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kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/595) (Cumhu
riyet Senatosu 1/51) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 471; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 60) 721:722,756:759 

2. — Erzurum Milletvekili Cevat önder 
ve 9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvele kadrolar eklenmesi 
ve Atatürk Üniversitesinde kurulacak Tek
noloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Ya-

Tekrar açık oya sunulan : 
istanbul Teknik üniversitesi, 
Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Ka

nanıma bağlı cetvellerde değişiklik yapılması : 
Millet Meclisi idare Amirliğinin, 1971 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) işaretli 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarıla
rının kanunlaştıkları, 

7470 sayılı T. C. Turizm Bankası Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi.hakkında kanun 
tasarısının ise kabul edildiği bildirildi. 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan, Fet-
rol Ofisinde yapılan lift ihalesi, 

Kayseri Milletvekili Enver Turgut, kamu 
kesiminde çalışanların geçici görev yollukları 
ile arazi tazminatlarının ödenmemesi, 

Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur. Amas
ya, Samsun, Çorum, Yozgat, Sivas ve Tokat ille
rini içine alan Amasya Orman Başmüdüıiü-
ğündeki tesislerinin ikmal edilmesi ve bu bölge 
halkının yakacak sıkıntısı, 

Sivas Milletvekili Enver Akova, Yüksek 
İslâm Enstitüleri hakkında çıkan yeni yönetme
lik hakkında gündem dışı birer demeçte bulun
dular. 

Muğla Milletvekili Muallâ Akarca'nın Ege 
tütün piyasası konusunda yaptığı gündem dışı 

Sayfa 
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tirme ve Yayım Çiftliği İşletmesi hakkın
da kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlar^, raporları (2/54) (S. Sayısı: 
109 ve 109 a 1,2 ve 3 ncü ek) 723:740 

3. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'-
nun, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlik
leri Kanun teklifi ve Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden 
kurulu 29 No. lu Geçici Komisyon raporu 
2/194) (S. Sayısı: 423) 740:757 

VI ~- DÜZELTİŞLEH 757 

konuşmaya Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar 
Özalp, 

Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'm, Bin-
gölde yasıyan vatandaşların konut, eğitim ve 
eğretim işleri konusunda yaptığı gündem dışı 
konuşmaya imar ve İskân Bakanı Serbülent 
Bingöl ve Çalışma Bakanı Ali Kıza Uzuner ce
vap verdiler. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı, pamuk ve 
tütün gibi ürünlerinin gayrimamul haliyle de
ğil, mamul şekliyle ihracı, 

Amasya Milletvekili Salih Aygün, gazete
lere ilân verilerek memur alımı gayretleri, 

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer, Di
yarbakır ili ve ilçesi köyleri ile çiftçi borçla
rından dolayı banka idarecilerinin ve icra me
murlarının tutumu, 

Bitlis Milletvekili Abidin İnan Gaydalı, 
Bitlis'in yakacak ve orman sorunu, 

Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar şeref aylığı 
bağlanmış bulunan bâzı madalya sahiplerinin 
maaşlarının geriye alınması, 

Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar, bâzı 
köylere bağlanan cereyanların kesilmesi konu
larında gündem dışı birer demeçte bulundular. 

Devlet Bakanı Doğan Kitaplı, Tekirdağ 
Milletvekili Yılmaz Alpaslan, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Amasya Milletvekili Veh
bi Meşhur, Sivas Milletvekili Enver Akova, 

i. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 
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içel Milletvekili Celâl Kargılı, Amasya Millet
vekili Salih Aygün, Diyarbakır Milletvekili Ha
san Değer, Bitlis Milletvekili Abidin inan Gay
dalı, Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar ve Mar
din Milletvekili Esat Kemal Aybar'm gündem 
dışı konuşmalarına cevap verdi. 

13 . 7 . 1967 gün ve 904, 905, 906 sayıh ka
nunlarda değişiklik yapılması ve 4 Haziran 
1972 Pazar günü yapılacak belediye meclis üye
leri, belediye başkanları, il genel meclis üyeleri, 
köy muhtar ve ihtiyar meclis üyeleri ile ma
halle muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimlerinin 
ertelenmesi hakkında kanun tasarısının havale 
edilmiş olduğu komisyonlarından beşer üye 
«alınmak suretiyle teşkil edilecek bir geçici 
^komisyonda görüşülmesine dair Devlet Bakanı 
Doğan Kitaplı'nm, önergesi kabul edildi. 

içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Üniver
site ve yüksek okullarda «çift öğretim» siste
minin uygulanması için gerekli tedbir ve çare-

Y azılı sorulur 
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cum

huriyetin ilânından bugüne kadar inşa edilen 
karayolu miktarına dair yazılı soru önergesi, 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/898) 

2. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı nm, Cum
huriyetin ilânından bugüne kadar sanayi sek
töründe çalıştırılan nüfusa dair yazılı soru öner
gesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderil
miştir. (7/899) 

3. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Cum
huriyetin ilânından bugüne kadar hayat paha
lılığının yükseliş oranına dair yazılı soru öner
gesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/900) 

4. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki sendika ve bu sendikalara bağlı 
işçi sayısına dair yazılı soru önergesi, Çalışma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/901) 

5. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'nin yabancı memleketlerdeki elcilik bi
nalarına dair yazılı soru önergesi, Dışişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/902) 

.6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'
deki orman arazisine dair yazılı soru önergesi, 
Orman Bakanlığına gönderilmiştir, (7/903) 
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leri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme yapılma
sına, 

Adana Milletvekili Alpaslan Tüıkeşin, 
Türk deniz ticaretinin ve ticaret filosunun ge
liştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergeleri okundu, gündeme alınarak sıraları 
geldiğinde görüşülecekleri bildirildi. 

11 . 2 . 1972 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18,25 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Urfa 

Fikret Turhangil Bthri Karakeçili 
Kâtip 

Kayseri 
T. Doğan Av sar gil 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cum
huriyetin ilânından bugüne kadar trafik kasala
rında ölen ve sakat kalan insan sayısına dair 
yazılı soru önergesi, içişleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/904) 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cum
huriyetin ilânından bugüne kadar vukubulan 
büyük yangın adedine dair yazılı soru önergesi, 
İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/905) 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, bu
günkü ödeme temposuyle dış ve iç borçlarımı
zın kaç yılda ödeneceğine dair yazılı soru öner
gesi. Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/906) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar tüketi
len sigara miktarına dair yazılı soru önergesi, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/907) 

11. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar tüketilen 
içki miktarına dair yazılı soru önergesi, Güm
rük ve Tekel Bakanlığına gönderilmiştir. (7/908) 

12. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki câmT ve imam sayısına dair yazılı 
soru önergesi, Devlet Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/909) 

SORULAR 
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13. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türkiye'de dağıtılan resmî ilânlara dair yazılı 
soru önergesi, Devlet Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/910) 

14. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türki
ye'de çıkarılan dergi ve gazete sayama dair 
yazıh soru önergesi, Devlet Bakanlığına, gönde
rilmiştir. (7/911) 

15. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar memle
ketimizdeki mühendis, mimar ve tekniker say-
sma dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/912) 

16. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar hangi 
devletlere petrol arama ruhsatı verildiğine dair 
yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/913) 

17. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar üretilen 
doğal servetlerimizin miktarına dair yazılı so-
rv. önergesi Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/914) 

18. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar sulana
bilir hale getirilen arazi miktarına dair yazılı 
soru önergesi, Köy İşleri Bakanlığına gönderil
miştir. (7/915) 

19. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar erozyon
dan kayıba uğrıyan toprak miktarına dâir yazı
lı soru önergesi, Köy işleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/916) 

20. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türkiye'nin turistik zenginlik ve güzelliklerinin 
tanıtılması için ne gibi çalışmalar yapıldığına 
dair yazılı soru önergesi, Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/917) 
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21. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'
deki yüksek ziraat mühendisi ve ziraat teknis
yeni sayısına dair yazılı soru önergesi, Tarım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/918) 

22. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'
deki veteriner sayısına dair yazılı soru Önergesi, 
Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/919) 

23. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Cumhuriyetin ilâmndan bugüne kadar Türkiye'
deki canlı hayvan sayısına dair yazılı ;5oru öner
gesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/920) 

24. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn Tür
kiye'deki tarıma elverişli arazi miktarına dair 
yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/921) 

25. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar traktörle 
işlenen tarım arazisine dair yazılı soru önerge
si, Tarım Bakanlığına gönderilmişte. (7/922) 

26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 
Cumhuriyetin ilâmndan bugüne kadar hayvan
la işlenen arazi miktarına dair yazılı soru Öner
gesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/923) 

27. — içel Milletvekili Celâl Gargılı'nın, 
Türkiye'deki koyun tüketimine dair yazılı soru 
önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/924) 

28. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türkiye'deki kuzuların durumuna dair yazılı 
soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiş 
tir. (7/925) 

29. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
yılda insan başına tüketilen et, süt, yumurta ve 
tahıl miktarına dair yazılı soru önergesi Tarım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/926) 

30. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türkiyedeki ruhsatlı televizyon sayısına dair 
yazılı soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/927) 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Ankara Milletvekili Suna Tur al ile 

Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm istiklâl Ma
dalyası verilmiş bulunanlara vatani hizmet ter
tibinden şeref aylığı bağlanması hakkındaki 
1005 sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/619) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

Rapor 
2. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1319 sayılı Em

lâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin kal
dırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
59 No. lu Geçici Komisyon raporu. (1/546) (S 
Sayısı : 472) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1972) 
(GÜNDEME) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Bahri Karakeçili (Urfa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 38 nci birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklam yapı
lacaktır. Sayın üyeleri beyaz düğmelere basmak 
suretiyle yoklama işlemine katılmalarını rica 
ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake
relere başlıyoruz. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Ne
zih Devres'in, Bitlis Milletvekili A. İnan Gaydalı, 
Tekirdağ Milletvekili Yünüm Alpaslan ve Mardin 
Milletvekili Esat Kemal Aybar'rn 37 nci Birleşim
de yapmış oldukları gündem dışı demeçlerine 
cevabı, 

BAŞKAN — 9 . 2 . 1972 günlü Birleşimde 
gündem dışı görüşme yapan sayın Abidin Gay
dalı, Yılmaz Alpaslan ve Esat Kemal Aybar'a 
cevap vermek üzere Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı sayın Devres, buyurun. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NEZİH DEVRES — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Geçen Birleşimde gündem dışı konuşmalar 
yapan Sayın Gaydalı'nm bu kürsüden ifade et

tiği konu hakkında bilgiler arz etmek üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın konuşmacı, Bitlis ilindeki yakıt sıkın
tısından bahisle ormanların tahribedildiğini bil
dirmişler ve 1938 yılından beri mevcut Mahru
kat Kanununa rağmen, hâlâ odun yakılmakta 
olduğunu belirterek durumdan yakınmışlar dır. 

Yurdumuzda yakıt probleminin uzun yıllar
dır, maalesef bir çözüm yolu bulamadığı bir 
gerçektir. Bugün üretilen linyit kömürü, tale
bin çok altındadır. Ayrıca, bu üretimin büyük 
bir kısmı Batı - Anadolu illerinden sağlanmak
tadır. Bu durumda kömürü, soğuğun en fazla et
kisinde olan Doğu bölgelerine, bin Km. den fas
la mesafelere taşımak gerekmektedir. Bu ise, 
hem taşıma güçlükleri, hem de malî sorunlar ya-
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ratmaktadır. Maliyet düşürülmedikçe ve üre
tim büyük ölçüde artırılmadıkça halkı odun ye
rine kömür yaktırmaya zorlamak mümkün de
ğildir. Doğu - Anadolu da bol ve ucuz yakıt an
cak yeni kömür yataklarının intikalini gerek
tirmektedir. Hükümetimiz, bildiğiniz üzere ko
nuya önemle eğilmiş ve gereğini yapmak üzere 
tekliflerde bulunmuştur. 

Yine, geçen birleşimde Tekirdağ Milletvekili 
Sayın Yılmaz Alpaslan tarafından yapılmış olan 
bir gündem dışı konuşmaya da arzı ceyabetmek 
isterim. 

Konu, Bakanlığıma bağlı Petrol Ofis Genel 
Müdürlüğü tarafından 4 Kasım 1971 tarihinde 
kapalı zarf usulüyle yapılmış olan bir lif ıhale-
sidir. Zarflar açılmış ve en uygun teklif veren 
firma tesbit edildikten sonra, ikinci gelen fir
manın, • fiyatından % 5 tenzilât yapacağını yazı 
ile bildirmesi üzerine - ki, Petrol Ofis Yönetme
liği Artırma ve ihale Kanununa benzemekte
dir - % 5 değil, % 15 yakıldığı takdirde ve ge
rekli teminat verildiği takdirde göz önünde bu
lundurulacağı bildirilmiş ve ihalo kararı, 10 
Ocak günü - ki, tesadüfen benim göreve başla
dığım güne rastlamaktadır - tasdik edilmiştir. 

Duruma, adı geçen firmanın Petrol Ofis Ge
nel Müdürlüğüne bir suretini de Bakanlığıma 
noter vasıtasiyle gönderdiği 13 Kasım tarihli ih
tarnameye muttali olduktan sonra, müdahale 
edebildim, konuyu derhal Teftiş Heyeti Reisine 
havale ettim ve gerekli tetkik ve tahkik emrini 
verdim. O zamandan beri, Teftiş Heyetinin gö
revlendirdiği müfettişler teşki1ât içinde 42 kişi
nin ifadesine müracaat etmiş, tahkikatı yapmış 
ve raporunu tanzim etmiş bulunmaktadır. Bu 
rapor halen daktiloda yazılıp bana verilecektir. 
Bana verildiğinde gerekli işlemin yapılacağına 
ve hiç kimseyi himaye etmeden, varsa suçlular 
için gerekli muameleye tevessül edeceğime hiç 
kimsenin şüphe etmemesini bilhassa belirtmek is
terim. 

Yüne, gecem oturumda Mardin Milletvekili 
Satynı Esat Kemal Ayfbiar tarafından İleri sürü
len bir konu baklanda, da bilgi arz etmek iste
rim. -. 
' Bakanlığıma bağlı Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü tarafından İnşa edilmiş olan Çağ -
Çağ Hidroelektrik: Santralinden bâzı köylere de 
elektrik «ırcjtoi oıaikMnıeik üzere, zamanında 
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gerekli faaliyete geçilmiş ve i le r Bankası Ge
nel Müdürlüğü viaısitasiyfle Ömerliyi Jbeisllyetöeik 
havai nakil halttı yapılmıştır. Bumdan sonra, 
güzergâh üzerinde bulunan Yeşili köyüne de 
elektrik vıeırillımeısi faalhdls (konusu olmuş, faıkajt aa-
mianınjda filşttirıalk paiyı ödemmıedükçe Ibu yıapilla-
am îaicalk gilbi, ıbüaitalkUm güçlükler çıknıasımıdıan 
isonna, bunlar, bu glüçlülklıer iaalie 'ödümdlş v© 
Türkiye Elektrik iKurulmu Genel Müdürlüğü 
Ikurullduikltan vıe konuyla ımiüda^alıe eMktıen ısıon-
m, Blalkanhğıamz 12 Ooajk 1972 toİhiın|de TEK, 
yani Türikıijyie Elettirdik Kurumu Genel Müdjürlü-
ğünıe ve MardÜin VialMdğtiınıe bu Yeşi l köıyüınlün 
ide bu havali hattla (bağd'amımalsı hıulsusunlda ıdjüriek-
itdtf vertmıiş ve Ibu Ihulsuls 6 Şulbalt talihimde ger-
çekleşmiştir. Yapılan bağlantının kesilmesi 
vıe Yeşili Iköytümlde yaşayan vatamdaparıımıızın 
lelıekttalilk cereyanının nliınıfetlenindıen mahrum 
iedimelsi ibahis konusu depljdir. Bunu ıda arz 
leıdeırSım. 

Sayigılıar ısumianlm. 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Ege ekici tütün piyasasına dair gündem dışı de
meci. 

BAŞKAN — Ege tütün piyaisıaısı fiille Silgi! 
olarak Sayını Muiğla Miille'tivekili Ahmiet Bul-
ıdanlı ıkusta Mr gündemi ıdışı görüşmıe Istanlişler-
idlir. Buörurum. 

AHMET BUUDANLI (Muğla) — Sayın 
Bıaşlkan, değerli ımiilielivökillterli; 

Bu yıM Ege relkücüi tlültlüın piyafsası mieıvzuıuınju, 
plilyaısaaıın açılmıaisıınidan önce ve sönr'a birçok 
laıikaJdaşfllanmıız Yüoe MetelHlse geltıiırımlişlleırldir. 
En son olarak Çarşam^ba günkü içtimamızda 
Muğla İlmMm iSayın Ibayıan mlilleltvıeikiili bu 
Ikünsüden, toiiızi iUziaım eltaıiiyen hareketlere ıdlair 
faeyajnlda fhüllunimuişlaıridır. Bu beyanlarına arzı 
cevjaJp eltmlelk üzere (Kürsüye gelmiş bulunlmjalkltia-
yıını. 

ıBu semjelki Eige ekici tlütün pilyasaısı sona er
imiş ye ıdeğerli Güımııiük ve Tekel Baikanaımıa 
Özalp'in pi)yasa|yı >a;çış günlü ve bunu takiibıelden 
ıglünlıeıridie isiöyielciğli gilM, Eıge tültünclüll'erMn 
elimde ıtelk yapnaJk kaJlmıaımış bulummafeltaıdiır. 
Tekel İdaremiz, bütün Eıge müstabsrlmın arzu 
leltltiiiği gilbi, mınltıakanıın her yerinde talımla ani» 
raltOıe glirımıilş ve yıllar önceisi Ege elMcÜemimin, 
Itüjtüm ahıcıları karasında sıra beklemekten anü-
ıteVelült ılsltınaplarını dinldltaişltir. Bu, sürati 
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alım sebebiyle Ege tiitimcülermm büyük bir 
kısmı İdareye müteşekkirdir. Biz, bölgemin bir 
milletvekili olarak 4 arkadaşımızla beraber pi
yasanın açıldığı günden itibaren bütün alını 
ımıerlkezflJerM adım adımı dolaştık. Alıcıların ve 
ekicilerin karşıliklı münasebetleirmi tetMk et
tik. Ege ekicileri bir yıllık mahsullerindin, 
lameödefliıniiln Ideğeırîleınidıiadî  için büyük bir 
mneralkla lallıma beMyorlardı. 

Sözlerimin basımda söylediğim gibi, Tekel 
İdaremiz, birçok mmftakada aiun merkezleri 
laiçmıaik mfl&tâyte piyais!a(ya süinaıtüe girmii§ ve adl
imin ilkinoi gününde kendi mmtakam Muğia İÜ 
içinde rekoltenin dörtte üçü alınmış Muaıuyor-
du. Buna rağmen, burada bize bühtanda bu
lunan bir milletvekili arkadaşımız maalesef, bâ
zı alım merkezlerinde bizim aleyhimiade ve bil
hassa tütün ekicisini mustar dunumla düşürecek 
bâzı progpag'andalarda bulunmuştur, balkı tah
rik 'etmiştir. Biz aksine tütün ekicilerinin ace
leci olmamalarını, sükûnet içimde bulunmala
rını, ellerindeki mahsulün mutlaka satmadma-
cağını ve Teteel MareslMotı destekleme alımı ya
pacağımı ısrarla söyOıemİşliadlir. 

Bununla beraber bu yılki hava şartları 
ve ekicilerin mâruz kaldığı bâzı hastalıklar se
bebiyle rekoltenin tbdr tek bölgede kalite, ve 
hem de kantilte bakımından düşük olduğu bir 
realitedir. Buna rağmen tekel idaresi fiyat
ları vasat bir seviyede tutmayı bilmiş ve Ege 
mıntakasuMa ortalama fiyat 11,70, benim Muğ
la ilimde ise 12,70 olmuştur. Bu ortalamta fiya
tı halka yanlış anlatmak suretiyle meselâ 
başfiyatın 15 liranın üzerinde, taban fiyatın 
12 lira olması gibi tütün realitesiyle bağdaş-
mıyan bir mevzu içerisinde ekiciyi tahrif et
mek ve tahrik etmek herhalde doğru bir ha
reket değildir. 

Sayın bayan milletvekilinin burada benim 
için sarfettiği bir hususu şiddetle ve nefretle 
reddediyorum. Ben, hiçbir akm merkezinde 
ekiciye hitaben, «Bunlar bir şey anlamazlar, 
bunlar tütün yerine pırasa veyahut ıspanak 
ekisin» demedim. Ama, aksine kendileri Kara-
ova Alım Merkezinde halkı etrafına çağıra
rak, «Tütün mahsulü burada para etmiyor, 
yarın 4 tane palavracı buraya gelecek, size ya
lan ssöyliyecektir, ben size doğruyu söylüyo
rum, siz burada domuz yetiştirin» demiştir. 

Muhterem milletvekilleri, müslüman ma
hallesinde salyangoz satılmıyacağma göre, Ka-
raavada 'da domuz yetiştirilemez. 

Şimdi, vatandaşlara «ayrı gayrı» diye tef
rik meselesini ortaya koyan bu arkadaşımız 
bizi iyi tanısın. Biz, bu toprağın insanları, tü
tün tarlasından buraya gelmişizdir. Bu ha
nımefendinin mesleği ziraatçi olmasına rağ
men, ev ekonomistiymiş, sonra öğrendim. Bir 
ıgün tütün tarlasına girmemiştir. Tütünün di
kimini bilmez, ekimini bilmez, kırmasını bil
mez, ama politikasını bilir. Biz, politika yapmı
yoruz, biz hakkın ve hakikatin yanındayız. 
Bu maksatla çalıştık. Biz bakanlarımıza âlâyı 
vâlâ ile merasim yapmadık. Biz, bakanlarımı
za sevgi gösterisi yaptık. Parti teşkilâtı ola
rak biz, celbimizden verdiğimiz paralarla ara
ba temin ettik, onları karşıladık. Bunları da 
men edecek Türkiye'de bir kanun varsa, biz o 
kanuna uyarız. Ama vatandaşın sevgisine maz-
har olmak emirle, kanunla olmaz. Bunu bil
mek lâzımgelir. 

Muhterem milletvekilleri, bu seneki alım
lar gayet tabiî ki, en mütekâmil şekilde olmuş 
değildir. İdarenin birçok noksanları vardır. 
Bir defa eksper noksanlığı vardır. Eksperler 
her yere gidememektedir. Bu yüzden eksper
tiz yapılmamaktadır. Bâzı tereddütlerden fi
yatlar düşük olmaktadır. Bunlar zamanla gi
derilecektir. Fakat, buna rağmen idarenin 
gösterdiği sürat ve alâka bizi mütehassis et
miştir. 

Tütün ekicileri hemşehrilerim adına hepi
nizi saygı ile selâmlarım, efendim. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

3. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yıl
maz'in, Adıyaman tütün piyasasının geç açıl
ması konusunda gündem dm demeci ve Gümrük 
ve Tekel Bakam Haydar Özalp'in cevabı, 

BAŞKAN — Adıyaman tütün piyasasının 
geç açılması konusu üzerinde gündem dışı Sa
yın Yusuf Ziya Yılmaz ısoz istemiştir, 'Sayın 
Yılmaz, buyurun. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Sa
yın Başjkan, muhterem arkadaşlar, 

Adıyaman Tütün Piyasası, umumiyetle Mart 
ayının ilk haftasında veyahut 15'ine doğru açı
lır. Bu, senelerden beri böyle devam eder. Adı-
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yaman'in kuru bir iklimi vardır. Mart ve Nisan 
ayından sonra çok sıcak olur. Uzak köylerden 
nemsiz tütünü tekele getirinceye kadar hepsi 
Vasfını kaybedecek derecede hurdahaş bir hale 
gelir ve köylü, - tabiri! caizse - büyük bir sıkın
tıya, ve büyük bir mağduriyete duçar olur. 

Umumiyetle 1 veya 2 eksper arkadaş gönde
rilir. Ta Ağustos sonlarına, kadar mubayaa de
vam eder. Adıyaman'ın tek gelir kaynağı tütün
dür. Esefle söylemek istiyorum ki, Tekel ida
resinin vatandaşa kolaylık göstermemesi yüzün
den *bu tütünün (büyük hir 'kısmı, hattâ ve hattâ 
üçte ikisi kaçak olarak satılır. Bu durumu biz, 
her vesile ile Bakanlığa, Bakanlığın ilgili mer
cilerine iletmişizdir, söylemişizdir, tedbir alın
masını istemişimdir. 'Hattâ, hattâ itekel lamlbarla-
rında kalitesiz tütünün kaliteli tütünle dışar
dan değiştirildiği ihbarını da yapmışızdır, Adı
yaman'da bir istenmiyen tekel idaresinin mev-
cudolduğunu açık açık ifade etmişizdir. Müdü
ründen tutunuz, memurlarına kadar, Tekel 
(idaresinin dışında, Hükümetin prensipleri dışın
da, bir Adıyaman Tekel Hükümetinin olduğu
nu biz açık açık söylemişizdir. Gerek Sayın Ba
kan devrinde ve gerekse bundan evvelki Bakan 
arkadaşa bu durumu açık açık söylemişizdir. 

Maalesef Adıyaman'ın hiç de küçük sayılmı-
yacak derecede, tütün müstahsili olmasına rağ
men, bu gerçek böyle devam eder gider. Tekel 
idaresi açık açık demek istiyordur ki, Adıya
man rahatlıkla tütününü kaçağa şevketsin, te
kel için Adıyaman tütününe ihtiyaç yoktur. 

Şimdi, tek gelir kaynağı tütün olduğunu 
art ettim. Bütün esnafı, köylüsü, memuru, hat
tâ 'büyük icapta memuru 'tütün piyasasının açıl
masını bekler. Bütün köylüler tüccarlara borç 
olarak mallarını devrederler ve Tekelden 1,5 se
ne sonra parasını alan köylü esnafla gırtlak 
gırtlağa gelir ve banka kapıl arında akşama ka
dar mekik dokurlar. 

Ben, Sayın Bakandan istirham edeceğim; 
ıbu, muazzam Iblir hâdise değildir, iki Itane ekspe
rlin 5 - 10 gün evvel gönderilmesi büyük bir kül
fet olmaz. Diğer şikâyetlerimiz bir tarafa, tekel 
idaresinden çok fayda görüyorlarsa kendilerine 
mübarek olsun, biz bu şikâyetlerimizden vaz 
geçiyoruz, hiç olmazsa vatandaşın mahsulünü 
zamanında alsın. Mart - Nisan aylarında başla
yıp Temmuz - Ağustos aylarına kadar devam 
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eden bir mubayaadan Adıyaman'ı kurtarmasını 
istirham edeceğim. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Gümrük ve Tekel Ba

kanı Özalp,, buyurun. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 

ÖZALP (Niğde) — ıSayın Başkan, Yüce Mecli
sin değerli üyeleri; 

Sayın Adıyaman Milletvekili arkadaşımızın 
Adıyaman tütün piyasasının erken açılması hu 
susundaki talebini dikkatle dinledim. Yalnız, 
değerli arkadaşımın burada temas ettiği bir 
nokta var, beni üzdü. Adıyaman'daki tekel teş
kilâtının başında bulunan müdürün alınması 
için hakikaten kendileri ibana müracaat ettiler. 
Fakat bir memurun alınması İbir politikacının 
eğer iki dudağının arasından çıkan sözle... 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Bü 
tün Adıyamanlılar istiyor, Sayın Bakan, bütün 
Adıyamanlılar sesi. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Devamla) — Edecek ise bu memleket
te... 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Ben, 
ibütün Adıyamanlıların sesini dile getiriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, müdahale etme
yiniz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Devamla) — Bu memlekette memur 
emniyetini düşünün. 

Ben, Sayın Adıyaman Valisine fbu hususu 
öordum, şimdi yazı yanımda yok. Adıyaman 
Valisinin Tekel Müdürünün tezkiye eden bir 
yazısı uhdemde. Arzu ettiği takdirde kendileri
ne onu da gösterebilirim. 

Adıyaman piyasası zamanında açılacaktır. 
Tekel idaresi tütün ekicisinin Ege Bölgesinde 
olduğu gibi, her yerde yanındadır ve bu devam 
edecektir. Arkadaşımın müsterih olmasını te
menni ederim. 

Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

4. — Kütahya Milletvekili İlhan Er soy'un, 
son haftalardaki yağışlar ve bilhassa karların 
erimesi halinde önümüzdeki günlerde meydana 
gelmesi muhtemel su baskınları dolayısiyle şim
diden bâzı tedbirlerin alınması hakkında gündem 
dışı demeci. 
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'BAŞKAN — San haftalardaki yağışlar ve 
bilhassa karların erimesi halinde önümüzdeki 
günlerde meydana gelmesi muhtemel su bas
kınları dolayısiyle şimdiden bâzı tedbirlerin 
alınması konusu üzerinde gündem dışı Kütahya 
Milletvekili Sayın İlhan Ersoy söz istemiştir. 
Buyurun. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — ıSayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; 

Yüksek Başkanlığın müsaade ve müsamaha
ları ile ve fakat her halde gündem dışı konuş
maların sınırı içinde kalmak kayıt ve şartiyle 
önemli güdüğüm bir konuya (kısaca temas et
mek üzere huzurlarınızı işgal ettim. 

Yüksek malumlarınızdır, !bu yıl, geçen yılla
ra oranla çok daha şiddetli bir kış idrak ettik. 
Buna paralel olarak da küçümsenemiyecek bir 
kar yağışı ile karşı karşıya kaldık. Bu kötü ha
va şartlarının bütün yuritda hayatı felce uğrat
tığını, her tarafta vatandaşlarımızı ve hele fa
kir fukarayı ne kadar güç durumda bıraktığı
nı hepimiz biliyor ve bu yüzden kötü şartların 
bir an evvel düzelmesine dua ediyoruz. 

Bu ve bunu takibedecek yağışların önümüz
deki mevsim için tarım kesiminde çalışan va
tandaşlarımızın yüzünü güldürmesi ve kısmen 
barajlarımızı doldurması sebebiyle de su sıkın
tısına medar olması gibi faydaları bir yana, 
bendenizi bugünden endişeye sevk eden bir 
başka hususu yüksek huzurlarınızda dile ge
tirmekten kendimi alıkoyamadım. 

Biriken kar yağışlarının, hava şartlarında 
ani meydana gelebilecek bir değişiklik sebebiy
le, kısa zamanda erimesi ve bunun hemen ar
kasından mevsim yağmurlarının başlaması kar
şısında, memleketimizin çeşitli bölgelerinin, geç
miş yıllarda iolduğu gibi, su baskını âfetine mâ
ruz kalması muhtemeldir. 

Bir kapalı havza olan Konya Ovası başta ol
mak üzere, memleketimizin çeşitli bölgelerinde 
bu ihtimali göz önünde bulundurmak suretiyle 
başka Enerji Ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, 
imar ve iskân Bakanlığı ve Bayındırlık Bakan
lığı gibi Bakanlıklar olmak üzere bütün ilgili 
valilikleri, hattâ ve hattâ Kızılay Derneği gibi 
yardım teşekküllerini şimdiden uyarmayı, ken
dilerine bu konuyu hatırlatmayı bir vazife say
dım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tedbirler zama
nında alınamadığı, zamanında müteyakkız bu
lunamadığı, hazırlıklı olunamadığı takdirde 
yurdumuza tahmil edeceği yükleri şimdiden 
kestirmek mümkündür. Hâdiselerin bendenizi 
yanıltmasını arzu ediyorum. Bu arzu ve ümit 
içerisindeyim ve memleketimizin bu ve benzeri 
âfetlere hiçbir zaman mâruz kalmamasını te
menni ediyorum. Yalnız hükümetten de gerek
li tedbirlerin zamanında alınmasını rica ediyo
rum. 

Hepinize hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 

5. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakam Halûk Bayülken'e Adalet Bakanı Suat 
Bilge'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı iezkeresi (3/745) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

Halûk Bavulken Un dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Adalet Bakanı Suat Bilge'nin ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştu?. 

6'. — Grup temsilcileriyle yapılan toplantı 
sonunda Başkanlıkça hazırlanan 1972 yılı bütçe 
görüşmeleri programı 

BAŞKAN — 1972 yılı Bütçesi ile ilgili mâ
ruzâtta bulunacağım. 

1972 yılı Bütçe görüşmeleri hakkında, grup 
temsilcileriyle yapılan toplantı sonunda Baş
kanlıkça bir program hazırlanmıştır. Bu prog
ram, sayın milletvekillerine dağıtılacaktır. 

Bu programa göre, görüşmelere 16 Şubat 1972 
Çarşamba gününden itibaren başlanacak ve her 
gün 9,00 -13,00,14,30 -19,30 a kadar devam olu
nacaktır. Günlük programlar saaat 19,30 da 
bitirilemediği takdirde saat 21,00 de gece top
lantıları yapılacak ve o günkü programın bitimi 
sağlanacaktır. Bu sebeple, 16 Şubat 1972 Çar
şamba gününden itibaren bütçe görüşmelerinin 
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bitimine kadar çalışma şeklinin tesbit edilmiş 
bulunduğunu bildiriyorum. Bu hususta Genel 
Kurulun tasviplerini alacağını. 

Okunan çalışma programını yüksek tasviple
rinize arz ediyorum. KaJbul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

7. — Bütçeler üzerinde yapılacak konuşma
ların sınırlandırılmasına dair grup başkanları
nın önergesi, 

BAŞKAN — 1972 yılı Bütçe çalışmalariyle 
ilgili Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, 
Demokratik Parti ve Millî Güven Partisi grup
larınca müştereken imza edilmiş bir önerge var
dır, okutuyorum. 

- Yüksek Başkanlığa 
1972 yılı Bütçesinin, program gereğince gü

nünde bitirilebilmesiini sağlamak ve konuşacak 
ısayın üyelere imkân vermek için, başlangıçta 
tümü üzerinde gruplar tarafından yapılacak 
birinci görüşmelerin ikişer saat, ikinci defa 
söz istenmesi halinde otuzar dakika ile, şahıs
lar adına yapılacak konuşmaların da yirmişer 
dakika ile, bakanlık ve daire bütçeleri üzerinde 
grup sözcülerince yapılacak yazılı ve sözlü ko
nuşmaların, Mİillî Eğitim Bakanlığı Bütçesi için 
birindi defasında otuzar, ikinci defasında yirmi
şer; diğer bakanlık ve daire bütçeleri için yir
mişer, şahıslar adına yapılacak konuşmalarla 
gruplar adına ikinci defa yapılacak görüşmele
rin de onar daküka ile, bütçenin s®nunda grup
lar adına yapılacak konuşmaların ise birer saat 
olarak sınırlandırılmasına karar verilmesini arz 
Vö teklif ederiz. 

A. P. Grupu C. H. P. Grupu 
'Sabahattin Araş Ahmet Şener 

Erzurum Trabzon 
D. P. Grupu M. G. P. Grupu 

isfendiyar Çakıroğlu M. Salih Yıldız 
Trabzon Van 

BAŞKAN — 1972 yılı 'Bütçesi görüşmelerinde 
süreleri tesbit eden, gruplar yetkilileri tarafın
dan verilmiş takrir okundu. Bu takriri tasvip
lerinize arz ediyorum. KaJbul buyuranlar... Ka
bul etimiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe müzakereleriyle ilgili bir hususu arz 
ediyorum. 

Program gereğince, bütçeler üzerinde söz al
mak isteğinde bulunan sayın milletvekdllerinin 
söz kayıt işlemi, 14 Şubat 1972 Pazartesi günü 
'saat 9,00 dan 11,00 e kadar Adalet Partisi Mec
lis Grupu Toplantı Salonunda Başkanlık Diva
nı kâtiplerinin huzurunda imza mukabili yapı
lacaktır. Söz kaydı, programındaki sıraya göre 
rakam ile teısibit edilen bakanlık ve daireler için 
olacaktır. Katma bütçeler, ilgili bakanlık büt
çeleriyle beraber mütalâa olunacaktır. Bu hu
susu Genel Kurulun bilgilerine arz ederim. 

8. — Zonguldak Milletvekili Cahit Karakas'ın, 
1318 sayılı Finansman Kanunu ile tâdil edilen 
18 . 2 . 1963 tarih ve 198 sayılı Kanuna bir ge
çici madde eklenmesine dair kanun teklifinin, 59 
numaralı geçici Komisyona havale edilmesine 
dair önergesi (2/47,2, 4/259) 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Sayın 
Calhit Karakaş tarafından verilmiş bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

G'eçen sene vermiş olduğum ve halen Millet 
Meclisi Bütçe ve Plân Komisyonunda bulunan 
2/472 sayılı ve «1318 sayılı Finansman Kanu
nu ile tadil edilen 18 , 2 . 1963 tarih ve 198 sa
yılı Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifimin» vergi tasarılarını görüşmek
te bulunan 59 sayılı Geçici Komisyona havalesini 
arz ederim. 

Zonguldak 
Cahit Karakaş 

BAŞKAN — Sayın Karakaş'm önergesinde, 
vermiş olduğu finansman teklifinin kurulmuş 
bulunan Geçici Komisyona havalesi hususu tale-
bedilmektedir. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Genel Kurulun kararı gereğince, kanunların 
bir saat süreli müzakereleri kısmına geçiyoruz. 
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V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/595) (Cumhuriyet Senatosu 1/51) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 471; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 60) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1/595 esas kayıt numaralı 1971 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının gündeme alınarak, 
gündemdeki diğer bütün işlere takdimen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Cihat Bilgehan 
Balıkesir 

BAŞKAN — 1/595 esas kayıt numaralı 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının, 
bütün istere takdimen öncelikle görüşülmesi hu
susu talep olunmaktadır. Bu hususu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini alsınlar 
efendim. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Komisyon 
raporunun okunmasını kabul buyuranlar... Okun
mamasını kabul edenler... Okunmaması hususu 
Genel Kurulca kararlaştırılmıştır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvelle-

(1) 471 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

rin, ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri 
arasında (5 104 OOO) liralık aktarma yapılmış-
tir. 
_ BAŞKAN — (1) sayılı cetveli okutuyorum 
efendim. 

Bölüm 

(1) SAYILI CETVEL 

(A/l) 
Başbakanlık 

Eklenen 
Lira 

14.000 Hizmet giderleri 1 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

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

Bölüm 

150 000 

Düşülen 
Lira 

14.000 Hizmet giderleri 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı 
12.000 Personel giderleri 3 204 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
Eklenen 

Lira 

13.000 Yönetim giderleri 2 955 000 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 16 000 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 

Bölüm 

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

Düşülen 
Lira 

500 000 
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Bölüm 
Eklenen 

Lira 

13.000 Yönetim güderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 
Başbakanlık 

Bölüm 

500 000 

Düşülen 
Lira 

23.000 

Bölüm 

Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

(A/3) 
Jandarma Genel Komutanlığı 

Eklenen 
Lira 

35.000 Sosyal transferler 233 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okunan (1) sayılı cetvel ile 
birlikte oylarınıza arz ediyorum: Kabul buyu
ranlar.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
(1 900 275 697) liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (2) »sayılı cetveli okutuyorum. 

(2) SAYILI CETVEL 

(A/l) 
Maliye Bakanlığı 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 1 900 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı 
13.000 Yönetim giderleri 

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

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

110 000 

160 000 

Bölüm Lira 

(A/3) 
Ulaştırma Bakanlığı 

34.000 Malî transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 697 

Maddeyi, okunan (2) sayılı cetveli ile birlik
te oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı kısmının 14.000 nci (Hiz
met giderleri) bölümünde, 14.550 nci (Staj ve 
öğrenim giderleri) adı ile yeni' bir madde açıl
mış ve bu maddeye (1) liralık olanğaüstü öde
nek konulmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. 4 ncü maddeyi 
okunan cetveli ile birlikte oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiş tir. 

Madde 6. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN —' Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın milletvekili?.. Yok. Tümü, açık oylarını
za arz edilecektir. 

Küreler sıralar arasımda gezdirilecek, b'ilâ-
'hara kürsü önüne konıacalldtır. 
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2. — Erzurum Milletvekili Cevut Önder ve 

9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanıma bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev 
Ekonomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile 
Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çift
liği İşletmesi hakkında kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/54) 
(S. Sayısı : 109 ve 109 a 1, 2 ve 3 ncü ek) (1) 

IBAjŞKAN — Plân Komisyonu Başkanı ta
raflından verilmlüş bir önerge varadır, okutuyo
rum efentdilm : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin birinci görüşımesı, yapılacak iş

ler bölümünün 6 nicı sırasında yer alan, (IS. 
Bayıla 109 ve W9 a 1, 2 ve 3 ncü ek) 4926 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı celtlvele kadro
lar eklenmesi ve Ataltürk Ünıivertsifceısüntde ku
rulacak Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştır
ına ve Yayan EnÖüsü ile Kürk Hayvanları 
Yetiştirme ve Yayım Çfitliği islsibmıesi hak
kında kanun teklifinin önsimiıne binaen gün-
demdeki diğer işlere taikdimen öncelik ve ive
dilikle görüşülmiesini arız ve teklif ederimi, 

Plân Komisyonu 
IBaşIkamı Yerine 

Amasya 
Salıilh Aygün 

BAŞKAN — Plân Koimisıyonu Başkanı ye
rine verilen takrirle, gündemimizde mevcut, 
(IS. Sayısı 109 ve 109 a 1, 2 ve 3 ncü ek) 4926 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele kadırolar 
eklenmesi ve Ataltürk üniversdlteslinde kurula
cak Teknoloji ve Eiv Ekonomisi Araştırma ve 
Yayım Enstitüsü ile Kürk Hayvanları Ye-
tişltirme ve Yayım Çiftliği işletmesi hakkın
daki kanun telifinin bütün işlere takddimen 
öncelik ve ivedilikle gör%ülın©si hususu fcale-
ibolunmaktadır. 

IBu hulsiusıı tasviplerinize arz ediyorum. 
Kaibul edenler... Etoniyenler... Kabul edilmdşltir. 

iKomiayon raporunum okunup okunariaımıaısı 
huJsulsunu oylarınıza arz edeceğini. 

iKomlilsIyoın raporunum oknmımasını kabul 
edenler... Etmüyenler... Komisyon raporunun 

(1) 109 ve 109 a 1, 2 ve 3 ncü ek .S. Sayılı 
basmayazı tutanağın sonuna eklidir.) 

I okunmaması hususu Genel Kurulca kabul edil
miştir. 

ıKanumun tümü üzerinde görüşmek isteyen 
sayım milkltivekili ?.. 

IBulyurun ıSayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muihtaem arkadaşklarım; 
Erzurum Milletvekili Oevat Önder ve 9 ar

kadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı, (1) sa
yılı celtvele kaidrlolar eklemmesi ve Atatürk 
ÜnClvensütesimde kurulacak Teknoloji ve Ey Efltio-
namisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetıişttiirlmie ve Yayım Çifıtliiği iş
lenmesi balkkında kanun teklifimin müzakeresi
ne başlamış bulunuyoruz. 

Muhterem ar&aldaşlanm; 
C. H. P. Gtoupu olarak bu kanunu olumlu kar

şılarız. Bu Kanun, görünüş itibariyle üç - dört 
maddeyi ihtiva etmiekle beraber, Ataltürk Üni
versitesine bağlı bir yayım çiftliği kurulma
sını öngörmEİkltedir. Şarkta bilhassa 7 - 8 ay 
giibi uzun bir zaman süren kış nedeniyle bütün 
vatandaşın kapalı olarak evinde kalması ora
da bir gizli işsizlik yaratmaktaydı. Dolayısıy-
le bu çiftlik vatandaşın yan gelirlerine çok et
kili olabilecektir. Bu kanun aynı zamanda, ye
tiştirilmesi öngörülen kürk hayvanları ve ay
rıca da köy el sanatları, halıcılak ve saire gibi 
aile işletmesi bakımından buradaki ev hanım
larının ve erkeklerin boş zamanını, bilhassa kış 
mevsiminde başgösteren gizli işsizliği iyi bir 
şekilde kıymetlendirme bakımından önemli
dir. 

Kurulması düşünülen bu çiftliğe hakika
ten uygun bir çalışma tarzı verecek olan bu 
kanununun noksanları varsa elbette Heyeti 
Umumiye tarafından tashih edilebilir. Bunu 
uygun karşılıyoruz. 

(Muhterem arkadaşlarım; 
Doğu'num gerek ekolojik şartlan, gerek

se toprak yapısı bakımından kışın çok soğuk 
olduğu malûmdur. Kanada'da yetiştirilen kürk 
hayvanlarından, iklim şartları itibariyle Do-
ğu'da yetiştirilmesi mümkün olan hayvanlar 
mevcuttur. Bunlar senede iki defa dâhi yav
ru verir ve bu yavruların derilerinden bugün 
istifade edilmesi mümkündür. 

Bu bölgede kurulmuş olan Atatürk Üniver-
I sitesinin anagayelerinden bir tanesi de, bilıhas-
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sa Doğu'da sosyal ve ekonomik yönden geri 
kalmışlığı kamçılayacak ve bu kalkınma yö
nünden bu dengesizliği giderecek olumlu araş
tırmalar yapmaktır. 

Aynı zamanda, bu yayım çiftliğinde halkı, 
köy çocuklarını dalha sanatkâr yapabilmek 
için icabında halıcılık tezgâhları kurulması 
lâzımdır. Bana ait kadrolar verilmeli ve bil
hassa bozuk kreldi düzenini düzenlemek sure
tiyle o civardaki köylü vatandaşları bu ko
nuya yöneltmek ve sanatkâr vatandaşlar ye
tiştirmek meselesi, olumlu karşılanması gere
ken bir husustur. 

Muhterem arkadaşıliarım; 
Bu kanunun maksadı, aslında Atatürk üni

versitesinin bünyesi içinde araştırmalar yap
makla yetinmek değil, bilhassa Doğu'daki hal
kın fakirliğini giderecek ve onların yan gelir
lerini teslbit edecek olan bir araştırma mües
sesesi haline gelmesidir. Fakat şunu ifade ede
yim ki, bugün Atatürk üniversitesinde, bâzı 
imkânsızlıklar sebebiyle, bilhassa bâzı fakül
telere aidolan hocaların az gitmesi, teknik 
elemanların gitmemesi yüzünden birtakım ak
saklıklar olmaktadır. Temenni ederim kanun 
çıktıktan sonra bu aksaklıklar giderilir. 

Burada kanuna ekli bir kadro cetveli var
dır. Aslında 1327 sayılı Kanunun hükümleri
ne göre, kamu hizmeti gören müesseseler tor
ba kadroya tabi olmakla beralber, zannede
rim ki, üniversite Kanunu hükümlerine göre, 
burada da ihtryacm torba kadrodan gideril
mesi gerekirdi, 

PLÂN KOMİSYONU ADINA SALİH AY-
GÜN (Amasya) — 1 nci maddeden çıkmıştır. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın söz
cü arkadaşımız çıktığını söylüyor. Çıkmışsa 
mesele yok, bu durumda tatmin oldum. 

Sayın arkadaşlarım, burada yetiştirilecek 
olan bu hayvanlardan birkaç tanasini saymak 
islterim. Bilhassa Vizon, şanslar, susamuru ye
tiştirilecektir. Vizon Kanada'da senede iki yav
ru vermektedir. Eğer iyi bir araştırma yapılıp 
damızlıklar temin edilirse bu hayvanları ye
tiştirmek mümkün olur. Kürk bugün Türki
ye'de pahalıdır. Bu bakımdan Türkiye'de kürk
leri kullanılmaya en elverişli bulunan bu hay
van neslini yetiştirmek gerekir. Bugün orada, 
zooteknik bakamından, Ziraat Fakültesinde ku

rulmuş bulunan bu müesseseyi geliştrimek, 
bunu daha geniş bir şekilde, bir inhisarcılık 
zihniyetiyle değil, bütün Doğu'ya yaymak ve 
köy el sanatlarını da köylüye getirecek olan 
araştırmalar yapmak suretiyle bunların ye
tiştirilmesinde büyük faydalar vardır. Yal
nız Erzurum civarında değil, Doğu'nun bu 
konudaki ekolojisine uygun, iklimine uygun, 
toprağına uygun, bakımına uygun ve bunu ye
tiştirecek olan vatandaşları da eğitmek su
retiyle köylere kadar bunu ulaştırır'sak bunun 
büyük bir fayda temin edeceği kanısında
yım. Onun için bu konudaki reyimizin müs-
bet olduğunu arz ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Tümü üzerinde Sayın İşgüzar, 

buyurun. 
HÎLMÎ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş

kan, çok değerli arkadaşlarım; 
Ben de, Erzurum Milletvekili Sayın Cevat 

önder ve 9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvele kadrolar eklenmesi, ve Ata
türk Üniversitesinde kurulacak Teknoloji vs 
Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü 
ile Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çift
liği işletmesi hakkında kanun teklifi üzerin
de kişisel görüşlerimi arz etmek için söz al
dım. 

Hepinizin bildiği gibi, memleketimizde 
1960 tan sonra meriyete giren Anayasa Türki
ye'de plânlı kalkınmayı ilk defa getirmiş, Bi
rinci ve îkinci Beş Yıllık plânlar hazırlanmış, 
şimdi de Üçüncü Beş YılMc Kalkınma Plânı ha
zırlanmaktadır. Gaye memleketin geri kalmış 
yerlerini dengeli bir şekilde kalkındırmak 
ve o mmtakada yaşıyan halka millî gelirden 
paylarını eşit şekilde verelbilmek hedefini güt
müştür. 

Şunu hemen ifade edelim W; arkadaşımızın 
•bu teklifini bdz, geri kalmış olarak telâkki etti
ğimiz Doğu - Anadolu için yerinde bir teklif 
olarak görüyoruz. Esasında bunun hulküme'tler 
tarafından hazırlanma'sı gerekirdi Yani işba
şında bulunan icra organını temlsil eden hükü
metler tarafından plânlar hazırlanırken, bölge
ler arasındaki dengeyi sağlıyalbilmek için geri 
kalmıiş olan yerlere öncelik tanımak suretiyle 
tedbir alınmasını gönül isterdi. Biz bu yolda ic
raatta tamamen yanlış bir tutum İçinde olun
duğunu görüyoruz. 
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Bütün yatırımlar kamuoyunda müspet yan
kılarını bulamamakta, Plânlama teşkilâtı dana 
ziyade bir formalitenin yerine getirilmesi şek
linde çalışma yapmaktadır. Bu yönden, yatırım
lar daima zengin bölgelere ve özel sektörlere 
doğru kaydırılmak suretiyle gerçekleştirilmek
tedir. 

Esasında geri kalmış bölgeleri kalkındır
mak, daima adından bahsedilmekle değil, o böl
gelere devlet elini uzatmak suretiyle, çeşitli 
müesseseleri, tesisleri oraya götürmekle olur. 

Şunu hemen ifade edelim ki, muhterem ar
kadaşlarım, Doğu - Anadolu gerçekten, arka
daşımızın da ifa/de buyurdukları gibi, yurdu
muzun et deposu ve hayvanların yaşaması için 
en ideal unsurları üzerinde toplıyan bir bölge-
mizdir. Buradaki hayvancılığın gelişitirilmesi, 
et ve süt yönünün dışında, tamamen büyük bir 
döviz kaynağını teşkil edecek bilhassa kürk sa
nayiinde kullanılacak hayvanların, kurulacak 
çiftlikte yetiştirilmesi, ilerde memleketimiz için 
büyük bir döviz kaynağı olacağı için çok ye
rindedir. Bunun işsizliğin bile giderilmesinde el
bette ki, büyük rolü olacaktır. Esasında, geri 
kalmış bölge halkı işsizliğin, sefaletin ve im
kânsızlığın doğurduğu zor şartlarla mücadele 
olanaklarını bile kaybetmek üzeredir; çareyi îç 
ve dış göçlerde aramaktadır. Bugün köylerden 
şehirlere akın oluyorsa ve bilhassa insanlar, ge
ri kalmış olarak telâkki ettiğimiz Doğu - Ana
dolu'dan, Kara/deniz sahillerinden akın akın 
(İstanbul, tamir gibi) Batı - Anadolu'ya göç 
ediyor yahut da Almanya'ya gitmek için bekli-
jen milyonlarca insan zincirine ekleniyorsa bu
nun sebebi bulundukları o mıritakada iş imkân
ları bulamamış olmalarıdır. 

İşte biz, çok az da olsa bir işjsizliğin gideril
mesi' yönünden faydalı olacağı için Doğu - Ana
dolu'da kurulacak olan bu çiftliği yerinde gö
rüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet her şeyini 
(her şeyden önce) dengeli tutmak zorundadır. 
Elindeki imkânlarını, kendi vatandaşlarının 
kalkınması için, itina ile yatırımlara sarfetmesi 
gerekmektedir. Devletin esas hedefi ise; geniş 
vatandaş kütlesinin menfaatini düşünmek, mil
lî geliri imkân ölçüleri içinde âdil dağıtmak, iş
sizliğin giderilmesi yolunda iş sahaları, fabri
kalar açmak olmalidır. 
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işte bu yönüyle de biz, Atatürk devletçiliği
nin örnek olarak ele alınmasını ve bütün ikti
darların her şeyden evvel devletçilik deyince 
bunu sosyalizmle karıştırmamalarının lâzımgel-
diği kanaatini taşımaktayız. 

'Hepinizin de bildiği üzere, Atatürk'ün on-
beş yıl içerisinde Devlet eliyle, Devletin malı 
olarak temellerini attığı en büyük fabrikalar 
kurulmuştur. Bunlar; demir - çelik fabrikaları, 
tekstil sanayii, çimento fabrikaları, şeker fab
rikaları, Kayseri'deki, Etimesgut'taki, Eskişe
hir'deki uçak fabrikaları, Kırıkkale'de kurulan 
ve sonra hedefini değiştiren fabrikalardır. Bun
ların hepsi, Devlet eliyle kurulmuş ve vatanda
şın işsizliğinin giderilmesi ve millî sanayiden 
hem memleket olarak, hem de millet olarak is
tifade etme hedefini güden teşebbüsleridir. Bu 
teşebbüsü de bu yönden mütalâa etmek sure
tiyle ele almak ve bundan böyle de bölgeler ara
sında dengeyi sağlayıcı yatırımlara gitmek ye
rinde olur. 

!Bu bakımdan biz bunu olumlu karşılarken, 
Ataürk Üniversitesine verilen kadroların da ye
rinde olduğuna işaret etmek istiyoruz. Yalnız, 
üniversite politikasında takibedilen yanlış ve 
ters tutum dolayıısıyle bütün üniversite men
supları (profesörler) İstanbul'a çöreklenmiş, 
İstanbul'dan sonra Ankara ve İzmir'e biraz ya
yılmış, fakat bunun dışında Atatürk Üniversi
tesine, Trabzon, Diyarbakır üniversitelerine, 
ikametgâhlarını Ankara ve istanbul'da salbit 
tutmak suretiyle, 'bu fakir milletin bütçesinden 
kendilerine ayrılan imkânlarla uçakla ders 
vermeye gidip (geldikleri de (bir igerçektir. Bun
lar 'üzerinde de durulmasının yerinde olduğu 
kanaatini taşıyan arkadaşınım olarak hemen ifa
de edeyim ki, yurdumuzun (böyle (bölgelerine en-
tellektüel zümrenin gitmesini (temin edici anaM-
yette hem plânlı kalkınma, dengeli kalkınma 
hedeflerini güdeceğiz Ihem ide geri kalmış (bölge
leri pilot (bölge kalbul edip, diğer bölgeler ara
sındaki sosyal farkları giderici tedbirler alaca
ğız. (Diğer yönden de profesörlerin (oraya gitme
sini Sağlayıcı her türlü imkânlara çekinmeden 
başvuracağız. 

Bendeniz (bu kanunun, Devlet ilsmini taşıyan 
ve onu temsil eden, önün adına iş yapan Hükü
met tarafından getirilmesini 'beklerken arkadaş
larımız tarafından getirilmiş olmasını memnuni
yetle karşılıyor, hepinize 'saygılar sunuyorum. 
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BAŞKAN — (Sayın Hüseyin Afoibas, buyurun 

efendim. 
HÜSEYİN ABSBAS (Tokat) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, 
Erzurum Üniversitesine dayalı ev lekonomisi 

ve av hayvanlarına bağlı kürkçülük (sanatının 
geliştirilmesi düşüncesiyle arkadaşlarımız tara
fından yapılan kanun teklifini ben de müspet 
yönde karşıladığımı beyan ve Ibu husustaki gö
rüşlerimi kısaca arz etmek üzere söz almış bu
lunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, (hakikaten kanun tek
lifinin gerekçesinde de arkadaşlarımızın 'gayet 
(güzel izah ettiği gibi, bugün (Doğu - Anadolu, 
büyük Ibir kısmının dağlık olması IhaseMyle kışı 
uzun yazı kısa süren bir ıbölgemizdir ve bu böl
gedeki milyonlarca köylü ve kasabalı erkek ve 
kadın kardeşlerimiz işsizlikten maalesef maddi 
imkânsızlığa düşmekteler ve âdeta 'sıkıntı içe
risinde bulunmaktadırlar. 

Buigün, (büyük kütleleri aynı çatı altında ça
lıştıracak büyük yatırımları (gerektiren fabrika
ları Ibir anda kurmak mümkün olmadığına göre, 
hiç (olmazsa bu üniversiteden yetişecek teknik 
elemanlar sayesinde, köylerde kurulacak koope
ratifler vasıtasiyle ve temin edilecek tezgâhlar 
ve diğer yardımlarla köy kızları böyle bir el sa
natını öğrenecek, asırlarca bütün diğer memle
ketlere örnek olmuş olan 'Türk halıcılığı ve sair 
işlemecilik sanatı yeniden ihya edilmiş olacak
tır. Buradan yetişecek usta kızlarımız sayesin
de sanat öğrenen genç köylü kızlarımız ve ka
dınlarımız el tezgâhlarında senevi hiç olmazsa 
2 bin lira kâr (getirecek bir iş imkânına kavuş
muş lolacaklar ki, bu da milyonlarca liranın 
köylerimize girmesine ve yine Devletin de mil
yonlarca kazanç sağlamasına medar olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, sanayi sahasında ma-
kinalaşmaya geçmeden önce Anadolumuzda her 
evde mevcudolan el tezgâhları (halıcılık, bez 
dokumacılığı, çarşaf, yazma ve ısair) sayesinde 
birçok fakir ailelerin 'gelir sağladığını ve bun
larla geçimlerini temin ettiklerini görüyoruz. 
iÂdeta Ibir kooperatif sayesinde her evde kuru
lan tezgâh o şehirde sanki büyük <bir bez fab
rikasının, bir halı - ikilim fabrikasının vermiş 
olduğu randımanı veriyordu. Ben 1950 den 
1955 te kadar - halen de-tek - tük bulunan - bez 
tezgâhlarının Tokat'da büyük bir fakir aile 

kütlesine nasıl geçim temin ettiğini görüyor
dum, 'Bez fabrikaları kurulduktan sonra artık 
küçük tezgâhlardaki dokuma pahalıya maloldu-
ğu, kooperatiflerin de iyi yönetilmediği için 
maalesef (bu güzelim el sanatlarını işliyenler 
bunu bıraktılar ve o zaman (gayet (güzel bir şe
kilde (geçimini temin eden birçok fakir aileler 
bu sanat geriledikten isonra maddi imkânsızlık
lara düştüler. 

Değerli arkadaşlarım, eski salnamelerde de 
görüyoruz, ibir'çok vilâyetlerimizin değerli yaz
macılığı, halıcılığı, si sanatları ila yapılan çe-
şıütlıi ev eşyaları o zamanki dış komşu memle
ketlerle, (meselâ Rusya ile) anlatmalarda âde
ta bir 'bedel olarak verilir, bunun karşılığında 
döviz sağlanırdı. 

Bizim Tokat'ımızın tabiî ipekçiliği ve ipekli 
yorgan yüzü dokumlarının halen Tokat Kütüp
hanesinde mevcudolduğunu, bizim eski bir tarih 
hocamızın anlattığına göre eskiden bu alanda 
ne kadar büyük bir gelişime olduğunu memnu-
niiyetle müşahade ediyor ve bu gıllbi sanatların 
bugün kaybolmasından dolayı da büyük bir 
üzüntü duyuyoruz. 

Değerli: arkadaşlarım, arkadaşlarımızın da 
belirttiği giibi bu misillû ev ekonomisiyle ilgili 
mütahassıs elemanlar yetiştirecek bölümlerin 
yalnız Erzurum Üniversitesinde değil, hakika
tten Doğu'da açılan Elâzığ, Diyarbakır, Trabzon 
ve diğer fakültelerimıizde de açılmasıına ve bu 
sanat kolunun ihyasına büyük bir ihtiyaç var
dır. Bunun milyonlarca insanı birdenbire âtıl 
durumdan faal duruma geçirmenin ve böyleca 
memleket ekonomisine milyonlarca jyelir temin 
etmenin en çıkaryolu olduğu kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, meselâ bu ıgıilbi ev eko
nomisi sanatının Avrupa'nın birçok mıemleiket-
lerinde, meselâ İtalya'da 300 kadar olduğu, fa
kat bumun faydalarını gördükten sorara son bir 
kararla 1 OOO e çıikandıkiannı görürken, bizim 
daha ilk defa bir üniversiteımizde bu sanatı ih
das edişimiz bu alamda ne kadar geç kaldığımı
zı 'göstermektedir. 

Değerli arkadaşlarım, zamanınızı fasla işgal 
ettmiyeceğiım. Bu hayırlı teşebbüsün, biran önce 
garçeklsışmeısıinin, hassaten orman ve dağ köy
lerindeki ekim ve dikme elverişli arazisi olmı-
yan ve iş sahası bulunmayan muhitlerimize bir 
an önce mütıaihassıs, ujsta elemanların gönderi-
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lenek topyekûn ıbu sanatın ımemleket sathına 
yayılmjasımn faydalı olacağı mülâhazasiyle 
meınnunayeftimizi izhar «der, çıkarılacak olan 
ıbu kanunun Erzurum ve memleketimiz iğin ha
yırlı olmasını diler, hepinizi saygılarımla selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın Başer, buyurunuz. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bugün Doğu - Anadolu'nun kallanınası is

teniyor ise, bu teklifte ileri (sürülen halıcılık ve 
ev ekonomisi yerindedir. Kış orada 9 ıay sürer, 
3 ay yaz mevsimi vardır. Hakikaten, halıcılık 
ve diğer ev ekonomisi imkânlarının oraya götü
rülmesi faydalı olur. Fakat, tadarının ikinci kıs
mında «Kürk hayvanlarının yetiştirilmesi» de
niyor. 

Buigün dünyada altıncı, Avrupa ̂ da birinci 
hayvan yetiştiren bir nuemleiket olmamıza rağ
men, maalesef bundan iki ıay evvel et kesimin
de çektiğimiz sıkıntıyı hep biliyorsunuz. Eğer 
D oğulda (bâız hayvancılığı inkişaf ettirmek işiti
yorsak, süt hayvanlarını ve et hayvanlarını in
kişaf ettirecek çarelere başvurımailıyız. 

Saniyen, hayvancılığın inkişiafı için Doğu'-
da yem fajbrikaları kurmalıyız. Aksi takdirde 
böyle vizon yetiştirmek ve onun derisini ahra-
ceitmek ıdiğer hayvancılığımızı öldürmek için 
ortaya atılmış bir ttertiıbolarak kabul 'edilebi
lir. 

'Bu bakımdan et hayvanını inkişaf iebtdrelim, 
süt hayvanını inkişaf ettirelim ve yem fabrika
larını kuralım. İBugün Doğu'daki çiftçi zama
nımda yem bulamadığı için hayvanlar kırılmak
ladır. Hayvanların hastalığının tedavisi için ilâç 
bulunamadığımdan .sıkıntıya düşülmıektedir. 

Bu bakımdan bu getirilen teklifte, kürk 
hayvanlaırınldan ziyade ıdiğer hayvanlara önem 
verilmıesi lâzımdır. 'Bu bakımdan ben bu kısmı
na itiraz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Mutlu, buyu
run. 

'SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Elimizde Erzurum Milletvekili Sayın Cevat 
'Önder ve 9 arkadaşının vermiş olduğu; Atatürk 
üniversitesine bağlanmak şartı ile, Ev Ekono
misi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk 
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Hayvanları Yetiştirme ve Yayın Çiftliği İşlet
mesinin 'kurulması hakkında bir kanun tasarısı 
vardır. Bu tasarı benim elime daha önce geçmiş 
olsa idi veya bugün gündemde olduğunu bilmiş 
olsa idim, daha etraflı olarak sizi tatmin edecek 
bilgiler getirirdim; fakat, yine tatmin edeceği
mi tahmin ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Ev Ekonomisinin Ankara Ziraat Fakültesin

de enstitüsü vardır, kurulmuştur, izmir Ziraat 
Fakültesinde de vardır. Bunlar muvaffak olmuş 
mudur ki de Atatürk Üniversitesinde yeniden 
bir daha açılıyor ve bu Devleti masrafa sokuyo
ruz? Evet, halıcılık gelişecekmiş, doğrudur. Do
ğu Anadolu'da gizli işsizlik çoktur, doğrudur. 
Ama, bu enstitüler mezunları Doğu Anadolu'ya 
gidemez diye bir kayıt mı var da orada da ay
rıca kurulmak istenmektedir?. 

Muhterem arkadaşlarım, ben bunu burada kı
saca geçtikten sonra asıl mevzu olan kürk hay
vancılığına geliyorum. 

Kürk hayvancılığı, dünyanın ileri milletle
rinde teşekkül etmiştir ve yetiştirilmektedir. 
Ama, bu milletler bütün hayvancılığı ve tarımı, 
en ileri teknolojik seviyeye getirmişler, artık 
mevcut klâsik hayvancılık ve tarım yönünde 
yapacak bir iş kolu kalmamıştır. Adamlar; tilki 
çiftlikleri, sansar çiftlikleri, vizon çiftlikleri 
kurmak suretiyle paralı, zengin milletlerde, ha
nımların ve beylerin giydiği kürkler göz önün-
ne ve hedef alınarak, böyle bir döviz kaynağı 
düşünmüşlerdir. 

Şimdi, her aileye Türkiye'de sağıp çocuğuna 
süt içirecek bir ineği temin edemiyen, hayvan
ları, kışın kar kapattığı zaman saman dahi bu-
lamıyarak ölen, gözüm görmesin de ıstırap çek-
miyeyim diye hayvanını kapı dışarı atan vatan
daş dururken, biz, bir hekim yönünden arz ede
yim; insanın kafasının alamıyacağı bir işe giri
şiyoruz. Size ben şunu söyliyeyim; vizonun has
talıklarına bakacak veteriner hekim daha ye-
tişitirihnemiştir Türkiye'de. Bu kadar dolam
baçlı yollardan hedef; ka'dro almak, arabalara 
binmek, köylü yetiştiriyoruz diye gidip - gel
mek, çalım satmak.. Rica öderim... 

Muhterem arkadaşlar, biz vizon yetiştirmiye-
lim mi? Yetiştirelim ama, önce evimize ev eko
nomisini ve ailenin sağlığını temin edecek süt 
kaynağını getirebilelim. Yani kaliteli, vasıflı 
bir iflek sokaibilelim evvelâ köylünün ahırına. 
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Sonra bu vatandaşa, aileye normal et yiyebile
cek gücü sağlıyalraı yani et potansiyelini artıra
lım, sonra ıda kesif yem sanayiimizi geliştirelim 
ve evvelâ 75 milyon olan hayvan varlığımızı ko
ruyalım. Bugün Türkiye'de değil Erzurum; Er
zincan, Van, Hakkâri, Bitlis, Diyarbakır, Anka
ra Yem Sanayii, Ankara-daki ahırdaki hayvan
lara kesif yem yetiştirememektedir. 

Biz evvelâ suni olarak, vizon gibi en na
zik, üretimi en güç, hastalıkları ile mücadelesi 
en zor bir seksiyona, yand bölüme geçmiyelim. 
Tabiatın bize verdiği av hayvanlarını dahi ko-
ruyamıyacak kadar acizlik gösteriyoruz. Buyu
run, tam İtalya'dan geliyor adamlar, dağ keçi
lerimiz bitmiştir, dağ koyunlarımız bitmiştir, 
sansarlarımız bitmiştir, en güzel av hayvanı 
olan ve dünyada bilhassa İspanya'nın bütçesi
nin yarısını döviz olarak temin eden keklik, işte 
hugün bu soğuk ve karlı havada tükenmiştir 
muhterem arkadaşlarım. Bizde ölçüsüz avcılık, 
yani bir tahrip mekanizması işlemektedir. Ba
kınız Meclis gündemine, kara avcılığı kanun
ları vardır, gelmez. Gelirse de nasıl taîırübedi-
leceği vazedilmiştir. Hayvanların nasıl koruna
cağı ve 'bunlardan nasıl bir döviz kaynağı el
de edileceği hiç kimsenin aklına gelmemiştir. 
Böyle bir millet olarak nasıl yaşadığımıza 
ben şahsan hayret ediyorum, aklım duruyor. 

Aziz arkadaşliarım, Kanada'da bir alabalık 
avında, oltaya kurt takıp ta veya kurdu tak
lit ederek oltayı suya atıp da balık avladığı
nız zaman, ceza yerisiniz ceza! Hem avlanmak 
paralıdır, hem de balıkları aldattığınız için 
ceza yersiniz. Onların nasıl avlanacağı bile tü
züğe bağlanmıştır. 

İBiz şimdi kalkmışız vizon yetiştiriyoruz. 
Türkiye'de en lüks hayatı yaşıyan ailelerden 
tutun, en yaşamıyanına kadar Vizon kürk gi
yeni hemen tahmin etmiyorum. Sonra biz bu
nu kime satacağız, bunun derisi dahi işlenmek 
ister. Evet satarız, müşterisi vardır. Ama, bu
nun derisini bizim anlıyacağımız halk dilinde
ki terbiye etme, tabaklama usulü dahi Türki
ye'de yoktur. Adamlar bunları bir ekonomik 
ve siyasi gizlilik içerisinde saklıyorlar, ala
mazsınız. İşte İsrail; en iyi yumurta veren ta
vuk cinslerini elinde saklamaktadır. Evet, har-
fbeder, vermez! Bu bir ekonomik savaştır muh
terem arkadaşlariım. 

Biz buraya bütçe ve kadro verelim, beyler 
araJbalara binsinler, dolaşsınlar. Olmaz böyle 
şey, rica ediyorum. Ev ekonomisi üniversitele
rimizde vardır, onları takviye edelim. Bunlar 
Hakkâri'ye kadar - vatanımız bizim - Hakkâ
ri'ye kadar, gelişsinler, kurs açsınlar, öğret
men göndersinler, kimse bir şey dememekte
dir, aksini diyen yoktur. Bakın muhterem ar
kadaşlarım, bir cümle okuyayım, ne kadar yer
siz, mesnetlere dayandığını göreceksiniz: «Bu 
hayvanların yemleri köylere firigorifik ara
balarla sevk edilecek». Dikkat edin, bizim ye
diğimiz etler dahi firigorifik araba yüzü gör
memektedir. Bu mümkün müdür? Biz Ira ka
nunu gerçekleş'tirdiğimiz takdirde, «Kanun yü
rürlüktedir, verin para» diyeceklerdir. Verin 
para, verin kadro, verin para, verin kadro, so
nunda iflâs, yok bir şey.. 

Dikkatinize arz ederim arkadaşlarını, bu ka
nunu toptan reddetmeliyiz. 

Saygıarımla., 
BAŞKAN — Sayın Aygün, buyurun. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA SALİH AY

GÜN (Amasya) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

Son iki konuşmacı arkadaşım söz almasa 
idiler, ben hiç söz alma ihtiyacını .hissetmi
yordum. iMühim olan mesele; eğitim ve öğre
tim meselesidir. Mühim olan mesele; kalkın
mayı ilmî esaslarla istinadettirmek suretiyle 
çevreye yayma meselesidir. Burada arkadaşla
rım tenkitte bulunurken, raporun 2 nci say
fasında gayet güzel şekilde belirtildiği gibi, 
Erzurum Atatürk Üniversitesinde halıcılık 
mevzuu işlenirken, köy kızlarının burada ya
tılı eğitime tâbi tutuldukları ve aynı zamanda 
'bu eğitimle heralber, kültür gelişmesinin de sağ
landığı, sonunda kurulacak bir kooperatif yo
lu ile bu halıcılık müessesesinin, burada yeti
şen öğrenci kızlarımız vasıtası ile köylere ya
yılacağı, bu şekilde ölü insangücü kapasitesi
nin hayata atılmış olan bu genç kızlarımız sa
yesinde, faal bir hale getirileceği meselesidir. 

Elbette bu eğitim ve öğretim, Atatürk Üni
versitesi hayali ile meşgul değildir. Mutlak su
rette, hepimizin inandığı şekilde, burada ye
tişen kızlarımıza sermaye de vermek suretiy-
e, istihsal ettikleri malları, ihraçetmek veya
hut istihlâk safhasında veya kullanış çevrele
rine sevk etme meselesi de vardır. 
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Hayvancılık konusuna gelince : 
Hayvancılık konusu da bir eğitim ve öğre

tim meselesi olarlak üniversitelere alınacaktır. 
Kürk hayvanı da eğitim ve öğretim meselesi 
olarak ele alınacaktır. Okuyorum arkadaşlar. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Dikkat edin beyefendi, «hayvancılık» değil. 

(BAŞKAN — Saym Mutlu, müdahale etme
yin. 

SALÎH AYGÜN (Devamla) — Müsaade bu
yurun. Kanunun 1 nci maddesinin son fıkrası 
gayet açık, sarih, «Araştırma, yetiştirimle, özel
likle köye yönelmiş yayım hizmetleri yapar» 
demek suretiyle, 1 nci madde enstitünün hede
fini tâyin ve tesbit etmiştir. Bu durum kar
şısında, konu hayvancılık ve kürk hayvanı me-
sielesine intikal ettirildiği zaman, elbette bu
nun etüdü yapılacak, incelemesi yapılacak. 
Lüzum hâsıl olduğu şekilde, bölgede intibak 
temin edildiği takdirde, bu cins hayvanların 
yeitiştirilme'sine de yönelinecektiı1. Eğer inti
bak mümkün olmazsa, yönelinmiyecektir. Be
nim burada önemle üzerinde durmak istediğim 
nokta şu: 

Bu bir enstitüdür. Burada ilmî araştırma 
yapılacak, dollayısı ile bundan elde edilen ne
ticeler, aynı üniversitenin enstitüsünde tatbi
kat sahasına konacak ve bölgeye yayılacak. 
Yılardan (beri şikâyet ettiğimiz ölü inısangücü, 
hatfeket haline getirilecektir, ölü insanıgücüne 
iş sahası temin edilecektir, hayat seviyesi yük
seltecektir. E.. Bu şartlar altında arkadaşları
mın direnmelerinde fayda mülâhaza etmiyo
rum. Hükümetin ve arkadaşlarımızın getirdi
ği bu tasarı ve ıteiklifler komisyonlarida müza
kere edilirken, konu bu yönü ile incelenmiştir. 
Kanun teklifi yerinde ve isabetlidir. Bu bakım
dan oyların, teklifin kabulü yönünde kullanıl
masını istirham eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Karaca, bu
yurun. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yım Başlkan, ısayıın (mjilleltivelklillierli; 

iHuizurumuızda tmüızakettielsi yapılan kaauun 
tekÜfıi hiaJkkmda Ckjonlû ajn ihaJtip arlkadaşllarıımız 
miejseflle(yi büyük îbiiır vukufla dile getdrenelk, fay-
Idalları üzertimdeikîi giörlüşllerümi de belirterek, bu 
ıkamumıun Ibıran lelvyel çılkasının yerinde olacağı
nı fflfaJde ettiler. 

Bu ölçüler ^©raisinde (konuşan arkadaşlarımı
zın ıgıörüşlıerâjnıi IdanüeıdilkJten sonına, bu bölgenin 
mülleltvıelkil olmlaımıa rağmen, bu teıkDilf üzerinde 
bendenıMn görülşmılâsin'e, konuşmasına flüzum ol-
nıaldığı dıııanicmia varnıişltını. 

Andak ne var (ki, Süleyman Mutlu arkadaşı-. 
mıızım fbu tlelküıifdin ifearşısinıa çıkaralk anlefsleği ite 
bağdaşur göründüğü hulsuısları dile getirtmek 
üaere yüicie huzurunuzda itelklifin redldiıni ta-
lebei1mı% olmasa ister istemez beni de bu ka
nun \beMiıîi üzerûn|de ıkonuÇanatya mecbur etti. 

Muhterem arkadaşlarım, Doğu - Anadolu 
bölgdsimliin isio'syaJI, elkoniamflk ve kültürel yönden 
ıdıiğer (bölgelerimize mazaran genellikle geri kıal-
ıdığı şiüphelsiız Yüce Heyeltinaziin de mlalûımıuidıuîr. 

Atatürk tînivensiMi Atatürk'ün isimi üzeri
ne ıkhuruOimuş (büylük bıilr lünivierdtedir; geiliışmâş-
tdir, gelşımlelkitediir ve Idev gibi de büyümekte-
ıdir. Bu ünitalgilteniin faetodi bünyesinde kturuL 
imasını istemiş olduğu bu yeni (bölümler, arka -̂
daşıımıaın da ifade tejtltiilği gibi, İzmir'de vıe diğer 
başka yerlerde ide kurulmuş ve faaliilyet hıalKimide-
idir. 

Arkadaşımız (bulrada üfade etti ve: «Halberi'-
ımıiz olanıaldan bir öncelikle görüşülme önergesi 
verilmek süratliyle bu ikamın teklifinin müzake-
Tösüme Ibalşlandıığı için Ikonuyu detayı ile tetkik 
erimek ve ıdeğerlenldiırmeik f ır&ajtmı bulaımadını; 
f alkat öslki veterinerlik bilgime istinaden sizleri 
yımle tatmün etmleye çalış'acağıım» dedi. 

Arkadaşımız, Komölsyon Sözcüsünıün ifade 
lötltiği şekilde, eğer yalnız bu gerekçelyi ve ge-
rekçenün! de muıalyyen (bir kısmını okumuş ol
saydı, îhüzurlaimuıza çrtkip bu şekilde gömüşle
rini ifade etömez ve bu kanun teklitfMnde red
ldiıni Ntemiezd! 

Mufotöerem arkadalşlarıım, Erzuiruım hem yay
la IkliralM, Obam kaş IkliimıM aynı ianda bünyeslim-
de bulunduran (bir bölgeldlir. Denebilir M, yı-
ilim her idört meVsiiimliıni idle kemdi bünyesinde bu
lundurabilir; orlmlan vardır, dağlık bölgefsi var
ıdır, ovaJsı vardır, yaylası vardır. Eğer, Devlet 
buraya elini aızatıir, eğer i lm laldamlan ve tek
nik elemanlar Devletin dmıkânıları ile mücehhez 
(bir ihale gdtlMliirse, bu (kamın tleMflimjün madde
lerinde derpiş edilmiş olan bütün huisuısların, 
itam ve kâraıü! anlamda ıgayelsine utyigun olarak 
(tiafhakkuık eMrilma'sıi tmlümküm olur. 
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Mülrta'oajait olsunajk, Ege Ünahnealsteimde veyaı 
Ibaışfka IbÖlr f aıkülteye bağla şekilde kurulmuş olan 
/böyle Iblr kuruluş fayıdah Ib&r (hale getaiie|mlişsfc 
veyahut da kenıdiisilnidlen beklenen rtaradımıaın ıaJhn-
iiMaimnişta, ıbu o deımielk (değildir ki, Atajtüink 
tJniiiyerslifcesimıde ide bu randataanım elde edilme-
silnle kajt%ıeın üımkân yoktur. 

Biziim üzertiinıde dlulraöağıımiiiz (bdır buısuls ınaın-
dır, o ıda şıudu'r: Esasımda burada verilen kad
rolar töeMk edildiği-zaımlan görülecektir İki, 
(blumlar hielm çok laizdır ve hem ide çiolk kiflayıeftlsdjz-
düır; bu cetveldeki kadrolar eğer verilecekse.. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA SALİH AY-
GÜN (Anualsyia) — Butoada kadrolar yoktur, 
057 Halydı Kamuna gorie ©ıkitı kadrolar. 

GIYASETTİN KARADA (Devamla) —Evet , 
657 öayııliı Kanunıa göref kadrolar ıda çılkmış. Ve
lev ki 657 ısiaıyılı Kanun olmasa ıdafhü bu kadro
ların büfcçelye ıtalhimlil ledeöeğji yıülk mevımubahils 
edilemli^eciek derecede Ikülçlüıktur. 

Netlide iltilbarijyle Boğucu biımiilyeın, Erzu
rum'u ve onun diğer illerle farklarını biMyien 
bilr laıdkadasıımıızın, özeMiilkle Atlaltlürfk'ün isimliyle 
kurulmîuiş (bir üniiversiiltenin İçerisinde vte Do-
ğu'nuın baytviamciTiılk şiaırltlajrdlyle bağdaşabilir bir 
bölgede, iiiş dlmkâmıları bulunnnajytaın bir bölgede 
kurulaJoafk böyle bir kuruluş hakkımdaki kamın 
Iteklifiiıniiın rleldjdli hususundaki görüşü beni üz
düğü iiıçiin buızurlaıramiza Igıeüımiilş bulunu^oınıım. 

Maltürk'ün isimliyle kurulmuş bir üaıivetrsi-
Itede çiolk ufacık bilr kumlusun daha ıkuırulmlaisı 
haJkkiıiılda getirilmiş bulunan kanun teklifini, 
AlJaftürk'üın kurduğu Yülde MSelolMn çok asziüz vıe 
çiolk değeri! lülyderitnab dltitıijf akla kabul edecek
leri limanicı içerisinde yıüSkisieik hutolairMiaizdan 
lalynlınım. 

Hepiiiniıze ısiaygulanmı (sunlaralm. 

BAŞKAN — Küflayleti ımüizaikere takriri gel-
OMÜşltlir, lolkiultoujyıoımılm. 

Yüksek Basjkaınıhğa 
Konu lalyıdınlanlmiiışltıır, yeterliği arz ve tekJüf 

ederim, 
ArtMn Milletvekili 

Mulsifcaîf a Itonıa 
MUSA DOĞAN (Kars) — Aleyhinde söz is

tiyorum, 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Doğan. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 

kıymetli milletvekili arkadaşlarım; 

Kifayeti müzakere takririni kabul etmiyelim 
ki, kış dolayısiyle senenin 6 - 7 ayında mağara 
ve in hayatı yaşıyan bir bölgenin hayati bir me
selesini rahatça görüşelim. 

Kifayeti müzakere takririni kabul etmiyelim 
ki, 6 - 7 ay, güneş batmadan evvel invari evine 
çekilen ve eğer varsa bir kedisini, bir köpeğini, 
3 - 5 tane hayvanını da yanına alıp, affedersiniz 
bir köstebek ini gibi evine giren vatandaşın hiç 
olmazsa bu ıstırabına bir son verelim. 

Bugün ısının sıfırın altında 46 - 50 dereceye 
kadar indiği yerlere karşı hâlâ bigâne kalan 
Hükümetimizin bir tutumu vardır. Eğer zama
nında Doğu - Anadolu'da hayvancılığı lâyıkı 
ile Hükümetler programlarına alsalardı, Hükü
metin yetkili kimseleri lâyıkı ile bu bölgelerde 
bu işle iştigal etselerdi ve bu işte halka önder ol
salardı, zaten Erzurum ilinin ve Doğu - Anado
lu'nun diğer illerinin böyle bir derdi kalmazdı. 

Kifayeti müzakere takririni kabul etmiyelim 
ki, bugün kok kömürünün değil, en âdi bir kö
mürün dahi kilosunun 150 kuruşa çıktığı Doğu -
Anadolu illerinde ormandan henüz kaçak olarak 
kesilmiş ve hayvan sırtında şehre getirilmiş odu
nun kilosunun 100 - 150 kuruşa temin edildiği 
bölgelerin derdine bir çare bulalım. 

Arkadaşlar, Doğu - Anadolu illerinde bırakın 
hayvancılığı ve vizon yetiştirmeyi, Doğu - Ana
dolu'nun birçok illerinde ve ilçelerinde daha 
hayvan yemi mevzuu bilinmiyor. Kifayeti müza
kere takririni kabul etmiyelim ki, Tarım Bakan
lığı teşkilâtının da gözü açılsın ve eğer memle-
ketseverlik varsa, bu dâvaya biraz daha eğilsin
ler. 

Arkadaşlar, kifayeti müzakere takririni ka
bul etmiyelim ki, meselâ Tunceli vilâyetini bilen
leriniz çoktur; Tunceli ve çevrelerinda hâlâ hay
van yemi meşeden kesilen dalların yığılmasiyle 
toemin edilmektedir, Bingöl'ün vilâyet merkezin
de onbinlerce ton yonca, fiğ, korunga tohumları 
çürûyüp gitmektedir, vatandaşa bu tohumların 
değerlendirilmesi mevzuunu öğretelim, bunu bir 
vuzuha kavuşturalım. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, sizin beyan etti
ğiniz hususlar müzakere ettiğimiz kanunla ilgili 
değil... 

MUSA DOĞAN (Devamla) — Hayvancılıkla 
ilgili... 
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BAŞKAN — Kanun, Atatürk Üniversitesinde 
ihdası düşünülen bir bölümle ilgilidir. 

MUSA DOĞAN (Devamla) — Sayın Başka
nım, müsaade ederseniz bu vizon mevzuu Ata
türk Üniversitesi ile ilgilidir. Bu Üniversiteyi 
Doğu - Anadolu'da kuranlardan, bunu devam et
tirenlerden ve bunun devamım istiyenlerden Al
lah razı olsun. Atatürk üniversitesinin Doğu'ya 
büyük faydaları olmuştur. Doğu - Anadolu ev
velâ hiç olmazsa yüksek tahsilini orada yapma 
imkânını bulmuştur. Şimdi, Atatürk Üniversite
sinin, burada mevzuubahserlüen vizoncııluk, ha
lıcılık mevzuu vardır. Bendeniz de bir Doğu -
Anadolulu olarak buralara gittim, gezdim; hay
vanın ürününden, yani yünden imal edilen halı
ların tezgâhlarını gördüm. Burada dokunan ha
lının bir metrekaresi piyasada 1 000 - 1 500 li
radan satılıyor. Benim bir sorum üzerine ilgi
liler dediler ki, «Bir metrekare halının iplik, bo
ya ve saire masrafları dâhil maliyeti 250 - 300 
lira arasındadır; fakat burada çalışan bu çocuk
larımız bir metrekare halının dokunmasından 
dolayı asgari 700 lira el emeği alıyorlar.,> 

Şimdi sayın arkadaşlarım, 23 geri kalmış 
bölgeyi kalkındıracağız, diyoruz. Bu çok acayip 
bir mevzu; buna ölülerin bile gülmesi gerekir. 
Bu bölgeleri ne ile kalkındıracaksınız? Teknik 
elemanını göndermiyorsun, ehliyetli, kifayetli 
memurunu göndermiyorsun... 

BAŞKAN — Sayın Doğan, gündem dışı söz 
vermedim. Bir kanun teklifinin tümü üzerinde
ki müzakerelerden sonra verilmiş bulunan kifa
yeti müzakere takririnin aleyhinde görüşüyorsu
nuz. 

MUSA DOĞAN (Devamla) — Saym Başkan, 
kifayeti müzakere takririni kabul etmiyelim ki, 
yalnız bu mevzuun bir vizon yetiştirme mevzuu 
olmadığını açıkça burada tartışalım. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenier... 
Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ier... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

j Atatürk Üniversitesinde kurulacak Teknoloji 
ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım Enstitü
sü ile Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım 

Çiftliği işletmesi hakkında kanun teklifi 

Madde 1. — Erzurum Atatürk Üniversitesi 
Rektörlüğü Yayım Servisine bağlı olarak ku
rulan «Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma 
ve Yayım Enstitüsü» ile «Kürk Hayvanları 
Yetiştirme ve Yayım Çiftliği işletmesi» nin 
amaçları şunlardır : 

Erzurum Atatürk üniversitesi Rektörlüğü 
Yayım Servisine bağlı olarak kurulan : 

A) Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma 
ve Yayım Enstitüsü «Halıcılık, kilimcilik, kürk
çülük, dericilik, örgü, dokumacılık ve her çeşit 
köy el sanatları» alanlarında; 

B) Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım 
Çiftliği işletmesi ise kürk hayvanları yetiş
tirme ve ıslahı konusunda ; 

Araştırma, yetiştirme ve özellikle köye yö
nelmiş yayım hizmetleri yapar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Saym Bahri 
Karakeçili, buyurun. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Sayın Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve 
9 arakadaşının vermiş olduğu kanun teklifinin 

I 1 nci maddesi üzerindeki görüşlerimi arz etmek 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Sayın Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve 
9 arkadaşının vermiş olduğu kanun teklifine 
katılmamak mümkün değildir. Yalnız, ev eko
nomisi hakkındaki teklifi ve kürk veren vizon 
hayvanının yetiştirilmesi ve geliştirilmesi hak
kındaki hususlara katılamıyorum. Çünkü, bu 
husus bilhassa büyük ve küçükbaş hayvanları 
Güney - Doğu ve Doğu - Anadolu bölgelerimde 
geliştirmek ve yaymakla ancak mümkün ola
bilir. Böyle kuruluşlar bilhassa Urfa gibi iki 
işçiyi bir arada çalıştıracak bir işyeri olmıyan 
vilâyetlerimizde kurulmalıdır ki, hem millî 
ekonomimize, hem de orada yaşıyan fakir va
tandaşlarımızın gelirine bir katkımız olmuş ol
sun. Esasen böyle kuruluşlar, demin de arz et
tiğim gibi, büyük ve küçükbaş hayvanların ye
tiştirilmesini geliştirmeye önem vermekle müm
kün olabilir. 

Bugün gerek dünya piyasasında, gerekse Tür-
I kiye piyasasında et, dolar kadar geçerli bir 
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madde haline gelmiştir. Meselâ geçen günkü 
igüıiıdjem dışı bir konışımiamida Urfa'ida 1 milyona 
yakm küçükbaş hayvan yetiştirilmekte olduğu
nu belirtmiştim. Aslında bu konuyu geliştir
mek için Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimiz
de modern yem sanayii fabrikalarını ve buna 
bağlı modern ilim kollarını kurmak lâzımdır. 
Çok iyi hatırlarım; dört sene önce de Türki
ye'miz yine böyle çetin bir kış geçirmişti ve sa
dece tedbirsizlikten, bilgisizlikten ve bilhassa 
yeımısiızIÜkıten 135 Ibin Ikiiısui'f Iküçü'klbaş hayvan telef 
olmuştu, Bu sene de, Doğu -Anadolu'yu bil
mem, ama Urfa Vilâyetimizde kaybımız bu ra
kamdan aşağı olmıyacaktır. 

Onun için, ev ekonomisi kültürünü, hayvan- -
cılığımızı modern bir şekilde geliştirmek; bü
tün Doğu ve Güney - Doğu vilâyetlerimize veya 
as gelişmiş vilâyetlerimize yaymakla ve bilhas
sa orada o işle iştigal eden vatandaşlarımıza 
geniş krediler temin etmekle mümkün olabilir. 
Bugün halihazırda Urfa'mız bir turizm bölgesi 
olmamakla beraber, evlerinde kendi imkânla-
riyle işlemiş oldukları başörtüleri, masa örtüle
ri, kilimler ve - oranın tabiriyle - heybeler, ka
zara turistler oraya uğradıklarında kapışılmak
tadır. Eğer Devlet eli bu dalda oralara ulaştı
rılırca tahmin ediyorum ki, 3-ukarda arz ettiğim 
gibi hem millî ekonomimiz bir zindelik kazanır 
ve hem de orialda yaşılyam fakir valtandıaşIaırııiM-
zm aş kazanında bir tas daha fazla bulgurun 
kaynamasına yardımcı olunmuş olur. Biz bun
ları söylüyoruz, ama dinleyen Hükümet nerede? 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde görüş
mek istiyen başka sayın üye? .. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
ISöz ötüyorum! iSayın Bıaişlkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mutlu. 
İSÜLEYIMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Kanun teklifinin tümü oylanmış ve müspet 

oylarınızla 1 nci maddenin görüşülmesine ge
çilmiştir. Birinci madde üzerinde benden evvel 
konuşan Sayın milletvekili arkadaşımın da do
kunduğu hususlar doğru ve yerindedir. Kürk 
hayvanları yetiştirme ve yayım çiftliği işletme
si hakkındaki teklif !bu maddeden mutlaka çı
karılmalıdır; bununla ilgili önergelerimiz var
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, bölgenin geri kal
dığını biz de biliyoruz. Şimdiye kadarki bu ge
ri kalmışlığı acalba «vizon» denilen bu fareler 
mi giderecektir. 

Sayın Karaca arkadaşımız feendeniz için 
«gerekçenin bir kısmımı bir miktar okumuş ol
salardı anlardı» dediler. Ben arkadaşıma arz 
edeyim; (bendeniz gerekçeyi zaten okudum. Ba
kınız izah edeceğim : Kürk hayvancılığının 
Türkiye'de geliştirilmesine Kanada esas alın
mıştır. Kanada, coğrafi ve termıolojik bakımdan 
Türkiye ve Erzurum'a hiç benzemez. Kanada' 
da ısı tam sekiz ay eksi 20 ilâ eksi 40 derece 
arasındadır. 'Yani, ortalama ısı eksi 30 derece
dir. Kalan dört aydaki normal ısı eksi 5 ilâ artı 
10 derece arasındadır. Halbuki, Erzurum, Er
zincan veya Doğu Anadolu Bölgesinin tamamı
nı ele aldığıımızda görürüz ki, Karadeniz ikli
mine set çeken sıradağlarımız bu bölgemizi ta
mamen yayla iklimi kategorisine sokmakta, 
kışım buraların ikliminin alalbildiğine sert so
ğuklar, yazın da alabildiğine sıcaklar şeklinde 
tezahürüne sebebolmaktadır. 

Bir hususu daha ıttılaınıza arz edeceğim : 
Kürk hayvancılığı müessesesi 'kurulursa bize 10 
yılda 1500 milyon lira döviz sağlıyacakimış; gü
lerler adama. Yılda 50 milyon lira ne demek?. 
Genel bütçeden orman köylerinin kalkındırıl
ması için 50 milyon lira ayıramıyan bu Devlet. 
Iböyle bir gelir kaynağı varsa, plânları varsa ge
tirsinler izah etsinler, mâkul 'karşılandığı tak
dirde bu parayı vermekte her halde hiç tered
düt etmiyecektir. 

Aziz arkadaşlarım, Yüce Atatürk'ün isminin 
arkasına saklanmak bence küçüklüktür. Ata
türk'ü Türkiye'de sevmiyen kim var ki?.. Biz, 
Atatürk Üniversitesi olmasın mı diyoruz, geliş-
meşin mi diyoruz? Atatürk sağ olsa da kendi 
adını taşıyan üniversiteye sosyal ve ekonomik 
hayatın bu kadar 'berhat olduğu bir zamanda 
Iböyle kürk hayvanları seksiyonunun bağlan
maya kalkışıldığını görse, kendisine hakaret 
edilmiş sayardı; bunu biz biliyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, tekliflerimiz var
dır, önergemi icabederse izah edeceğim. Ben, 
halıcılık ve ev ekonomisi yönündeki bölümlere 
müsaade edelim, fakat «kürk hayvancılığı» bö
lümünü bu tekliften çıkarılmasına yardımcı 
olalım diyorum. Kürk hayvancılığı kurulabilir. 
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kurulmasın demiyoruz, ama biraz önce de söy
lediğim; kürk 'hayvancılığını kurabilmek için 
evvelâ hayvancılık ve tarım mevzuu halledil. 
miş olmalı. Hayvancılık ve tarım dünyadaki 
en yüksek teknolojik seviyeye gelmiş olsun ki 
sıra buna gelsin. !Bugünkü durumda bu müm
kün değil. Hastalığına bakacak veterinerinizin 
olmayışını bir tarafa bırakınız Kanada'dairi 
hava şartlarını kafeslerde temin etseniz bile bu 
vizon denen hayvanları yaşatamazsınız. Bu çok 
güç ve araştırılmaya muhtaç bir mevzudur. Yok
sa ben bir veteriner ıhekim olarak bunun karşı
sına neden çıkayım. 

Saygılarımı arz ederim arkadaşlarım. 
BAŞKAN — Sayın Musa Doğan, buyurunuz 

efendim. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 

kıymetli milletvekilleri; 
Benim bilebildiğim kadariyle daha evvel Ba

tı Anadolu'ya Karacabey Iharasma falan astra
gan ırkı koyunlar getirilmiş, Rusya'dan getiri
len bu koyunlar bahsi geçen bölgemizde uzun 
zaman beslenmiş ve neticede alınmıştır. Bilâha-
ra şöyle oldu, !boyle oldu... 

Şimdi ben, Sayın Mutlu arkadaşımıza bir 
hususu hatırlatayım; IDoğuyu tanımak lâzım, 
Türkiiye'yi tanımak lâzım, öyle masa başımda, 
Avrupa'da, Amlerıkalda tahsil yapmakla Tür
kiye 'y*i tanımanın imkânsız olduğunla inana
lım, 

Aitatürk Üniversitesinin kapsamına gir«n 
Doğu bölgesindeki Türkiye'nin en iyi pamu
ğunun yet t iğini biliyor muyuz, Türkiye'
nin en iyi meyvalsının yetiştMMiğini biliyor 
muyuz?. Mesela bir Araş vadisi vardır : Ata
türk Üniversitesi burayı ele almış ve kendisi 
ne gelir getirecek kaynak olarak kabul eitmdiş-
ı'tür. Pamuğun yettişttiği Sarıkamış - Araş 
vadisinden, HoriaJsanldan tutunulz da Iran - Rus 
huldıuıdunun bittiği AraMc ilçesine kadar olan 
kesimde Türkiye ikliminin en m'üsaiitii hattâ 
bir Çukurova ikilimi1 mevcuttur. Atatürk üni-
Versiitesıi buralan da kendi problemi içime al-
mışıtaır. Bulgun İğdır'da araştırma enstitüleri 
(kuiruÜma hazıdaiklan vardır. 

Türkiye'nin neresine ne yapılırsa iyi niyetle, 
müspet aldımla yapılması hepimizin menfaa
tinedir. Atatürk Üniversitesi kenldisine has bir 
çalışma sistemi içerisinde kıymetli elemıanla-
riyle köylere gitmekte, hattâ köyleri bizden 

11 . 2 . 1072 0 : 1 

çlok daha iyi Itanımak biçiminde 'bir çalüşma 
çok daha iyi tanıma^kbigiimindebiırçaliıişlmıaısis'te-
ımüne yöneltimüşltür. Biz bu imkânı esirjgelmiyelim. 
Faraza Erzurum'un sıcağımda viızon yeltişltir-
ımek zor, fakat, Erzincan'da yetiştirmek im
kânımız vardır. Erainıoan'da üzüm, domates, 
kavun, karpulz, kayılsı gibi ürünleri yeltişftirimtek 
mümkün; Iğdır'ıda da yetişiyor. Yalnız, beniim 
Sıraladığum bu işitügal sahaları Atatürk Üni
versitesi çalışma kapsaimına girımjşitir. 

Arkadaşlar, Ataiüürk Üniversitesi Dioğu Böl
gesinin kalkınldınlmlaJsı çalışmaları cümlesinden 
'öîaralk kurulmuştur. B'en savın milleltvekili 
<arkadaşlarımızidan ve bilhassa Süleyman Mutlu 
arkadaşımızdan meslekleri olimlası hasebiyle 
rica ediyorum; biz bu teşebbüsü köfiitekleme-
yelim, bu imkânı esirgelmıiyelim. Üzülerek söy-
liyeyim, geçenlerde bir komisyonda ismini açık
lamak Memediğim bir arîçadaışılmıız «efendim, 
benim bölgemde kurulmu? bulunan fabrika
larda Doğunun işsizleri gelip çalıişıyor, be-
n!lm seçim bölgem bu işten... 

BAŞKAN — Sayın Doğan, birinci madde 
liderinde gtörüşüyoruız ©ferJdim, lûtıfen silz de 
Igiöıriişlerinizi bu maddeye inhisar eititiriniz. 

MUSA DOĞAN (Devamla) — Misal ver
mek için bunlara tiemas etmek mecburiyetini 
duydum, özür dilerim Sayın Balkan. 

Arkadaşlarımız «Doğudaki hayvancılığı ele 
alalım» diyorlar. Tanlm Bakanlığı acaba Do
ğudaki hayvan sayıSınıı biliyior mu? Hâlâ Do
ğuda iki kilo süit veren ineğin boynuna 
muslka, nazar boncuğu takıldığını sayın ba-
kanllar da bildiklerli halde Doğuya ne getir
diler? Doğunun ottu gidiyor K aradenizde, şu
rada - burada, g'eMştirilmissine çalışılan jersey 
oimsi, mlonltıofon cinsi hayvana yediriliyor ve 
orada siüt alınıyor, et alınıyor. Arkadaşlarım 
Doğuyu baçka türlü kalkındırmamıza imkân 
yoktur. Bugünkü Hükümet de Doğudaki va-
Italdaşlmın yegâne geçim kaynağı olan hay
van ihracına tahdit koymuştur. 

Doğulu kardeş'lerimiz birbirlerini gördük
lerinde ilik sordukları şıey bu olur : Mal . da
var nasıl? Çok rica ederim, Türkiye'niin nere
sinde hanlgi va'tanldaş birtblirini gördüğünde ço
luk - çocuk naisıl dsmıeden önce mal - davar na
sıl der? İşte biz Doğuluların ıjsltırabı bunun mâ
nasının anlaşılmamış olmasıdır. Biz hayvancı-
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lığımızı, artık verimsiz hale; êllmüş ve veri'm-
siızlfiğinden dolayı çoğu ülkenin terketlt'iği il
kel usûllerden ileriye maalesef ıgb̂ türmemıilşAz. 

Benim istirhamım : Atatürk üniversitesin
de bu mevzuda büyük bir çialı'şmıaya teşebbüs 
edilmiştir, bunun kösltıeklennıiemıesi, bu husustla 
müspet oy kullanılmasıdır. Milyonlarca liralık 
yatınım buiğün Ankara'da resmî dairelerini bod
rumlarında eriyip gidiyor. Her gün gelen bir 
umum müdür su kadiar yüz bin liralık, şu ka
dar miliyîon lirialık diöişemıe demirlbaş ödeneğli 
iisifâyior. Buarıada üç - beş milyon liranın sözü 
ıddiilmıeımıel'iJdir. 

(Bu teklifi blilhalsöa desteklememizi rica öder, 
hepinizi [hürmetle selâmlarım, 

BAŞKAN — Sayın Asutay, buyurunuz efen
dini. 

(BURHANETTÎN ASUTAY (îzmir) — Sa
yın Başjkan, değerli milletvekilleri; 

İKürsüye gelen bütün arkadaşlarımız Doğu
ya hizmet götürülmediğinden, vatandaşların 
işsiz kaldığından, iş sahası aşamadığımızdan, 
orada çeMlen azaplardan, hattâ yakıt sıkıntı
sından bahsederler. 

ıGörüşül'mekte olan kanun teklifi, Atatürk 
Üniversitesinin bir bölümünde el sanatları ve 
ev ekonomisinin geliştirilmesini gerçekleştire
bilecek bir eğitim müesseessinrin açılmasını ön
görüyor. 

ıŞimdi arkadaşlarımız, etten, kürkten, yağ
dan bahsederken; vizon kürk'ün yetiştirilmesi
nin mümkün olmadığını söylüyorlar. 

Şimdi bence, bu Meclise gelen kanun, gerek 
milletvekilleri teklifi olsun, gerek Hükümet ta
sarısı olsun, geniş bir araştırmanın sonucudur. 
(A. P. ve C. H. P. sıralarından «bravo» sesleri) 
Şimdi görüyoruz ki, Kanada iklimine muayyen 
bir nis'betle yanaşık olan bu diyarda, vizonun 
yetiştirilmesinin mümkün olduğunu, bu işte 
mütehassıs Profesör Lûtfi Ülküman, bir rapor
la tesbit etmiş ve demiş ki, «Burada bu iş olur.» 
Hattâ, senede kaç doğum yapacağını, bunun 
nasıl terbiye edileceğini ve ne kadar döviz ge-
tireMleceğmi, de etraflı olarak ilgili mercie 
bildirmiştir. Devrin Hükümeti verilen bu rapo
ru esas almış. «Bunu nerede yapabilirim?» de
miş ve bunun için Erzurum'u seçmiştir. 
. Değerli milletvekilleri; Türkiye'de vizon ye

tişmez. Nasıl yetişmez? İstanbul'da çiftliği var.. 
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AHMET ŞENER (Trabzon) — Zamanında 
«çay da yetişmez» diyorlardı. 

ISÜLEYMAN MUTLU (Afyion KaraJhisar) 
— Kafeste yetiştiriyorlar hocam, kafeste... 

lEURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
İstanbul 1da bunun çiftliği var. Hususi bir te
şebbüsün elinde işletilen, büyük gelir sağlıya-
ibileoek çiftlik var. Hususi teşebbüsün elinde 
çiftlik var, orada yetiştiriyor ve hattâ ihrace-
dlyor. Bunu müsaade edin de, Doğu bölgeleri
mize de götürelim ve diyelim ki, «Bu el sanatı, 
bu ev ekonomisi, bu kürk sanatı size büyük ge
lir sağlar» 

(Bir milletvekili arkadaşımız diyor ki, «Ora
ya frigofrik kamyonlar ile yem götürülecektir.» 
Eğer frigofrik kamyonlarla bu çiftliğe yem ğö-
türülürse, diğer... 

ISÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Köylere kadar, beyefendi... 

IBURHANETTÎN ASUTAY (Devamla) — 
Diğer bizim köylere kadar, eğer diğer hayvan
larımıza yem götürülmezse, milletvekili arka
daş çıkar buraya der ki, «falanca çiftliğe fri
gofrik kamyonlarla taşıt vasıtalariyle yem gön
derdiniz. Benim hayvanıma ot göndermiyorsu
nuz. Bu ne biçim hükümettir?» dersiniz. Bıra
kın, yeni bir meseledir. 

ıSayın milletvekilleri; Türkiye füze yapmir 
yor. Böyle bir kanun gelse «efendim biz kağnı 
aralbasmdayız. Evvelâ kağnı arabasını otomobil 
yapalım, otomobilden sonra füzeye geçelim» mi 
diyeceğiz? (A. P. ve 0. H. P. sıralarından «bra
vo» sesleri) bırakınız beyefendiler. Bir mesele 
tetkik edilmiş ve mesele bulunmuştur. Ondan 
sonra biz Türkiye'de bunun tatbikini yapıyo
ruz. Bunun hemen kanun çıkar çıkmaz etüdü 
yapılacak, araştırması yapılacaktır; sermayesi 
'bulunacaktır; plânı yapılacaktır ve plândan 
sonra bu yer tesis edilecektir ve hiç olmazsa her 
gün açlığından, sefaletinden, yoksulluğundan 
bahsettiğimiz Anadolu'muza da yeni bir işyeri . 
açacak ve işsizlere de iş bulacağız. Bir profesö
rün de uzun tetkiklerini de değerlendireceğiz. ! 
Bu kanunun karşısına çıkmak, doğruyu sevmek 
değildir; eti sevmek, sütü sevmek, yağı sevmek 
değildir; Doğuya iş götürmemektir. Bunun böy
lece bilinmesi lâzımdır. Ne olursa olsun, bu ka
nuna müspet oy vereceğim. 
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Teşekkür ederim. (A. P. ve C. H., P. sırala
rından «bravo» sesleri) ' ' 

(BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adı-
na Sayın Hasan Basri Albayrak, buyurunuz 
efendim. 

D. P. GRUPU ADINA HASAN BASRİ AL-
BAYRAK (Rize) — Muhterem Başkan, muh
terem arkadaşlarım : 

Huzurlarınısdaki kanun teklifi, hem Atatürk 
Üniversitesinin fonksiyonuna uygundur; hem de 
Doğunun iklimine ve öteki şartlarına uygun
dur. Kanunun tümü hakkında 'muhterem arka
daşlarımız enine boyuna konuştukları için, sa
dece 1 nci maddesi üzerinde fikirlerimi arz ede
ceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; bir şeyin fikren 
karşısında olmak (başka şeydir; bir şeyin olup 
olamıyacağı 'hususunda, o 'bölgenin özelliklerini 
bilmek veyahult da getirilen kanun teklifi ile öne 
sürülen fikirlerin veya ilerdeki aksiyonların 
hükümlü olup olamıyacağı üzerinde konuşmak, 
çok daha faydalı olur. Bir kere, Doğu Bölge-
miziin, Özellikle Erzurum ve havalisinin durumu
na göre, ev ekonomisi, Enstitüye eklenecek 
olan ev ekonomisi bölümü, çok yerinde bir tek
liftir. Bunun yanında, «Vizon» denen kürk 
hayvanını yetiştirmek için, yapılan teklif aynı 
derecede önemli ve yerindedir. Bir kere, «Vi
zon» denen hayvan, biir muhterem arkadaşımızın 
burada ifade ettikleri gibi, fare değildir. Fare, 
kemirici hayvanlar faimilyasından olup; vizon, 
sansar familyalsmdandır ve fare ile alâkası yok
tur. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Sen fare nedir, onu bile bilmiyorsun. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla) — 
Kaldı M, «Vizon» denen hayvan, izmirimizin - ki 
biraz önce konuşan muhterem bir arkadaşımız 
istanbul'da yetiştirildiğini söylediler» - Kemal
paşa'nın Nüf Dağında halen yetiştirilmektedir. 
'Haîlbulki, Erzurumumuz rakım ve ısı yönünden 
bu kürk hayvanının yetiştirilmesine çok müsait 
bir iklime sahiptir. 

Ayrıca muhterem arkadaşlarım dediler ki, 
«Kürk, o kadar mühim bir şey midir, gerekir 
mi?» 

Çok muhterem arkadaşlarım; realiteyi inkâr 
edemezsiniz. Bugün Türkiye'mizde, kürk ka
dınlar tarafından kullanılmaktadır. Binaena -

layh, dışarıya döviz vererek kürkü getirmek ye
rine, memlekette üretmek gerekir. Ayrıca dışa
rıya satıp, döviz temin etmek de başka bir czeî-

> liktir. 
Çok muhterem (milletvekilleri; bir zamanlar 

«Rize ve havalisinde çay yetişmez» diyorlardı. 
Halbuki bugün dünyanın en iyi kaliteli çayı ora
da yetişmektedir. Kaldı ki, Erzurum ve havali
sinde vizon kürk hayvanının yetiştirilmesi konu
sunda Sayın Asutay'm belirttikleri veçhile bir 
ilim adamımızın da geniş geniş izahları, rapor
ları mevcuttur. Diğer bir kısım muhterem arka
daşlarımızdan öğrendiğimize göre, önceden bu 
konu Hükümet tasarısı olma durumunda imiş. 

Bu tekliflin Doğu Bölgemize esirgenmemesini 
ve bu yolda muhterem arkadaşlarımızın müspet 
oy vermelerini teklif eder, hepinize saygılarımı 
sunarım. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Yardımcı, buyu
runuz. 

MEHMET YARDIMCI (ftstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Çok Özür dileyeceğim; bu kanun teklifi üze
rindeki münakaşaları bendeniz (hayretle kar
şıladım. (Sebebi şudur : 

Bu kanun teklifi Millî Eğitim Komisyonun
dan geçmiştir. (Bendeniz Millî 'Eğitim Komisyo
nu Başkanıyım. (Komisyonumda, bu şimdi ya
pılan münakaşaların (hiçbiri yapılmadı. Niçin 
yapılmadı? Yapılmadığının sebebi şudur: Ne 
bu kanun Iteküfini getiren 'arkadaşlarımızın, 
ne de bu kanun teklifinin, kendisine bağlı olan 
bir üniversitenin ıo zamanki Rektörünün bulu
nuşu dolayısiyle, «yok vizondur, yok şudur, yok 
budur» diye bir mevzuun düşünülmesi şeklin
de bir fikre isalhibolunmadığı içindi ki, biz bu 
kanun teklifini rahatlıkla Ve kıisa bir müddet 
içerisinde komisyonumuzdan (geçirdik. Yani şu
nu demek istiyorum: 

Bu teklifte, bir enstitü kurma meselesi var
dır, muhterem arkadaşlar. Yani bir ilim mües
sesesi kuruyorsunuz. Bu ilim müessesinin içinde 
herşey olur, herşey olacaktır: El işleri de ola
caktır. '«Kürkçülük» deniyor. Peki, ben arka
daşlardan rica ediyorum. (Gerekçede bir «Vizon» 
kelimesi geçmiş diye, mutlaka 'orada bir vizon 
müessesesi kurulacak diye ive eğer vizon mües
sesesini 'kurarsa, ben şahsan bununla iftihar ede-

— 735 — 



M. Meclisi !B : 38 11 . 2 . 1972 O : 1 

rim. 'Bu, (bu Ikadar kolay Ibir iş değildir. Sonra 
(peki, «kürk» kelimesi 'geçiyor. Yani, Türki
ye'de kürk hayvanı yok ırnu? iSansar, samur gaibi 
hayvanlardan kürk elde edilmiyor mu? 

Biz 1967 isenesinde Rusya'ya gittiğimiz za
man iSemerkant'te, hususi 'olarak «Kürk Ensti
tüsü» var idi. 'Bu enstitü, normal istikamette 
envai türlü renkte yetiştirebilmek için ilmî tet
kikler yapmıştır. Bu suretle muazzam (bir ensti
tü kurulmuştur. 

(Şimdi (benim hayret ettiğim (bir nokta da 
şudur: - özür dileyerek söylüyorum - Bir ilim 
'müessesesinin kuruluşu üzerinde münakaşa edi
lirse )ben îbunu anlarım. Ama arkadaşlarım geli
yor, diyorlar ki; «Efendim, «kürk» kelimesi 
kalksın. Vizon yetiştirmenin günü müdür - bil-
ımem - kürk yapmanın günü müdür? Sırası de
ğildir». 

Muhterem arkadaşlarım, iböyle ıbir işin mü
nakaşasının ilmî (bir (hüviyette olduğunu gelsin 
ibu kürsüden (bana ispat etsinler. Bir enstitü 
kuruldumu, o enstitü kendi Ibünyesinde - 'el iş
lerini de yapacaktır, icabediyörsa kürk İte ya
pacaktır; keşke yapabilsin, (bununla iftihar et
mek lâzımdır. Et meselesini, süt meselesini or
taya koyuyorsunuz. Yani (bunlar - çok 'özür dile
yerek (Söylüyorum - 'bir isürç-i lisan olmasın ve-
yahutta sözüm yanlış anlaşılmasın, (biraz ilmî 
hüviyete (gidecek bir (münakaşa sistemi değildir. 
Başka Ibir formül (getirmek isterlerse (buyursun
lar. (Ama diyorlar İki, «iBu enstitüde kürkçülük 
'olmasın. Bu enstitüde sakın İha ısakın, kürk ya
pılmasın». Niçin yapılmasın efendim? Yapabili
yorsa yapsın efendim. Hod Ibe hod olur mu !bu? 
Araştırma yapacaktır 'zaten; - af (buyurunuz -
koyun postu (gibi ıbir post (çıkarmak değildir, 
'bu ilmî bir müessesedir. Sizin, bir ilim müesse
sesinin araştırma yapması hususunda fbir diren
meniz var ımı, (bu (hususta (bir 'şikâyetiniz olabi-
lir mi? Olamaz. 

Bu sebeplerden dolayı muhterem arkadaşla
rım, madde yerindedir. 

(SÜLEYMAN MUTLU (Afyon iKaralhiJsar) — 
Cevabını alacaksın. 

(MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Eğer 
noksanı varsa, lütfen (ilâvesini yaparlarsa mem
nun kalacağım. 

Sonra (bir muhterem arkadaşım, aşağıdan 
- ki (ben kendileri konuşurken hiçbir şey söyle

medim - «Cevabını alacaksın» diyor. Cevabın 
cevabı da vardır arkadaşım, onu da iyi bilesin. 
(A. P. sıralarından «(Bravo 'hocam» sesleri) Ben 
işin ilmî 'hüviyetini söylüyorum. Ne sizin «vi
zon» kelimeisini ve ne de filân arkadaşın onun 
müdafaa'sını kullanmıyorum. 'Ben, «ilmî müesse
seyi» (kullanıyorum. (Hem siz kendi ağzınızla 
söylüyorsunuz: '«(Kanada'daki hava .şartları (şu
dur, budur. Kafeste kalacaktır» diyorsunuz. 
Muhterem arkadaşım fena mı? Eğer (ben, ilmî 
'bir araştırmanın neticesinde, (Kanada'da imal 
edilen (bir kürkü, kendi memleketimde İmal eder
sem, ısız veteriner olarak iftihar edin ve gidin o 
ilmî müesseseye yardım edin, Çalışmalarına iş
tirak edin, (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
rica ederim. 

Yani !bu kanun 'teklifi (müzakere edilirken 
ben isterdim ki, (bu kanun teklifinin ilmî hüvi
yeti ve mahiyetiyle 'mütenalsip hır 'şekilde bu 
kürsüde münakaşası yapılsın. Yoksa, «ettir, süt
tür. Yok efendim, Vizon yapılacak» demekle ol
maz. Ne biliyorisunuz, belki vizyon yapamıyacak; 
keşke yapsa, keşke astraigan da yapsa ve keşke 
şunu yapsa, (bunu yapsa, ilim müessesi üzerine 
gölge düşürmemeyi, (bilhassa sayın (genç arka
daşıma tavsiye eder, hepinizi hürmetle selâmla
rım. (A. P. sıralarından '«'Bravo» sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir. 

Komisyon adına 'buyurunuz Sayın 'Salih 
Aygün. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU ADINA SA
LİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım : 

Bu konunun, bu kadar enine boyuna müza
kere ve münakaşa edileceğini, faydasından şüp
he edileceğini, aklıma dahi getirmemiştim. Bu 
Parlâmentoda, yıllarca plân müzakeresi ve mü
nakaşası yapılmış, aynı zamanda kurulan mü
esseselerin ilmî esaslara oturtulmadan kuruldu
ğu, gelişigüzel politik gayeler takJbedildiği hu
susunda bâzı müzakere ve münakaşaların, çok 
şiddetle vatan sathına dahi yayıldığı görülmüş
tür. Ancak, ilmî araştırma yapılmadan, her 
hangi bir sahada şu veya bu şekilda bir hare
ketten bahsedilemez. Bu kanunun, biraz önce, 
'benden evvel konuşan arkadaşlarımın belirttiği 
gibi, Sayın Komisyon Başkanımız Mehmet Yar-
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dımcı'nın da ve benim de iştirak ektiğim müza
kerelerinde, Erzurum Üniversitesinden gelen, 
bu işlerin etüdünü yapmış olan bir profesör ar
kadaşımız meseleyi enine boyuna müzakere ve 
münakaşa etmiş; meselenin bir ilmî görüş içe
risinde planlanması gerektiğini, ancak Ata
türk Üniversitesi çatısı altında, böyle bir ens
titünün kurulması suretiyle meselenin gayet ra
hatlıkla halledileceğini; ölü insan gücüne iş sa
hası yaratılacağını açık seçik, gayet güzel ifade 
etmişlerdir. Zaten, madde de, iki paragrafta, 
amaçlar kısmını içerisine almış. Amaçlar kıs
mında da, benim anlayışıma göre ve oradaki 
müzakerelerin ışığı altında, mutlak surette vi
zonun yetiştirileceği hususunda bir beyan yok. 
Ben, böyle bir çiftlik kuracağım, etüdedeceğim, 
tetkikat yapacağım, çevreye bu hizmeti götüre
ceğim diyor; muvafıksa götüreceğim diyor. E.. 
bu kadar açık, bu kadar seçik ve enstitünün ga
yesi de ilmî anlamda bu kadar vuzuh kesbetmiş 
olmasına rağmen, hâlâ, «güya vizon yetiştire
cekmiş, güya sansar yetiştirecekmiş, falan, fa-
len» şeklinde bir mütalâayı ben şahsan yersiz 
buldum. Gayet açık; etüt yapılacak, tetkikat 
yapılacak; o bölgede ekonomik bir fayda sağ-
lıyacaksa, çalışmayı o yöne yöneltecek. 

İMesele gayet açıktır; arkadaşlarımın bu ka
nuna iltifat etmelerini rica ederim. Bu şekilde 
Doğuya çok güçlü ve büyük bir hizmet götürü
leceği inancı içerisinde hepinize saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Karaca buyu
run. 

NECATİ ÎSFENDÎYAR ÇAKIROĞLÜ (Trab
zon) — Kifayeti müzakere takriri var Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Var, ama komisyon konuştu; 
Son söz efendim. 

GIYASETTÎN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; ümidediyo-
rum ki, eğer yanılmıyorsam, bir istisnası ile 
Yüce Meclisin ittifak ve iltifatına mazhar olan 
bu madde ve bu tekliflerin tümü üzerinde daha 
fazla zamanınızı almak istemiyorum. 

•Ancak, arkadaşımız Sayın Süleyman Mut
lu 'nun, benden sonra söz alıp konuşması sıra
sında üzülerek şu konuşmasına şahidoldum. 

Bu kürsüye en az çıkan bir arkadaşınız ola
rak, polemiklere en az giren bir arkadaşınız ola-
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rak, hele şahsi sürtüşmelere katiyen girmiyen ve 
mizacının dışında olan bir arkadaşınız olarak ve 
nihayet bütün hâdiseleri cepheden g4ören, bir 
taarruz vâki olursa, cepheden taarruz edebil
mek yeteneğine, karakterine alışkın ve o muhit
te doğmuş bir insan olarak, izin verirseniz bir 
cümle ile maruzatımı arz edip, huzurunuzdan 
ayrılacağım. 

BAŞKAN — Madde dışı? 
GIYASETTÎN KARACA (Devamla) — Ga

yet tabiî. 
Ben Atatük Üniversitesi için, bu üniversite

de neşvü nema bulmak üzere çıkarılacaktır de
dim ve bütün bunların payesi Atatürk'ün ismi 
ile müsemma bir üniversite içinde dedim. Ar
kadaşlarımın daha fazla dikkat ve itina göster
melerini istedim, ama canıgönülden istedim, 
mertçe istedim. Bu sözümün ve bu büyük Ata
türk isminin söylenmesinde, «izi bütün şerefim
le ve inancımla temin ve teyidetmek isterim ki, 
her zaman olduğu gibi, bundan sonra da Ata
türk'ün isminin arkasına hiçbir zaman için sak
lanmadım. Arkadaşımız Atatürk'ün ismini söy
lemeyi, onun arkasında saklanmak ve küçüklük 
diye izafe ettiler. Mukabele etmek istemem ken
disine; mukabele edersem çok ağır olur; cevap 
vermiyeceğim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan söz istiyorum. 

GIYASETTÎN KARACA (Devamla) — Yal
nız şunu söylemek istiyorum. Ben Atatürk'ün 
isminin arkasına sığınmadım ve sığınmıyorum; 
Atatürk'e inanıyorum ve güveniyorum. Her za
man ve her yerde Atatürk'ün yanındayız ve o 
gönlümüzdedir. Atatürk'le eleleyiz. 23 Temmuz
da elele idik, şimdi yine eleleyiz. 

Saygılarımı sunarım. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutuyorum efendim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan sataşılırsa susacak mıyız? 

BAŞKAN — Ben sataşma olduğu kanaatin
de değilim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Ben de saygılıyım Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Ne siz Sayın Karaca'ya her han- 1 
gi bir sataşmada bulundunuz, ne Sayın Karaca 
size her hangi bir sataşmada bulunmuştur 

Sayın • Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır, 1 nci madde üzerinde 

kifayetin oylanmasını saygı ile rica ederim. 
Erzurum 

Sabahattin Araş 

BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 nci madde üzerinde verilmiş 3 tane takrir 
vardır, okutuyorum. 

Sayın Mutlu vermiş olduğunuz 2 takrir var; 
fakat sonradan verdiğiniz takrir daha geniş an
lamlı. «Birinci madde (A) (bendindeki kürkçü
lük, dericilik kelmeterini ve (B) bendinin ta-
maımiyle çıkarılmasını» kapsıyor; 1 nci takriri
nizi bu sebeple geri alıyorsunuz? 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Efendim 1 nci fıkrada var; kürk hayvanları var. 

BAŞKAN — Hayır, yani 2 tane vermişsiniz 
efendim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Efendim biri başka, bini başka. 

BAŞKAN — ikisi* de aynı. Birisi, her iki 
kısmı ihtiva ediyor, birisi geniş anlamlı. Oku
tayım da efendiim siz de anlayın. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının madde 1, (A) 

bendindeki «kürkçülük, dericilik» kelimesinin 
ve (B) bendinin maddeden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Süleyman Mutlu 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Söz istiyorum Sayın Başkan, takririm üzerinde. 

BAŞKAN — Peki efendiim. Bir tane daha 
var, onu da okuyalım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz tasarının madde 1 de

ki «Kürk hayvanlarını yetiştirme ve yayım 
çiftliği işletmesi» -cümlesinin çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Süleyman Mutlu 
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BAŞKAN — Yani, (B) bendi oluyor, ikisi 
de aynı mealde de onun için söylüyorum. Birin
ci okunan geniş kapsamlı. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Bentleri ayrı ayrı olduğu için yazdım. 

BAŞKAN — Değil efendim. Bir önerge da
ha var, Sayın Hüsamettin Başer tarafından ve
rilmiş ; onu okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen kanun tasarısının 1 nci maddesi

nin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ede
rim. Saygılarımla. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

«Madde 1. — Erzurum Atatürk Üriifversitesi 
Rektörlüğü Yayım Servisine bağlı olarak kuru
lan Teknoloji ve Araştırıma ve Yayım Enstitü
sünün amaçları şunlardır : 

«Teknoloji ve Ev Araştırma ve Yayım Ensti
tüsü; halıcılık, kilimcilik, örgü ve dokumacılık 
gibi ev sanatları alanlarında araştırma ve köye 
yönelmiş yayın hizmeti yapar.» 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU ADINA SA
LİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, Sa
yın Hüsamettin Başer Komisyon âzasıdır; mu
halefet şerhi yoktur. «Sayfa 4 Hüsamettin Ba
şer; imzada bulunamadı.» 

TEVFİK KORALTAN (Sivas) — Muhale
fet şerhi olmadığı için önerge veremez; önerge
sini geri aldı. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Mutlu tarafın
dan verilen bir önerge ile (A) bendindeki «kürk
çülük, dericilik kelimeleri ile (B) bendinin ta-
mamiyle çıkarılması talebedilmektedir. Ko
misyon katılıyor musunuz? 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU ADINA SA
LİH AYGÜN (Amasya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Mutlu kısaca mı izah 
edeceksiniz? 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Evet. 

BAŞKAN — Çünkü, Genel Kurulun ittihaz 
etmiş olduğu kısa süreyi geçtik; maddeyi de ya
rıda bırakmak olmaz. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Şimdi, muhterem Başkanım, sayın arkadaşla
rım ; mesele, Doğu - Anadoluya hizmet götürme-
ımek veya orada bir ilmî müessese açmak yahut 
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da açmamak meselesi değil; yanlış anlıamıyalım. 
Doğu - Anadolu benim vatanım, sizin vatanınız 
olduğu gibi. 

Bendeniz, Siirt, Muş, Van, Hakkâri, Erzu
rum, Erzincan, Diyarbakır, Urfa, gtiıbi Vilâyet
lerde bütün askerlik ve memuriyet hayatımı ge
çirdim arkadaşlarım; biliyorum. Şimdi, sayın 
arkadaşım, buraya çıkan bir arkadaşım, ilmî hü
viyet mevzuu olanlar... 

BAŞKAN — Efendim arkadaşlarınıza cevap 
vermek için size limkân vermedim. Kifayeti 
müzakereyi oyladım, madde üzerindeki görüşme 
bitmiştir; takririnizi kısaca izah edeceksiniz. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Ta
mam Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlar, buradaki kürk hay
vanları yetiştirme ve yayım çiftliği işletmesi 
hususunda arkadaşlarım «efendim bu kürk 
hayvanları vizon değil» dediler. Gerekçesini 
okuyalım, hep vizonu örnek olarak almış; fakat 
(bizim için esas olan maddedir; doğrudur, kürk 
hayvanları ki, bunun içinde vizon da vardır, 
tilki de vardır, sansar da vardır, su samuru da 
vardır. Yalnız, muhterem arakadaşlarım, gerek
çeyi okuduğumuz zaman, bu~ kurulmasını arzu 
ettiğimiz müessese, araştırma müessesesi vas
fından çıkıyor. Halka damızlık veriyor, firigro-
fik kamyonlarla yemlerini köy köy, dağdaki 
Ömerikan köyüne, Mistılkan köyüne götürüyor 
Siirt'in; buraya katır çıkmaz. Sonra da araba
larını gönderiyor, derileri topluyor, değerlen
diriyor. Demek ki, bu bir araştırma müessesesi 
değil. Üniversiteler Kanunu... 

TEVFÎK KORALTAN (Sivas) — O 2 nci 
aşaması. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Lüt
fen. Üniversiteler Kanununda araştırma yapma 
hüviyeti vardır ve 'serbesttir. Bir örnek verece
ğim. 

BAŞKAN — Sayın Mutlu, gene geniş an
lamlı bir görüşmeye geçtiniz. Rica edeceğim, 
takririnizi izah edin; niçin (B) bendinin çıka
rılmasını istiyorsunuz 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Şimdi, 
muhterem arkadaşlar, bu üniversitelerin bün
yesinde her enstitü, bununla ilgili enstitü araş
tırma yapar; yaşadığını, ekonomik değerini, 
detaylarına kadar gelir ve giderlerini, pazarla
rını, ortaya koyar; ondan sonra bu hususu ge-
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tiririz. Meselâ bakın Ankara Üniversitesi Ve
teriner Fakültesinde Pisi Kültür dediğimiz Ba
lıkçılık Kürsüsü kurulmuştur; ama kanunu bu
radan mı geçti? Yok. Eskişehir'e giden ve gö
ren arkadaşlarımız vardır; alabalık, yayın ba
lığı, kılçıksız beyaz etli sazan balıkları üzerin
de araştırma yapıyor ve buna da üniversite ve 
ilgili bakanlıklar muazzam tahsisat ayırıyorlar. 
Bu araştırma yapılmalı. 

Efendim, şimdi bir arkadaşımız ve hattâ Sa- K 
ym Komisyon Başkanı arkadaşımız, bu hay
vancılığın her hangi bir hayvancılık olduğunu 
ifade etti. Amenna, doğru. Kürk hayvanlarının 
dışında ise kabul edelim. Hay hay, doğrudur 
arkadaşlar. 

Simidi, bu kelimeler çıkarıldığı takdirde, 
Büyük Meclis isabetli bir adım atmış olacaktır. 
Yoköa, benim arkadaşıma dediğim gibi, Ata
türk'ün isminin arkasına saklanma meselesi de
ğildir. 

'BAŞKAN — Sayın Mutlu, çok rica ederim. 
iSÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Millet 

hasır üstünde oturuyor, biz onun sırtından sefa 
sürüyoruz. Böyle şey olmaz arkadaşlar. Çık
ması lâzımgeldiğini arz ederim. 

'BAŞKAN — Sayın Mutlu, takririni izah 
(buyurdular. Takriri, Komisyon kabul etmiyor. 
Hükümet de kaJbul etmiyor. 

'Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edneler... Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmemiştir, 
(Sayın Süleyman Mutlu'nun diğer takriri de 

Başkanlıkça aynı mahiyette mütalâa edilmek- '• 
tedir. O bakımdan... 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Takririmi geri alıyorum. 

(BAŞKAN — G-eri aldınız. 
iSayın Başer'in de takriri aynı mealdedir. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşjehir) — Ben 

de geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Başer de geriye aldılar. 
Komisyon tarafından verilmiş bir önerge 

vardır. Okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Müzakere edilen 1 noi maddenin 2 nci pa- [ 

ragrafı haşiv olduğundan, kanun tekniği bakı-
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mmdan üç satır olan bu paragrafın metinden 
çıkarılmasını saygı ile arz ederim. 

Komisyon Başkanı Y. 
Amasya 

iSalin Ayigün 

BAŞKAN — «Erzurum Atatürk Üniversite
si Rektörlüğü yayım servisine bağlı olarak ku
rulan» tabiri konmuş. Bunun haşiv olduğu İleri 
'sürülmektedir. «Amaçları şunlardır» dedikten 
sonra, iki amaç sıralanmaktadır. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar... KaJbul etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
(Maddeyi, tadil şekliyle oylarınıza arz edi

yorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Efendim, bir huisusu oylarınıza arz edece

ğim. Bu kanunun bu maddesinden sonraki mad
deler yürürlük maddeleridir. Bir saaJtlik süre 
de geçmiştir. 

Bu kanuna mahsus olmak üzere süre husu
sunun göz önünde bulundurulmaması cihetini 
oylarınıza arz ediyorum. 

iKaibul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Enstitünün ve işletmenin faa
liyetlerini yürütmek amaciyle, 6990 sayılı Ka
nunun 10 ncu maddesiyle üniversite için kabul 
edilen döner sermayeden gerekli miktar ayrılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili? Yok Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Enstitünün ve işletmenin bilim
sel ve teknik araştırma ve çalışmaları, Ziraat Fa
kültesinin ilgili kürsüleri tarafından yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili? Yok Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Enstitü atelyelerinde yetiştirile
ceklerin yetişme devrelerindeki yemek, yatma, 
tedavi ve her türlü yurt giderleri enstitü tara
fından karşılanır ve bu amaçla her yıl bütçeye 
gerekli ödenek konur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili? Yok Maddeyi oylarınıza 
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arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili? Yok Maddeyi 03/larımza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili? Yok Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul, etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın milletvekili? 

Sayın Savcı buyurun. 
SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan, muhterem, arkadaşlarım; 
Şu anda, hakikaten Doğu Belgesinin önem

li konularından birini işlemek üzere Atatürk 
Üniversitesinin bünyesi içerisinde teşekkül etmiş 
bulunan bir müessesenin teşekkülü hakkındaki 
teklifi kabul etmiş bulunuyoruz. 

Atatürk Üniversitesinde dört yıl öğretim üye
si olarak da hizmet görmüş bulunmam dolayı-
siyle, hakikaten Doğu Bölgesinin kalkınmasın
da yayım, extension hizmetleri, araştırma, eği
tim ve öğretim gibi sahalarda büyük faydası gö
rülen Atatürk Üniversitesinin bu yeni kurulan 
Enstitü ile de, bilhassa kışın uzun aylarında el 
ve ev sanatları yönünden köylü ve çiftçiye gö
türeceği hizmetler dolayısiyle büyük fayda sağ-
lıyacağı kanaatindeyim. 

Bu vesile ile, Doğu - Anadolu'nun kalkınma
sında önemli bir faktör olan üniversitenin çalış
ma sahasında bu müessesenin de hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, 

Teklif, Meclisinizce kabul edilmiştir. 

3. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, 
Tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri kımun 
teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonların
dan seçilen 5 er üyeden kurulu 29 No. hı Gc<;ici 
Komisyon raporu (2/194) (S. Sayısı : 4.23) 
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BAŞKAN — Tarım Kooperatifleri kanun ta
sarısının müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet buradalar. 
Komisyon, 5 nci maddeyi prensip bakımın

dan kabul etmişti, fakat bir teklif dolayısiyle 
redakte etme bakımından geri almıştı. Eğer re-
dakte edildiyse rica edelim, sırayı bozmıyalım. 

Oyunu kullanmıyan sayın milletvekili de lüt
fen oylarını kullansınlar. 

Sayın Süleyman Çağlar ve Sabahattin Sav
cının müştereken verdikleri takrir, Komisyonca 
benimsenmiş, ancak tertip bakımından geri is
tenmişti. Yeni gelen metni okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
5 nci maddenin, 1. 2 ve 3 ncü fıkralarının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 5. — 1 ve 2 nci fıkraları : 
Kooperatif, bölge ve merkez birliklerinde iş

ler kanun, anasözleşme, diğer mevzuat hükümle
ri ve üst kuruluşların talimatlariyle Genel Ku
rul ve Yönetim Kurullarına uygun olarak, Mü
dürlük, Bölge Müdürlüğü ve Genel Müdürlük 
tarafından yürütülür. 

Merkez Birliği Genel Müdürü, Bakanlar Ku
rulunca, Genel Müdür muavinleri ve Bölge Mü
dürleri, Genel Müdürün teklifi üzerine Merkez 
Birliği Yönetim Kurulunca atanır. 

Komisyon Başkanı Komisyon Sözcüsü 
Bursa Tokat 

Kasım önadım Yaşar Bir 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili, bu tedvinle 
ilgili bir takrir gelmiştir. 'Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 5 nci maddesindeki genel müdür, 

genel müdür yardımcılığı ve bölge müdürlükle
rinin tâyinleriyle ilgili hükümlerin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif «derim. 

Ankara 
Şinasi özdenoğlu 

- Merkez Biriliği Genel Müdürü, - Ticarst Ba
kanlığımın teklifi üzerime Bakanlar Kurulunca, 
genel müdür muavinleri, genel müdürün teklifi 
üzerine Bakamlar Kurulunca, bölge müdürleri 
genel müdürün teklifi üzerine Merkez Birliği 
Yönetim Kurulunca atanır. 
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I BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Kaitılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Bir defa maddi hata vardır. Genel 
müdürün teklifi ile Balkanlar Kurulu (bir tasar
rufta bulunamaz. Çok çok bir bakanın teklifiy
le Bakanlar (Kurulu bir ^tasarrufta bulunur. Bu 

I baıkımdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın özdenoğlu, takririnizi 
hah etmek istiyorsunuz. Buyurunuz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Bir sistem getiriyoruz, bu tâyinlerde. Bu 
sistemin, Devlet yönetimine hâkim 'olan, Dev
let yöniatiıminde geçerli olan sistemin paraılelin-

I de bir sistem olması gerekir. 
I Şimdi, kooperatiflerin çalışması 'elbette ki, 
I Devlet himayesindedir. Ve elbette ki. hükümet

lerin sorumluluğu da vardır. Hükümetlere gö
rev düşüyor, yardım düşüyor fakat Hükümetin 
bu sorumluluğuna karşılık 'bir yetkisini h<iz, bdr 
genel müdür ya da yardımcısının tâyininde ka-

I bul etmiyorum. Böyle şey olmaz. 

Sayın Hükümet, Sayın Komisyon da pekâlâ 
bilirler ki, 440 ısayılı Kanuna taibi Kamu İkti
sadi Devlet Teşebbüslerinde dahi ham genel mü
dürün, hem de onun yardımcılarının tâyini Ba
kanlar Kurulu kararnamesiyle olur. 

Şimdi, bir defa merkez birliği genel müdu-
I rü, Ticaret Bakanının teklifi üzerine diyorum; 

Ticaret Bakanının kooperaltifler üzerinde hiz-
I met bakımından (bir ilişkisi, bir vesayeti olmı-

yacaktır. Çok istirham ederim, bu tâyinde ma-
I dem ki, belli kıstaslar koymuşuz, beş sene müd

detle kooperatiflerle ilişkili işlerde çalışmış ol-
I mak kaydını koymuşuz, belli tahsil kategorile

rini 'koymuşuz, öyle ise arkadaşlar, biz zatısın 
I Ticaret Bakanını bağlıyoruz. Ticaret Bakanı, 

bu vasıfların dışında hiç kimseyi teklif edemez. 
inha deiMİyoruz, dikkatinizi rica ederim, teiklif 

I diyorum. 
I Binaenaleyh, kooperatifler mevzuunda el

bette ki, kooperatiflerin ilişkili bulunduğu bir 
I bakanın söz hakkı olmak lâzımgelir. Arz etti-
I ğim gibi, 440 sayılı Kanuna talbi tekmil müesse-
I selerd&ki yapılan atamalar bu şekilde yapılır. 
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'Gelelim genel müdür yardımcılarınla; de
ğerli »arkadaşlarım, genel müdür yardımcısı de-
meık, genel müdürün bulunmadığı yende onun 
yetkilerini -temsili eden ve ona vekâlet ©den 
kimse demektir. Genel müdür muavinime geme! 
müdür yanında şahsiyet vermek istiyorsak, el
bette onu ida - arz ettiğim gibi, 440 sayılı Ka
nuna tabi müesseselerde olduğu 'gibi - Bakamlar 
Kurulunun iradesiyle getirmeye mecburu?:. Ama, 
genel müdürle genel müdür muavini çelişebilir, 
çekişebilir. Bu her zaman olur. Yani bu, anor
mal ıdurumu burada düşünmiyeceğiz. Bizim he
defimiz, 'hizmetin ıselâmetidir. Hizmleitse, şahsiye
ti olan, genel müdür yanımda şahsiyet kazandı
racağımız insanı getirmektir, bizim görevimiz. 

Bu itibarla, genel müdürün, genel müdür 
yardımcılarının Bakanlar Kurulunun iradesiy
le tâyin ©dilmesi keyfiyeti üzerinde Yüce Mec
lisin, bizim görüşümüzü paylaşacağından şüphe 
©tmek istemiyorum. 

Bunun haricinde, (bölge müdürlerine gelince; 
orada da, bu hiyerarşiye, bu hizmet hiyerarşisi
ne riayet edilmek suretiyle, ne 'diyoruz? Bölge 
müdürünü, elbette ki, onunla len yakın işbirliği 
kuracak olan genel müdür teklif «itsin ve bunu 
<da merkez birliği yönetim kurulu tâyin etsin. 
Burada da bir anlaşmazlık olacağını hiç tahmin 
etmiyorum. 

Binaenaleyh, hem Devlette bugün tâyin pro
sesinde, tâyin prosedüründe hâkim olan ölçüyü 
tatbik etmiş oluyoruz, diğer kuruluşların para
lelinde, onlarla tutarsızlığa gitoniyen bir proses 
getirmiş oluyoruz. Hem de, bölge müdürlerinde, 
seçimle gelmiş olan bir kurulun da iradesini 
değerlendirmek suretiyle demokratik bir tâyin 
esasını tesbit etmiş oluyoruz. 

ikinci bentte, teklifimin ikinci bendinde bir 
zühul olmuştur. Bunu Iher zaman için değiştir
mek mümkündür. Sayın Bakan da ifade ettiler. 
Genel Müdürün teklif i üzerine değil, bunun da
hi tıpkı genel müdürde olduğu gibi Ticaret Ba
kanının teklifi üzerine tâyinini teklif ettiğimİE! 
takdirde zannediyorum ki, Devletin görevlerini 
ve Devletle mutlaka ilişkiler (kurması şart olan 
genel müdür ve muavinleri için bu teklifimizin 
Hükümetçe ve komisyonca kabul Edilmemesi 
için hiçbir sebep kalmıyor. 

Bu, çabucak geçilecek bir mesele değildir. 
Yarın çok büyük komplikasyonlar doğabilir, 

değerli arkadaşlarım. Biz bu kadroları ihtisas 
erbabımdan ve mümkün olduğu kadar siyasi te
sirlerin (dışında ehliyetleri ve 'liyakatleri hizm©!-
te mal eden bir felsefeyi hâkim kılarak yapma
ya çalışıyoruz ve zannediyorum ki, gerek Sayın 
Komisyonun ve gerekse Hükümetin ide görüş
leri bu, noktada bizimle beraberdir. 

Bu itibarla önergemin dikkate alınmasını 
Yüce Meclisten istirham ©diyorum. Saygılar su
narım efendim. 

SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, tüzük mânidir. Tak
rir üzerinde müzakere ediyoruz. 

Saym Çağlar, yeni gelen metin karşısında 
vermiş olduğunuz takriri oylıyalım mı? 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Geri 
alıyorum, efendim. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
Sayın Şinasi özdenoğlu'nun takririne sayın 

Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. Tak
ririn dikkate alınıp alınmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmiyenler.,. Kabul edil
memiştir efendim. 

Komisyondan bir hususu rica edeceğim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (iBurlsa) — buyurun efendim 
BAŞKAN — Bu bize verdiğiniz metnin ör

neği var, değil mi sizde? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Var efendim. 

İBAŞKAN -— Şöyle diyorsunuz; «Sayın Baş
kanlığa, 5 nci maddenin 1, 2 ve 3 ncü fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, arz ve tek
lif ederiz». Ama bize verdiğiniz metinde iki 
fıkra vardır. O, üçüncü fıkra diye sehven mi ya
zılmıştır?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Saym Başkan, 1 ve 2 nci 
fıkralar birleştirilmiştir. İki fıkra halinde tiak-
dim edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, 1 ve 
2 nci fıkraların birleştiğini ve bu sebeple oku
nan metnüı iki fıkra halinde tedvin edilmiş ol
duğunu beyan etmektedir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Efendim, 2 nci ve 3 ncü 
fıkralar birleştirilmiştir. 
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BAŞKAN — 2 ile 3 ncü fıkralar, yani tabe
dilmiş bulunan metindeki 2 ile 3, Merkez Birli
ği Genel Müdürü ile, Merkez Birliği Genel Mü
dür muavinleri başlığı altında başlıyan iki fık
ra birleşmiştir ve yeni tedvin edilen metinde 
tek fıkra haline getirilmiştir ve 1 nci fıkra da 
metinde bir fıkra halinde değiştirilmiştir. Bu 
sebeple iki fıkra değiştirilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, Komisyon tarafından verilen ve oku
nan tadil teklifini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tadil şekli ile maddeyi oylarınıza arz edi
yorum, tüm maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

6 noı maddeyi okutuyorum. 
Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin gö

revlerine son verilmesi : 
Madde 6. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve

ya görevlendirdiği kuruluşlar ve merkez bir
liği tarafından yaptırılacak sorutturma sonucu
na göre görevyile ilgili suçlu oldukları mahke
me karariyle anlaşılan kooperatif ve bölge bir
likleri yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin 
görevlerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca son 
verilir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya görevlen
dirdiği kuruluşlar tarafından yaptırılacak so
ruşturma sonucuna göre suçlu olduktan anlaşı
lan merkez birliği yönetim kurulu üyeleri ve 
denetçilerim görevlerine Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığınca son verilir. 

Görevlerine son verilenlerin yerlerine ye-
deMeri getirildiği halde ekseriyetin temin edi
lememesi halinde, yenileri seçilip işe başlayın
caya kadar, 

a) Kooperatifler için bölge birlikleri, 
ı'b) Bölge birlikleri için merkez birliği, 
Tarafından. ortaklar arasından geçici yöne 

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

BAŞKAN — Evvelce, Genel Kurulca «Sana
yi Bakanlığı» deyiminin çıkarılması hususu fca-
toul ediömiştir. Metnimizde de, okuman maddede 
de «Saımayi ve Ticaret Bakanlığı» denmekte
dir. Yalnız «Ticaret Bakanlığı» dır. Bu hu
susu tekrar tavzih ediyoruraL 

Madde üzenimde görüşmek istüyeıı Sayım Çağ
lar, bttyuıruin. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Sayım 
Başkan, rnıuhberetm arkadaşlar; 

6 ncı madde, görevi ile ilgili suç işÜıyen ve
ya faaliyettiler! kıınıluşura. aleyhine tecelli ©taıiş 
olan idarecilerin, görevinden alımatbilmesi için 
mıahikemıe kararıma öngörmüş bulunacaktadır. 

35 yıldan beri Türk çiftçisinin emrinde 
2836 nıuımıaralı Kamum taıtlbik edilmiş ve idareci
ler üzenimde, -tabiî, büyük bir çoğunluğumtı 
tenzih ederek arz ve ifade ediyorumı - bâzı ak
saklıklar ctaıştur. 2836 sayılı Kamuma göre 
idareci, yani yömeltim kadrosunda bulumıam ida
re heyeti ve denetçi olan arkadaşlarımız işle
dikleri ısuçltam öbürü veya hattaJlannıdam dolayı 
işjbem el çektirilme keyfiyeti bir üst kuruluş 
tarafımdan yapıla gelmekteydi. Burada doğru
dan doğruya mııaJhlkeme kararımın olmasını ön
görmektedir. Bu şekliyle konunun işlemesi, 
yani daha doğrusu ıdemeltirnıin rahatlıkla yürü-
tülefolmesi gayrimüankıüm hale gelrnıetotedir. 

Geçici Komisyonda bulunan değerli arkadaş
larımızın, seçim voliyle işibaışıma gelmiş arka
daşların rey müessesesine hürmet isttalkametin-
de bu (maddeyi tedvin etlMderine inanıyoruım. 
Ama Kredi Kooperatiflerinim ayrı bir özelliği 
vardır. Yani yömeticdüerle, idareciler, yani da
ha doğrusu dtora orgamı ile karar organı ilçiçeı 
çalışmaktadır. Kredi kooperatiıflerinde kasa
nım amıaJhltaaı müdür ve yönetim 'kurulu başka
nımın, ikisinin, elindedir. Başka müesseselerde 
karar orgamı ayrıdır. Bildiğiniz gibi yürütücü 
organ, icra orgamı ayn olarak çalışır. Burada 
bir özelik vardır. Çümlkü Türkiye'de koopera-
tifçıiBğıi ve kooperatifçilik idaresini bemimseaniş, 
öğremımiş, aihşanış elennam yetersizliği sebebiyle 
2836 mutmıaralı Kamumda böyle öngörülmüş ve 
bugüne kadar da tatbik edileıgelmiştir. Buma 
rağmen 35 yıldam beri kredi kooperatifleri mü
dürlüklerimde maatteessüf zaanam zaımam İdare^ 
ci arkaıdaşlarım yanlış tutumıları, haltta suiisti
male varan tutıumıiları selbebdyle dosyalar açıl
mış ve işiten el çektirmeler de olmuştur. Bu
nu bu ımadde ile anahteemue kararıma bağhyacak 
olursak, bu maddeyi işletmek mümkün olmaz, 
muhterem arkadaşllarıım. Bildiğiniz gibi, 4 seı-
ne, 5 sene dâvalar devamı etmetetedir. Bunum 
neticesi isltiübısıad edilinceye kadar zam altımda 
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bulunan veyahut da fiilen âmme vicdanında 
mahkûm dllmuş dansıamiaır idareci vazâifesiıni ifa 
etme gilbii İbdır dunumla karşı karşıya kalacaktır. 

[Bu ıselbeple, bendemliız bir tıakrir verdiiım. Bu 
taJkrüre tüMflaıt edilmesıM rica ediyorum. Bor İM 
tmıiisaıl fiille ide belki asrkadaglarıımı uyanmış olaca
ğımı. öyle hâdiseler vardır ki, ikoopenaitiiîf adl
ıma aldığı tohumluğu gtildiıp başka (bir yerde sıat-
cmıak ısuıreltöyle suiistimal eden şahıslar olmuş-
tuır. Bunun dâvam 4 - 5 isletme (devanı ettanıilşilâr. 
Simidi, eğer yaJUnaz mahkeme ilâmıma (dayalı ola
rak berltlaraıf edilmesi llşeyfdyettt bafoils mevzuu 
loluır i'sie, bu türlü sulislttiımıal yapnıış olan ada-
nmnı orada vazifesine ıdlevam etmesine göz yu-
mıulmıası gibi ibir pıodiisyonla karşı karşıya kalı
nır. 

fkimci şelM, (kreıdi tevzii veya aritanimları; 
müdür veyahut da idareci arkadaşlarımızdan 
bir tamıeisü -büyük çoğunluğunu temızih ederek 
ifaide ödı^oruim, olmıası nıluihtıeımıel, şimdi, 35 
yıllık taltbikaltitıa müşjahıaide edilmiş hâdiseleri 
idile giettlilrdiğiJm Siç'itn söylüyorum - kreıdi tevzi 
edüyor. Zirai işletmesi 5 hin liraya kaıdar 
(knödii almıa'sı iktiza ederken, idareci kendisimle 
10 bin lira kredi veriyor. Bu bıüzatalhi kendi 
yeltlkNimli kötüye kullanımladır, ibu idari tıakiübaita 
mâruz kalan yömüdür. 

Blumun dışım/da, kreidi tlevzi ederken, başka 
ortaklarla İşbirliği yaıpımıaık ısuretiyie kredi tev
alimde veya artırıımına hıak kazanmamış. olaaı 
hıısınmuı, akrabasını kayırıdığını tasavvur edi-
nliz. Bunlar, idari yönden tıalkffbata mâruz ka
lacak hâldilselerdilr. Binaenaleyh, kredi koo
peratiflerinin ayın bir özelliği vardır. Takririmi 
bu fiıst-faamıeltlfce tiaınızliım etltüm. Heyeti Usmumi-
yenin SMsut edeceğimi umiaralk, hepimizi saygı 
ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın öızdemoğlüı, huyurunı. 
ŞÎNASi ÖZDENO&LU (Ankara) — 'Sayın 

IBaşjkan, değerli arkadaşlanm; 
Biraz lönce tâyinlerde, Ticaret Bakanlığın 

yetkisini kabul etmiyen, teklif yetkisini bile 
kabul etmiyen ISayın Hükümet ve Bayın komis
yondan sormak istiyorum. '6 ncı madde ile Tica
ret Bakanlığının teftiş yetkisini kabul etmiş 
oluyorlar. Şimdi, Ticaret 'Bakanlığına İbir yetki 
veriyoruz. !Kim yapacak bu tahkikatı, teftişi? 
Elbette Ticaret Bakanlığı Teftiş Heyeti veya 
Ticaret Bakanlığının tensibedeceği diğer or

ganlar yapacak. (Madde sarih. Teftişi yaptırı
yorsunuz, tahkiki yaptırıyorsunuz, fakat Tica
ret Bakanlığına atama yetkisi vermiyorsunuz. 
5 nci madde ile 6 ncı maddedeki espri arasında 
çok açık İbir tezat var. Bir tarafta Hükümetin 
kişiliğini, şahsiyetini, vesayetini kabul ediyor
sunuz, ondan medet umuyorsunuz, teftiş heye
tini gönderin tahkik e tein diyorsunuz bir tah
kikat yap diyorsunuz. Ondan sonra da gerek 
bakanın, gerek ıBakanlar (Kurulunun yetkisini 
alıyorsunuz. lOlmaz böyle şey. Yani kanun tek
niğinde İbu tarz bir çelişki içine girmemek lâ
zım. 

Şimdi, doğrudur, gerçekten yapılmış, yapıl
makta olan bir tahkikatın ısonucu, mahkemenin 
vereceği karan, temyizden ıgeçereik, tashihi 
karardan geçerek kesinleşmiş karan beklerseniz 
yıllar geçer, hizmet aksar. Şaibe altındaki me
mur, görevli vazifesine devam eder. 'Böyle şey 
olmaz. 'Memurin Muhakemat 'Kanununun espri
si de budur, değerli arkadaşlanm. Muhakkak, 
aynı zamanda isorgu hâkimi sıfat ve yetkisini 
haizdir. Lüzumlu gördüğü takdirde ilgiliyi va
zifeden meneder. Ne zamana kadar? Tahkika
tın sonuna kadar meneder. 

Binenaleyh, burada mahkeme karanna bağlı 
bir işjten ıgöreve son verme hükmü, hakikaten 
memleketlin gerçekleriyle, hizmetin ıs'elâmetiyle 
alâkası yoktur ve ©on derece mahzurlu bir hü
kümdür. öyle ise Ticaret Bakanlığı yetkilileri
nin yapacağı tahkikatta, lüzum gördükleri ah
valde, elibetteki görevlinin vazifesine nihayet 
verilmelidir. Mahkemeye gider, heraat eder; 
zaten genellikle delil kifayetsizliğinden, ye
tersizliğinden beraat karan veriyorlar, değerli 
arkadaşlarım. 

Simidi, çok görmüşüzdür; memleketimizin 
gerçeğidir. Adam ısuç işlemiştir. Ne yapmıştır? 
Biraz evvel değerli arkadaşım ifade etti, Mute
met ıslfatıiyle kooperatif başkanı gitmiştir, Dev
let çiftliğinden tohum almıştır, tohumluk buğ
day almıştır, orada satmıştır, parasını gelmiş 
ortaklarla bölüşmüştür, bunlar, vakıadır. iBura-
da şu veya bu 'zümreyi elibetteki itham altına 
almıyoruz ama gerçeği de konuşmaya mecburuz. 

Binaenaleyh, bu vazifeli kalmamalıdır. Bu 
tarzda bir hâdise vukuunda derhal muhakkik, 
müfettiş elkoymalıdır, görevine nihayet verme
lidir. Bu itibarla, ben bir önerge ile maddenin 
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geri alınmasını istirham edecektim. Fakat ar
kadaşım bu istikamette bir önerge verdiği için 
ben de bu önergeye katılıyorum, gerçekten son 
derece mahzurlu bir hüküm, buradan çıkarılma
lıdır. Tahkikat sonuçlanmadan, hattâ hele hele 
mahkemenin hükmü beklenmeksizin suçun sü-
butuna idari mercilerce yani kademelerince ka
rar verildiği anda görevlinin görevine son ve
rilmelidir. Hizmetin selâmeti bunu emretmek 
tedir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Karaca, bu
yurunuz efendim. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa 
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

6 ncı maddenin yazılış şeklinde, bendeniz. 
noksanlıklar ve tedvin hatası görmekteyim. Br 
madde, görevlilerin hakkında yapılacak tahki 
kat ve vazifelerine son verme ile ilgilidir. 

Bir kimsenin icra etmiş olduğu vazifesinden 
dolayı, hakkında tahkikat yapmak ve eğer su
çu sübuta ererse görevine son vermek ve sor 
ra görevine son verilen kimsenin bir de bir yet
kili merci önüne çıkarılması ve yetkili inere:»" 
önüne çıkarılan kimsenin, cezai müeyyideyi der
piş eden hangi (kanuna göre muhakeme edilece
ğinin de bu madde içerisinde tedvin edilmesi 
gerekir idi. 

28316 sayılı Kanunun 15 nci maddesinde; bu 
kabîl suçlar, Devlet memurlarının işlemiş oldu
ğu suçlar cümlesinden kabul edilerek Türk Ce 
za Kanunu hükümlerinin tatbik edileceğin7' 
söyler. Bu kanun tasarısı içerisinde - filvaki 
ileride geleceğimiz maddeler de vardır - bu ka 
nuna göre işlenmiş olan suçlar Devlet memur 
lan aleyhinde olan suçlardan sayılı falan de 
niyor; ama o maddenin müstakil olarak, bir faz 
la madde halinde bu kanun içerisine girmesinr 
hiç lüzum yok. Doğrudan doğruya, tahkikat 
budur, mahkemeye verme de budur, hangi ka
nuna göre, hangi suçtan dolayı cezalanması la
zımsa maddenin de münhasıran getirilip bu 
madde içerisinde tedvin edilmesi çok daha lü
zumlu ve isabetli olur kanısındayım. 

Diğer yönden, tedvin hatası var diyorum. 
16 ncı madde : «Ticaret Bakanlığı veya gö

revlendirdiği kuruluşlar tarafından...» diyor 
Şimdi efendim, kuruluş demek, birden fazla ki

şilerin görevlendirildiği veya teşekkül ettirmiş 
ılduğu bir müessese demektir. Bir tahkikatı 
Mr kuruluş yapmaz. Bir tahkikatı, kuruluşun 
içerisinden görevlendirilen kimseler yapar. Bi
naenaleyh, buradaki «tahkikatı kuruluşlar ya
par» değil de (kuruluşun içinden,» kuruluşun 
görevlendirdiği kimse tarafından» ibaresini 
kullanmak, ilerideki iltibası azaltır. 

Diğer yönden, gerek özdenoğlu ve gerekse 
Cağlar arkadaşımızın çok büyük bir vukufla 
ifade ettikleri gibi, içinden de gelmiş bir arka
daşınız olarak ve hakikat olduğu için de ifade 
etmek isterim; bizim mahkemelerimiz umumi
yetle ağır işlerler. Sürati yoktur, işler fazladır, 
'lâkim adedi azdır, iş sayısı çoktur. Bu bakım
dan mahkemeye intikal etmiş olan bir işimiz, 
'lazen yıllarca, bazen iki, üç sene sürer; ondan 
ronra Temyize gider, Temyizde bir, iki sene sü
rer. Hele murafalı ise, Temyizde daha çok yıl
lar sürer. Hele bozuldu ise, bir daha gelir, bir 
daha gider. Beş, altı, yedi sene, bilemediniz 
beş sene sürer. 

Şimdi, suç işlemiş, suç işlediği mahkeme ka~ 
rariyle tebeyyün etmiş bir kimse hakkında 
mahkeme mahkûmiyet kararı vermiş; fakat 
Yargıtaya gitmiş, Yargıtayda beklemiş, bozul
muş gelmiş, yine mahkeme devam ediyor; fa~ 
kat görevinin başında kalması sakıncalı olan 
Mr kişinin, halen kesinleşmiş hükme müstenit 
Mr mahkûmiyet kararı yoktur diye görevinin 
başında kalması bu kooperatiflerin kuruluş 
gayesine ve maksadına aykırı düşer. Eğer, im
kânı varsa bu yanlışlığı burada düzeltelim ar
kadaşlarım. Halka ve hakka hizmet etmiş ola
cağız, bu durumla. 

Birinci fıkra, kooperatif ve bölge birliği 
denetçileri ve üyeleri içindir. Kaldı M, bundan 
evvel kabul etmiş olduğumuz maddede, ilkokul 
mezunları da bu göreve atanacaklarına göre bu 
kabîl suçların işlenmesi biraz daha fazla ola
caktır. O bakımdan daha iyi, daha süratli, da
ha gerekli, gayeye uygun bir işletmeyi temin 
ötmek için yetkili bir kimse tarafından, kurulu
şun gösterdiği yetkili bir kimsenin yapmış ol
duğu tahkikat sonunda işten elçektirilmesini 
gerektirir bir kanaat hâsıl olursa, o takdirde 
görevine son verilir. İBilâhara mahkemeden be-
raet ettiği takdirde, ' görevine iadesi meselesi 
sonradan düşünülebilir. 
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Birinci fıkrada, doğrudan doğruya mahkû
miyet kararı ile işten elçektirilmesi mevzuba
his iken, ikinci bentte, belki görevlilerin pozis-
konları daha üst bir makamda olduğu için olsa 
gerek ki, burada mahkeme kararına lüzum gö
rülmemiştir, «kuruluşlar tarafından» denmiş
tir. Gene kuruluş tâbirine bendeniz muarızım. 
Kuruluşun göstereceği veya kuruluşun tavzif et
tiği kimse tarafından demek lâzımdır ki, bu mü
fettiş falan olabilir. Burada ise; « . . kuru
luşlar tarafından yaptırılacak soruşturma sonu
cuna göre suçlu oldukları anlaşılan . . .» den
mektedir. Demek ki, mahkeme değil de soruş
turma sonunda suçlu olduğu anlaşılan. «Anla
şılan» kelimesi iltibasa mahal verir. Bunu, bu 
kanunun maksadına uygun bir şekilde ele almak 
istiyorsak; bence «anlaşılan» kelimesiniin ye
rine yani iltibasa mahal verilmemesi için sanı
lan veya görülen kelimesinin kullanılması lâ
zımdır. «Suçlu oldukları anlaşılan» değil de, 
«suçlu oldukları sanılan merkez birliği yönetim 
kurulu üyeleri» veyahut, «suçlu oldukları an
laşılan» değil de, «suçlu oldukları görülen» 
denmesi daha doğru olacaktır. Çünkü, anlaşıl
ma meselesi şahsa göre değişir. Size göre öyle 
anlaşıldı ise bana göre öyle anlaşılmamış olabi
lir ; ama, sanılma gelince kapsamı daha geniş
tir , meseleyi daha detayı ile halle kâfi gelir 
kanaatindeyim. 

Bu sebeplerle, maddenin Komisyon tarafın
dan bir kere daha gözden geçirtilmek üzere geri
ye alınmasında fayda olduğu inancındayım. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Boztepe, buyurun. 
BARBOROS TURGUT BOZTEPE (Sakar

ya) — Saym Başkan, değerli milletvekilleri; 
benden önce konuşan arkadaşlarımın bir yönde 
görüşlerine katılıyorum. 

Metinde, üç fıkra şeklinde ifadesini bulan 
birinci ve üçüncü fıkrada bâzı değişiklikler öne
riyorum ve değişiklik önergemi de Başkanlığa 
takdim etmiş bulundum. 

Burada, Çağlar arkadaşımın, özdenoğlu ar
kadaşımın ve Karaca arkadaşımın, mahkeme ka
rarı konusundaki tereddütlerine aynen katılıyo
rum. Mahkemelerin uzun sürede netice verme-
yişleri, dolayısiyle seyyaliyeti ve kısa sürede 
netice alışı uygulamalarda önlediği için madde
den bunun çıkarılması görüşündeyim. 

11 . 2 . 1972 O : 1 

üçüncü fıkra da : 
«a) Kooperatifler için bölge birlikleri, 
«b) Bölge birlikleri için merkez birliği, 
Tarafından ortaklar arasından geçici yönetim 

kurulu üyeleri seçilerek, işlerin yürütülmesi 
sağlanır.» şeklindedir. Kimin tarafından mer
kez birliğinin seçileceği gösterilmediği için, mer
kez birliği için de, Ticaret Bakanlığı şeklinde 
bir (c) fıkrasının eklenmesini öneriyorum. 

Burada şöyle bir açıklamaya lüzum hisset
tim. Kanun tasarısının hazırlanışında ve mad
delerde, bugüne kadar gelişte; demin özdenoğlu 
arkadaşımın temas ettiği gibi biir konu vardı ki, 
dikkatimi çeken o da §u: 1950 ye kadar 
hazırlanan (bütün tasarılar, umumiyetle dev
letçi Ibir ıgörüşle hazırlanmış olmasına ve 1950 
den sonraki 20 yıl da bir liberal görüş uygula
ması »olduğuna göre, Türkiye'de 1950 den son
raki kanunlarda umumiyetle liberal görüşler 
hâkim kılınmaya çalışılmıştır. Ama adapteler, 
o kadar eski, (1960 iden evvelki kanunlara uy
durma şeklinde ve iki görüş karıştırılarak ya
pılmış iki, bu güne kadar çıkan birçok kanun
larda, bilhassa ekonomik yönde işliyen kanun
larda, 'bu iki görüşün karışımı sekilinde bir gö
rüş bir ruh, bir espri hâkim olmuş M, bu da 
maalesef kanunları uygulamada sürçmelere «e-
be'foolmaktadır. 

İşte burada, (Sayın özdenoğlu arkadaşımın 
temas 'ettiği konu açıklığı ile görülüyor. Bu ta
sarıda yer yer liberal görüş hâkim olmasına 
rağmen, yer yer devletçi bir giörüşle de Bakan
lığa yetki verilmekte ve Bakanlığın murakabe
sine terkedilir bir görüş (hâkim olmaktadır. Bil
miyorum bütün arkadaşlarımın dikkatini çekti 
mi? Aslında (bu, ya liberal bir görüşle olması 
gereken yahut da devletçi bir görüşle getiril
mesi \gerekir. Bu, taibiatiyle partili arkadaşları
nım parti felsefelerine göre 'düşüneceği, hazırla
yacağı (bir konudur; hepsine hürmet ederiz. Fa
kat bu tasarının hazırlanmasında iki görüşün 
yer yer karışımı şeklinde maddeler görülmesi, 
foence kanunun ileride uygulamasında birçok 
'sürçmelere sebebolacaktır. Nitekim 1163 sayılı 
Kooperatifler Kanununun uygulamasında, Ti
caret Bakanlığı Teşkilâtlandırma 'Genel Müdür
lüğünün yer yer müdahale edip edememe konu
ları doğmaktadır. Bunu, (bu arada, Sayın öz
denoğlu arkadaşımız ıbu konuyu getirdiği için 
söylemiş oldum. 
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Önergemde, demin bahsetmiş olduğum bi
rinci! ve üçüncü fıkralardaki değişikliklerin (ka
bulünü, o yönde değiştirilmesini teklif ediyo
rum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakam Kitaplı, 
buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu maddedeki espri, kooperatiflerin deneti
mi ve denetimin neticesinin istihsalidir. Kısaca 
espri budur. Bunda ne devletçilik fikri vardır, 
ne de liberal fikir vardır. 

Denetim kademelidir. Devlet denetimi var
dır, müessesenin kendi iç denetimi vardır. 

Ben hayret ettim, devletçi görüş, 1950 den 
evvelki görüş, sonraki görüş, münasebet kura
madım. Çünkü, Ikooperatiilfçilikbe devletçilik 
kolhoz getirir. Biz böyle birşey düşünmedik. 
Yani denetime Devlet şunun için girmiştir: Bü
yük bir kütleyi 'sinesinde barındırır. Bu teşek
küllere, kanunun diğer maddelerinde göreceği
niz ıgibi, tevdiat kabul etme yetkisi vereceğiz. 
Dolayısiyle, ortaklarının dışında daha çok kim
seye muhatap bir müessese olacaktır. O bakım
dan Devletin kontrolü lâzımdır. Nitekim, Tür
kiye ̂ de tâyini ile hiç ilgisi olmadığı yerlerde 
dahi Devletin kontrolü bahis konusudur. Ano
nim şirketlerin ve sair kuruluşların 'Ticaret Ba
kanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından denet
lenmesi gibi. 

«Tâyinde Devletten kaçınıyorsunuz, kontrol-
da Devleti getiriyorsunuz, bu bir çelişki mi
dir?» deniyor. Hayır. Şimdi, Sayın özdenoğlu 
arkadaşım buyurdular M; «iktisadi Devlet Te
şekküllerinde hem umum müdürleri, hem umum 
müdür muavinlerini müşterek Ikararname ile tâ
yin ediyoruz da, burada niye tâyin etmiyoruz?» 

Arkadaşlarım; kooperatifler, Devletin tama-
nniyle dışında, yalnız çiftçi arkadaşlarımızın, 
müstahsil arkadaşlarımızın kendi aralarında 
kurdukları özel teşekküllerdir, özel derken, özel 
teşebbüsü de dıçine alır, özelliği olduğu için de 
özeli içine alır o bakımdan özel teşekküllerdir 
diyorum. Bu gün Dünyada, kooperatif sektör
den bahsediliyor artık, o derece gelişmiş bu iş. 
özel isektör, kamu sektörü, kooperatif sektör 
diye iddialar var. 

Şimdi burada biz Devlet olarak, demin söy
lediğim espri dolayısiyle içine giriyoruz. 

1. 'Tâyinde genel müdürü getiriyoruz bir 
denge kurmak için, daha vasıflı idareci olsun 
diye. 

2. Daha fazla müdahale etmiyoruz, çünkü 
kooperatifçilik fikrini öldürmiyelim diye. 

3. Devlet denetimini (getiriyoruz, üktisaden. 
gücü az olan insanlar kooperatif kurar, ikti-
saden gücü fazla olan insanlar başka teşekkül
ler kurar; bilirsiniz, öyle ise onların hakları
nı Devlet himayesine alalım diyoruz. 

Yoksa, burada ne devletçilik fikri düşünül-
müşjtür, ne liberal fikir düşünülmüştür. Bu 
kanunda, kooperatifçiliğin özelliği düşünülmüş
tür. Kooperatifçiliğin idaresinde devlet, daha 
iyi bir idareciyi onlara verebilmek için yal
nız umum müdür tâyin ediyor ve Devletin tâ
yin ettiği o umum müdürün tavsiye edeceği 
umumu müdür muavinlerini, ki müşterek çalı
şacaktır, bu doğru bir taiübikat olacaktır, ken
di çalışacağı arkadaşlarını kendi tavsiye ede
cek, fakat müessesenin hakiki sahibi yönetim 
kurulu da bunu tasdik edecektir. 

Demin arz ettiğim gilbi, arkadaşlarımın fik
rine katılıyorum. Ayrıca bu işde çalışmış bir 
arkadaşınız olarak da katılıyorum. Para ile 
uğraşan müesseselerdir. Kasasında daima pa
ra bulunan müesseselerdir. Zaman zaman bir 
saatin bile önemi vardır suç tesbitinde; suçun 
daha büyümesi bakımından. 

O bakımdan maddenin, arkadaşlarımın iza
hı çerçevesinde değişmesinde ben şahsan fay
da görürüm ve zannediyorum ki, Sayın Çağ
lar arkadaşımızın burada belirttiği gibi, bir 
takrir de vardır. Eğer bu mealdeyse isabeti 
olur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde başka 
görüşmek istiyen sayın milletvekili?.. Buyu
run Sayın özdenoğlu. 

ŞÎNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Huzurunuzu tekrar işgal etmek istemiyor
dum, fakat Sayın Bakan Kitaplı'nan, «Koopera
tifler Devletin dışındadır; tarzındaki bir teş
hisi üzerine bir noktayı açıklığa kavuştur
mak için huzurunuzu işgal etmiş bulunuyo
rum. 

— 747 — 



M. MeclM B : 38 11 . 2 . 1972 O : 1 

ISayın arkadaşlarını} 
Elbetteki kooperatifçiliğe özgür bir çalış

manın bütün imkânlarını vermek görevimiz
dir. Bunu kabul ediyorum ve elbetteki, koope
ratifler Devletin mutlak vesayeti dışında ol
mak, kendi işini kendisi yürütür bir bünyeye, 
bir kuruluşa, bir mekanizmaya sahilboümak lâ
zımdır, doğrudur. Ama şu gerçeği de acaba 
reddedebilir miyiz? Türkiye'de bütün olumlu 
hareketlerde Devletin katkısı olmuştur. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri diyoruz, teşeb
büsleri diyoruz... Değerli -arkadaşlarım, bu 
memleketin bütün ekonomik potansiyeli, takri
ben 200 milyar lirayı aşkın bir potansiyel Dev
lettin himayesinde, Devletin yardımı ile vücut 
bulmuştur. 

Demiyorum, Kooperatifler Birliği bir İkti
sadi Devlet Teşebbüsü niteliğinde olsun, o tarz
da çalışsın. Zaten olamaz. Çünkü seçimle gelen 
bir nitelik taşıyor, özellikle bu kanunun bün
yesinde bizatihi Devleti inkâr eden bir felsefe 
göremiyoruz. Yok böyle bir şey. Devletin dışın
dadır deyimi üzerinde durmakta fayda görü
yorum. 

Devlet daima yaratıcı olmuş. Ne zaman? 
Yalnız ekonomik faaliyetlerde değil, sanat ve 
kültür hareketlerinde bile Devletin öncülüğü 
olmuş, değerli arkadaşlarım, Türkiye'de. 

Onun için, bizim gibi geri kalmışlığı acılar
la yaşıyan bir toplumda Devlet himayesinden, 
Devlet yardımından kaçmıyalım, faydalana
lım. Felsefemiz bu olmalı. Atatürk'le başlamış
tır, bugüne gelmiştir, öyleyse, Devletin yar
dımında, Devletin himayesinde mutlaka olum
lu gelişmeleri, frenliyen, yıkan, bir davranış 
vehmetmemek lâzımgelir. 

Şüphesiz Sayın Bakan arkadaşım da bnnu 
ifade etmek istemediler, ama çok kesin bir de
yim kullanınca, «kooperatifler Devletin dışın
dadır» yahut «Devlet kooperatiflerin dışında
dır» buyururken, bir iltibas oldu. Devletçilik 
'anlayışında kendileriyle aynı çizgide olmıyabi-
liriz, ama Türkiye'nin selâmetinin gerektirdiği 
devletçilikte, hiç şüphe etmiyorum ki, Sayın 
Kitaplı ile beraberiz, 

Hiçbirimizin hedefi kooperatifleri, koopera
tif çalışmalarını mahkûm etmek değildir. Sayın 
Boztepe arkadaşım da onu ifade etmek isteme
diler, ama bir tutarlılık getirmeye mecburuz. Bu 

tutarlılık da, meselâ bizzat bu kanunda gördü
ğümüz üzere, teftiş mekanizmasını Ticaret Ba
kanlığının teftiş mekanizması olarak çalışıyo
ruz, bir. 

Mevduat hükmünü getiren 16 ncı maddede, 
yine kendileri de teslim buyururlar ki, Devletin 
ağırlığı gözüküyor değerli arkadaşlarım. Mali
ye Bakanlığının önceden müsaadesi alınıyor, 
ondan sonra kooperatifler mevduat (kabul ede
biliyorlar. 

Nihayet meselâ 30 ncu maddede bir hüküm 
vardır, yönetim kurulunda üç üyeden biri Tarım 
Bakanlığı il teknik tarım teşkilâtı temsilcisi 
birisi banka temsilcisi gibi. Devlet organların
dan yardımı sağlayan birtakım hükümler bura-

- da vardır. 
O itibarla, bizim Devletçilik anlayışımızı bu

raya başka şekilde yansıttığımız asla iddia edile
mez. Bu görüşte değiliz, ama Devletin yapıcı ve
sayetini her zaman, her yerde olduğu gibi bu
rada da kabul ötmeye mecburuz. Aslında bu me
tin de bunu getiriyor. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Bir kelimeyle tavzih etmeme mü
saade eder misiniz sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Efendim bir yanlış anlama oldu 
galiba. Türkiye'de Devletin dışında hiç bir mü
essese yoktur. Elbetteki, bütün müesseseler 
Devletin içindedir. 

Yalnız ben, dikkat buyurulursa, üç sektör
den bahsettim; kamu sektörü, özel sektör ve hat
tâ koopperatif sektör olduğu iddia edilir, de
dim. Kamunun dışında bir sektördür. Yoksa 
Devletin dışında müessese yoktur. 

Teşekkür ederim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Zabıt
lara müracaat etmiyorum; ama böyle bir sürç
me oldu. Oraya çıkmama beni sevkeden olay 
da bu idi. 

BAŞKAN — Vuzuh verdi sayın Bakan. 
Yalnız Başkanlığın da bir ricası olacak; be

yanlar üzerinde değilde madde üzerinde müza
kereler devam ederse daha süratli mesafe kay
dederiz. 
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Buyurun sayın Komisyon Başkanı. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; 

Az evvel yapılan münakaşaya Komisyon ola
rak girmek istemiyorum. Ancak Komisyonumuz 
tasarıyı müzakere ederken, Devletin müdahil 
değil, müzahir olarak kooperatifleri desdekleme-
si, yönetimine karışmaması, ama denetimini yap
ması görevi esasından hareket edilmiştir. 

Bâzı sayın milletvekilleri 6 ncı madde hak
kında konuşurken, denetimle ilgili hususlarda 
tereddüdü mucip olacak beyanda bulundukları 
için söz aldım. 

Evvelâ, tümü hakkındaki müzakerelerde de 
arzı beyan ettiğim gibi, bu teklif 1163 sayılı 
Kooperatifler Kanununa dayalıdır. Kooperatif
ler Kanununun denetimle ilgili 90 ve 91 nci 
maddeleri aynen şöyle demektedir : 

«Teftiş ve denetleme». 
Madde 90. — Ticaret Bakanlığı, kooperatif

lerin kooperatif birliklerinin, kooperatif 
merkez birliklerinin ve Türkiye Müllî Koopera
tifler Birliğinıin işlem ve hesaplarını ve varlık
larını müfettişlere veya kooperatif kontrolörle
rine denetlettirebilirler. 

Kontrolörlerin seçilme ve çalışıma şekli ile 
görev ve yetkileri tüzükte tesbit olunur. 

Bu teşekküller denetim sonucuna göre Tica
ret Bakanlığınca verilecek talimata uymak zo
rundadırlar. 

Yapı kooperatiflerinde bu yetki imar ve İs
kân Bakanlığınca da kullanılır.» 

91 nci maddede İse : 
«Ticaret Bakanlığı, teftiş ve denetleme işle

ri için kooperatifler biriliklerini, kooperatifler 
merkez birliklerimi veya Türkiye Millî Koope
ratifler Birliği veyahut ilgili teşekküllerle mü
esseselerde görevlendirebilir. 

Bunlara mütaallik esaslar 90 ncı madde ge
reğince hazırlanacak tüzükte belirtilir.» dedik
ten sonra; teftiş neticesi suçlu görülen yöneti
ciler için de 1163 ©ayılı Kanunun 62 nci mad
desinin son paragrafında; 

«Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif me
murları, kendi kusurlarından dileri gelen zarar
lardan sorumludurlar. Bunların suç teşkil eden 
fiil ve hareketlerinden ve özellikle kooperatifin 
para ve malları bilanço ,tutanak, rapor ve baş

ka evrak, defter ve belgeleri üzerinde işleidikle-
ri suçlardan dolayı Devlet memurları gibi ceza 
görürler.» hükmü yer aflımıştır. 

Bu teklifin 6 ncı maddesinde yönetim kuru
lu üyeleriyle denetçilerin görevlerine son veril
mesi hususu yer almışitır. 

Şimdi, aslında seçimle gelinen yerlerde mah
keme karan olmaksızın işiten el çektirme mese
lesini komisyonumuz uygun bulmamış, fakat 
buradaki beyanlardan da anlaşılıyor ki, taran 
kredi kooperatiflerinin kendine mahsus özellik
leri var. Yani açıkçası Komisyon Başkanı ola
rak, mahkeme kararı olmadan isten e! çektirme 
bendenize ters geliyor. Ama görüyorum ki, bu
nun kendine mahsus özellikleri var. Tatbikatçı 
arkadaşlar da söylüyorlar. Ters gelmesine rağ
men, Sayın Çağlar'ın verdiği önergenin bir su
reti de bize geldi, bu önergeye katılacağız. 

Ancak, önergenin birinci fıkrasında, «suçlu» 
kelimesinden sonra, «suç işledikleri veya kusur
lu oldukları ianlaşılan» şeklinde Ibir değişikliiik 
istiyeceğiz. 

ikinci fıkrada da aynı değişikliği isitiyece-
ğiz; yani «Ticaret Bakanlığı veya görevlendir
diği kuruluşlar tarafından yaptırılacak soruş
turma sonucuna göre, suç işledikleri veya ku
surlu oldukları ianlaşılan» şeklinde tashih ede
rek önergeye katılacağız. 

Teşekkür ©derim, sıaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca gö
rüşmek isıtiyen sayın milletvekili? Yok. 

Efendim, maddeyle ilgili müzakere bitmiştir. 
Dört takrir var. Ancak, bu takrirlerin üçü ay
nı mealdedir. Sayın Boztepe, Sayın Asuibay ve 
Sayım 'Çağlar ile Saym Savcı'nm müştereken 
verdikleri takrirlerini aynı mahiyette görmek
teyiz. Eğer arkadaşlarımız da aynı mahiyette 
görürlerse, takrirlerini geri lalmak suretiyle, 
daha süratli çalışma imkânı verirler, önergele
ri okutuyorum. 

ISayın Başkanlığa 
6 ncı maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 
D^arbıakır Miaınisa 

ıSabahattin ıSavcı iSüüeyıman Çağlar 

Madde 6. — Ticaret Bakanlığı veya görev
lendirdiği kuruluşlar veya Merkez Birliği tara
fından yaptırılıactak soruşturma sonucuna göre 
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göreviyle güıgıili suçlu veya kusurlu oldukları an
laşılan kooperatif ve foül^e birlikleri yönetim 
kurulu üyeleri ve ıdetaeıfeçıilianiaı görevlerine Mer
kez birliğince; 

Ticaret Bakanlığı veya görevlendirdiği ku
ruluşlar tarafından yaptırılacak soruşturma 
sonucuma göre suçlu veya kusurlu oldukları an
laşılan merkez Obıiırlıiği yönetim kurulu üyeleri 
ve denetçilerin görevlerine Ticaret Bakanlığın
ca, 

Son verilebilir. 
Görevlerine son verilenlerin yerlerime yedek

ler getirildiği halde ekseriyetin temin edileımıe-
nıesi halimde, yenileri seçilip işe başlayıncaya 
kadar; 

ıa) Kooperatifler ilçdn bölge birlikleri, 
T)) Bölge birlikleri için merkez birliği, 
c) Merkez birliği için Ticaret Bakanlığı, 
Tarafından ortaklar arasından geçici yöne

tim kurulu üyeleri seçilerek işlerin yürütülne-
si sağlanır. 

Denetçiler de aynı hükme tabidir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tarım Kredi Koopera

tifleri ve Biırlikleıri Kanun teklifinin 6 mcı 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve ıteklif ederim. 

Sakarya 
B. Turgut Boztepe 

Madde 6. — Ticaret Bakanlığı veya görev
lendirdiği kuruluşlar veya merkez birliği tara
fından yaptırılacak soruşturma sonucuna göne 
göreviyle ilgili suçu oldukları anlaşılan koope
ratif ve bölge birilikleri yönetim kurulu üyeleri 
ve denetçilerin görevlerine Ticaret Bakanlığın
ca son verilir. 

Ticaret Bıakanlığı veya görevlendirdiği ku
ruluşlar tarafından yaptırılacak soruşturma so
nucuna göre, suçlu oldukları anlaşılan merkez 
birliği yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin 
görevlerine Ticaret Bakanlığınca son verilir. 

Görevlerine son verilenlerin yerlerine yedek
ler getirildiği hailde öksıeıriyetin temin ediİEıime-
mesi halinde yenileri seçilip ise başlayıncaya 
kadar; 

ıa) Kooperatifler didin böl®e birlikleri, 
b) Bölge birlikleri için merkez birliği, 
c) Merkez birliği ligin Ticaret Bıakanlığı 

tarafından ortaklar arasından geçici yönetim 

kurulu üyeleri seçilerek ünlerin yürütülmeısi sağ
lanır. 

Denetçiler de aynı hükme tabidir. 

Sayın Biaşkanlığa 
6 ncı maddenin aşağıdaki şekilde d!eği!|tirıiıl-

mesdni arz ve teklif ederiz. 
İzmir 

Burbanettin Asutay 

Madde 6. — Ticaret Bakanlığı veya görev
lendirdiği kuruluşlar veya merkez birliği, 

Sayın Başkanlığa 
Madde 6 nın 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Konya 

Baha Müderrisoğlu 

Madde 6. — Ticaret Bakanlığı veya görev
lendirdiği kuruluşlar ve Merkez Birliği tarafın
dan yaptıkları soruşturma sonucuna göre suçlu 
oldukları anlaşılan kooperatif bölge birlikleri 
yönetim kurula üyeleri ve denetçilerin görevle
rine Ticaret Bakanlığınca son verilir. 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre tek
rar okutup oyunuza sunacağım. 

Sayın Müderrisoğlu'nun takririni tekrar oku
tuyorum. Çünkü en aykırı teklif odur. 

(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

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

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mamaktadır. Takririn dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Süleyman Çağlar ve Sayın Savcı'nm 
takrirlerini tekrar okutuyorum. 

(Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar ve 
Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Savcı'nın 
önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu tak
rire katılıyorlar mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, 6 ncı mad

denin 3 ncü satırında «suçlu» yerine «suç işle-
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dikleri», 2 nci fıkrada yine «suç veya kusurlu 
oldukları» var. Her ikisini de «suç işledikleri 
veya kusurlu oldukları anlaşılan» şeklinde dü
zelterek katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Çağlar, bu şekilde öner
genizi düzeltir misiniz efendim? 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Evet, 
Sayın Başkan, Sayın Komisyonun ifade ettiği şe
kilde düzeltiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, bu şekle katı
lıyor musunuz ef endim?.. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sayın 
Başkan, «kusurlu oldukları» zaman isten el çek
tirme doğru olmaz; bunun düzeltilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — «Veya» diyor efendim, «ve» de
miyor ki... İki vasfı var : Hem kusuru kabul edi
yor, hem suçluluğu kabul ediyor yani «kusuru» 
da kabul etmiyor. 

Önerge sahipleri tekliflerini Komisyonun is
tediği şekilde «suç işledikleri veya kusurlu ol
dukları» şeklinde düzeltmişlerdir ve Komisyon 
ve Hükümet de bu şekle katılmışlardır. 

Takriri oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sayın 
Başkan, bu önerge kabul edildikten sonra ben 
takririmi geri alıyorum. 

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (Sakarya) 
— Ben de geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Asutay ve Sayın Boztepe 
takrirlerini geri istemişlerdir. Her ikisinin tak
riri de geriverilmiştir efendim. 

6 ncı maddeyi tadil şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Açık oyunu kullanmıyan sayın üye varsa 
lütfen kullansın efendim. Sayın Bakan, Sayın Ali 
Yılmaz, Sayın Kemal Yılmaz ve Sayın Köseoğlu 
oylarını kullandıktan sonra oy verme işlemi bit
miş olacaktır. 

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

merkez birliği örnek anasözleşmeleri merkez 
birliği tarafından hazırlanır. Ticaret Bakanlığı
nın uygun mütalâasiyle Bakanlar Kurulunca ka
bul edilir. 

Anasözleşmelerde yapılacak değişiklikler de 
aynı usule tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın özden-
oğlu'nun söz talepleri vardır, Sayın Özdenoğlu, 
konuşacak mısınız efendim?.. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Vazgeç
tim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Mustafa 
Kemal Yılmaz'm bir takriri vardır, okutuyo
rum. 

Başkanlığa 
7 nci maddede Yönetim Kuruluna seçilmek 

için gösterilen okur - yazar olma şartının «ilk
okul mezunu olmak» şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Mustafa Kemal Yılmaz 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) — 
Sayın Başkan, önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Yılmaz'-
m önergesi geri verilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, maddede 
«sanayi ve» kelimesi geçiyor, bunun çıkarılması 
lâzımdır. Çünkü... 

BAŞKAN — Zaten «sanayi ve» kelimesini 
hep çıkararak maddeyi okutuyorum efendim. 
Sanayii ve Ticaret Bakanlığı ayrılmış olduğuna 
göre buna lüzum kalmamıştır. 

7 nci maddede başkaca yapacak işlemimiz 
yok. 7 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bir hususu arz edeyim: Bundan böyle bu 
kanunun müzakeresinde Başkanlığımız metinde 
mevcut «sanayi ve» kelimelerini okutmıyacak, 
yalnız «Ticaret Bakanlığı» olarak okunacaktır. 

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

leri genel kurullarının verecekleri kararlar mer
kez birliğinin onayı ile kesinleşir. 

Kooperatifler için merkez birliği bu etki
sini bölge birliklerine devredebilir. 

Merkez birliği genel kurullarının verecek
leri kararlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
onayı ile kesinleşir. 

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

— 751 — 



M. Meclisi1 B : 38 11 . 2 . 1972 O : 1 

Bu müddet içinde incelenmesi bitirilmiyen, 
mevzuata ve usulüne uygun olarak yapılmış ge
nel kurullara ait tutanaklar tasdik edilmiş sa
yıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. KaJbul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Üst kuruluşlara girme zorunluluğu : 
Madde 9. — Hakkında bu kanun hüküm

leri uygulanan kooperatif ve birilikler üst kuru
luşlara girmek zorundadırlar. En çok bir yıl 
içinde buna uymıyanlar bu kanun hükümlerin
den yararlanamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen saym üye?.. Yok. Bir önerge var okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
9 ncu maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 
Diyarbakır Manisa 

Sabahattin Savcı Süleyman Çağlar 

Madde 9. — Bölge birliklerinin çalışma ala
nı içine alman kooperatiflerle bölge birlikleri, 
üst kuruluşlara girmek zorundadırlar. 

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

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor 
mu efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılıyoruz. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. KaJbul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi tadil şekliyle oylarmza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Talimatlara uyma mecburiyeti : 
Madde 10. — Kooperatifler ve bölge bir

likleri bağlı bulundukları üst kuruluşların ta
limatlarına uygun hareket etmeye mecbur olup 
aksine davranışlardan sorumludurlar. Sorumlu
luk derecesi anasözleşmelerde belli edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
en saın milletvekili?.. Yok. Maddei oylarınıza 

' arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Finansman : 
Madde 11. — Kooperatiflerle bölge ve mer

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

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

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

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (Sakar^ 
ya) — iSaym Başkan, önergem var, onu izah 
edeceğim efendim. 

BAŞKAN — önergenizi okutayım, eğer ko
misyon katılmazsa izah sadedinde buyurursu
nuz. 

BARBAROİS TURGUT jBOZTEPE (Sakar-
ya) — Peki efendim. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

İSaym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tanım Kredi Kooperatif

leri ve Birlikleri kanun teklifinin 11 nci mad
denin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti 
rilmesini arz ve teklif ederim. 

ıSakarya 
Barbaros Turgut Boztepe 

Madde 11, fıikra 2) Türkiye 'Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası kredi açtığı merkez birliği, böl
ge birlikleri ve kooperatifleri denetler. Bu de
netimde güçlük çıkaran kooperatif ve birlikle
rin yönetim kurulu, 'başkan ve üyeleriyle per
soneli Ticaret Bakanlığı emriyle görevlerinden 
alınır. 

Denetim sonucunda merkez birliği, böljge 
birlikleri ve kooperatifler Ticaret Bakanlığın
ca verilecek talimata uymak zorundadırlar. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAISIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim?.. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Katılmıyoruz. 

— 752 — 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl 
mıyor. Buyurun ıSaym Boztepe. 

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (Sakar
ya) — ıSayın Başkan, değerli arkadaşlarım. 

İlk bakışta benim verdiğim önergemin Ko
misyon ve Hükümetçe reddedilen kısmının as
lında mâkul gibi görünür kısmı var, fakat de
rinliğine inilince 'buradaki Ziraat Bankasının 
yetkisi kısıtlanmış durumdadır. Krediyi veren 
bir (kuruluşun denetiminin kontrol edebilir şek
linde bırakılmasını mahzurlu gördüğüm için 
bunu vermiş Ibulunuyorum. 

1935 yılından bu yana şu bir gerçektir ki 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi 'Kooperatiflerinin kuruluşlarında, yapmış 
olduğu denetimin sağladığı yararlar ortada
dır ve bunu hiç kimse inkâr edemez, görüşünde
yim. İşte bundan sonra da denetimin, katı bir 
şekilde olması görüşündeyim. Değişikliğimi bu 
düşünce ve hareketle verdim, ilk anda kanun 
tekniği yönünden biraz fazla uzun görülebilir; 
fakat, gelecekteki mahzurları kaldırma bakı
mından uygun olacağı görüşündeyim ve siz
lerden istirhamım, bu düşüncemin ışığı altın
da aynı yönde oy kullanmamadır. Sayın Ko
misyonun da bu düşüncelerle bu görüşlümü de
ğerlendirmesini istirham ediyorum. 

iSaygılar sunanım. 

BAŞKAN — Tadil teklifinin yalnız metin 
kısmını tekrar okutuyorum. 

(Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut 
Boztepe'nin tadil teklifinin metin kısmı tekrar 
okundu.) 

[BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyorlar. Takririn dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate 
alınmasını kabul buyuranlar... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir efendim. 

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

12 nci maddeyi okutuyorum. 

Alacak senetleri : 
Madde 12. — Kooperatiflerin bulunduğu ve

ya ortağın oturduğu köylerin muhtar ve ihtiyar 
heyetleri ve noterler tarafından tasdik edilen 
kooperatiflerin kredi ile ilgili alacak senetleri, 
îcra îflâs Kanununun 38 nci maddesinde yazılı 
belgeler hükmündedir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili?.. Sayın Özdenoğlu, buyu
run. 

ŞÎNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
milletvekilleri; bu madde, çiftçiye bir kolaylık 
-.ağlamak amacı ile getirilen bir maddedir, yan
lış anlamıyorsam. 

Ne diyor; «Ortağın oturduğu köylerin muh
tar ve ihtiyar heyetleri ve noterler» yani, hem 
"htiyar heyeti, hem noter, deniyor. Zannediyo
rum burada bir yanlışlık var. «veya» olması lâ-
•sım. Tabiî notere gidemiyen vatandaş, masraf 
^demiyen vatandaş, ihtiyar heyetine belgeyi tas
dik ettirmek suretiyle, bir kolaylık sağîıyacak-
tır ki, hüküm böylece yapıcı ve olumlu bir hü
küm halini almaktadır. 

Komisyon maddenin bu şekilde değiştirilme
sine müsaade edecektir her halde. Saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Çağlar, buyurun. 
ISÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 

12 nci maddenin tedvini biraz evvel arkada-
"nmın da ifade ettiği gibi, çiftçiye gayet kolay-
TıJk sağlıyan bir şekilde tanzim edilmiş, Ben, 
^aha vuzuha kavuşan ve ortağa daha çok ko
laylıklar getirebilecek bir değişiklik önergesi 
vermiş bulunuyorum. Mevcut madde, valnız ko
operatiflerin bulunduğu veya ortağın otuvd-nğu 
köylerin ihtiyar heyetleri veya noterler tarafın
dan tasdik edilen kooperatiflerin kredi ile ilgili 
alacak senetlerinin, îcra ve îflâs Kanununun 
38 nci maddesinde yazılı belgeler hükmünü içe
risine almaktadır. Bu hükme göre, ortakların 
kooperatiften borç alışlarını ayrı ayrı senet 
almak suretiyle, yeniden senetler getirmek su
retiyle, hepsinin ayrı tasdike iktiran etmesi gibi 
bir külfet yüklemektedir. Onun için maddeyi 
daha vuzuha kavuştturabilecek istikamette 12 
nci maddeyi değiştiren bir önerge takdim etmiş 
bulunuyorum. Biraz sonra okunduğunda sizleri 
de tatmin edeceği inancı içimdeyim. İltifat et
menizi rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde başka 
görüşmek istiyen sayın milletvekili?.. Yok 

Sayın Çağlar ve Sayın Savcı tarafından ve
rilmiş bir önerge vardır, okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
12 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 
Diyarbakır Manisa 

Sabahattin Savcı Süleyman Çağlar 

Madde 12. — Kooperatiflerin kredi ile ilgili 
alacak senetleri, kâğıtları ve her türlü taahhüt
name ve sözleşmeler ortağın oturduğu veya ko-' 
operatifin bulunduğu köy veya mahalle ihtiyar 
heyetleri tarafından parasız olarak tasdik olu
nur. Bu suretle tasdik olunan senet ve belge
ler icra ve îffts Kanununun 38 nci maddesinde 
yazılı belgeler hükmündedir. Senetler vâdelerin
de protestoya tabi tutulmaz. Müracaat vukuun
da bu tasdik muameleleri noterler tarafından da 
yapılır. 

BARKAN — Savın Komisyon?.. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 

ÖNADIM (Bursa) — Maddeye, daha açıklık ge
tirdiği ve daha şümullü hizmet getirdiği için ka
tılıyoruz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon, maddeye daha açık
lık ve vuzuh getirmekte olması sebebiyle katıl
dıklarını ifade ediyorlar. Hükümet de aynı ka-
naatte. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
«veya» deyimi de girmiştir ve o endişe de kalk
mıştır. 

Tadil şekli ile 12 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabu1. edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum. 

Mutlak rehin hakkı : 
Madde 13. — Ortakların kredilerine mesnet 

olarak gösterdikleri ürünleri, hayvanları ve 
üretimleri ile ilgili her türlü makina ve araçlar 
üzennde ortağı bulundukları kooperatiflerin 
mutlak rehin hakları vardır. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

lecek ipotek işlemleri koopreaitflerin yazılı is

teği üzerine gösterilecek değere göre, tapu dai
relerince yapılır, ipoteğin kaldırılmasında da 
aynı usul uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın milletvekili?. Sayın, Asutay, buyurun. 

BURHANETTÎN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

14 ncü madde, ortağın tüm haklarını elinden 
alan hükümler getiriyor. Çünkü maddede, «ko
operatifler lehine tesis edilecek ipotek işlemleri, 
kooperatiflerin yazılı isteği üzerine gösterilecek 
değere göre, tapu dairelerince yapılır, ipoteğin 
kaldırılmasında da aynı usul uygulanır.» diyor. 

Yani kooperatif, istediği halde, üyesinin rı
zasını almadan her türlü emvaline el koyabile
cek, ipotek ettirebilecek ve ipoteğin kaldırılması 
da kooperatifin idarecilerinin kendi keyfine 
hfcğlı. Böyle bir hükmü getirmek mümkün de
ğil. 

Bu hususta, ortağın muvafakatinin alınması 
zorunluğu vardır. Ortağın muvafakati alınma
lıdır. Ortağın muvafakati alınmadan, ondan 
bir taahhüt almadan, emval üzerine ipotek 
konulması büyük bir haksızlık olur. Bu 
yolda bir taahhüt alınması esasma bağlı bir 
öneride bulundum. İltifat edeceğiniz kanaati 
içindeyim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka görüşmek istiyen sayın 
milletvekili?.. 

SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

ŞlNASl ÖZDENOĞLU (Ankara) — Ben de 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, bir hususu arz ede
yim. Her ikinizin de takriri aynı. Anlaşılan iki 
siyasi teşekküle verilmiş, ikisini de okutuyo
rum, motoman aynı. 

Sayın Başkanlığa 
14 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişik 

olarak kabul edilmesini rica ederiz. 
Diyarbakır Manisa 

Sabahatin Savcı Süleyman Çağlar 

Madde 14. — Kooperatifler lehine tesis edi
lecek ipotek işlemleri, köy ihtiyar heyetleri ve
ya noterler tarafından tasdik edilen taahhütna
meye istinaden kooperatiflerin yazılı isteği üze
rine gösterilecek değere göre, tapu dairelerince 
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takrir alınmadan yapılır. İpoteğin kaldırılma
sında da aynı usul uygulanır. 

Sayın Başkanlığa 
14 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişik 

olarak kabul edilmesini rica ederiz. 
izmir 

Burhanettin Asutay 

Madde 14. — Kooperatifler lehine tesis edi
lecek ipotek işlemleri köy ihtiyar heyetleri veya 
noterler tarafından tasdik edilen taahhütnameye 
istinaden, kooperatiflerin yazılı isteği üzerine 
gösterilecek değere göre, tapu dairelerince tak
rir alınmadan yapılır, ipoteğin kaldırılmasında 
da aynı usul uygulanır. 

BAŞKAN — Her ikisi de aynı mealde oldu
ğu için, her iki takriri de aynı zamanda işleme 
koyuyorum. Sayın Komisyon aynı mealde olan 
takrirlere katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon her iki takrire de ka
tıldığını, çünkü aynı mealde olduğunu ifade et
tiler. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Takrirleri 
kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kabul şekli ile maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15 nci maddeyi okutuyorum. 

Alacak sebebiyle mülk edinme : 
Madde 15. — Kooperatifler alacaklarının tah

sili için kendi talepleri üzerine satışa çıkarılan 
ortaklara ait taşınmaz malları üzerlerine alabi
lirler. Bu şekilde edindikleri taşınmaz malları 
3 yıl içinde başkalarına satamazlar, bunları ya 
bizzat veya icar yolu ile değerlendirebilirler. Bu 
işlemden elde edilen gelirlerden masraf düşül
dükten sonra % 20 kooperatif hizmet karşılığı. 
ayrılır. Geriye kalan borçlunun borcuna mahsu-
bedilir. Kooperatiflerin alacağı bu süre içinde, 
faiz ve masraflariyle birlikte ödenir veya yu
karıdaki yolla karşılanırsa taşınmaz mallar sa
hiplerine geri verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın milletvekili?. Sayın Asutay, buyurun. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
bırlı ve değerli milletvekilleri; 

15 nci madde, ortaklara büyük bir yük yük
lüyor: «Kooperatif, alacaklarının tahsili için, 
kendi talepleri üzerine satışa çıkarılan ortaklara 
ait taşınmaz malları üzerine alabilir.» diyor. Ya
ni, kooperatif ortaklarının talepleri üzerins, sa
tışa çıkarılan malları, kooperatif üzerine alabi
lir. Sonra ne yapıyor maddeye göre; almış oldu
ğu bu malları üç yıl içinde satamıyor; fakat 
bunları bizzat veya icar yolu ile değerlendirebi-
liyor. 

Şimdi, burada en ağır hüküm bu tasımdan 
sonra geliyor. Bu işlemlerden elde edilen gelir
lerin masraf düşüldükten sonra % 20 si koope
ratif hizmetleri olarak da alınıyor. Yani, bir or
tak borçludur, malı satışa çıkarılacaktır, koope
ratif rıza gösterirse bu malı, kiraya verilmek 
üzere alıyor ve işletiyor. Yapılan bütün masraf
ları tahsil ediyor; icra ise icra masrafları, sair 
hususlar varsa tüm masrafları tahsil ediyor, on
dan sonra da bu taşınmaz malları veya canlı ise, 
hayvanları v. s. meselesi üzerinden elde ettiği 
kârın % 20 sini de hizmet karşılığı olarak ken
disine alıyor. E.. Zaten kooperatif buna ortak, 
kooperatifin kendi malı, parası ile malı, emeği 
ile malı, her şeyi ile kendi malı ve kendi or
tağı olduğu işletmeye iştirak eden (bir insan 
zorluğa düşmüştür, parayı ^diyememiştir, malı 
haczedilmiştir. Bunların hepsi tamam. Ama elde 
edilen gelirin % 20 teini kooperatifin alması bü
yük Ibir adaletsizliktir. Masrafları tahsil edi
yorsunuz, yaptığınız tüm masrafları ialıyorsu-
nuz, bir de onun üzerinden bir % 20 alıyorsu
nuz. Amiyane ibir ta/birle işaret etmiş 'olayım ki, 
bu bir koyundan iki post çıkarmak mânasına 
gelir. Evet, kooperatif belki hizmet karşılığı bir 
para almalıdır, ama bu 'elde edilenin 1/5'i ka
dar olmamalıdır. % 20 elde edilenin 1/5'idir, bu 
olmamalıdır. Bunun için bir önerge vereceğim. 

Maddenin sonunda «kooperatiflerin alacağı, 
bu süre içinde, faiz ve masraflariyle birlikte 
ödenir veya yukardaki yolla karşılanırsa taşın
maz mallar sahiplerine geri verilir» denmekte
dir. Mademki kooperatif bu mala sahip çıkmak 
niyetinde değildir, üzerine almak suretiyle iş
letmek kararındadır, o halde bence bu üç yılın 
beş yıla çıkarılması lâzımdır ve % 20'nin de 
% 10 'a indirilmesi lâzımdır. Yani 1/5 'ine değil, 
1/10'una değin bir karşılık almalıdır, inanınız ki, 
zorunluluk içinde bulunan, borcunu ödiyemiye-
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cek kadar müşkül bir durumda bulunan ortak
tan faizi, masrafı ve bütün diğer sarfedilen pa
rayı tahsil edeceksiniz, sonra da elde ettiği ge
lirin 1/5'ini alacaksınız. Ben bunu adaletle ka
bili teklif bulmuyorum. 

Konuşmamı şöyle toparlayabilirim: Madde
deki üç yılın beş yıla, % 20'nin % 10'a indiril
mesini sağlamalısınız, 'önergeme lütfen iltifat 
buyurun ki, ortakları bir nebze olsun rahat ne
fes almaya kavuşturmuş olalım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — (Sayın özdenoğlu, buyurun . 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu madde hükmüyle yine kooperatif ortağı

nı koruyor; hedef budur. Ortağın borcundan 
ötürü satamadığı gayrimenkulu üzerine alıyor 
ve ne yapıyor? Bunu hem altı ay, bir sene için
de de satmıyor, üç sene bekletiyor ve hizmete 
tahsis ediyor, işletiyor. Meselâ oteline el koyu
yor, işlemiyen harap oteli tamir ettiriyor. Tamir 
masrafını kooperatif ödiyemez tabiî. Tamir mas
rafını, sigorta masrafını ve saireyi ödüyor, son
ra mahsubediyor, ama onun ötesinde işletmeye 
açtığı bir kuruluştan da % 20 oranında bir kâr 
alıyor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, kooperatif ken-
ıdi parasını ortaktan tahsil etmiş ve bu parayı 
bir yere plase etmiş olsa buradan % 20'nin al
tımda bir kâr sağlar mıydı? Bugünkü konjonk
türe göre takdir buyurursunuz ki, bu % 20 lıik 
oran mâkul bir ıhaddir. Zaten bu para dolayı-
siyle yine ortağa imtdıkaıl ediyor. Değerli arka
daşım Saym Asutay müsterih olsunlar, burada
ki % 20 kâr da yine' ortağın hissesine intikal 
ediyor. Yani, kooperatifim, kaızamacağı para de
mek ortağın kazanacağı para demektir. Onun 
için ben şahsan bu madde metnini çok olum
lu bir hüküm olarak kabul ediyorum. Aynen 
geçmesini istirham ©diyorum. 

ıSaygüıar sunarım,. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — 'Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın önadım, mesai 
saatimizi de nazarı itibara alın efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KASIM 
ÖNADIM (Bursa) — Saym Başkan, değerli 
Milletvekilleri; 

Bu madıds kilit maddedir. Türkiye ide borç 
ödeme konularımda çok yanlış işler yapılmıştır. 
Herkes kim olursa olsun, hangi mesleğe memsu-
bolursa olsun aldığı paranın vâdesinin hulul 
edeceğini ve onun ödeneceğini bilmelidir. 

Astada kooperatifin gayesi ortağın malını 
işletmek değildir. Eğer, kooperatif hiç hisse al
mazsa V3 müddeti beş seneye çıkarırsanız bir
çok ortak, «kooperatif işletsin, bana da kârını 
versin» der ve böyle bir yola gidebilirler. Aslo-
lan herkesin zamanında borcunu ödemesidir. 
Bunu temin etmek ve teşvik etmek lâzımdır. 

Saym Asıutay'm önergesinde % 10 teklif 
edilmektedir. Komisyon olarak buna katılırız; 
fakat 3 senemin 5 semeye çıkarılmasına sureti 
katiyede katılamıyacağız. Arz ederim. 

Saygılarımla. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, söz fetiyormm, 

BAŞKAN — Buyurum, Sayın Asutay. 
Takriırleıni daha okumadım, beyanlarınızda 

takrirlerinizi ifade ediyorsunuz, Komisyon da 
cevap veırdi. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkam, vaktim geçtiğimi biliyorum, yorul
dunuz, (haklısınız... 

BAŞKAN — Ben yorulmadım, mevcut ar-
kadaşlarıımıın yorulduğuma inanıyorum. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
Saym Başkam, Sayım özdemoğlu bir noktaya 
işaret ettiler ve dediler ki, bu % 20 lerden elde 
edilecek para zatsın kooperatifindir, yani koo
peratif ortalklarınımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kooperatife 20 
tane ortak olsa, bu borçlu adam 20 lira ödese 
kendi hissesine amaak bir lira düşer. Omum içim 
bunun kıstası bu olmaz. 

Şimdi Sayın Başkan heımem şu meseleye işa
ret etmek istiyorum: Sayım Komisyon dedi ki, 
3 seneyi 5 seneye çiikarmıyalım. Olur, ben de 
buna iştirak ediyorum ve birimci ömerimdeki 5 
senelik teklifi geri alıyorum. % 20 mim % 10 ol
masına komisyon iştirak ediyor. Ben yalnız 
% 10 olarak meselenin oya konulmasını arz ve 
teklif ediyorum. 

Teşekkür ederimi. 

BAŞKAN — Sayın Abbas, buyurum. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — (Sayım Baş

kam, Sayım Asutay arkadaşımızın son komuşma-
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sından sonra tatmin oldum, ve konuşmaktan sar
fınazar ©diyorum. 

BAŞKAN — iki takrir vardır, okutuyorum. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, Ibu madde çok mühimdir, vakit de geç
miştir, müzakeresini gelecek birleşime bıraka
lım. 

BAŞKAN — Mühim değil, bütün üyeler ve 
komisyon anlaştılar; % 20 meselesi önem taşı
yordu, onun ıda çok olduğunu komisyon kabul 
etti, % 10 üzerimde anılaşmaya varıldı. 

önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 15 nci 
maddesinde yer alan 3 yılın 5 yıla çıkarılmasını; 
% 20 nin % 10 a indirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
izmir 

Burhanettin Asutay 

BAŞKAN — Sayın Asutay beyanları ile 5 
yılı üç yıla indirdiğini beyan ettiler ve takrirle
rini bu suretle tashih etmiş oluyorlar. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 15 noi 
maddesindeki % 20 kooperatif hizmetleri kar

şılığı yerine % 5 in kabul edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya Milletvekili 
Baha Müderrisoğlu 

BAŞKAN — Daha aykırısı Sayın Baha Mü-
derrisoğlu'nun önergesi olduğu için muameleye 
oradan başlıyorum. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Komisyon % 10 a rıza göstermiştir. Onun 
için ben takririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Takrir geri verilmiştir. 
Sayın Asutay önergesini tashih etmiştir, Ko

misyon da buna katıldığını beyan etmiştir. 
Sayın Asutay'm % 20 nin % 10 a indirilme

sine mütedair önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kabul edilen değişiklik önergesiyle birlikte 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın açık oylamasına 136 sayın üye katılmış; 
131 kabul, 5 ret oyu çıkmıştır. Yeter sayı sağ
lanamamıştır, tekrar açık oylarınza arz edilecek
tir. 

Çalışma süremMn sonuçlanmış olması hase
biyle 14 Şubat 1972 Pazartesi günü saat 15,00 
te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,10 

7. — DÜZELTİŞ 

109 a 3 ncü ek basmayazınm Komisyon rapo
runun 5 nci satırındaki (S. Sayısı : 109) (S. 
Sayısı : 109 a 2 nci ek) olarak düzeltilecektir. 
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1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkmra kanun tasarısına 
verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 

ADIYAMAN 
Ali Avni Turanlı 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Musa Kâzım Coşkun 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
Mehmet Nurettin San
dıkçı oğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Kehmet Bilgin 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Ertuğrul Mat 
İbrahim öktem 

Üye sa yısı : 450 
Oy verenler : 136 

Kabul edenler : 131 
Reddedenler : 5 
Çekinserler : 0 

Oya katılnııyanlar : 306 
Açık üyeliMer : 8 

[Kabtıl edenler] 
Kasım önadım 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Kemal Demirer 

DENİZLİ 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Hayrettik Hanagası 

ERZİNCAN 
fTüanmettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasim öinislî 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
M. Şemsettin Sönmez 

GİRESUN 
Hidayet ipek 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKARİ 
Ahmet Z ey dan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
Eşref Derinçay 
Tekin Erer 
Hasan Güngör 
M. Kâzım özeke 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

IZMlR 
Şüikrü Akkan 
Burhanıet'tân Asutay 
Şeref Bakşık 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküziim 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Hayrettin Nakiboğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Sezai Ergun 
ihsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdnlkadir Kermooğlu 
Abdulkadir Özmen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bulda nlı 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlıı 
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Mevlüt Ocakçı oğlu 
ÖRDÜ 

Cengiz Ekinci 
RİZE 

Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 

Doğan Kitaplı 
İsmet Yalçmer 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltan 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

İsmet Hilmi Balcı 
Mehmet Kazova 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet Şener 

URPA 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

~ VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

[Reddedenler] 
ARTVİN 

Abdullah Naci Budak 
İSTANBUL 

Bahir Ersoy 

[Açık üyelikler] 
1 Kocaeli 
1 Malatya 
1 Nevşehfc* 
1 
1 .Yeikün 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

i38 NCİ BİRLEŞİM 

11 . 2 .1972 Cuma 

SaaJt : 15,00 

- A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — Tekirdağ Milletvekili Yılma:-: Alpa* 
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanun";mim 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine d a l 
kanun teklifi ve Adalet. Anayasa ve Plfm ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 4i) No. )u Ge 
cici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı • 421 
(Dağıtımı tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. —• Manisa M-illeitveÖrii lîilnıi Okçır'nun, 
Tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri kanun 
teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plân Ivomi.synnhj-
rından secileri 5 er üyeden kurulu 29 Nn !ı; 
Hecici Komisyon raporu (2/194) (S. Sayını • 
423) (Damıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 

iki madde eklenmesine dair kanım tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu rapora (1/150) (S. Sayısı : 
375 ve 375 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 7 . 1 9 7 1 , 29.12.1971) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 grim ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanıma 1 mad

de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971; 
29 . 12 . 1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratboğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet -Tevfikoğlu Haıtice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le W hanede kayıtlı Mu si t af a Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (ıS. Sayısı : 161, U61 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıitma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz'in, Genel af kanunu 'teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayıları : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 .1971 ve 4 . 2 . 1972) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapora 
(2/284) (S. iSayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

6. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Bifat Öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. 'Sayıları : 360 ve 360 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

7. — Burdur Millotveikili Mehmet Özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan karı, kocanın ayrıl
ması halkkında kamun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (IS. ıSayıları : 361 ve 361 
e 1 nci >elk) (Dağıtmıa tajrdhleri 16 , 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
ıiun, Türk 'Oeza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci (bendinin tadili hakkında (ka
nun teklifi ve Adalet Koımıisyonu raporu (2/449) 
(S. iSayıları 366 ve 366 ya 1 nci teik) (Dağıtıma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 vie 4 . 2 . 1972) 

9. — iSıalkaryıa Milletveikıili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, IDevleıt memurlarının disiplin 
cezalarınım affıına dair (kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu rapoiru (2/135) (ıS. Sayıları : 367 ve 
367 ye 1 ncıi ek) ((Dağıtmia tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972)ı 

10. •*— Bundur Milletvekili Mehmıet Özbey'in, 
TÜTİk Ceza IKJanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrtasınoın değiştirilmesi halfekımda faanuın tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yıları : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

11. — Burdur Milletveikâıli Mehmet Özbey'in, 
Türkiye ̂ de ısaıbotaj yapanların ölüm cezası ile 
Cezalandırılmaları halklkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 369 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Cumhuriyet iSenaitoısu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 
nci Imıaddesdoe son fıkra olarak bir fıkra eklen
mesi hakkımda kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. iSıayıları : 370 ve 370 e 
1 mci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Melbrure Aksioley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmayan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer 'bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma (Bakanlığınca sağlık (muayene fişi re-
riimeisi (halklkında kanun, (teklifi ve Millî Ba-
vunıma Komisyonu raporu (2/301) ı(,S. Sayı
ları : 372 ve 372 ye 1 nci elk) (Dağıtma tarih
leri 26 . 6 .1971 ye 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

14. — İçel Milleitveıkili Celâl Kargılı'mm, 
Türlk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci .mad
delerinin yürürlükten (kaldırılması hakkında 
İkamın İteikliıfi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) l(IS. Bayılan •: (377 ve 377 ye 1 mci ek) 
(Dağıitıma Itarihleri : 6 .7 .1971 ye 4 .2 .1972) 

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad

desinin (tadiline dair ıkaınun teMifi ve Adalet 
Koımiısıyonu rapo.ru (2/456) (:S. iSayıları : 378 
ve 378 e 1 nci ie'k) (Dağıtma tarihleri: 6 . 7 .1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

16. — Cumhuriyet (Senatosu Istamıbul Üyesi 
Melbrure Aksioley'in, 1076 'sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat aislkerî memurları Kanununun 8 nci 
(maddesinin (E) tfılkrasının ıdeğişjtirilımeısine dair 
Ikanun tcıklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru '(2/281) (S, iSayıları : (381 ve 381 ,e 1 nci 
elk) (Dağıtma ıtarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

X 17. — 1971 iyili (Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hafekınıda ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa Idair Cumhuriyet Senaltosu Ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/595) (Cumhuriyet ıSematosu 1/51) 
(Millet Meclisi IS. (Sayısı : 471; Cumhuriyet 
ıSenaitoısu IS. (Sayısı : 60) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. -•- Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
<ı, 507 s iyili 'Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu-

•mnaii bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ-
•'.- maduelfri-îîc fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
^emisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
"• nnınnrali Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Birinci'dağıtma tari
hi : 20.5.1070; ikinci dağıtma tarihi : 18.3.1971) 

X 2. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu-
iyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 

•7e 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
«e Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet,'Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seci-
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len 3 er üyeden kurulu 24 numaralı Geçiei Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nei ek) (Birinoi dağıtma tarihi : 
26 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) 

X 3. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye. 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân korniş^ 
yonlarmdan 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi .- 18 . 9 . 1971) 

X 4. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi) 
Güngör ile C Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
öztürkçine'ııin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko-
raisyomlarmlâam 5 er üyeden kurulu 57 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı • 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 1971) 

5. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 
2 Temmuz 1951 tarifti ve 5805 sayılı Kanunun 
2 mci maddesinin birinci fıkrası «K» (bendinde 
değişiklik yapılması hakkımda kanun tasarısı 
ve içişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğitim 
komisyonları raporları. (1/365) (S. Sayısı : 417 
ve 417 ye birinci ek) (Birinci dağıtma tarihi : 

23,8.1971, ikfci'ci dağıtma tarihi : 29.11.1071) 
6. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve 

9 arkadaşınım, 4926 sayılı Kamına bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev 
Ekonomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile 
Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çift
liği İşletmesi hakkında kamun teklifi ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(2/54) (S. Sayısı : 109 ve 109 a 1, 2 ve 3 ncü ek) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1970 ; 23 . 12 . 1970; 
1 9 . 8 . 1 9 7 1 : 9 . 1 2 . 1971) 

7. — 14 . 7 . 1965 tariMi ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kamımla eklenen ek geçici 5 nci 
maddemin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtmua 
tarihi : 11 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

8. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşınım, Türkiye Jeologlar Oda

sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plâm komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 302 ve 362 ye 1 nci ek) 
Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971 ; 9 . 12 . 1971) 

9. — Orman Bakanlığı kuruluş ve g-örevleri 
hakkında kanun tasarısı ve Orman ve Plân 
komisyonları raporları (1/511) (S. Sayısı : 
427 ve 427 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

10. — Amasya Milletrefkili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asııtay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

11. — Edirne'nin Lalapaşa Uç/esi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Oşmanoğlıı, Nazimiye'den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zolıra Yamamın ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

12. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Ören'in 
ölüm cefasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48) 
(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ye 1 . 2 . 1972) 

13. — Boğazlıyam ilçesine bağlı Yenli Fakılı 
Bueağı Yiğitler köyümün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırealı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu rapora (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

14. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 



teskeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

15. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğlu, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 - . 1944 doğumlu Süleyman 'Oelik'in ölüm 
cezasma çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(ıS. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

16. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğiu, Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Korniş yo
mu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) (Damıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) * 

17. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğiu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (iS. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 18. — Ankara Milletvekili Congizhaın Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
Ikurulmaısı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve' 
Plân komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429 a 
1 nci ek) (Dağıtma talihleri : 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1972) 

19. — Fazla fiyatla* bilet satanların ceza
landı rıilmalan hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. 'Sayıları : 158 ve 158 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 . 1970 ve 4 . 2 .1972) 

4 — 
20. — 1076 sayılı Yedeık subay ve yedek as

kerî memurlar Kanununun 3 ncü nıaddesrMn 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler, 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunuını 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine hir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Milllî Savunm'a Komis
yonu rapora (1/27, 1/248) <(ıS. Sayıları : 246 ve 
246 ya 1 nci ek) '(Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 . 1972)' 

21. — Kırklareli -Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayıları 304 ve 304 e 1 inci eık) (Da
ğıtma tarihleri 8 , 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) \ 

X 22. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşımın, çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun öneır-
gesi ,(2/171) (S. (Sayılan : 307 ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

23. — Uşak Milletvekilli M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Mil î Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . '2 . 1972) 

X 24. — Niğde milletvekilleri Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması 'hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7 işer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon raporu ;(2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

25. -— Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun- 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasajnsı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1972) 

rtlru» — « « . . 



Dönem : S 
Toplantı ; 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 109 
Erzurum Milletvekili Cevat ö n d e r ve 9 arkadaşının, 4926 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı Cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde Kurulacak Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma 
ve Yayım Enstitüsü ile kürk hayvanları Yetiştirme ve Yayım 

Çiftliği İşletmesi hakkımda kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (2 /54) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Seçim döneminin sona ermesi dolayısiyle sonuçlandırılamayıp içtüzüğün 69 ncu maddesi gere
ğince hükümsüz kalan ve listenin 1/685 numarasında kayıtlı bulunan 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Ekono
misi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşletmesi hak
kındaki kanun tasarısının tekrar görüşülmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Erzurum Milletvekili 
C. önder 

Erzurum Milletvekili 
İV. Gacıroğlu 

Erzurum Milletvekili 
R. Cinisli 

Erzurum Milletvekili 
R. Danışman 

Çorum Milletvekili 
A. Güler 

Erzurum Senatörü 
M. E. Somunoğlu 

Konya Milletvekili 
F. Sükan 

Erzurum Milletvekili 
S. Araş 

24 . 10 . 1969 
Konya Milletvekili 

î. E. Kıltçoğlu 
Erzurum Senatörü 

O. Alihocagü 

T. C. 
Başbakanlık 8.5. 1969 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 - 866/3304 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 21 . 4 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele kadro
lar eklenmesi ve Atatürk Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Ya
yım Enstitüsü ile Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği işletmesi hakkında kanun tasa
rısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
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GEREKÇE 

Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü 

Atatürk Üniversitesinin kurulmuş bulunduğu Doğu - Anadolu bölgesinde, uzun kışların da tesiri 
ile bilhassa köylüler 7 - 8 ay işsiz kalmaya mahkûmdurlar. Yaz aylarında da, sert yayla iklimi çe
şitli ziraata elverişli bulunmadığından, köylü ailelerinde işgücünü yine tam olarak değerlendirmek 
mümkün olamamaktadır. 

Bu sebepledir ki, bölgedeki bu âtıl işgücünü değerlendirmek çok önemli ve baş bir problem olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu problemin halli için de halkı çok fakir ve sermayeden mahrum bulundu
ğu için, büyük yatırımlar yapma kudretinde olmıyan bu bölgede, köylü fertlerinin aile hayatı içeri
sinde boş zamanlarını değerlendirmeye hizmet edecek köylü el sanatlarını ele almak en doğru bir 
tedbir olacaktır. Bu amaçla yurdumuzun geleneksel sanatı olan ve bugün refah seviyesi yükselmiş 
Avrupa pazarlarında çok aranan, sanat değeri her bakımdan yüksek eski Türk halıcılığını ve kilim
ciliğini ihya ederek birinci plânda ele almak ve ilerde bu çalışmaları dericilik, kürkçülük, örme ve 
dokumacılık ve saire gibi köy el sanatları alanlarına teşmil eylemek takibedilmesi en faydalı ve ve
rimli bir yol olacaktır. Çünkü, bu suretle aynı zamanda bölgede hammadde olarak bol bir şekilde is
tihsal edilmekte olan yünü ve soğuk iklimde çok elverişli bir şekilde yetiştirilecek kürk hayvanları 
mahsullerini do yerinde işlemek ve değerlendirmek imkânları hâsıl olacaktır. 

Böyle bir teşebbüste başarıya ulaşabilmek için meseleyi bütünüyle ele almak ve çalışmaları birbi
rini tamamlıyan üç safhada yürütmek lâzımdır. 

1. Bugün soysuzlaşmaya yüz tutmuş bulunan halıcılığımızı, dünyaca istenen ve rağbet gören 
eski üstün seviyesine eriştirecek teknik ve estetik araştırmalarda bulunmak, 

2. Bu araştırmalar sonucu olarak elde edilecek bilgiyi geniş bir ölçüde olmak üzere köylü ailele
re intikal ettirmek, 

3. Köylerde istihsalin inkişafını ve mamullerin sürümünü emniyet altına alacak imkân yaratıcı, 
koruyucu ve kontrol edici bir teşkilât vücuda getirmek. 

Bu hizmetlerden birincisi bugün Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi ve Köylü El Sanatları Kür
süsüne e ele alınmış ve yürütülmesine çalışılmaktadır, 

Faaliyetin ikinci isaf hasını yürütebilmek için, yani köylülerimizin halıcılık ve diğer köylü el sa
natlarında yetiştirilmesini Bağlıyabilmek için Teknoloji ve Ev Mkonıomisi Enstitüsü atelyeleri ve 
yurt binasiyle kumlmtutstur. 

Ancak daimî surette faaliyette bulunla e ak böyle bir yayım (merkezinde köylü ıgeniçlerin el sa
natları ve gerek diğer kültür sahalarımda sürekli bir şekilde yetiştirilip köylere gönderilmesi ve 
köylerde de desteklenerek ve daimî bir kontrola tabi tutularak teşkilâtlı bir şekilde ıçalışturılma-
ları sayesinde köylü el sanatlarının bölgede lâyıkiyle gelişmesi ve öneimli bir kalkınma (unsuru 
haline gelmesi mlümfcün olacaktır. Şimdiye kadarki tecrübeler, geçici kurslarım ve yarım ted
birlerin bu bakımdan bir fayda teımin eyliyemediğini ve bu yoldaki emek ve ımasraflann bo>şa 
gittiğini bize göstermiştir. 

Atatürk Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olan bu müessesede her yıl ımuayyen istihsal. 
üniteleri halinde teşkilâtlandırılacak köylerden toplanacak 300 ikiz yatılı 'olarak 9 ay eğitim 
'gömecektir. Bu suretle hu 'gençler hem halı, kilim ve diğer köylü el sanatlarında tuşta olarak ye

tiştirilecek ve ihem de Fakültenin Ey Ekonomisi ve Köylü El Sanaltları Kürsüsündeki elemanların 
yardımı ile genel »kültürleri (sağlık, besleme, giymı, ev eikontomisi ve idaresi, çoculk !bakıma3 'oku
ma - yazlrna, linyit ocakları kullanma v. s.) kuvvetlendirilecektir. 

Enstitüden usta olarak olarak çıkacak ve köylerinde müstaihsıl ve parasız daimî kursiyer vazi
fesi görecek genç kızlar, tezigâhları ile birlikte birer kooperatif kisse senedine de sakilbolarak 
yine merkezin ve teşkilâtın konltrolu altında çalışacaklar. Köylerine gittiklerinde her biri yanla
rımda ayrıca ikişer veya üçer kız daha yetiştire çektir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 109) 
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Her yıl 300 kızın köylerde yeti^tirfeeeği kızları da hesalbedecek olursak bölgede yalnız bu yayım 

merkezinin faaliyetti sayesinde 10 yıl sonra tahminen 50 000 tezgâh meydanla gelecektir. Bunlar 
300 er teızgâlhlık ünıiteler halinde kooperatifin daimî kontrolü altında, malzemeleri ayaklarında 
götürülecek ve mamulleri, ihraç edilmek üzere, kooperatif merkezilerinde toplanarak çalışacaktır. 

Her bir köy ailesi tezgâhında bir yıl zarfmda^alnız 10 m2 halı dokuduğunu kabul etsek, bu 
sayede her bir müstahsilin eline emek karşılığı olarak 2 000 liradan bölgeye, faaliyetin hacmi bu 
seviyede kaldığı farz edildiği takdirde, her yıl 150 milyon lira işçilik ve memlekete de 250 milyon 
lira döviz girmiş olacaktır. 

Bunun içindir ki, diğer memleketler, bu gibi teknik eğitim ve yayım sistemlerine çok önem 
vermektedir. Meselâ İtalya, bunların bugün 300 ü bulan sayılarını bine çıkarmak için plânlar ha
zırlamaktadır. Biz de bu müesseselerin ilkine Erzurum'da başlamakla çok hayırlı bir işe teşebbüs 
etmiş oluyoruz. 

Bu Enstitünün Erzurum'da bölge kalkınmasını hedef tutarak başka bir sistemde kurulmuş bu
lunan ve araştırma, yetiştirme yayım gibi, birbirine denk olması lâzımgelen, 3 faaliyet kolundan 
kurulan Atatürk Üniversitesinin yayım kolu ihtiyaçlarını karşılamak üzere üniversitenin Yayım 
Servisine bağlı olarak kurulması üniversitenin araştırma ve öğretim faaliyet kollariyle işbirliğinin 
ahenkli bir şekilde sağlanmasını ve üniversite elemanlarından doğrudan doğruya faydalanmayı 
mümkün kılması bakımlarından çok lüzumludur. 

Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşletmesi 

Fakir Doğu-Anadolu bölgesinde 8-10 nüfuslu köylü ailelerinin çoğunda yıllık gelir 2-3 bin lirayı 
geçmemektedir. Topraklan dar ve kısırlaşmış olduktan başka, uzun kışları ve pek kısa süren 
ziraat mevsimi dolayısiyle çeşitli ziraate de elverişli bulunmıyan ve aynı zamanda büyük sermaye 
yatırımlarından mahrum bulunan bu bölge halkı için, daha çok el emeği mahsulü olarak meydana 
gelecek olan kürk hayvancılığı, çok önemli bir yan gelir ve dolayısiyle bölge için bir refah kaynağı 
olacaktır. Bu suretle bölge için bir felâket manzarası gösteren sert ve uzun kışlı iklimi bir nimet 
ve servet kaynağı haline çevirmek mümkün olacaktır. 

Bu iş için, dünya piyasasında büyük bir değer taşıyan (tanesi dünya piyasasında 500, İstanbul 
piyasasında 800 Tl. sı) vizonculuktan başlıyarak çalışmalan, zamanın modasına göre, bölgede en 
yüksek kalitede yabani olarak yetişmekte olan sansar, susamuru ve saireye geçmek suretiyle yü
rütme yolu takibedilecektir. 

Vizon her defasında 4 - 5 tane olmak üzere, yılda iki doğum yapmakta ve Erzurum'un sert 
iklimi dolayısiyle, Kanada'da olduğu gibi her iki neslin de kürkünden istifade etmek mümkün ola
caktır. 

Hem bölgede hızla geniş istihsale geçebilmek ve hem de yapılan yatırımlardan ve kullanılan 
yüksek ücretli kadrolardan tam randıman alabilmek için, işe büyük bir damızlık materyaliyle 
girişmek lâzımdır. Bu sebeple yetiştirme ve yayım çiftliğinde 1 000 dişi ve 250 erkek damızlık 
ile çalışmalara başlanacaktır. 

Geniş ölçüde yayım faaliyeti için de, her yıl için toplu bir istihsal çevresinden seçilecek köylü 
"gençler bu yayım çiftliğine getirilecek ve bu gençler normal yevmiyeleri ile bu çiftlikte bir yıl 
çalışarak hem sanatı öğrenecekler ve hem de biriken paraları ile, kurulacak kooperatifin bir üyesi 
olarak, köylerine giderken damızlık hayvanlarını ve gerekli malzemeyi birlikte götüreceklerdir. 
Bu gençler köylerinde yanlarına yardımcı olarak alacakları diğer gençleri de yetiştirmek suretiyle 
her yıl müstahsil sayısının, katlanmak suretiyle artmasına hizmet edeceklerdir. Kooperatif teşki
lâtının frigorifik tertibatlı arabaları yemlerini ayaklarına götürecek, yetiştirdikleri hayvanları, 
kürkleri alınmak üzere, Erzurum'daki yayım çiftliğinde kurulacak kooperatif debagat tesisine 
getireceklerdir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 109) 
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Böyle bir yatırım eğitimi (hizmet içi eğitim) sistemine dayanan geniş ölçüdeki bir yayım faa
liyeti sayesinde bölgede on yıla kadar, en azından 500 milyon liralık bir istihsal seviyesine ulaşmak 
ve ileriki yıllarda bu çalışmaları çeşitli kürk hayvanlarına teşmil ederek istihsal hacmini çok daha 
büyük ölçülerde genişletmek mümkün olacaktır. Bu sayede büyük bir döviz tasarrufu da sağla
nacaktır. ,öt 

Maddelerin gerekçesi 

Madde 1. —• Kurulan bu müesseselerde idareci ve teknisyen olarak çalışacakların uzman olma
ları gerektiğinden bu amaçla uzman kadroları istenmiştir. 

Madde 2. — Enstitünün ve işletmenin amacı ve çalışma sistemi hakkında gerekçenin genel 
kısmında açıklama yapılmıştır. 

Madde 3. — Enstitünün ve işletmenin faaliyetlerini yürütmek gayesiyle ihtiyaç bulunan döner 
sermaye, Atatürk Üniversitesine tahsis edilmiş bulunan döner sermayeden harcanacaktır. 

Madde 4. — Enstitü ve işletmenin bilimsel ve teknik araştırma ve çalışmaları Ziraat Fakülte
sinin ilgili kürsüleri tarafından yapılacak ve bunun gerektirdiği giderler üniversitece karşıla
nacaktır. 

Madde 5. — Bölgedeki köylerde geniş ölçülerde yapılacak yayım hizmetlerinde çalışmak üzere 
bu enstitüde her yıl yetiştirilecek 300 köylü kızının bakımını ve barmdırılmasını temin için her yıl 
üniversite bütçesine gerekli ödenek konulacaktır. Bu ödenek ile hem kurs gören kızların ihtiyaçları 
ve hem de yurdun diğer giderleri karşılanacaktır. 

Kanun tasarısı bu amaçları gerçekleştirmek üzere hazırlanmıştır. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 26 . 12 . 1969 

Esas No. : 2/54 
Karar No. : 7 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza tevdi edilmiş bulunan, Erzurum Milletvekili Cevat önder ve 9 arkadaşının, 
4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk Üniversitesinde kurula
cak Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk Hayvanları Yetiştirme 
ve Yayım Çiftliği İşletmesi hakkında kanun teklifi, ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tet
kik ve müzakere edildi. 

Gerekçede izah edilen hususlar komisyonumuzca da benimsenmiştir. Ancak, teklifin maddeleri
nin tetkikinde aşağıda izah edeceğimiz gerekçelerle bâzı değişiklikler yapılmıştır. 

Teklifin ikinci maddesi, kanun tekniği bakımından madde hükmünü taşımadığından ve daha 
ziyade gerekçe mahiyetinde olduğundan yeniden kaleme alınması uygun görülmüştür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 109) 



— 5 -

Teklifin 'beşinci maddesi, enstitü atelyelerinde yetiştirilecek kız öğrencilerin enstitüye yakışır 
şekilde giyinmelerini sağlamak amaciyle (yemek) kelimesinden evvel (giyim) kelimesinin ilâvesi 
uygun görülmüştür. 

Teklifin diğer maddeleri ve ekli cetvel aynen kalbul edilmiştir. 

Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

M. Yardımcı 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

İmzada bulunamadı 

Konya 
M. Üstündağ T. 

Sözcü 
Amasya 

8. Aygün 

Çanakkale 
Z. GüUen 

Konya 
Yılmaz öztuna 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Uşak 

Â. Turan 

Çankırı 
Söz hakkım saklıdır 
N. Çelik Yazıcıoğlu 

Niğde 
Söz hakkım mahfuzdur 

İV. Kodamanoğlu 

Ankara 
Mustafa Maden 

İmzada bulunamadı 

Denizli 
S. Arslan 

Nevşeihir 
Hüsamettin Başer 

İmzada bulunamadı 

Bütçe Plân Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No: 2/54 
Karar No: 34 

4.4. 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi gündemine kadar gelen ve fakat Dönemin sona ermesi nedeniyle sonuçlandırıla-
mayıp İçtüzüğün 69 ncu maJddesi gereğince hükümsüz kailıp bu defa Erzurum Milletvekilli Cevat 
Önder ve 9 arkadaşı tarafından yenilenen ve tetkiki hususu Komisyona havale edilen (4926 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk Üniversitesinde kurulacak Tekno
loji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım 
Çiftliği İşletmesi hakkında 'kanun teklifi) ve önhavalesi uyarınca Millî Eğitim Komisyonunun ta
sarı üzerinde düzenlediği rapor Millî Eğitim Bakanı ile Maliye Bakanlığı temsilcisinin katıldığı 
oturumda görüşüldü; 

Üniversite ve yüksek okullarırcıızın kuruluş gayeleri elbette'ki, 'bünyesinde mündemiç türlü bi
lim dallarında öğretini yapmak, memleket hizmetinde görev alacalk 'kişilere çağın gereği olan bil
gi ve görgüleri vermek, geleceğin görevlilerini her yönü ile bilinçli ve güçlü yetiştirmektir. 

Bir üni'versite veya yüksek okul, bu esas görevi yanında yurt kalkınmasında manen ve madde
ten, yetenekleri oranında katkıda bulunmak zorundadır. 

Teklif, Doğu - Anadolu'muzda kurulmuş bulunan Atatürk Üniversitesinin, tamamen halk yara
rınla olarak, kurulduğu bölgenin talbiat şartlarını da dikkate alarak, bölgeye ve dolayısiyle akis
leri tüm 'kalkınmamıza yararlı olacak teşebbüsleri üiıükemmel işler haile getirmek yetiştiricilik ve 
araştırma çalışmalarını ürün verir hale getirmeyi öngörmektedir. 

Şöyle kli, 
Doğu - Anadolu, kışları 7 - 8 ay devam eden, çok kıs'a olan yaz aylarında ise sert yayla ikli« 

minin etkilediği bir bölgemizdir. Tarım tek bir hububata inhisar etmektedir. 
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' Köylünün işgücü bilhassa bu kış aylarında değerlendirilememekte, üretici köylü bu uzun sü
rede tüketici olmaktadır. 

İşte bu nedenle, Üniversite bu problemi hal ve âtıl gücü işgücüne kalbetmek için, bölgede ya
pılan ve fakat ilim ve tekniğin himayesinden yoksun olan halıcılık kiltinıciiUik, ev el sanatları, kürk 
hayvanları ürünleri, dokumacılık ve bunun gibi 'sanatları ihya maksadiyle bir (Teknoloji ve Ev 
Ekonomisi Araştırma ve Yayıto Enstitüsü) ile (Kür'k Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği 
İşietaıesfı) yönetiminde ürün ve sanatlarımızın iç ve dış pazarlarda aranılan mail niteliğine çıkar
mak görevini, üzerine almıştır. 

Teklif, halen Üniversitede mevcut bu kuruluşları mükemmelleştirmek, verimini artırmak için 
gerekli hususların ikmali, gayesiyle hazırlanmıştır. 

Gerekçesinde çok uzun olarak ifade edilen bu yararlı çalışmaların mükemmeliyetini sağlıyacaik 
olan kanun teklifi Komisyonumuzca tüm olarak kabule şayan mütalâa edilmiş ve maddelerin gö
rüşülmesine 'geçilerek, 

1, 3, 4, 6 ve 7 nci maddeler ve bağlı ctetveller teklifteki şekilleriyle aynen, 
2 ve 5 nci maddeler Millî Egitötaı Komisyonunca yapılan değişik şekilleriyle kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kuralım tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başlkanvıekili 
Rlize 

E. Y. Akçal 

Aydın 
M. K. Yılmaz 

Edime 
M. Harmancıoğlu 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

İmziada bulunamadı 

Sözcü 
Ankara 

il/. K. Yılmaz 

Bolu 
H. / . Cop 

E'sklşıeihir 
M. 1. Angı 

İzmir 
T. Orhon 

Kâtip 
Erzurum 

E. Danışman 

Burdur 
N. Yavuzkan 

İstanbul 
0. C. Fersoy 

Manisa 
11. Okçu 

İmzada fouhınamadı 

K 
Zonguldak 

Nedimoğlu 

Ankara 
A. Yalçın 

Çorum 
A. Topçubaşı 

İzmir 
M. Akan 

Maraş 
A. İmamoğlu 
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Hükümetin teklifi 

4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklen
mesi ve Atatürk Üniversitesin
de kurulacak Teknoloji ve Ev 
Ekonomisi Araştırma ve Ya
yım Enstitüsü ile Kürk Hay
vanları Yetiştirme ve Yayım 
Çiftliği İşletmesi hakkında ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Erzurum Ata
türk Üniversitesi Rektörlüğü 
Yayım servisine bağlı olarak 
kurulan «Teknoloji ve Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayım 
Enstitüsü» ile «Kürk Hayvan
ları Yetiştirme ve Yayını Çift
liği İşletmesi» ne aidolmak 
üzere ilişik (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar, 4926 sayılı 
Kanuna bağlı '(1) sayılı cetvele 
eklenmiştir. 

MADDE 2. — Enstitünün 
amacı, Türk halıcılığını ve ki
limciliğini, kürkçülük, derici
lik, örgü ve dokumacılık ve her 
türlü köylü el sanatını bölge 
içerisinde geniş ölçüde yaymak 
suretiyle köylünün boş kalan 
işgücünü değerlendirmek, köy
lüyü yardımcı gelir kaynakla
rına kavuşturmak bu amaçla 
uygulayıcı nitelikte eğitim ve 
öğretim yapmak ve bölgenin ik-
tisaden kalkınmasını sağlamak
tır. 

İşletmenin amacı ise, kürk 
hayvancılığına elverişli bulu
nan bu bölgede, kürk hayvan
ları yetiştiriciliğini teşfcüâtlı 
bir şekilde köylere yaymak, bu 
suretle bölge köylüsüne yar
dımcı gelir kaynağı sağlamak
tır. 

MADDE 3. — Enstitünün 
ve işletmenin faaliyetlerini yü
rütmek aımaciyle, 6990 sayılı 
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Millî Eğitim Komisyonunun 

değiştirişi 

4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklen
mesi ve Atatürk Üniversitesin
de kurulacak Teknoloji ve Ev 
Ekonomisi Araştırma ve Ya
yım Enstitüsü ile Kürk Hay
vanları Yetiştirme ve Yayım 
Çiftliği İşletmesi hakkında ka

nun teklifi 

MADDE 1. — Teklifin bi
rinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Teknoloji ve 
Ev Ekonomisi Araştırma ve 
Yayım Enstitüsü «Halıcılık, 
kilimcilik, kürkçülük, dericilik, 
örgü, dokumacüık ve her çeşit 
köy el sanatları» alanlarında; 
«Kürk Hayvanları Yetiştirime 
ve Yayım Çiftliği İşletmesi» ise 
kürk hayvanları yetiştirme ve 
ıslahı konusunda; araştırma 
yetiştirme ve özellikle köye 
yönelmiş yayım hizmetleri ya
par. 

MADDE 3. — Teklifin 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Bütçe Plân Komisyonunun ka
bul ettiği metlin 

4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenme
si ve Atatürk Üniversitesinde 
kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayım 
Enstitüsü ile Kürk Hayvanları 
Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İş
letmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. -r- Teklifin 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millî Eğitim 
Komisyonunun 2 nci maddesi 
aynen kabul edümiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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Hükümetin teklifi 

Kanunun 10 neu maddesiyle 
üniversite için kabili edilen 
'döner sermayeden gerekli mik
tar 'ayrılır. 

MADDE 4. — Enstitünün 
ve işletmenin bilimsel ve tek
nik araştırma ve çalışmaları, 
Ziraat Fakültesinin ilgili kür
süleri tarafından yapılır. 

MADDE 5. — Enstitü atöl
yelerinde yetiştirileceklerin ye
tişme Çevrelerindeki yemek, 
yatma, tedavi ve 'her türlü yurt 
giderleri Enstitü tarafından 
karşılanır ve ıbu amaçla her yıl 
bütçeye gerekli ödenek konur. 

MADDE 6. — Bu kanun 
yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 7. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

21 . 4 . 1960 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
8. öztürk 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Devlet Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 
Adalet Bakanı 

H. Dinçer 
Millî Savunma Bakanı 

A. TopaloğİM 
İçişleri Bakanı 

F. Sükan 
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Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi 

MADDE 4. — Teklifin 
dördüncü maddesi aynen ka-
fbul edilmiştir. 

MADDE 5. — Enstitü aıtel-
yelerinde yetiştirileceklerin gi-
yim^ yemek, yatma, tedavi ve 
her türlü yurt giderleri ensti
tü tarafından karşılanır ve bu 
amaçla her yıl bütçeye gerekli 
ödenek konur. 

MADDE 6. — Teklifin altın
cı maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Teklifin ye
dinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Bütçe Plân .Komisyonunun ka
bul ettiği metin 

MADDE 4. — Teklifin 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Millî Eğitim 
Komisyonunun 5 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Teklifin 6 
ncı madesi aynen kabul edil
miştir. 

•MADDE 7. — Teklifin 7 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Dışişleri Bakanı V. 
8. T. Müftüoğlu 
Maliye Babanı 

C. Bilgetıan 
Millî Eğitim Bakanı 

t. Ertem 
Bayındırlık Bakanı 

O. Alp 
Ticaret Bakanı 

A. Türkel 
Sağlık ve Sosyal Yar. Bakanı 

V. Â. Özkan 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

N. Menteşe 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Ulaştırma Bakanı V, 
H. Atabeyli 

'Çalışma Bakamı 
T. Toker 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Enerji ve Taibiî Kay. Bakamı V. 
8. öztürk 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. Kürşad 

İmar ve İskân Bakanı 
B. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakam 
8. Kütç 
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Hükümetin teklifine bağh cetvel 

(1) SAYILI CETVEL 

Aylık 
D. G-örevin adı Sayı tutarı 

Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve 
Yayım Enstitüsü 

2 Enstitü Müdürü ((Uzmanlık yeri) 1 1750 
4 

6 
9 
9 

11 
12 

3 
4 
6 
9 
9 

11 

Enstitü Müdür Yardımcısı 
(Uzmanlık yeri) 
Sayman 
Muhasebe Memuru 
Ayniyat ve Ambar Memuru 
Memur 
Memur 

Kürk Hayvanları Yetiştirme ve 
Çiftliği İşletmesi 

İşletme Müdürü (Uzmanlık yeri) 
Teknisyen (Uzmanlık yeri) 
Sayman 
Ayniyat ve Ambar Memuru 
Muhasebe Memuru 
Memur 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 250 
950 
600 
600 
450 
400 

Yayım 

1 
2 
1 
1 
1 
2 

1 500 
1 250 

950 
600 
600 
450 

Cetveller 
Kanun teklifine bağlı (1) sayılı cetvel ay

nen kabul edilmiştir. 
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Dönem 
Toplantı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 1 0 9 ^ I H C İ ö k 

Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve 9 arkadaşının, 4926 sayılı Ka
nuna bağlı (1) saydı cetvele Kadrolar eklenmesi ve Atatürk Üniversi
tesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım 
Enstitüsü ile Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşletmesi 

hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (2 /54) 

Bütçe Plân Ktandsyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/54 
Karar No. : 72 

18 . 12 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Birinci toplantı yılı içinde görüşülerek karara bağlanan «Erzurum Milletvekili Cevat Önder 
ve 9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği) İşletmesi hakkında kanun teklifi» bu toplantı yılın
da yeniden benimsenmek üzere komisyonumuza gönderilmiştir. S. Sayısı 109 olan rapor komis
yonumuzca 'aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan 
Rize 

E. Akçal 

Ankara 
H. T. Toker 

Elâzığ 
Ö. F. S anaç 

Manisa 
H. Okçu 

Başkan V. 
İçel 

C. Okyayuz 

Ankara 
A. Yalçın 

İstanbul 
0. C. Fersoy 

Manisa 
M. Erten 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
C. Yorulmaz 

İzmir 
A. N. Erdem 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Kâtip 
Erzurum 

h\ Danışman 

Bolu. 
. H. 1. Cop 

Kars 
K. Okyay 

Niğde 
M. N. Çerezci 

Adıyaman 
Y. Z. Yılmaz 

Çorum 
A. Topçuba§ı 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Sakarya 
N. Bayar 

Ankara 
H. Balan 

Denizli 
H. Oral 

Malatya 
H. Gökçe 

Samsun 
/. Kılıç 

Tokat Trabzon Zonguldak Zonguldak 
1. H. Balcı A. R. Üzuner S. T. Müftüoğlu K. Nedimoğlu 





TZZU : 2 MİLLET MECLÎSİ S. Sayısı : | 0 9 a 2 Ü C İ e k 

Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve 9 arkadaşının, 4926 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk Üniver
sitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım 
Enstitüsü ile Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşletmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 

raporları (2 /54) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

•Seçim döneminin sona ermesi dolayısiyle sonuçlasndırılamıayıp İçtüzüğün 69 ncu maddesi ge
reğince hıiiMiımısüz kalan ve liısıtenin 1/685 numarasında kayıtlı bulunan 4826 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve AtatürkÜniversiitesdınde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk Hayvanları Yetiştirime ve Yayım Çiftliği İşlet
mesi hakkındaki kanun tasarısının tekrar görüşülmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
i24 . 10 . 1969' 

Erzurum Milletvekili Erzurum Milletvekili Erzurum Senatörü Konya Milletvekili 
C. Önder R. Cinisli M. E. Somunoğlu 1. E. KıUçoğlu 

Erzurum Milletvekili Erzurum Milletvekili Konya Milletvekili Erzurum Senatörü 
N. Gacıroğlu R. Danışman E. Sükan O. Alihocagil 

.Çorum Milletvekili Eaızuruim MMiettvıdkliilJi 
A. Güler 8. Araş 

T. C. 
Başbakanlık 8.5. 1969 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71-866/3304 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 21 . 4 . 1909 tarihinde kararlaştırılan «4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele kad
rolar eklenmesi ve Atatürk üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve 
Yayım Enstitüsü ile Kürk Hayvanları yetiştirme ve Yayım Çiftliği işletmesi hakkında'kanun ta
sarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Oereğindn yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım 
Enstitüsü 

Atatürk Üniversitesinin kurulmuş bulunduğu Doğu - Anadolu bölgesinde, uzun kışların da te
siri ile bilhassa köylüler 7 - 8 ay işsiz kalmaya mahkûmdurlar. Yaz aylarında da, sert yayla ik-
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liımi çeşitli ziraata elverişli bulunimadığınidan, köylü ailelerimde iş güdümü yine tam olarak değer-
lenldinmek mümkün olamamaktadır. 

Bu sebepledir ki, bölgedeki bu âtıl iş gücünü değeıılenidiıimek çok öneimli ve baş bir problem 
olarak karşımıza çıkmaktaldır. Bu problemin hal i için de halikı çok fakir ve sermayeden mahrum 
bulunduğu için, büyük yatırımlar yapmalk kudretinde olmıyam bu bölgede, köylü fertlerin aile 
hayatı içerisıinide boş zamanlarını değerlendirtmeye hizmet edecek köylü el sanatlarını ele almak 
en doğru bir tedbir oltacaktır. Bu amaçla yurdumuzun geleneksel sanatı olan ve bugün refah se
viyesi yükselmiş Avrupa pazarlariinlda çıok aranan, sanat değeri her ba'kumdan yüksek eski Türk 
'halıcılığını ve kilimciliğini ihya ederek birinci ptâmda ele almak ve ileride bu çalışmaları derici
lik, kürkçülük, örime ve dokumacılık ve saire gibi köy el sanatları alanlarına teşmil eylemek ta-
kibedilmesi en faydalı ve verimli bir yol olacaktır. Çünlkü, bu suretle aynı za-manıda bölgede bam-
ımaıdide olarak bol bir şekilde istihsal edilmekte olan yünü ve soğuk iklimde çok elverişli bir şe
kilde yetiştirilecek kürk hayvanları mahsullerini de yerinde işlemek ve değerlendinmek imkânları 
hâsıl olacaktır. 

Böyle bir teşebbüste başarıya ulaşabilmek içil meseleyi bütünüyle ele almak ve çalışmaları 
birbirini tamamlıyan üç safhada yürütmek lâzımıdır. 

1. Bugün! sioyisuzlaşlmaya yüz tutmuş bulunan inakçılığımızı, dünyaca' istenen ve rağbet gören 
<eski üstün seviyesine eriştirecek teknik ve estetik araştırnıalanda bulunmak. 

'2. Bu ar aştırmalar sonucu olarak elide edilecek bilgiyi geniş bir ölçüde olmak üzere köylü 
•ailelere intikal ettirmek, 

3. Köylerido istihsalin inkişafını ve mamulle in sürümünü emniyet altına alacak imkân yara
tıcı, koruyucu ve kontrol edici bir teşkilât vücuda 'getînmieık. 

Bu hizmetlerden birincisi bugün Ziraat Fakültesi Ev Ekonomilü ve Köylü El Sanatları Kürsü
süne e ele alınmış ve yürütülmesine çalışılmaktadır. 

Faaliyetin ikinci safhasını yürütebilmek için, yani köylülerimizin halıcılık ve diğer köylü el 
sanatlarında yetiştirilmesini sağlı yabilnıek için Teknoloji ve Ev Ekonomisi Enstitüsü atelyeleri ve 
yurt binasiyle kuralmıuştur. 

Ancak daimî surette faaliyette bulunacak böyle bir yayım merkezinde köylü gençlerin el sanat
ları ve gerek diğer kültür sahalarında sürekli bir şekilde yetiştirilip köylere gönderilmesi ve köy
lerde de desteklenerek ve daimî bir kontrola tabi tutularak teşkilâtlı bir şekilde çalıştırılmaları sa
yesinde köylü el sanatlarının bölgede lâyıkiyle gelişmesi ve önemli bir kalkınma unsuru haline gel
mesi mümkün olacaktır. Şimdiye kadarki tecrübeler, geçici kursların ve yarım tedbirlerin bu ba
kımdan bir fayda temin eyliyemediğini ve bu yoldaki emek ve masrafların boşa gittiğini bize gös
termiştir. 

Atatürk Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olan bu müessesede her yıl muayyen istihsal üni
teleri halinde teşkilâtlandırılacak köylerden toplanacak 300 kız yatılı olarak 9 ay eğitim görecek
tir. Bu suretle bu gençler hem halı, kilim ve diğer köylü el sanatlarında usta olarak yetiştirilecek 
ve hem de Fakültenin Ev Ekonomisi ve Köyü El Sanatları Kürsüsündeki elemanların yardımı ile 
genel kültürleri (sağlık, besleme, giyim, ev ekonomisi ve idaresi, çocuk bakımı, okuma - yazma, 
linyit ocakları kullanma v. s.) kuvvetlendirilecektir. 

Enstitüden usta olarak çıkacak ve köylerinde müstahsil ve parasız daimî kursiyer vazifesi gö
recek genç kızlar, tezgâhları ile birlikte birer kooperatif hisse senedine de sahibolarak yine merke
zin ve teşkilâtın kontrolü altında çalışacaklar. Köylerine gittiklerinde her biri yanlarında ayrıca 
ikişer veya üçer kız daha yetiştirecektir. 

Her yıl 300 kızın köylerde yetiştireceği kızları da hesabedecek olursak bölgede yalnız bu ya
yım merkezinin faaliyeti sayesinde 10 yıl sonra tahminen 50 000 tezgâh meydana gelecektir. Bun
lar 300 er tezgâhlık üniteler halinde kooperatifin daimî kontrolü altında, malzemeleri ayaklarına 
götürülecek ve mamulleri, ilıracedilmek üzere, kooperatif merkezlerinde toplanarak çalışacaktır. 

Her bir köy ailesi tezgâhında bir yıl zarfında yalnız 10 m2 halı dokunduğunu kabul etsek, bu 

Millet Medlisi (S. Sayısı : 109 a 2 nci ek) 
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sayede her bir müstahsilin eline emek karşılığı olarak 2 000 liradan bölgeye, faaliyetin hacmi bu 
seviyede kaldığı farz edildiği takdirde, her yıl 150 milyon lira işçilik ve memlekete de 250 milyon 
lira döviz girmiş olacaktır. 

Bunun içindir ki, diğer memleketler, bu gibi teknik eğitim ve yayım sistemlerine çok önem ver
mektedir. Meselâ İtalya, buniarın bugün 300 ü bulan sayılarını bine çıkarmak için plânlar hazırla
maktadır. Biz de bu müesseselerin ilkine Erzurum'da başlamakla çok hayırlı bir işe teşebbüs et
miş oluyoruz. 

Bu Enstitünün Erzurum'da b'ölgc kalkınmasını hedef tutarak başka bir sistemde kurulmuş bu
lunan ve araştırma, yetiştirme yayım gibi, birbirine denk olması lâzım gelen, 3 faaliyet kolundan 
kurulan Atatürk Üniversitesinin yayım kolu ihtiyaçlarını karşılamak üzere Üniversitenin Yayım 
Servisine bağlı olarak kurulması Üniversitenin araştırma ve öğretim faaliyet kollariyle işbirliği
nin ahenkli bir şekilde sağlanmasını ve Üniversite elemanlarından doğrudan doğruya faydalanmayı 
mümkün kılması bakımlarından çok lüzumludur. 

Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği isletmesi : 
Fakir Doğu - Anadolu Bölgesinde 8 - 1 0 nüfuslu köylü ailelerinin çoğunda yıllık gelir 2 - 3 bin 

lirayı geçmemektedir. Toprakları dar ve kısırlaşmış olduktan başka, uzun kışları ve pek kısa sü
ren ziraat mevsimi dolayısiyle çeşitli ziraate de elverişli bulunmayan ve aynı zamanda büyük ser
maye yatırımlarından mahrum bulunan bu bölge halkı için, daha çok el emeği mahsulü olarak 
meydana gelecek olan kürk hayvancılığı, çok önemli bir yan gelir ve doılayısiyle bölge için bir 
refah kaynağı olacaktır. Bu suretle bölge için bir felâket manzarası gösteren sert ve uzun kışlı 
iklimi bir nimet ve servet kaynağı haline çevirmek mümkün olacaktır. 

Bu iş için, dünya piyasasında büyük bir değer taşıyan (tanesi dünya piyasasında 500, İstan
bul piyasasında 800 Tl. sı) vizonculuktan başlıyarak çalışmaları, zamanın modasına göre, bölgede 
en yüksek kalitede yabani olarak yetişmekte olarak yetişmekte olan sansar, susamuru ve saireye 
geçmek suretiyle yürütme yolu takibedilecektir. 

Vizon her defasında 4 - 5 tane olmak üzere, yılda iki doğum yapmakta ve Erzurum'un sert ik
limi doılayısiyle, Kanada'da olduğu gibi her iki neslin de kürkünden istifade etmek mümkün ola
caktır. 

Hem bölgede hızla geniş istihsale geçebilmek ve hem de yapılan yatırımlardan ve kullanılan 
yüksek ücretli kadrolardan tam randıman alabilmek için, işe büyük bir damızlık materyaliyle gi
rişmek lâzımdır. Bu sebeple yetiştirme ve yayım çiftliğinde 1 000 dişi ve 250 erkek damızlık ile 
çalışmalara başlanacaktır. 

G-eniş ölçüde yayım faaliyeti için de, her yıl için toplu bir istihsal çevresinden seçilecek köylü 
gençler bu yayım, çiftliğine getirilecek ve bu gençler normal yevmiyeleri ile bu çiftlikte bir yıl ça
lışarak hem sanatı öğrenecekler ve hem de biriken paraları ile, kurulacak kooperatifin bir üyesi 
olarak, köylerine giderken damızlık hayvanlarını ve gerekli malzemeyi birlikte •götüreceklerdir. 
Bu gençler köylerinde yanlarına yardımcı olarak alacakları diğer gençleri de yetiştirmek suretiyle 
her yıl müstahsil sayısının, katlanmak suretiyle artmasına hizmet edeceklerdir. Kooperatif teşkilâ
tının frigorifik tertibatlı arabaları yemlerini ayaklarına götürecek, yetiştirdikleri hayvanları, 
kürkleri alınmak üzere, Erzurum'daki Yayım Çiftliğinde kurulacak kooperatif debagat tesisine ge
tireceklerdir. 

Böyle bir yatırım eğitimi (hizmet içi eğitim) sistemine dayanan geniş ölçüdeki bir yayım faali
yeti sayesinde bölgede on yıla kadar, en azından 500 milyon liralık bir istihsal seviyesine ulaşmak 
ve ilcriki yıllarda bu çalışmaları çeşitli kürk hayvanlarına teşmil ederek istihsal hacmini çok daha 
büyük ölçülerde genişletmek mümkün olacaktır. Bu sayede büyük bir döviz tasarrufu da sağlana
caktır. 

Millet Medlisi (S. Sayısı : 109 «, 2 nei ek) 
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Maddelerin gerekçesi 
Madde 1. — Kurulan bu müesseselerde idareci ve teknisyen olarak çalışacakların uzman olma

ları gerektiğinden bu amaçla uzman kadroları istenmiştir. 
Madde 2. — Enstitünün ve işletmenin amacı ve çalışma sistemi hakkında gerekçenin genel kıs

mında açıklama yapılmıştır. 
Madde 3. — Enstitünün ve işletmenin faaliyetlerini yürütmek gayesiyle ihtiyaç bulunan dö

ner sermaye, Atatürk Üniversitesine tahsis edilmiş bulunan döner sermayeden harcanacaktır. 
Madde 4. — Enstitü ve işletmenin bilimsel ve teknik araştırma ve çalışmaları Ziraat Fakülte

sinin ilgili kürsüleri tarafından yapılacak ve bunun gerektirdiği giderler üniversitece karşılana
caktır. 

Madde 5. — Bölgedeki köylerde geniş ölçülerde yapılacak yayım hizmetlerinde çalışmak üzere 
bu enstitüde her yıl yetiştirilecek 300 köylü kızının bakımını ve barın dırılmasmı temin için her 
yıl üniversite bütçesine gerekli ödenek konulacaktır. Bu ödenek ile hem kurs gören kızların ihti
yaçları ve hem de yurdun diğer giderleri karşılanacaktır. 

Kanun tasarısı bu amaçları gerçekleştirmek üzere hazırlanmıştır. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 2/54 
Karar No. : 7 

26 . 12 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza tevdi edilmiş bulunan Erzurum Milletvekili Cevat önder ve 9 arkadaşının, 
4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk Üniversitesinde kurula
cak Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk Hayvanları Yetiştirme ve 
Yayım Çiftliği işletmesi hakkında kanun teklifi, ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik 
ve müzakere edildi. 

Gerekçede izah edilen hususlar Komisyonumuzca da benimsenmiştir. Ancak, teklifin maddele
rinin tetkikinde aşağıda izah edeceğimiz gerekçelerle bâzı değişiklikler yapılmıştır. 

Teklifin ikinci maddesi kanun tekniği bakımından madde hükmünü taşımadığından ve daha 
ziyade gerekçe mahiyetinde olduğundan yeniden kaleme alınması uygun görülmüştür. 

Teklifin beşinci maddesi, enstitü atelyelerinde yetiştirilecek kız öğrencilerin enstitüye yakışır 
şekilde giyinmelerini sağlamak amacı ile (yemek) kelimesinden evvel (giyim) kelimesinin ilâvesi 
uygun görülmüştür. 

Teklifin diğer maddeleri ve ekli cetvel aynen kabul edilmiştir. 
Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
istanbul 

M. Yardımcı 

Balıkesir 
C. Bilgehan 

ada bulunamadı. 
Konya 

M. Ustündağ 

Sözcü 
Amasya 

8. Aygün 

Çanakkale 
Z. Gülsen 

Konya 
T. Y. öztuna 

imzada bulunamadı. 

Millet Medlisi (S 

Kâtip 
Uşak 

A. Turan 

Çankırı 
Söz hakkım saklıdır. 

İV. Ç. Yazıcıoğlu 
Niğde 

Söz hakkım mahfuzdur. 
İV. Kodamanoğlu 

Sayısı : 109 a 2 nci ek) 

Ankara 
M. Maden 

imzada bulunamadı 
.Denizli 

S. Arslan 

Nevşehir 
H. Başer 

imzada bulunamadı. 
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(Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 13 . 8 . 1971 

Esas No. : 2/54 
Karar No. : 109 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi 2 nci Dönem toplantılarında gündeme alman ve falkat dönemin sona ermesi nede
niyle İçtüzüğün 69 ncu maddesi uyarınca Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve «9» arkadaşı 
tarafından yenilenerek 9 . 12 . 1970 tarikinde Komisyonumuza havale buyurulan ve üzerinde ge
rekli görüşme yapılarak Komisyonumuzun 4 . 4 . 1970 tarih, 2/54'esas, 34 karar numarasını hâmil 
raporu ile Genel Kurula sunulan ve «109» sıra! sayısı alarak Genel Kurul gündemine ithal edilen 
(Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve 9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele 
ıkadrolar eklenmesi ve Atatürk Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma 
ve Yayım Enstitüsü ile Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşletmesi hakkında kanun 
teklifi), teklifte kurulmaları öngörülen işletme ve enstitülere gerekli görülen personel kadrolarının 
tahsisi için 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasını hükme bağlıyan 
1 nci madde metni ile bu madde metnine paralel teklif başlığının 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ile bu kanunu değiştiren 1327 sayılı Kanun ve 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun, per
sonel kadrolarının tesbit ve tevziine ilişkin hükümlerine aykırılıkları nedeniyle, Genel Kurulun 
18 . 1 . 1971 tarihli 37 nci Birleşiminde, Komisyonumuzca, yeniden görüşülmek üzere iadesi tale-
bedilen ve Genel Kurulca kabul edilen bu talep muvacehesinde, söz konusu kanun teklifi, 

Maliye Bakanlığı temsilcileriyle, Atatürk Üniversitesi yetkilisinin katıldığı birleşimde görü
şüldü. 

Malûmları olduğu üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bunu tadil eden 1327 sayılı 
Kanunun kadrolara ilişkin hükümleri, kuruluşların kadrolarının her yıl Bütçe kanunlarına bağlı 
olarak tesbit edileceğini, bütçelerin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulacak kuruluşların ise 
kadro ihtiyaçlarını «Torba kadro» adı ile ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere rezerve olarak 
Başbakanlık emrinde bulunan kadrolardan teminini öngörmektedir. 

Komisyonumuz, kanun teklifinin tümünü, bağlı gerekçesi muvacehesinde ve önceki görüşünü 
tekrarlıyarak kabule şayan mütalâa etmiş, yukar la özet olarak arz edilen kadro tahsisinde uyul
ması gerekli zorunluk nedeniyle, kanun başlığı ile 1 nci madde metninde geçen kadrolarla ilgili 
ibareleri çıkarmış, 

Kuruluşların amaçlarını tesbit eden 2 nci madde, madde muhtevası redakte edilerek, 1 nci mad
de metnine ithal edilmek ve dolayısiyle 1 ve 2 nci maddeler bir madde halinde ve 1 nci madde 
olarak, 

Teklifin 3 ve 4 ncü maddeleri, 2 nci maddenin metinden çıkarılışı nedeniyle 2 ve 3 ncü madde 
olarak aynen, 

Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişi olan 5 nci madde, madde numarası değiştirilerek 4 ncü 
madde olarak aynen, 

Teklifin yürürlük ve yürütme maddeleri olan 6 ve 7 nci maddeleri ise madde numaraları de
ğiştirilerek 5 ve 6 nci madde olarak aynen kabul edilmiş. 

Kanun teklifine bağlı (1) sayılı cetvel çıkarılmıştır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 109 « 2 nci ek) 
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Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve G-enel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkanvekili 
İçel 

C. Okyayuz 

Ankara 
A. Yalçın 

İmzada bulunamadı 

Eskişehir 
1. Angı 

Niğde 
N.Çerezci 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
C. Yorulmaz 

Hatay 
H. Özkan 

Tokat 
İ. H. Balcı 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Erzurum 

B. Danışman 

Burdur 
N. Yavuzkan 

Malatya 
Söz hakkım mahfuzdur 

H. Gökçe 

Trabzon 
A. Şener 

Ankara 
JET. Balan 

Denizli 
II. Oral 

Maraş 
A. hnamoğlu 

Trabzon 
A. E. Uzuner 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 109 & 2 nci ek) 
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Erzurum Milletvekili Cevat 
Önder ve 9 arkadaşının teklifi 

4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenme
si ve Atatürk Üniversitesinde 
kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayım 
Enstitüsü ile Kürk, Hayvanları 
Yetiştirme ve Yayım Çiftliği 

İşletmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Erzurum Ata
türk Üniversitesi Rektörlüğü 
Yayım Servisime bağlı olarak 
kurulan «Teknoloji ve Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayım 
Enstitüsü» ile «Kürk Hayvan
ları Yetiştirme ve Yayım Çift
liği İşletmesi» ne aidolmak üze
re ilişik (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar, 4926 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvele 
lemmiştir. 

MAiDDE 2. — Enstitünün 
amacı, 'Türk halıcılığını ve ki
limciliğini, kürkçülük, derici
lik, örgü ve dokumacılık ve 
her türlü köylü el sanatını böl
ge içerisinde geniş ölçüde yay
mak suretiyle köylünün boş ka
lan işgücünü değerlendirmek, 
köylüyü yardımcı gelir kay
naklarına kavuşturmak bu 
amaçla uygulayıcı nitelikte 
eğitim ve öğretim yapmak ve 
bölgenin iıktisaden kalkınma
sını sağlamak. 

Milî Eğitim Komisyonunun ı Bütçe Plân Komisyonunun de-
değiştirdşi ğisjtirişi 

4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele kadrolar eklenme
si ve Atatürk Üniversitesinde 
kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayım 
Enstitüsü ile Kürk Hayvanları 
Yetiştirme ve Yayım Çiftliği 
İşletmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Teklifin birin
ci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Teknoloji ve 
Ev Ekonomisi Araştırma ve 
Yayım Enstitüsü «Halıcılık, 
kilimcilik, kürkçülük, dericilik, 
örgü, dokumacılık ve her çeşit 
köy el- sanatları» alanlarında; 
«Kürk Hayvanlları Yetiştirme 
ve Yayım Çiftliği İşletmesi» ise 
kürk hayvanları yetiştirme ve 
ıslahı konusunda; araştırma, 
yetiştirme ve özellikle köye 
yönelmiş yayım hizmetleri ya
par. 

Atatürk Üniversitesinde kurula
cak Teknoloji ve Ev Ekonomi
si Araştırtna ve Yayım Enstitü
sü ile Kürk Hayvanları Yetiş
tirme ve Yayım Çiftliği İşletme

si hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Erzurum Ata
türk Üniversitesi Rektörlüğü 
Yayım Servisine bağlı olarak 
kurulan «Teknoloji ve Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayım 
Enstitüsü» ile «Kürk Hayvan
ları Yetiştirme ve Yayım Çift
liği İşletmesi» nin amaçları 
şunlardır: 

Erzurum Atatürk Üniversite
si Rektörlüğü Yayım Servisine 
bağlı olarak kurulan: 

A) Teknoloji ve Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayım 
Enstitüsü -«Halıcılık, kilimci
lik, kürkçülük, dericilik, örgü, 
dokumacılık ve her çeşit köy el 
sanatları» alanlarında; 

B) Kürk Hayvanları Ye
tiştirme ve Yayım Çiftliği İş
letmesi ise kürk hayvanları 
yetiştirme ve ıslahı konusunda; 

Araştırma, yetiştirme ve özel
likle köye yönelmiş yayım hiz
metleri yapar. 

Millet Malis i (S. Sayısı : 109' ,a 2 nci ek) 
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Erzurum Milletvekili Oevat 
Önder ve 9 arkadaşının teklifi 

İşletmenin amacı ise, kürk 
hayvancılığına elverişli bulu
nan bu bölgede, kürk hayvan
ları yetiştiriciliğini teşkilâtlı 
bir şekilde köylere yaymak, bu 
suretle bölge köylüsüne yar
dımcı gelir kaynağı sağlamak
tır. 

MADDE 3. — Enstitünün ve 
işletmenin faaliyetlerini yürüt
mek amaciyle, 6990 sayılı Ka
nunun 10 ncu maddesiyle üni
versite için kabul edilen döner 
sermayeden gerekli miktar ay
rılır. 

MADDE 4. — Enstitünün ve 
işletmenin bilimsel ve teknik 
araştırma ve çalışmaları, Zi
raat Fakültesinin ilgili kürsü
leri tarafından yapılır. 

MADDE 5..— Enstitü atöl
yelerinde yetiştirileceklerin ye
tişme devr elerindeki yemek, 
yatma, tedavi ve her türlü yurt 
giderleri enstitü tarafından 
karşılanır ve bu amaçla her yıl 
bütçeye gerekli ödenek ko
nur. 

MADDE 6. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu 
Balkanlar Kurulu yürütür. 

21 . 4 . 1969 

'Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi 

MADDE 3. — Teklifin üçün
cü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Teklifin dör-
düneü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

-MADDE 5. — Enstitü atöl
yelerinde yetiştirileceklerin gi
yim, yemek, yatmak te
davi ve her türlü yurt gider
leri enstitüsü tarafından karşı
lanır ve bu amaçla her yıl büt
çeye gerekli ödenek konur. 

•MADDE 6. — Teklifin altın
cı maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Teklifin ye
dinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

3 Medlisi (S. Sayısı : 109 a 2 

Bütçe Plân Komisyonunun de
ğiştirişi 

MADDE 2. — Teklifin 3 ncü 
maddesi 2 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 4 ncü 
maddesi 3 ncü maddeler olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millî Eğitim 
Komisyonunun 5 nci maddesi 
4 ncü madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Teklifin 6 nci 
maddesi 5 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Teklifin 7 nci 
maddesi 6 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

nci ek) 



(Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve 9 arkadaşının tekli li 

Devlet Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Dışişleri Bakanı V. 
8. T. Müftüoğlu 

Maliye Bakanı 
C. Bügehan 

Millî Eğitim Bakanı 
İ. Ertem 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Güm. ve Tekel Bakanı 
İV. Menteşe 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Ulaştırma Bakanı V. 
E. Atabeyli 

Çalışma Bakanı 
T. Toker 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

En. ve Tab. Kay. Balkanı V. 
S. Öztürk 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. Kürşad 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 
Köy İşleri B. 

S. Kılıç 

D. 

2 
4 

6 
9 
9 

11 
12 

(1) SAYILI CETVEL 

Görevin adı 
Aylık 

Sayı tutarı 

Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve 
Yayım Enstitüsü 

Ensititü Müdürü (Uzmanlık yeri) 
Enstitü Müdür Yardımcısı 
(Uzmanlık yeri) 
Sayman 
Muhasebe Meramım 
Ayniyat ve Amibar Memuru 
M omur 

1 760 

1 250 
950 
•600 
600 
450 
400 

Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım 
Çiftliği İşletmesi 

3 
4 
6 
9 
9 

11 

İşletme Müıdünü (Uzunanhk yeri) 
Teknisyen (Uzmanlık yeri) 
Sayman 
Ayniyat ve Amibar Memuru 
Muhasebe Memuru 
Memur 

1 
2 
1 
1 
1 
2 

''Bütçe Plân Komisyonu değiştirisine 
cetvel) 

1 500 
,1 250 

950 
600 
600 
450 

bağlı 

Kamun teiMJiıfkue bağlı (1) sıayılı Getrdi çıka-
rulimışttur. 

Millet Medisi (S. Sayısı : 109 a 2 nci ek) 





Dönem : 3 
Toplantı : 3 

MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : I ftÛ £ 0 f l C Ü ö k 

Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve 9 arkadaşının, 4926 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve 
Yayım Enstitüsü ile Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği 
İşletmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komis

yonları raporları (2 /54) 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/54 
Karar No. : 118 

3 . 12 . 1971 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 

İkinci toplantı yılı içinde görüşülerek karara 'bağlanan «Erzurum MiHetvekili Cevat Önder ve 
9 arkadaşının 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk Üniversitesinde 
kurulacak 'Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk Hayvaniları yetiş
tirme ve Yayım Çiftliği işletmesi nakkumda kanun teMifi» bu toplantı yılında yeniden 'beniımsemmelk 
üzere Kotaıjsiyonuımufza gönderilmiştir. ;S. Sayısı 109 olan rapor Komisyonumuzca aynen benimseın-
ımiştir. 

Genel Kurulun tasvibine «aunıülmıak üzere Yüksek Başkanlığa sıunulmıuştur. 
Başkan 

Balıkesir 
C. Bilgehan 

Amasya 
S. Aygün 

Hatay 
H. Özkan 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

İmza'da bulunamadı 
Niğde 

N. Kodamanoğlu 

Başkanvekili 
Niğde 

N. Çerezci 
İmzada bulunamadı 

Ankara 
T. Toker 

İmzada 'bulunamadı 
İzmir 

K. önder 

Malatya 
M. Kaftan 

Sivas 
E. Kangal 

K 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Aydın 
N. Menteşe 

Kars 
K. ökyay 

İmzada bulunamadı 
Malatya 

A. Karaarslan 

Trabzon 
E. Dikmen 

Zonguldak 
. Nedimoğlu 

Afyan K. 
H. Hamamcıoğlu 

İmzada bulunamadı 
Diyarbakır 

S. 'Savcı 

Konya 
N. Kalaycıoğlu 

İmaalda bulunamadı 
Manisa 

H. Okçu 

Trabzon 
A. R. TJzuner 





Dönem : 3 / • * I 
Toplana 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 / I 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 

(Millet Meclisi : 1/595; Cumhuriyet Senatosu : 1/51) 

(Nbt : C. Senatosu S. ISayısı : ©0) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 5 . 2 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 267 -1/51 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

îlgi : 20 . 1 . 1972 gün ve 177 sayılı yazınız : 
11971 yılı [Bütçe (Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının, 

Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet 'Senatosu Genel Kurulunun 
4 . 2 . 1972 tarihli 28 nci (Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, ıdosya ilişikte gön
derilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
(Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
C. ISenatosu Başkanı 

Açık ıoy neticesi : 116 

Kahul : 114 
Ret : ' 1 
Çekinser : 1 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 7 . 2 . 1972 

Esas No. : 1/595 
No. : 221 

Millet Meclisi (Başkanlığına 

'Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 2 . Ü972 tarihli 28 nci Birleşiminde aynen kalbul 
efdilen «1971 yılı Bütçe Kan/ununa bağlı cetvellerde ^değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı» ve (Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte ıgönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma 'Komisyonu Başkanı 
(Balıkesir Mill'etvekili 

Cihat Bilgehan 




