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DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığınca hazırlaman ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 24.11.1981 tarihinde karar
laştırılan «TC Ziraat Bankasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Olan Bir Kısım Borçlarının Hazi
neden )ve Bazı Kuruluşlardan Olan Alacakları Karşılığında Tahkim Edilmesi Hakkında Kanun Tasarısı»
fle gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir.:
Gereğmi emirferinearz ederim.
Bülend ULUSU

TC ZİRAAT BANKASININ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA OLAN BİR KISIM
BORÇLARININ HAZİNEDEN VE BAZI KURULUŞLARDAN OLAN ALACAKLARI KARŞILIĞINDA
TAHKİM EDİLMESİ HAKKINDAKİ KANUN TASARISININ GEREKÇESİ
Tatanom Genel Amacı :
BMndsği Üzere, tanm üretidsimi fiyat hareketlerinden! korumak ve desteklemek amacıyla Tarım Satış
Kooperatifteni ve" (Birlikleri Hakkındaikli 2834 sayılı Kanunum. 17 nci maddesine göre Tarımı Satış Koopera
tifleri ve Birlikleri, doğacak zarar Hazineden karşılamınak ülzere Devlet nam ve mesalbına destekleme alımları
ile ıgörevlemdirtimekte, 'bu alımların finansmanı ise kararnamelerde öngörülen limitler çerçevesinde TC Zi
raat Bankası aracılığı ile sağlanan reeskont kredileri ile karşılanmaktadır.; 1980 yılı sonu itibariyle TC Zi
raat 'Bankasınca çeşitli Tarımı Satış Kooperatifleri ve Birliklerine destekleme alınılan dolayısıyla açılan kre
diler 65,7 milyar 'liradır. Banka bunun 46,9 milyar liralıJk kısmını Türkiye Cumıhuriyet Merkez Bankasından
sağladığı reeslkont kaynağı ile karşılamaktadır. Kalan 18,8 milyar lira TC Ziraat Bankasının kendi kayna
ğıdır.) ötte yandan kesin tespitlere dayanmamakla iberalber TC Ziraat Bankasına iborçlu olan Tarım Satış
Kooperatifleri ve Birliklerinin Hazineden olan destekleme zararı alacakları tutarı 42 milyar lira dolayların
dadır,!
Diğer yamldam, tarımsal üretimim artırılması önemli ölçüde suni gübre kullanımım gerektirmektedir.;
Suni gübre kullanımımı teşvik etmek ve çiftçiyi güibre kulanımıına alıştırmak amacıyla T. Zirai Donatım
ıKurumunca üreticiye dağıtılan gübremin satış fiyatı 4401 sayılı Kamumun 24 ncıüı «nadidesine göre, doğacak
zarar Hazineden karşılanmak ülzere Hükümetçe maliyetim altında tespit olunmaktadır. 1980 yılı sonu itiba
riyle T. Zirai Donatımı Kurumumun 'bu uygulama dolayısıyla ortaya çıkan görev zararı alacağı 73,7 milyar
Uradır^ ©uma karşılık T. Zirai Donatım Kurumu geçmiş yıllarda maiyetinin altında sattığı gübrelerin tedariki
amacıyla TC Ziraat Bankasına sürekle' olarak borçlanmıştır, Aynı tanilh 'itibariyle 'bu Iborcun bakiyesi ise 55,2
ımülyar liradır,
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TC Ziraat Bankası gerek Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile T. Zirai Donatım Kurumundan
olan .bu alacaklarına 'karşılık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 1980 yılı sonu iltilbariyle 79,8 milyar
i m (borçlu bulunmaktadır. Ayrıca aynı tarih itibariyle 34,4 miyar (liralık mevduat munzam karşılığı yüküml'üHüğüınü yerine getirememiştir.
Hazinenin destekleme zararları ve gübre sübvansiyonu dolayısıyla doğmuş Iborçları 'ise 115,7 ımlilyar lira
gilbi Ibütçe imkânları çerçevesinde defaten kapatılması mümkün olmayan ibk düzeye ulaşmıştır.
Geçmiş yıllarda oluşmuş ve donmuş olan bu alacalk ve (borç ilişkilerinin ulaşmış oldukları büyüklük
ler karşısında kısa vadede tasfiye edilmeleri imkânsız görülmıektedir. Üstelik, faize tabi olmaları dolayısıyla
boyutları giderek büyümekte ve Ibir yandan, ait oldukları kuruluşların mali Ibünyelerinde tıkanıklıklara ve
dengesizliklere yol açarken diğer yandan Hazineye Bütçe ve Hazine imkânlarını zorlayan yükler getirmekte
dir. Örneğin, T. Zirai Donatımı Kurumunun TC Ziraat Bankasına olan Iborcu'nun faiz masrafları, 1981 yılı
gübre sübvansiyonunu 20 milyar lira artırmıştır. Aynı faiz ve masrafların 1982 yılı sübvansiyonuna etkisi
ise 24 milyar İra dolayında tahmin olunmaktadır. Aynı durum Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerine
olan destekleme zararı [borcu 'hakkında da varittir.
Geçmiş yıllarda hirîken ve ulaştıkları boyutlar itibariyle kısa vaddde nakden tasfiyeleri imkânsız hale
gelen söz konusu alacak ve iborç ilişkilerinin ait oldukları kurumların mali bünyeleri ve Hazine ve bütçe
üzerindeki giderek ağırlaşan etkilerinin ortadan kaldırılması İçin tahkim suretiyle tasfiyeleri zorunlu görül
müş ve bu amaçla (bu kanun tasarısı hazırlanmıştır.
Madde Gerekçeleri :
Madde 1 - 4.: — Tasarı sadece' aşağıdaki alacak - borç ilişkilerinin tahMirn ve tasfiyesini öngörmekte
dir, (M. 1-3)
a) T. Zirai Donatım Kurumunun TC Ziraat Bankasından kullandığı kredi ve Hazineden olan görev
zararı alacağı,
lb) Tarım Saltış Kooperatifleri ve Birliklerinin TC Ziraat (Bankasından kullandığı destekleme kredileri ve
Hazineden olan destekleme zararı karşılığı alacakları,
c) TC Ziraat Bankasının (a) ve (lb) fıkralarındaki alacakları ile TC Merkez iBanlkasma, Mevduat Mun
zam Karşılığı Avans Hesabı, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri (bonoları mukabili destekleme muba
yaa avansları ve mevduat munzam karşılığı yükümlülüğümden ileri gelen borcu,
Bu alacalk ve (borç ilişkilerinin tasarısı çerçevesinde tasfiyesi sonunda TC Ziraat Bankası Hazineye borçlu
kaldığı takdirde (bu borç tutanında Hazinenin bankaya olan sermaye ve diğer ıborçları da tasfiyeye konu ola
caktır.;
••"^T-W$j
Tasarı söz konusu alacak ve borçları 1.1.1981 itibariyle kapsamına almaktadır. Ancak analborç alacak
ilişkileri fer'ileri üle birlikte tasfiye olacağından tasarının kanunlaşıp yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahakkuk
edecek (her türlü faiz, vergi ve giderler de? kapsamına atamıştır.
Tasarı çerçevesinde yapılacak mahsup ve tasfiye işlemleri sonunda TC Ziraat Bankası Hazineden ala
caklı kaldığı takdirde, bu alacalk ırnıilkltart ile sınırlı olmak üzere Bankanın 1.1.1981 tarihinden sonra doğa
cak mevduat munzam karşılığı borçları da tasarı kapsamına girecektir.
Madde 5. — Tahkim ve* tasfiye işlemlerinin gerektirdiği ödenek, gider ve gelir kaydı konusunda Maliye
Bakanına yetki verillmekltedir.
Mahsup işlemleri sonunda Hazinece TC Merkez Bankasına Iborçlanılacak ve tahkim edilecek meblağ
100 yılda 1% 1 faizle ve 50 yıllık ödemesiz dönemden sonra eşit taksitlerle ödenecektir.
Madde 6. — Tasan kapsamına giren alacak ve (borçların tasfiyesi ve* tahkimi ile ilgili işlemler her tür
lü vergi, resim ve harçtan isitisnia edilmek suretiyle işlemlerin ek mali külfetler yaratması önlenmiştir.
Madde 7. — TC Ziraat Bankasının (bir kısım borçlarının tahkim ve tasfiyesini öngören 3202 sayılı Tür
kiye 'Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununa 17.4.1979 tarih ve 2227 sayılı Kanunla eklemen- geçici maddenin
tahkim ve tasfiyesi mükerrerliği ortadan kaldırmak bakımımdan kaldırılması öngörülmüştür.
Madde 8 - 9 . — 8 ve 9 mcu maddeler yürürlük tarihi ve yürütme yetkisini düzenlemektedir.
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Mali tşler Komisyonu Raporu
TC
Danışma Meclisi
Mali İşler Komisyonu
Esas No. : 1/109
Karar No. : 5

23 Aralık 1981

Yüksek Başkanlığa
TC Ziraat Bankasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Olan Bir Kısım Borçlarının Hazineden ve
Bazı Kuruluşlardan Olan Alacakları Karşılığında Tahkim Edilmesi Hakkında Kanun Tasarısı, Komisyonu
muzun 21 ve 23 Aral'ılk 1981 tarihli birleşimlerinde Maliye Bakanı Kaya Erdem ile ilgili kuruluşlar temsiloileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu.
I) Tasarı, Ziraat Bankasının Merkez Bankasına olan bir kısım 'borçlarının Hazineden ve bazı kuruluş
lardan olan /alacakları karşılığında tahkim edilmesini öngörmektedir.
Tasarının gerekçesinde de belirtildiği gibi tarım üreticisinin fiyat hareketlerinden korumak ve destekle
mek amacıyla Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkındaki Kanuna göre bu kooperatifler ve birlik
ler doğacak zararları Hazineden karşılanmak şartıyla devlet adına ve hesabına destekleme alımları ile gö
revlendirilmekte olup bu alımların mali kaynakları ilgili kararnamelerde öngörülen limitler çerçevesinde Zi
raat Bankası aracılığıyla sağlanan reeskont kredileriyle karşılanmaktadır.
1980 yılı sonu itibariyle Ziraat Bankasınca çeşitli tarım satış, kooperatiflerine ve birliklerine destekleme
alımları dolayısıyla açılan krediler 65.7 milyar liradır. Banka bu miktarın 46.9 milyar liralık kısmını Merkez
Bankasından sağladığı reeskont kaynağıyla arta kalan 18.8 milyar liralık kısmını da kendi öz kaynağından
karşılamaktadır.
Tasarının gerekçesinde tarımsal üretimin artırılmasının önemli ölçüde suni gübre kullanımını gerektirdi
ğine işaret olunmaktadır.
Suni gübre kullanımını teşvik etmek ve çiftçiyi gübre kullanmaya alıştırmak amacıyla Zirai Donatım Ku
rumunca üreticiye dağıtılan ,gübrenin satış fiyatı 440 sayılı Kanun uyarınca doğacak zarar Hazineden karşı
lanmak kaydıyla hükümetçe maliyetinin altında tespit olunmaktadır. Bu uygulama dolayısıyla Zirai Dona
tım Kurumunun 1980 yılı sonu itibariyle ortaya çıkan görev zararı alacağı 73.7 milyar lira olarak hesaplan
maktadır. Ziraî Donatım Kurumu, geçmiş yıllarda maliyetinin altında gübre satışı dolayısıyla Ziraat Banka
sına sürekli olarak 'borçlanmıştır ki, 1980 yılı itibariyle bu görev zararı borcunun bakiyesi 55.2 milyar lira
olarak hesaplanmaktadır.
Bu durumlar sonucu Ziraat Bankası gerek Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri gerek Zirai Donatım
Kurumundan olan söz konusu kapsamdalki alacakları karşılığında Merkez Bankasına 1980 yılı sonu itibariyle
79.8 milyar lira borçlu bulunmakta ve Merkez Bankasına aynı tarih itibariyle yerine getirmekle yükümlü
olduğu 34.4 milyar lira mevduat munzam karşılığı yükümlülüğünü karşılayamamış duruma düşmüş ve dola
yısıyla tarım alanına aktarmak durumunda olduğu 34.4 milyar liralık bir finansman imkânından mahrum kal
mış bulunmaktadır.
Hazinenin destekleme zararı ve gübre sübvansiyonu dolayısıyla doğmuş borçları ise 1.15.7 milyar lira gibi
günümüzün bütçe imkânları çerçevesinde defaten kapatılması mümkün olmayan bir düzeye ulaşmış bulun
maktadır.
Günümüzün bütçe imkânları ile defaten karşılanması mümkün olmayan bir borç hakkında hukuki geçer
liliğe sahip ve uygulanabilir bir tedbiri öngören tasarı, Komisyonumuzca da benimsenmiştir.
Tasarının müzakerelerinde Komisyonumuz «tahkim») müessesesinin uygulanmasının ekonomik bünyede ve .
kurumların çalışmalarında ortaya koyduğu olumsuz sonuçlar üzerinde de önemle durmuş ve bundan böyle
hükümetlerce uygulanacak genel politikaların ve kurumlarca tatbik edilecek politikaların «tankim»ı müesse
sesinin uygulanmasına sebep teşkil etmemesini özellikle temenni etmiştir.
Komisyonumuz, «görev zararı», müessesesi üzerinde de ehemmiyetle durmuş ve «görev zararı»; müessese
sinin mahiyeti ile bağdaşmayan husus ve kalemlerin tahkime konu kılınmamasını istemiştir.
Danışma! MecDisL
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Tasarının müzakerelerinde Komisyonumuzda hazır bulunan Maliye Bakanı Sayın Kaya Erdem, hükümet
olarak takip ettikleri politika sonucunda 'bundan böyle tahkim müessesesine gerek teşkil edecek uygulamala
ra girilmemesi yolunda azami dikkatin gösterileceğini belirtmiş ve bu yolda gerekli tedbirlerin alındığını söy
lemiştir.
Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamada 24 Ocak 1980 ekonomik kararları ile teşkil edilmiş olan
Fiyat İstikrar Destekleme Fonunun bundan böyle bu gibi terakümlere fırsat vermeyeceği ve bu yoldaki
tasarrufların yarattığı açıkların bu fondan karşılanacağı ve hükümetin uyguladığı politika uyarınca da bun
dan böyle TMO dışında bir destekleme düşünülmediği yer almıştır.
Maliye Bakanı açıklamalarında Komisyonumuzca üzerinde önemle durulan gübre konusuna da temas et
miş ve genelde 'komisyonumuz görüşlerini aynen benimsediklerini ve gübrenin sübvansiyon kapsamında bu
lundurulmasında zorunluluk olduğuna inandıklarını eklemiştir.
Maliye Bakanı açıklamalarında bu kapsamdaki desteklemeden kaynaklanan açıkların yine tarım ürünleri
gelirleriyle karşılanacağını ve bu yolda bütçeye yeni yükler getirmemesi için azami dikkatin sarfedileceğini
ifade etmiştir.
Bundan böyle tahkim müessesesinin uygulanmasından kaçınmak için öngörülen tedbirlerde Maliye 'Baka
nı, fonların gerekli karşılıkları sağlayamaması halinde açığın en geç kovalayan yılki bütçe imkânları ile mut
laka kapatılacağı ve teraküme hiçbir şekilde fırsat verilmeyeceği yolundaki hükümet politikasını bu vesile
ile bir defa daha açıklamıştır.
«Görev zararı» müessesesinin kapsamı konusunda yürütülen görüşmelerde bu kapsamda yer almaması
icap eden bazı kalemlerin de dahil edilmemesi yolunda komisyonumuzun ortaya koyduğu dikkat ve hassasi
yet Maliye Bakanı tarafından uygulamada ilgili kuruluşların hesaplarının Maliye Bakanlığı Hesap Uzman
larınca en ince teferruatına kadar inceleneceği ve endişelenilen uygulamaya fırsat verilmeyeceği ve Yüce Da
nışma Medlisince ilgili kuruluşların hesaplarının denetlenmesi sırasında bu hususların görülebileceği açıklama
larıyla karşılanmış ve tasarının benimsenme gerekçesi komisyonumuzca bu açıklamalara dayandırılmıştır.
Açıklamalarda verilen bilgiye göre 1980 yılı itibariyle ortaya çıkmış bulunan 80 milyar liralık açık Fiyat
İstikrar Destekleme Fonu ile karşılanmış bulunmaktadır.
II) Tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ncu maddeleri de Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir.
Madde 3. — Komisyonumuz tasarının 3 ncü maddesinin müzakerelerinde 1 nci fıkranın birinci cümlesin
de yer alan «ödenmiş bulunan» ifadesinin bir daktilo hatası olduğunu ve bunun aslında «ödenmemiş bulu
nan»* şeklinde yazılmak gerektiğini tespit etmiş ve maddeyi bu haliyle görüşmüş ve oylayıp kabul etmiştir.
III) Tasarının 31 Aralık 1981 tarihinden önce kanunlaşmasının Ziraat Bankasının hesapları ve kanunu
yönünden zorunlu olduğunu gözeten Komisyonumuz tasarının Genel Kurulda görüşmelerinde gündemdeki'bü
tün işlere öncelik tanınmak suretiyle görüşülmek hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır.
fşbu raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Süleyman Sırrı KIRÇ ALI
Başkan

İsmail ŞENGÜN
Başkanvekili
5 nci maddede muhalifim.

Mehmet PAMAK
Sözcü

Hilmi SABUNCU
Kâtip

Mustafa ALPDÜNDAR
Üye

Erdoğan BAYIK
Üye

Muzaffer ENDER
Üye
5 nci maddede muhalifim.

Kamer GENÇ
Üye

Doğan GÜRBÜZ

Mehmet HAZER
Üye

Salih İNAL
Üye

Mehmet KANAT
Üye

M. Velid KORAN
Üye
5 nci maddede muhalifim.

Hamdi ÖZER
Üye

Ragıp TARTAN
Üye
Toplantıda bulunamadı.
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HÜKÜMETTİN TEKLİFİ
T. C. Ziraat Bankasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Olan Bir Kısım Borçlarının Hazineden ve Ba
zı Kuruluşlardan Olan Alacakları Karşılığında Tahkim Edilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
MADDE 1. — T. C. Ziraat (Bankasının, Türkiye Cumhuriyet 'Merkez Bankasına olan; mevduat munzam
karşılığı, mevduat munzam karşılığı avans 'hesabı ve Tarım Satış 'Kooperatifleri ve Birlikleri (bonoları muka
bili destekleme mubayaa avansları borçlarının 1.1.1981 'tarihindeki tutarlarıyla, 'bunlar için 'bu Kanunun yü
rürlüğe ıgirdiği tarihe kadar tahakkuk ettirilecek her türlü faiz, vergi ve giderler toplamı, Hazinenin T. C. Zira
at Bankasına olan 2 nci maddede belirlenen 'borçları karşılığında Hazinece 'devralınarak tahkim edilmiştir.
Bu tutarlar, Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve T. C. Ziraat Bankası tarafından 1
ay içinde 'birlikte 'belirlenir.
MADDE 2. — T. C. Ziraat Bankasının 1 nci maddeye gıöre 'Hazinece devralınan borçlarına karşılık; destek
leme alımlarından doğan zararları nedeniyle, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinden ve Türkiye Zirai
Donatım Kurumundan olan alacaklarının 1.1.198li tarihindeki tutarlarıyla hu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihe kadar tahakkuk ettirilecek her türlü faiz, vergi ve giderler toplamı Hazineye devredilmiştir.
Bu tutarlar, Maliye Bakanlığı, T. C. Ziraat Bankası ve Türkiye Zirai Dona'tım Kurumu tarafından 1 ay
içinde birlikte belirlenir.
MADDE 3. — Yukarıdaki maddelere göre T. C. Ziraat 'Bankasının Hazinece 'devralınan ibörç ve alacak
ları arasında ortaya çıkacak fark, Bankanın 'borçlu çıkması halinde önce Banka sermayesinin Hazinece taahhüt
edilip 'ödenmiş bulunan kısmımdan 1980 yılı kâr payının malhsulbundan sonra kalan miktarın tasfiyesine tahsis
olunur. Bu mahsuptan aırtan kısım ise Hazinenin Bankaya olan diğer borçlarına mahsup edilir.
Hesaplaşmada Bankanın alacaklı çıkması halinde bu miktar .'Bankanın 1.1.1981 tarihinden sonraki mevdu
at munzam karşılığı yükümlülüğü borçlarına mahsup edilir.,
MIADDE 4. — 2 nci madde gereğince yapılacak deVir ve mahsup işlemleri sonucu Türkiye Zirai Donatım
Kurumu ile Tarım Sa'tış Kooperatifleri ve Birliklerinin Hazinece üstlenilen borçları, bu kuruluşların Hazineden
olan 'görev zararı alacaklarına mahsup edilir.
MADDE 5. — Yukarıdaki maddelere göre yapılan takas ve mahsup işlemlerinden sonra, Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankasına karşı, Hazinece üstlenilen borçlar, Maliye Bakanlığınca !% I faiz ve 501 yılı ödemesiz
olmak üzere 10Ö yıl üzerinden tahkim ve yıllık.eşit taksitlerle itfa olunur.
Bu işlemlerin gerektirdiği meblağları cari yıl bütçesine bir yandan gelir; diğer yandan mevcut ya da yeniden
açılacak tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
MADDE 6. — Bu Kanunun uygulamasına ilişkin işlemler ve bu işlemler dolayısıyla
belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan, müstesnadır.

düzenlenecek bütün

'MADDE 7. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununa 1 7 . 4 . 1979 tarih ve 2227 sayılı
Kanunla eklenen geçici madde kaldırılmıştır.

Danışma Meclüsi

(S. Sayısı : 45)

MALİ İŞLER (KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
«TC Ziraat Bankasmuı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Olan Bir Kısım Borçlanmın Hazineden ve
Bazı Kunıhıslardan Olan Alacakları Karşüığmda Tahkim Edümesi Hakkında Kanım» Tasarısı
MADDE 1. — Tasarının 1 noi maddesi aynen kalbul edıi'lmıiştfitr.

MADDE 2. — TaSarmın 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Tasarınım 3 noü maddesi aynen kabul ediimıiş/tliır.

MADDE 4. — Tasıarının 4 noü maddesi aynen kabul edilmiştik".

MADDE 5. — Tasarının 5 ndi maddesi aynen kabul edıiıkmiştü-r.

MADDE 6. — Tasarının 6 nıoı maddesi aynen kabul edüimıiştfir.
MADDE 7. — Taşanının 7 noi tmaddesi aynen kalbul editaııiştfiir.
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(Hükümetin Teklifi)
MADDE 8. — (Bu Kanun yayımı tarihinlde yürütouğfe1 girer.
MADDE 9, — iBu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürüttür*
24 . M , 1981
Başbakan
B. Ulusu

Devlet Bakam
Prof. Dr. î. Özirak

Devlet Bakanı

Z. Baykara

Devlet Bak - Başbakan
Yrd.
T. Özal

Devlet Bakam
Prof. Dr. M. N. Özdaş

Adalet Bakanı
C. Menteş

Milli Savunma Bakam V.
Z. Baykara

İçişleri Bakam
S. Çetiner

Dışişleri Bakam
/.. Türkmen

Maliye Bakam
K. Erdem

Milli Eğitim Bakam
H. Sağlam

Bayındırlık Bakam
Dr. T. önalp

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam
Prof. Dr. N. Ayanoğlu

Gümrük ve Tekel Bakam
R. Baturalp

Ulaştırma Bakam
N. özgür

Devlet Bak. - Başbakan
YKL

Ticaret Bakanı
K. Cantürk

Sanayii ve Teknoloji Bakam Enerji ve Tabii Kay. Bakanı
S. Kocatopçu
S, Bingöl

Tarım ve Orman Bakanı
Prof. Dr. S. Özbek

Çalışma Bakam
Prof. Dr. T. Esener

Turizm ve Tanıtma Bakam
/. Evliyaoğlu

İmar ve İskân Balkanı
Dr. Ş. Tüten

Köy tşleri ve Koop. Bakanı
M. R. Güney

Sosyal Güvenlik Bakanı
S. Side

Kültür Bakam
C. Baban
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(S. Saıyıst ••: 45)

Gençlik ve Spor Bakam
V, Özgül

— 9—
(Malt İşler Komisyonunun Kalbul Ettiği Metlin)
MADDE 8, — Tasarının 8 nei maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.
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