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1. — Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçli-
gil'ıim; Millî Eğitim Bakanının kurmuş 
olduğu reform Komisyonunun millî eği
timde yapılacak reformlarla ilgili ka
rarlarının memleket gerçeklerine uyma
dığını, t u gibi reformların Hükümet 
programlarında yer alması gerektiğine 
dair demeci. 673:677 

2. — Millî Eğitim Bakanı Şinasi Örer
in; reform kararının Hükümetçe alın
dığına, bütün maslek okullarıma orta
okula dayalı olması lâzımgeldiğine dair 
demeci. 677: 678 

3. — Burdur Üyesi Faruk Kımay-
türk'ün; Burdur deprem felâketi esna
sında yıkılan okulalrın biran evvel ya
pılması ve kış gelmeden gerekli diğer 
(tedbirlerin Hükümetçe alınması hakkın
da demeci. 678:680 
4. — imar ve iskân Bakanı Sslâhattin 

Babüroğlu'nun; Bingöl ve Burdur'da bu 
sene personel ve malî imkânsızlıklar nede-

SayU 
niyle arzu edilen hizmetleri tamamen 
götürmenin mümkün olmadığına Âfet
ler Kanununun yetersiz olduğuna ve Mec
lislere sunulan tasarılar kanunlaştığı 
takdirde arzu edilen hizmetlerin derhal 
yerine getirileceğine dair demeci. 680:682 

4. — GÖRÜŞÜLEN İSLER 682,688 

1. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununun 7368 sayılı Kanunla 
değişik 18 v© 27 nci maddeleriyle ek ve 
3 ncü maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olnuan metni v© Cumhuriyet Sena
tosu Tarım, içişleri, Anayasa ve Adalet, 
Malî ve iktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 3 er üye alınmak su
retiyle kurulan Geçici Komisyon raoru. 
(Millet Meclisi 1/351; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1242) (IS. Sayısı : 1331) 682:687 

2. — Çay Kurumu kanunu teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi İş
ler, Tanm ve Bütçe ve Plân komisyon
larından 5 er üye alınmak suretiyle ku-
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Sayfa 
rulan Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi 2/38; C. Senatosu 2/332) (S. Sayısı : 
1652) 688:712 

Sayfa 
5. — DİSİPLİN CEZALARI 687 
1. — Tabiî Üye Kâmil Karaveüoğ-

lu'na verilen iki ihtar cezası. 687:688 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanı ihsan 
Topaloğlu; Zonguldak'taki işçi yapı koopera-
föflerinin faaliyetlerinin durdurulması için Ba
kanlıkça her hangi bir talimat verilmediği, 
EKİ'nün yaptığı arsa tahsislerinin tahkikat 
konusu yapılması üzerine bu faaliyetlerin adı 
geçen müessesece durdurulduğunu bildirdi. 

tamir üyesi Necip Mirkelâmoğlu; birkaç 
yıl evvel izmir'de bir firma tarafından İtal
ya'ya ihracedilen mağşuş zeytin yağı olayının 
adalete intikalinden sonraki safhaları hak
kında bütün senatörlere gönderilen matbu mek
tup muhtevası üzerinde Hükümetçe kamu 
oyuna bir açıklamada bulunulması gerekti
ğini belirtti. 

'Başbakan Yardımcısı Sadi Koçaş; izmir 
Üyesi Necip Mirkelâmıoğlu'nun dile getirdiği 
konunun Başbakanlığa da bir ihbar mahiye • 
tinde intikal ettiğini, bunun üzerine mesele
nin teferruatiyle tetkik ettirilerek gereği ya
pılmak üzere adli mercilere 'gönderildiğine 
ve hu hususun bir mektupla ihbar sahibi hâ
kime bildirildiğini ifade etti. 

İSakarya Üyesi Mustafa Tığlı, Atatürk il
keleri üzerinde durarak, Atatürkçülüğün hür 
düşünce olduğunu, Batı uygarlığına ve lâik-
ligin bu fikrin birer ürünü bulunduğunu ifa
de ederek, Atatürk'ün lâiklik ilkesi üzerin
deki istismarlara mâni olmak için konunun 
ilim adamlarınca,, Diyanet işleri Teşkilâtı ve 
idarecilerce cesaretle ele alınması gerektiği 
beyanında bulundu. 

Kontenjan Üyesi Zerin Tüzün; Zonguldak 
Üyesi T. Remzi Baltan ile Bursa Üyesi Saf
fet Ural'a izin. verilmesine dair Başbakanlık 
tazkeresi okundu ve izinler kabul edildi. 

Millî Hava Sanayiimizin .kurulması için 
Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesi ama-
ciyle katılma payı ihdası ve Millî Piyango 
hasılatının bu gayeye sarfını temin hakkında 
kanun teklifi ikinci defa açık oya sunuldu ve 
kabul edildi. 

Hüseyin Sesli hakkındaki ölüm cezasının 
yerjıe getirilmesine dair kanun teklifi, ilgili 
komisyon hasır bulunmadığından, 'görüşüle
medi. 

6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey At
lantik Andlaşmasına Taraf Devletler arasında 
Kuvvetlerin Statüsüne dair Sözleşmenin 
VÎIÎ nci maddesinin 2 nci fıkrasının (F) ben
dine ek kararnı tadiline dair Kuzey - Atlan
tik Konseyi Kararının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının ön
celikle görüşülmesi kabul' olundu, ilgili Ko
misyon Hükümet temsilcisi hazır bulunmadık
larından tasarı görüşülemedi. 

3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanu
nunun 7388 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 
nci maddesiyle ek ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısının üzerinde bir 
süre görüşüldü. 

18 . 8 . 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşime saat 19,02 de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Vnaldı 

Kâtip 
Biltlis 

Orhan Kürümoğlu 

Kâtip 

Kudret Baykan 

872 — 
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SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Dr. 

Lûitfi BiDgen'in, İller Bankasının kâr payından 
1961 - 1971 yıllarında İçel ilinin hissesine 
düşen miktara dair yazılı soru önergesi, imar 
ve İskân Bakanlığına gönderilmiştir. (7/826) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin memleketimizi teh-

dideden sivrisinek âfetine dair yazalı soru 
önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına gönderilmişitir. (7/827) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, memleketinizi teh-
dideden sivrisinek âfetine dair yazılı soru 
önergesi, Turizm v^ Tanıtma Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/828) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı. 

KÂTİPLER : Orhan Kürümoğlu (Bitlis), Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN 103 ncü Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Kayseri Üyesi Hüsnü DikeçligiVin, 
Millî Eğitim Bakanının kurmuş olduğu reform 
komisyonunun millî eğitimde yapılacak reform
larla ilgili kararlarının memleket gerçeklerine 
uymadığına, bu gibi reformların, Hükümet prog
ramlarında yer alması gerektiğine dair demeci 

BAŞKAN — Beş sayın üye gündem dışı 
söz istemişlerdir. Bunlardan ancak iki sayın 
üyeye beşer dakikayı geçmemek ricasiyle söz 
vermek istiyorum. Diğerleri için de gelecek bir
leşimlerde is'afına çalışılacaktır. 

Sayın Millî Eğitim Bakanının 12 Ağustos 
1971 günkü konuşması üzerine bâzı açıklama
lar yapmak üzere, Sayın Cumhuriyet Senatosu 
Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil. Buyurun Sayın 
Dikeçligil. Kısa olmasını istirham edeceğim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 

Başkan, bu mühim dâvada bana söz vermiş ol
duğunuz için, çok teşekkür ederim. Ve bu lût-
funuzla ben tarihî vazifemi yapmaya çalışaca
ğım ve siz de bunda her halde bana söz verme
niz dolayısiyle vicdanen müsterih olacaksınız. 

Muhterem arkadaşlar, 

Hiçbir art niyetim yoktur. Benim için vatan 
ve milletinin sevgisi şahsi menfaatimden üs
tün gelir. Ve siyasi hayatımı da hakikaten 
şahsi menfaatim için değil, vatan ve milleti
me faydalı olmak için tercih eden bir insanım. 
Çünkü bilirim ki, ben anamdan senatör doğma
dım, diğer siyasiler de olduğu gibi. Ve bu ko
nuşmamla mevcut Nihat Erim Hükümetine 
faydalı olmak isterim. Çünkü yine kabul ede
rim, gittiğim yerde söylemişimdir; 12 Mart 
muhtırası tarihimize şan katan, tarihimi bildi-

— 673 — 
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ğim için, iftihar vesilesi olarak kabul ettiğim 
Türk ordusunun milletimizi uçurumdan kur
tarması keyfiyetidir. Ve aynı zamanda tarihi 
boyunca hür yaşamış, hür yaşıyacak olan bü
yük Türk Milletini, ezelî - ebedî bir düşmanımız 
olan komünizm perdesi gerisine atmaktan kur
tarma hareketidir. Yani, millî bir harekettir. 
O halde bu millî hareketten sonra Nihat Erim 
Hükümeti işbaşına gelmiştir. Nihat Erim Hü
kümetinin millî duygusuna kendinin de var ol
duğunu kabul ederim. Ancak, bilhassa millî 
eğitim meselesi, diğer meseleler gibi değildir. 
Bir milletin beka davasıdır. Var olma davası
dır. Millî Eğitim dâvasında Hükümet program
larında yer alınır, alınması lâzımdır. Fakat 
öyle ki millî eğitim dâvası, aceleye gelmez, der
hal karar verilmez. Dünyanın hiçbir yerinde bu 
görülmemiştir, görülmiyecektir. Hiçbir millî 
eğitim bakanı etrafındaki birkaç kişi ile ve 
hele okulları tanımadan, okulların içerisine adı-
mim atmadan, millî eğitim camiası ile tanışma
dan, bilmeden harekete girişemez. Ve giriştiği 
takdirde, millî eğitimde doğacak aksaklıklar
dan nesil perişan olacaktır, Ve kaybedilen ne-
silin telâfisi de mümkün olmıyacaktır. Meselâ 
başka şeyler kayb edilebilir. Bunun telâfisi 
mümkün ama, neslin kaybedilişi mümkün de
ğildir. Halihazırdaki hâdiseler, Türk gençliği
nin bir buhran içerisinde olması keyfiyetidir. 
Bu buhranın sebebine neden Türk gençliği bu 
hale gelmiştir? Bunu dünya gençliğine bağla
mak doğru mu, doğru değil mi ve bu hale gel
mesinden kim mesuldür? Kanaatimce köklü, 
esaslı millî eğitim reformu yapıyorum diye ge
lenlerin, Türk millî maarif bünyesini tetkik 
etmeden, araştırmadan karar vermeleri ve do
layı siyle Türk maarifini çıkmazlara sokmadı ve 
Türk çocuklarını ruhen baş ve dolayı siyle istih
sale müteveccih değil, müstahsil, müstehlik in
sanlar haline getirmesi keyfiyetidir. 

Şimdi Sayın Millî Eğitim Bakanı işbaşına 
geldikten sonra gönlümüz arzu ederdi ki, rah
metli Reşat Şemsettin Sirer gibi, bütün okul
ları dolaşsın, elemanlarını tanısın, işbaşında iş 
yapanlarla yapmıyanları birbirinden ayırsın, 
maarif kademelerinde, okulda çalışmadan, ya
ran falan dolayısiyle hiç tecrübesi olmadan 
bug*ün maarifin üst kademelerine oturmuş, her 
gelen Maarif Bakanını avucunun içerisine al

mış kadrodan kendisini sıyırmış ve tatbikatçı 
bir eğitim camiasının kararını aldıktan sonra, 
onları tanıdıktan sonra, aksaklıkları gördükten 
sonra millî eğitimde reformdan bahsetsin. Bu 
böyle olmamıştır. 

12 Marttan sonra işbaşına gelen Sayın Millî 
Eğitim Bakanı değil liselerden, bahsettiği 
imam - hatip okullarının içerisinden ayağım 
atmamıştır. Tetkikatta bulunmamıştır, dersle-
lerine girmemiştir. Talim terbiye heyeti ile gö
rüşmemiştir. E böyle bir Millî Eğitim Bakanı
nın, millî eğitim camiasını tanımadan reform 
iddialarına girişmesini ben şahsan kabul ede
miyorum, etmemek lâzımdır. 

BAŞKAN — Yalnız Sayın Dikeçligil şahsi
yete taallûk etmesin konuşmanız. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Sayın 
Başkan, benim şahsiyatla alâkam yok. Çok te
şekkür ederim, şahsiyatla ilgim yok. Ama, bir 
gerçeği belirtiyorum. Sayın Millî Eğitim Ba
kanı kendisi de kabul eder ve millî eğitim cami
asını tanırım diyemez,, toplantılar yaptım diye
mez ve okulları teftiş ettim diyemez. Okullarda 
meslekdaşlarımla görüştüm diyemez, buna zaten 
zamanı müsaidolmamıştır. Olmasını arzu eder
dim. 

Şimdi Sayın Millî Eğitim Bakanı geldikten 
sonra bir reform komisyonu kurdu. Bence 12 
Mart muhtırasına ters düşen bir reform komis
yonu kurmuştur. Kim bu reform komisyonunda 
olanlar? Dr. Necat Erdem, bu Dr. Necat Erdem 
bir defa T. İ. P. de kayıtlı olan, onun müşavere 
heyetine dâhil olan bir insandır. İkincisi, Prof. 
Mübeccel Giray, 1951 yılında komünistlikten 
sanık olarak yargısı yapılmış, Askerî Yargıtay 
bunun azılı komünistlerle işbirliği yaptığını 
söylemiş, zabıtlarına geçirmiş bir kimse, böyle 
bir profesör. Hattâ dışta bulunan Sevim Tan 
ile Amerika'da iken temas ettiği söylenen gene 
bir profesör hanım. Diğer bir isim, Prof. İlhan 
Onat, Sayasal Bilgiler Fakültesi Dekanı ki, ge
çen sene yapmıştır Siyasal Bilgiler Fakültesini 
ne hale getirdi meydandadır. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, uzun nzaman 
alacağı cihetle bu şahısları tek tek tahlil etmek
ten ziyade komisyon üzerinde fikrinizi kısaca 
belirtseniz daha zamandan tasarruf etmiş olu
ruz. 
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HÜSNÜ DÎKEÇLÎGİL (Devamla) — Sayın 
Başkan, hatırlattığınıza teşekkür ederim, ko
misyon üyeleri bu. Türkiye'de yalnız millî eği
tim mensubu bunlar değildir. 1947 de Tahsin 
Banguoğlu'nun bakanlığı sırasında orta öğre
time nasıl hedef verileceği tâyin edildi ve bir 
defa tatbikatın içerisinde bulunan insanlar ça
ğırıldı. Bunun içerisinde ortaokul müdürü ola
rak ben de vardım. Bu müfredat programlarının 
millî hedef kaidelerini arkadaşlarımın gözden 
geçirmesini istirham ederim, Bütün fikirler alın
dıktan sonra, konuşulduktan sonra, anahedef-
ler tesbit edildikten sonra 4 ncü Eğitim Şûrası 
yapıldı. Bu 4 ncü Millî Eğitim Şûrasına hazır
lık olarak bütün maarif camiasının fikri alındı 
ve kalifiye insanlar bu Millî Eğitim Şûrasına 
iştirak ettikten sonra Türk maarifine veçhe ve
rildi, bugünkü ortaokul ve lise müfredat prog
ramları hazırlandı. Arzu .ederdim ki. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı kendilerine müşavirlik 
edsn arkadaşlarımızdan önce ortaolaıl müfre
dat programının son kısmında yaşlara göre ge
lişim çağlarının üzerinde dursun. Yine lise 
çağlarında çocukların gelişim tablosu vardır, 
bunun üzerinde dursun. Yine burada gidiş he
define müteveccih ortaokullar nasıl geliştiril
meli, bunların üzerinde dursun. O zaman ben 
genç bir maarif çi olarak istihsale müteveccih 
öğrenci yetiştirmiyor ortaokullar, müstahsil 
yetiştiriyor. Ticaret dersimin konmasını, Ta
rım derslerinin konmasını ve buna benzer ders
lerin konmasını çocukların kişiliklerine göre is
tikametlere sevk »edilmesini bilgilerine sunduk. 
Fakat 'Türk maarifinde bu tatbik edilmedi. Na
zariyatta kalındı, nazariyatta kalındığı için 
doğrudan doğruya müfredata tutturuldu. Hal
buki, elemanlar buna hazırlanmış değildi, ha
zırlanmamıştı. Şimdi reformdan bahsedilirken 
teknik öğretimin aleyhine (bir gelişme var. Par-
lömanterlerin dikkat nazarımı buraya çekerim. 
Ve çekmek isterim. Türkiye'de maalesef her 
baba ortaokulu çocuğu bitirdi mi, mutlaka li
seye gidecek, ondan sonra üniversiteye gide
cek. Bunu 'babaların kafasından silemezsiniz. 
Ama, Türkiye 'öğretiminde ortaokula dayalı 
meslek 'okulları »teranesi tutturuluyor ve tuttu
rulduktan sonra sanat okulları olsun, yani mes
lek okulları bir tarafa atılıyor. Ortaokuldan 
sonra meslek okullarına adam göndermeye 
gayret ediliyor, ikincisi sekiz yıla çıkarılıyor. 

I Beyefendiler, Türkiye'de daha okuma yazmayı 
tamamlamadan ve Türkiye'de öğretmeni hazır
lamadan, Türkiye'de ders araçları hazırlama
dan, bir okulda bir tek müdür ve bir tane öğ
retmen varken, nasıl olur da ilköğretime dayalı 
sekiz yıllık bir eğitim sistemini düşünebilirsi
niz. Ve oradan mezun olacakları meslek okul
larına yöneltebilirsiniz, ve buradan mezun olan 
insanları, istihsale doğru gönderebilirsiniz, bu 
mümkün değildir, bu Türkiye'nin şartlarına uy
gun değil, olamıyacaktır. Onun için bu acele 
alınmış bir karardır. 

Gönül istedi ki, dediğim gibi, Türkiye'de 
çok kıymetli maarif çiler var, bu komisyonun 
dışında. Bakan der ki, bunları biran için topla
dım, davet ettim. Ama, toplanmıştır, biçimsiz 
raporlarım vermiştir. Bunun dışında ismail 
Hakkı Baltacıoğlu gibi pedögojide ihtimal son 
eserini veren Ve benzeri ©ok kıymetli millî eği
ticilerimiz vardır. Fmdıkoğlu gibi, daha benze
ri gibi Kaplanlar gibi... O halde Türkiye ̂ de or
ta, lise kısmında 'çalışan tatbikatçı insanlar 
vardır. Bu insanları bir araya getirmeden, top
lamadan meslek okulları mensuplariyle konuş
madan böyle bir reform hareketine girişmesini 
doğrusu ben Nihat Erim Hükümetimin muvaf
fakiyeti bakımından, Sayın Bakanın da talih
sizliği addediyorum. Muvaffak olmasını iste
rim. 

Gelelim arkadaşlar meslek okullarına, Sa
yın Eakan, imam - hatip okulları üzerinde ko
nuştu. imam - hatip okullarında okutulan ders
lerin kifayetsizliğinden, kültür derslerinden 
bahsetti. Ben size okuyorum şimdi beyefendi
ler, dert sene ortaokul kısmını alınız. Dört se
ne içerisinde ortaokullarda okutulan kültür 
derslerini hesabediniz ortaokullardan fazla. 
Bugün yarışmalara girer imam - hatip okulla
rı, orta ve lise çocukları ile her yerde kompo
zisyon, resim filân bakımdan önplânda gelir, 
birinciliği kazanır. O halde bunların kültürü var 
demektir. Lise mezuniyetine girer bir çırpıda 
kazanır, üniversitenin en iyi talebesi olur. O 
halde kültürü var demektir. Bu indî hüküm 
doğru değildir. Okuyorum şimdi orta kısımda 
okunan dersleri : 

Efendim, orta kısmın son kısmında psikolo
ji dersi var. Birinci sınıftan itibaren Tarih der
si var, Coğrafya dersi var, Yurtdaşlık Bilgisi, 
Kanun Bilgisi dersi var, Matematik dersi üç, 

— 6' 175 — 
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üç, iki, iki sıralanmıştır. Fizik dersi iki, bir, bir 
sıralanmıştır. Kimya dersi İM, iki sıralanmış
tır. Tabiat Bilgisi iki, iki, bir (sıralanmıştır, Sağ
lık Bilgisi iki saattir, Yabancı Dil ki, iki yani 
Fransızca, İngilizce, Almanca bunlar. Beden 
Eğitimi dersi vardır, Müzik Eğitimi dersi var
dır, din dersi vardır. Ortaokulun, dört senelik 
ortaokulda bütün bu dersler okunmamaktadır 
ve aynı zamanda ortaokul müfredat programı 
uygulamaktadır. Ben arzu ederdim ki, bütün 
senatör ve milletvekilleri arkadaşlarımızın ço
ğu tetkik etmiştir. Fakat diğerleri de tetkik 
etsin. Her iki okula girsin, mukayesesini yap
sın, cmdan sonra hükmünü versin. Bunu tetkik 
etmeden hüküm verme insanları aldatabilir. Ni
tekim şöyle oldu Sayın Bakana arz edeyim. Se
ne 1969 du, Ahmet Emin Yalman Kayseri'ye 
gelmişti, ben Maarif Müdürü idim. Bilim ya
zarlarımız tetkik etmeden mütalâada bulunu
yor. Siz imam - hatip okullarını gördünüz mü 
dedim. Hayır dedi,, rica ettim, sizinle beraber 
teşrif buyurunuz yarın imam - hatip okulları
nın derslerine girelim. Hiç hilafı hakikat yok, 
yazısı elimde, ondan sonra şu mütalâada bulun
muştur. Yazmıştır şimdi, psikoloji dersine sok
tuk son sınıfta. Orada lisede felsefe öğretmeni 
arkadaşımız gelirdi. Konu didiklendi, g'örüşül-
dü. Ben sor dedim sayın yazara, bu arkadaşı
mız liseden gelir, liseden mi memnun, bura
dan mı memnun Aynen lise hocasının ifadesi 
şu oldu. Ben lise Felsefe hocasıyım, orada da 
ders okuturum, burada da ders okuturum. Fa
kat buradaki talebelerimden daha çok memnu
num. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, üzülerek ih
tar etmek zorundayım, 15 dakika oldu, istir
ham edeceğim, bağlamanızı rica ediyorum. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Peki 
efendim, Fransızca dersine girdi, liseden ge
lirdi yine sorduk onlara. Matematik dersine 
girdi, mukayesesini ya,ptı liseden gelirdi yine 
sordu, buradan memnun olduğunu söyledi. Ha
dis dersine girdik çocukların fevkalâde müna
kaşalarını gördü, yanının akılcı din adamları
dır diye makale yazdı. 

Arkadaşlar, dünyanın hiçbir yerinde ve 
Türkiye'de öteden beri tedrisat yapan Eeybe-
liada Ruhban Okulunda dahi din öğretimi orta
okuldan sonra başlamaz. Dedelerimiz ağaç yaş
ken eğilir der. Din bir yaşama vasıtasıdır, di

ni bilginiz olur, eğer eğitilmeden ona göre ya
şamazsanız halk size inanmaz. Milletin içine 
dolarsınız. Bütün dünyadaki ruhban okulların
daki tedrisat ilkokullardan sonra başlar. Sa
yın Suad Hayri Beyin olmasını isterdim. Ba
bası zamanında Darülhilâfe kurulmuştu, ilko
kuldan sonra ihzarı kısmı liseli idi, orta kısmı 
lis&Li idi, dokuz sene tedrisat yapardı Ve on
dan sonra yüksek kısmı da dört sene idi ve bu
gün Hamdi Aksekili'ler, filan, filân oradan ye
tişmiştir. Şimdi siz psikolojik çağ bakımımdan, 
hafıza çağı bakımından, eğitilme çağı bakımın
dan ortaokuldan sonra imam - hatip okulların
dan çocukları alacaksınız, yarım hoca dinden 
eder, yarım doktor candan eder misali, Türk 
milletini candan etmeye kalkacaksınız. Olmaz 
bu, olmaz, olmaz ağaç yaşken eğilir, kuru odu
nu eğemiyoruz biz. Bu ortaokulların tablosun
da gösterecektir, olmaz bu. Bu suretle alınmış 
olan karar, kim ne derse desin her yerde her 
zaman ve her mekânda münakaşaya hazırız. 
Zaman dardır, Başkan ihtar ediyor. Haklılık 
derecesi kimde olduğu gözükecektir. Eğer kuv
vetli din adamı yetiştirmek istiyorsak, Batıya 
örnek olmak istiyorsak bütün dünyadaki ruh-
foan okulları tetkik edilsin... 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (izmir) — Müs
lümanlıkta ruhbanlık yoktur. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Orta
okuldan sonra bir din adamımın yetiştirilemi-
yeceği görülecektir, görülmektedir. Heybelia-
da'da olduğu gibi. Heybeliada'daki yapılanlar 
Türk Milletine yapılmamalı. Beyefendiler, biz 
kuvvetli din adamı istiyoruz, kuvvetli din ada
mının yetiştirilme şartları başkadır. 

Nitekim o senin kafandadır, Türk Mil
letinin kafasında yoktur. Nitekim bağda
şamıyorsun, nitekim Sayın Şevket Basit Ha-
tipoğlu 1962 de geldiği zaman eleman
ları topladı, bir din hocası var onlara göre söy
lüyorum, buradaki Hıfzı Oğuz Bekata'da dâhil 
bir Komisyon kuruldu ve 21 yıldır ele alınmı-
yan imam - hatip okullarının müfredat progra
mı ele alındı ve ele alındıktan sonra bir müfre
dat programı hazırlandı, bu yetkili şahıslar ta
rafından hazırlandı. Bu yetkili şahıslar tarafın
dan hazırlandı, islâm Enstitüleri müfredat 
programı hazırlandı, orta kısım üç, lise kısmı 
dört olmak üzere ayarlandı ve bu müfredata 
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bakıldığı takdirde, tetkik edildiği takdirde 
meslek derslerinin dışında kültür derslerinin 
% 65 olduğu görülecektir. % 70 e çıktığı gö
rülecektir ve bu suretle birbirine muvazi ola
rak gidecektir. 

Türkiye 'deki diğer okullara «ol sızmıştır. 
Ama, imam - hatip okullarına sızamamış'tır. 
Türkiye'de yargılanıyor, bir vatan haini çık
mamıştır, çıkmıyacaktır Millî Mücadelede ol
duğu gibi. Burayı da o hale çevirmek istiyorsa
nız, çevirme rciyatindeysemiz bu karamda devam 
ediniz. 

Saygılarımla. 

2. — Millî Eğitim Bakanı Sinasi Otel, re
form hararının Hükümetçe alındığına,, bütün 
meslek okullarının ortaokula dayalı olması lâ-
zımgeldiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın 
Orel. 

MİLLÎ E&fTHVE BAKANI SİNASİ OREL 
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üye
leri. 

Geçen hafta imam - hatip okulları üzerinde 
gereği kadar konuşmuştum ve mümkün oldu
ğu kadar inandırıcı bilgiler vermeye çalışmış
tım. Bugün Sayın Dikeçliıgil Millî Eğitim refor
mu üzerinde bağlıyarak imam - hatip okulları
na intikal eden ve geçen sefer verdiğim bilgi
lerin cevap olması lâzımgelen suallere tekrar 
dokunmuş oldular ve ben de bu vesileyle tek
rar huzurunuzda söz almak mecburiyetinde 
kaldım. 

Evvelâ, millî eğitimi tanımak meselesine de
ğineyim. Hepimiz bu milletin çocuklarıyız ve 
bu milletin, bu yurdun içerisinde yaşamakta
yız. Bu milletin millî eğitim konularını her ay
dın bilmek mecburiyetindedir ve bilir. 

ikincisi, millî eğitimde hangi reformların 
yapılacağını biz, Hükümete gelir gelmez icat 
etmiş değiliz. Sayın Dikeçligil'e 1 nci ve 2 nci 
Beş Yıllık Plânda eğitim ilkelerini sırasiyle 
okumalarını ve eğer o ilkelere aykırı bir ilke 
varsa bizim Hükümet programımızda, oınu açık
lamalarını istirham ederim. Hükümet progra
mındaki Millî Eğitim Reformu 1 nci ve 2 nci 
Beş Yıllık Planlarda yazılıp da buigıine kadar 
tatbik edilememiş olanları ihtiva etmektedir. 
Nedir bunlar? Bunlar, orta öğretimin reformu, 
üniversitenin reformudur. Orta öğretimin re

formuyla ilgili hususlar 7 nci ve 8 nci Eğitim 
Şûralarımda görüşülmüş ve biz Hükümet pro
gramımızda bu Şûra kararlarından faydalana
cağımızı açıklamışızdır. O halde geriye kalan 
kınım üniversite reform kısmıdır. Üniversite 
r-eförm ilkeleri de 1 nci ve 2 nci Beş Yıllık Plân
da sarahaten yazılmış durumdadır. 

Millî eğitim reformu üzerinde yapılan etüt 
3 Mayıs 1971 tarihinde Bakanlar Kuruluna su
nulmuş ve Bakamlar Kurulunda uzun müddet 
müzakere edildikten sonra kabul olunmuştur. 
Bu müzakere esaslı bir etüdün neticesidir. Bu 
etüd Talim ve Terbiye Heyetimizde yapılmış, 
Şûralarda yapılmış, 1 nci ve 2 nci Beş Yıllık 
Plânlara konulmuş ve netice bunlardan süzü
lerek Bakanlar Kuruluna arz edilmiştir. Bu 
itibarla olup bittiye getirilen bir reform ilkesi 
değillerdir. «Reform kararı Millî Eğitim Ba
kanlığınca alınmıştır.» dediler. Halbuki reform 
karan Hükümetçe alınmıştır. Hükümete Millî 
Eğitim Bakanlığı gerekli dokümanları getirmiş 
ve orada bunun sentezi yapılmıştır. 

imam - hatip okulları meselesine gelince, 
geçen sefer de değinmiştim, imam - hatip okul
ları birer meslek okuludur. Bütün meslek okul
ları ortaokula dayalıdır. O halde imam - hatip 
okulu da ortaokula dayalı bir meslek okulu 
olacaktır. Hepimizin istediği kaliteli, vasıflı 
din adamı yetiştirmektir. Her müslümanm öz
lemi de budur. Böyle kaliteli bir din adamı 
yetiştirebilmek için ilk şart, ona genel kültür 
verebilmektir. Eğer, genel kültür verilmez ise 
din adamı daha küçükten itibaren kalıplaşır-
sa klişeler beynine dolar ise bunu sonradan el
de edeceği genel kültürle çözmesine, tahlil ve 
terkib etmesine imkân kalmaz. 

Teoloji tahsili dünyanın her yerinde en uzun 
tahsildir. Binaenaleyh, eğer bizim 4 yıllık ikin
ci devre dediğimiz - M şimdi 4 yıl yapıyoruz 
ikinci devreyi imam - hatip okulları meslekî 
bakımdan kifayetsiz olur ise geçen sefer de arz 
etmiştim, bir yıl daha ilâve edilebilir ve orta 
öğretimin 1 nci devresinde okumadığı meslek 
derslerimi bu 5 nci yılda okuyabilir. Ve bu şe
kilde din eğitimi meslek eğitimi daha iyice ge
lişmiş olabilir ve genel kültüre istinadettiği 
için çok daha yararlı olur. 

Buyurdular ki, «imam - hatip* okullarının 
birinci devresinin ortaokullarımda okuyan ta-

, lebeler \diğer talebelerle yarışa girdikleri zaman 
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kazanmaktadırlar.» İstisna kaideyi bozmaz. Şu 
bakımdan bozmaz ki, ortaokulların birinci dev
resinde verilen genel kültür dersleri % 60 tır. 
% 40 da meslek dersidir. Nasıl olur yüzde yüz 
kültür dersini alan bir talebeyle aynı kültürün 
% 60 mı alan 'bir talebeyi yarışa sokarsınız da 
bu taraftaki "birinciliği kazanır. O 'halde bu bir 
istisnadır. Eğitim reformu üzerinde mütaaddit 
komisyonlar toplanmıştır geçici olarak. Bu ko
misyonlara her cinsten adamı çağırmak kendi
leriyle konuşmak ve fikirlerini almakta fayda 
vardır. Fakat bütün bir komisyonun çalışması 
m şu veya bu şekilde darbe indirerek onu kü
çültmek hiçbir zaman doğru değildir. Her tarz
da fikirlere hürmet ederiz, onları bir araya ge
tiririz ama bu bizim, Millî Eğitim Bakanlığının 
görüşü demek olamaz. Biz bunları tahlil ederiz; 
istediğimizi kullanırız, istediğimizi kullanma
yız. 

imam - hatip okullarının daha iyi bir şekil 
alabilmesi için ikinci dedelerinin programları
nın ne şekilde tadil edileceği hakkında bu mes
leğin mütehassıslarından (müteşekkil bir heyet 
kurduk. Bu heyet programları inceliyerek; ne
resinde noksanlık varsa onları giderecek ve bi
rinci devreden kalkan meslek eğitiminin bu 
ikinci devre içerisinde nasıl telâfi edileceğini 
düşünerek ve ona göre programı hazırlıyacak 
ve tatbike koyacağız. Binaenaleyh, hepimizin 
maksadı eğer, hakikaten kaliteli din adamı ye
tiştirmek ise bunun ilk şartı evvelâ genel kül
türü vermek ve bunun üstüne meslek bilgisini 
inşa etmektir. Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

3. — Burdur Üyesi Faruk Kınaytürk'ün; 
Rurdur deprem felâketi esnasında yıkılan okul
ların biran evvel yapılması ve kıs gelmeden ge
rekli diğer tedbirlerin Hükümetçe alınması hak
kında demeci. 

BAŞKAN — Felâkete uğrıyan Burdur ve 
Bilgöl için Hükümetten bâzı temennilerde bu
lunmak üzere Cumhuriyet (Senatosu Burdur 
üyesi Sayın Kmaytürk kısa bir konuşma yapa
caklar. 

FARUK KINAYTÜEK (Burdur) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler. 

Hepinizin malûmu olduğu üzere 12 Mayıs 
Burdur deprem felâketini mütaakıp Bingöl fe
lâketi bu sene memleketimizin iki bölgesinde 

büyük ıstırap kaynağı olmuştur. Bu felâketin 
akabinde Hükümetin buralara ulaşma gayretle
rini de huzurunuzda teşekkürle ifade etmek is
teriz. Yalnız, Burdur'un temsilcisi olarak ve 
Bingöl'ün temsilcisi arkadaşım da ifade ettiler 
Bir, iki defa huzurlarınızı taciz etmiş ve orada
ki ıstırapları dile getirmiştir. Ayrıca, yine ma
lûmunuz üzere yüksek Senato Genel Kurulu ka-
rariyle bütün parti kanatlarından bir heyet gön
derip buradaki ıstırapları da yerinde Senato 
Başkanlığına ve Hükümete rapor vermiştik. Bu 
gün 12 Mayıstan itibaren üç ayı geçmektedir 
felâket olalı. Kolay bir iş değildir; Hükümet, 
imkânlarını kullanmak ve iki defa Hükümet 
Başkanının da bölgeme ziyaretiyle gayretlerini 
göstermektedir ama buna rağmen bâzı noksan
ların henüz önlenemediğini ve bu hususta da 
Hükümetten bâzı temennilerimizi dile getirmek 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu mü
nasebetle dün yetkili Başbakan ve bâzı bakan 
arkadaşlarımıza özel olarak ricada bulundum. 
Sayın İmar ve iskân Bakanı ve Sayın Maarif 
Bakanı arkadaşımız büyük bir anlayışla kış 
yaklaşmadan istediğimiz bâzı dsrsaneleri ve bil
hassa Maarif Vekâleti, elindeki bu fonda top
lanan 16 milyonu İmar ve İskân Bakanına dev
redip süratle prefabrike evden ziyade modern 
bir şekilde okulların yapılması hususunda ken
dilerinin özel konuşmamızda buyurmuş olduk
ları vait ve ilgilerine huzurunuzda teşekkürü 
bir borç bilirim. 

'Sayın Maarif Vekili arkadaşımıza takdim 
ettiğim listede 83 derslik ilkokullara, 63 ders
lik ortaokullara 150 yatak ve mutfak Askeriye 
köyü yetiştirme yurduna ve 70 yatak ve vemek-
hanelik de imam - hatip okuluna ilk anda ihti
yacımız vardır. Gönderilen prefabrike evler okul 
barakaları tamamiyle, ambar olacak mahiyette
dir. Hemen, hemen her hafta tatilimi Cumartesi, 
Pazar günleri kendi bölgemde hu afetzedelerin 
ıgtıraplariyle geçirmekteyim. Memleketim 945 
rakımdır. Bu ayin on beşinden sonra soğuk baş
lamıştır. Önümüzde zaman çok kısadır; artık, 
Eylülden sonra sokakta çocuklarımızın kalaca
ğını üzülerek ifade etmek zorundayım. Prefab
rike okul barakaları gayrisıhM depo mahiyetin
dedir. Sayın îmar ve İskân Bakanı arkadaşımız 
da bunu kabul etmektedir, kendileri de bu hu
susta titizlikle modern okulların yapılmasını 
arzulamaktadır. Yine İfade edeyim ki, büyük 
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bir anlayış gösteren Maarif Veldli arkadaşım 
dün benden aldığı listeyi derhal gerçekleştirip 
16 milyon lirayı aktarırlarsa bu okulları süratle 
- âcillerini hiç olmazsa - yapabilme imkânını 
sağlamış olacağız. Bu hususta Hükümetten te
mennim, Maarif Vekâletinin elinde bulunan 16 
milyonu, bu fona ayrılmış olan 16 milyonu Bin
göl ve Burdur için süratle harekete -geçirmele
rini ve îmar ve İskân Bakanlığına gerekli dev
rin süratle yapılması için ilgililere emir verme
lerini: istirham edeceğim. 

Ayrıca, bu sene bütçeye konulan emniyet 
mensuplarına lojman yapılmak üzere 4 milyon 
lira bir para ayrılmıştır. Bu 4 milyon lira An
kara Emniyet mensuplarına lojman yapılacak
tır ve böyle ayrılmıştır. Takdir buyurursunuz 
ki, 5 bine yakın polis teşkilâtı bulunan Ankara'
da bu para ile yapılabilecek lojman 70 i geç
mez. Gerek vilâyet gerek bu âfete uğrıyan iki 
bölge temsilci ve halkı olarak içişleri Bakanına 
müracaat ettik. Sayın Başvekil, Hükümetle Sa
yın Sadi Koçaş ve arkadaşlariyle Burdur'a teş
rif ettikleri zaman durumu orada kendilerine 
izah ettik. Zelzele dolayısiyle Burdur'da âfete 
uğramıyan, en hafifinden bir usta giripte sıva, 
badana işi en assrart ücretlerle 3 - 5 bin lira ??arf 
etmeden oturulacak bir ev yoktur. Ev buhranı 
başlamıştır. Burdur gibi küçük bir yerde 500 -
600 lira gibi kira ücretleri istenmektedir. Bu
nun için Devletin emniyet mensubu olan memur 
arkadaşlar dışardadır. Vali çırpınmaktadır. 4 -
5 milyon lira ile Ankara'da emniyet mensupla
rına yapılacak lojman adedinin 70 olacak yer
de 60 - 65 olmasında bir mahzur yoktur. Çünkü 
5 000 polisi tekrar lojmana kavuşturmak imkâ
nı yoktur ama, bu şekilde âfete uğrıyan bölge
lere bu gibi fonlardan 800 bin lira 1 milyon lira 
ayrılarak bunu 2 vilâyete gönderip emniyst 
mensubuna süratle lojman yaptınlırsa ve bu 
lojmanlar sayesinde emniyet mensupları yerleş
tirilirse asayiş bakımından da büyük bir vazi
fenin saklanmış olacağı kanısındayız. Bunu Sa
yın Başbakana, Sayın Sadi Koçaş'a ve yetkili
lere izah ettik, olumlu karşıladılar ve emri ver
diler. Üzülerek ifade edeyim ki, İçişleri Bakanı 
arkadaşımız bu görüşün dışındadır ve müspet 
değildir. 

Tekrar ediyorum ihale etme peşindedir, yan
lış yoldadır, kendilerini uyarıyorum ve bu 'kür

süden Sayın Hükümete duyuruyorum; vilâyet 
müşkül durumdadır, valilik müşkül durumda
dır, emniyet mensubu dışardadır. Burdur ve 
Bingöl için bu 'seneki bütçede ayrılmış olan 4 
milyon liranın tamamının Ankara^da lojman de
ğil, hiç (olmazsa bu gibi felâkete uğramış böl
gelere 1 milyon lirası ayrılarak lojman yapıl
masının en âdilâne ve memleket gerçeklerine en 
uygun bir iş olacağı kanısındayım. 

Bunu böylece belirttikten sonra çok bahtiya
rım ki, Sayın İmar ve İskân Bakanı arkadaşım 
buradalar, bütün dileklerimizi kendileri olumlu 
karşılıyorlar. Bir istirhamım daha olacaktır : 
Hükümet kararı olarak Burdur ve Bingöl âfet
leri için hafif hasarlara 750 lira, orta hasarlara 
1 500 lira yardım gibi bir fon ayrılmıştır. Orta 
hasarın asgarisi 1 500 lira âzamisi 3 000 lira de
nilmiştir. Gediz felâketinde orta harara 3 000 
lira ayrılmıştır. O günün rayicini Yüksek Heye
tinizin takdirlerine arz ederim ki, bugün asgari 
3 misli olmuştur. Vatandaşlar, her hafta oraya 
gittiğim zaman sokakta gezemiyecek durumda
yım demektedirler. 

Bugün ustanın yevmiyesi 70 - 100 liradır. 
750 lira ile bir ustayı 7 gün çalıştıramazsınız. 
Orta hasar 1 500 liradır beni mazur görün bir 
emsal vermek zorundayım; annemin bir ahşap 
evini bizzat yaptırmak zorunda kaldım. Orta 
hasar yazdılar fakat 15 000 lira harcanmıştır. 
Binaenaleyh amelenin 50 lira, ustanın asgari 75 
lira olduğu bir yerde orta hasara 1 500 lira ver
mek vatandaşın ıstırabı ile, beni mazur görün 
en hafifinden onu anlamamak demektir. Çok 
rica ediyorum, Hükümet isterse bu parayı ver
mesin, bu gerçek karşısında şehirde henüz or
ta ve hafif hasara el sürülmemiştir. İl îmar Mü
dürlüğüne yeni bir emir gönderilmiştir, halbuki 
valiler, daima her bakanlığın, Hükümetin tem
silcisidir. Valinin henüz konuya el atması müm
kün değildir. 3 - 4 milyon liralık iş için 1 mil
yon lira gönderilmiştir. Bahsettiğim gibi bu 4 
milyonluk işte 750 - 1 500 lira karşılıklarıdır. 

İmar ve İskân Bakanlığının aletlerine işaret 
ettiği bir genel baskı kitapları vardır. Sayın 
Babüroğlu arkadaşım tekrar ediyor her şeyi 
olumlu karşılıyorlar, bizzat eğilip okuduk, o ki
taba göre baksınlar, o kitabın tarifine göre Bur-
dur'a hafif hasar yoktur. Onun için şehirde he
nüz hafif hasar ve orta hasar konusunda bir el 
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uzatılmamıştır. Bunun karşısında Sayın Bakan 
arkadaşımın derhal bugün faaliyete geçeceğini 
ümitle karşılarım ve buna ciddiyetle eğileceğine 
inanıyorum. Ancak, bu para yeterli değildir. 
Biliyorum belki malî imkânsızlıklar, sıkıntılar 
vardır ama, şöyle bir yetki de verilebilir; orta 
hasan, hafif hasan kendi imkânlariyle halleden 
vatandaşlara eğer sayın bakanlık vilâyete emir 
verirse vali, hak kazanan ve kendi imkânı ile 
halleden vatandaşlara yardımda bulunmaz, mik
tar böylece artar. Ben bir formül olarak göste
riyorum; meselâ ben almıyacağım veya buna 
benzer tamir edenler almıyacaklar ama, hakika
ten kocası felçlî, kadının, hiçbir işi yok ancak 
bulaşık yıkamakla 200 lira kazanıyor, etrafın
da 3 çocuğu olup henüz çadırda ağlayan kim
seler var arkadaşlar. Bunun gibi size pek ook 
misal sayabilirm. Bu bakımdan şehir içerisinde
ki hafif hasara orta hasara yapılacak yardımın, 
vait buyurulan 4 milyonun henüz emir verilip 
1 milyonu gitmiştir, arz ettiğim gibi bu yeterli 
değildir. Yardımlar asgari 3 - 5 bin liraya çıka
rılmalıdır. Vekâletin imkânlan yoksa bahsetti
ğim gibi imkânlariyle halledenlere bu para ve
rilmesin, fakat ook muhtacolanlara bu imkân 
biraz daha artınlsın. Bunu Sayın Bakan arka
daşımın olumlu karşılıyacağına eminim. 

Ayrıca, yine Hükümetin Burdur'u teşrifi sı
rasında bizzat Başvekile ve yetkili bakan arka-
daşlanma gerek vilâyetin ve gerekse belediye
nin duyurduğu ve orada olumlu karşılanan bir 
imar fonundan belediye 3 milyon liraya yakın 
yardım istemektedir. Çünkü âfet dolayisiyle be
lediye çok müşkül duruma düşmüştür. 

Yine Sayın tmar iskân Bakanı arkadaşımla 
özel olarak yaptığım konuşmada... 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk biraz da ka
nunlara mehil bıraksak? 

FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — Sayın 
Başkanım bitiyor, bu son. Sayın tmar Bakanı 
arkadaşımla yaptığım konuşmada «bu fondan 
imkânı olmadığını, olsa mutlaka vereceklerini» 
ifade ettiler. Buna ben de inanıyorum, bundan 
hiç şüphem yok. «Bu fondan bir kuruş dahi ol
madığını» ifade ettiler. Kendilerinden ben şunu 
istirham ediyorum; bu konuda kendilerinin bil
gisi olduğu gibi Sayın Başbakan ve Sayın Sadi 
Koçaş'ın da Burdur'da konuyu olumlu karşıla-
dflclan malûmlandır. Binaenaleyh hiç olmazsa 
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başka bir fondan aktarma yahut bir kredi ile 
3 - 4 milyon liranın yerine vilâyet emriyle bele
diye hizmetlerinin görülmesi için 1 milyon lira 
yardımda bulunurlarsa eminim ki, kıymetli 
idareci arkadaşlar bunu orada 3 milyon ve daha 
üstünde bir değer kazandıracak şekilde kulla
nacaklar ve memleketin pek şok ıstıraplarına 
kısa zamanda yardımcı olacaklardır. Bu husus
ta da Saym imar Bakanı arkadaşımın mutlak 
sıkıntısı olduğunu bilmeme rağmen kendisinin 
bir formül bulacağı inancında olduğumu ifade 
eder, beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuzdan 
Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 

4. — İmar ve İskân Bakanı Selâhattin Ba-
büroğlu'nun, Bingöl ve Burdur'a bu sene perso
nel ve malî imkânsızlıklar nedeniyle arzu edilen 
hizmetleri tamamen götürmenin mümkün olma
dığına, Afetler Kanununun yetersiz olduğunu ve 
Meclislere sumdan tasanlar kanunlaştığı takdir
de arzu edilen hizmetlerin derhal yerine getiri,-
leceğine dair demeci. 

BAŞKAN — İmar ve iskân Bakanı Sayın 
Babüroğlu. 

İMAR VE ISKAN BAKANI SELAHATTÎN 
BABÜROĞLU — Sayın Başkan, Yüce Senato
nun sayın üyeleri, Sayın Kınaytürk'ün kendi
leri gibi hemşeriJİeri de ortak çalışma özellikleri 
yüksek olan insanlardır. Bakanlığımın en rahat 
çalıştığı, bakanlığımın örgütlerinin en rahat ça
lıştığı bir bölge. Bu bölgeye ne verilse az ve 
plânlarımızı, projelerimizi de ona göre yaptık. 
Sayın Kmaytürk de biliyorlar; yalnız, bu yıl 
bütün arzul adıldan hususlan tamamen götür
mek mümkün değil. Bunun bir nedeni personel, 
diğer nedeni paradır. Fakat şimdi arz edece
ğim hususları uygulayacağız : 

Bu vesile ile personel konusuna değinmeyi 
bir vazife bilirim. Şu anda Bingöl'deki arkadaş-
lanmdan aldığım telefona göre teşkilâtım çözül
mektedir. Çünkü buraya gönderdiğimiz arka
daşlar, Personel Kanununa göre yan ödemesiz 
olarak en kabadayısı 2 800 lira alan arkadaşla-
nmızdır. Bunlann Ankara'da evleri var. Çoğu, 
evvelce aldıklan maaşın altına düşmüşlerdir. 
Ankara^daki geçimi ile bir yandan uğraşırken 
bir yandan Bingöl'de çalışmanın zorluğu içeri
sindedirler. Maalesef Hükümet olarak bu arka
daşlarımızın ne yan ödemesini ne de yüzde yüze 
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kadar ödemeyi, arkadaşlarımızın bâzılarına 
tam olarak anlatıp geçirememiş bulunuyoruz, 
Bir gün evvel Senato komisyonunda da bütün 
bunları dile getirmiş olmama rağmen kanun ta
sarısı, huzurunuza benim bakanlığımın arzula
dığı şekilde gelmiye çektir. Yüce Senatonun bu 
konuda; bu konu sadece imar ve iskân Bakan
lığı konusu değildir, sadece Hükümet konusu 
da değildir. Yüksek Meclislerin bir konusudur, 
tmar ve iskân Bakanlığının ve Hükümetin sı
kıntısını anlamalarını bekliyorum. 

Şimdi, Sayın Kınaytürk'ün okullar hakkın
da buyurdukları konu bizim de üzerinde bu
lunduğumuz 16 milyon liralık bir yatırım ko
nusudur. Kendileri de biliyorlar bu 16 milyon 
liranın tümünü prefabrike sistem için sarf et
meye ben kıyamıyorum yani, buna gönlüm razı 
olmuyor. Çünkü biz Bingöl'de köylerde modern 
köye yakın - çok iddialı olmamak için modern 
köy demiyorum - birtakım uygulamalar yapa
cağız. Köy ailesinin işletmesini tümü ile kura
cağız. Bu arada okulları prefabrike biçimde ya
hut ahşap, karkas tuğla dolgu biçimde yapmak 
mümkündür. Şantiyedeki arkadaşlarım doğru 
olarak söylemişler. Biz Bayındırlık Bakanlığı, 
Milî Eğitim Bakanlığı ve îmar ve iskân Ba
kanlığı olarak acaba 16 milyonu prefabrike ile 
mi başlıyalim, yoksa bu yıl az evvel beğenme
dikleri bir ambar biçiminde olan prefabrikeler
le geçiştirip hemen muntazam inşaata mı baş-
lıyalım etüdü içerisindeyiz. Zaten bu konuşma 
üzerinden de 24 saat geçmiş bulunuyor. Yüce 
Senatodan da geçen ek ödenek tasarısında ge
rek Millî Eğitim Bakanlığı gerek Bayındırlık 
Bakanlığı 2490 sayılı Kanuna tâbi olmaksızın 
îbu paraları kullanacağına göre hemen ihaleye 
geçebilirler. Fakat hemen ihaleye geçmeleri için 
dahi projeleri bir elden geçirmeleri, bugünkü 
rayiçlere göre etüt yapmaları ve bu etüt içeri
sinde de ders dönemi başlıyor, bir gecikme ola
bilecektir ancak, öğrencinin dışarda kalmaması 
için en acele olan dersanelere prefabrike, onun 
dışındakiler için muntazam inşaata başlayıp ve 
az evvel arz ettiğim gibi bu yıl öğrencilerimizin 
biraz sıkıntıya katlanması fakat gelecek yıl da
ha muntazam özellikle nüfusu kalabalık olan 
köyler ve şehir içindeki okulların 30 sene sonra 
dahi kullanılabilecek bir biçime getirilmesi ka
naatindeyim. Bunu yarın yahut öbür gün so-
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! nuçlandıracağız. Yani, öğrenciler okuyacakları 
i yeri bulacaklardır. 

I Sayın Kınaytürk çok önemli bir konuya de
ğindiler. Hafif ve orta hasarlı konutlara 750 -
1 500 lira gibi bir yardımın gerçekten bu konut
ları teknik esaslara göre yeniden yapar gibi dü
zeltirseniz bu para, son derecede küçük bir pa
radır. Yalnız, vali beyefendi kendilerine eğer 
böyle söylemlşlerse bu noktada yanılıyorlar. 
Kendilerine Sayın Başbakan ile orada bulun
duğumuz sırada verdiğimiz talimata, bu 4 milyo
nu aşan miktardaki parayı çok esnek kullan
maları, kendi takdirlerinde kullanmaları emri
ni vermiştik. Vatandaşın eline para olarak de
ğil, Sayın Kınaytürk'ün İşaret buyurdukları 
gibi ihtiyaca göre kimi yerde 3 000 lira kadar, 
kimi yerde 1 000 liraya, kadar kimi yerde 300 
liraya kadar kullanıp fakat tahsis ettiğimiz 4 
milyonun üzerindeki bir miktarı mümkün mer
tebe geçmemesi ve işin, şantiyesinde icabına 
göre kullanılması talimatı verilmiştir. îl imar 
Müdürlüğü Burdur Valisinin olduğu gibi diğer 
valilerin de emrindedir. Bakanlığa başladığım 
zaman iller Kanununun birinci maddesi mevcu-
dolmasma rağmen, özellikle imar ve iskân Ba
kanlığı bölge teşkilâtının, onu da bırakınız 

imar iskân Bakanlığından geçici olarak ile gi
den görevlilerin dahi valiyi görmeleri ve ma
hallî idarenin başının tam otoritesi altına gir
meleri genelgemde vardır. Bu genelge zaten 
emrimde olan il imar müdürlüğüne muhasebe 
tekniği bakımın'dan gönderilmiş olan bu parayı 
vali beyin çok rahat kullanması mümkündür. 
Ve kendilerine verdiğimiz talimat da böyledir. 
Yalnız bir nokta var, dört milyonun tümünü 
birden göndermek, para harcama ve para sarfı 
tekniği bakımından mümkün olmadığı gibi ge
lir bakımından da mümkün değildir. Böyle bir 
şey düşünüldüğü takdirde 363 milyon liranın 
tümünü birden gönderme gibi bir noktaya gi
dilmiş olur ki, bte hem bu parayı temin etme 
bakımından zorluk çekeriz, hem gerekmez. 
Kendilerine bir milyon lira gönderilmiştir. Bu 
bir milyon lirayı bir kere harcasınlar. Bu za
man içerisinde de biz gelirlerimizi ve Maliyeden 

I alacağımız paraları alabilelim ve dört milyon 
lirayı da tamamlıyalım. 

I Bir hususu belirtme ihtiyacını duyuyorum, 
I Yüce Senatonun sayın üyelerinin malûmudur 
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fakat bir tekrar olacak. Âfetler Kanunu âfete 
uğramış bölg-elerdeki vatandaşlarımızın tüm ih
tiyaçlarını karşılıyacak nitelikte bir kanun de
ğildir. Kanun vâzıı yani Yüce Meclisleriniz âfe
te uğrıyan vatandaşa kısmen devletin yardımı
nı, kısmen de kendisinin iştirakini öngörmüş
tür. Kanunun yetersiz olan bâzı kısımları var
dır. O özel idarelerin ve belediyelerin kendi 
mülkü olan kamu tesisleri yıkıldığı zaman, yü
rürlükte bulunan kanun yardım yapmaya elve
rişli olmadığı için Sayın Başbakanımın şifahi 
emirleriyle bu kanunun açık ve noksan olan kıs
mının tamamlanması için üç maddelik bir ka
nun tasana hazırlanmıştır. İncelenebilmesi için 
Maliye Bakanlığına beş günlük bir süre ile ve
rildi. Görüşlerini bilderecekler ve en erken top
lanacak olan Bakanlar Kurulunda görüşüldük
ten sonra Sayın Kmaytürk'ün ve Burdur Vali
sinin şikâyet ettikleri Âfetler Kanununun elver
mediği bâzı yatırımlar için de Yüce Meclisleri
niz kabul ettiği takdirde imkân elde edeceğiz. 
Zaman kaybetmemek için İller Bankası Genel 
Müdürlüğüne şöyle bir emir de verdim : Özel 
idareler, köyler ve belediyeler İller Bankasının 
ortağı olması dolayısiyle mahallî idarelerin ka
musal tesisi, halkın hizmetine doğrudan doğru
ya ilişkin olan kamusal tesislerin projelerini 
yapmalarını ve derhal hizmete başlamalarını, bu 
arada finansman bakımıdnan yürürlükteki İller 
Bankası Kanununa göre bu kuruluşları borç
landırıp faizle bunlara kredi açmalarını, ola-

1. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Ka
nununun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 
nci maddeleriyle ek ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kaynına bir madde eklenme
sine dair kanım tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ta
rım, İçişleri, Anayasa ve Adalet, Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3 er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi 1/351; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1242) (S. Sayısı : 1631) (1) 

(1) 1631 S. Sayılı basmayazı 17.8.1971 
tarihli 102 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

ğanüstü kredi açıp hizmete başlamalarını, eğer 
kamın tasarısı Yüce Meclislerden onaylanıp çı
karsa o noktadaki borçlan o yeni çıkan kanu
na göre uygulamayı, şayet çıkmazsa bu sistem
de mahallî idareleri borçlandırarak âcil hizme-

'tin götürülmesi konusunda talimat vermiş bulu
nuyorum. 

İmar tatbikatı konusunda Burdur gibi ko
numu güzel, insanı yardımsever olması dolayı
siyle gerçekten etkiliyen bir beldede imar plânı 
tatbikatını âfet dolayısiyle imara ait yolların 
bozulmamış olsa dahi bir yardım yapılmasını 
gönlümüz çok arzu etmektedir. Fakat 20 mil
yon liralık kamulaştırma tahsisatı maalesef ta
mamen bitmiş çok cüzi bir miktan kaldığı sıra
da bu konu önümüze çıkmıştır. Bu vıl her han
gi bir yardım yapmak mümkün değildir. Bütçe
lerimiz çıktığı zaman kamulaştırma faslmdaki 
ilk miktan âfete uğramış olan bölgelerde kul
lanmak hususunda da arkadaşlanma hazırlık 
emil: vermiş bulunuyorum. 

Şimdi mahallî idareler, yani belediye ve özel 
idare bu kaynakları ile imar tatibikatma biraz 
cesaretle başlarlarsa ilerde önemli bir bütçe me
selesi çıkmadığı takdirde Bingöl'de yapılmış 
olan köylerle merkez şehri kompleksinin man
zumesini - gidildiği zaman devlet elinin değdi
ği, kısa zamanda hizmet götürüldüğü hissini 
verecek şekilde - 1972 sonunda inşallah süsle
mesi ile beraber görülebilecek şekle gelecektir. 

Saygılanmı sunarım. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. «3491 sa
yılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 7368 
sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 nci maddeleri 
İle ek 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bir madde eklenmesine dair kamın 
tasansmm tümü üzerindeki müzakereler bitmiş 
birinci maddesi kabul edilmişti. Şimdi ikinci 
maddeye geçiyoruz. 

Madde 2. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununun 7368 sayılı Kanunla değişik 
27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 27. — A) Haşhaş ekim bölgeleri 
içinde izin belgesi almadan veya belgesinde tes-
bit edilen alandan fazla yere yahut gösterdiği 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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yerlerden başka yerlere haşhaş ekenlerle bu 
yerlerde ham afyon üretenler hakkında 6 aydan 
3 seneye kadar hapis ve 1 000 liradan 5 000 lira
ya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Sayın Özer, ikinci madde üze
rinde buyurun efendim. 

HAMDÎ ÖZER (Malatya) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; konuşmakta olduğumuz 
kanunun bu maddesi cezalarla yüklüdür. Ceza
lar âdil olursa vatandaşın derdini maişetini yü
kümlü kaynaktan çıkarsa bu ağır addedilemez. 
Fakat vatandaşın geçim sıkıntısı içerisinde yu
varlanıyor, ondan sonra; ekmeği elinden alını
yor, nafakası üzerine de ceza konuyor. Türki
ye'de haşhaş ekimi yapan 42 ilimiz vardır. Bun
dan önceki hükümet bunu yedi ile kadar indir
miş ve haşhaş ekim bölgesi olarak yedi il tanın
mıştır. Bu kararnameye göre bu karara istina
den de Amerika Birleşik Devletleri ile bir an
laşma yapılmıştır. 

Yeni gelen Hükümet eski hükümetin bir uy
gunsuz kararı varsa bunu uygulamaya kendisi
ni acaba mecbur mu görüyor? Gerçek sudur ki; 
42 ilimizde haşhaş ekimi yapılmaktadır. Malat
ya dün arz ettiğim gibi engebeli bir arazidir ve 
Malatya çiftçisi birkaç dilim tarlasında ha-haş 
ekmek suretiyle ailesinin nafakasını Bağlıyabil
mektedir. Yediden yetmişe kadar aile nüfusu 
için bu ufacık tarlalar bir fabrika gibi onları 
oyalamakta ve işsizliğini önlemektedir. Şimdi 
bu topraklar bu üründen mahrum edilmekle va
tandaşlarımız açlığa mahkûm edilmiştir. Şu 
halde yarın bu aç vatandaş, «"her gün açlıktan 
ölmekten ben kaçakçılığa ve yasak ekime de
vam edeyim de yakalanırsam bir gün ölüp kur
tulayım» diyecektir. 

O halde çok istirham ediyorum, Hükümeti
mizden ve Komisyondan rica ediyorum. Bu ka
nun tasarısını geri alsınlar. Memlekette haşhaş 
ekicilerinin hepsini hesaba katarak onlara bir 
çare bulsunlar. Haşhaş ekim bölgelerini bir ka
rarname ile haşhaş ekmiyormuş gibi göstermek 
realiteyi inkâr etmektir. 

Muhterem arkadaşlar, dün burada bir hayli 
konuşmuştum. Üç yıldan beri de bu kürsüden 
Malatya'nın bu derdini dile getiriyorum. Bu 
ayıp delildir arkadaşlar, ayıp delildir, çünkü 
bizim 500 bin nüfuslu Malatya halkının bir tek 
geçim kaynağı haşhaştır. Eğer bir yasaklama 
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gerekiyorsa, beşeriyete zararlı, imha edici mad
delerin toptan yasaklanması gerekiyorsa dün de 
arz etmiştim, gayesi yalnız insanlar ile diğer 
canlı ve cansızları imha etmekte olan harb si
lâh ve gereçlerini de yasaklıyalım. Bunu yapa
biliyor muyuz? 

Ama, durmadan harbleri tahrik edenler, 
kendilerine harb silâh fabrikalarını bir döviz 
kaynağı olarak kullanırken, biz neden kendi 
köylümüzün masum nafakasını sağlamakta te
reddüde düşüyoruz, neden bu nafakamızı tesli
me kalkıyoruz? 

Muhterem arkadaşlar, belki de bâzı bölge
ler partizan veyahut da sempatizan duygularla 
haşhaş ekimi bölgesine dâhil edilmiş, bâzısı da 
bunun dışına atılmıştır. Hükümetten istirham 
ediyorum; partilerüstü bir hüviyete sahiptir, 
bu hüviyetini koruyacaktır; bundan evvel alın
mış kararları iyice incelemelidir. Nasıl oluyor 
da yüzyıllar boyu haşhaşla halkının maişetini 
sağhyan Malatya ekim bölgesinin dışına atılı
yor? Hükümetin tarafsız olması, âdil olması, 
Hükümetin yalnız bunlara istinadetmesi lâzım
dır. Kendilerini her hangi bir partinin malı ola
rak değil, Parlâmentonun malı olduklarını ka
bul etmeleri ve her zaman her tutumlariyle bu
nu göstermeleri lâzımdır. Bu, içinde' bulundu
ğumuz ortamın gerçeği ve gereğidir. 

Bu yolda, Komisyonun tasarıyı p'eri alması
nı ve bu arz ettiğim noktalar ürerinde inceleme 
yapmasını bilhassa istirham ediyor, hepinize say
gılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özer'in takririni okutu
yorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının Komis

yonca geri alınarak, Malatya ve diğer ha°haş 
ekim bölgelerinin de tazminattan faydalandırıl
ması cihetine 'gidilmesini arz ve teklif ederim, 

Malatya 
Hamdi Özer 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takri
re katılıyor mu efendim?.. 

SANAYÎ VE TİCARET BAK AHİ AYHAN 
ÇÎLÎNGÎROĞLU — Müsaade ederseniz takrir 
hakkında konuşayım efendim, 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Çilingiroğlu. | 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AYHAN 

ÇİLİNGİROĞLU — Sayın Başkan, Yüce Sena
tonun saygı değer üyeleri; dün de bu kürsüden 1 
arz etmiştim, arzu edilen husus; haşhaş ekici- [ 
lerinin bütün yurtta her hangi bir zarara uğra
mamasıdır. 

Sayın Özer'in belirttiği husus, hakikaten 
memleketimizin bâzı illerinin daha evvel haşhaş 
ekimi imkânından mahrum edilmesi sebebiyle 
oradaki çiftçiler zarara uğramışlardır. Bu 2a- [ 
ran burada bahsettiğimiz tazminat çerçevesi 
içerisinde mütalâa etmek mümkün müdür, değil 
midir? Önce bunu tartışmakta fayda var,, Taz
minat, bilfiil ekim yapan kişiye bu sırada bu 
ekimden vaz geçmesi için verilen bir miktar ola- j 
çaktır, 

Şimdi, 1970 esasına daha doğrusu bu sene
nin yani 1971 esasına göre, çiftçiye ekim yapma
dığı için uğrıyacağı zararını telâfi etmek üzere 
bir para vereceğiz. Daha evvel yasaklanan böl
gelerde aynı yılı esas almak mümkün değildir. 
O zaman, daha evvelki bir yıla inmek yani me
selâ 1965 veya 1966 senesini esas almak lasını, 
Bu noktada ciddî bir problemle karşılaşabiliriz. 
Bu problem de, tarih hususunda ne kadar geri
ye gideceğimiz sorusudur. Biliyorsunuz Türki
ye'de 42 ilde ekim yapılıyordu. Bu 42 ildeki 
ekimden mi başlıyacağız, yoksa kesimi, hangi 
ili nerede alacağız? Yalnız şu kadarım belirt
mek istiyorum ki, biz haşhaş ekimi yaptığı sı
ralarda gelir seviyesi yüksek olan, fakat haşhaş 
ekimi men edildiği için ciddî olarak sıkıntıya 
düşmüş iller - dün de aynen 3 ilin ismini söyle
miştim - Malatya, Amasya, Tokat gibi yerlerde, 
çiftçinin uğradığı bu zararların telâfi edilmesi 
için tedbirler alacağız; almak vazifemizdir. An
cak bunu, bu sırada tazminat olarak düşündü
ğümüz, - ki onun bu kanımda ^aten şu anda 
yeri yok, çünkü kanunda ekimi esasa bağlıyo
ruz - Hükümet kararnamesi ile getirilen bir hu
sustur; Hükümet kararnamesinde denilmiştir 
ki; «Eğer çiftçi önümüzdeki yıl gönüllü olarak 
ekimden vaz geçerse, kendisine bu zararın ve
yahut da ekimden doğacak olan geliri telâfi edi
lecektir.» 

Şimdi, bilfiil ekim yapmıyan bir kişiye bu
nu vermenin imkânı yok? ama demin de söyle
diğim gibi; bundan birkaç yıl evvel haşhaş ek
tiği sıralarda geliri yüksek olan, fakat bugün | 
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geliri yüksek olmıyan illerde özel olarak Hükü
met tedbir alacaktır, tedbir almak zaten vazi
fesidir. Bilmem bu husus sayın senatörleri tat
min eder mi? 

Hürmetlerimle. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Bir sorum var 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Özer. 
HAMDÎ ÖZER (Malatya) — Bu kararna

me çıkmadan önce, malûm kaçakçılık alabildi
ğine yürüyordu, çünkü ofis tarafından lâyıkiyle 
bedeli verilmiyordu. 

Halbuki bu kararname ile şimdi haşhaş eki
len bölgeler yarış halindedir. Hattâ birbirin
den haşhaş alıp, bir an evvel fazla miktarda 
ofise teslim ediyor ki, tazminatını ona göre al
sın. Eğer bu tazminat hakikaten adilâne yapıla
caksa; 1964, 1965 yılında, bu 42 il ne zaman 
ekim yapıyorsa, onu o zamanki teslim ettikleri 
miktar hesaba katılarak tazminat ona göre ve
rilmelidir. Yoksa, şimdi 7 il alabildiğine afyon 
teslim etmek için yarışa geçmişlerdir. Ondan ön
cekiler de 80 lira fiyat verildiği için kilosunu 
200 liraya dışarı satmak mecburiyetinde kalı
yorlardı. Acaba Sayın Bakan arkadaşımız bu
nu nazara alıyorlar mı? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYÎ VE TİCARET BAKANI AHYAN 

ÇİLİNGİROĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
Sayın Özerin söylediği hususlar gerçekten hak
lıdır. Bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi geçen yıl
lara nazaran çok daha fazla alım imkânını bul
muştur. Ancak, bu alım imkânı sadece yasak
lama tedbirinden ileri gelmemiştir. Dün de arz 
etmiştim, ofis bu yıl geçen yıla nazaran % 70 
kadar yüksek bir fİ3̂ at verdi. Ayrıca çok yeni 
bir tatbikat getirdik; bu da, çiftçiye % 50 nis-
betinde avans vermekti. Biliyorsunuz bizim 
çiftçimiz genel olarak kredi imkânlarından yok
sun bulunur ve bazan mahsulünü daha idrak et
meden evvel satar. Bu da tabiî, Sayın Özerin 
söylediği gibi. kaçakçıların işine yarardı. Buna 
mâni olmak için peşin % 50 avans vermek su
retiyle mahsulünü almak istedik. Gene dün arz 
etmiştim; bu yıl çiftçinin ayağına kadar gittik. 
40 ilâ 50 kadar vasıta ile afyon ekim bölgele
rine geniş bir kadro sevk ettik ve bütün beyan
name vermiş kişilerin arazilerini ziyaret etmek, 
kendileriyle temas etmek imkânını bulduk. Bu 
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suretle alımlarımız zaten normalin üstünde yani 
geçen yıllardakinin üstünde oluyordu. Bu ara
da tabiî yasaklama kararnamesinin çıkması, ay
rıca tazminatın da bir teşvik unsuru olarak çift
çinin ofise teveccüh etmesini artırmıştır. 

Şimdi, 5 sene evvel böyle bir karar alınsa 
idi, birtakım faydaları olurdu, ama 5 sene ev
vel böyle ıbir karar alınmadığı için bu nokta
dan tekrar dönüp, 5 sene evvelki bu hususu tas
hih etmek imkânı maalesef mümkün olamaz. Şu 
sebeple olamaz; burada fiilî bir ekim var, bu 
ekimi satmalıyoruz ve diyoruz ki; gelecek yıl 
sizin burada ekmeye hakkınız var, fakat ekmez
seniz ben size ekmiş gibi muamele yapacağım. 

Bunun yanında, gene arz ettim, 7 il için 
tazminat sistemini bu şekilde uygular iken, di
ğer iller için Hükümetin özel olarak tedbir al
ması bahis konusudur, ancak Hükümetin 1965 
esasına göre bir tazminat vermesi bahis konusu 
olsa o zaman karşı sual şu olacak; «Neden 1965 
te meselâ 1959 değil, veyahutta 1953 değil. Yılı 
seçmek için objektif bir esas olmak lâzım. 

Tarihte haşhaş konusunda geriye doğru gi
dersek, Türkiye'nin durumu şöyle bir farklılık 
arz eder; hatırlıyacaksınız Türkiye'de bir sa
manlar, bilhassa Toprak Mahsulleri Ofisinin 
elinde çok büyük stoklar olduğu için ciddî bir 
problemimiz bu stokları eritmekti. Bunu hatır-
hyacaksınız, haşhaş her zaman bu durumlarda 
değildi. Demekki tarihte geriye doğru gidip, 
her hangi bir noktadan başlayıp o yıllardaki 
çiftçilerin de zararını telâfi edelim demek, şim
di bizi zannederim çok güç bir karar noktasına 
getirir. 

Bunun için müsaade buyurursanız, tazmina
tı 1971 esasına göre ve dediğim sebeplerle fiilî 
ekime müsaade edilen yerlerde vereceğiz, fakat 
bu arada daha evvelden haşhaş ekmekte oldu
ğundan geliri yüksek olan, fakat bugün bu im
kândan mahrum edildiği için toplu olarak ge
liri düşen illerde çiftçiye daha yüksek gelir se
viyesi sağlamak için tedbirler alacağız ve önem
li başka bir nokta var; tazminatın şahsiliği me
selesi, çünkü şu anda bahis konusu olan 7 ilde 
bilfiil ekim yapan, beyanname vermiş kişilere 
tazminat vereceğiz. 1965 yılma ve başka bir ile 
indiğimizde o zaman şu sual çıkabilir; ben 1 se
ne evvel haşhaş ekiyordum, tesadüf 1965 te ek
medim, şimdi neden 1965 te ekenlere veriyorsu
nuz da 1964 te ekenlere vermiyorsunuz? Haki

katen orada objektif olarak karar almakta ciddî 
bir güçlüğümüz olur, ancak bu illerin toplu ola
rak gelir seviyelerini yükseltmek için yapılması 
gereken yatırımlar, alınması gereken tedbirler 
konusunda bir hareket yapılabilir ve Hükümet 
bunu yapacaktır. Bilmem tatmin edebildim mi?. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Komisyon tasarıyı geri alma 

takririne katılıyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ ORAL KA-

RAOSMANOĞLU (Manisa) — Arz edeyim efen
dim. 

Sayın Başkan, önergede ileri sürülen husus
lara bizatihi hak vermemek elden gelmemekle 
beraber, Sayın Bakanın verdiği izahat muvace
hesinde, prensibolarak bu önerge lehine oy kul
lanmamıza imkân olmamakla beraber, 1970 se
nesi afyon tahdidi baz olarak alınmış ve yapı
lan anlaşmalar ve en son 1970 senesi esaslarına 
göre 7 ilde inhisar ettirilen tahditler muvace
hesinde tazminat esası derpiş edilmiş bulunmak
tadır. 

Yalnız Sayraı Bakan haklı olarak, daha ön
ce vâki afyıon ekimi esaslarına göre işin için
den salim bir yolla çıkılmasına imkân olmadı
ğını belirtmişlerdir. Bununla beraber 1970 se
nesine kadar haşhaş eken ve daha önce tahdide 
taJbi tutulanı - 1965 den itibaren - haşhaş eki
cilerinin de mağdur olmamalarını temin etmek 
'bakımından gereken müessir tedbirlerin ittihaz 
edileceğini ifade buyurmuşlardır. Biz de bu 
ifade muvacehesinde kanun metninin her haıngi 
Jbir değişikliğe tabi tutulmaması taraftarıyız. 
Katılmadığımızı arz ederiz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon tak
rire katılmıyorlar, takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmemiştir. 

2 nci madde ile 3 ncü madde arasına gir
mesi gerektiğini zannettiğim bir «ek madde 1» 
takriri var, okutuyorum efendim : 

iBaşkanhğa 
Aş ağlıdaki metnin ek madde 1 olarak ka

nun metnine ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Ankara istanbul 

Yiğit Kölker Halûk Berkol 
İzmir 

Mümin Kırk 
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Ek Madde 1 : 
Bu kanunimi 1 nsi maddesine tevfikan Ba

kanlar Kurulunca haşhaş ekilecek ve ham af
yon üretilecek yerlerin tesbiti ve yasaklanan 
yerlerde ödenecek tazminattan 1985 yılı başın
dan itibaren tahdide tabi tutulmuş bulunan 
müstahsıllarda talıclitden bir evvelki yılda tes
lim ettiği ham afyon miktarına göre aynen is
tifade ederler. 

BAŞKAN — Takrir sahipleri?.. Yok. 
Hükümet ve Komisyon takrire ne diyorlar 

efendim? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AYHAN 

ÇİLİN CİRO ĞLU — Sayın Başkan, bu takrir de 
biraz evvel konuştuğumuz takrirle aynı istika
mettedir. Daha evvel arz ettiğim gibi bu ka
nunda zaten bir tazminat konusu bahis konusu 
değildir. Tazminat bir hükümet kararıdır. Bu
nu, ben Hükümete bir ts^kin olarak alıyorum 
ve biraz evvel de söylediğim gibi daha önce 
haşhaş eken vilâyetlerimizin uğradığı zararı 
önlemek, iisrde zaten haşhaş ekimi veya bu 
konulardaki tazyikleri de hafifleteceği bir hu
sus olacaktır. Bu suretle bu meseleyi halletmek 
mümkündür. Bu bakımdan takrire katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Yani kanun metnine girmesi
ne lüzum olmamakla beraber biz bunu tatbi
katta aynen nazarı itibara alırız diyorsunuz, bu 
sebepten metne katılmıyorsunuz. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI AYHAN 
ÇÎLİNG-İROĞLU — Evet. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor?. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ OEAL KA-

BAGSMANOĞLU (Manisa) — Sayın Başkan, 
elimizde bulunan tasarı haşhaş ekiminin esas
larını tesbit etmektedir. Esasen mevcut mev
zuata ve beynelmilel anlaşmalara göre haşhaş 
ekimi her ne kadar yasak edilmiş ise de millî 
egemenliğimizi gerektirdiği, millî menfaatleri
mizin icahettirdiği, millî ekonomik yararları
mızın gerektirdiği hallerde haşhaş ekimine her 
hangi bir suretle, şu veya bu saüderle yeniden 
Yüksek Bakanlar Kurulu tarafından karar ve
rilmesi mümkün olduğuna göre. bence Sayın 
Bakan da daha önce haşhaş ekilen sahalardaki 
zürranm ve müstahsilin haklarının korunması 
yolunla vâki konuşmaları bir telkin olarak itti
haz ettiklerine göre şimdilik katılmaya bir lü
zum görmüyoruz. Aynan çıkmasında fayda mü
lâhaza ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. 

Takriri aylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Takrir kabul edil
memiştir. 

ikinci maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz 
ediyorum, Kabul edenler... Kabul Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 7368 sayılı Kanunun ek 2 ve 
3 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Ek Madde 2. — Tesbit ve ilân edilen yerler
de haşhaş ekimi ve afyon üretiminin kontrolü 
ve izin belgesi işlerine ait uygulamalar, Toprak 
Mahsulleri Ofisi tarafından yapılır. Bu işlerin 
görülmesinde ilgili Resmî kuruluşlar, Toprak 
Mahsulleri Ofisinin talebi halinde yardımda bu
lunur. 

Haşhaş ekimi, afyon üretimi ve imalâtiyle 
ilgili etüt, arattırma, eğitim ve kontrol çalışma
larında kullanılmak amaciyle ayrılan uluslara
rası fonlardan ve yapılacak iç ve dış yardımlar
dan Toprak Mahsulleri Ofisi yararlanır. 

Ek Madde 3. — Bu kanun hükümlerinin 
uygulanmasına ilişkin yönetmelik, kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay 
içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ha
zırlanarak çıkarılır. 

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

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

Madde 4. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununa aşağıdaki ek madde eklen
miştir. 

Ek Madde 4. — Bu kanunun yürütülmesin
de, 1918 sayılı Kanunun 6846 sayılı Kanunla 
değişik 60 ncı maddesinin (B) bendi hükmü 
uygulanmaz. 

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

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

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
] edenler.,. Kabul etmiyenler... Kabal edilmiştir. 
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Madde 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu, yürütür. 

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

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

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz 
istiyen sayın üye var mı?. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI AYHAN 
ÇİLİNGİROĞLU — Teşekkür etmek istiyorum. 

BAŞKAN — O, sonra efendim. 
Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz is-

tiyem sayın üye var mı?.. Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Tasarı kanunlaşmıştır. 

Buyurun Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Çilingiroğlu. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI AYHAN 
ÇİLİNGİROĞLU — Sayın Başkan, Yüce Sena
tonun saygıdeğer üyeleri; lütfettiniz, ciddiyet
le, telkinlerinizle, tavsiyelerinizle Hükümete 
ışılk tuttunuz; bu kanun milletimize çiftçimize 
faydalı olacaktır. 

Bu arada biraz evvel söylediğim, dün de 
söylediğim hususları teıkrar teyidetmek iste-

Tim. Bu kanunun uygulanmasında Hükümet 
olarak afyon ekiminin yasaklanması ve nizama 
alınmasında Türk çiftçisinin hiçbir suretle za
rara uğramaması birinci gayemiz, prensibimiz 
olacaktır. 

Ayrıca, bu kanunun gerekçesinde birkaç 
husus vardı k i ; buna sayın senatörler de dik
kati çekmişlerdi. O konuda ben de konuşmak 
ihtiyacını hissettim. Kanunun gerekçesinde ya
saklanmanın bir başka dostumuzla yaptığımız 
bir anlaşma gereğince olduğu ifade edilmek
tedir. 

BAŞKAN — Sayın Bakam, artık zati mese
leye girmeden teşekkürü icabettiren cümleleri
nizle bitirmenizi rica edeceğim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI AYHAN 
ÇİLİNGİROĞLU (Devamla) — Hayhay efen
dim. 

Onu tasrih etmek istedim. Sayın Başkan, 
müsaade buyurursanız bu şüphesiz tarihî bir ve
sika olduğu... 

BAŞKAN — Çünkü, kanunlaştı artık. Onun 
için zati meseleye girmeden teşekkürlerimizi bil
dirmenizi rica edeceğim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI AYHAN 
ÇİLİNGİROĞLU (Devamla) — Hayhay. 

DİSİPLİN CEZALARI 

1. — T ah iı Üye Kâmil Karavelioğlu'na ve
rilen iki ihtar cezası. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Sayın Balkanın sözüne tahdit mi koyuyorsunuz 

Y. ZİYA AYRIM (Kars) — Siz ne karışı
yorsunuz. 

BAŞKAN — Siz ne karışıyor-sunuz? Siz ne 
karışıyorsunuz Başkana? 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Ben üyeyim konuşurum. 

BAŞKAN — K arış am azısınız. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Ben konuşurum. 
BAŞKAN — Karışamazsınız, karışamazsınız. 

Oturun yerinize. 
Oturun yerinize. Oturun yerinize. (Kâmil Ka-
ravelioğlu'nun anlaşılmıyan bir müdahalesi) 
Size ıbir ihtar veriyorum, oturun yerinize, 

Buyurun efendim. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Herkese karışıyorsunuz, herkese karışıyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Ben burada toplantıyı tüzük 
gereğince idare etmekle vazifeliyim. Zatıâliniz 
karışmayın. Bir ihtar daha veriyorum zatıâlini-
ze. 

Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AYHAN 

ÇİLİNGİROĞLU (Devamla) — Hükümetimizin 
getirdiği... 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
İsterseniz 8 tane verin. 

BAŞKAN — Hissiyatınızı başka yerde or
taya koyun. Hissiyatınızı burada ortaya koyma
yın. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Olmaz öyle şey, herkesin istediğinizi söylemesi
ni istiyonsumuz. 
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BAŞKAN — Ben burada vazifeliyim, çok 
rica ederim karışmayın. Müdahale etmeyin, çok 
istirham ediyorum müdahale etaneyin. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Vazife şekle taallûk eder. 

2. — Çay Kurumu kanunu teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Malî ve İktisadi İsler, Tarım ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 2/36; C. Senatosu 2/332) (S. Sayı
sı : 1652) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 
kısmında bulunan Çay Kurumu kanunu tasara-
sımm müstaceliyeti sefoeıbi ile gündemde mev
cut bütün islere takdimen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komiryon Sözcüsü 
Rize 

•Oamam Mecdi Agusn 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul eitmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lütfen HükümeJt ve Komisyon yerlerini al
sınla. 

Çay Kurumu kanunu teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve iktisadi işler, Tarım ve Büt
çe ve Plânı komisyonlarından beşer üye alınmak 
suretiyle kurulan geçici komisyon raporu. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza 
arz ediyorum. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş tir. 

Teklifin tümü üzerinde söz istiyen var mı?.. 
Sayın Hazer, Sayıcı Atalay, Sayın Ayrım, Sa
yın Hocaoğlu. 

Sayın Hazer?.. Yok. Sayın Atalay, buyuru
nuz. 

(1) 1652 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

18 . 8 . 1971 O : 1 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI AYHAN 

ÇİLİNGİROĞLU (Devamla) — Hükümetimizin 
getirdiği bu kanun reylerinizle kanunlaşmış 
ve millete faydalı olacaktır, tekrar teşekkür 
ederim. (Alkışlar) 

İŞLER (Devam) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Uzun yıllardan 
beri özlemi çekilen çay üretimi ile ilgili bir ku
rum nihayet kurulmak üzeredir ve bunun için 
bir yasa gelmiş bulunmaktadır. Türkiye tarı
mı için ve tarımın bir kesiminde çalışan, özel
likle çay üretimi ile uğraşan insanların kaderi 
üzerinde büyük ve geniş çapta yetkisi olacak 
böyle bir kurumun kurulmasını gönülden teb
rik etmek ve bu uğurda çaba sarf edenleri teb
rik etmek gerekli ve yerindedir. 

Ancak, gönül isterdi ki; böyle bir kurum 
kurulurken tam kurulabilse idi, isabetli hü
kümleri bünyesinde getirileibiîse idi, noksanları 
olmasa idi, böyîle bir durumda gelmiş olsa idi 
şüphesiz M söylenecek sözler de daha az, eleş
tirilen daha kısa olur idi. Fakat, tetkik elliği
miz zaman göreceğiz M; bâzı yanlış hükümleri 
bile bu teklif bünyesinde getirmektedir. Bu biraz 
da bizim komisyonlara raci olacaktır. Mesele, 
kurumun teşekkülünde önemli rolü oyaıyaeak 
yönetim kurulu, Millet Meclisinin kabul ettiği 
metinde 440 sayılı Yasaya uygun olarak 6 ki
şiden kurulurken bizim komisyonumuzda bu 
9 kişiye çıkarılmıştır. Aslında 8 kişiye çıkar
mışlardır; ama kendileri bile hesabımı yapama
mışlardır, 9 demişlerdir. Şunun için ifade ©di
yorum; 10 ncu maddeyi okursak görürüz ki 
genel müdür ve muavinleri 3 kişi, Maliyeden 
bir Mşi, 4 eder, Gümrükten bir Mş:, 5 eder. Ta-
nmdam bir 6, Çay üretimi 7, Ziraat Odaları 8 
etti... 

O. MECDİ AGUN (Rize) — Orası yanlış
tır, tashih edilmemiş. Müstahsil üye ikidir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hayır, hep
si birer üye yazılıdır. Birer üye, birer üye, bi
rer üye. Ama bunun yazılması orada öyle olabi
lir, bize dağıltılan metni okuyoruz. 

'BAŞKAN — Sayın Agun, bittikten sonra 
hatalı olduğunu beyan edersiniz, zapta girer. 

4. — GÖRÜŞÜLEN 
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SIRRI ATALAY (Devamla) — Hatayı her 
halde ben bilecek değilim. Benim elimdeki 
metne göre ifade ediyorum. 8 kişi oluyor; 
(halbuki bir yerinde 9 kişi yazmaktadır. Eğer 
(bir tabı hatası ise şüphesin ki, ancak mem
nun olurum. 

İfade «ittim, 440 sayılı Yasa iktisadi Dev
let Teşebbüslerinin genel çerçevesini çiser ve 
istikameti gösterir. Orada yönetim kurulları
nın 6 üye ile kurulmasını öngörür. Bilir mi
siniz, hesaplandığı zaman bizim İktisadi Dev
let Teşebbüslerinde yönetim 'kurulunun bir 
üyesinin yıllık olarak Devlete yükümü as
gari olarak 150 bin liradır. Şimdi, anakanıın 
ve çerçeve 6 yi öngörürken 9 a çikarıp 3 
tane ilâve ile asgari olarak bu kuruma 509 
bin liralık bir yükümü, bizim komisyonumuz 
Millet Meclisinden farklı olarak ilâve olarak 
getiriyor. Gerekçesini öğrenmek mümkün mü
dür, nedir? Yönetim kurulur.u 6 dan 9 a 
çıkarırken Ziraat Odalarından bir üye ve cay 
üreticileri yardımlaşma kooperatiflerinin ku
rulacakları düşünülmüş... Halihazırda Türki
ye'de "böyle bir kooperatif yok. Kooperatif
ler ileride bir teşekkül haline gelecekler do, 
bir birlik kuracaklar da bu birlikten bir üye 
buraya alınacaktır. Kim? üre ticibrin yar
dımlaşma kooperatifleri. Üretici yardımlaşma 
kooperatifleri birbirine yardım kooperatifle
rinin Çay Kurumuna, yönetimine iştiraki 
anaçerçeve istikametinde yatırıma ve sınai 
teşkiline uygun bir felsefe ile bağdaşamaz. 
Çünkü, yardımlaşma üretici kooperatiflerinin 
birbirine yardımı ayrıdır. Komisyon «Çay 
ürünü ile uğraşan kooperatif birliklerinin ara
larından seçecekleri bir üye» deseydi, bera
ber olmamaya imkân yoktu. Gönülden teb
rik ederdim, kooperatife iştirake imkân kı
lacak bir yolu getirdiği için. Ama böyle 
değil, çay üreticileri yardımlaşma koopera
tifi... Üreticilerin yardımlaşma için kendi ara
larında kuracağı bir kooeratif oluyor da, ni
çin çay üreticileri kooperatifleri birliğinin 
kendi arasından seçeceği bir üye olmuyor? 

Bütün bunlar israfa, bütün bunlar poli
tikaya ileride yol açar. 

Demin de söylediğim gibi özlemini çekti
ğimiz kurum ve yasa yerine bünyesinde ken
disi mahzurları getiren yaralı bir kurum ku
rulmuş olur, 6 yerine 9 u kabul etmekle. 

Millet Meclisi metninde mevcu dolan ve tek
liflerinde öngörülen işçilerin aralarından çı
kacak bir yöneticiyi niçin bizim komisyo
numuz acaba ortadan kaldırıyor? Onun ye
rine de ziraait odaları getiriliyor. Asıl çay 
üreticileri zaten temsil ediliyor, artık buna 
lüzum yek. Asıl bu fabrikaların veyahut 
müesseselerin, tesislerin içerisinde emeği 
geçen insanların temsili gerekirken bizim 
komisyonumuz bunu çıkarıyor, bunun yeri
ne fazladan diğer üç tane üyeyi getiriyor. 

Şimdi aslında kurumun Tekel Bakanlığı
na bağlanmasından da yana olmaya imkân 
yoktur. Kurumun Tarım Bakanlığına bağlı 
olması gerekirdi. Aslında çay üretimi: önem
lidir. Tekel Bakanlığının, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığının cay üretimindeki yeri ve öne
mi ancak sınai bir müessese olarak çay fab-
rikalariyle ve kısmen bir alıcı olarak fiyatta 
nâzım rolünü, oynadığı zaman olma::ı gere
kir. Yoksa kurumun, çay üretimini dsstek
lemek ve Türkiye tarımında önemli rolü ola
cak çay ürelticelerinin kalkınmalarını sağ-
lıyaeak ve çayı gerçekten Türkiye'de millî 
gelirde payı olan ve geniş bir halk kütlesi-
nin kalkınmasının bir vasıtası olacak bir üre
tim seviyesine getirebilmek için, Tarım Ba
kanlığına bağlı olması gerekir. Ama bana 
diyeceksiniz ki, Tanm Bakanlığı zaten ge
niş bir Bakanlık. 

Belki bilmezsiniz, bu teklifi ben kendi 
kendime eleştireyim, Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu kurulması kanun teklifini biz ha
zırlamıştık. Şimdi Bakan olan kıymetli arka
daşımız da o zaman Komisyon Başkanı i:1:'. 
İyice hatırlarlar müdafaasını yaptığımız za
man Tarım Bakanlığına bağlı olmasını, ki, 
benim teklifimdir, savunmuştum. Bugün emin 
olun Tarım Bakanlığına bağlı olmasından şi
kâyet edenlerden biriyim Türkiye Süt En
düstrisi Kurumunun. Ama bu müessesenin Ta
rım Bakanlığına bağlı olma felsefesinden mi 
geliyor, yoksa düzenin işleyişinden mi gel
mektedir? Mühim olan konu bu. Kendi ken
dimi burada eleştiriyor ve tenkid ediyorum. 
Tarım Bakanlığı çeşitli umum müdürlükleri 
ve büyük müesseseleri bünyesinde saklıyan ve 
bugüne kadar bünyesi içerisinde hayvancılığı' 
geliştirme müsteşarlığı bile kurmıyan bir bün-
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ye iken bir de çay kurumunu eklemek... Ama 
bünye almıyor diye asıl istikametinden uzağa 
götürmeye de imkân yoktur. Mesele iyi iş
leyiş tarzı içerisinde Tarım Bakanlığına bağlı 
olması gerekir. Ama Süt Endüstrisi Kuru
mu gibi Tarım Bakanlığına bağladığınız za
man da Tarım Bakanlığının dağınık hüviyeti içe
risinde müesısiriyeti görülmiyeceği bakımın
dan nereye bağlanması gerekir şeklinde 
bir soruya Sanayi Bakanlığı mümkün değil 
midir demek gerekir. Gerçekten işlenmesi yö
nünden çayın sanayi hüviyeti mevcuttur, ti
cari politikası mevcuttur ama, bir de tarım 
hüviyeti mevcuttur. Böylesine dağınık ve 
çeşitli karakteri olan bir konudur. Bu 
yönüyle Sanayi Bakanlığında mı, Tarım Ba
kanlığında mı, Gümrük ve Tekel Bakanlığında 
mı? Ama en iyi teşhis, isabetli bir görüşle 
tatbiki gerekir. Bu görüş Tarım Bakanlı
ğında mı olacaktır, Sanayi Bakanlığında 
mı olacaktır, Gümrük ve Tekel Bakanlığında 
mı olacaktır? Henüz ben bu hususta kesin 
bir şey söylemiyorum. Çünkü nereye bağlar
sanız bağlayın bir müddeit sonra şikâyet
ler bağlıyacaktır, bir müddet sonra başa
rısızlığın hepimiz şikâyetçisi olacağız. Bu ba
kımdan gönlümden Tarım Bakanlığına da 
bağlanması hususunda büyük bir şey göremi
yorum, kendim de büyük bir ferahlık içe
risinde illâ Tarım Bakanlığına bağlansın di
yemiyorum. Ama Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
ile ilişkilerini de pek isabetli görmüyorum. 
Sanayi Bakanlığı ile de ilişkisi var. Ama 
hangi bakanlık bünyesi içerisinde acaba bu 
kurum daha başarılı olur? 

Mevcut düzen içerisinde baktığım zaman 
işleyişinde pek büyük isabet göremiyeceğim 
için o zaman hangisi içerisinde olursa olsun, 
hangisine bağlanırsa bağlansın bir ümitten, 
acaba vuslat bu baharda mı diye bu konuyu, 
bu müesseseyi bu bakanlık daha mı işletir 
şeklinde bir tereddüdü ifadeden daha ileri gi-
demiyeceğinı. Ümidederiz ki, Gümrük ve Te
kel Bakanlığı değil de, ya Sanayi yahut Tarım 
Bakanlığına bağlı olur. 

Bunu ifade ederken Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı bu müesseseyi, bu kurumu iyi yö-
netmiyecek şeklindeki bir itirazımdan do
layı değildir. Asıl meseleye inine yönün-

| dedir. Asıl hizmetin görülmesi, üreticilerin 
hangi bünye içerisinde daha çok kalkınabi
leceği ve sanayiin, çay sanayiinin daha dü
zenli olarak gelişme seyrini takibetmesi yö-
nündendir. Yoksa bakanlar veyahut bakan
lıklarla elbette ki, bunun her hangi bir şe
kilde endişe ile ilişiği mevcut değildir. 

Kuruluşun merkezi yönünden de yine bi
zim komisyonun isabetli bir görüşe bizi götürme
diğini ilâve etmek istiyeceğim. ikinci Mecli
sin daha dikkatli, daha isabetli olması gere
kirken ve birçok konularda İkinci Meclis olan 
Cumhuriyet Senatosunun bu hususta dikkatli 
davranmasını gördüğümüz halde, bu kanun
da üzülerek ifade ediyorum, ben Millet Mec
lisinin metnini birçok maddelerde daha isa
betli görmekte ve ondan yana oy verime ve 
onların kabulü için önerge vermek istikâme
tinde hareket edeceğim. 

Şimdi çay kurumu kuracağız. Merkezini 
bir vilâyet olarak bizim komisyonumuz al
mış. Sanırım Millet Meclisi bu yönde değil
dir. Merkez Ankara'dır, ilgili olduğu bakan
lık Gümrük ve Tekel Bakanlığıdır. Bizim ko
misyonumuz bunu bir başka ilimize almış, 
Ankara'nın dışında bir ilimize almış ve ba
kanlık olarak Gümrük ve Tekel Bakanlığını 
'almıştır. 

Şimdi bir vilâyetimizde kurulmasının el
bette ki, o vilâyetin gelişmesi yönünden fay
dalan vardır. Elbette ki, Türkiye Süt En
düstrisi Kurumu Kars'da kurulsaydı süt fab
rikası Kars'ta daha önce kurulurdu, daha çok 
Kars için fayda temin ederdi. Ama Türkiye 
Süt Endüstrisi Kurumu kurulurken kanun 
teklifinin yapıcısı olarak benim aklımdan 
geçmemişti veyahut komisyonda bulunan sev
gili hemşehrim Karslıların da kendi vilâyet
lerinde olsun diye akıllarından geçmemiş idi. 
Yani meseleleri biz illerimizin hudutları ve 
onların yararlarının dışında objektif olarak 
görmeye ve ölçmeye mecburuz. Bu sebeple 
Türkiye Çay kurumunun merkezinin Karade
niz sahillerinde bir il yerine, dikkat buyurun 
ne kadar objektif konuşuyorum, Ankara ol
ması yerinde ve isabetli idi. Nitekim Millet 
Meclisi de merkezinin Ankara olduğunu ifa
de etmiştir. 

Bizde 150 civarında olan iktisadi Devlet 
Teşekküllerinin genel merkezleri bir veyahut 
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ikisi istisna edilirse, bir veyahut iki adedi | 
istisna edilirse başkenttir, yeni Hükümet mer
kezidir. Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlı 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü umum müdür
lük olarak bir istisna teşkil eder, istanbul'
dadır. Bir iki müessese hariç, Türkiye'de 
% 98 oranında İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
merkezi Ankara'dır. 

iBir defa bu prensip olarak gelmiştir. 
İkinci noktai nazar da, mahallî rekabet

lerin, mahallî çeşitli sebeplerin uzağında ol
ması gerekir kurumların genel merkezleri
nin. Bunun sayılmıyacak kadar çok fay
dası vardır ve kurum merkezi Ankara'nın dı
şında bir ilde kurulduğu zaman ileriki yıl
larda göreceksiniz en çok şikâyet edenler 
bunu istiyenler olacaklardır. 

Bu sebeple kurumun merkezinin Ankara 
olması gerekir. Ankara'nın dışında tercih-
siz olarak, yani bir tek ilin alternatifi olma
dan koıiriisyonumiız bir ili getirtmektedir. Ben 
inandırıcı gerekçelerini öğrenmek isterim 
iKomisy ondan. 

Bütün bu mahzurlarına ve eleştiri konusu 
ettiğim bu hususlarına rağmen kurum şüp
hesiz ki, Türkiye'nin kalkınmasında büyük I 
bir rol oynıyacaktır. Gecikmiştir, gelen şek
liyle değil ama değiştirilirse, daha iyi bir 
şekil verilirse Türkiye'miz için büyük bir 
merhale içerisinde önemli etkisi olacak bir te
şebbüstür. Teşebbüste bulunanları, yasanın I 
çıkmasından emeği geçen komisyonları bu I 
bakımldan şükranla kaydetmek yerinde olur. I 
Mülâhazalarımın komisyonu da ve Sayın Ba- I 
kanı da dinledikten sonra önergeler olarak I 
Yüksek Heyetiniz huzuruna getirecek ve de- I 
ğiştirmelerde desteklemenizi rica edeceğim. I 

'Saygılarımla. I 
BAŞKAN — Sayın Ayrım. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Muhte

rem arkadaşlar; yurdumuzun 4 vilâyetinde eki- I 
mi yapılan fakat hemen hemen bütün Türk I 
halkının günde asgari üç defa sofrasında bu- I 
lunan çay ekiminin daha iyi bir şekilde ge- I 
tirilmesi, işletilmesinin daha standart ölçü- i 
lere göre yapılması ve çay nev'inin ıslahı ba- I 
bında kurulması düşünülen kurıımi hakkındaki I 
kanunun huzurumuza gelmesinde geç kalın- I 
makla beraber, bilhassa çok önemli bir döviz | 

I kaynağımız olacak çayın ıslahı için sarfe-
diılen çabaları memnuniyetle karşılırken bu 
hususta bâzı noktalara temas etmek mecburi
yetindeyim. 

Muhterem senatörler, çay ziraati yurdu
muzda 1930 yıllarında başlamış, fabrika an
cak 1946 yılında açılmıştır. Zamanın hükümet
leri o zamanlar diğer vilâyetlere nazaran çok 
fakir olan, bilhassa Rize Vilâyetimizde çayın 
biran evvel üretimini geliştirmek için o mm-
taka halkına ucuz fiyatla yemeklik hububat 
temini suretiyle bir destek ve teşvik yapmak 
suretiyle çay ziraatine geçilmişıse de maalesef 
şimdiye kadar şunu samimiyetle ifade ede
yim ki, bu son yıllarda bilhassa Doğu vilâyet
lerinde artık Rize Vilâyetimizde yetişen çay
lar sofralarda bulunmamakta, hattâ kaçak 
çaylar Ankara'ya İstanbul'a, Türkiye'nin her 
tarafına yayılmış bulunmaktadır. 

Şimdi, bu kanunun gelmesindeki maksat, 
biran evvel bunu ıslah etmek ve hele Ortak 
Pazara girdikten sonra, bizim için mühim 
bir döviz kaynağı olan çaylarımızı kaliteli hale 
getirmek mecburiyetindeyiz. 

Her ne kadar araştırıcıların raporlarından, 
Rize'de ve civar vilâyetlerde yetiştirilen çay
ların kalitesinin, dünyanın en iyi kalitedeki 
çayların kalitesine uyduğu beyan edilm'ekte 

I ise de, fiiliyatta, işletmecilikte, fabrikasyon ha
talarında, muhafazadaki noksanlıklar sebebi 
ile bugün hakikaten çay mı istihsal ediyo-

I ruz, ot mu istihsal ediyoruz diye bir endişenin 
I içerisindeyiz. 

I Bilhassa çay ziraatinin gelir dağılımı ba-
I kınımdan bu bölge halkına âdil ölçüler nis-
I betinde gelir dağılımı yapmak suretiyle çok 
I büyük faydalar sağladığı meydandadır. 
I Benim yegâne temennim şudur ki; haki-
I kaltem ileride bilhassa ihraç metaı olması se-
I bebi ile, bu çay üretimini fazlalaştırırken 
I bir taraftan da kalitenin bozulmamasını te-
I min etmek gerekir. Muhtelif rivayetler söy-
I lenmektedir. Burada hakikaten Tekel Bakan-
I lığında da hatalar vardır, ekicide de hatalar 
I vardır. 
I Ben Rize'yi görmedim. Fakat meslek-
I daşlarımdan edindiğim kanaat şudur ki; bu 
I bölgede müstahsildir bir taraftan da kantar 
I memurudur, hem müstahsildir hem eksperdir, 
j hem müstahsildir hem memurdur. Bunlara bu 
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Ikanunda bir şekil vermek lâzımgelirdi. Bu 
noksanlık vardır kanunda. 

Benden evvel bir arkadaşımın da temas 
ettiği diğer bir konu, bu kurumun merkezi
nin, Ankara'da olması lüzumu üzerinde durdu
lar. Ben metindeki yapılan değişiklik ta
raftarıyım, sebebine gelince; 

Muhterem arkadaşlarım,, çay ziraatine dik
kat ederseniz başta da ifade ettiğim gibi 
Türkiye'nin Rize, Trabzon, Artvin, bir de Gi
resun gibi vilâyetlerinde fazla miktarda üre
tilmektedir. Onun için, birbirine yakın bir 
bölgededir. Biz, biran evvel bu çay ziraa-
tini ıslah etmek, kaliteli çayı piyasaya süre
bilmek için bu kurumun merkezinin bu böl
gede olması daha yerindedir. Çünkü, hubu
batla ilgili, incir, üzüm işlemesi ile ilgili' bir 
şey olsa, Türkiye'nin her tarafında yetişen 
bir mahsûl oldukları için, merkezi Ankara'da 
olsun derdik. Fakat, bu mahsûl yalnız 3 
vilâyetimize inhisar ediyor. Bu bakımdan bu 
bölgede olması, biran evvel müstahsılla ida
reciler arasındaki anlayışın sağlanması, kuru
mun geleceği bakımından daha faydalı olacağı 
kanısındayım. 

öyle tahmin ediyorum ki, Ortak Pazar ve 
Avrupa devletleri bugün 300 bin ton çay it
hal etmektedirler. Bizim çay istihsalimiz 30 
bin tona yükselmiştir; fakat her yıl görüyo
ruz ve üzülerek müşahade ediyoruz, şu ka
dar ton çay yaprağı denize dökülüyor. 

Benim bir temennim de şudur : En çok ça
yın muhafazasında sıkıntı çekiyoruz v© bili
yorsunuz Rize mmtakası rutubetli bir mınta-
kadır. Bu depoları daha ziyade Orta - Ana
dolu'ya doğru kaydırıp, depoları buralarda 
kurup, kurak yerlerde muhafaza etmek ve iş
lemesini de nisbeten bu bölgelere doğru kay
dırmak öyle zannediyorum ki, daha iyi olacak
tır. 

Bilhassa Sayın Tekel Bakanı arkadaşım
dan istirhamım; hakikaten bugün hemen, he
men Doğu - Anadolu'nun katığı olan çayın,, 
yerli ürünlerden kullanılması için tedbir alın
ması olacaktır. Karşı taraftan gelen kaçak 
çay 3 liraya satılıyor, kaliteli daha iyi. Bizim
kiler çay dsğil, ot olarak 5 liraya satılıyor. 
Bu bakımdan bir fiyat ayarlanması mı yapı
lacak, ne ise bunun önüne geçmenin çareleri 
aransın. Yoksa, çay, nihayet tütün gibi biraz 

da keyif verici bir madde. Biraz da tad ve alış
kanlık meselesi. Bir defa o tada alıştıktan 
sonra kolay, kolay dönülemez. Bu bakımdan 
bunun da üzerinde durulsun. 

Temennim bunlardan ibarettir. Hepinizi hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu. 
ÖMER LÛTFİ HOGAOĞLU (Trabzon) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; Yüce Se
natonun kürsüsünden gurur ve iftiharla ifade 
etmek isterim ki, Cumhuriyet devrinde mu
vaffak olan ve cidden sevindirici sonuçlar ve
ren zirai faaliyetlerim basında çay ziraaJtinin 
gelişmesi gelir. Bu vesile ile bu ziraatin geliş
mesinde faydası olan, hizmet etmiş bulunanları 
da anmayı bir vecibe bilmekteyim. Ve huzuru
nuzda müsaade buyurursanız bunları kısaca sı-
ralıyacağım. 

Muhterem arkadaşlar, Umumi Harbin biti
minde Halkalı Âli Ziraajt Mektebinde müder
ris bulunan ve eski milletvekillerinden rah
metli Ali Rıza Bey, Batum ve Rize mıntakası-
ına bir seyahat yapar. Burada, tabiat şartlarını 
tetkik ettikten sonra, dönüşünde Rize bölgesi
nin çay yetiştirmeye müsait olduğunu rapor 
halinde ilgili makamlara bildirir. 

işte rahmetli Ali Rıza Bey bu işin kafa ba
kımından ilk öncülüğünü yapan biridir. 

Bunu mütaakiben istiklâl Harbi bitiminde, 
Rize bölgesinde asayişim bozuk oluşu ve ted
birler alınması gerektiğine inanan devrin hü
kümetleri çare ararken bir de Zihni Derin is
minde zamanın Ziraat Genel Müdürü meydana 
çıkar. O da rahmetli olmuştur onu da huzuru
nuzda hürmetle anarım. Zihni Derin de bu işin 
tatbikatına girmiştir ve ilk kazmayı vurmuş
tur. 

Çay esas itibarı ile, daha birçok hizmet eden
ler olmakla beraber, bu iki zatın eseri kabul 
edilmektedir ve hattâ Rize'de Zihni Derin'e 
«çaybabası» denir. Küçük bir büstü de dikil
miştir. 

Çay ziraatine esas itibarı ile 1939 da çıkan 
Çay Kanunu ile başlanmıştır. Kanunen başlan
mıştır. Bugünkü durumda 30 bin ton kuru çay 
istihsal edilmektedir. Bu 30 bin ton kuru çayın 
tekabül ettiği yaş yaprak, aşağı yukarı 130 
bin ton yapraktır. 
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Muhterem arkadaşlar, çay, bugün eriştiği 
seviyede bu bölge halkına ve bölgeye cidden 
büyük malî katkılarda, gelir katkısında bulun
maktadır. Yuvarlak hesap olarak arz etmek is
terim ki, 135 bin ton yaş yaprak aşağı yukarı 
540 milyon Türk lirası eder. Bu tamamen müs
tahsilin direkt olarak elime giden paradır. Bu
mun yanında 30 kadar çay fabrikalsmda ve çay 
atelyesimde çalışan işçi sayısını ve bu uğurda 
hizmet eden, nakliyesini yapanları da hesaba 
katarsanız, hakikaten bütün güzelliklerine rağ
men tabiî kaynakları bakımından fakir olan bu 
bölge üzerinde çay ziraatimin önemi kendiliğin
den meydana çıkmış olur. 

Muhterem arkadaşlar, önce konuşan arka
daşlarımın da işaret ettiği gibi, bu tasarı çok 
büyük bir boşluğu doldurmak için gelmiştir. 
Bu hususta çalışanlara teşekkür etmemek elde 
değildir. Bu tasarıdan sonra Çay Kurumunun 
kurulması ile, demim de işaret ettiğim gibi, ge
niş ekonomik değeri olan bu ürünün, cidden 
bir sahibi bulunacaktır ve elbette onun daha 
iyi şekilde gelişmesi için gayret sarf edecektir. 

Tasarıyı memnuniyetle kabul ediyoruz. El
bette ki, tasarıda gönlün arzu ettiği fakat ko
nulmamış bâzı eksiklikler de var. Bu bakımdan 
Sayın Sırrı Atalay'a iştirak etmemek elde de
ğildir. 

Ümidetmekteyim ki, ileride veyahut da 
Senatoda bu eksiklikler düzelecektir. 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşlarımın izah 
ettiği hususlar dışında bir konuya daha değin
mek istiyorum : 

Tasarının 3 ncü maddesinin 3 ncü bendinde 
Çay işletme Kurumuna verilen vazifelerden bir 
tanesi, «çay ürününün kalite ve verimini ve 
işleme tekniğini geliştirmek vazifesi» vardır. 
Fakat bu vazifeyi çay kurumunun yapabilmesi 
için de kendisine lüzumlu olan müesseseler ve
rilmemiştir. Sayın Ziya Ayrım arkadaşım «ça
yın kalitesinin düzeltilmesi lâzımdır» dediler. 
Doğru tabiî. 

Sizi sıkmazsam, kısaca bir hususa daha de
ğinmek istiyorum : 

Muhterem arkadaşlar, dünyada iki çeşit çay 
vardır. Bunlardan bir tanesi Çin çayı, buna 
«Tea Sinensis». Çin çayının verimi düşüktür, 
fakat kalitesi çok üstün bir çaydır. Diğeri de 
Assam çayıdır, buna «Tea Assamica» denir, 
ilmî tabiri ile. Bunun da verimi fazla fakat 

kalitesi düşük olan bir çaydır. Rize'de yetişen 
çay bu iki çayın melezidir. İlk defa Hindistan'ın 
Darjenik bölgesinde yetiştirilmeye başlanmıştır 
ve Hindistan'dan Ruslar yolu ile Batum'a geti
rilmiştir. Biz de Batunrdan Türldye'ys getirmi
şizdir. 

Hakikaten çayın kalitesini düzeltmek bakı
mından araştırmalara ve ıslahlara Türkiye şart
larında büyük ihtiyaç vardır. Türkiye'deki çay 
melez çay olduğu için ve tohumdan üretildiğin
den dolayı çay bahçelerine gittiğiniz zaman, çok 
çeşitli ve değişik varyasyonlar, görürsünüz. Bu 
varyasyonlardan bir kısmı, Çin çayına yakındır, 
verimi düşüktür fakat kalitesi yüksektir, ince 
yapraklıdır; diğer bir kısmı da Assam çayına 
yakındn", verimi yüksektir fakat kalitesi düşük
tür. Yani tam mânası ile Genetik ilminin ifade 
ettiği döl açılımını, döl dağılımını Rize'de çay 
bahçelerinde görmemiz mümkündür. 

Nitekim, bu hususu gören ıslahçı arkadaşla
rımız, bunları toplamaya başlamışlardır ve Rize 
Çay Araştırma Enstitüsünde elan 540 çeşit çay 
tipi veyahut varyasyonu mevcuttur. 

Buradan şuraya geçmek istiyorum; Sayın 
Sırrı Atalay işaret buyurdular, bu kurumun, 
Tarım Bakanlığına bağlanması gerekirdi. Ger
çektende böyle, bu bir zirai faaliyettir ve zirai 
sanayidir, fakat Tekel Bakanlığına bağlanmış
tır. Elbette ki oradaki arkadaşlarımız da çalı
şacaklardır ve muvaffak olacaklardır. Bütün 
temennimiz budur. Yalnız arada bir şey unu
tulmuştur, bir taraftan çay kurumuna kalite
nin ıslahı, düzeltilmesi vazifesi verilirken, se
nelerden beri bu işte çalışan Rize Çay Araştır
ma Enstitüsü bağlanmamıştır. Yani, hem diyo
ruz ki, siz şu vazifeyi yapacaksınız, hem de bu 
vazifeyi senelerden beri yürüten müesseseyi bu
raya bağlamıyacağız. Muhterem arkadaşlarım, 
diğer bakanlıkta bulunması zararlı görülmiye-
bilir, veyahut o yolla da Çay Kurumunun bun
dan istifade edebileceği düşünülebilir. Fakat, 
memleketin gerçeklerini bilmek ve tanımak mec
buriyetindeyiz. Türkiyette şartlar öyle ki,aynı 
bakanlık içinde bulunan kurumlar dahi koordine 
çalışamıyorlar ve birbiriyle yardımla,şamıyorlar. 
Şimdi, diğer bakanlıkta bulunan bir kurumun 
Çay Kurumu ile elele vererek çalışması bana 
çok güç gelmektedir. Bu bakımdan çay Araş
tırmaları Enstitüsünün Çay Kurumuna mutlaka 
bağlanması ve bu Kurum içinde bulundurulma-
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sına zaruret vardır. Bu maksatla bir önerge 
takdim edeceğim, iltifat buyurursanız memleket 
için hayırlı olacağına inanmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de arkadaşları
mın kısaca temas ettiği fakat, yine de bilinme
sinde fayda mütalâa etmekte olduğum bir hu
sus var. Zaten Komisyon raporunda da bu tam 
gösterilmemiş; çay sahası verilen ilk raporda 
Hopa'dan yahut Rus hududundan Araklıya ka
dar gösterilmiştir. Fakat ondan sonra Trab
zon'a geçmiş, bilhassa Vakfıkebir, Vakfıkebir'in 
Şalpazar'ı nahiyesi, Giresun'un İyinesil kazası, 
Giresun'un Görele kazası, Giresun'un Tirebolu 
kazası hattâ, Ordu'nun Vona kazasına kadar 
çay ziraati atlamıştır. Bunda da, buraya veren 
arkadaşların teknik bakımdan elbette ki hakları 
vardır. Şu bakımdan hakları vardır : 

Cay, tabiatı icabı asitli toprakları sever. Zi
raat lisanında bu PH derecesi ile ifade edilir.. 
PH derecesi 5,5 ilâ 6,5 olan toprakları en çok 
sever. Bu bitkinin hususiyetlerinden bir tane
sidir. 

ikincisi, çay bitkisi râtıp topraklan sever. 
Fakat, yalnız toprağın ıslak olması veyahut kâ
fi suya sabibolması çay için yeterli değildir. 
Havada da nispî rutubetin fasla olmasını ister. 
Bu bitkinin bir özelliğidir. Binaenaleyh, bu 
şartlara uygun olan yerlerde çay ziraati gelişir 
ve çay yetişir. Fakat, bir kısım yerde biraz 
mahsûlü az olur, diğer tarafta biraz daha fasla 
olur. Onun için, çay bölgesini haddi zatında yer 
yer atlamakla beraber, Ordu'ya kaçlar uzatmak 
zarureti vardır. Bu bakımdan buna işaret et
mek istedim. 

Muhterem arkadaşlar, bu hususları arz ettik
ten sonra çay ziraatine bağlı bugünkü durumda 
130 bin üreticinin teknik bakımdan buna önder
lik yapan ve biraz önce isimlerini arz ettiğim 
emektar, memleketsever insanların yanında, ge
ceyi gündüze katıp, çok ııamüsait şartlar al
tında dağda bayırda çalışarak almteri ile mey
dana getirdiklerini de huzurunuzda ifade etmek 
isterim. Ve çay müstahsilinin her türlü yardı
ma ve desteğe layık olduğunu da ayrıca ifade 
etmek isterim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAM — Sayın Kürümoğhı. 
ORHAN KÜEÜMOĞLÜ (Bitlis) — Sayın 

Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; tek
lifin faydalı bir teklif olduğuna kaaniim. Bu 
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sebeple, metin üzerinde sadece hayırlı olsun 
dileğini ifade etmekten başka söyliyeceğim bir 
husus yok. Yalnız SÖE alışınun sebebi, kanun 
tekniği yönünden bâzı noksanları her vesile ile 
müşahede ettiğim için ve bu teklifte de aynı 
noksanları gördüğüm için, bunların hiç olmaz
sa bundan sonra düzeltilmesi yönünde bir te
mayül belirir ümidiyle söz almış bulunuyorum. 

Dikkat buyurulursa teklifin bajlığı, «Çay 
Kurumu kanunu teklifi» şeklindedir. Bunun 
gibi, tasarı halinde gelen kanun taşanlarının 
da başlıklarında biraz evvel kabul ettiğimiz ka
nunda da olduğu gibi, kanuna bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısının Millet Mecli
sinden geçmiş şekli ve büâhara başlık kısmında 
da, «3491 sayılı Toprak Mahsûlleri Ofisi Kanu
nunun, 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 nci 
maddeleri ile ek iki ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı.» Yüce malûmunuz
dur, Senatodan değişikliğe uğramadan geçen 
kanun teklif veya tasarıları olduğu şekilde, ka
bul edildiği şekilde ve burada kürsüde okun
duğu şekilde kabul edilmiş olur, Fakat, dik
kat buyurulursa Resmî Gazetede ilân edilir
ken kanun tasarısı denmiyor, fakat kanun di
yor, şu hususta kanım. E.. Bu değişikliği Eesmî 
Gazetenin yapma yetkisi yoktur. Günkü, biz 
burada meselâ Cay Kurumu kanunu teklifi şek
linde kabul etmiş oluyoruz. Buna rağmen neş-
redilirken, ilân edilirken «Çay Kurumu Kanu
nu» diye neşrediliyor, Teklifi veya tasarısı ke
limelerini ne Resmî Gazetenin ne de Başkanlık 
Divanının çıkarma yetkisi yoktur. Bu itibarla, 
tanzim şekli itibariyle kanun tasarı ve teklifle
rinde yetkili ve görevlilerin dikkat etmeleri 
icabeden husus şudur kanaatindeyim : 

Çay Kurumu Kanunu şayet bir teklif olarak 
geliyorsa teklifi veren sayın üye ilişikte takdim 
olunan kanun teklifinin gündeme alınması ve 
sair şekilde bir yazı ilâvesi suretiyle teklifini 
Başkanlığa sunar. Ve bu bir tekliftir. Meclis
lerden geçinceye kadar tekliftir. Kanunun tan
zim şeklinde de yani, teklif yazışma ekli ola
rak verilen teklif metninde de başlık kanunda 
kabul edilmiş olması icabeden şekilde yazılması 
icabeder. Yani, bu teklifi takdim eden arka
daşlarımız, «İlişik çay kanunu teklifimizi su
nuyoruz, gereğini rica ederiz.» diye Başkanlığa 
verecek ve bu bir teklif olacak. Fakat, ilişikte 
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sundukları teklifin başlığı aynen kanunda kabul 
edilmiş veya Resmî Gazetede neşredilmiş şekli 
ile tanzim edilmiş olacaktır. Bu itibarla, Çay 
Kurumu kanunu teklifi şayet Senatomuzdan da 
aynı mahiyette geçerse, bir ikaz mahiyetinde 
olmak üzere arz ediyorum. Resmî Gazetede de 
ilânında da «teklifi» olarak yazılması icabeder 
ve Başkanlık Divanlarının Resmî Gazeteye ilân 
için gönderdikleri zamanda bu şekle riayet et
meleri icabettiği kanaatindeyim. Bunu değiş
tirmeye kimsenin yetkisi yoktur. Bunu değiş
tirmek şu şekilde olur; şayet burada başlığın 
tasarı olarak ifade edilmiş olmasına rağmen, 
kanun şeklinde değiştirilmesi kabul edilir ise, 
yani ayrı bir oylama yapılırsa, o zaman gayeye 
uygun bir sonuca varılmış olur. Aksi takdirde, 
burada okunduğu şekilde kabul edilmiş olacağı 
için değiştirme yetkisi yoktur. Bu maksatla, 
Çay Kurumu kanunu teklifi mahiyetinde gelmiş 
bulunan bir teklifin, Çay Kurumu kanunu şek
linde başlığının değiştirilmesi konusunda bir 
takrir takdim ediyorum, iltifat buyurulmasmı 
istirham ederim. ' 

Ayrıca, dikkat ettim, ikinci bir teknik ha
ta var. Şayet metin önünüzde ise görmeniz 
mümkün olacak, bölüm başlıkları var ve bö
lüm başlıklarının altında neye dair olduğuna ait 
başlık konmuş bulunuyor. Bölüm numaraları 
ve numaraların altında da başlık isimleri var. 
Ve onu takibeden kısımlarda da madde başlık
ları vardır. Fakat, bu madde başlıkları seyre
diyor ve geliyor teklifin 23 ncü maddesinde. 
23 ncü maddeden itibaren başlık konmamış ol
duğu görülüyor. Şayet başlık konmamış ise, 
23 ncü madde, 6 ncı bölümün «Çeşitli hüküm
ler» kısmına geliyor ve «Çeşitli hükümler» 
kısmı içersinde de diğer maddelere kadro ve per
sonel rejimi, kadro, altında 22 nci madde «per
sonel rejimi» olarak başlık konmuş olmasına 
rağmen, 23 ncü maddede tamamen başka bir 
konuya taallûk eden bir hüküm getirildiği hal
de, ona başlık konmamış bulunuyor. Ve onu 
takibeden 23, 24, 25, 26, 27 nci maddelere 
kadar hiçbirisinde başlık görülmüyor. Bu da 
bir teknik hatadır. Kanun yapma tekniği yö
nünden yanlış bir tutumdur. Bu konuda da 
Sayın Komisyonun başlıkları şayet mutlak koy
ması arzusunda ise, teklifi geri almasını ve di
ğer başlık konmamış maddelerin de, başlıklarını 

koyduktan sonra teklifi getirmesini arz ve tek
lif ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka 

söz istiyen sayın üye?... Yok. Tasarının tümü 
üzerindeki müzakereler Sayın Bakanın ve Ko
misyonun izahatı ile tamamlanacaktır. Önce Sa
yın Komisyon mu konuşmak istiyor efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ O. MECDi 
AGUN (Rize) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ O. MECDi 

AGUN (Rize) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler; bu kanun teklifini hazırlayıp, getiren mil
letvekili arkadaşlarıma teşekkür etmekle sözle
rime başlıyacağım. 

Bu teklif: kanunlaştığı takdirde bugüne ka
dar yapılmış olan şikâyetlerin tamamen orta
dan kalkacağına inanmış bulunuyorum, Geçici 
Komisyonumuzda yapılmış olan değişikliklerle 
beraber. Bu kuru çay konusunda ve yeşil yap
rak konusunda yapılan şikâyetler en çok müs
tahsili ve bu arada onların en yakın temsilcile
ri olan bizleri - seçmenlerimiz bulunmaları ci-
hetiyle - en çok müteessir etmektedir. Bütün 
bu hazırlıklarda benim de Komisyonda sözcü 
olmam itibariyle gayretlerim oldu. Bütün ga
yemiz, tek gayemiz bu şikâyetlerin ortadan 
kalkmasıdır. Değişiklikleri bu maksatla yap
tık. Başka bunun hiçbir art düşüncesi yoktur. 
Şimdi bunlara teker teker cevap vereceğim. 

Sayın Atalay, bu Kurumun Rize'de kurul
masını kınadı. Ve bunu «Biz Süt Kurumunu 
Kars'ta kurmadık, sizin de böyle istememeniz 
lâzımdı.» diyerek bana hattâ sataştı (da. 

ISIRRI ATALAY (Kars) — Yok öyle bir 
şey. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ O. MECDİ 
AGUN (Devamla) — Hayır sataştı diye ifade 
ediyorum. Bunda alınacak bir husus yok. Beni 
kınadınız demek istiyorum. 

Fakat, biz bundan kaçınmak durumunda 
olamazdık. Zira, biz bunu düzeltmek istiyoruz. 
Bu ıSüt Kurumuna veya diğer bir kuruma ben
zemez kanaatımca. Sarptan Araklıya kadar 180 
Km. lik bir kısımda çok cesim bir ameliye ya
pılmaktadır. Bu çok cesimdir, 130 bin müstah
sil, 800 alım yeri, 30 a yakın fabrika ve atölye 
zannedersem 27 fabrika ve atelyedir ve 8 fab-
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rika da yapılmaktadır ve bu fabrikalarda 30 
bin işçi çalışmaktadır. Paketleme fabrikası ve 
diğer tesisleri ile bu bir kaç milyarlık olan iş, 
bir yerde, derli topludur, toplanmış bulunmak
tadır. Bu itibarla bu işin sahibinin - ki onu tâ
yin ediyoruz, bu işin müteşebbisinin elbette 
işin merkezini teşkil eden yerde bulunması ica-
bederdi ve eder 'de. 

Bu teşebbüse bu teklifte büyük vazifeler 
veriyoruz. Her ne istiyorsak bu teşebbüsten is
tiyoruz. Bu teşebbüsün, bu kurumun hükmi 
şahsiyeti vardır, organları vardır, genel müdürü 
vardır, yönetim kurulu vardır. Nedir bu yöne
tim kurulu? Kararlar verecek, genel müdürlük 
icra edecek, iradesini izOıar edecek uzuvlardır. 
Neye göre karar vereceklerdir? Burada çeşit
li ve sayısız meseleler vardır. Bunları görerek, 
yerinde ve süratli kararlar mı versin bu teşek 
kül? Bunu nasıl verebilir? Bunu mu istersiniz? 
Yoksa, bu faaliyet merkezinin dışında bir yer
de otursun da, başkaları vasıtasiyle, memurlar 
vasıtasiyle haber almak, suretiyle, onların ge
tireceği mütalâalara istinaden burada oturup 
karar mı versin? Bu kurum, daha canlı daha 
faydalı olabilmek için bizzat görerak mi karar 
alsın istersiniz? Yoksa böyle dolayısiyle aldığı 
haberlerle kararlar versin, kararlar alsın mı 
dersiniz? Bu birkaç milyarlık bir müessese. 
Şeyle bir misâl düşünelim, yine istiyoruz ki bu 
kanuna göre, verimlilik ve kârlılık içerisinde 
çalışsın. Peki verimlilik ve kârlılık içerisinde 
nasıl olabilir. Bir tacir gibi hareket etsin istiyo
ruz. Bir tacir, düşünebilir imisiniz, Ankara'da 
otursun 1 000 Km. uzakta, değil böyle milyar
lık, 'birkaç yüzbin liralık bir müessese kurar mı, 
hiç dünyada görülmüş müdür bir müteşebbis 
işini kendisinden 1 000 Km. uzakta kurmuştur. 
1 000 Km. beriden de onu idare etmeye teşeb
büs etmiştir. Tariften meselâ bir misâl verecek 
olursak, Abdülhamit 93 Harbini Yıldız Sara
yından idare etmiştir. Kumandanların ve ordu
nun bunca kahramanlıklarına rağmen, o muha
rebeyi kaybetmiştir, oturduğu yerden idare et
mek isitemiştir çünkü. Biz, ticari esaslara uy
mak noktasından ve 440 sayılı Kanunun ruh ve 
mânasına uymak bakımından da komisyonunuz 
bunu böyle getirmiştir. 

440 sayılı Kanunun ruhu, bence şudur; 440 
Sayılı Kanun, yerinden yönetimi getirmiştir, 

âdemi merkeziyeti getirmiştir. 440 sayılı Kanun, 
Türkiye'de iktisadi Devlet Teşebbüslerinin za
rarlarını araştırmış, bunlardan birisi de, bu za
rarlardan birisi de kırtasiyecilik olması ve ye
rinden yönetim olmamasını sebebolarak göster
miştir. 

Bu itibarla, bu kurumu faaliyetinin merkezi 
olan yerde kurmakta başka bir maksadımız 
yoktur, bu gayeye hizmet maksadını gütmüş 
bulunuyoruz. Bu itibarla, yerindedir, arkadaşı
mızın itirazlarını doğru bulmuyorum. 

Bir politik sebep te ileri sürdüler. Mahallî 
politikanın tesiri altında kalır bu kuram dedi
ler. Peki, mahallî politika nedir ki Biz koskoca 
bir kurum kuruyoruz. Yönetim -kurulu var, ba
şında elbetteki değerli bir umum müdür bulu
nacaktır. Mahallî politika nasıl, politika her 
yerde vardır. Neye diyoruz mahallî politika 
Mahallî politikanın tesiri altında kalmıyacak 
kadar metin, iradesine sahip organlara teslim 
etmemiz gerekli. O umum müdürün kudretine 
ve şahsiyetine bağlı bir iştir. Bu itibarla ma
hallî politikanın tesiri altında kalır, başka me
murlar da vardır vilâyetlerde. Vilâyette vali 
de vardır, vali çok mühim bir memurdur. Baş
ka müdürler de vardır, defterdar da vardır, 
emniyet müdürü de vardır, şu da vardır, bu da 
vardır. Peki, mahallî politikanın tesiri öyle ise 
bunlar üzerinde de olacaktır. O 'halde vilâyet
lere vali yollamıyalım mı? Meselâ, mahallî po
litika dersek, mahallî politikayı, bunu red için 
esbabı mucibe ileri sürersek, o zaman başka 
kanun teklifleri daha bunu takibetmiş olur ve 
yani, mahallî politika, demek ki şimdiden tâyin 
edeceğimiz umum müdüre, şimdiden itimadede-
miyoruz, mahallî politikanın tesiri altında ka
lacak zayıf bir adam seçip göndereceğiz gibi 
olur ki, bu bir vehme, bir evhama yahut böyle 
bir hayale, işin esasını feda etmek demek olur. 
Katiyen doğru değildir. 

Kanun teklifinin 3 ncü maddesi ve yönetim 
kuruluna, 10 ncu maddede, 11 nci maddede ve
rilen ve 29 bendde saysılan birçok vazifelerin, 
görevlerin icra edileceği yerin merkezi Rize ol
duğu ciheti ile, bu hükmi şahsiyetin merkezini 
komisyonumuz Rize'dedir diye değişmiştir. Ta
biî takdir Yüce Senatonundur, arkadaşlarımı
zın dır. 
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ıSayın Atalay, bir de yönetim kurulunun te- ! 
şekkül tarzına itiraz etmiş 'bulunuyorlar. Bu 
8 değil 9 dur. Ben arz ettim peşin, hiçbir art 
fikrimiz yioktur. Biz bu tenkidlerden son dere
ce müteessir oluyoruz. Müstahsil olarak, onla
rı temsil eden bir insan olarak ayrıca arz edi
yorum, son derece müteessir oluyoruz. Bunların 
tashihi lâzımdır, bunların tashihi için en mühim 
unsur, müstahsilin bu yönetim kuruluna katıl
masıdır. Onda görüyoruz bunu. Biraz da inan
mak meselesidir, tanımak meselesidir ve işe nü
fuz etmek meselesidir. Bıen inanıyorum ki, yö
netim kurulunu müstahsılla canlı ve heyecanlı 
ve istekli bir şekilde koyduğumuz takdirde, bir-
ıçok şikâyetler, birçok değil, cümlesinin ortadan 
kalkması mümkündür. O itibarla komisyonda, 
çok teşekkür ederim komisyon üyelerine ki, 
bunu da kabul etmişlerdir, iki müstahsil üyenin 
yönetim kuruluna katılmasını kabul buyur
muştur. 

Ziraat Odaları Birliğinin seçeceği bir üye da
ha ilâve etmiştir, bu da aynen yine müstahsil
dir, bu suretle üç müstahsil oluyor. Çay üreti
cileri Yardımlaşma Kooperatiflerinin müstahsil 
olmasını isterdim diyor Sayın Atalay. Eğer 
böyle olsaydı bir diyeceğim yoktur diyor, öyle
dir, yalnız adı, bunlar müstahsildir, bu koope
ratiflerin üyeleri tamamen müstahsildir. Bu 
müstahsıla yardım için ucuz gübre almak, te
min etmek, ithal etmek çok getirip, bu suretle 
faydalanmak bakımından kurulmuş ve adına 
böyle yardımlaşma kooperatifi denmiştir. Bu 
yardımlaşma müstahsil arasındadır, üyeleri ta
mamen müstahsildir, bu itibarla Sayın Atalay'-
la da birleşiyoruz demektir bu noktada. 

Sayın Yusuf Ziya Ayrım arkadaşımız, gün
de üç kere mutfağımızda, sofrada çayı görüyo
ruz, beğenmiyoruz diyorlar. 

İBeğenmiyorlarsa haklıdırlar. Fakat, bu ka
nun teklifinin kanunlaştığı takdirde bütün bu 
meseleleri halledeceğine inanmasını rica ede
rim. Şimdiden daha fazıla bir şey söylememe 
imkân yok. IBu gaymizin, idealimizin tahakkuk 
edeceğini elbette zaman gösterecektir, inanma
nızı rica ediyorum. Teklifler bu gayelerle ya
pılmıştır, başka herhangi siyasi veya seçim dai
resini savunmak gibi en ufak bir düşünce el- l 
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bette yoktur. Böyle bir şeyi zaten komisyon ka
bul etmezdi. 

Yönetim kurulu aşağıda yazıldığı gibi 9 ki
şidir. Yalnız matbaa hatası olarak (e) bendin
de bir üye denmiştir. Halbuki bu bir üye değil, 
doğrusu iki üyedir. Bizde tashih edilmiş forma
ları vardır, matbaa öyle yanlış bastı, tabetti, 
bu düzeltilmiştir. 

Millet Meclisinden gelen metinde, işçi üyeyi 
Komisyonunuz çıkartmıştır. Bunun sebebi, de
vamlı çalışan işçi adedi, bu fabrikalarda 6 bin
den fazla değildir. 30 bin işçi kadar çalışır, fa
kat bunlar daimi değildir, iş mevsiminde çak
ışırlar, sonra ayrılırlar, muvakkat işçidirler. 
Yalnız bu işçilere müesseseler yer vermiştir. 
Yönetim kurulunda işçinin bir rolü görülme
miştir. 

föayın Kürümoğlu arkadaşımızın, kanun tek
lifi isminin, Çay Kurumu Kanunu teklifi şek
linde kaydının doğru olmadığı yolundaki itirazla
rına iştirak ediyoruz. Çay Kurumu Kanunu olma
sı lâzımdır. Buna komisyon c-larak katılıyoruz, 
filhakika kanun tasarı veya teklif olur ama, so
nunda parlâmento tarafından kabul edilir ve 
kanun olur. Bu itibarla teklifin isminin değiş
tirilmesine dair olan önergesine iştirak ediyo
ruz, teşekkür ederiz. 

ISayın Hocaoğlu'nun, Çay Araştırma Ensti
tüsünün bu kuruma bağlanmasına dair talebi
ne komisyon olarak iştirak edemiyoruz. Bu bir 
araştırma enstitüsü, bu ilmî bir enstitüdür, ilmî 
araştırmalar yapar ve araştırmaların neticesini 
tebliğlerle yayınlar, açıklar, bu yayınladığı ne
ticelerden istifade ederler alâkalılar. Bunun 
koordinasyonu mevzubahis değildir, zira istiyen 
okur, istemiyen okumaz. Okumak mecburiyetin
dedir kurumu yürütenler ve başkaları, bundan 
istifade edecek olanlar. Çünkü ilmî neticelerdir. 
Bu itibarla bu kuruma bağlanmasını doğru bul
muyoruz. ıSonra, esasen, o takdirde kurumun 
vazifesini genişletmiş olacağız, kabul ettiğiniz 
takdirde. Ve vazifesini genişletmek demek, bu 
kurumun dikkatini lüzumsuz yere başka yer
lere çekmek demektir. Devlet nasıl olsa bir 
araştırma enstitüsü kurmuştur, bu araştırma 
enstitüsünü, bu müessesenin bünyesine almak
ta herhangi bir fayda görmüyoruz. Bu itibarla 
bu önergeye katılmıyoruz. 
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Şimdilik mâruzâtım bundan ibarettir. Müm
kün olduğu kadar arkadaslanmm sorularına 
cevap verdim. 

(Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Agun. Sayın 

Tunçkanat sual mi soracaksınız? 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Hayır efendim, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Son sözü size vereceğim. Sa

yın Ataöv, siz sual mi soracaktınız? 
SIRRI ATALAY (Kars) — iSöz istedim efen

dim. 
BAŞKAN — Takririniz üzerinde konuşun 

rica edeyim. (Son sözü sizden evvel Sayın Tunç
kanat istediler. 

İSIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
yeterlik verilmediği için konuşmalar devam 
edecek. 

BAŞKAN — Şimdi arz edeyim efendim. 
Tümü üzerindeki .müzakereler ve söz isti

yen sayın üyeler bittikten sonra «tümü üzerin
de başka söz istiyen var mı?» diye sordum, söz 
istiyen çıkmadığı için «yok» tâbiri ile müzake
reyi tamamladım, tefhim ettim. Ve yapılan ten-
Md ve temennilere cevap vermek üzere Komis
yonu davet ettim. Yani, müzakere artık son saf
hasına gelmiştir. Dönüp dönüp .müzakere açma
nın mümkün olmadığını takdir buyurursunuz. 
Zaten tümü oylanmadan evvel muameleye ko
nacak takririniz var, o takririnizi izah sadedin
de söz alacaksınız zaten. 

îSIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
bir gelenek olur sonra, iSayın Başkan ifade et
tiniz, dediniz ki, söz alan olmadığına göre mü
zakereler bitmiştir. Bunu ifade ettiniz, fakat 
içtüzükte 6 kişi konuşmadan yeterlik önergesi 
verilmez. Yeterlik önergesi verilmediğine göre 
üyeler söz istiyebilirler. Bu bir teamül olur 
ilerde, söz hakkı kısıtlanmış olur. 

IBAŞKAN — Sayın Atalay, söz hakkını kı
sıtlamak diye bir şey yok. Müsaade ederseniz, 
bu müzakere&in devamında soruldu, Heyeti 
Umumiyede başka söz istiyen sayın üye kal
madığı için artık... Yani bütçe müzakerelerinde 
tatbik ettiğimiz usulü tatbik ediyorum. Başka 
bir usul tatik etmiyorum. Bütçe müzakerelerin
de de takdir buyuruyorsunuz konuşanlar bit
tikten sonra başkan tefhim ediyor kimse söz 
istemeyince ondan sonra komisyona ve hükü-
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mete söz veriliyor ve müzakere tamamlanıyor. 
İSIRRI ATALAY (Kars) — Olmaz Sayın 

Başkan. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

'Sayın Başkan, bu bütçe müzakeresi mi? 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. 
Hükümet konuşacak mı efendim?.. Buyurun 

Sayın Bakan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde Milletvekili) — Sayın Başkan, 
Yüce Senatonun değerli üyeleri; bugün burada 
sahil kuşağımızın - Rize, Artvin, Ordu, Trabzon 
ve Giresun - dar şeridini tamamen kaplıyan ve 
Türk ekonomisinde 709 milyon lira yaş yapra
ğına ödenmek suretiyle bir sarfiyatı olan, 
Aşağı - yukarı bu sene bunu bulacak rakam
dır. - Bunun dışında teknolojisi, sanayii ve iş-
mesi de bir o kadara yaklaşan bir rakamla Tür
kiye bütçesinin 1/20 si kadar bir hacimde olan 
mevzuun bugüne kadar tekelin bünyesi içerisin
de organize edilememesi, disipline edilememe
si nedeni ile ve bu espiri altında bugün bizi bu 
kuruluşu kurmaya sevk etmiş veya getirmiş 
bulunuyor ve bunu bir kanun teklifi halinde ar
kadaşlarım düşünmüşler. Bu espiri altında sa
dece Bakanlığım böyle bir kuruluşun tarafta
rı olarak huzurunuzda bulunuyorum. 

Hükümet-olarak ayrıca bugün Kamu İktisa
di Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonu me
selesi konuşulurken, bunların bir Holding şek
linde toplanması ve çayın da tekelin bünyesi 
içinde mütalâa edilmesi gibi bir durumun içinde 
bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, hakikaten çay, bu
güne kadar birçok nedenlerle çok değerli ar
kadaşlarınım Gümrük ve Tekel Bakanlığında 
hizmet vermesine ve uğraşmalarına rağmen ha
kikaten organize ve disipline edilememiş ve 
bugün Türk ekonomisine büyük katkıda bulun
ması lâzımgelen bir meta olmasına rağmen, âde
ta onu menfi yolda etkiliyen bir mahsûl duru
muna düşmüştür. Nitekim arkadaşlarım bu 
mevzuda acı da olsa şikâyettendiler. Hakikaten 
bugün, gerek alım işlerinin organize edileme
mesi, gerek işleme işini, yani sanayiin orga
nize edilememesi bugün Türk ekonomisini etki-
liyecek bâzı menfi yönler doğurmuştur. Nite
kim bugün işliyemediğinıiz bir kısım çaym de
nize dökülmesi gibi bu devirde çok acayip olan 
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bir durumla da karsı karşıya bulunduğumuzu 
maalesef ifade etmek isterim. 

Bu yıl bâzı yeni tedbirler almaya ben kalk
tım; bilhassa alım merkezlerinde bu işi kont
rol altına alabilmek için o havalide bulunan 
Trabzon, Artvin, Giresun, Rize, Ordu gibi vilâ
yetlerde ki teknik ziraat teşkilâtını seferber 
ettik. Alım merkezlerini bunların kontrolü al
tında yapmaya çalıştık ve müstahsil ela gayet 
- Rize havalisinde - iyi organize olmuş vaziyet
te. Bilhassa kooperatifçilik bu mevzuda iyi ça
lışma yapıyor. Çay mahsûlünü üretmekle meş
gul olan bütün müstahsil şunu iyi anlamış ki, 
bugün eğer memlekette kaçak çay alımı bir dağ 
gibi, bir çığ gibi büyür ise müstahsıllar istikbal
deki varlığından endişe duymakta ve bugün bu 
endişeyi hissetmiştir. Rizeli. Bu bakımdan bu
rada organize olan teşekküller hakikaten çay 
alımında çok zaman ileri sürülen 2,5 yaprak, 
3,5 yaprak ve sair gibi meseleleri bu sene ida
remizle organize etmek suretiyle büyük bir ra
hatlık içerisinde bu işi bir noktaya getirmiş bu
lunuyoruz. Müspettir bu nokta, ama, buna mu
kabil sanayiimizin buna ayak uyduramaması 
yine bir noksanlık ve bir tökezleme getirmiştir 
bu çay alımına. 

Meseleyi böylece ve kısaca arz ettikten son
ra, değerli arkadaşlarımın temas ettiği bir iki 
noktaya gelmek isterim. Bilhassa Sayın Ata-
lay'm 440 sayılı Kanunun gereğine göre yöne
tim kurulu üyelerinin teşekkülü meselesindeki 
durduğu noktaya ve ağırlığa ben de Hükümet 
olarak iltihak ediyorum. Çünkü, hakikaten bu 
mesele.... Yeni bir kuruluşun ileride bâzı söy
lentilere mahal vermiyecek halde kurulmasını 
arzu ediyorum. Takdir buyurursunuz bu nevi 
yönetim kurullarının çoğalması meselesi avam 
lisanında arpalık olarak tâbir edilinceye kadar 
ileri götürülmüştür. Bu nedenlerle yani yöne
tim kurulunda iyi düşüncelerle de olsa bu şe
kilde geniş tutulmasında bâzı mahzurlar müta
lâa ettiğimi beyan etmek isterim. 

Çay kurumunun merkezi konusundaki görüş
lerde... Her iki görüşte de büyük ağırlık var. 
Hakikaten çay, muayyen bir mıntakanın malı
dır. Gönül ister ki, bu muayyen mıntakanın 
malı olan çayın kuruluşu da bu muayyen mın-
takada olsun. Yalnız Türkiye'nin gerçeklerini 
de iyi hesabetmek zorundayız. 

| Mahallî baskıdan arkadaşım ve Komisyon 
Başkanımız bir şey gelmiyeceğini burada beyan 
ettiler. Ben de Rize'yi çok iyi tanırım, kendileri 
kadar tanıdığımı da iddia edebilirim bu vesile 
ile. Mahallî baskı pek büyük bir problem olma
makla beraber, bunun yanında asıl büyük baskı 
Rize'ye gönderilecek ve bu umum müdürlüğü 
tedvir edecek hakikaten kaliteli eleman bulmak 
çok zordur. Beni en büyük endişeye sevk eden 
mesele bu. Bugün Türkiye'de Ankara ve İstan
bul'da kurulan üniversitelere rahatlıkla hoca 
bulursunuz, fakat Trabzon'a gönderecek hoca 
bulamazsınız. Yeter ki buralara göndereceğiniz 
eleman hakkında ayrıca bâzı imkânlar da Yük
sek Meclislerce kanunlaşmak suretiyle kendile
rine verildiği halde ki, ben, böyle bir imkâna 
da sahibolımamadığına göre bu endişenin için
de bulunduğumu ve bu endişenin içinde bu işin 
ağırlığı bulunduğunu ifade etmek isterim . 

Bunun dışında bir ikinci konu da; Gümrük 
ve Tekel Bakanlığına bağlı olması hasebi ile 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının tekel konusu ile 
ilgili umum müdürlüğünün İstanbul'da ve çay 
konusu ile ilgili bir umum müdürlüğün de Rize'
de olması gibi bir dağınık düzen içinde bulun
maktan endişe duyarım. Fakat, bütün bunun 
dışında öbür işin de yani çayın sadece bu hava
lide yetişmesi bakımından umum müdürlüğün 
burada kurulması gibi bir düşüncenin de ağır
lığı olabilir. Takdiri ben bu mütalâalarımı 
serd ettikten sonra Yüksek Senatoya bırakıyo
rum. Yüksek Senatonun değerli üyeleri nasıl 
takdir ederlerse, o merkezde olmasını kabul ede
ceğiz. 

Yalnız burada anlıyamadığım bir nokta ol
du. Saym Atalay, Gümrük ve Tekel Bakanlığı
na bu kuruluşun bağlı olmasından endişe duy
duğunu veyahutta böyle olmaması lâzımgeldiği 
hakkında bir fikri olduğunu beyan ettiler. Bu 
kuruluş Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlan
mıyor. Zaten, Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
bünyesi içinde bir kuruluş idi. Bu kuruluş 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının bünyesi için
de tekele bağlı bir ünitenin İktisadi Dev
let Teşekkülü haline gelmesinden ibarettir. 
Bugün ben Tarım Bakanlığının çalışmalarının 
verimli olacağı, verimsiz olacağı meselesine de
ğil ama, bâzı realiteler var ki, bunlar bizi bir 
noktaya getirir. Pazarlama meselesi... Bugün 
tekelin elinde pazarlama imkânları, Türkiye'-
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nin her tarafına yayılmış vaziyettedir. Ben bu 
pazarlama imkânlarının Tarım Bakanlığı eli 
ile yapılacağına inanamıyorum ve imkân bulu
nacağını da tahmin etmiyorum. Alım meselesi; 
bu da ayrı bir konudur. Yani her şeyden evvel 
çay bir tekel konusudur. Bunu kabul etmek zo
rundayız ve bunlar üretimin 3/4 ünü yani ağır
lık bakımından: alımı, teknolojisi 3/4 ünü teş
kil eder, 1/4 ü üretime kalır. Üretim içinde şu
nu ifade etmek isterim değerli arkadaşlarıma. 
Yalnız çay meselesi değil, tütün de aşağı - yu
karı çay gibi bir konudur. O halde tütünün de 
Tarım Bakanlığına bağlanması gibi burada 
kalkıp da bir fikir beyan etmek rahatlıkla müm
kün. O bakımdan biraz daha insaflı düşünmek 
lâzım bâzı şeylerde. Bana arkadaşlarım bazan 
dediler, «Tarımcısın sen nasıl olur da tarımcı 
olarak bunu aidolduğun bakanlığa bağlanma
sına dayatıyorsun» der gibi bir düşüncenin içi
ne daldılar. Bu mesele o değil. Memleketin ger
çeklerini her şeyden evvel hesaba katmak zorun
dayız. Bu gerçekler ve bu çerçeve içinde kal
mak durumundayız. 

Bu espri altında Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğına bağlanmasının zaruri olduğunu ifade et
mek isterim. Ayrıca, Gümrük ve Tekel Bakan
lığı olarak eğer imkân bulabilirsek çok kısa za
manda yalnız Türkiye içinde değil, yeni bir 
çalışmamız var. Almanya'da ilk adımını atmak 
suretiyle Avrupa'da müşterek pazarın mağaza 
olarak açılış merkezlerini yapmak ve kurmak 
üzere bir teşebbüsümüz ve özel sektörle karışık 
olarak yeni bir şirket kurmak yoluna gidiyoruz. 
Eğer bunu da tahakkuk ettirebilirsek çayın is
tikbali bakımından büyük ümitvar olacağım. 
Çünkü, bugün Almanya'da bu sene altınbaş çayı 
olarak satışımızın 6 000 tona yükseldiğini se
vinçle ifade etmek isterim. Bu yıla kadar Al
manya'ya biz altınbaş paketleri içerisinde çay 
ihracetmiyor idik. Bu enteresan bir konudur, 
bundan sonra öyle tahmin ediyorum ki, çay 
Avrupa pazarlarında rahatlıkla satabileceğimiz 
bir meta olacaktır. Çünkü, Ortak Pazarda tek 
çay üreticisi olan ülke Türkiye'dir. Bugün 
Türkiye'nin dışında Ortak Pazara çay sürecek 
müşterek ortak Pazar milletleri içerisinde baş
ka bir memleket olmadığına göre büyük bir is
tikbal va'deden mevzuda daha teknolojisine ve 
alımına, paketlemesine büyük itina gösterilecek 
olursa çayın ihraç imkânları daha da artacağı

na büyük bir ümitle bakmaktayız. Bugün ihraç 
şeklimiz hakikaten üzüntü verici. Çünkü, çayı 
aşağı - yukarı 26 liraya malediyoruz fakat, bu
na mukabil çayın ihracı ikili memleketler ara
sında 6.80 TL, diğer yerlerde 2.80 Tl. kadar 
çay ihracetrnekteyiz. Bunu organize etmek su
retiyle tahmin ediyorum bu sıkıntılı durumdan 
kurtulacağız. Zaten çayımızın da aşağı - yukarı 
2/3 nü, istihsal edilen çayın 2/3 nü memleket 
içinde kullanmaktayız. Şöyle bir rakam daha 
ifade edebilirim; son zamanlarda örfi idarenin 
büyük merkezlerde kaçak takibinde muvaffak 
olması, bugün çay istiklâlcinde büyük bir ham
leye sebebolmuştur. Geçen yılın iki misli, iç pi
yasada çay tüketimi olmuştur. Tam iki misli 
olmuştur. 1970 kayıtlarına göre 153 000 ton yaş 
yaprak alınmış ve aşağı - yukarı 33 000 ton, 
zannediyorum, kuru çay istihsali yapılmıştı, bu 
sene belki bu 40 000 tona yaklaşacaktır, bu se-
neki istihsali bunun 2/3 nisbeti de dâhilde ra
hatlıkla tüketilebiliyor. 

Çayın kısaca bir mazisinden bahsetmek su
retiyle burada bir noktayı dile getirmekte fay
da görüyorum ve bunu vazife bilirim. 1888 ta-
rihlerindedir ilk çayın girişi. Ondan sonra 1924 
te işte aşağı - yukarı çayda bir hamlenin oluşu 
ve 1959 - 1960 yıllarında da artış yavaş yavaş 
çay üretiminde kendimize yeterli bir şeklin 
meydana gelmesine doğru ilk hamleler olmuş
tur. Ondan sonra çok süratli bir gelişme olmuş; 
dahilde kendimize yeterli çay çıkarttıktan son
ra harice ihracedecek bir miktara gelmiş olma
mız, çayın tarihçesidir. Bunda çok büyük eme
ği geçen ve hakikaten Rize'de her Rizelinin 
kalbini fetheden rahmetli Zihni Derin Hocayı 
bu vesile ile hürmetle ve minnetle anmayı bir 
vazife bilirim. 

Değerli Senato üyelerini saygı ile selâmla
rım. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Bir 
sorum var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tunçkanat. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Efendim çayı kaça malediyoruz ve Almanya'ya 
bu Altınbaş çayı kaça satıyoruz? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Devamla) — Efendim, az evvel arz et
miştim. Çayın maliyeti aşağı - yukarı 23 - 24 li
ra arasında oluyor, bize maliyeti. Çayı 3 şekilde 
satıyoruz. 
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İkili anlaşma yaptığımız memleketlere ki, 
680 kuruşa; küsuratı da olabilir, ama şu anda 
pek hatırhyamıyacağım. Diğerlerine de 280 ku
ruş ilâ 300 kuruş arasında satış yapmaktayız. 
Ama, bu Almanya'ya gönderdiğimiz Altınbaş 
çay paketleri bu satışların içinde değildir. Şu 
anda kesin olarak bunun rakamını veremiyece-
ğim, ama değer piyasa fiyatı ile gönderiyoruz. 
Ama, kaç mark olduğu hakkında yanılmamak 
için bir malûmat vermekten sakınıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. iSayın Tunşka-
nat : 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa 
yın senatörler, önce bu kanunun yazılış şekli 
üzerinde durmak istiyorum; şekil üzerinde. 

Şimdi bu kanun teklifinin ikinci .bölümün
de; «Faaliyet konuları ve Amaç» deniyor. Altı
na bakıyoruz amaç yok; sadece faaliyet konu
larını belirtmiş, amaç yok. 

Ondan sonra, ilgili olduğu bakanlık «Güm
rük ve Tekel Bakanlığıdır» denmiş, bağlı oldu
ğu bakanlık denmemiş. Bu da şimdiye kadar 
alışageldiğimiz kanun yazılışlarına göre biraz 
tuhaf geldi bana. 

Merkezini Rize olarak bizim Komisyon değiş
tirmiş. Ben de Sayın Bakanın görüşlerine katı
lıyorum, Ankara'da olmasının büyük faydaları 
vardır. Bu hususta da bir bölgecilik zihniyeti 
görür gibi oldum. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, 440 sayılı 
Kanun var; iktisadi Devlet Teşebbüsleri ile 
ilgili kanun. O kanundan bâzı istisnalar getir
miş. Meselâ diyor İd 1 nci maddede; «Çay Ku
rumu adında, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerin
de özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı 
bir İktisadi Devlet teşekkülü kurulmuştur.» 

Bu suretle iktisadi Devlet Kuruluşları ile 
ilgili kanunun dışına çıkılmış oluyor. Görüşüm, 
tamamiyle dışına çıkarıldığı merkezinde. Aca
yip bir hal. Halbuki, o kanunda bu kuruluşla
rın kaç türlü kuruluş olacağı yazılmıştır ve 
nasıl olacağı, ortaklıkların nasıl kurulana»! 
ve hangi teşekküllerin iktisadi devlet teşebbüsü 
sayılacağı yazılıdır. Fakat; bu onun dışında bir 
teşekkül olarak, bir kurum olarak ortaya çık
mış oluyor. Bir de özerklik konmuş oluyor bu
raya. Bu nasıl yürütülecek, bilmiyorum. 

Son zamanlarda yeni Hükümette İktisadi 
Devlet Teşebbüslerinin reorganizasyonuyla il

gili derin bir araştırma var. O araştırmadan 
sonra birtakım İktisadi Devlet Teşebîbüslerinin 
ter araya getirilerek Tbirleştirilmesi yoluna gi
dilmesinden söz ediliyor. Bilmiyoruz, komisyon 
raporu nasıl çıkacaktır. Fakat, o komisyonun 
raporunun ışığında bu kuruma yahut şu kanu
na bir şekil vermenin daha yerinde olacağı ka
nısında olduğumu burada arz etmek isterim. 

Sayın Tekel Bakanı bu kanun teklifini be
nimsediğini söylediler Ve bu kanun teklifinin 
kabul edilmesi taraftan görümdüler. Acaba Ma
liye Bakanlığı da bu fikirde midir? Bunu bu
rada belirtecek bir temsilci göremedik. O ba
kımdan eğer Sayın Bakanın bu hususta bilgi sa
hibi ise, bizi aydınlatmasını istirham edeceğim. 

Sayın Bakan dediler ki, Tekel içinde bir ka
mu iktisadi teşebbüsü olarak kurulacaktır. Bu 
tütün için de düşünüle/bilir, diğer şeyler için de 
düşünülebilir. Ben şahsan böyle bir kurumun 
şu kanunun getirdiği şekilde kurulmasına ta
raftar olmadığımı ve buna lüzum olmadığı ka
nısındayım. Fakat, kanun huzurumuza kadar 
gelmiş bulunmaktadır. 

Bu çay konusu, çayın yetişmiş olduğu böl
gede büyük bir iktisadi hareket yaratmaktadır 
ve o bölgelerden diğer bölgelere göçü önlemiş
tir; bunu kabul ediyoruz. İyiliklerini kabul edi
yoruz. Fakat, bu 27 Mayıstan sonra Millî Bir
lik zamanında şimdiye kadar süregelmiş olan 
problemler, dertler bir çözüm yoluna bağlan
mıştır. Çay yaprağının 2,5 olarak teslbit edil
mesi, çay ekim sahalarının sınırlanması gibi. 
Bunlar bir hal yoluna bağlanmıştı. Fakat, on
dan sonraki uygulamalarda gene alabildiğine 
alan genişledi ve çay yaprağının 2,5 tan fazla 
alınması için partizan ve mahallî baskılar aldı 
yürüdü. Fabrika müdürlerinin tehdidedildiğini, 
hattâ kendilerine silâh atıldığını bu yüzden is
tifa eden fabrika müdürleri olduğunu da gör
dük ve bunlara şahidolduk. 

Şimdi, anlaşılıyor ki, bu iş dejene edilmiş 
vaziyettedir. Yani, bir müddet dejenere edilmiş
tir. 700 milyon Türk lirası yatırıyorsunuz, o 
bölgeye yaş çay için bu mdblâğı ödüyorsunuz 
ve bir o kadar da iktisadi faaliyet yaratıyorsu
nuz, fakat çayı dâhilde 23 - 24 liraya mal edi
yorsunuz ve bunu halk ödüyor. O bölgenin dı
şındaki halk çay içmek suretiyle bunu ödüyor. 
Tüketim çok az, yerli tüketim. Çünkü, bugün, 
hattâ Tekel Bakanlığının içerisinde dahi kaçak 
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çay satıyorlar, kaçak sigara satıyorlar. Teklif 
ediyorlar, arkadaşlar alır mısınız kaçak çay var 
diye. Tekel memurlarına teklif ediyorlar, Tekel 
Bakanlığının içerisinde. Belki bakanlıkta da ay
nı şeyler mevcuttur. Yabancı sigara içenler bel
li, ortada duruyor. 

Şimdi, bu kendimize karşı bir rekabet. Yani, 
kendi tütünümüze, kendi çayımıza karşı bir re
kabet. Bu da bir kanaldan geliştiriliyor. Bunun 
da önlenmesi için her hangi bir tedbir yok. Bu 
şartlar altında çok pahalıya mal edilen çayı çok 
ucuza dışarıya satmak durumunda kalıyoruz. 

Sayın Bakandan sormuştum, ikili anlaşma
mız olan memleketlere 680 kuruş üzerinden de
mişlerdi; diğerlerine de 280 - 300 kuruşa. Al
manya'ya gönderilenler için 6 000 ton dediler, 
6 000 ton bir hayli büyük bir meblâğdır, iyidir. 
Fakat, bunun da aradaki farkını, ki 20 lira her 
kilo başında fark olmaktadır, gene Devlet büt
çesinden ödüyoruz. Vatandaşın vergi yükü ola
rak Hükümete ödemiş olduğu paralardan öde
mek zorunda kalıyoruz. Bu ne oluyor? Bir böl
gede hakikaten halk gittikçe zenginleşiyor, bu 
üründen. Sınırlanmaması yüzünden ve iyi çay 
yaprak üzerinde durulrnaması nedeniyle hem 
kaçak çay memleketteki tüketimi azaltıyor, hem 
de dışarıya ihracetmiş olduğumuz çayın her ki
losu için 20 lira fark ödüyoruz. Tabiî bunun 
ihracı, paketlenmesi için de bir miktar ödeniyor, 
daha yüksek bir fiyata mal oluyor böylece. Bize 
belki de 25 liraya, falan mal oluyor. Bu çayın 
kilosundan ettiğimiz zararın miktarı bu kadar 
büyük. Bu yük uzun zaman kaldırılamadı. Yi
ne, Tekelin müstahsıldan tabana ekilmiş tütün
lerle mecburen satmalması ve bunun Tekel de
polarında, büyük paralar ödenmek suretiyile, 
hem bakımının yapılması hem de depolanması 
da milyonlarca liranın buralara bağlanmasına 
sebeboluyor. Depo da çürümüş olması da mil
yonlarca liranın heba olmasını doğuruyor. Bunu 
Devletin destekleme mubayaası yaptığı diğer 
ürünlere de teşmil edersiniz tarımımızın bizs 
ne kadar pahalıya mal olduğu, yani şu gerçek 
tedbirlerin alınmaması yüzünden olduğu ortaya 
çıkmış olur. 

Sonra gerekçede deniyorki, «Ortak Pazara 
çay satacağız.» Arkadaşlar 25 liraya mal etti
ğimiz çayı 2,5 liraya, 2 liraya Ortak Pazara 
satmakla biz bir şey kazanmayız M. Bilâkis bu 
bizim zararımızadır. 
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Bu bakımdan, Sayın Bakandan istirham edi
yorum, bu gibi şeylere bir tedbir getirecek, bir 
çare bulacak şeyleri göremedim teklifin kendi
sinde. Acaba bunlar nasıl alınacaktır, nasıl te
min edilecektir? Bu bir problemdir. Meselâ, 
çay ziraati yapan bölgeleri sınırladığınız zaman 
herkes ayaklanıyor. Çünkü, çok kârlı bir me
sele. Afyon konusu da öyle, afyon da çok kâr
lı bir mesele. Onda tüm yasaklamaya gidilmiş, 
ama bunda kısıtlamaya dahi gidilme meselesi 
hakikaten bâzı baskılar karşısında geriye doğru 
tepiyor ve dolayısiyle bundan halk, Hazine bü
yük zararlar görüyor. Bu bakımdan ben diyo
rum ki, bu kanun teklifi çayın içinde bulunduğu 
problemi çözecek bir teklif niteliğinde değildir. 

Bâzı tartışmalar oluyor; acaba Tarım Ba
kanlığına mı bağlansın, yoksa 'Gümrük ve Tekel 
Bakanlığında mı kalsın diye. Elbette ki Güm
rük ve Tekel Bakanlığına bağlanmış olması çok 
daha yerindedir. Her ne kadar üretim Tarım 
Bakanlığını ilgilendiriyorsa da hakikaten pazar
lama Tekelin her tarafta geniş teşkilâta sahi-
bolması nedeniyle önemlidir. Şimdi olduğu gibi, 
yine çayı bu kuruluşları, ajanları vasıtasiyle 
her tarafta pazarlama imkânına sahiptir. Bu 
bakımdan böyle olması uygundur. 

Yönetim kurulu; hakikaten 440 sayılı Ka
nuna aykırıdır bu yönetim kurulu. Biraz evvel 
Sayın Bakanın da belirtiği gibi bu yönetim ku
rulları bir arpalıktır, umumiyetle. Bu işten 
anîıyan, anlamıyan bu yere getirilir; seçim 
kaybetmiştir, şu olmuştur, zor durumdadır de
yip bu arpalıklara yerleştirilmektedir. Bunlar 
vaktiyle kaldırılmıştı, fakat gene maalesef ih
das edildi. Bu hem partilerin basına bir derttir, 
hem de o teşekküllerin üzerine büyük bir ağır
lıktır ve bunların bir faydası da yoktur. Bunu 
daha az tesbit etmek mümkünken,, sayılarını ar
tırmak hiç de doğru bir şey değildir ve 440 sa
yılı Kanuna da aykırıdır. Hele işçi temsilcisi
nin buradan çıkarılmasını katiyen uygun bul
muyoruz. Bu 440 sayılı Kanunun bünyesinde de 
vardır. İşçi teşekkülleri, bununla ilgili kanun
larda da vardır, işçilerden bir temsilci alma
nın zararı değil, bilâkis büyük faydası vardır. 
Çünkü, onları temsilen bir kişinin içeride bu
lunması, onları içeride olan olaylardan hem so
rumlu tutar, hem de arkadaşlarına karşı biz 
temsil ediliyoruz diye kendilerini temsil etmiş 
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olmaktan mütevellit bir gurur duymalarına va
sile teşkil eder. 

Sayın senatörler, benim bu kanun teklifi 
hakkındaki maruzatım bu kadar. Beni dinle
diğiniz için hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yükssik Başkanlığa 
Yasa teklifinin tümü üzerindeki konuşmam

da arz ve izaha çalıştığım, 
a) Kurumlun merkezi, 
b) Bağlanacak bakanlık, 
c) Yönetim Kurulunun kuruluşu ile il

gili sorunları görüşmek ve bu konularda yeni 
bir metin hazırlamak üzere, Komisyona hava
lesini saygı ile arz ederim. 

Kars 
'Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Komisyon lüzum görüyor ımu 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MECBİ 
AGUN (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 
ORHAN KOR (izmir) — Takrir sahibi 

yok. 
BAŞKAN — Takrir verilmiştir, muameleye 

konulmuştur bu balamdan olup olmamasına 
lüzum yoktur. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edilme
miştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Çay Kurumu kanunu teklifi 

BÖLÜM : I 

G-ene! hükümler 
BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
1652 sıra sayılı Çay Kurumu kanunu tek

lifinin başlığının «Çay Kurumu Kanunu» şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederim, 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlıı 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Birinci 
madde üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Birinci madde okunduğu za
man, hay hay. 

Komisyon ve Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

Bu, Sayın Kürümoğlu teklifini izah etti
ler. Burada umumiyetle komisyonlarımız tek-
lifse, kanun teklifi, tasarı ise, kanun tasa
rısı şeklinde koyuyorlar. Fakat bu şekli ile 
kanunlaştığı zam'an derler ki, bu ilân edi
lirken teklifi veya tasarısı hazfediliyor, Çay 
Kurumu Kanunu şeklinde ilân ediliyor. Bu 
ilânı yapmaya yetkili değiller, çünkü Mec
liste bu şekli ile kabul edilmiştir, bu şekli 
ile ilân edilmesi gerekir. Bu şekli dle de i'îân 
edilirse, olmaz, kanunlaşmıştır, kanun olması 
lâzım, antik teklifi veya tasarısı şeklinden çık
mıştır demek isterler. Bunun Meclisçe «Çay 
Kurumu Kanunu» olarak kabulünü talebsdar-
ler. Katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEGDİ 
AGUN (Rize) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet de katılıyorlar. Tak
riri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çay Kurumu Kanunu 

BÖLÜM - I 

Genel hükümler 
Hukuki bünye : 
Madde 1. — Bu kanunla; Çay Kurumu 

adında, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde 
özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir 
iktisadi Devlet Teşekkülü kurulmuştur. 

Teşekkül; bu kanunla, 440 sayılı Kanuna 
ve sözü geçen kanunların saklı tuttuğu husus
lar dışında özel hukuk hükümlerine tabidir. 

Merkezi Rize'dir, ilgili olduğu Bakanlık 
Gümrük ve Tekel Bakanlığıdır. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde sayın 
Baysoy, buyurunuz efendim. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlar, gönül ister M bütün 
idari teşekküller, teşekkülün bulunduğu yerde 
olsnn. Ama bugün iktisadi Devlet Teşekkülle
rinin hemen hemen hepsi ya Ankara'dadır bir -
iki tanesi müstesna Manîbul'dadır işbaşında 
umum müdürlük ölam yer benim hatırımda ka
lan bir Ereğli Demir - Çelik vardır, bunun hari-
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cinde bütün umum müdürlükler buradadır. Bel
ki ilerde bir şey düşünülür, işyerlerine de bu 
umum müdürlükler götürülebilir. Ama, bu yeni 
kurulan Çay Kurumunun umum müdürlüğünün 
Rize'de olmasının bâzı sakıncaları var. Bunu 
bilebilmek için, o mınltakayı iyi tanımak lâzım. 
öyle zannediyorum ki, Komisyonda da o mınta-
kanın mümasillerimden her halde üyeler varidi. 
Mubayaa zamanları eksperlerin hangi tazyikler 
altında i§ gördüklerini, o mınitaka halkının çok 
çetin halk olduğunu hepimiz biliriz. Zannediyo
rum ki şimdi Sayın Komisyon sözcümüz buna 
gülüyor ama, benden daha iyi bilirler bunu. 

Şimdi, teşkilât bu tazyik altında iken bir de 
umum müdürlüğü götürüp aynı tazyikin içi
ne korsak, zannediyorum ki ilerde çok nahoş 
hâdiselerle karşılaşılabilir veya beklenen ran
dıman o umum müdürlükten alınamaz. Gelin 
müsaade edin Meclisin kabul ettiği gibi, umum 
müdürlüğü yine Ankara'da olsun, teşkilâtı da 
rahatlıkla çalışsın, hiç olmazsa dediğim gibi bu 
tazyik autumda umum müdürlüğü bulundurmı-
yalım. Yoksa arz ettiğim gibi ilerde büyük sa
kıncaları olabilir, o mınitakanım temsilcisi arka
daşlar benden bunu daha çok iyi bilirler. Yal
nız uzunca bir zaman o mmtakada hizmet eden 
bir insan olarak ben de yakiaen biliyorum. Lüt
fedin bunu eski haline ifrağ edelim, hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-
tiyen sayın üye?.. Buyurunuz Sayın Karave-
lioğlu. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Sayın arkadaşlarım, Sayın Bakanın Genel Mü
dürlüğün merkezinin Ankara olnrnsı hakkında
ki görüşünü dinledikten sonra ve diğer arka
daşların bu kanıyı savunduklarını da öğrendik
ten sonra bu konu üzerinde durmaya gerek 
duymuyorum. Çünkü, bunu bir özel politikanın 
kanun teklifi üzerine geçmesi şeklinde telâkki 
ettim ve bunun böyle oduğu da tezahür etti. 
İnanıyorum ki sayın arkadaşlarım, bu hatayı 
derhal düzelteceklerdir. Onun için genel mü
dürlük merkezinin Rize'de olması konusu üze
rinde durmuyorum. 

Şimdi, ben ondan sonraki cümleyi okuyarak 
görüşümü arz etmek istiyorum, «ilgili olduğu 
bakanlık Gümrük ve Tekel Bakanlığıdır.» 

Şimdi cümlenin faili yok, cümlenin faili yu
karda. Nokta ile ayrılmış, «ilgili olduğu bakan
lık Gümraük ve Tekel Bakanlığıdır» Kimin? 
Kurumun. 

Bir kere teklif olduğu belli. Teklifçi ar
kadaşımız üslûp üzerinde, yazı üzerinde, ifade 
üzerinde fazla durmamış. Onun duramamış ol
masını mazur görüyorum, fakat Meclisten geç
miş, Senato Komisyonumdan geçmiş, üzerinde 
hiçbir değişiklik yapılmamış, hiçbir düzeltme 
yapılmamış kanun üslûbuna son derece yaban
cı iğretilik, .sadece son cümlede değil 1 nci mad
denin bütün kelimelerinde ve satırlarında akı
yor. Bu kadar iğreti, bu kadar hazırlıksız bir 
kanun maddesi buraya gelmemeli. Bu mutlaka 
düzeltilmeli idi. Komisyon üyesi arkadaşlarım, 
özünde durmaısalar bile hiç olmasa şekli üze
rinde gayret sarf etmeli idiler. Ben özde bir 
değişiklik teklif etmiyorum, şeklî bir değişik
lik teklif ediyorum. Çok temenni ederdim ki, 
Komisyon geri alsın, hiç olmazsa kanunun 
Türkcesine emek versin. Kanunun ifadesine 
emek verisini, iğreti gerekçelerle, iğreti yazı ile 
buraya gelmesin. Bu olmamıştır Arz ediyo
rum; «merkezi Rize'dedir» ifadesinin devişitM-
leceğini gayelt tabiî buluyorum, mantık bunu 
emreder. «Merkezi Ankara'dadır ve Gümrük ve 
Tekel Bakanlığına bağlıdır.» şeklinde kesin, net 
belki bundan, daha güzel bir ifade ile cümlenin 
bağlı olması lâzım. 

Beın şöyle bir önerge verdim. Merkezi Rize'
dedir müdahale etmiyorum, o bir müdahale ile 
düzeltilecektir. Ve «Kurum Gümrük ve Tekel 
Bakanlığına bağlıdır» şeklinde basit, sade bir 
cümle teklif ediyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlarımı; Sayın Karavelioğlu'-
nun yapmış olduğu teklifle ilgili söz almaya 
mecbur kaldım. 

Şimdi, bu iktisadi Devlet Teşekkülleri hak
kındaki 440 sayılı Kanun, çıkarılırken o zaman
ki zabıtlara baktığımız zaman göreceğiz ki, 
bağlı kurum mu, ilgili kurum mu mevzuu Û <I-
yük tetkik ve büyük münakaşalara sebebiyet 
verdi ve iktisadi Devlet Teşekküllerinin alâka
lı bakanlığı, bağlı bakanlık olmasın diye çok 
çaba sarf edildi. Ve bir reform olarak mütalâa 
edildi. Şunu tekrarlamakta biraz fayda var, 
bakanlığa bağlı kuruluş, eğer bakanlığa bağlı 
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ise, bakanlık her bakımdan onu murakabe ede
cektir, işlerine karışacaktır, fiyat tesbitine ka
dar varan bir neticeye gidecektir. Bu olmasın 
dedi. - Ben durumu anlatmak için ifade ediyo
rum - Bu olmasın. Ne olsun ya? Elbet Meclis
lerle ilgili bir bakanlık olacaktır, bağlı bakan
lık değil, «alâkalı bakanlık, ilgili bakanlık» 
densin dendi. Ve 440 sayılı Kanun tetkik edil
diği zaman görülecektir ki, iktisadi Devlet Te
şekküllerinin işleriyle alâkalı bakanlıklar bağlı 
bakanlık değil, ilgili bakanlık haline geldi. Bu 
itibarla bu kurumun bağlı olduğu Bakanlık, 
Gümrük Bakanlığıdır. Muhterem arkadaşlar bu 
o zaman kabul ettiğimiz 440 sayılı Kanunun 
anaesprisine çok ters düşmektedir ve bir re
form olarak İktisadi Devlet Teşekküllerine 
yaptığımız bir reform olarak getirdiğimiz bu 
mefhumu zedeliyecektir. Bunu rica ediyorum. 
Hakikaten böyle iktisadi bir kurumun bir Ba
kanlığa bağlı olması onu bir nevi Devlet teş
kilâtı gibi kabul etmemizi intaceder. Alâkalı 
Bakanlık deyince, onun ifade ettiği mâna baş
kadır. Kelimelerde şu veya bu olabilir. Fakat, 
ilgili yerinin bağlı olması fikrinin karşısunda 
olduğumu arz eder, arkadaşlarımı hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt. 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş

kan, muhterem senatörler, Çay Kurumu Kanu
nunun birinci maddesinin üçüncü fıkrasında 
Kurum merkezinim Rize olduğu tasrih edilmiş 
bulunmaktadır. Fakat bu kanunu teklif eden 
sayın üyeler ise, merkezin Ankara'da olması 
noktai nazarını kabul ederek tekliflerini bu 
esasa göre yapmış bulunmaktadırlar. 

Memleketimizde genel olarak idare geniş 
çapta merkeziyetçi bir kuruluş manzarası arz 
etmekte, şimdiye kadar yapılmış bulunan ka
nunlar, tüzükler ve yönetmelikler bu kuvvetli 
merkeziyetçiliğe göre, tertibedilerek işlerin 
sevk ve idaresinde daima merkezin baskısı esas 
alınmış bulunmaktadır. ' 

Burada 440 sayılı Kanun hükümlerine gö
re bir zirai işletme topluluğu bahis konusudur 
ki, çayın yetiştiği esas bölge Rize ve dolayları 
bulunmakta ve bütün hâdiseler de esas itiba
riyle burada cereyan etmiş bulunmaktadırlar. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin ve teşebbüs
lerinin mütebbir bir tüccar gibi hareket edebil

mesi ve gereken tedbirleri yerinde ve zamanın
da alması şart ve lâzımdır. 440 sayılı Kanunun 
esas temel ilkeleri buradadır. Bunlar açık saha 
işletmeleridir. Bir zirai işletme açık saha işlet-
mesidir ve burada tabiat şartları bütün kuvveti 
ile hüküm sürmektedir. Bir hayvancılık işlet
mesi, açık saha işletmesidir ve burada tabiat 
şartları hüküm sürer. Bir ormancılık işletmesi 
açık saha işletmesidir ve burada tabiatın bütün 
şartları hüküm sürer. Çayın da optimum olarak 
memleektimizde yetiştiği bölge Rize ve dolay
ları olduğu için bütün üretim, imalât, depola
ma muameleleri bu bölgede cereyan edecektir. 
Bizim memleketimizde şimdiye kadar cari olan 
organizasyon ve çalışma metotları iyi bir mer
keziyetçiliğe istinadettiği ve âdemimerkeziyet 
sistemi vücut bulmadığı içindir ki, bütün teşki
lât merkezî hükümetin reorganizasyonu üzerin
deki çalışmalar da bunu böyle göstermektedir. 
Daima her şeyi genel müdürlükleri buna bağlı 
başlıca kuruluşları Ankara'da toplama esasına 
dayanmaktadır. Tabiî bunun faydaları vardır, 
birtakım idari, malî ve hukukî muameleler cere
yan edecektir. Bunun için hukukî sistem ,hi-
yerarşik vaziyet bunu böyle empoze etmekte
dir ve böyle gelip gitmektedir. Fakat bir çay 
kurumu teşekkül ediyor, merkezî sikleti Rize ve 
dolaylarıdır ve burada birçok teknik ve ekono
mik hâdiseler cereyan edecektir. Binaenaleyh, 
bunun 440 sayılı Kanun ilkelerine göre yerinde 
kurularak işe vaktinde ve zamanında müdahale 
edip icabeden tedbirleri alabilmesi, işin tabiatı 
iktizasından olmak iktiza eder. Fakat memle
ketimizdeki hukukî sisteme ve şimdiki teamül
lere ve öteden beri tatbik edilegelen tutum ve 
davranışlara biraz zıt düşmektedir. Fakat ha
kikaten Geçici Komisyon haklı olarak bizzat 
işin hususiyetini nazarı itibara alarak doğru 
bir şekilde 1 nci maddenin son fıkrasını değiş
tirerek bu kurul merkezinin Rize olmasını tes-
bit ve ifade etmiştir. Bu takdirde Sayın Hükü
metin de başkaca bir mahzur görmemesi halin
de, bilhassa isin tekniği bakımından olan husu
siyetleri dikkate alıp bu noktaya itibar etme
sinde, müessesenin 440 sayılı Kanun ilkeleri 
içerisinde vazifesini lâyıkı veçhile ifa etmesinde 
isabet olacağı görüş ve inancı ile Geçici Komis
yonun teklifinin ağırlık taşıdığını arz ve ifade 
etmek için huzurlarınızı işgal ettim, beni din
lediğiniz için teşekkürlerimi sunar, Geçici Ko-
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misyonun isabetli kararından ötürü kendilerini 
nâçiz- bir şahıs olarak tebrik etmek isterim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kmaytürk. 
FARUK KINAYTtJRK (Burdur) — Sayın 

Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri, Çay 
Kanunu konusunda benden evvel konuşan de
ğerli arkadaşlarım, Sayın Bakan fikirlerini be
lirttiler. Ben de vaktinizi işgal etmemek ve za
man israfını dikkate alarak bir iki dakikanızı 
hareıyaeağım. 

Görüşüm şudur : Komisyonun Genel Mü
dürlüğün Rize'de olması görüşü, Meclisten ge
len ise Merkezi Ankara'da oluşu. Bu maddenin 
son cümlesindeki tereddüt ve ağırlıklar bu mad
dede toplanmaktadır. Sayın Bakan da ko
nuşmalarında bu konuyu Genel Kurulun tak
dirlerine bıraktıklarını ve yanılmıyorsam, dik
katle dinlemiş bulunmaktayım. Ve bir endişeleri 
de Rize'de olup da, personel sıkıntısı, yönetici
lerin sıkıntısı olabileceği filerini de ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye gerek ekono
mik ve gerek sosyal gelişmelere bakarsak son 
yıllarda, kanaatim odur M, merkezlerden bil
hassa uzaklaşmaktır. Bugün Çuko Birlik, Fisko 
Birîik, Tıbbı Adlî, Tekel Genel Müdürlüğü he
pinizin malûmu olduğu üzere Ankara'da mer
kezde değildir. Ve bunları oralarda olmaya ic
bar eden ekonomik, sosyal icaplar mevcuttur. 
Ve o çerçeve içerisindedir. Ereğli Demir Çelik 
gene bulunduğu bölgededir. Ereğli Demir Çe
likle iş yapan gerek devlet sektörünün diğer 
bakanlıkları, gerekse özel şahıslar işini gelip 
Ereğli Demir Çelik'te veya diğer bölgelerin bu
lunduğu, genel müdürlüklerin olduğu yerde sü
ratle görmektedir. Bu espiri içerisinde bugün 
Türkiye'nin önemli bir konusu olan çay ürünü 
genel merkezinin merkezde toplanması, Anka
ra'da toplanması gibi bir düşünceye artık bu
günün Türkiye'sinde gitmek ve yer vermek ka
naatimce uygun değildir. Şu veya bu şekildeki 
baskılar düşünülebilir, bir gerekçedir. Ama, 
ağırlık taşıyacağı kanısında değilim. Çünkü, 
çay eken, üreten ve tüketenler bulunduğu mer-
kszds süratle işlerini hallederlerse ve o merke
zin merkeziyetçi zihniyetten uzak olarak Anka
ra'j^a istişare ve yazışmalarından kurtularak 
derhal gelen, üreten ve tüketenlere cevap vere
cek teşkilâta sahibolursa, kanım odur ki, bu 

yoldaki ekonomik gelişmeler daha verimli ola* 
çaktır. 

Ayrıca, artık Türkiye'nin vilâyetlerini geliş
me kaynaklarını dağıtmak zorundayız. Ankara, 
İstanbul, İzmir, Ege bölgesi gibi yerlerden bu
raları işba halindedir. Rize'ye bir genel müdür
lük gönderelim arkadaşlar, yarın bir teşekkül 
de başka bir bölgeye kazandıralım. Ve Türkiye 
bu şekle gidiyor. Avrupa'nın her tarafında böy
le ve binaenaleyh, biz hâlâ bâzı çok önemi ol-
mıyan gerekçelerle illâ merkezin burada top
lanmasını istiyoruz. Bu zihniyetin kanımca müs
pet olmaması düşüncesindeyim. Bu konu üze
rinde ne kadar konuşulsa yeridir, elimizde beş 
tane misal vardır. Bugün bir Tekel Genel Mü
dürlüğünü Ankara'ya nakledemezslniz arkadaş
lar. Çünkü, deniz nakliyatı var, para ile satı
mını kolaylıkla yapan, ucuza mal eden bir Te
kel Genel Müdürlüğünü getiremezsiniz, n© ka
dar zorlarsanız. Belki Bakanlığı götürürsünüz 
ama, onu getiremezsiniz. Mümkün değil... Bi
naenaleyh Ereğli Demir Çelik de böyle. Hülâsa 
saymaya lüzum yok, Fisko Birlik, Çuko Birlik. 
E, çayı da yerinde organize etmenin Türkiye'
nin gerçekleri, gelecek gerçekleri karşısında, 
ekonomik gerçekleri karşısında çok faydalı ola
cağı kanısındayım. 

Arz ettiğim gibi kıymetli vakitlerinizi daha 
fazla almamak istiyorum, bu hususta konuşu
lacak çok söz vardır. Fakat özetle Meclisin ge
nel merkezin Ankara'da olması ibaresine karşı 
komisyonun Rize'de olması şeklindeki düzeltme
sinde İsabet olduğu kanısındayım. 

Yüce Heyetin bu şekilde değerlendirmesini 
ümideder, beni dinlemek lûtfunda bulunduğu
nuzdan hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu. 
ALÎ ŞAKÎR AĞ-ANOĞLU (Trabzon) — Sa

yın Başkan, sayın senatörler, 440 sayılı Kanun 
İktisadi Devlet Teşekküllerini müdebbir tüccar
lar gibi çalışmaya yöneltir. İdarecileri bu mües
seseleri rantabilite esasına göre yürütmek du
rumundadır. Lâkin, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin kuruluşunun bir temel felsefesi vardır. 
Türkiye'de iş hayatında çeşitli iktisadi yönler
de nâzım rolü oynıyacak bu müesseseler hükü
metlerin kontrolundan uzak kalamaz. İktisadi 
kalkınma plânına uygun çalışmaları zaruridir. 
Öte taraftan Türkiye'nin bünyesinden gelen 
bir zarurettir. Belli başlı tarım ürünleri ekim-
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leri, fiyat tesbitleri iç bünyede, iç piyasada sa
tışları, dış piyasalara ihraçları hükümetin tes-
bit edeceği esaslara bağlı kalır. Hükümetler ta
rım ürünlerine istikamet vermek, fiyatlarını 
teslbit etmekle zorunludurlar. Hububat böyledir, 
tütün böyledir, şeker pancan böyledir, fındık 
böyledir ve evleviyetle çay da böyledir. Çayı 
her hangi bir mahsul olarak kabul edemeyiz. 

Çay Doğu - Karadeniz bölgesinde Türkiye'
nin en kesif nüfuslu üç ilinde halkın tek geçim 
vasıtasıdır. Bu mahsulün fiyatını Devlet tesbit 
edecektir. Alım fiyatını, bu mahsulün mamulü
nü, iç piyasada satışını Devlet tesbit edecektir, 
Devlet fiyat veriyor. O halde Çay Kurumu ken
di başına, kendi idarecilerinin takdirine göre 
hareket edecek bir müessese olmıyacaktır. Ola
maz da... Çaya zamana göre Hükümet fiyat biçe
cek, müstahsili korumak için. Maliyecinin bur
numda çoğu zaman ihracedebilecek, edebilirse 
ve iç piyasada bunun bütün masraflarını karşı-
lıyabilecek bir ölçü İle ve imkân bulursa bir 
miktar da vergi alması için kilo başına, iç piya
sada fiyatlarının, mamulün satış fiyatını Hükü
met tesbit edecektir. O halde çayın politikası 
Devlete ait bir politikadır. Çay kurumuna bı
rakılacak bir politika değildir. Çayın politika
sını iktidardaki hükümetler yöneteceğine göre 
çay probleminin başında bulunacak yöneticile
rin Hükümet merkezinde Ankara'da bulunması 
zaruridir. Birçok müesseselerin bütün vatan 
sathında çalışan geniş teşkilâtları bulunduğu 
halde yönetim merkezleri Ankara'dır. TMO, 
Şeker Şirketi, Çimento Sanayii daha bir çok
ları. Çünkü, hepsinin temel politikasını Devlet 
tesbit eder. Çayın alımı ve istihsali, işlenmesi, 
paketlenmesi... Hepsi mahallinde olur. Mahal
linde bunun için yeteri kadar teşkilât buluna
caktır. Ama, temel politikayı yürütecek insan
ların Hükümetin yanı başında, Ankara'da bu
lunmasında zaruret görülür. 

Sayın senatörler, Çay Kurumunu kurmakla 
Yüce Heyetinizin takdiriyle Ankara'da olur, Ei-
ze^de olur, bu iş bitmez. Bir netice vermez. Çay 
bir sosyal mevzudur. Çay bugün için Doğu 
Karadeniz'in üç ilindeki halkı geçindirir görü
nüyor. Fakat, bu aldatıcıdır. Nüfus artışı, böl
genin ihtiyaçları düşünülürse kısa bir süre son
ra çay yetmiyecektir. O bölgeye Devletin mut
laka başka imkânlar getirmesi, başka sanayi 
kollarının o sahada gelişmesini sağlamak zorun

luluğu vardır. Bugün üç buçuk, dört liraya 
alman yaş çay belki, halka asgari bir geçim 
sağlıyor. Fakat, yarın artan, nüfusun, artan ih
tiyaçlarını karşılamaz ve çayı daima fiyatını 
yükselterek mubayaa etmek de imkân dâhilin
de değildir. Bir avuç yaş yaprağa ne kadar 
fazla fiyat verseniz çok küçük müstahsil iki dö
nüm, üç dönümle aileyi geçindiren müstahsil 
için bu yetersizdir, öbür taraftan çayı 45 - 50 
liraya vatandaşa içirmek de bütün vatanda, ay
rı bir mesele doğurmaktadır. Onun için istir
hamım, Çay Kurumunu kurarken sosyal tara
fını, bunun, bir Devlet politikası işi olduğunu 
göz önünde bulundurarak bunun yukarı kade
medeki idarecilerini mahallî baskılar altında 
bırakmamak gerekir kanısındayım. Çünkü, çay 
müstahsili bu tek mahsulle geçinmek zorunda 
olduğu için fiyata, alım şekillerine, alım zama
nına her zaman itirazı vardır; bu olacaktır da. 
Bu itirazları mahallindeki teşekküller karşılıya-
dursun o baskılara onlar tahammül ededursun 
hiç değilse bunun en yüksek idarecelerini bu 
mahallî politikanın, mahallî baskının altına bı-
rakmıyalım. Bunları Ankara'da, Hükümetin 
yanında, Hükümetin takibedeceği politikaya gö
re daha rahatlıkla çay politikasını takibeder bir 
pozisyonda tutalım, onları da mahallin cenderesi 
altına verirsek kısa zamanda pek çok aksaklık
larla karşılaşmamız mümkündür. 

Onun için Yüce Heyetten istirham ediyorum, 
bu hususu Millet Meclisinde kabul edildiği şe
kilde kabul edelim, daha isabetli bir hareket 
olur. Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen sayın üye?.. Yok. Takrirler var, okutuyo
rum. 

Başkanlığa 
1 nci madde son cümlesinin kurum, Güm

rük ve Tekel Bakanlığına bağlıdır şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Kâmil Karavelioğlu 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, katılı
yor mu efendim buna?.. 

Katılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum; kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmemiştir. 

Bir başka takrir var, okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin son fıkrasının aşağıda yazılı 

olduğu şekilde değiştirilmesini saygıyle arz ede
rim. 

Kars 
Sim Atalay 

Merkezi Ankara'dadır, ilgili olduğu Bakan
lık Gümrük ve Tekel Bakanlığıdır. 

BAŞKAN — Hükümet bu takrire katılıyor 
mu efendim? 

GtJMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde Milletvekili) — Gümrük ve Te
kel Bakanlığına bağlı olmasının nedenlerini 
konuşmamda daha evvel arz etmiştim. Yalnız, 
merkezi meselesinde mâruzâtımı arz ettim, tak
dire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet, takdire bırakıyor. 
Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON (SÖZCÜSÜ OSMAN 
MECDİ AGÜN (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Takriri oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Takrir reddedilmiştir. 

1 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tarifler : 
Madde 2. — Bu kanunda geçen : 
1. «Teşekkül» deyimi, Çay Kurumunu (kı

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

lı ve tüzel kişiliğe sahip işletme veya işletme
ler grupunu, 

3. «Teşekkül İşletmesi» deyimi, Çay Kuru 
munun tüzel kişiliğine izafeten mal ve hizme
tin üretim ünitelerini, 

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

5. «iştirak» deyimi, sermayesinin yarısın
dan fazlası genel ve katma bütçeli idarelerle 
iktisadi Devlet Teşekkülleri dışındaki ortakla
ra ait ve özel hukuk hükümlerine göre kurulan 
ortaklardaki teşekkülün payını, 

ifade eder. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 

sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

BÖLÜM : II 

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

aşağıda gösterilmiştir : 
1. Üreticiden, işletmeye uygun nitelikteki 

çay yapraklarını Tekeli altında satmalmak, 

2. ISatmalman çay yapraklarını işlemek ve 
değerlendirmek için teknolojik faaliyette bu
lunmak, 

3. Yukardaki faaliyetlerle ilgili olmak üze
re : 

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

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

c) Gerekli madde ve araçları tedarik et
mek, 

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

gerekli olan diğer faaliyetlerde bulunmak. 

e) Yukardaki amaçları gerçekleştirecek 
nitelikte çay eksperleri yetiştirilmesini sağla
mak ve gerekirse bir eksper okulu açmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Amaç : 

Madde 4. — Teşekkülün kuruluş amacı : 
Memleketin tarım politikasına uygun olarak 

çay ziraatini geliştirmek, çay kalitesini ıslah 
etmek ve işlenmesini teknik esaslara göre yü
rütmek, iç ve dış pazar isteklerine uygun mah
sul üretimini sağlamaktır. 

Teşekkül bu amaca ulaşmak için üçüncü 
maddede belirtilen konularda kârlılık ve ve
rimlilik anlayışı içinde ve sermaye birikimine 

I yardım etmek suretiyle daha fazla yatırım kay-
| nağı yaratacak şekilde faaliyette bulunur. 

i BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
l sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
. rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
; mistir. 
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BÖLÜM : III 

Malî Hükümler 
Sermaye : 
Madde 5. — Teşekkülün sermayesi 

1 000 000 000 liradır. Bu miktar Bakanlar Ku
rulu kararı ile bir misline kadar artırılabilir. 

Bu sermayenin tamamı Devlete aittir. 
Bu sermaye aşağıda gösterilen kaynaklardan 

sağlanır. 
a) Bu kanunun Geçici 1 nci maddesi gere

ğince teşekküle devrolunan varlıklar, 
b) Genel Bütçeden sermayeye mahsuben 

yapılacak ödemeler, 
c) Yıllık kârlardan bu kanunun 6 ncı mad

desi Ve diğer kanunlar uyarınca ayırımlar ya
pıldıktan sonra kalacak bakiyeler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kârın dağıtımı ve yedek akçeler : 
Madde 6. — Yıllık kârdan; ödenmiş serma

yenin % 20 sine ulaşıncaya kadar % 5 genel 
yedek akçe ve' 440 sayılı Kanunun 30 ncu mad
desi gereğince ikramiye payı ayrıldıktan sonra 
kalanın % 10 u nominal sermayenin % 10 una 
varıncaya kadar olağanüstü yedek akçe olarak 
ayrılır. 

Müesseselerin kârlarından da yukardaki şe
kilde ayırımlar yapılır. 

Yukardaki ayırımlar yapıldıktan sonra ka
lan kâr müesseselerde teşekküle, teşekkülde ise 
Genel Bütçeye gelir ve yıllık Genel Yatırım ve 
finansman programı gerektirdiği takdirde öde
nek ve gider kaydı suretiyle ödenmemiş serma
yeye mahsup veya teşekküle ikraz edilir. 

Bu işlemler, her türlü vergi, resim ve harç
lardan muaftır. 

Bu işlemler için bilanço, kâr ve zarar hesap-
larınm yönetim kurulunca onaylanmış olması 
yeterlidir. 

İBu işlemler ve diğer ödemelerle ilgili olarak, 
bilançoların T. B. M. Meclisince tasvibedilip 
Resmî Gazetede yayınlanmasından sonra gerek
tiği takdirde düzeltme yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hesap dönemi : 
Madde 7. — Teşekkülün hesap dönemi 

takvim yılıdır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 

sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Eitmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Diğer malî konular : 
Madde 8. — işletme bütçeleri, faaliyet ra

porları, fiyat ve tarifeler, yatırım ve finans
man işleri, bilanço ve netice hesapları, 12.3.1964 
tarihli 440 sayılı Kanuna göre yürütülür. Ya
tırım ve finansman konularında 30.9.1960 ta
rihli ve 441 sayılı Kanun hükümleri de uygu
lanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BÖLtflYE : IV 

Yönetim 

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

mevzuat hükümleri ve Yönetim Kurulu karar
ları uyarınca Genel Müdür tarafından yöneti
lir. Teşekkülü, idare ve yargı organlarında ve 
üçüncü şahıslara karşı Genel Müdür temsil 
eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yönettim Kurulu 
Kuruluş : 
Madde 10. — Çay Kurumunun Yönetim Ku

rulu : 
a) Genel Müdürle iki Genel Müdür Yar

dımcısı, 
b) Maliye Bakanlığının inhasiyle Bakan

lar Kurulu tarafından atanan bir üye, 
c) Gümrük ve Tekel Bakanlığının inha

siyle Bakanlar Kurulu tarafından atanan bir 
üye, 

d) Tarım Bakamlığmın inhasiyle Bakanlar 
Kurulu tarafından atanan bir üye, 

e) Çay üreticileri yardımlaşma kooperatif
lerinin kuracakları, Kooperatifler Birliğinin 
kendi aralarından seçecekleri bir üye, 
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f) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin seçe
ceği bir üye, 

Olmak üzere 9 kişiden müteşekkildir. Yö-
metim Kurulunun Başkanı Genel Müdürdür. 

Kurum Başkan ve üyelerinin nitelikleri hak
kında 440 sayılı Kanun ve Tüzüğü hükümleri 
uygulanır. 

Genel Müdür dâhil, teşekkül bünyesinden 
Yönetim Kuruluna katılacaklarla, ilgili bakan
lıklarca inha edilecek üyelerin, teşekkülün fa
aliyet komulariyle ilgili çeşitli ihtisas kolları
nın gerektirdiği bilgi ve tecrübeye sahip kim
selerin bir kurulda toplanması esas ve ilkesine 
göre; 

Maliye Bakanlığınca inha edilecek üyenin 
ise, teşekküle tahsis olunan sermayenin en ve
rimli şekilde işletilmesini sağlıyacak malî, ik
tisadi bilgi ve tecrübelere sahip bulunması şart
tır. 

Genel Müdürle, teşekkül bünyesinden Yö-
metim Kuruluna katılacak üyeler, atanmalann-
daki usule göre değiştirilebilirler. Bunların dı
şında kalan üyelerin hizmet süreleri üç yıl 
olup, sürelerini dolduranlar tekrar atanabilir
ler. Niteliklerini yitirenler atanmalarındaki 
usule göre süreleri dolmadan da değiştirilebi
lirler. Bunların yerlerine getirilenler değiştiri
len üyenin süresini tamamlarlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
10 ncu madde yerine Millet Meclisince ka

bul edilen 10 ncu maddenin kabulünü saygiyle 
arz ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

ORHAN KOR (izmir) — Önerge sahibi yok, 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, konuştular ve öner
ge muameleye girdi; o bakımdan muameleye 
koyacağım. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katı
lıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ O. MECDi 
AGUN (Rize) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI TEM

SİLCİSİ TETKİK VE MURAKABE REİSİ 
TURAN AYVALI — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor, Komisyon 
katılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş-
ıtir. Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

seviyede yönetme ve karar alma organı olan 
Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri 
şunlardır : 

1. Kalkınma plânlarına ve yıllık pro
gramlara uygun olarak Genel Müdürlükçe ha
zırlanacak uzun vadeli ve yıllık yatırım ve fi
nansman programlarını karara bağlamak, 

2. ilgili Bakanlığın onaylanmasına sunula
cak tamamlama yatırımları hakknda teklifte 
bulunmak, 

3. idame ve yenileme yatırımları hakkında 
karar vermek, 

4. Yatırım ve finansman programlarında 
yıl içinde yapılacak değişiklikleri incelemek, 
gerekli kararları alarak ilgili mercilere teklif
te bulunmak, 

5. Teşekkül ve müesseselerinin isletme büt
çe ve kadrolarını aynen veya değiştirerek onay
lamak, ihtiyaç halinde yıl içinde gerekli deği
şiklikleri yapmak, 

8. Teşekkül ve müesseselere ait bilanço
larla netice hesaplarını tasvibederek ilgili mer
cilerin onayına sunmak, yıllık ve uzun vadeli 
çalışma programlarına uygun olarak faaliyet 
raporlarını düzenlemek, 

7. Bu kanun ve genel hükümlere göre ay
rılması gerekli ihtiyaç ve karşılık (provizyon) 
miktarları ile kârın tahsis yerlerini tesbit et
mek ve teklifte bulunmak, 

8. Genel Müdürlük tarafından sunula
cak 3 aylık faaliyet raporlarını ve bu arada 
teşekkül ve müesseselerin o devreye ait malî 
vaziyetini gösteren mizan, cetvel, teşekkülle 
ilgili olarak düzenlenen diğer rapor, belge ve 
istatistik gibi verileri inceliyerek icabında Ge
nel Müdürlüğe gerekli direktifleri vermek, 

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

10. Teşekküle bağlı müesseselerin kurul
ması hususunda karar vermek, statülerini 
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tesbit etmek vs gerekli hallerde değiştirmek, 
limited veya anonim ortaklık haline getirilme
leri için gerekli kararı alarak ilgili mercilere 
'teklifte bulunmak, 

11. a) Müesseselerin yönetim kornitele-
rinc-s alman kararlardan 440 sayılı Kanunla 
diğer kanunlar ve tüzük hükümlerine göre 
yön,üm kurulu kararını gerektiren konularla 
ilgili olanları inceliyerik karar vermek, 

b) 410 sayılı Kanun ve tüzüğü uyarınca, 
Yönetim Kumlu onayı alınması gerekmiyen 
konularla ilgili olarak müesseseler yönetim 
koMİtelerince alınmış kararlardan mevzuat ve 
Yönntim Kurulu prensip kararlarına uygun 
olmayanlar üzerinde Genel Müdürlükçe yapı
lacak teklifler dolayısiyle, inceleme yaparak 
gerekirse kararı iptal etmek, 

12. iştirakler yapılması, icabında devir 
veya tasfiyesi hususunda ilgili bakanlık yolu 
ile Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak, 

13. Teşekkül ve müesseselerin faaliyet ko
nularına giren yeni teşebbüsler üzerinde in
celemelerde bulunmak, kuruluş halindeki iş
letmelerin idare tarzlarını ve çalışma esas
larını tesbit etmek, bütçe ve kadrolarını 
onaylamak, bunlarla ilgili yatırım faaliyet
lerini izlemek; bu kanunun 4 ncü maddesin
de belirtilen amaca ulaşacak şekilde çalışma 
imkânını kaybeden ve çakştırılmaları teşekkül 
veya müessesenin anafaaliyet konuları bakı
mından zorunlu olmıyan işbtmelerin kapatıl
masına karar verme, elden çıkarılması gere
ken işletmeler hakkında Bakanlık yolu ile 
Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak, 

14. Çay çalışmaları ve araştırmaları ile 
ilgili kuruluşlar arasında tekerrürleri önle
mek için gerekli koordinasyonu sağlamak, 

15. Yurt içinde şube ve yurt içinde ve 
dışında acentalık, muhabirlik ve mümessillik 
gibi işyerleri açma ve kapamaya karar ver
mek ve bunların faaliyet sınırları ile yetki 
ve çalışma esaslarını tesbit etmek, 

16. 440 sayılı Kanunun 25 nci maddesi 
gereğince Genel Müdürlükçe hazırlanacak per
soneli yönetmeliğini inceliyerek Bakanlığın 
tasvibine sunmak, teşekkül, müessese ve işlet
meler personelinin görev, sorumluluk ve yetki 
sınırlarını belirten çalışma esasları yönetme
liği ile diğer yönetmeliklerini inceleyip onay
lamak, 

17. Teşekkül ve müesseselerinin işleri icabı 
gayilüiehkuller ürerinde aynî haklar tesisi, 
kaldırılması veya değiştirilmesi mahiyetin
deki tasarıııflar hakkında karar vermek, 

18. 44C- sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin 
2 nci ve 4 ncü fıkraları hükmü saklı kalmak 
üzere teşekkül ve müesseselerinin mal ve hiz
met fiyatları ile yönetmeliğe göre belirtilecek 
yaş çay yaprağı alım fiyatlarını tesbit etmek, 

10. Dâva açmak, teşekkül ve müessese
lerin leh vs aleyhindeki dâvrları teşekkül ve 
müe^esekr için menfaat m:\laha~a edildiği 
takdirde sulh ve tahkim yoluyla halletmek, 
dâvadan vazgeçmek, dâvayı takip veya tem
yiz etmemek hususlarmda karar vermek, 

20. Tahölli mümkün olmıyan alacakların 
silinmesine karar vermek, 

21. Teşekkül ve müesseselerin alım, satım 
ve ihale işlerinin tabi olacağı genel prensipleri 
ve çeşitli kademelerce kullanılabilecek yetki li
mitlerini yönetmelikle tesbit etmek, 

22. Teşekkül genel giderlerinden teşekkül 
ve müesseselerin her birine düşen hisselerin da
ğıtımı esaslarını tesbit etmek, 

23. Teşekkül ve müesseselerinin ürettikleri 
mal ve hizmetlerle ilgili fuar ve sergilere işti
rak etmek konularında karar vermek. 

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

b) Müessese müdürleri ile yardımcılarını 
atamak ve müessese idarecileri arasında yöne
tim komitesine katılacakları seçmek, 

25. Teşekkül ve müesseselerin tüzel kişilik
leri adma imza atmaya yekili olanları, genel 
müdürlüğün teklifi üzerine tesbit ve bu yetki
nin derecesini tâyin etmek, 

26. 440 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde 
sözü gecen yasak iş ve hizmet görevleri dışında 
kalan üniversite ve yüksek okullarda profesör
lük ve öğretmenlik, orta dereceli okullarda ve 
bu okullara bağlı birlik ve kurumlar tarafîndan 
açılacak kurslarda öğretmenlik görevlerinde 
ders görevi verileceklere, teşekkül iştiraklerin
den yalnız birinin idare meclisinde, murakıplı
ğında veya tasfiye memurluğunda bulunacak
lar hakkında muvafakat veya karar vermek, 

27. 440 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi ge
reğince görevlerinde olağanüstü gayret göster
mek suretiyle emsallerinden üstün iş yapan, 
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üstün veya teknik bir bilgiye dayanan şahsi 
gayret ve teşebbüsleri sayesinde kurumun gi
derlerinde önemli tasarruflar sağlıyaniara kâr
lılık veya verimliliği artıranlara veya işletme 
faaliyetlerine yararlı buluş getirenlere, genel 
bir zararın, felâket ve tehlikenin önlenmesi veya 
genel bir faydanın sağlanması için hayatlarını 
tehlikeye koyarak çalışanlara verilecek ödüller 
hakkında Bakanlığa teklifte bulunmak, 

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

29. Eu kanunla diğer kanun vs tüzükler 
tarafından verilmiş görevleri yapmak, 

30. Bu maddede yazılı olanlar dışmcla yö
netim kurulu kararma bağlanması kurulca uy
gun görülen konularla, yönetmeliklerde yöne
tim kurulu kararı alınması belirtilen hususlar 
hakkında karar almak. 

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

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur bu mad
denin hitanıma kadar müzakerelerin devamını 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edanler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Kanu
nun bitimine kadar devamı haManda bir tekli
fimiz var. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Kayır 
hayır efendim, yalnız bu maddenin bitimine ka
dar görüşelim. 

BAŞKAN — Efendim, yalnız bu maddenin 
bitimine kadar olan husus ka^u! edildi. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MECDi 
AGUN (Rize) — Maddelerde yanlış okuma ol
muştur efendim. 

j BAŞKAN — Müsaade buyurun bu hususta 
bir takrir var onu arz edeceğim. 

Madde üzerinde söz istiıyen sayın üye?.. Yok. 
Bir takrir var okultuyorum : 

Başkanlığa 
11 nci maddenin 30 ncü fıkrasının son pa

ragrafının aşağıdaki şekilde değiş*irilmesini arz 
ederim. 

Ankara 
Yiğit Köker 

«Yönetim kurulu, bu maddenin 19, 20 ve 23 
• ncü bendlerjnde yazdı hususlarda genel müdür

lere, müessese müdürlerine kademeli olarak 
yetki verilmesini kararlaştıralbilir.» 

BAŞKAN — Şimdi bu maddede sıra numa
ralan bir maddi hata olarak değişmiştir. Mat
bu olan şekli değişiktir. Bilâhara doğru olarak 
sıralanmıştır. Bıoğru olarak sıralandıktan sonra 
bu maddenin son fıkrasındaki «Yönetim kurulu, 

i bu maddemin 18, 19 ve 22 nci bendlerindeıM 
yazılı hususlara genel müdürle müessese mü
dürlerine kademeli olarak yetki verilmesini ka
rarlaştırabilir. fıkrasındaki bu bend numarala
rı değişiyor : 18 numara 19 oluyor. 19 ise 20 
oluyor. 22 de 23 oluyor. Bu şekilde değişmesini 
yani düzeltilmesini istiyen bir takrirdir. Hükü
met ve Komisyon evleviyetle katılıyor. Takriri 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etraıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Takrir son fıkrada (numaraları 18, 19 ve 22 
olan bendleri, 19, 20 ve 23 olarak değiştirmiştir. 
arz ederim. 

Yapılan değişiklikle birlikte maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

19 . 8 .1971 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

I Kapanma saati : 19,10 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

103 NCÜ BİRLEŞİM 

18 . 8 . 1971 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
tseçimi. 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir asıi 
üye seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 
üye seçimi. 

B - ÎKÎNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen Belediye Gelirler Kanununun bâzı 
hükümlerine dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/554) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, eeza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/527) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yu
suf Ziya Aynm'ın, Kars ili köylerinin su sıkın
tısına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/562) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Minkelâmoğlu'nun Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununa dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/564) 

5. •—• Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lııtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
CJemail Tarlan'ın, Diyanet İşleri ve Vakıflar 

Ger el Müdürlüğüne dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/568) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nuın, bir Fransız gazetecisinin 
Türkiye'ye çağrılmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/569) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 
1376 sayılı Bütçe Kanununun 116 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçıkanat'ın, Etibankm özel şahıslar
dan devraldığı maden sahalarına dair Enerji ve 
TaJbiî Kaynaklar Balkanından sözlü sorusu 
(6/571) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçikanat'm, kömür satışına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/572) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Millî Eğitim ve Dışişleri Bakanlarından söz
lü sorusu (6/567) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin öztürk'ün, öğreıttaen sorunlarına dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/373) 

13. —• Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'ın, ayçiçeği istihsaline dair Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/574) 

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



III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

1. _ ,349i sayılı Toprak Mahsûlleri Ofisi 
Kanununun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 
27 nei maddeleriyle ek ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Tarım, İçişleri, Anayasa ve Adalet, Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu. (Millet Meclisi 1/351; Cumhu
riyet Senatosu 1/1242) (S. Sayısı : 1631) (D. 
tarihi : 22 . 7 . 1971) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

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

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, bölgelerarasmda artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen önerge
si (10/43) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayı
lı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120 
ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Mil
lî Savunma Bakanlığı ile ilgilidir) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 19A9 tarihli ve 71 

sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
kararının Geneli Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81) (S. Sayısı : 1574) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma 
Bakanlığı ile ilgilidir) 

6. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (Cumhuriyet 
Senatosu 4/80) (S. Sayısı : 1575) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma Bakanlığı ile 
ilgilidir) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Haindi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek aımacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması istiyen 
önergesi. (10/45) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'in yasama dokunulmazlığnıın 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/991) (S. Sayısı : 1582) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1971) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639) (D. Tari
hi : 26 . 7 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Hüseyin Sesli hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları (M. Meclis; 3/159; C. Senatosu 2/320) 
(S. Sayısı : 1596 ya ek) (Dağıtma tarihi : 
17 . 7 . 1971) 

X 2. — Çocuklara karşı Nafaka mükellefi-
yetine uygulanacak Kanuna dair sözleşmenitt 



onaylanmasının uygun 'bulunduğu hakkındakf 
kanun tasarısının (Millet Meclisince kabul olu
nan (metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet ve Dışişleri, "Turizm, ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (Millet Meclisi 1/380; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1229) (S. Sayısı : 1627) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 7 . 1971) 

X 3. — Hukukî veya Ticari mevzularda 
Adlî ve Mahkeme dışı evrakın yabancı memle
ketlerde teibliğine dair sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (Millet Meclisi 1/383; Cumhuriyet Se
natosu 1/1235) (S. Sayısı : 1628) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 7 . 1971) 

X 4. — Türkiye ile İngiltere arasındaki 28 
Kasım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleşme
sinin Swaziland Krallığına teşmiline dair (4 Ey
lül 1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli Notaların te
atisi ile yapılan Andlaşrnanm onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
JMillet Meclisince kaibul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (Millet Meclisi 1433; Cumhuriyet Senatosu 
1/1233) (S. Sayısı : 1629) (Dağıtma tarihi : 
22 . 7 . 1971) 

X 5. — Bâzı ölümlerin tesbitine ait sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko-
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misyonları raporları. (Millet Meclisi 1/379; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1230; (S. Sayısı : 1630) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 7 . 1971) 

X 6. — 6375 sayılı Kanunla naylanan Kuzey -
Atlantik Andlaşmasma Taraf Devletler arasın
da Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşmenin 
VIII nci maddesinin 2 inci fıkrasının (F) bendi
ne Ek Kararın tadiline dair Kuzey Atlantik 
Konseyi Kararının onaylanmasının uygun (bu
lunduğu hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kaibul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/109; Cumhuriyet Senatosu 1/1231) (S. Sayı
sı : 1643) (Dağıtma tarihi : 28 . 7 . 1971) 

7. — İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu 
projesi sahasındaki gecekonduların tasfiyesi 
hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince ka
imi olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu ile Malî 
ve İktisadi İşler-, Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporları (Millet Meclisi : 2/385; Cum
huriyet Senatosu : 2/323) (S. Sayısı 1610 a ek) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 8 . 1971) 

X 8. — Çay Kurumu kanunu teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Tarım ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 2/36; C. Senatosu 2/332) (S. Sayı
sı : 1652) (Dağıtma tarihi : 13 . 8 .1971) 





Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Çay Kurumu kanunu teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Tarım ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 2 / 3 6 ; Cumhuriyet Senatosu 2/332) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 203 e 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 2 . 7 . 197i 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 134 
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 1 . 7 . 1971 tarihli 123 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul >editen, Çay Kurumu kanunu taklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

'Saygılarımda. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 19 . 11 . 1969 tarihinde Başka) :ıhkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genci Ku
rulun 21, 28, 30. 6; 1.7. 1971 tarihli 117, 121, 122 ve 123 nen birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sa:;ısı : 203) 

Geçici Komisyon raporu 

4 . 8 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 Temmuz 1971 tarihli 123 üncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açık oy ile kabul edilen Çay Kurumu kanunu teklifi Millet Meclisi Başkanlığının 2 Tem
muz 1971 tarihli ve 134 sayılı yazılariyle Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Cum
huriyet Senatosunun 15 Temmuz 1971 tarihli 89 ncu Birleşiminde Malî ve İktisadi İşler Tarım 
ve Plân ve Bütçe Komisyonlarından 5 er üyenin katılmasiyle kabul edilen geçici komisyonumuzun 
27, 28, 29 Temmuz ve 4 Ağustos 1971 tarihli birleşimlerinde Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar 
Özalp ile diğer ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere 
olundu; 

Teklif Çay Üretimi ve İşletmesine ilişkin faaliyetleri ve hizmetleri yürütmek üzere Kamu İkti
sadi Teşebbüsü niteliğinde ve Çay Kurumu adiyle bir teşekkül kurulmasını öngörmektedir. 

Çay üretimi ilk defa 1918 selesinde Dr. Ali Hıza Ertem tarafından ele alınmıştır. 1939 yılın
da Çay Kanunu çıkartılmış ve Batum'dan getirtilen 30 ton çay tohumu ile ilk ciddî tatbikat ya
pılmıştır. Halka bu suretle mal edilmiştir. 1946 senesinde Rize'de Fener mahallesinde bir Çay fabri
kası kurulmuştur. Zamanımıza kadar Hükümetlerin büyük gayretleri ile geliştirilmiş 30 fabrika 
ve atelye yapılmış ve halen 8 fabrika inşa halinde bulunmaktadır. 
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Çay eikim sahası asıl cay sahası olarak kabul edilen Rus hududundan Araklı İlçesine kadar olan 

kısımda 260 bin dekar olduğu Çay Araştırma Enstitüsünün 1970 tarihli bir tebliğinden anlaşılnıak-
tadur. Bu miktar ruhsatlı bahçeleri göstermekte olup 100 bin dekar da ruhsatsız olduğu kabul edi
lirse 400 bin dekara yalkın arazide ziraat yapılmakta olduğu anlaşılır. Artan nüfusa ve artan tü
ketim miktarlara göre 1982 yılında ite tüketimin en az 32 bin torna varacağı aynı enstitü tarafından 
hesap edilmiş bulunmaktadır. 

Yine ilmî araştırmalar yeşil yaprak kalitesinin Seylân çayından sonra Dünyamın en iyi çayı ol
duğunu bildîrmlektedir. 

1960 serkeşinde 6 bin ton, kuru çay istihsali 1970 e (kadar 10 sene zarfımda 30 bin tona yük
selmiştir. Bu devrede hü rme t l e r i n gösterdikleri büyük gayretlere rağmen fabrika kapasiteleri 
artan yaş yaprak istihsalini teknolojiye uygun surette işleyememiş bu yüzden kuru çay kalitesi 
hakiki değerini bulamamıştır. Halen mevcut 30 fabrika ve atelyeye ilâveten yapılmakta olan 8 fab
rika ve plân hedeflerine uygun yapılacak fabrika ve atelyeler'le bu farkın kapanacağı muhakkak
tır. Diğer taraftan bu kanun teklifi kurama çay ekimini izne bağlıyacak hükümleri getirmektedir. 
Bumdan sonra ruhsatsız çay bahçesi kuracak olanlarla* yeşil yaprağı almmıyacağı gibi ceza tat
bik edileceği hükme bağlanmaktadır. Ortak pazara dâhil Devletlerin hiçbirinin çay istihsal etme
diği göz önünde bulunduğu takdirde ihracatta şanslı imkânlara sahip olduğumuz muhakkaktır. 

Komisyonunuz kanun teklifinin 1 nci madde sinde Genel Müdürlüğün merkezi Ankara'dadır. 
Hükmünü değiştirerek merkezi Rize'dedir, demiştir. 

Filhakika bu suretle, 440 sayılı Kanunun ve bu kaaıun teklifinin bu kuruluştan istediği ted
birli bir tacir gibi haireket etmek kârlı ve verimli çalışmak prensibine uyulmuştur. Ve nihayet ka
nun teklifinin 3 ncü maddesinin ve 11 inci maddesinin ve diğer maddelerinin kendisine verdiği 
görev ve yetkileri ve faaliyetlerinin merkezinin bu yer olması sebebiyle ve .kurumun 180 bin üre
ticisi ile ve müessseıse'ljerini teşkil eden 40 a yakın fabrika ve atelyeleri ile 800 ü aşan alım yeri 
paketleme fabrikası ve depolarının burada bulunması değiştirmenin yerinde olduğunun delillerini 
teşkil etmektedir. 

Kurumun Yönetim Kurulunun teşekkül tarzını düzenliyeaı 10 ncıı maddesinde de değişiklik 
yapılmıştır. «Kurulda, teknik ve hizmet imkânları ile; üretim faaliyetlerinde geniş ölçüde katkısı 
olacak Tanını Bakanlığının ı'bir üye ile; bizzat yürütecekleri üretim 'faaliyetlerinin en iyi şekil
de yapılaması ve üre t in .sonrası 'hizmet ve -faaliyetler ile 'işletmeciliğin yeterince değerlendirilmesin-
dıe (büyük fonksiyonları olacak ı«Çay üreticileri Yardımlaşma Kooperatifleri 'Birliği» nin 2 üye ile 
ve yine teknik ve 'bilimsel çalışmaları ile üretim faaliyetlerinde igeniş ölçüde katkısı olabilecek 
•ve üretim sonrası hizmet ive faliyetleri ile işletmeciliğin yeterince değerlendirilmesinde büyük 
fanksiylonları olaibileeek 'Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin ibir üye ile temsil olunmaları faydalı 
nıülâlhaıza edilerek Yönetim Kuruluna dâhil edilmiş ve ıbu değişiklik sonucu Millet Meclisi (met
ninde bulunan ibir işçi üye hüikmü metinden çıkartılmış ve Yönetim Kurulu 9 üyeli olarak tesbit 
edikniştir. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerini düzenliyen 11 nci madde Komisyonumuzca esas iti
barîyle ıbenJbasenaniş ancak 13 neü bendinden sonra ve 14 neü fıkra olmak üzere çay çalışmaları ve 
ara^ırinaları ile ilgili (kuruluşlar arasında tekerrürleri önlemek için gerekli Koordinasyonu sağla
mak .hükmü metne eklenmiştir. Bu suretle meselâ halen Tarım Bakanlığı tarafından ve diğer bir 
(Bakanlık tarafından 'görülmekte olan hizmetlerin yine aynı (Bakanlıklar tarafından ifa edilmesi 
Ibu hizmetlerin Kurumun faaliyetlerine dâhil edilerek faaliyet sahasının genişletilmcmesi Teşkilâ
tını lüzumsuz ıgenişleterek masrafa sebebiyet vermemesi için .düşünülmüştür. Nitekim 440 sayılı 
Kanun Devlet İktisadi Teşebbüslerinin kendilerine yabancı olan faliyetleri tasfiye etmesini em
retmiştir. Yine aynı 11 nci maddenin 15 nci bendinde yurt dışında şube açmak salâhiyeti kurum
dan alınmış ve .bendden çıkarılmıştır. Diğer bendler hu değişikliklere uygun nutaaralarla tanzim 
«dilmöştir. Yine 11 nci (maddenin 26 ve 27 numaralı bendlerinde Devlet Memurları Kanunu uya
rınca [gerekli düzeltene ve değişiklikler yapılmıştır. 
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Madde 16. — Kurumun G emel Müdür yardımcılarının atanmasını düzenliyen madde, Konıis-
yomı>muzöa da esas itibariyle benimsenmiş ancak, Kurumun ıgörev ve faaliyet sahasının büyük 
bir kısmının, tarıma inhisar etmesi nedeniyle genel müdür yardımcılarından birinin Ziraat; 
Yüksek Mühendisi olması gerekli 'görülmüş ve bunu gerçekleştiren bir îson fikra ilâvesi ile kabul 
edilmiştir. 

Madde 23. — Personel hukukuna ilişkin konuları düzenliyen madde, esas itibariyle Komisyonu
muzca da benimsenmiş ancaîk, madde metni Devlet Memurları Kanununun hükümlerin'e uygun 
hale getirilmek üzere değiş'tirilmiştir. 

Teklifin 24 ncü maddesinde yaş çay yapraklarının alım fiyatlarının t-eslbitinde iBakanlar Ku
rulunu salahiyetli kılmış ve fiyatın ilân .edileceği tarihi teshil etmiştir; 

Teklifin Geçici 3 ncü maddesinde bu Kanunun yürürlüğe .girmesinden önce mevcut cay 
bahçelerinin bu kanuna uygun kayıt ve ruhsat işlemlerini düzenliyen geçici madde esas itiba
riyle benimsenmiş ancak maddenin 3 ncü fıkrasında 'bir maddi halta sonucu yer alan «işletmeleri» 
kelimesi metinden çıkartılmıştır. 

Komisyonumuzun açıklamaları ve temennileri : Çay Kurumunun ısermayesini teklifin 5 ııci 
ve -mütaakıp maddeleri tâyin (etmiştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığınca benimsendiğine göre bu sermayenin duruma uygun olarak 
hesabedildiği muhakkaktır. Çay müstahsili bugüne kadar olan tatıbikatta mahsulünün bedelini tes
limi mütaakıp almaktadır. Filhakika çay müstahsilinin durumunu 1967 yılında neşredilen bir is
tatistik Rize'de şöyle tesbit etmiştir : 

1 dekara kadar cavhgı bulunan üretici oranı 
o 

5 
10 
15 
20 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
;> 
» 

tici 
» 
» 
» 
» 
» 

oranı 
» 
» 
» 
» 
» 

;% 40,33 
l% 38,22 
% 13,24 
.% 7,44 
% 0,67 
% O,10 

20 dekardan fazla » » » » % 0,001 

Rize'de o tarihte 130 bin müstahsilin c,'ç !)1.7!) u 5 dekara kadar çaylığa sahipti. Hele bunun 
% 40,33 nü teşkil eden 1 dekara sahibol anlar 52 bin müstahsildir. Bu derece küçük araziye ve is
letmeye sahip müstahsilin kurumdan alacaklı kalmaması bugüne kadar olduğu gibi mahsulünün 
bedelini zamanında alacağı tabiîdir. 

440 sayılı Kanun uyarınca Kamu İktisadi Teşebbüslerinin müstahsıldan mubayaalar için Ba
kanlar Kurulu kararı ve Merkez Bankası Kanunu esaslarına göre bu bankadan sağladıkları kredi
den yararlandıkları ve Tekel Genel Müdürlüğünün % 1 faiz ile bu krediden istifade etmiş olması 
keyfiyeti göz önüne alınarak bu kanun teklifi ile Tekel Genel Müdürlüğünden ayrılan bu kurumun 
aynı imkânlardan eskisi gibi yararlanmasını Komisyonumuz tabiî görmüş ve bu hususun temenni 
olarak raporda yer almasını kararlaştırmıştır. 

Komisyonumuz bu kanunun 3 ncü maddesi uyarınca çay eksperleri için açılacak okullarda öğ
rencilerinin ziraat mühendis ve teknisyenleri arasından seçilmesini gerekli görmüş ve bu hususa 
da raporda temenni olarak yer verilmesini uygun bulmuştur. 

Teklifin mahiyeti ve .memleketimiz ekonomisine bulunacağı büyük katkısını göz önünde bulun
duran Komisyonumuz Umumi Heyette öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda talepte bulunul
masını da karar altına almıştır, 
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Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 
Manisa 

R. Tunakan 

Urfa 
t. E. Karakapicı 

Gaziantep 
1. T. Kutlar 

Sözcü 
Rize 

0. M. Agun 

Tabiî Üye 
S. Özgür 

Ankara 
Y, Köker 

Ordu 
B. S. Saykal 

Kâtip 
Tunceli 

A. Bora 

Balıkesir 
İV. Sarhcalı 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğh 

Oiresun 
S. Orhon 
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Muş 
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Manisa 
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Çay Kurumu kanunu teklifi 

BÖLÜM : I 

Genel hükümler 

Hukukî bünye : 

MADDE 1. — Bu kanunla; Çay Kurumu adında, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve 
sorumluluğu sermayesiyle sınırlı ibir İktisadi Devlet Teşekkülü kurulmuştur. 

Teşekkül; bu kanunla, 440 sayılı Kanuna ve sözü gecen kanunların saklı tuttuğu hususlar dışın
da özel hukuk hükümlerine tabidir. 

Merkezi Ankara'dadır. İlgili olduğu Bakanlık Gümrük ve Tekel Bakanlığıdır : 

Tarifler : 

MADDE 2. — Bu kanunda geçen : 
1. «Teşjeikfcül» deyimi, Çay Kurumunu (kısaltılmış adı ÇAYKUR), 
2. «Müessese» deyimi, Çay Kurumuna bağlı ve tüzel kişiliğe sahip işletme veya işletmeler gru-

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

ünitelerini. 
4. «Müessese İşletmesi» deyimi, müesseseler tüzel kişiliklerine izafeten çalışan mal veya hizmet 

üretim ünitelerini, 
5. «İştirak» deyimi, sermayesinin yarısından fazlası genel ve katma bütçeli idarelerle İktisadi 

Devlet Teşekkülleri dışındaki ortaklara ait ve öz el hukuk hükümlerine göre kurulan ortaklardaki 
teşekkülün payını. 

İfade eder. 

BÖLÜM : I I 

Faaliyet konuları ve amaç 

Faaliyet konuları : 

MADDE 3. —• Teşekkülün faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir : 
1. Üreticiden, işletmeye uygun nitelikteki çay yapraklarını Tekeli altında satınailmak, 
2. Satmalınan çay yapraklarını işlemek ve değerlendirmek için teknolojik faaliyette bulunmak, 
3. YukardaM faaliyetlerle ilgili olmak üzere : 
a) Gerekli tesisler kurmak ve işletmek, 
b) Çay ürününün kalite ve veriminin ve işleme tekniğinin geliştirilmesi için gerekli araştırma

lar yapmak, müessese ve lâiboratuvarlar kurmak ve işletmek, 
c) Gerekli madde ve araçları tedarik etmek, 
e) Ticaretle iştigal etmek, 
d) Çay üreticilerinin kooperatifleşmesi için gerekli olan diğer faaliyetlerde bulunmak. 
e) Yukardaki amaçlan gerçekleştirecek nitelikte çay eksperleri yetiştirilmesini sağlamak ve ge

rekirse bir eksper okulu açmak. 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Çay Kurumu kanunu teklifi 

BÖLÜM - I 

Genci hükümler 

Hukukî bünye : 

MADDE 1. — Bu kanunla; Çay Kurumu adında, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve 
sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir iktisadi Devlet Teşekkülü kurulmuştur. 

Teşekkül; bu kanunla, 440 sayılı Kanuna ve sözü geçen kanunların saklı tuttuğu hususlar dışın
da özel hukuk hükümlerine tabidir. 

Merkezi Rize'dedir, ilgili olduğu Bakanlık Gümrük ve Tekel Bakanlığıdır. 

Tarifler : 

MADDE 2. — Millet Meclisinin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - Tl 

Faaliyet konııları ve amaç 

Faaliyet konuları : 

MADDE 3. — Millet Meclisinin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Amaç : 

MADDE 4. — Teşekkülün kuruluş amacı : 
Memleketin taran politikasına uygun olarak çay ziraatini geliştirmek, çay kalitesini ıslah etmek 

ve İşlenmesini teknik esaslara göre yürütmek, iç ve dış pazar isteklerine uygun mahsul üretimini 
sağlamaktır. 

Teşekkül bu amaca ulaşmak için üçüncü maddede belirtilen konularda kârlılık ve verimlilik 
anlayışı içinde ve sermaye birikimine yardım etmek suretiyle daha fazla yatırım kakmağı yaratacak 
sakilde faaliyette bulunur. 

BÖLÜM : III 

Malî Hükümler 

Sermaye : 

MADDE 5. — Teşekkülün sermayesi 1 000 000 000 liradır. Bu miktar Bakanlar Kurulu kararı 
ile bir misline kadar artırılabilir. 

Bu sermayenin tamamı Devlete aittir. 
Bu sermaye aşağıda gösterilen kaynaklardan sağlanır. 
a) Bu kanunun Geçici 1 nci maddesi gereğince teşekküle devrolunan varlıklar, 
b) Genel Bütçeden sermayeye mahsuben yapılacak ödemeler, 
c) Yıllık kârlardan bu kanunun 6 ncı maddesi ve diğer kanunlar uyarınca ayırımlar yapıldık

tan sonra kalacak bakiyeler. 

Karın dağıtımı ve yedek akçeler : 

MADDE 6. — Yıllık kârdan; ödenmiş zerrin yenin % 20 sine ulaşıncaya ka'dar % 5 genel ye-
'dek akçe ve 440 sayılı Kanunun 30 ncıı maddeci gereğince ikramiye payı ayrıldıktan sonra kala
nın % 10 u nominal sermayenin % 10 una varıncaya kadar olağanüstü yedek akçe olarak ay
rılır. 

•Müesseselerin kârlarından da yakardaki şekilde ayırımlar yapılır. 
Yutardaki ayırımlar yapıldıktan sonra kalan kâr müesseselerde teşekküle, teşekkülde ise Ge

nel Bütçeye gelir ve yıllık Genel Yatırım ve finansman programı gerektirdiği takdirde ödenek 
ve gider kayd.ı suretiyle ödenmemiş sermayeye mahsup veya teşekküle ikraz edilir. 

Bu işlemler, her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. 
Bu işlemler için bilanço, kâr ve zarar hesaplarının yönetim kurulunca onaylanmış olma-sı ye

terlidir, 
Bu işlemler ve diğer ödemelerle ilgili olarak, bilançoların T. B. M. Meclisince tasvi'bedilip Res

mî Gazetede yayınlanmasından sonra gerektiği takdirde düzeltme yapılabilir. 

Hesap dönemi : 

MADDE 7. — Teşekkülün hesap dönemi takvim yüıdır. 

Diğer Malî konular : 

MADDE 8. — İşletme bütçeleri, faaliyet raporları, fiyat ve tarifeler, yatırım ve finansman iş
leri, bilanço ve netice hesapları, 12 . 3 . 1964 tarihli 440 sayılı Kanuna göre yürütülür. Yatırım ve 
finansman konularında 30 . 9 . 1960 tarihli ve 441 sayılı Kanun hükümleri de uygulanır. 
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(Geçici komisyonun kabul ettiği metin) 

Amaç- : 

MADDE 4. — Millet Meclisinin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - III 

Malî hükümler 

Sermaye : 

MADDE 5. — Millet Meclisinin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kârın dağıtımı ve yedek akçeler : 

MADDE 6. — Millet Meclisinin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Hesap dönemi : 

MADDE 7. — Millet Meclisinin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Diğer malî konular : 

MADDE 8. — Millet Meclisinin 8 nci maddesi aynen kabul, edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

BÖLÜM : IV 

Yönetim 

Yönetim ve temsil : 

MADDE 9. — Teşekkül, bu kanun ile diğer mevzuat hükümleri ve yönetim kurulu kararları 
uyarınca genel müdür tarafından yönetilir. Teşekkülü, idare ve yargı organlarında ve üçüncü şa
hıslara karşı genel müdür temsil eder. 

Yönetim Kurulu 

Kuruluş : 

MADDE 10. — Çay kurumunun Yönetim Kurulu : 
a) Genel müdürle iki genel müdür yardımcısı, 
b) Maliye Bakanlığının inihasiyle Bakanlar Kurulu tarafından atanan bir üye, 
c) Gümrük ve Tekel Bakanlığının inhaisiyle Balkanlar Kurulu tarafından atanan bir üye, 
d) Bir işçi üye, 
Olmalk üzere 6 kişiden müteşekkildir. Yönetim Kurulunun Başkanı genel müdürdür. 
Kurul başkan ve üyelerinin nitelikleri hakkında 440 sayılı Kanun ve tüzüğü hükümleri uy

gulanır. 
Genel müdür dâhil, teşekkül bünyesinden Yönetim Kuruluna katılacaklarla ilgili Bakan

lıkça inha edilecek üyenin, teşekkülün faaliyet konulariyle ilgili çeşitli ihtisas kollarının ge
rektirdiği bilgi ve tecrübeye sahip kimselerin bir kurulda toplanması esas ve ilkesine göre; 
inhası, Maliye Bakanlığınca inha edilecek üyenin ise, teşekküle tahsis olunan sermayenin en 
verimli şekilde işletilmesini sağlıyacak malî, iktisadi bilgi ve tecrübelere sahip bulunması 
şarttır. 

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

Bunların yerlerine getirilenler değiştirilen üyenin süresini tamamlarlar. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri : 

MADDE 11. — Çay Kurumunun en yüksek seviyede yönetme ve (karar alma organı olan Yö
netim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 

1. Kalkınma plânlarına ve yıllık programlara uygun olarak genel müdürlükçe hazırlanacak 
uzun vadeli ve yıllık yatırım ve finansman programlarını karara bağlamak, 

2. İlgili bakanlığın onaylanmasına sunulacak tamamlama yatırımları hakkında teklifte bulun
mak, 

3. İdame ve yenileme yatırımları hakkında karar vermek, 
4. Yatırını ve finansman programlarında yıl içinde yapılacak değişiklikleri incelemek, gerekli 

kararları alarak ilgili mercilere teklifte bulunmak, 
5. Teşekkül ve müesseselerinin işletme bütçe ve kadrolarını aynen veya değiştirerek onayla

mak, ihtiyaç halinde yıl içinde gerekli değişiklikleri yapmak, 
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(Oeçici komisyonun kabul ettiği metin) 

BÖLÜM - IV 

Yönetim 

Yönetim ve temsil: 

MADDE 9. — Millet Meclisinin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yönetim Kurulu 

Kuruluş : 

MADDE 10. — Çay Kurumunun Yönetim Kurulu : 
a) Genel Müdürle iki Genel Müdür yardımcısı, 
b) Maliye Bakanlığının inhasiyle Bakanlar Kurulu tarafından atanan bir üye, 
c) Gümrük ve Tekel Bakanlığının inhasiyle Bakanlar Kurulu tarafından atanan bir üye, 
d) Tarım Bakanlığının inhasiyle Bakanlar Kurulu tarafından atanan bir üye, 
e) Çay üreticileri yardımlaşma kooperatiflerinin kuracakları, kooperatifler birliğinin kendi 

aralarından seçecekleri bir üye, 
f) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin seçeceği bir üye, 
Olmak üzere 9 kişiden müteşekkildir. Yönetim Kurulunun başkanı Genel Müdürdür. 
Kurum başkan ve üyelerinin nitelikleri hakkında 440 sayılı Kanun ve tüzüğü hükümleri uygu

lanır. 
Genel Müdür dâhil, teşekkül bünyesinden Yönetim Kuruluna katılacaklarla, ilgili bakanlık

larca inha edilecek üyelerin, teşekkülün faaliyet konulariyle ilgili çeşitli ihtisas kollarının gerek
tirdiği bilgi ve tecrübeye sahip kimselerin bir kurulda toplanması esas ve ilkesine göre; 

Maliye Bakanlığınca inha edilecek üyenin ise, teşekküle tahsis olunan sermayenin en verimli 
şekilde işletilmesini sağlıyacak malî, iktisadi bilgi ve tecrübelere sahip bulunması şarttır. 

Genel Müdürle, teşekkül bünyesinden Yönetim Kuruluna katılacak üyeler, atanmalarmdaki usu
le göre değiştirilebilirler. Bunların dışında kalan üyelerin hizmet süreleri üç yıl olup, surelerini 
dolduranlar tekrar atanabilirler. Niteliklerini yitirenler atanmalarmdaki usule göre süreleri dol
madan da değiştirilebilirler. Bunlann yerlerine getirilenler değiştirilen üyenin süresini tamamlar
lar. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri : 

MADDE 11. — Çay Kurumunun en yüksek seviyede yönetme ve karar alma organı olan Yö
netim Kumlunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır : 

1. Kalkmma plânlarına ve yıllık programlara uygun olarak genel müdürlükçe hazırlanacak 
uzun vadeli ve yıllık yatırım ve finansman programlarını karara bağlamak, 

2. İlgili bakanlığın onaylanmasına sunulacak tamamlama yatırımları hakkında teklifte bu
lunmak, 

3. İdame ve yenileme yatırımları hakkında karar vermek, 
4. Yatırım ve finansman programlarında yıl içinde yapılacak değişiklikleri incelemek, gerekli 

kararlan alarak ilgili mercilere teklifte bulunmak, 
5. Teşekkül ve müesseselerinin işletme bütçe ve kadrolarını aynen veya değiştirerek onayla

mak, ihtiyaç halinde yıl içinde gerekli değişiklikleri yapmak, 
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6. Teşekkül ve müesseselere ait bilançolarla netice hesaplarını tasvibederek ilgili mercilerin 
onayına sunmak, yıllık ve uzun vadeli çalışma programlarına uygun olarak faaliyet raporlarını 
düzenlemek, 

7. Bu kanun ve genel hükümlere göre ayrılması gerekli ihtiyaç ve karşılık (provizyon) mik
tarları ile kârın tahsis yerlerini tesbit etmek ve teklifte bulunmak, 

8. Genel müdürlük tarafından sunulacak 3 aylık faaliyet raporlarını ve bu arada teşekkül 
ve müesseselerin o devreye ait malî vaziyetini gösteren mizan, cetvel, teşekkülle ilgili olarak 
düzenlenen diğer rapor, belge ve istatistik gibi verileri inceliyerek icabında G-enel Müdürlüğe 
gerekli direktifleri vermek, 

9. Teşekkülün borçlanması için vâki olacak teklifleri inceliyerek borçlanma şartlarını ve 
limitini tesbit edip Genel Müdürlüğe yetki vermek, 

10. Teşekküle bağlı müesseselerin kurulması hususunda karar vermek, statülerini tesbit et
mek ve gerekli hallerde değiştirmek, limited veya anonim ortaklık haline getirilmeleri için ge
rekli kararı alarak ilgili mercilere teklifte bulunmak, 

11. a) Müesseselerin yönetim komitelerince alman kararlardan 440 sayılı Kantinle diğer 
kanunlar ve tüzük hükümlerine göre yönetim kurulu kararını gerektiren konularla ilgili olan
ları inceliyerek karar vermek, 

b) 440 sayılı Kanun ve tüzüğü uyarınca, yönetim kurulu onayı alınması gerekmiyen ko
nularla ilgili olarak müesseseler yönetim komitelerince alınmış kararlardan mevzuat ve yö
netim kurulu prensip kararlarma uygun olmıyanlar üzerinde genel müdürlükçe yapılacak 
teklifler dolayısiyle, inceleme yaparak gerekirse kararı iptal etmek, 

12. İştirakler yapılması, icabında devir veya tasfiyesi hususunda ilgili Bakanlık yolu ile 
Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak, 

13. Teşekkül ve müesseselerin faaliyet konularına giren yeni teşebbüsler üzerinde incele
melerde bulunmak, kuruluş halindeki işletmelerin idare tarzlarını ve çalışma esaslarını tesbit 
etmek, bütçe ve kadrolarını onaylamak, bunlarla ilgili yatırım faaliyetlerini izlemek; bu ka
nunun 4 ncü maddesinde belirtilen amaca ulaşacak şekilde çalışma imkânını kaybeden ve ça
lıştırılmaları teşekkül veya müessesenin anafaaliyet konuları bakımından zorunlu olmıyan il
etmelerin kapatılmasına karar verme, elden çıkarılması gereken işletmeler hakkında Bakanlık 
yolu ile Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak, 

14. Yurt içinde ve dışında şube, acentalık, muhabirlik, mümessillik gibi işyerleri açma ve 
kapamaya karar vermek ve bunların faaliyet sınırları ile yetki ve çalışma esaslarını tesbit et
mek, 

15. 440 sayılı Kanunun 25 nci maddesi gereğince Genel Müdürlükçe hazırlanaoajk personeli 
yönetmeliğini inceliyerek Bakanlığın tasvibine sunmak, teşekkül, müessese ve işletmeler perso
nelinin görev, sorumluluk ve yetki sınırlarını belirten çalışma esasları yönetmeliği ile diğer yö
netmeliklerini inceleyip onaylamak, 

16. Teşekkül ve müesseselerinin işleri icabı gayrimenkuller üzerinde aynî haklar tesisi, kal
dırılması veya değiştirilmesi mahiyetindeki tasarruflar hakkında karar vermek, 

17. 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin 2 nci ve 4 ncü fıkraları hükmü saklı kalmak üze-
fe teşekkül ve müesseselerinin mal ve hizmet fiyatları ile yönetmeliğe göre belirtilecek yaş çay 
yaprağı alım fiyatlarını tesbit etmek, 

18. Dâva açmak, teşekkül ve müesseselerin leh ve aleyhindeki dâvaları teşekkül ve müesse
seler için menfaat mülâhaza edildiği takdirde sulh ve tahkim yoluyla halletmek, dâvadan, vazgeç
mek, dâvayı takip veya temyiz etmemek hususlarında karar vermek, 

19. Tahsili mümkün olmıyan alacakların silinmesine karar vermek, 
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6. Teşekkül ve müesseselere ait bilançolarla netice hesaplarını tasvibederek ilgili mercilerin 
onayına sunmak, yıllık ve uzun vadeli çalışma programlarına uygun olarak faaliyet raporlarını 
düzenlemek, 

7. Bu kanun ve genel hükümlere göre ayrılması gerekli ihtiyaç ve karşılık (provizyon) mik
tarları ile kârın tahsis yerlerini tesbit etmek ve teklifte bulunmak, 

8. Genel Müdürlük tarafmdan sunulacak 3 aylık faaliyet raporlarını ve bu arada teşekkül 
ve müesseselerin o devreye ait malî vaziyetini gösteren mizan, cetvel, teşekkülle ilgili olarak dü
zenlenen diğer rapor, belge ve istatistik gibi verileri inceliyerek icabında Genel Müdürlüğe gerekli 
direktifleri vermek, 

9. Teşekkülün borçlanması için vâki olacak teklifleri inceliyerek borçlanma şartlarını ve limi
tini tesbit edip Genel Müdürlüğe yetki vermek, 

10. Teşekküle bağlı müesseselerin kurulması hususunda karar vermek, statülerini tesbit et
mek ve gerekli hallerde değiştirmek, limited veya anonim ortaklık haline getirilmeleri için gerekli 
kararı alarak ilgili mercilere teklifte bulunmak, 

11. a) Müesseselerin yönetim komitelerince alman kararlardan 440 sayılı Kanunla diğer 
kanunlar ve tüzük hükümlerine göre yönetim kurulu kararını gerektiren konularla ilgili olanları 
inceliyerek karar vermek, 

b) 440 sayılı Kanun ve tüzüğü uyarınca, Yjnetim Kurulu onayı alınması gerekmiyen konu
larla ilgili olarak müesseseler yönetim komitelerince alınmış kararlardan mevzuat ve Yönetim Ku
rulu prensip kararlarına uygun olmıyanlar üzerinde Genel Müdürlükçe yapılacak teklifler dola-
yısiyle, inceleme yaparak gerekirse kararı iptal etmek, 

12. İştirakler yapılması, icabında devir veya tasfiyesi hususunda ilgili bakanlık yolu ile Ba
kanlar Kuruluna teklifte bulunmak. 

13. Teşekkül ve müesseselerin faaliyet konularına giren yeni teşebbüsler üzerinde inceleme
lerde bulunmak, kuruluş halindeki işletmelerin idare tarzlarını ve çalışma esaslarını tesbit etmek, 
bütçe ve kadrolarını onaylamak, bunlarla ilgili yatırım faaliyetlerini izlemek; bu kanunun 4 ncü 
maddesinde belirtilen amaca ulaşacak şekilde çalışma imkânını kaybeden ve çahştırılmalan teşek
kül veya müessesenin anafaaliyet konuları bakı ıımdan zorunlu olmıyan işletmelerin kapatılma
sına karar verme, elden çıkarılması gereken işlet:neler hakkında Bakanlık yolu ile Bakanlar Ku
ruluna teklifte bulunmak, 

14. Çay çalışmaları ve araştırmaları ile ilgili kuruluşlar arasında tekerrürleri önlemek için 
(gerekli koordinasyonu sağlamak, 

15. Yurt içinde şube ve yurt içinde ve dışında acentahk, muhabirlik ve mümessillik gibi iş
yerleri açma ve kapamaya karar vermek ve bunların faaliyet sınırları ile yetki ve çalışma esas
larını tesbit etmek, 

15. 440 sayılı Kanunun 25 nci maddesi gereğince Genel Müdürlükçe hazırlanacak persone
li yönetmeliğini inceliyerek Bakanlığın tasvibine sunmak, teşekkül, müessese ve işletmeler perso
nelinin görev, sorumluluk ve yetki sınırlarını belirten çalışma esasları yönetmeliği ile diğer yö
netmeliklerini inceleyip onaylamak, 

16. Teşekkül ve müesseselerinin işleri icabı gayrimenkuller üzerinde aynî haklar tesisi, kal
dırılması veya değiştirilmesi mahiyetindeki tasarruflar hakkında karar vermek, 

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

18. Dâva açmak, teşekkül ve müesseselerin leh ve aleyhindeki dâvaları teşekkül ve mües
seseler için menfaat mülâhaza edildiği takdirde sulh ve tahkim yoluyla halletmek, dâvadan vaz
geçmek, dâvayı takip veya temyiz etmemek huluslarında karar vermek, 
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20. Teşekkül ve müesseselerin alım, satım, ve ihale işlerinin tabi olacağı genel prensipleri 
ve çeşitli kademeleree kullanılabilecek yetki limitlerini yönetmelikle tesıbit etmek, 

21. Teşekkül genel giderlerinden teşekkül ve müesseselerin her birine düşen hisselerin dağıtı
mı esaslarını tesbit etmek, 

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

23. a) Teşekkül personelini atamak, gerektiğinde bu yetkiyi kısmen alt kademelere devret
mek, 

b) Müessese müdürleri ile yardımcılarını atamak ve müessese idarecileri arasında yönetim 
komitesine katılacaktan seçmek, 

24. Teşekkül ve müesseselerinin tüzel kişilikleri adına imza atmaya yetkili olanları, genel 
müdürlüğün teklifi üzerine tesbit ve bu yetkinin derecesini tâyin etmek, 

25. 440 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde sözü geçen yasak ek görevleri dışında kalan 
profesörlük, öğretmenlik görevlerinde çalışacaklarla ek görev olarak teşekkül iştiraklerinden 
yalnız birinin idare meclisinde, murakıplığında veya tasfiye memurluğunda bulunacaklar hak
kında muvafakat veya karar vermek, 

26. 440 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi uyarınca teşekkül ve müesseseler personeline verile
cek yıllık ve olağanüstü ikramiyeler hakkında [Bakanlığa teklifte bulunmak, 

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

28. Bu kanunla diğer kanun ve tüzükler tarafından verilmiş görevleri yapmak, 
29. Bu maddede yazılı olanlar dışında yönetim kurulu karanna bağlanması kurulca uygun 

görülen konularla, yönetmeliklerde yönetim kurulu karan alınması belirtilen hususlar hakkında 
karar almak. 

Yönetim kurulu, bu maddenin 18, 19 ve 22 mci bendlerinde yazılı hususlarda genel müdür
le müessese müdürlerine kademeli olarak yetki verilmesini kararlaştırabilir. 

Yönetim kurulu sorumlulukları : 

MADDÎE 12. — Yönetim kurulu başkan ve üyeleri teşekküle verilen sermayeyi ve sağlanan 
diğer kaynaklan kârhlık ve verimlilik prensiplerine uygun olarak kullanma ve değerlendir
mede gereken gayret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur. 

Genel Müdür : 

Atanma : 

MADDE 13. — Genel Müdür 440 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi uyarınca Gümrük ve Tekel 
Bakanının inhası üzerine Bakanlar Kurulu karariyle atanır. 

Genel Müdürün görev ve yetkileri: 

MADDE 14. — Genel Müdürün başlıca görev ve yetkileri şunlardır. 
1. Teşekkülü kanun ve tüzük hükümleri ile yönetim kurulu kararlan dâhilinde yönetmek, 
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19. Tahsili mümkün olmıyan alacakların silinmesine karar vermek, 
20. Teşekkül ve müesseselerin alım, satım ve ihale işlerinin tabi olacağı genel prensipleri 

ve çeşitli kademelerce kullanılabilecek yetki limitlerini yönetmelikle tesbit etmek, 
21. Teşekkül genel giderlerinden teşekkül ve müesseselerin her birine düşen hisselerin da

ğıtımı esaslarını tesbit etmek, 
22. Teşekkül ve müesseselerinin ürettikleri mal ve hizmetlerle ilgili fuar ve sergilere iştirak 

etmek konularında karar vermek, 
23. a) Teşekkül personelini atamak, gerektiğinde bu yetkiyi kısmen alt kademelere dev

retmek, 
b) Müessese müdürleri ile yardımcılarını atamak ve müessese idarecileri arasında yönetim 

komitesine katılacakları seçmek, 
24. Teşekkül ve müesseselerinin tüzel kişilikleri adına imza atmaya yetkili olanları, genel 

müdürlüğün teklifi üzerine tesbit ve bu yetkinin derecesini tâyin etmek, 
26. 440 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde sözü geçen yasak iş ve hizmet görevleri dışında 

kalan üniversite ve yüksek okullarda profesörlük ve öğretmenlik, orta dereceli okullarda ve 
bu okullara bağlı birlik ve kurumlar tarafından açılacak kurslarda öğretmenlik görevlerinde 
ders görevi verileceklere, teşekkül iştiraklerinden yalnız birinin idare meclisinde, murakıplı
ğında veya tasfiye memurluğunda bulunacaklar hakkında muvafakat veya karar vermek, 

27. 440 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gereğince görevlerinde olağanüstü gayret göster
mek suretiyle emsallerinden üstün iş yapan, üstün veya teknik bir bilgiye dayanan şahsi gay
ret ve teşebbüsleri sayesinde kurumun giderlerinde önemli tasarruflar sağhyanlara karlılık ve
ya verimliliği artıranlara veya işletme faaliyetlerine yararlı buluş getirenlere, genel bir zara
rın, felâket ve tehlikenin önlenmesi veya genel bir faydanın sağlanması için hayatlarını tehlike
ye koyarak çalışanlara verilecek ödüller hakkında Bakanlığa teklifte bulunmak, 

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

28. Bu kanunla diğer kanun ve tüzükler tarafından verilmiş görevleri yapmak, 
29. Bu.maddede yazılı olanlar dışında yönetim kurulu kararma bağlanması kurulca uygun 

görülen konularla, yönetmeliklerde yönetim kurulu kararı alınması belirtilen hususlar hakkın
da karar almak. 

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

Yönetim kurulu sorumlulukları : 

MADDE 12. — Millet Meclisinin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Genel Müdür : 

Atanma : 

MADDE 13. — Millet Meclisinin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Genel Müdürün görev ve yetkileri : 

MADDE 14. — Millet Meclisinin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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2. Teşekkül amaçlarının gerçekleşmesi için uygulanacak esaslar ve yapılacak işlemler hakkın
da doğrudan doğruya kendisine bağlı görevlilere direktif vermek ve bunlar tarafından getirile
cek sorunlar üzerinde gerekli tedbirleri almak, mevzuata göre belirli mercilerin onayına ihtiyaç 
gösteren kararları bu mercilerin onayına sunmak, 

3. Kalkınma plânının ve teşekkülün gelişme imkânlarını göz önünde tutarak hazırlıyacağı 
projeleri ilgili mercilere sunmak, 

4. Teşekkül ve müesseselerinin uzun vadeli ve yıllık yatırım ve finansman programlarını kal
kınma plânı ile programlarına uygun olarak hazırlatıp yetkili mercilerin onayını sağlamak, 

5. Teşekkül ve müesseselerine ait işletme bütçeleriyle kadroları yıllık programdaki hedef
lere uygun olarak ve gerektiğinde daha uzun devreler için hazırlatıp Yönetim Kuruluna sunmak, 

6. Yatırım ve finansman programları ile işletme bütçelerinin uygulanma ve gerçekleştiril
melerini sağlamak ve faaliyet sonuçları hakkında ilgili mercilere bilgi vermek, 

7. Teşekkül sermayesi ile diğer malî kayna idarinin amaca uygun olarak kullanılmasını sağ
lamak, 

8. Teşekkül organizasyon plânının ve personel politikasının hazırlanmasını, yetkili mercilerin 
onayından sonra uygulanmasını ve geliştirilmesini sağlamak, 

9. Teşekkül topluluğu içinde işbirliğini ve çalışma ahengini sağlamak. 

Genel Müdürün sorumluluğu : 

MADDE 15. — Genel'Müdür, bu sıfatiyle aldığı bütün karar ve icraatında gereken gayret ve 
basireti göstermekle yükümlü ve aksine davranışlarından sorumludur. 

Genel Müdür Yardımcıları: 

Atanma : 

MADDE 16. — Teşekkülde, Genel Müdüre işlerinde yardım etmek üzere (2) Genel Müdür Yar
dımcısı bulunur. 

Bunlar 440 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi uyarınca Gümrük ve Tekel Bakanının inhası üzerine 
Bakanlar Kurulu kararı ile atanırlar. 

Görev ve yetkileri: 

MADDE 17. — Genel Müdür yardımcılarının görev ve yetkileri Yönetim Kurulu yönetmelik ve 
kararları ile sınırlı olup bunlar Genel Müdürden aldıkları direktife ve iş bölümüne göre hareket 
ederler. 

BÖLÜM - V 

Müessese - İşletme ve iştirakler 

Genel hüküm : 

MADDE 18. — Çay Kurumuna bağlı müesseselerle işletmelerin kuruluşları, teşekkülle müesse
selerin birbiriyle olan münasebetleri, iştiraklerin yapılması, yönetimleri hakkında 440 sayılı Ka
nun hükümleri uygulanır. 
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Genel Müdürün sorumluluğu : 

MADDE 15. — Millet Meclisinin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Genel Müdür Yardımcıları : 

Atanma : 

MADDE 16. — Teşekkülde, Genel Müdüre işlerinde yardım etmek üzere (2) Genel Müdür 
Yardımcısı bulunur. 

Bunlar 440 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi uyannca Gümrük ve Tekel Bakanının inhası üze
rine Bakanlar Kurulu kararı ile atanırlar. 

Genel Müdür yardımcılarından birinin ziraat yüksek mühendisi olması şarttır. 

Görev ve yetkileri : 

MADDE 17. — Millet Meclisinin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - Y 

Müessese - isletme ve iştirakler 

Genel hüküm : 

MADDE 18. — Millet Meclisinin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Müessese personelinin atanmaları: 

MADDE 19. — a) Müessese müdürleri ve varsa müessese müdür yardımcılarının atanmaları 
ile müessese idarecileri arasından yönetim komitesine katılacak üç üyenin seçimi genel müdürün 
teklifi üzerine teşekkül yönetim kurulu karariyle yapılır. 

Yönetim komitesine katılacakların seçiminde müessese faaliyetlerinin hâkim vasfı göz önünde 
tutularak çeşitli fonksiyonları temsil eden görevlilerin bir komitede toplanması ilkesine uyulur. 

b) Bakanlar Kurulunca belli edilecek müesseselerin yönetim komitelerine katılacak işçi üyeler, 
440 sayılı Kanun ve tüzüğünde belirtilen esaslara göre seçilir. 

c) Müessese müdürü ile yardımcıları ve yönetim komitesi üyeleri atanma veya seçilme usulle
rine göre değiştirilebilirler. 

d) Müesseselerin diğer personelinin atanmaları teşekkül topluluğuna ait personel yönetmeli
ğine göre yapılır. 

Müessese ve işletmelerin gözetimi : 

MADDE 20. — Teşekkül, kendisine bağlı olan müesseselerle, teşekkül ve müessese işletmeleri ça
lışmalarının kanun, tüzük ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak yürütülmesini gözetmekle 
görevlidir. 

Bu maksatla, gerekli hallerde müessese ve işletmelerin hesaplarını, işlemlerini tetkik, teftiş ve 
tahkik ettirebileceği gibi iktisadi, malî durum tesbitleri de yaptırabilir. 

Tahkikatın selâmeti bakımından işten el çektirmeyi gerektiren hususlarda bu işlemin nasıl 
yürütüleceği tetkik, teftiş ve tahkike yetkili organların görev ve yetkileri yönetim kurulunca yü
rürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilir. 

Müesseselerin, teşekkül yönetim kurulu kararı ile yürütülen işlemleri bakanlıkça da teftiş ve 
icabında tahkike tabi tutulabilir . 

BÖLÜM : VI 

Çeşitli hükümler 

Kadro ve personel rejimi: 

Kadro : 

MADDE 21. — Kadrolar işletme bütçelerinin ekini teşkil eder. 
Teşekkül ve teşekküle bağlı işletmelerin kadroları genel müdürlükçe, müesseselerce hazırla

nır. Mevzuat hükümlerine göre üst mercilerin kararma bağlı olanlar dışındaki kadrolar işletme 
bütçeleriyle birlikte yönetim kurulu ka ran ile kesinleşir. 

Personel rejimi : 

MADDE 22. — Teşekkül ve müesseseleri ile işletmeleri personeli İktisadi Devlet Teşekkülleri 
personeli rejimine tabidir. Bu konuda yürürlükteki kanun, tüzük ve Bakanlar Kurulu kararları 
uygulanır. 

MADDE 23. — Kurumun merkez teşkilâtı ile bu teşkilâta bağlı olarak açacağı her türlü işlet
me veya fabrikalarda, işlerin icaplarından olarak, normal çalışma günü ve saatleri dışında devam 
etmesi zaruri görülen işler için, teknik personel ve memurlardan fazla çalıştırılanlara, idare mec
lisince hazırlanacak Gümrük ve Tekel Bakanlığınca tasvibolunacak işletmecilik esasları dâhilinde 
fazla mesai ücreti verilebilir. 
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(Geçici komisyonun kabul ettiği metin) 

Müessese personelinin atanmaları : 

MADDE 19. — Millet Meclisinin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Müessese ve inletmelerin gözetimi : 

MADDE 20. — Millet Meclisinin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - VI 

Çe§îtli hükümler 

Kadro ve personel rejimi : 

Kadro : 

MADDE 21. — Millet Meclisinin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Personel rejimi : 

MADDE 22. — Millet Meclisinin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Kurumun merkez teşkilâtı ile bu teşkilâta bağlı olarak açacağı her türlü işlet
me ve fabrikalarda, işlerin icaplarından olarak normal çalışma günü ve saatleri dışında devam 
etmesi zaruri görülen işler için teknik personel ve memurlardan fazla çalıştırılanlara 657 sayılı Ka
nun hükümlerine uygun olarak Bakanlar Kurulu kararınca fazla mesai ücreti verilebilir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 24. — Yaş çay yapraklarının alım,, fiyatları, tüzükte belirtilecek esaslara göre, yöne
tim kurulu tarafından tesbit olunur ve bu fiyatlar Gümrük ve Tekel Bakanının teklifi ve Bakan
lar Kurulunun kararı ile yürürlüğe girer. 

MADDE 25. — Cay bahçesi kuracaklar Çay İşletmeleri Kurumundan ruhsatname almak mec
buriyetindedirler. 

Ruhsatname almadan çay bahçesi kuranlar, Genel Müdürlükçe tesbit edilecek teknik ve fennî 
esaslara uynııyanlar ve bunlara aykırı harekette bulunanlar 100 liradan 500 liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılırlar. 

Bu bahçelerin mahsulleri hiçbir suretle teşekkülce satmalmamazlar. 
Ruhsatsız çay bahçesi kurmuş olanların çay bahçeleri masrafları kendilerine aidolmak üzere 

söktürülür. 

MADDE 26. — 4223 sayılı Kahve ve Çay inhisarı Kanununun 1 nci maddesindeki çay hak
kındaki meıvcudolan çay inkisarı teşekkül tarafından işletilir ve yürütülür. 

3'78'8 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde 'belirtilen ruhsat teşekkül tarafından verilir. Teşekkül 
ruhsat sahibi üretici ile bir mukavele akdeder. Teşekkül ancak ruhsat saJhilbi ve mukaveleli üre
ticinin çayını satınalabilir. 5433 sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü görev ve ku
ruluş Kanununun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Tekel Genel Müdürlüğüne dev
redilmiş diğer görev ve yetkiler teşekküle geçer. 

MADDE 27. — Ziraat Bankası tarafından bahçe saıbiplerine ikraz edileaı para ve bahçe sahip
lerinin (gübre borçları bunların teşekküle satacakları aynı tesisin yaş çay mahsulü bedellinden ke
silmek suretiyle ödetilir. Bu konuda Ziraat Bankası ve ilgili kuruluşlar ile gerekli koordinasyon 
yapılır. 

Kaldırılan hükümler : 

MADDE 28. — 3788 sayılı Kanunun 10 ve 11 aıci, 42213 sayılı Kanunun 4, 7 ve 8 nci madde
leri ile 2 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 6 nçı maddenin çay ile ilgili hükümleri yürürlükten kal
dırılmıştır. , 

GEÇİCİ MADDE 1. — Çay bölgelerinde Tekel idaresine aidolarak kumilmujş bulunan veya 5433 
sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ile aynı idareye intikal etmiş olan hüjtün çay fabrika ve atel-
yeleri, işletmeye taallûk eden para ve para hükmündeki kıymet ve alacakları, menkul ve gayri
menkul malları ve hak ve menfaatleri, her türlü taahhüt ve borçları, ilgili kayıt, defter v© belge
lerle birlikte çay işletmeleri mukayyet değerleri üzerinden kuruma devredilmiş'tir. 

Bu devir işlemleri hicjbir vergi, resim ve harca tabi değildir. Mukayyet değerlerin bulunma
ması halinde devrolunan varlıkların değerleri Maliye, Gümrük ve Tekel, Sanayi bakanlıklarından 
katılacak birer temsilciden kurulu bir kurul tarafından en çok 6 ay içinde tesbit oflunur. Gerekti
ğinde bu sürenin uzatıümasına Gümrük ve Tekel Bakanlığının teklifiyle Bakanlar Kurulunca ka
rar veril efbiiir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Geçici 1 nci madde ile teşekküle geçen çay fabrika, atelye ve işletmele
rinde bulunan bütün personel, ücret, emeklilik gibi özlük hakları saklı kalmak üzere yeni ıbir tâ
yin işlemine lüzum kalmadan teşekküle geçer. 

Tekel Genel Müdürlüğü teşkilâtında bulunan diğer personelden teşekküle geçecekler Tekel 
Genel Müdürlüğü ve teşekkül tarafından müştereken tesbit olunur. 

Teslbit olunan bu personel, listeleri teşekkül yönetim kurulunca onanmakla (birinci fıkradaki 
şartlarla teşekküle (geçerler. 
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(Gwçic!İ koanisyaaTin feafeul "tifâtği m«!tin) 

MADDE 124. — Yaş çay yapraMsnnm fiyaîlan, yimetnn kurulu tarafından verüecek rostalâa 
ve Gaimriik ve Telkel Bakanının, teküfi üzerine Bakanlar Kurulu feararı ü© en g«ç 30 Nisan'a ka
dar ilân olunur. 

MADDE 25. — Mîllet Meclisinin 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Millet Meclisinin 26 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Millet Meclisinin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kaldtrîlan hükümler : 

MADDE 28. — Millet Meclisinin 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisinin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metim) 

'GEÇİCİ MADiDE ,3, — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce Tarım Bakanlığınca kayıtlı 
olan çay.^bahçelerine bu teselsülce hazırlanacak ruteajtnameler verilir. 

(Bu kanunuaı yürürlüğe girmesinden önce kayıt dıışı olan çay bahçelerine de, ttesis kredisi ve
rilmemek kaydiyle, ruhsatname verilir. Ancak, yaptırılacak fenni araştırana ile gerekli vasıfta çay 
yetişmediği ve yetâşnıiiyeeegi anlaşılan kayıt dışı >çay bahçelerine ruhsatname verilmez. 

'Yeniden çay (bahçeden kurmak iattiyenlere, Çay İşletmeleri Kurumunca yapılacak teknik ve fen
ni tetkikaJttan sonra ruhsatname verilebilir. 

'Çay bahçeleri sahipleri, Ibu kanunun yürürlüğe girdiği' tarihten itibaren üçüncü ayım. sonuna 
kadar bulundukları il sınırları içindeki çay fabrikalarına birer dilekçe ile başvurarak çay bah
çelerinin yer, aded ve saha mikfcarlarını bildirmek mecburiyetindedirler. Bu süre içinde başvurmı-
yanlar, yeniden çay bahçeleri kurmak istiyenier hakkındaki işleme tabi olurlar. 

(MADDE 29. — Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 30. — Bu kanunu Bakanlar Kuruflu yürüüür. 
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(Geçici komisyonun kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce Tarım Bakanlığınca kayıtlı 
olan çay bahçelerine bu teşekkülce hazırlanacak ruhsatnameler verilir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce kayıt dışı olan çay bahçelerine de, tesis kredisi ve
rilmemek kaydiyle, ruhsatname verilir. Ancak, yaptırılacak fenni araştırma ile gerekli vasıfta çay 
yetişmediği ve yetişmiyeceği anlaşılan kayıt dışı çay bahçelerine ruhsatname verilmez. 

Yeniden çay bahçeleri kurmak istiyenlere, Çay Kurumunca yapılacak teknik ve fenni tetlrikattan 
sonra ruhsatname verilebilir. 

Çay bahçeleri sahipleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üçüncü ayın sonuna 
kadar bulundukları il sınırları içindeki çay fabrikalarına birer dilekçe ile başvurarak çay bah
çelerinin yer, aded ve saha miktarlarını bildirmek mecburiyetindedirler. Bu süre içinde başvurmı-
yanlar, yeniden çay bahçeleri kurmak istiyenler hakkındaki işleme tabi olurlar. 

MADDE 29. — Millet Meclisinin 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisinin 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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