 

Sanayi ve Tekno. Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakam. 
M. Erez N. Devres 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. Y. Akçal 

Köy İşleri Bakanı 
N. Sönmez 

İmar ve İskân Bakanı 
8. Bingöl 

Orman Bakanı 
8. İnal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 461) 
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Turizm ve Tanıtma KömlisyonTinjum değişrtMşi 

MADDE 4. 
(mistir. 

Bu madde aynen kabul edil-

Bütçe Plân Komisyonııııuıı kalbul etıtiiği metin 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen1 kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 22 . 5 . 1953 gün ve 6086 sa
yılı Kanunun 16 ncı maddesi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Tasarının 6 ncı maddesi 7 nci 
madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 5. — Turizm ve Tanıtma Komisyo
nunun 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Turizm ve Tanıtma Komisyo
nunun 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Turizm ve Tanıtma Komisyo
nu değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 461) 





Dönem : 3 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko

misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/575; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/44) 

(Not : Cuınhuriyet Senatosu S. Sayısı : 35) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 21 . 1 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 227 -1/44 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 10 . 1 . 1972 gün ve 164 sayılı yazınız : 
Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak

kında kanun tasarısının, Bütçe Karma Komjisyonunca kabul olunan mıetni, Oumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunun 20 . 1 . 1972 tarihli 23 ncü Birleşiminde aynıen ve açık oyla kabul edilerek, dos
ya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
ISaygılanmla. Tekin Ariburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : (122) 
, I I 

Kabul : 120 
Ret : 2 

Not : Bu tasarı Genel Kurulun 18, 20 . 1 . 1972 tarihli 22 ve 23 ncü birleşimlerinde görüşülmüştür. 

Bütçe Karma Romdisyonu tezkeresi 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 21 . 1 . 1972 

Esas No. : 1/575, C. S. 1/44 
No. :207 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20 . 1 . 1972 tarihli 23 ncü Birleşiminde aynen kabul 
«dilen «Tekel Genel (Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak gönderilmiiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Balıkesir Milletvekili 
Cihat Bügehan 

464 
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Dönem : 3 / I?E! 
Toplantı :3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 ö D 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/578; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/49) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 40) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü 21 . 1 . 1972 

. Sayı : 224 
1/49 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 
îliği : 10 . 1 . 1972 gün ve 161 sayılı yazınız : 
îstanlbul Teknik Ünivensiltesü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma

sı hakkında kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulunun 20 . 1 . 1972 tarihli 23 ncü Birleşiminde aynen ve açık oyla ka'bul edile
rek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

G-ereğini rica ederim. 
(Saygılarımla. Tekin Anburun 

CumhuTiiıyet Senatosu Başkanı 

;Açık oy neticesi : (120) 

Kabul- : 118 
Bat : 2 

Not : Bu tasan Genel Kurulun 18, 20 . 1 . 1972 tarihli 22 ve 23 ncü Birleşimlerinde görüşülmüş' 
İûr. 

iBüflaçe; Karma Komjiisyıonıu tezkeresi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karına Komisyonu 
• Esas No. : 1/578, C. S. 1/49 21 . 1 . 1972 

Karar No. : 204 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20 . 1 . 1972 tarihli 23 ncü Birleşiminde aynen kabul 
edilen «îstanlbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa (bağlı cetvellerde değişiklik ya
ması hakfkmda kanun tasarısı» ve Biatçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arız edilmeık üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
!' . Bütçe Karlma Komisyonu Başlkam 

(Balıkesir Mıilieltveikili 
Cihat Bilgehan 



Dönem : 3 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / l ) , ( A / 2 ) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Se

natosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi : 2 /601; (Cumhuriyet Senatosu : 2 /10) 

(Not : Cumtodyıelt Stefnlaitoau S. Salısı : 41) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 21 . 1 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 228,2/10 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlıgi : 10 . 1 . 1972 gün ve 166 sayılı yazınız: 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) , (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın

da kanun teklifinin. Bütçe Karma Komisyonunca 'ka'bul edilen metni, Cumıhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun 20 . 1 . 1972 tarihli 23 ncü Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişik
te ^gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 117 

Kabul : 115 
R ö t • : . 2 

Not : Bu İekUf Genel Kurulun 18, 20 . 1 . 1972 tarihli 22 ve 23 ncü birleşimlerinde görüşülmüş
tür. 

Bütçe Karma Komisyonu tezkeresi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 21 . 1 . 1972 
Esas No. : 2/601, C. S. 2/10 

No. : 218 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet iSenatosu Genel Kurulunun 20 . 1 . 1972 tarihli 23 ncü Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) , (A/2) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli ola
rak (gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Balıkesir Milletvekili 
Cihat Bilgehan 

466 
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Dönem : 3 / C * f 
Toplantı : s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 0 # 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tez

kereleri (Millet Meclisi : 1/577; Cumhuriyet Senatosu : 1/47) 

(Nıoit : Ommtaiyelt Sten&tosu S. Sayısı : 38) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 
KanunlarMüdürlMğü 21 . 1 . 1972 

Sayı : 222 
1/47 

Bütçe Karana Komisyonu Başkanlığına 

ilgi : 10 . 1 . 1972 gün ve 159 sayılı yazınız : 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkımda 'kanun tasarısının, 

Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan (metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20.1.1972 
tarihli 23 ncü Birleşiminde aynen ve acık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

' Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. Tekin Ariburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Aeik oy neticesi : (121) 

Kabul : 119 
Ret : 2 

Not : Bu tasan Genel Kurulun 18, 20 . 1 . 1972 tarihU 22 ve 23 ncü Birleşimlerinde görüşül
müştür. 

Büitçe Karma Komaısyıonu ıtezfeeresi 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 21 . 1 . 1972 

Esas No. : 1/577, C. S. 1/47 
Karar No. : 200 

MilleSt MedJüsıi IBaştaaınilığına 

Ounuhuriyeıt Senatolsu Genel Kurulunun 20 • 1. 1972 tarihli -23 ncü Birleşiminde laynen kabul 
«dilen «1971 yılı Bütçe Kanunuma ıbağilı cetvel lende değişiklik yapılması, hakkında kanun taisa-
rnsı» ve Bütçe Karma Koımisyonu raporu ekli o laraık gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üteere Yüksek Başkanlığa (sunulur. 
Bütçe Karmıa Komisyonu 

Başkanı 
Balıfkeısir İMlietvefeili 

Cihat Bügehan 
-+>.*M<m*ım<i 


