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Sayft 
1 — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 336 

İT — GELEN KÂĞITLAR MG :337 

III — YOKLAMA 337 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GIO-
NEL KURULA SUNUŞLARI 337,347 

1. — Antalya Milletvekili Hasan Ali 
Gülcan'ın, suni gübre ithal ve üyelerine 
dağıtma yetkisinin Tarım Kredi Koopera
tifleri Yardımlaşma Birliğinden alınması
nın sakıncalarına dair demeci ve Tarım Ba
kanı îlhami Ertem'in cevabı 337:338 

2. — Anayasanın 102 nci maddesine 
göre hazırlanan Bakanlar Kurulu listesin
de gösterilen bakanlıklara seçilen zatların 
atandığına dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/216) 338:339 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/216) * 339:340 

4. — 17 . 7 . 1964 tarih ve 507 sayılı 
Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 
111 ve 122 nci maddeleriyle geçici 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 

Sayfa 
geçici 4 - 5 ve 6 nci maddelerin eklenme
sine dair kanun tasarısının geriverilmesi 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (1/94, 
3/218) 340 

5. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 
1413 sayılı Kanunla değiştirilen 14 ncü 
maddesi ile 33 ncü maddesinin ve 3899 sa
yılı Kanunla değişik 94 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve aynı kanunun 15 nci 
maddesinin yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun tasarısının geri gönderilmesi 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (1/26, 
3/217) 

6. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'-
ın, (2/21) esas numaralı kanun teklifinin, 
gündemin «Haklarında ivedilik kararı ve
rilen işler» arasına alınmasına dair öner
gesi (2/21) 

340 

340 

7. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'-
m, (2/20) esas numaralı kanun teklifinin, 
gündemin «Haklarında ivedilik kararı ve
rilen işler» arasına alınmasına dair öner
gesi (2/20) 340:341 
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Sayfa 
8. — Meclis Hesaplarını İnceleme Ko

misyonu Başkanlığının, Millet Meclisi, 
Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 
1967 malî yılı Kesinhesabı hakkında Mec
lis Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapor
larının gündeme alınarak görüşülmesine 
dair tezkeresi (5/1) 341:342 

9! — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
hayvancılığımızın geliştirilmesi ve hayvan
cılıkla geçinen yurt bölgelerinin ve yurt
taşın refaha kavuşturulması için gerekli 
tedbirleri tesbit etmek üzere bir Meclis 

Sayfa 
araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/7) 347:371 

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 342 
1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 

Üyesi Mehmet Güler ve 32 arkadaşının Ti
caret ve Sanayi Odaları, «Ticaret Odaları», 
«Sanayi Odaları» «Ticaret Borsaları» ve 
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Ka
nununun bâzı maddelerini değiştiren ka
nun teklifi ve Ticaret ve Sanayi komisyon
ları raporları (2/59) (S. Sayısı : 22) 342:347 

1 _ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısından son
ra açılan birleşimde, yapılan yoklama sonucun
da çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

6 . 3 . 1970 Cuma günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 17,38 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tunceli 

Fikret Turhangü Kenan Aral 
Kâtip 
Ordu 

Memduh Ekşi 

II. — GELEN KAĞITLAR 

Tasan 
1. — Ankara Üniversitesi 1968 bütçe yılı Ke

sinhesap kanunu tasarısı (1/218) (Sayıştay Ko
misyonuma) 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
(1/219) ((Sayıştay Komisyonuna) 

3. — Orman Genel Müdürlüğü 1968 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/220) (ıSa-
yıştay Komisyonuna) 

Tezkereler 
4. — Adana Milletvekili Cevdet Akçalı'nm 

yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/209) (Anayasa ve 

Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

5. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başbakanlık tezkeresi (3/210) (Anaya,-
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyona) 

6. — Aydın Milletvekili Mehmet Çelik'in 
yasama dokunulmazlığının kaldınlmasma dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/211) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

7. — Aydın Milletvekili Fikret Tur-
hangil'in yasama dokunulmazlığının kaldı-

— 336 — 
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nlmasına dair Başbakanlık tezkeresi (3/212) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

8. — Konya Miletvekili Baha Müderrisoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi (3/213) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

9. — Mardin Milletvekili Abdürrahim Türk'
ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/214) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen iş 
10. — Maraş Milletvekili Atillâ tmamoğlu 

ve 2 arkadaşının, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı Kanununa beş madde ve bir geçici 

madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 
(2/222) (Plân Komisyonuna) 

Raporlar 
11. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer

kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in, 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/51)' (S. Sayısı : 77) 

12. — Yalvac'ın Tokmakcık köyü hane 90, 
cilt 22 sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu 
Hüseyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) 

» > • • - « 

BIRİNOİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂ.TÎPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — 52 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla

ma yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir, ço
ğunluğumuz vardır. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEt KURULA SUNUŞLARI 

1. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, suni gübre ithal ve üyelerine dağıtma 
yetkisinin Tarım Kredi Kooperatifleri Yardım
laşma Birliğinden alınmasının sakıncalarına 
dair demeci ve Tarım Bakanı İlhami Eretm'in 
cevabı 

BAŞKAN — Antalya Milletvekili Sayın Ha
san Âli Gülcan'm, tarım kredi kooperatifleri
nin kurmuş bulundukları ve merkezi Ankara'

da bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri Yar
dımlaşma Birliğinin suni gübre ithal ve satm
alına yetkisinin, geri alınması hakkında Hükü
metçe düşünülen kararnamenin çıkarılması dü
şüncesi üzerinde gündem dışı söz istemektedir. 
Buyurun. 

HASAN ÂLt GttLCAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; bendeniz 
muhtelif tarım kredi kooperatiflerinden telgraf 
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aldım, birçok arkadaşlarımın da aynı mahi
yette telgraf aldıklarına şahidoldum. 

Üç seneden beri tarım kredi kooperatifleri
nin kurmuş bulundukları merkezi Ankara'da 
bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri Yardım
laşma Birliği, suni gübre ithal eder ve fabrika
lardan satmalmak suretiyle kooperatiflere ve 
üyelere mahallinde ulaşıtırır. 

Şimdi, Hükümetin, Tarım Kredi Koopera
tifleri Yardımlaşma Birliğinin gübre ithal edip, 
satmalarak göndermemesi hakkında bir karar
name çıkarmak üzere olduğu söylenmektedir. 
Bu telgraflardan da anlıyoruz ki, tarım kredi 
kooperatifleri ve çiftçilerimiz böyle bir karar
name çıktığı takdirde mağdur olacaklardır. 
Çünkü, Yardımlaşma Birliği ayaklarına kadar 
gübreyi götürdüğü gibi, çifltçi muntazam güb
re kullanmakta ve gübrenin kullanılması art
mış bulunmaktadır. Elbette ki, gübrenin kul-
lanılmasiyle mahsul daha çok olacak ve millî 
gelir daha çok artmış olacaktır. 

1 250 000 tarım kredi kooperatifi ortağı 
bundan büyük çapta faydalanmaktadır. İşte, 
bu mağduriyete sebebiyet vermemek ve millî 
gelirin artışını temin etmek için sayın Hükü
metten istirhamımıız; böyle bir kararname çı
karma kararında iseler, çiftçilerimizin menfa
ati bakımından bu karardan rücu etmeleridir. 
Bu bakımdan sayın Hükümetten kararlarından 
rücu etmelerini istirham ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmaya cevap 
vermek üzere sayın Tarım Bakanı ilhami Er
tem, buyurun. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Edir
ne) — Sayın Başkan ve sayın üyeler; hakika
ten tarım kredi kooperatiflerinden bütün Mil
letvekili ve Senatör arkadaşlarımıza, arkada
şımızın belirttiği mealde telgraflar gelmektedir. 
Bunun mahiyeti ve esası şudur : Evvelâ, Hü
kümetçe bu tarzda bir kararname hazırlanma
maktadır. Bunun esası yoktur, bir. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

Yalnız, ikinci bir husus üzerinde durmak ge
reklidir : Bizim bütün gayemiz çiftçinin eline 

gübreyi en uygun şartlar ve en ucuz şekilde 
intikal ettirebilmektir. (A. P. sıralarından alkış
lar) 1964 yılmdla Türkiye'de suni gübre tüke
timi 400 bin ton iken, bu sene 2,5 milyon tonu 
geçmiştir. Bunu ilerletmekteyiz. 

Yalnızca, burada mevzuubahsedilen hususun 
da mahiyetini belirtmek isterim. 

Bu telgrafları hazırlıyanlar, Kooperatif Me
murları Sendikasıdır. Sendika hilafı hakikat 
şekilde hâdiseleri ortaya koymaktadır. Güb
reyi tedarik eden ve ithal eden kooperatifler 
ve ortakları değildir; Kooperatif Memurları 
Yardımlaşma Birliğidir muhterem arkadaşla
rım. Bunun da bilinmesini, bilhassa üzerinde 
durulmasını arz ediyorum. 

Bizim üzerinde ehemmiyetle durduğumuz 
şey, Türk çiftçisinin eline en uygun şekilde, 
en ucuz tarzda her yere gübrenin ulaştırılması 
ve götürülmesidir. Ama tekrar ediyorum, bu
gün telgraflarda belirtildiği tarzda bir karar
name hazırlanmamaktadır, fakat biz çiftçinin 
suni gübreyi en ucuz şekilde ayağına götüre
bilmenin bütün tedbirlerini almakta ve bunun 
üzerinde hassasiyetle durmaktayız. 

Arz ederim. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

2. — Anayasanın 102 nci maddesine göre 
hazırlanan Bakanlar Kurulu listesinde gösteri-
len hakanlıklara seçilen zatların atandığına dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/215) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi » 14 Şubat 1970 tarihli ve 4-122 sayılı 
yazınız : 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 102 nci 
maddesi gereğince hazırlanan Bakanlar Kuru
lu listesinde gösterilen bakanlıklara, seçilen ze
vat altanmış ve listenin ilişikte sunulmuş oldu
ğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 
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BAKANLAR KURULU LİSTESİ 

Başbakan 
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı 
Devlet Bakanı 
Adalet Bakanı 
Millî Savunma Bakanı 
İçişleri Bakanı 
Dışişleri Bakanı 
Maliye Bakanı 
Millî Eğitim Bakanı 
Bayındırlık Bakanı 
Ticaret Bakanı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Gümrük ve Tekel Bakanı 
Tarım Bakanı 
Ulaştırma Bakanı 
Çalışma Bakanı 
Sanayi Bakanı 
En. ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 
İmar ve İskân Bakanı 
Köy İşleri Bakanı 
Orman Bakanı 
Gençlik ve Spor Bakanı 

Süleyman Demire! 
Refet Sezgin 
Hüsamettin Atabeyli 
Turhan Bilgin 
Yusuf Ziya önder 
Ahmet Topaloğlu 
Haldun Menteşeoğlu 
İhsan Sabri Çağlayangıil 
Mesut Erez 
Prof. Dr. Orhan Oğuz 
Turgut Gülez 
Gürhan Titrek 
Vedat Âli Özkan 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
İlhami Ertem 
Nahit Menteşe 
Seyfi Öztürk 
Salâhattin Kılıç 
Sabit Osman Avcı 
Necmettin Cevheri 
Hayrettin Naikiboğlu 
Turhan Kapanîı 
Hüseyin Özalp 
İsmet Sezgin 

İsparta Milletvekili 
Çanakkale Milletvekili 
Erzincan Milletvekili 
Erzurum Milletvekili 
Sivas Milletvekili 
Adana Milletvekili 
O. Senatosu Üyesi (Muğla) 
C. Senatosu Üyesi (Bursa) 
Kütahya Milletvekili 
Eskişehir Milletvekili 
C. Senatosu Üyesi (Bolu) 
C. Senatosu Üyesi (Çankırı) 
Kayseri Milletvekili 
Trabzon Milletvekili 
Edirne Milletvekili 
Aydın Milletvekili 
Eskişehir Milletvekili 
Adana Milletvekili 
Artvin Milletvekili 
Urfa Milletvekili 
Kayseri Milletvekili 
C. Senatosu Üyesi (Ankara) 
Samsun Milletvekili 
Aydın Milletvekili 

(Bakanlar Kurulu listesindeki her bakanın 
isminin okunması A.P. sıralarından alkışlarla 
karşılandı.) 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulu teşkiline mü
tedair olan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve ku
ruluş Genel Kurulun bilgilerine sunulmuştur. 

Sayın Başbakan, Hükümet programını Genel 
Kurula arz edeceğiniz günü bildirir misiniz? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — 9 Mart Pazartesi günü. 

BAŞKAN — 9 Mart Pazartesi günü Hükümet 
programı Meclise takdim edilecektir. 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi (3/216) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Başkanlığının bir 
tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 
hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle vâki 

izin talepleri Başkanlık Divanının 5.3.1970 ta
rihli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi, 10 gün has
talığına binaon, 30.1.1970 tarihinden itibaren. 

Sivas Milletvekili Hüseyin Çınar, 30 gün 
mazeretine binaen, 25.2.1970 tarihinden itibaren. 

Adana Milletvekili Fazıl Güleç, 10 gün ma
zeretine binaen, 4.3.1970 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — İsimleri teker teker okutup 
oylarınıza arz edeceğim. 

«Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi, 10 gün 
hastalığına binaen, 30.1.1970 tarihinden itiba
ren.»! 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

«Sivas Milletvekili Hüseyin Çınar, 30 gün 
mazeretine binaen, 25 . 2 . 1970 tarihinden iti
baren.» 
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BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Adana Milletvekili Fazıl Güleç, 10 gün ma
zeretine binaen, 4 . 3 . 1970 tarihinden itiba
ren.» 

FAZIL GÜLEÇ (Adana) — Vazgeçiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN -— Sayın Güleç şu anda izin ta
lebinden sarfınazar ettiği cihetle Genel Kuru
lun oylarına arz etmiyorum efendim. (0. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

4. 17 . 7 . 1964 tarih ve 507 sayılı Esnaf ve 
Küçük Sanatkârlar Kanununun 111 ve 122 nci 
maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu Kanuna geçici 4 - 5 ve 6 nci mad
delerin eklenmesine dair kanun tasarısının geri 
verilmesi hakkında Başbakanlık tezkeresi (1/943, 
3/218) 

BAŞKAN — Başbakanlıktan gelen bir tez
kere vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 2 . 12 . 1969 ve 71 - 230/9485 sayılı 
yazımız. 

İlgideki yazımızla sunulmuş olan «17.7.1964 
tarih ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkâr
lar Kanununun 111 ve 112 nci maddeleriyle 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna geçici 4 - 5 ve 6 nci maddelerin eklen
mesine dair kanun tasarısı» nm geri gönderil
mesine müsaade buyurulmasını rica ederim. 

Süleyman Demirel 
'Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur ve 
kanun tasarısı geri verilecektir. 

5. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 1413 
sayılı Kanunla değiştirilen 1.4 ncü maddesi ile 
33 ncü maddesinin ve 3899 sayılı Kanunla de
ğişik 94 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 
aynı kanunun 15 nci maddesinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısının geri gön
derilmesi hakkında Başbakanlık tezkeresi. (1/26, 
3/217) 

BAŞKAN — Başbakanlıktan gelen bir tez
kere daha vardır okutuyorum. 

6 . 3 . 1970 O : 1 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 1 . 12 . 1969 tarih ve 71 - 508/9438 sa

yılı yazımız. 
ilgideki yazımızla sunulmuş olan «1111 sa

yılı Askerlik Kanununun 1413 sayılı Kanunla 
değiştirilen 14 ncü maddesiyle 33 ncü mad
desinin ve 3899 sayılı Kanunla değişik 94 ncü 
maddesinin değiştirilmesine ve aynı kanunun 
15 nci maddesinin yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı» nın geri gönderilmesine 
müsaade buyurulmasını rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, geri 
verilecektir. 

6. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
2/21 esas numaralı kanun teklifinin, gündemin 
«Haklarında ivedilik kararı verilen işler» ara
sına alınmasına dair önedgesi. (2/21) 

BAŞKAN — izmir Milletvekili Şükrü Ak
kan tarafından verilmiş bir takrir vardır, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

25 . 5 . 1969 gün ve 306 sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanununun 9 ncu maddesinin 9 ncu 
fıkrasının yürürlükten kaldırılması hakkında
ki kanun teklifimizin, ivedilikle görüşülmesi 
için, içtüzüğün 70 nci maddesi gereğince, ge
reğinin yapılmasına müsaadenizi saygı ile rica 
ederim. 

izmir Milletvekili 
Şükrü Akkan 

Gerekçesi : Kaldırılması istenilen fıkra 
hükmü Anayasaya aykırıdır. 

BAŞKAN — Tezkerede bahse konu kanun 
teklifinin ivedilikle görüşülmesi Sayın Şükrü 
Akkan tarafından talebedilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemdeki ivedilikle görşülerek işler me-
yanma alınacaktır. 

7. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
2/20 esas numaralı kanun teklifinin, gündemin 
«Haklarında ivedilik kararı verilen işler» ara
sına alınmasına dair önergesi (2/20) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

286 sayılı Köy Kanununda değişiklik ya
pılmasına dair Kanunun 25 nci maddesinin de
ğiştirilmesine, 287 sayılı Şehir ve Kasabalar
da mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşki
line dair 4541 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılması ve bâzı kanunların kaldırılması hak
kındaki Kanunun 8 nci maddesinin değişti
rilmesine, 306 sayılı İdarei Umumiyei Vilâyat 
Kanununda değişiklik yapılmasına ve ilgili' 
bâzı kanunların kaldırılmasına dair Kanunun 
105 nci maddesinin değiştirilmesine ve 307 sa
yılı Belediye Kanununda değişiklik yapılma
sına dair Kanunun 24 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifimizin ivedi
likle görüşülmesi için, İçtüzüğün 70 nci mad
desi gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi 
saygı ile rica ederim. 

İzmir Milletvekili' 
Şükrü Akkan 

Gerekçesi : Değiştirilmesi istenilen hüküm
ler Anayasanın ruh ve metnine aykırıdırlar. 

BAŞKAN — Gündemimizde bulunan tak
rirde bahse konu kanun teklifinin ivedilikle 
görüşülmesi Sayın Şükrü Akkan tarafından 
talebedilmektedir. Bu hususu oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Kalbul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Gündemdeki ivedilikle görüşülecek işler 
meyanına alınacaktır. 

8. — Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyo
nu Başkanlığının, Millet Meclisi, Cumhurbaş
kanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1967 malî yılı 
Kesinhesabı hakkında Meclis Hesapları İncele
me Komisyonu raporlarının gündeme alınarak 
görürşülmesine dair tezkeresi. (5/1) 

BAŞKAN — Hesaplan inceleme Komisyonu 
Başkanı adına sözcü tarafından verilmiş bir 
takrir vardır Okutup kararlarınızı istihsal ede
ceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
4 . 3 . 1970 Çarşamba günü gelen kâğıdın 

33 ncü sırasında yer alan, Millet Meclisi, Cum
hurbaşkanlığı ve Sayıştay Başkanlığının 1967 
malî Yılı Kesinhesabı hakkındaki Meclis He
saplarını inceleme Komisyonu raporlarının, 
mevzuun lüzum ve ehemmiyetine binaen, gün- | 

— 341 
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deme alınarak öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Hesapları inceleme 
Komisyonu Başkanı Y. 

Sözcü 
İstanbul 

Tekin Erer 

SELÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nevşe
hir) — Aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde buyurunuz Sayın 
Esatoğlu. 

SELÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nevşe
hir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Meclisimizi içtüzüğümüze göre bir gündemle 
çalışır ve elimizde de bir gündem vardır. Bu 
gündem aşağı - yukarı iki aydan beri hep aynı 
araştırma, genel görüşme ve sözlü soru öner
gelerini derece derece ve sıra sıra ihtiva etti
ği halde bunların birincisine dahi henüz aylar
dan beri sıra gelmiş değildir. 

Geçen celse arz ettiğim gibi, Yüce Meclisi
mizin görevi yalnız kanun yapmak değil, de
netleme hizmetini de ifa etmektedir. 

Elimizdeki gündemde 20 tane Meclis araş
tırması ve genel görüşme isteğini havi öner
ge vardır. 115 aded de Meclisin açıldığı ve ça
lışmaya başladığı tarihten itibaren sayın mil
letvekili arkadalanmızın gerek mahallî, gerek 
memleket sorunları üzerinde bakanlardan bil
gi istiyen soru önergeleri mevcuttur. Fakat 
bunların hiç birisine henüz sıra gelmemiştir. 
Bütçeden önceki gündemin 1 nci maddesinde 
Sayın Van Milletvkili Salih Yıldız'ın bir araş
tırma önergesi vardı. Bütçe geçti genel görüş
meler başladı, yine 1 nci maddede aynı araş
tırma önergesi var. 

öncelik ve ivedilikle gelen kanunlar görü
şülmesin demiyoruz. Ancak, Meclisin denetle
me görevini yapabilmesi için araştırma, genel 
görüşme önergelerinin de belli bir günde gö
rüşülmesi sözlü sorulara da Hükümetin belli 
bir günde cevap vermesi gerektiğini savunu
yoruz. 

öncelik ve ivedilikle kanun müzakere et
menin diğer bir mahzurunu da arz etmek iste
rim : Biz milletvekilleri olarak Meclise elimiz
deki gündemin müzakere edileceğini düşüne
rek geliyoruz. Fakat, bu gündeme göre hazır
lanarak geldiğimiz halde tam Meclis müzakere-
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ye başladığı zaman, ya gündemin en altındaki 
bir kanun tasarısı veyahut gelen kâğıtlardan 
aktarılan bir kanun teklifi veya tasarısı gö
rüşülüyor; bu kanun tasarısı üzerinde de ha
zırlığımız olmadığı için ciddî şekilde tasarı 
üzerinde burada fikir söyliyemiyoruz. 

Bu itibarla benim istirhamım, Meclisin gün
demine bağlı kalmasıdır. Eğer, devamlı suret
te komisyonlardan, veya Hükümetten öncelik, 
ivedilik önergeleri gelecek ve bu araştırma 
önergelerine, genel görüşme önergelerine, ar
kadaşlarımızın sırada bekliyen 115 tane soru 
önergelerine hiç cevap verilmiyecekse, o tak
dirde geçen dönemde yaptığımız bir usulü 
hatırlarlar; Çarşamba günleri müzakereler 
lütfen kabul edelim. 

Geçen dönemde bulunan arkadaşlarımız 
münhasıran genel görüşme, araştırma ve sözlü 
sorulara tahsis edilmişti. Böylece Meclis, haf
tanın iki günü kanun yapma görevini yerins 
getirirken bir gün de denetleme hizmetini yap
mış olurdu. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler ve 32 arkadaşının Ticaret ve Sa
nayi Odaları, «Ticaret Odaları», «Sanayi Oda
ları» «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve Sanayi 
Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ti
caret Borsaları Birliği Kanununun bâzı madde
lerini değiştiren kanun teklifi ve Ticaret ve Sa
nayi komisyonları raporları (2/59) (S. Sayısı: 
22) 

BAŞKAN — Bu kanun teklifi üzerinde ev
velce öncelik kararı alınmış, Komisyon ve Hü
kümetin bulunmaması hasebiyle görüşme yapı
lamamıştı. Komisyon ve Hükümet yerlerini al
sınlar lütfen. Ticaret Bakanı buradalar. Sanayi 
Komisyonu lütfen... 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını 
arzu edenler... Etmiy enler... Okunmaması karar
laştırılmıştır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen sa
yın üye var mı?.. Buyurun Sayın Okyay, 0. H. P. 
Grupu adına. 

O. H. P. GRUPU ADINA KEMAL OKYAY 
(Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bu itibarla verilen önergenin aleyhinde bu
lunuyorum. Hiç olmazsa aylardan beri sırada 
bekliyen ve her biri diğerinden önemli olan 
araştırma önergelerinin bugün müzakeresini ri
ca ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Ata Topaloğlu tarafın

dan verilmiş bir takrir Başkanlık Divanınca 
Genel Kurula okunmuş ve «gereği Başkanlıkça 
yapılacaktır.» şeklinde tefhimi yapılmıştı. 

Başkanlık grup başkan ve vekilleriyle gö
rüşmek suretiyle bu meseleyi müzakere etmek
te ve alınacak karar Genel Kurulun oylanna 
arz edilecektir ve mesele bu şekilde halledil
miş olacaktır, arz ederim. 

Gelen kâğıtların 3 ncü sırasında yer alan 
Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay 
Başkanlığının 1967 malî yılı Kesinhesabı hak
kındaki Meclis Hesaplarını inceleme Komisyo
nu raporlarının gelen kâğıtlardan gündeme 
alınması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir üyesi Sayın Meh
met Güler ve 32 arkadaşının yapmış oldukları 
kanun teklifi ile Ticaret ve Sanayi Odaları, «Ti
caret Odaları», «SanaJyi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliği Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi talöbedilmektedir. C. H. P. Grupunun bu 
konu üzerindeki görüşlerini arza çalışacağım. 

Türkiye, geri kalmışlıktan kurtulmak ve kal
kınmasını tamamlıyaJbilmek için sürükleyici ted
bir olarak sanayi sektörünü seçmiştir. Günümü
zün büyük sorunları karşısında güven ve huzur 
duygularına tam saihip değilsek ve toplumumuz
da zaman zaman şu veya bu toplumsal patlama
ları görüyorsak, bilmemiz lâzımdır ki, bu olay
ların temelinde ekonomik nedenler en büyük 
ağırlığı ile yatmaktadır. Türk ekonomisinin güç
lendirilebilmesi için ise, sanayi sektörüne ağır
lığın verilmesi fikrinde, tüm çevrelerce seçilen 
kalkunma modellerindeki farklılıklara rağmen, 
ittifak vardır. 

C. H. P. insan emeğinin sömürülmesine daya
nan veya özgürlüğü kısıcı rejim ve yftntemler-

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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le yürütülen bir ekonomik gelişmeyi ve sanayi
leşmeyi reddeden bir felsefenin sahibidir. Bu gö
rüş içerisinde içeride halkçı, dışarıya karşı mil
liyetçi bir gelişme ve sanayileşme tutumu izli-
yeceğimizi ilân etmişizdir. Bu amaca ulaşmak 
için de, Devletin önderliğinde özel teşebbüse 
serbestlik tanıyan bir karma ekonomi anlayjşı-
Ina sahibiz. 

insandaki yapıcı ve yaratıcı gücün özgür
lük içinde ve toplum yararına harekete geçiril
mesini, hem sosyal adaletin, hem de hızlı sanayi
leşmenin gereği sayıyoruz, insanca yaşamanın 
ve yaşatabilmenin yolu bu olsa gerektir. 

Bu inançla Türkiye sanayi kütlesinin teşki
lâtlanması, güçlenmesi ve kendilerine güvenilir 
organizasyonun içerisine girmelerini çabuklaştı
racak mevzuat değişikliklerine yardımcı olaca
ğız. 

Bugün kabul etmek zorundayız ki, Türkiye'
de hem Devlet kesimindeki sanayi işletmelerde, 
hem de özel girişimci sanayiciler içerisinde ve 
aralanin'da bir gelişmiş sanayi demokrasisinden 
bahsetmek güçtür. Önce sanayimizin yabancılar
dan çok Türk ulusuna yarar sağlıyan ve bir sa
nayi devrimine girebilmenin şartlarını hızla ha-
zırlıyan sanayi demokrasisine ulaşmak lâzım
dır. 

'Görüşmekte olduğumuz kanun teklifinin ka
bul edilmesi ile ticaret odaları ile sanayi oda
ları kesin hatları ile birbirinden ayrılabilecek, 
yeni güçlü sanayi odalariyle ilçelerde ajanlıklar 
tesis olunabilecektir. 

Elbette bu katnun teklifinin kabulü ile özel sa
nayi kesimin, olmasını istediğimiz düzen içerisi
ne girmesi beklenemez. Ancak, Türkiye,de büyük 
sanayi ile küçük sanayi kuruluşları ve atelyeleri 
arasında yurt ölçüsünde organik bir bağ kura
bilmek için böyle bir mevzuat değişikliğine ihti
yaç vardır. 

Ümidediyoruz ki, sanayi odaları, bünyesine 
toplıyacağı tüm sanayiciler kütlesi ile, güçlü 
olmasını dilediğimiz birlikleri ile bir ahenk ve 
yurtseverlik içerisinde memleket sanayiinin muh-
tacolduğu tedfbirleri aldırmakta ve ulusal çıkar
larımıza uytgun hızlı sanayileşmeyi temin edecek 
mevzuat değişikliklerinin öncelikle çıkarılması
na çaba harçıyacaklardır. Bu konuda kurulacak 
Sanayi Odaları Birliği yetkili bir organ olacak
ta . 
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Bugün kanun teklifinin gerekçesinde de kı
saca dokunulduğu gibi, sanayici kütlesi, tüccar 
sınıfı içinde erimiş durumdadır. Odalar Birliğin
de sanayiciler temsil edilmemektedir. Sanayici
lerin güçlü bir organdan mahrum oluşları yüzün
den hükümetlerin bazen aldıkları tedbirler, sa
nayicilerimiz aleyhinde olabilmektedir. 

Türkiye'nin bâzı imkânlarına ve geri kalmış
lığın neticesi olarak tasarruf imkânlarının ye
tersizliğine rağmen, sanayi kesimine akıtılabile-
cek pekçok yatırım kaynakları vardır. Bu kay
naklar, kalkınmamızda sürükleyici sektör 
görevi verdiğimiz sanayi kesimine akacak yer
de, ekonomik gelişmemize hiçbir katkısı olmı-
yan aracılara, arsa spekülatörlerine, permi ti
careti yapanlara, tefecilere, özetle büyük ve ko
lay kazanç sağlıyan kişilere akıtılmaktadır. 
Kıt tasarruf kaynaklarımızın, bu vergi vermi-
yen, rizikolar taşımıyan, kolay ve büyük kazanç 
elde eden kimselere verilmesi yerine, Türk ulu
sunun yararına üretimde bulunacak sanayicile
rimize verilmesi lâzımdır. 

Bu konuda kurulmasını beklediğimiz Sanayi 
Odaları Birliğinin büyük çabası elbette olacak
tır. Bu organ kurulduğu gün ağır görevlerle 
karşı karşıya olduğunu görecektir. Türk sana
yiini dar boğazlardan kurtarmak ve dar boğaz
lardan geçirmek için sanayicilerimizin yapıcı ve 
yaratıcı gücüne, Devlet kesimi yanında, büyük 
ihtiyaç vardır. 

Ortak Pazara üye olarak katılmaya hazır
landığımız bir dönemde çağımızın teknolojik 
ilerlemesine ayak uydurabilmek, modern ve bü
yük işletmeler kurabilmek zorundayız. UIUSHİ 
sanayiimizin maliyetlerini düşürmek, ihracatı 
yöneltmek ve dış pazarlarda rekabet gücünü ar
tırmak, özel kesimdeki sanayicilerimizin, Dev
let kesimi ile birlikte, büyük ve güç görevleri 
arasındadır. 

Kalkınmamızı hızlandırmamızın gereği ola
rak ülkemizde fabrika kuran, fabrikaların ku
rulmasına, makina yapan makinalaruı ya
pılmasına, yani sermaye malları üretim dev
resine girmeye mecburuz. Gümrük duvarla
rının yüksek perdesi arkasına sığınarak ve te
kelci davranışlarla üst gelir sınıflarının tüket
tiği lüks tüketim malları üreten sanayi, ulusal 
çıkarlarımız ve kıt yatırım kaynaklarımızla çe
lişki halindedir. 
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Ayrıca Devlet kesimi ile özel kesim sanayi 
kuruluşlarında yüksek âtıl kapasite mevcuttur. 
Ulusal sanayiimize devrimci bir atılım verebil
mek amaciyle özel kesim sanayii ile Devlet ke
simi sanayi kuruluşları arasında bir koordinas
yon gereklidir. Bu, ulusal sanayi koordinasyonu 
olacaktır. Böylece, nerede ne yapıldığını ve ne 
yapılabileceğini saptayarak, gerek sanayi kuru
luşlarının kendi aralarında, gerek sanayi ile pi
yasa arasında sürekli ve sıhhatli haberleşme 
kurulabilecektir. Büyük projeler için ilgili ku
ruluşlar arasında işbirliği sağlanabilecektir. 

Bütün bu görevlerin yerine getirilmesinde 
Sanayi Odalarına büyük ve güç görevler düş
mektedir. Sanayi Odaları ayrı bir kuruluş ola
rak örgütlenirse ve büyük sanayici ile küçük 
sanayicilerimizin tüm atelye sahipleriyle yurt 
ölçüsünde ve kendi aralarında organik bir bağ 
kurabilirlerse, bu güç fakat şerefli ulusal göre
vi yerine getirebilecekleri kanaatindeyiz. 

Bu kanun teklifinin bu istikamette değer
lendirileceğine inanıyoruz. Bunun için de 
C. H. P. Grupu olarak kanun teklifine olumlu 
oy kullanacağız. 

Saygılarımı sunarım, teşekkür ederim. (Al-
kışlai'.) 

BAŞKAN — Sayın Turhan Özgüner, buyu
run. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Grupumuz 
adına konuşan sayın arkadaşımız esasen etraf
lıca konuya temas ettiler. Bir iki noktayı ilâve 
etmekle yetineceğim. 

Arkadaşlarım, 5590 sayılı Kanunun 4 ve 
8 nci maddelerinin değiştirilmesi esasını öngö
ren bu teklif hakikaten bir zaruretin ifadesidir, 
bir zaruretten doğmuştur. Kanunlar şüphesiz 
zaruretlerden doğarlar. Günümüzde esasen Ti
caret Odaları ile Sanayi Odaları topluluğu, şu 
yakın zamanda da gördük, bir arada ,aynı çatı 
altında aynı hükmi şahsiyet adı altında barına-
mıyacak duruma gelmiştir. Esasen bu bir aşa
madır. Türk ticari hayatı ve Türk sanayi haya
tının ayrı ayrı birer hükmi şahsiyet olarak ayrı 
kanun görüşü içerisinde himayeye mazhar ol
ması şüphesiz bir merhale, bir aşamadır. 

Bu sebeple günümüzün de gereğine uygun 
olan bu teklif, hakikaten maddelerin tetkikin
de de göreceğiz ki, arkadaşımın izah ettiği gibi, 
Sanayi Odası ile Ticaret Odasına ayrı ayrı üni-

1 teler gözüyle bakmakta ve ayrı şahsiyetler ta-
I nımaktadır. 
I 5590 sayılı Kanunun eski tatbikatında da 
I gördük ve gerekçe de bunu gayet güzel dile 
I getirmiş; Türk sanayici kütlesi, Türk tüccar 
I sınıfı arasında âdeta erimektedir. Bu Sanayi 
I Odaları gölge oda durumunda, fakat ünite ola

rak, hükmi şahsiyet olarak, Ticaret ve Sanayi 
I Odası adını taşımakta olmasına rağmen, daha 
I ziyade tüccarın odası, Ticaret Odası vasfında 

idi. 
I Bu bakımdan arkadaşlarım, Türk sanayiinin 
I gelişmekte olduğu ve ayrı bir şahsiyet ve müs-
I takil bir oda, ayrı bir ünite şeklinde hükmi şah-
I siyet olarak değerlendirilmesinin öngörüldüğü 

bu tasarının, şüphesiz kabulü yararlı olacaktır 
I kanısındayim. 
I Saygılar sunarım. 
I BAŞKAN — Tümü üzerinde başka görüşmek 

istiyen sayın üye? Buyurun Sayın Üstündağ. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — sayın 

I Başkan, sayın milletvekilleri; sanayi sektörü-
I müzü daha bağımsız bir duruma getirecek olan 
I bu kanunu teklif eden arkadaşlarıma teşekkür 
I etmek için söz almış bulunuyorum. 
I Bugün gerçekten Türkiye'de sanayi sektö

rü büyük problemler içerisindedir. Sanayi sek
törünün, genellikle, ticaret kesiminden gelen 
pek çoklarının etkisi altında, sıkıntılar içerisin-

I de kıvrandığını çeşitli şekillerde; gerek basuı-
I dan, gerekse kişisel temaslarımızla izlemiş bu-
I lunuyoruü. 

Sanayi sektörünün Türkiye'de gelişmesi, 
Türkiye'nin bütün olarak gelişmesi demek ol-

I duğuna göre, bugünkü getirilen kanun teklifi 
gerçekten C. H. P. nin bir felsefe olarak bir ilke 

I olarak ortaya koyduğu hedefleri destekler ma-
I hiye'tte olduğu için ayrıca önem kazanmakta-
I dır. 
I îrtşalah, geleceğin Türkiye'sinin daha sana-
I yileşmiş, daha çok iş sahası açan, memleket-
I teki bugünkü işsizliği önleyici tedbirleri getire-
I cek olan sanayileşmiş bir memleketin yaratıl-
I masında bu kanun teklifi, küçük de olsa, bü

yük hizmetler göreceği için, C. H. P. milletvekili 
olarak ve 0. H. P. nıin genel felseefsine hizmet 

I eden bir kanun teklifi olarak, yürekten katılı-
I yorum. Bunu teklif eden arkadaşlara candan 
I teşekkürler eder, saygılar sunarım. (C. H. P. 
I sıralarından alkışlar). 
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BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, buyurun. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 

arkadaşlarımı, benden önce konuşan arkadaş> 
muı bu kanun teklifini, ö. H. P. felsefesini ak
settirdiği için benimsediğini, kabul ettiğini ve 
tamamen C. H. P. nn felsefesine uygun oldu
ğunu ileri sürerek, bir polemiğin içine girdi. 

Halbuki, biz, bu kanun teklifini, 0. H. P, 
nin felsefesine uygun olduğu, felsefesini ak
settirdiği için benimsiyen kişiler değiliz. Biz, 
bu kanunu, Türkiye'de sanayiin ilerlemesi, sa
nayiin gelişmesi, sanayileşen Türkiye'nin dert
lerine az da olsa bir çare bulması bakımından 
benimsiyoruz. 

Bunu belirtmek için söz aldım, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka görüş
mek istiyen sayın üye? Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarmza arz 
odjyorum. Kabul edenler... Eıtımiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

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

«Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», 
«Sanayi Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Tica
ret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun 

bâzı maddelerini değiştiren kanun 
Madde 1. — 5590 sayılı Kanunun 4 ncü mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 4. — «Ticaret odalarının kuruluş 

ve çalışma saJhaları ilçe belediye sınırlarıdır. 
«ıSanayi o dalan» nın kuruluş ve çalışma sa

haları il sınırlarıdır. 
«Ticaret ve sanayi odaları» nın kuruluş ve 

çfcîışma sahaları tacirler için merkez ilçe bele
diye sınırı, sanayiciler için il sinindir. 

Yukardaki yazılı faaliyet sahalan dışında 
kalan tacirlerin, bu yerlerde 8 nci maddeye gö
re ajanlık tesisi de mümkün olmadığı takdirde, 
istekleriyle, en yakın odalara, yönetim kurulu
nun karan ile kaydolunJmalan mümkündür. 

BAŞKAN — Madde ürerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylannıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

Madde 2. — 5590 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 8. — Bir yerde mevcut tacirlerin 
miktan başlı başına bir odayı yaşatmaya kâfi 
gelmediği takdirde oradaki müseccel tacirlerin 
% 51 inin yazılı isteği ve bağlanmak istediği 
oda meclisinin muvafakati üzerine en yakın 
ticaret ve sanayi odasına veya ticaret odasına 
ajanlık olarak katılmalanna Ticaret Bakan
lığınca izin verilir. 

'Bir ildeki sanayicilerin miktan başlı başına 
bir odayı yaşatmaya kâfi gelmediği takdirde, 
merkez ilçede kurulu ticaret odasına kaydola-
rak ticaret ve sanayi odası adını alırlar. 

Ajanlık bir şahıs tarafından temsil olunur. 
Ajanın mahallî tacir veya sanayiciden ol

ması şarttır. 
Ajanlığın aynlmaJsı veya kaldınlması da 

kuruktşlanndaki esaslarla göre yapılır. Ancak bu 
ayrılma veya kaldırılma, taraflarca en az bir 
aj evvel haber verilmek şar tiyle mültaakıp yıl 
başında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylannıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici Madde 1. — Bu kanun hükümlerine, 
üç ay içinde ticaret odaJlan, sanayi odalan ve 
ticaret ve sanayi odaları, uymaya mecburdur. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde 
görüşmek İ3tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oy-
lannza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 2. — «Ticaret ve Sanayi Oda
lan», «Ticaret Odalan», «'Sanayi Odaları», «Ti
caret Borsalan» ve Ticaret ve Sanayi Odalan, 
Ticaret Odalan, Sanayi Odalan ve Ticaret Bor
salan Birliği Tüzüğünün bu kanuna uymıyan 
maddeleri üç ay içinde düzeltilir. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde 
görüşmek istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oy
lanmaz arz ediyorum. Kalbul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylannıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun hükümlerini Adalet 
vo Ticaret bakanlan yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etaıiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye Yok. Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz. 
ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Sayın Başkan, 

gündem değişikliğiyle iMH iki tane önergem 
vardı. 

BAŞKAN — Oyladık efendim. 
ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Onlar ivedilik 

hakkında idi. Şimdi içtüzüğün 78 nci madde
sine göre, gündemi değişikliği istiyen önergem 
var. Bunların okunmasını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, önceliği ihtiva eden 
teklifiniz.. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — öncelik ihtiva 
etmiyor efendim, öncelik 74 ncü maddededir, 
Ben, Umumi Heyetin gündemine hâkimiyeti 
noktayı nazarından hareket ederek, 78 nci mad
deye göre gündem değişikliği istirham ediyo
rum. Okunsun ve müsade buyurursanız önerge
mi izah edeyim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim; içtüzüğü-
r üz bir mesaj veriyorsa okutayım. 

Efendim, ivedilik hususunun talebine sayın 
üye veya teklif sahibi yetkili; fakat önceliğe 
Hükümet ve komisyon görevlileririin yetkili 
olduğu, 74 ncü maddede musarrah bulunmakta
dır. Bu, aynı fasla ait bir maddedir. O bakım
dan, öncelik talebinizi oya arz etmemize imkân 
yoktur. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — öncelik istir
ham etmiyorum, izin verir misiniz izah edeyim? 
önergem okunsun.. 

BAŞKAN — önergeyi okutuğumuz saman, 
oya arzına imkân buluyoruz demektir. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Ben, Anayasa 
sarihlerinin şerhlerine göre izan edeceğim. Ben, 
geçmiş tatbikatı söylüyiceğim efendim. Ben, 
öncelik istiyen bir talepte bulunmuyorum. Ben, 
78 nci maddeye göre, muhterem Umumi Heye
tin gündem üzerinde her türlü değişiklik yapa
bilme yetkisine istinaden önergemi verdim, di
yorum. 
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BAŞKAN — Efendim, şimdi talebiniz 78 nci 
maddeye dayanıyor. 78 nci maddeyi okuyo
rum : 

« Madde 78. — Ruzname şu suretle tanzim 
olunur : 

1. Riyaset Divanının Heyeti Umumiyeye 
maruzatı; 

2. Sualler ve istizahlar 
3. Tercihan müzakeresi kararlaşan mad

deler; 
4. Haklarında müstaceliyet kararı verilen 

naddeler; 
5. iki defa müzakereye tâbi olan maddeler. 
3, 4 ve 5 nci fıkralardaki maddeler encü

menlerden Riyasete gelmeleri sırasiyle müza
kereye konur. 

Şu kadar ki, Meclis bu bapta ayrıca bir ka
rar da ittihaz edebilir.. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Ben bu hükme 
istinaden talebettim. 

BAŞKAN — Onu yaptık, ivedilik kararı 
aldık... 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — O değil efen
dim. ivedilik kararı 70 nci maddedeki yetkimi 
kullanarak verdiğim önergedir ve 78 nci mad
deye göre uygulandı, yerine geldi, Yüksek Hs-
yet kabul etti. Şimdi.. 

BAŞKAN — Tamam efendim, G-enel Kurul 
tabiî gündemine hâkimdir ve bu kararı alabilir, 
ama bu talepte bulunma yetkisi kime aittir? Bir 
de 74 ncü maddeyi okuyalım.. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — 74 ncü madde, 
mücerret hükümet ve komisyona,. 

BAŞKAN — Müsade buyurur musunuz 
efendim 

«Madde 74. — Bir kanun lâyihası veya tek
lifinin rııznamede bulunan sair maddelere tak
ti? men müzakeresi istendikçe bunun esbabı mu-
cibesi dermeyan edilmek lâzımdır. 

Takdimen müzakereyi yalnız Hükümet veya 
bir encümen talebedebilir. 

Bu talep, tahriri olmak şarittır». 
ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Bunu yaptık 

efendim. Bunu Hükümet ya^par, komisyon ya
par. Umumî Heyete mensup her üye, 78 nci 
maddedeki, biraz evvel zatıâlinizin okuduğu 
hükmü yerine getirmek için önerge vermek yet
kisini haizdir ve Umumî Heyet gündemine hâ
kim olduğu için gündem değişikliği yapabilir. 
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Ben, öncelle bölümünde tekliflerimin konu
şulmasını istemiyorum. Ben, gündemin 1 nci 
maddesine alınarak görüşülmesini istiyorum. 
Okunsun, zapta geçsin ve bana söz hakkı veril
sin, bilâhara muhterem Umumi Heyetin reyine 
arz edilsin. 

BAŞKAN — Efendim, reye arza yetkimiz 
var mıdır, yok mudur? Reye arz edilip karar 
istihsali mümkün müdür? Meselenin üzerinde 
durduğumuz noktası burası. 

ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Sayın Başkan, 
müsaade edin izah edeyim. 

BAKSAN — Bir dakika efendim, yetkiliden 
öğreneyim.. 

Efendim, gündemde zaten tekliflerinizin ye
ri var. Mevcut gündemin ivedilikle görüşüle
cek kısmına, verdiğiniz takrirler oylanmak su
retiyle alındı. Bundan sonraki birleşimde ivedi
likle görüşülecek kısımda, Genel Kurul'un it
tihaz etmiş olduğu karar veçhile teklifleriniz 
yer alacaktır. Bu bakımdan Meclis teamülleri 
gereğince de bütün işlere takdimen öncelikle 
görüşülme talebinin Hükümet ve komisyonlar-

9. — Van Milletvekili Salih Yıldızhn, hay-
rancılğımızın geliştirilmesi ve hayvancılıkla 
geçinen yurt bölgelerinin ve yurttaşın refaha 
kavuşturulması için gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/7) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili önergeyi oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millî servetlerimiz arasında çok üstün bir 

yeri olduğu halde, hayvancılık yılların ihma
line uğramıştır. Bilhassa Doğu ve Güney - Do
ğu Anadolu'nun servet kaynağını teşkil eden 
hayvancılğımız, bütün uyarmalara rağmen 
bir çıkmazın içindedir. 

1. Genel olarak, hayvan müstahsili hay va
rma iç pazar bulmakta ve mallını değerlendir
mekte zorluk çektiği gibi, dış pazar imkânların
dan da mahrumdur. O kadar ki, hayvancılığın 
bilhassa kesif olduğu bölgelerde, satış mevsimi 
geldiğinde, müstahsilin eli, kolu bağlı her tür
lü satış imkânlarından mahrum halde bekledi-

ca vâki olacağı Başkanlıkça kabul edildiği ci
hetle, takrirleriniz oya arz edilmemektedir. 

ĞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Muhterem Baş
kan, ben anlatamadım. Müsaade ederseniz usul 
ittihaz buyurunuz... 

BAŞKAN — Müzakere açmadık efendim, 
gündemimize geçiyoruz. Sizin şifahi teklifle
riniz zabta geçsin diye ben de arz ettim, te
amülü de sordum, böyle bir teamül de vâki de
ğil. 

ŞÜKRÜ AKKAN (tamir) — Geçmişte tat
bikatı vardır, ben teamülü söyliyeyim efendim. 
Siyasi hakların iadesi hakkımdaki kanun tasa
rısı görüşülürken aynı usul tatbik edilmiştir. 
Reşat özarda'nın teşriî masuniyetinin kaldırıl
masında da aynı usul tatbik edilmiştir. Ben
deniz önergemde size iki tane örnek veriyorum. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum efendim. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Onun için be
nim önergelerimi.. 

BAŞKAN — Tasrih ettim, zabta geçirdim 
beyanınızı.. 

ği bir vakıadır. Bunun tabiî sonucu olarak, 
müstahsil bütün tehlikeleri göze alıp kanun dışı 
yollardan pazar aramak mecburiyetinde kal
maktadır. Bu hal çok defa müstahsilin mahvı
nı mucilbolmaktadır. 

Hele, kanuni müeyyidelerin ehliyetsiz vazi
feliler tarafından uygulandığı haillerde, müstah
sil çok defa gerçek dışı zabıt varakaları ile 
mahkemelerde mağdur duruma düşürülmekte
dir. 

2. ikinci önemli nokta, hayvan yemi mev-
zuunun geliştirilmemiş ve gerektiği şekilde ele 
al nmamış olmasıdır. Hayvancılığımızın geliş
mesi, bu yönden de büyük manialarla karşı kar
şıyadır. 

3. Hayvancılıkla iştigal eden bölgelerin 
arasi yapısı itibariyle çoğu zaman ziraate el
verişli olmadığı düşünülürse, bu sektörün bü
yük bir ehemmiyetle ele alınmasındaki za
ruret daha iyi anlaşılacaktır. 

4. iç pazar yaratmak ve hayvan müstah
silinin malını yok pahasına elden çıkarmasını 

IV - BAKŞANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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önlemek maksadiyle kurulması öngörülen kom
binalar öncelikle ele alınmalıdır, 

5. Hayvan hastalıklariyle mücadele yeter-
slrdir. Bu yüzden milletçe uğradığımız servet 
kayfbı, alınacak mücadele tedbirlerinin masrafı 
ile kıyas edilemiyecek kadar büyüktür. 

Bâzı hayvan ırklarının ıslahı konusunda 
alınacak önemli ve âcil tedbirler vardır. 

6. Nüfusumuz arttıkça önem kazanan bes
lerine problemimizin çözülmesi hayvancılığın 
hızla gelişmesine bağlıdır. 

Hayvan ve hayvan ürünleri ihracı, Türki
ye'nin iktisadi gelişmesinde başlıca engelli teş
kil eden döviz kıtlığını azaltma yolunda önem
li faydalar sağlıyabilir. 

7. Meraların ıslahı ve genişletilmesi, hay
vancılığa müsait bölgelerde yaşıyanların ek
meklik ihtiyacının en iyi şekilde karşılanması 
jıolunda ciddî tedbirlere ihtiyaç vardır. 

8. Et ve Balık Kurumu avanslarmnı ve hay
vancılık kredilerinin âdil ve iktisadi bakımdan 
verimli tarzda dağılması sağlanmalıdır. 

9. İkinci Beş Yılık Kalkınma Plânı müza
kerelerinde, Güven Partisi adına bizzat tarafım
dan tanzim edilip Meclis Başkanlığına sunulan 
önergede, hayvancılığımızın her yönden gelişti
rilmesi için bâzı faydalı tedbirler teklif edildiği 
halde, bu teklifimin sadece «hayvancılığın ge
liştirilmesine öncelik verilmesi» tarzındaki ge
nel bir hükmü kabul edilmiştir, ilk günden be
ri, hayvancılığın geliştirilmesi konusunu her 
türlü parti mülâhazalarının üstünde ele almayı 
millî bir vazife sayan, hayvancılık konusunu 
bütün cepheleriyle ve hamleci bir zihniyetle in
celenmesini İsrarla savunan bir zihniyete sa
mimî olarak sahip bulunmaktayız. 

10. Bugüne kadar petrol, özel okullar ve 
benzeri konularda açılan araştırmalar, büyük 
faydalar sağlamış, önemli gerçekleri aydınlat
mıştır. 

Meclis araştırmasının, Millet Meclisinin ka
nun yapma faaliyetini en küçük ölçüde aksat
mayan; bilâkis yaşatma faaliyetlerine ve Hükü
met çalışmalarına ışık tutan faydalı sonuçları 
tecrübelerle sabit olmuştur. 

Bu inançla, Türkiye hayvancılığının bugün
kü haline, geleceğine ışık tutmak; hayvancılık
la geçinen yurt bölgelerinin ve milyonlarca 
yurttaşın tfefaha kavuşması için alınması ge

rekli kanuni ve idari tedbirleri tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğnice bir 
Meclis Araştırması açılmasını sayıglıarımla arz 
ve teklif ederim. 

Van Milletvekili 
Salih Yıldız 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız, buyu
run. 

SALÎH YILDIZ (Van) — Sayın Başlkan, 
değerli milletvekilleri; 

Önergem okundu. Önergemde madde madde 
huzurlarınıza getirilen hususlar okunduğu için 
ayrıca tekrar etmiyeceğim. Esasen Meclis araş
tırması istiyen bu gibi taleplerin, kanaatimce 
anahatlarını Yüksek Meclise arz etmek ve on
dan sonra araştırma kabul edildiği takdirde de
taylarına inmek en mâkul yoldur. Bu itibarla 
da görüşmem [kısa ve meselenin ianahatlarına 
temas etmekten ibaret olacaktır. 

Millî servetlerimiz arasında gerçekten çok 
büyük yeri olan hayvancılığımızın yılların 
ihmaline uğradığı bir gerçektir. Bunun aksini 
iddia etmek her türlü realiteye aykırı düşmek
tedir. Bu bakımdan evvelâ hayvancılığımız ne 
haldedir, bunu kısaca huzurlarınızda arz (et
mek isterim. 

Hayvan sayısında, aşağı yukarı en önde ol
mamakla beraber, en önlerdeyiz. Ürünlerde ise 
tamamen bunun taksine en gerilerde sıra almak
tayız. Bunun sebeplerini hulâsa etmek gere
kirse birkaç noktada toplamak mümkündür: 

1. Yem darlığı, 
2. Ürünlerin değer fiyatına satılamaması, 
3. Hayvancılık konusunda öğretim elk-

isikliği. 
Bugün hayvancılığımızın, üretimden sonra, 

satış ve maliyet problemi olmak üzerce iki mü
him problemiylie karşı karşıya bulunmakta
yız. Maliyet problemi hakkında değişik ülke
lerden de alınan ralkamlara göre bir mâruzâtta 
bulunmak faydalı olacaktır. Şöyle ki: 

Değişik ülkelerde bir kilogram kasaplık sı
ğır eti değeriyle 7 - 10 kilo arasında buğday, 
7 - 10 kilo arasında arpa, keza 7 - 11 kilo ara
sında yulaf, 7 - 12 Jkilo iarasında mısır, 9 - 1 1 
kilo arasında kepek alınabildiği halde (bu ra
kamlar değişik ülkelere ait rakamlardır) biz
de ise bir kilogram sığır etinin fiyaitjiyle ancalk 
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4 kilogram buğday, 5 kilogram arpa, 5 kilo
gram yulaf alınabiliyor. Bu da maliyet unsuru 
itibariyle ne halde olduğumuzu açıkça ve ra
kamlara istinaden göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Görülüyor ki, yem fiyatları çok yüksek, 

böylece de hayvan fiyatlariyle yem fiyatları 
iarasmda büyük dengesizlik vardır. Aradaki 
dengeyi sağlayabilmek için ne yapmak lâzım
dır? Yem fiyatları sabit kalmak sariliyle hay
van fiyatlarının yüzde 70 - 80 oranında yüksel
mesi şarttır. Ancak o zaman hayvancılık kârlı 
bir iştigal sahası haline gelebilir ve kaliteli 
üretime yönelmek mümkün olabilir. Bu artış, 
koyunda yüzde 40 civarında da oba gayeyi 
tahakkuk ettirebilir. Yukarda arz ettiğim yüz
de 70 - 80, daha ziyade büyük baş hayvanlar 
için düşünülmüş bir rakamdır. 

Şimdi bu neticeye ulaşabilmek için ne yap
mak lâzımdır? .Anahatlariyle arz ediyorum. 

1. Evvelemirde pazarlamayı yani, müstah-
sıldan müstehlike kadar olan ameliyeyi hallet
mek şarttır. Şöyle ki : Bugün müstahsıldan müs
tehlike kadar hayvan beş - altı el değiştirmek
tedir. Bunun sonunda müstahsüa yetişen değer 
yüzde 40 tır yapılan hesaplara göre. Beş - altı 
el değiştirdiği için, en sonunda müstahsüa ye
tişen değer yüzde 100 üzerinden yüzde 40 tır. 
Yüzde 60 ı bu beş - altı el arasında pay edilmek
tedir. Diğer ülkelerde ise müstahsüa yetişen de
ğer yüzde 60 - 79 arasındadır. Bu, çok muaz
zam bir fark. Bizde yüzde 40, değişik ülkeler
de yüzde 60 - 79 arasında müstahsüa yetişen 
pay arasındaki fark son derece acıklıdır. 

Şimdi bu hastalığı ortaya koyduktan sonra, 
diğer konuşmalarımda da arz ettiğim gibi, müs
tahsüa yetişen değer payı yükseltmek için ne 
yapmak lâzımdır? Bir tedbir getirebilmek ba
kımından arz ediyorum: 

Evvelâ maliyete göre bir taban fiyat politi
kasına şiddetle ihtiyaç vardır, faraza fındıkta 
olduğu gibi. Bunun için de öncelikle hayvancı
lıkla uğraşan bölgelerde Et ve Balık Kurumu 
tesislerinin, kombinaların bilhassa geliştirilmesi 
ve ihtiyaca kâfi hale getirilmesi şarttır. 

Diğer önemli bir tedbir olarak da park ve 
pazar yerleri kurmak gerekir. Bu park ve pazar 
yerlerinde çeşitli pazarlardaki fiyat ilânları, 
tartı imkânları yanında hayvanını o gün satmak 

istemiyen müstahsüa asgari yirmibir gün ücret
siz muhafaza imkânları temin edilir. O günkü 
fiyatı müstahsil beğenmiyebilir, ama kendisine 
hayvanını muayyen bir müddet için ücretsiz ola
rak muhafaza imkânı verilmemişse fiyat düşük 
de olsa aynı fiyata satmak mecburiyetinde ka
lır. Bu bakımdan pazarlarda bu imkân da tanın
maktadır. 

Bu pazarların diğer bir özelliği de; buralar
da satınalmak işini ancak kayıtlı üye olanlar, 
yani hayvan alımını meslek haline getirenler 
yapabilir ve böylece müstahsil, mahallî tâbirle 
«değenekçi» dediğimiz unsurlardan kurtulmuş 
olur. Aksi halde, bugün olduğu gibi, hayvan 
fiyatları celepler arasında bir sır olarak devam 
edecektir. Gerçekten Türkiye'de hayvan fiyat
ları nedir, nasıl bir seyir takibetmektedir? Bu
gün pazarlama imkânlarından mahrum olduğu
muz için, bunu ancak celepler bilmekte ve bir 
nevi sır halinde devam etmektedir. Tabiî bü
tün bu durum müstahsilin aleyhine işlemektedir. 

Hayvancılığımızın teşviki ve gelişmesi için 
bir diğer tedbir de 1580 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesinin, yani narh ile ilgili hükmünün de
ğiştirilmesi gerekmektedir. Bu husustaki tek
lif ve tasarılar yıllardan beri komisyonlarda 
beklemekte, bir türlü çıkmamaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, 
Hayvancılık deyip geçmemek gerekir. Bu

günkü haliyle de millî gelirimizin yüzde 15,5 u-
nu teşkil etmektedir. Ne kadar büyük bir kay
nak olduğu meydandadır. Gerçekten hayvan
cılık iyi, ilme uygun, realitelere uygun olarak 
Türkiye'de ele alındığı takdirde petrol kadar 
kıymetli bir tabiî servet kaynağıdır, ama maa
lesef ihmal edilmektedir. Bihakkın bu mesele
ye eğilmek mümkün ollduğu takdirde, hayvan
cılığımızın kalkınma hamlemize en büyük des
tek olacağından asla şüphe etmiyorum. 

Bugün Türkiye'de hayvancılıkla iştigal eden
lerin çoğu başka bir imkâna sahibolmadıkları 
ve bulundukları bölgedeki arazi başka şekilde 
değerlendirilemediği için hayvancılık yapmak
tadırlar, yoksa hayvancılığın bugünkü haliyle 
kârlı bir iş olmasından değil. Esasında hay
vancılık her türlü ihmalin içinde, gerçekten, 
hayvancılıkla uğraşanlar için bir kârlı meşgale 
sahası değildir. Sadece, arz ettiğim gibi orada 
yaşıyan yurttaşlarımız, arazi yapısı itibariyle, 
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imkânları itibariyle arazilerini başka türlü de
ğerlendirme imkânını bulamadıkları için hay
vancılıkla uğraşmaktadırlar. 

Bunu kârlı bir hale getirebilmek için, kısa
ca arz ettiğim tedbirler ve bu meyanda şüphe
siz ki, çok daha kıymetli fikirler serd edilecek
tir, o gibi tedbirlerin ele alınması ve daha ne 
gibi tedbirler lazımsa onların üzerinde durulma
sı için bir Meclis araştırmasına gerçekten ihti
yaç vardır. 

Bugün Danimarka'nın ihracatının yüzde 50 
sini hayvancılık teşkil etmektedir. Fert başına 
millî gelirden düşen hisse 18 bin liradır. Dani
marka gibi bir ülkede ihracatın yüzde 50 sini 
hayvancılık teşkil ettikten sonra, Türkiye gi
bi, demin de arz ettim, petrol kadar tabiî bir 
kaynak halinde önümüzde duran bu sahadan, 
bu faktörden istifade edememek son derecede 
acı bir gerçek olarak maalesef karnımızda dur
maktadır. 

Keza, çeşitli ülkelerde hayvancılık gelirleri
nin tarım gelirleri içindeki yeri yüzde 60 ilâ 
yüzde 85 arasında değiştiği halde, Türkiye'de 
bu nisbet yüzde 34 ilâ 35 tir, yani fark aşağı 
yukarı yarı yarıyadır. Çok gerilerde olduğumuz 
her türlü izahtan varestedir. 

Verimleri karşılaştırdığımız takdirde ise 
birtakım rakamlar karşımıza çıkmaktadır. Şöy
le ki : 

İleri ülkelerde bir sığır 200 ilâ 250 kilo et 
verirken, bizde 85 ilâ 90 kilo vermektedir. Ke
za bu ülkelerde bir inek 3 500 - 5 000 kilo süt 
verirken bizde 600 - 630 kilo süt vermektedir, 
Bizdeki bu düşük nisbet çok mütevazi tedbir
lerle iki misline çıkabiliyor. Nitekim bâzı besi 
tedbirleriyle dahi bu nisbeti, bu 600 ilâ 630 ra
kamım iki misline çıkarmak mümkün ve bu mü
tevazi tedbir her türlü ilmî esaslardan da uzak 
birtakım pratik tedbirlerden ileriye geçemiyor. 

Yapılan besicilikte bir sığırdan 150 kilo et 
temin edilebilmekte, süt verimi de 2 000 ilâ 
2 500 kiloya çıkmaktadır, deminki izahata ilâ
veten arz ediyorum. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, geçenlerde 
Sayın Tarım Bakanının beyanatından da öğren
miş bulunuyoruz, gazetelere de intikal etti, Dün
ya Bankası da Türkiye'deki hayvancılığın bü
yük bir servet kaynağı olduğunu teşhis etmiş ve 
Türkiye'ye yardımda bulunmak için teşebbüse 

geçmiş. Bu kadar büyük bir servet kaynağı ile 
karşı karşıya bulunuyoruz. 

Sözlerimin başında da arz etmiştim, bir Mec
lis araştırmasını isterken, sanki bu araştırma 
açılmış, Yüce Meclis buna karar vermiş gibi 
bütün meseleleri en ince detayına kadar bu kür
süden ifade etmek doğru bir yol değildir. Ana-
hatları itibariyle arz ettim ve Yüksek Meclisten 
istirhamım araştırma önergemin kabul edilmesi
dir. Esasen, önergemde de bahsedildiği gibi, Yü
ce Meclisin teşrii faaliyetini aksatacak hiçbir 
yönü yoktur, kurulacak bir komisyon bu mese
leyi enine boyuna tetkik edecek ve çok faydalı 
bilgilerle huzurlarınıza gelecektir. 

Sözlerimi bitirirken önergeme iltifat buyu-
rıılmasını bilhassa istirham eder, saygılarımı su
narım. (G. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası C. H. P. Grupu adı
na Sayın Selçuk Erverdi'de. Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SELÇUK ERVER-
Dt (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri, 

Van Milletvekili Sâym Salih Yıldız tarafın
dan verilen ve Türkiye'nin Doğu ve Güney -
Doğu Bölgesinin hayvancılığının içinde bulun
duğu şartların incelenmesini istiyen önergesi se
bebiyle Halk Partisinin görüşlerini arz etmek 
üzere huzurlarınızdayım. 

Nüfusun yüzde 70 e yakın kısmının hayvan
cılıkla uğraştığı Türkiye'mizde tarım yolu ile 
üretilen gelirlerin millî gelire oranı yüzde 40 
ve bitkisel ve tarımsal üretim olarak iki kolda 
incelediğimiz tarımda da hayvansal üretimin 
tarımsal üretime oranı yüzde 33,6 dır. 

Millî gelire katkısı azımsanmıyacak derece
de olan hayvancılığımızın bu sebeple alâka ve 
himaye görmesi gerektiği gibi, Anayasanın 52 
nci maddesinde öngörülen, «Devlet halkın ge
reği gibi, beslenmesini, tarımsal üretimin top
lumun yararına uygun olarak artırılmasını sağ
lamak için gerekli tedbirleri alır.» cümlesinde 
ifadesini bulan görevini yerine getirmek için de 
bu konu ile meşgul olmak ödevindedir. Zira, 
Türkiye'de hayvansal protein açlığı hüküm 
sürmektedir. Orta derecede çalışan bir insana 
günde 105 gram protein gereklidir ve bunun 
asgari 35 - 45 gramı hayvansal protein olmak 
lâzımgelir. Halbuki Türkiye'de ortalama prote
in miktarı 17 gramdır. Bitkisel protein fazlalı-

— 350 — 
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ğı ile hayvansal protein açlığının karşılanması 
da mümkün görülmemektedir. Bu nedenle, hay
vansal protein ile beslenen memleketlerde yaş 
ortalaması 60 ile 70 olduğu halde Türkiye'miz
de yaş ortalaması 35 ve 40 olarak gözükmekte
dir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulmasından 
sonra çeşitli ekonomik sektörlerde yapılan in
celeme sonunda görülmüştür ki, hayvancılık; 
süratle kalkınmamız, millî beslenmemiz, gizli 
işsizliğin önlenmesi, ihracatımızın gelişmesi ve 
köyden şehire göçlerin önlenmesi yönlerinden 

• büyük avantajlar taşıyan ve yüksek gelişme po
tansiyeli gösteren bir sektördür. 

Bu konudaki çalışmalar isabetli ve müessir 
olarak yapılırsa, Türkiye'nin kısa bir dönem
de hayvan ürünleri ihraceden bir ülke haline 
gelmesi mümkün olacaktır. Zira, yukarıda da 
işaret ettiğimiz veçhile nüfusun yüzde 70 e ya
kın kısmı tarımla uğraşan Türkiye'de bitkisel 
üretimde gelir düşüklüğü ve hele Doğu ve Gü
ney - Doğu Anadolu'da verimsizlik bir gerçek
tir. 

Birkaç misalle konuyu hafızalarda tazelemek 
için şu rakamları verebiliriz : 

Ağrı vilâyetinde bitkisel üretim % 0,3, hay
vansal üretim 1,7 dir. 

Artvin'de 0,3, hayvansal üretim 0,6 dır. 
Bingöl'de 0,1, hayvansal üretim 0,8 dir. 
Hakkâri'de bitkisel üretim 0, hayvansal üre

tim 0,7 dir. 
Muş'ta 0,3 bitkisel üretime karalık 1,3 hay

vansal üretim vardır. 

Erzurum'da 0ı8 bitkisel üretime karşılık 
hayvansal üretim 3 tamsayıdır. 

Garp ve Orta - Anadolu'da bitkisel üretim
de verim, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'ya 
nisbeten biraz daha yüksek gözükmektedir. Şöy
le ki : 

Ankara'da bitkisel üretim 4,8, hayvansal üre
tim 3. 

Aydın'da bitkisel üretim 2,6, hayvansal üre
tim 1 dir. 

Diğer vilâyetlere ait rakamları vaktinizi za
yi etmemek için okumıyacağım. 

Bu misallerimizden istihracedilmek istenen 
netice, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'da hay
vansal üretimin bitkisel üretime göre daha ve
rimli olduğu, bitkisel üretimin ise vatandaşın 
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emeğinin karşılığını vermekten çok uzak bulun
duğudur. Kaldı M, bu rakamlar normal sene ra
kamları olup, bu bölgelerin sık sık mâruz kal
dıkları kuraklık ve sair iklim nedenleriyle ve
rimin daha düştüğü senelerde bu rakamları bul
maya imkân olmadığı da ortadadır. 

Yine bitkisel üretimde tatbik edilen usul 
gereğince; çiftçi yılın altı ayını boş geçirmekte
dir. Bu gizli işsizliğin önlenmesi de, bugünkü 
şartlarla, hayvancılığın bu bölgelerde gelişmesi
ne ve hayvancılığa bağlı sanayiin kurulmasına 
bağlanmıştır. 

Sanayileşmekten uzak, ticari imkânları mah-
dudolan bu bölgelerde tabiat şartlan gereği bit
kisel üretimin de düşüklüğü nazarı itibara alı
nınca, çoğu yokluk içerisinde bulunan bu vatan 
parçası üzerinde yaşıyan vatandaşlarımızı ka
derleriyle başbaşa bırakmak elbette M, düşünü
lemez, ama filhal durum bu merkezdedir. 

Kalkınma, geniş halk kütlelerinin gelirini 
artırmak suretiyle olacağına göre, bu bölgeler 
halkının hayvancılığını geliştirmek suretiyle 
elinden tutmak hükümetlerin temel ödevidir. Bu 
ödevin ölçüler içerisinde yapıldığına temasta da 
fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Bilindiği üzere hayvancılıkta bir gelişmenin 
olabilmesi için hayvan neslinin ıslahına, hayvan 
sağlığının korunmasına, yem üretimine ihtiya-
colduğu gibi, birtakım destek hizmetlere de ih
tiyaç vardır. Bunlar; kredileme, fiyat politikası 
ve pazarlamadır. 

Türkiye'de 76 milyon büyük ve küçükbaş 
hayvan mevcuttur. Bu sayı ile Türkiye dünya 
ülkeleri arasında önde gelendir, ama bu sayıya 
rağmen ıslah edilmemiş hayvan cinslerinin elde 
tutulması ve ıslah için gerekli tedbirlerin yete
rince alınmamış olması, elde edilen gelirin diğer 
ülkelerle kıyaslanınca çok az olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bizdeki kadar sığırdan Batı - Al
manya'da 20 milyon ton süt elde edilmesine kar
şılık, bizde koyun ve keçiler de dâhil tüm süt 
üretimi 4 milyon civarındadır. 

Yine Batı Almanya'da bizim bütün hayvan
larımızdan ürettiğimiz etin 2,5 mislini yalnız sı
ğırlardan üretmektedirler. Halbuki Türkiye 
hayvancılıkta diğer ülkelere nasibolmıyan im
kânlara sahiptir. Nitekim, bu konuda daha dar 
imkânlara sahip memleketlerde tarımsal gelir 
içerisinde hayvancılığın payı yüzde 85 e kadar 
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ulaşmış olmasına rağmen, Türkiye'mizde bu yüz
de 33,6 dır. 

Bu gerilemelerin sebepleri Zootekni kurum
larının kurulmamış olmasında, halk hayvancılı
ğı ile daha yakın ilişkinin bulunmamasında ve 
eğitim noksanlığında aranmalıdır. Hayvan sağ
lığı ve hayvan hastalıklariyle mücadele de ikinci 
faktör olarak gözükmektedir. 

Bütün Türkiye'de bu konu ile uğraşan dar 
imıkânlı 12 müessese mevcuttur ve bunlardan 
ancak iki tanesi Güney - Doğu Anadolu'dadır. 
Bunlar; Diyarbakır Bakteriyoloji Enstitüsü, 
Elâzığ Viroloji Enstitüsüdür. 

Hastalıklar ve bu konudaki hizmet yetersiz
liği sebebiyle her yıl Türkiye'mizde vukua ge
len kayıplar büyük rakamlara ulaşmaktadır. Bir 
yılda şap hastalığından ölen hayvanların para 
olarak karşılığı 142 milyon, çeşitli parazitlerden 
1 milyar 100 milyon ve diğer âdi ve salgın has
talıklardan ölenlerin de 1 milyara ulaştığı ve 
ceman yekûn 2 242 000 liranın hayvan vefiyatı 
sebebiyle telef olduğu ortadadır. Vunlar veteri
ner dairelerinin malûmatı tahtında olan kayıp-
larımızdır. Çoğu hayvan vefiyatının veteriner 
dairelerine ulaşmadığı da bir gerçek olduğuna 
göre, rakamın bunun çok üstünde olacağı da aşi
kârdır. 

Hayvancılığın gelişmesindeki faktörlerden bi
risinin de yem olduğuna temas ettik. Hayvan
sal üretimde soy kabiliyetinin etkisi yüzde 40 
ise yemin etkisi de yüzde 60 olarak gözükmek
tedir. Hayvancılığımızın gelişmelinde yemin 
önemli faktör olarak gözükmesi cümlenin malû
mudur. 

Düzensiz makinalı ziraatin memleketimize 
girişinden sonra mera ve otlakların sürülmesi 
sebeöbiyle meyilli arazilerde hem erozyon başla
mış ve hem de yem sıkıntısı başgöstermiştir. Ka
ba yem darlığının başgöistermiş olmasına rağ
men, bu hayati meselede de gerekli alâka göste
rilerek mera ıslahı, hububat ekimine müsaidol-
mıyan bölgelerde ve yerlerde kaba yem yetişti
riciliğini teşvik yerine; her bölgenin şartlarını 
incelemek suretiyle bu bölgede yetişebilecek 
yem bitkilerini tesbit yerine bâzı gösteriş tedbir
leriyle mesele geçiştirilmeye çalışılmıştır. Bu 
konuda ihtilâfları çözümlemekte yeterli olmı-
yan ve meraların tahribini önliyemiyen mera 
hukukumuzun da yeniden ele alınmasına ve yeni 

6 . 3 . 1970 O : 1 

baştan tedvinine ihtiyaç bulunduğunu da ifade 
etmek isteriz. 

Hali hazırdaki yem üretimimiz mevcut ve 
düşük verimli hayvanlarımızın ihtiyacının % 10 
altındadır. Birinci Beş Yıllık Plânda hayvansal 
üretimde toplam artış olarak % 31 hedef alın
mış olmasına rağmen, bu, gerçekte % 12 olarak 
tahakkuk etmiş ve îkinci Beş Yıllık Plânda bu 
geri kalışın temel sebebi olarak mera ıslahında 
öngörülen 500 bin hektar yerine 50 bin hektarın 
sağlanmış olması sebebolarak gösterilmiştir. De
mek ki, bu yolda ciddî ve yeterli tedbir alınma
dıkça hayvancılıkta bir gelişmeyi beklemek mu
hal olacaktır. 

Bu durum, iklim şartlarının bu sene Doğu -
Anadolu^da olduğu gibi müsaidolmaması halin
de hem bölge halkı ve hem de millî ekonomimiz 
için felâket olmaktadır. Nitekim Doğu - Anado
lu. 'daiki vatandaşlarımız, hayvanlarını yaza çı
kartabilmek için başka bölgelerden yem teda
rikine ve bu yemin nakli için türlü yollara baş
vurmaya mecbur kalmışlardır. Bütün bunlara 
rağmen, elde edilen netice ile hayvanları kıştan 
yaza çıkarmanın imkân dâhiline girmediği ve 
bu yüzden bir sürü şikâyetin de Meclis kürsü
süne geldiği cümlenin malûmudur. 

Tertip yemlerde de kaba yemlerde olduğu 
gibi yetersizlik mevcuttur. Haddizatında bizde
ki tertip yem üretimi hayvancılığı geliştirmek
ten ziyade bir ticari bono olarak kâr gayesiyle 
kurulmuş bulunmaktadır ve pahalı olduğu ci
hetle hayvan beslemede ekonomik olarak gözük
memekte, yapılan analizlerin ortaya koyduğu 
bir netice olarak gözükmektedir ki, bir ineğin 
kırma ysınle sahibine % 15 kâr sağlıyabilmesi 
için yıllık süt veriminin en az 2 000 - 2 500 ki
logram olması icabetmektedir. Bizdeki inek
lerin süt verimi ortalama olarak 500 - 600 ki
logram olduğuna göre, bu yemle beslemenin 
müstahsili zarara sokacağı aşikârdır ve bu se
beple de halkımız bu yemle beslemeye itibar 
etmemektedir. 

Bu izahatımızdan anlaşılacağı üzere, bugün
kü yem sanayii halkımızın yararına olmaktan 
ziyade bu alanın sömürülmesi niteliğindedir. 
Problem, yeme şekil vermekten ziyade yem mad
delerinin üretimini artırmaktır. Bu da yem zi-
raatinin gerekli düzeye ulaştırılması ile müm
kün olacaktır. 
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Hayvancılığın gelişmesi için destek hizmet
lere ihtiyaç bulunduğunu arz etmiştim. Bu hiz
metlerin başında kredileme gelmektedir. Türki
ye'de zirai kredilerin yeterli olmadığı ve verilen 
çok cüzi kredinin günlük ihtiyaçları temin için 
istihlâk edildiği cümlenin malûmudur. Tüm zi
rai kredi içerisinde hayvancılığa ayrılan kısım 
% 6,2 dir. Tarımsal üretimin % 33 nü veren 
hayvancılığa bu kadar düşük oranda kredi ve
rilmesi elbetteki isabetli değildir. Kaldı ki, 
verilen kredilerin en iyi değerlendirildiği alan 
hayvancılıktır. Bu kredilerin de ihtiyaç ve za
ruretlere göre dağıtılmadığı ortadadır. Krediye 
en çok muhtacolan ve hayvancılığından başka 
geçimine medar olacak bir uğraşı olmıyan Doğu 
ve Güney - Doğu - Anadolu'ya verilen kredi ile 
başka bölgelere verilen kredilerde de bir adalet 
ve denge bulunmadığı arz edeceğimiz rakamlar
dan ortaya çıkacaktır. 

Ziraat Bankası vasıtasiyle birinci bölgeye ki, 
Ankara civandır, koyun sayısı beş milyon, (kü
suratını okumuyorum) sığır sayısı 1 800 000; 
Zirat Bankası eliyle verilen kredinin miktarı 
52 milyon lira. 

İkinci bölge, Aydın civarları; dört milyon 
koyunu, bir milyon sığırı var, 64 milyon lira 
kredi imkânına kavuşmuştur. 

Beşinci bölge Erzurum bölgesidir. Dört mil
yon koyunu, iki milyon sığırı bulunan bu bölge
ye 33 milyon lira kredi verilmiştir. 

Altıncı bölge Bingöl'ün de içinde bulunduğu 
bölgedir. Beş milyon koyunu, 1 400 000 sığırı 
bulunan bu bölgeye de 15 milyon kredi temin 
edilmiştir. 

Vilâyet olarak dağılımlara baktığımızda; An
kara'nın (Bunlar 1968 rakamlarıdır) 19 619 000 
lira Ziraat Bankası vasıtasiyle hayvancılık kre
disi aldığı, Balıkesir'in 16 695 000 lira kredi 
aldığı, İsparta'nın 10 411 000 lira kredi aldığı, 
Erzurum'un 4 903 000 lira kredi aldığı, Diyar
bakır'ın 2 109 000 lira kredi aldığı, Urfa'ya 
516 bin lira kredi tahsis edildiği, Van'a beş 
milyon liralık bir kredi tahsis edildiği de görül
mektedir. 

Yine AID fonundan ve fon hesaplarından 
açılan kredilerin de şu şekilde dağılımına şa-
hidolmaktayız: 

Eskişehir, ki birinci bölgedir, yalnız Eski
şehir ve Antalya'ya 7 milyon lira hayvancılık 

kredisi dağıtılmıştır. İkinci bölgeye 5 896 000 
lira hayvancılık kredisi verilmiş, beşinci böl
geye bir milyon lira hayvancılık kredisi tahsis 
edilmiş, altıncı bölgeye AID fonundan kredi 
verilmemiştir. 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin aracılığı ile 
açılan kredilerde de dengesizlik ve adaletsizliğin 
bulunduğu görülmektedir, fakat rakamlarını, 
vakitlerinizi almamak için arz etmeyi uygun bul
madığımı ifade etmek isterim. 

Verilen bu kredilerin bizzat hayvan üretici
lerinin eline geçmediği, hayvancılıkla alâkası 
olmıyan bâzı kişilerin özellikle politik maksat
larla bu kredilerle teçhiz edildiği de bir gerçek
tir. 

Başlangıçta, 50 büyük baş veya 500 küçük 
baş hayvan kayıtlarına gayrimenkul ipoteği kar
şılığı verilen bu kredilerden, toprak dağılımı 
sebebiyle elinde hiç toprağı olmıyan veya yeterli 
toprağı bulunmıyan ve Anadolu'nun birçok yer
lerinde toprağı tapuya müseccel olmadığı ci
hetle bu köylülerin verilen kredilerden yarar
landıklarını iddia etmek, elbetteki mümkün de
ğildir. Bilâhara hayvan sayısının üzerine daha 
fazla düşülmüşse de, g'ayrimenkul ipteği şartı 
yine baki kalmıştır. Bu kredilerden hayvan 
üreten köylü değil, geniş arazi sahibi olup da 

bu araziyi başkalarının eliyle işleten ve daha 
ziyade kasaba ve şehirlerde oturup ticaretle iş
tigal eden hatırlı kişilerin istifade ettiği bir ger
çektir. Köyde yaşıyan, geçimini tarlasından 
temin eden, mustarip ve fakir köylü ailelerine 
hayvan alacak, bu hayvanları besliyecek, üreti
mini artıracak tedbirleri sağlıyacak krediyi te
min etmediğimiz müddetçe verilecek her kredi 
zengini daha zengin etmeye yanyacak ve hay
vancılığın inkişafına hizmet etmiyecektir. Çün
kü bugün verilen kredilerin hiçbiri verildiği 
gaye uğruna kullanılmamaktadır. Bu söylenen
lerin doğruluğu açılacak olan Meclis araştır-
masiyle sabit olacaktır. 

Fiyat politikasına kısaca değinmek isteriz. 

Devlet himayesinden yoksun olan tek konu 
hayvancılıktır. Her türlü bitkisel tarımda ta
rım ürünlerini asgari bir seviyenin üstünde tu
tabilmek için Devletin birtakım himaye tedbir
leri almasına mukabil, hayvan ve hayvan ürün
leri bu türlü bir taban fiyattan da mahrum
dur. Bunun neticesindedir ki, üreticinin eün-
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deki ürünler çok ucuza aracılar tarafından ka
patılmaktadır. istihsal hedefine verilen bu 
ehemmiyet hayvancılığın aleyhine olmaktadır. 
Yapılan analizlerden, biraz evvel arkadaşımı
zın da sunduğu veçhile alman neticeler şöyle
dir : 

Türkiye'de bir kilogram canlı sığır ağırlığı 
karşılığında 3,8 kilogram arpa ve 4,2 kilogram 
yulaf satınalınabilme gücüne sahi/bolmasına 
rağmen, Amerika'da bir kilogram canlı sığır 
ağırlığı ile on kilogram arpa ve on kilogram yu
lar saltınalmabilmektedir. Bu derece fiyat dü
zensizliğinin bulunduğu bir memlekette, hay
vancılığın geri kalması için başka bir sebep 
aramıya da ihtiyaç yoktur. 

Yine, Türkiye'mizde sütün belirli bir fiya
tının bulunmadığı, Doğu ve Güney - Doğu 
Anadolu'da 70 ilâ 100 kuruşa satılan sütün, 
Batıda 200 - 250 kuruşa satıldığı ve arz ve ta
lebin karşılaşltırılmadığı da bir vakıadır. Yal
nızca kurulmuş olan kombinalarla hayvancı
lığın ıgelişemiyeceği, bunun için hayvancılıkla 
ilgili sanayiin kurulmasına da ihtiyaç bulun
duğu ortadadır. Ciddî ve istikrarlı fiyat politi
kası tesbit edilmedikçe, kombinalar, hayvan 
tacirleri gibi vatandaşın sıkıntı ve yokluğundan 
istifade ile fiyatları düşürmek suretiyle elin-
dekini ucuza almaya çalıştığı müddetçe hay
vancılık bugünkü halinden de geri gitmeye 
mahkûmdur. Nitekim Doğu - Anadolu'da bu se
ne vukua gelen kuraklık sebebiyle kombina, 
Sonbaharda, vatandaşın malını pazara sürme
sinden istifade ederek fiyat düşürmüş ve buna 
rağmen alım imkânları müsaidolmadığı ve arz 
edilen hayvan sayısı da fazla olduğundan müs
tahsilin elindeki hayvanını alamamıştır. Gün
lerce kombina kapısında ve sokaklarda bekli-
yen koyun ve sığırını kombinaya satamıyan va
tandaş, elinde hayvan olmadığı halde sıraya 
girmiş bâzı açıkgözlere veya hayvan pazarla
rında ucuz fiyata satarak yıllarca emek vere
rek ürettiği hayvanlarını yok fiyatına elin
den çıkarmıştır. Üç - beş hayvanı olan, kom
binaya uzak bulunan köy ve semtteki üretici 
ise yüz liraya sattığı koyunun karşılığında bir 
tırpan alarak köyüne dönmüştür. Elinde ka
lan hayvanlarını besliyebilmek için gerekli olan 
yemi temin zımnında, gelecek senenin sütünü 
bu seneden 60 kuruşa satan köylülerin mevcu-
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I diyeti bu bölgeleri bilen arkadaşlarımızın ta-
sadduku altındadır. 

1961 ve 1969 yıllarında Doğu illerinde hu
sule gelen kuraklık nedeniyle yapılan yardım
lar ile bu kuraklık yüzünden telef olan hay
van varlığı ve ürünlerinin memlekete verdiği 
zarar ile bu bölgelerde et endüstirisi kurulabi
lirdi. Böyle bir endüstri, vatandaşın da millî 
ekonomimizin de zarar görmesini önliyecek ve 
bu bölgede iş sahası açacaktır. 

Hayvan ve hayvan ürünlerinin artışını sağ-
lıyacak ve hayvancılığın kalkınmasına hizmet 
edecek faktörlerden birisi de pazarlamadır. 
Yalnız arzm varlığı ve yalnız talebin varlığı 
neticenin alınmasına yetmediğinden, arz ve 
talebin karşılaştırılması da gerekmektedir. Bu, 
üreticinin de, tüketicinin de menfaatine ola
caktır. Gerek içpazar ve gerekse dışpazar yok
luğu üreticinin elindekini, yukarda da arz et
tiğimiz veçhile, yok pahasına elinden çıkarma
sına sebebolmaktadır. Çünkü, Türkiye'de hay
van ürünlerini ve hayvan fiyatlarını aracılar 
tesbit etmektedirler. Muhtelif zamanlarda va
tandaşın ihtiyacını karşılıyan, bu suretle elin
den malını alan aracılar her vilâyette veya her 
kasabada muayyen adedde oldukları için, bir
birleriyle anlaşmak suretiyle Türkiye'de hay
van fiyatlarını onlar temin etmektedirler. 
Hayvan üretme çiftlikleri veya işletmeleri kü
çük oldukları cihetle, ürünlerini pazara ge-
tirmektense köye gelen toplayıcılara sunmayı 
daha kârlı veya zaruretleri sebebiyle daha ev
vel paraya kavuşma imkânını elde ettikleri ci
hetle daha menfaatlerine uygun bulmaktadır
lar. Pazara getirseler bile, umumiyetle alıcı
sı belirli kişiler olduğundan ve bunlar da an
laştığından, fiyatlar üretici aleyhine tesbit edil
mektedir. Hemen paraya çevirme zorunluğu, 
vatandaşın da besleme kudretinden mahrum 
oluşu, fiyatların ucuz zamanında elindeki mah
sulünü bu satıcılara, bu aracılara kaptırmasına 
sebebolmaktadır. Binaenaleyh hayvan politi
kasında gelişımenin temel şartlarından birisi, 
küçük işletmeler halinde olan bu üreticileri 
kooperatifler şeklinde teşkilâtlandırmaktadır. 
Bu suretle aracılarla mücadelelerinde Devletin 
bunların yanında olması, bunların güçlü olma
larını temin edecektir. 

Netice olarak, plânlı devreye girişimizden 
I sonra yapılan incelemeler Türkiye'de hayvan-
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cılığın gelişmesinin yok denilecek kadar az ol
duğunu ve bu gelişmenin Doğu Anadolu'dan 
ziyade Batıda olduğunu ortaya koymuştur. 
Bu sebeplerle hayvancılığın içinde bulunduğu 
durum günlük tedbirlerin üzerinde ilgi ve hi
mayeye muhtaçtır. Diğer ürünlerde az da olsa 
himaye ve teşvik tedbirleri alındığı halde, hay
vancılık ve hayvan ürünleri bu türlü tedbir ve 
himayeden yoksundur. Türkiye'nin hakikaten 
büyük kısmı yokluk içinde bulunan Doğu ve 
Güney - Doğu Anadolu'nun kalkınması bu ko
nuya bağlıdır. Bu nedenlerle araştırmanın, 
önergede gösterilen hususların dışındaki so
runları da kapsamak üzere, açılmasında fayda 
g'örmekteyiz. Oylarımızı bu yönde kullanaca
ğımızı arz eder, saygılarımızı sunarız. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — G. P. Grupu aJdına Sayın Ah
met Zeydan, buyurunuz efendim. 

G.P. GRUPU ADINA AHMET ZEYDAN 
(Hakkâri) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 

G.P. Meclis grupu adına derin saygılarımı 
sunarım. 

ilk olarak, Van Milletvekili Salih Yıldız 
arkadaşımızın, Anayasanın 88 nci maddesi hük-
müna dayanarak hazırlayıp, Yüksek Meclise 
verdiği Meclis araştırmasını istiyen önerge
sinden dolayı kendilerine huzurlarınızda te
şekkür ederek sözlerime başlamak isterim. 

önerge sahibi, hayvancılık konusunun bü
tün cepheleriyle ve hamleci bir zihniyetle in
celenmesini, önergesinde talebetmektedir. 

Yin önerge sahibi arkadaşımız, ikinci Beş 
Yıllık Plândan yakınarak, hayvancılığın ge
liştirilmesine öncelik verilmesi tarzında ikinci 
Beş Yıllık Plânda genel bir hükmün kabul edil
diğini belirtmektedir. 

Biz de G.P. Meclis Grupu olarak, önerge 
sahibi arkadaşımızın Meclis faaliyetine dair 
fikirlerine iştirak ediyoruz. Bugüne kadar, 
petrol, özel okullar ve benzeri konularda Mec
lise verilen önergeler büyük faydalar sağlamış 
ve önemli gerçekleri aydınlatmıştır. 

Hayvancılık konusunda, verilen Meclis 
araştırması talebinin de Millet Meclisinin ya
sama faaliyetlerini aksatmıyacağma, bilâkis 
Meclisin yasama faaliyetlerine ve Hükümet ça
lışmalarına ışık tutan faydalı sonuçlar sağ-
lıyacağına inanıyoruz. 

Grup adına görüşlerimizi açıklamaya baş
lamadan önce, elimizde bulunan ve bugün 
resmen uygulanması gereken bir belgeyi açık
lamak isterim. Bu belge 91 sayılı Kanunun 12 
nci maddesine tevfikan hazırlanan Yüksek 
Plânlama Kurulunun raporudur. 

Yüksek Plânlama Kurulu 11 . 1 . 1969 ta
rih ve 6 sayı ile hazırladığı raporunu Bakan
lar Kuruluna sunmuş ve Bakanlar Kurulu da, 
yine 30 . 9 . 1969 tarih ve 91 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince mezkûr raporun 
18 . 1 . 1969 tarihinde onanmasına karar ver
mek suretiyle, bahis konusu Yüksek Plânlama 
Kurulunun raporu uygulanmaya başlanmıştır. 

Plânlama Dairesi, raporunda, hayvan var
lığımızı zengin fakat ıslaha muhtaç ve geliş
meye elverişli kabul ettikten başka, et ihti
yacını fazlasiyle sağlıyabileceğimizi ve ihra
catımızı artırabileceğimizi kabul etmektedir. 

Devlet Plânlama Dairesi, Türkiye hay
vancılığının geliştirilmesi politikasını üç te
mel noktaya istinadettirmiştir. 

1. — Islah konusu : Plânlama Dairesi 10 
yıl içinde 200 bin saf kan damızlık inek mev
cudunu öngörmektedir. Süt ve et üretimi he
deflerine kavuşabilmemiz için yüksek verimli 
damızlık hayvanları elde etmemizin gerekli 
olduğunu kabul eden Plânlama Dairesi, bu hay
vanların dışarıdan ithal edilmesini öngörmüş
tür. 

Yine Plânlamaya göre, ilk üç yıl içerisin
de yani 1969, 1970 ve 1971 yılları içerisinde 10 
bin baş hayvandan az olmamak üzere ithal edil
mesi gerekmektedir. 

2. — Besi konusu : Plânlamaya göre, 1969 
tarihine kadar mevcut besiye alınan hayvan 
adedine ilâveten 1969 yılı içerisinde 150 bin 
baş sığır ile 150 bin baş koyunun besiye alın
ması öngörülmüştür. Hemen ilâve edelim ki, 
geçtiğimiz 1969 yılı içinde bu şekilde yekûn 
olarak 300 bin baş olarak sığır ve koyun mev
cut besiye ilâveten besiye alınmışsa plâna ria
yet ediliyor demektir. Şayet 300 bin rakamlık 
bir ilâve besiyi geçtiğimiz yıl içinde yapmamış-
sak, şu halde plânlar kâğıt üzerinde kalıyor 
demektir. Şayet Meclis araştırması açılırsa bu 
noktanın da tesbiti kabil olacaktır. 

Plânlama Dairesi 1974 yılına kadar vâde 
tanıyarak, bu süre içinde 1 250 000 baş sığı-
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rın ve 1 000 000 baş koyunun besiye alınma
sını sağlıyacak imkânları da öngörmüştür. 
Maalesef 1974 yılına kadar 2 250 000 hayvanı 
hangi yem fabrikalarımızla besliyeceğimizi ve 
hangi ahırlama sistemi içinde bu hayvanları 
barındırabileceğimizi, bakım için gereken kre
diyi nasıl ve nereden Bağlıyacağımızı Plânlama 
Dairesi bir bütün içinde ele alıp göstermemiştir. 
Plânlama Dairesi, bu konuda sanki bir temenni 
dairesi gibi hareket etmiş ve fakat asla bir 
plânlama dairesi gibi hareket etmemiştir. 

3. — ihracat : Plânlama, ihracat konusun
da müddeti biraz daha tahdidetmiştir. Vâde 
olarak 1972 yılını almış ve 1972 yılından iti
baren 70 bin ton et ihracatının gerçekleştiril
mesini öngörmüştür. 

Yukarda okuduğumuz ve üç maddelik 
esas görüşünü tesbit ettiğimiz Plânlama Dai
resinin hayvancılığımızın geliştirilmesine dair 
11 . 1 . 1969 tarihli raporuna bütün ümit ve 
inançlarımızı kabil görüyorsanız, o zaman hu
zurunuzu fazla işgal etmeme lüzum kalmamış 
olur. 

Bu rapor Bakanlar Kurulunca onanmıştır. 
Aradan seçimler geçmiştir yeni Hükümet ku
rulmuştur. Yeni Hükümet, bir programla kar
şımıza gelmiş ve güven oyu almıştır. Ancak, 
bu Hükümet programında ne suretle 1974 yılı
na kadar 2 milyon dan fazla hayvanı besiye 
alacağımız, 1970 ten itibaren ne suretle ve ki
me 70 bin ton et ihracını yapacağımız ve yine 
1971 sonuna kadar Plânlamanın ilk parti ola
rak öngördüğü 10 bin baş ineği ne suretle it
hal edeceğimiz hususları yer almamıştır. 

inşallah bundan sonra gelecek Hükümetin 
programında arz ettiğimiz bu eksikliklerin 
bertaraf edildiğini görmüş olacağız. 

Şu halde, önerge zamanında verilmiş bir 
önergedir, konuşmasiyle birçok konular ay
dınlığa kavuşmuş olacaktır. En önemlisi, hay
vancılığımızın durumu kamu oyunun malı ha
line gelmiş olacaktır. 

Tarımın anaistihsal kolu olan hayvancılı
ğımız tabiî şartlara terkedilmiştir. Kontroldan 
büyük ölçüde uzak bırakılmış ve en ilkel usul
lerle idare edilen ekonomik faaliyet sahası 
olarak kalmıştır. Hayvancılığımız bir bakı
mıyla ormancılığımıza benzemektedir. Or
manlarımızın işletme ve kontrolü % 100 e ya-

I kın bir nisbette Devletin elinde bulunmasına 
rağmen, modern işletme esaslarından uzak
tır. Ormanları keseriz, dolayısiyle imha ede
riz, yerine yenilerini dikip ıslah etmediğimiz 
için, erozyona mâni olamadığımız için, binneti-
ce orman. kaynaklarımızı harekete getireme
miş bulunmaktayız. Aynı tarzda hayvancılı
ğımızı ıslah ve verimini artırıcı tedbirler ala
cağımız yerde büyük ölçüde günlük istihsali 
göz önünde tutmuşuzdur ve günlük istihsal 
ile yetinmişizdir. 

Hayvancılığımızın ıslah ve geliştirilmesiy
le ilgili ilk ciddî çalışmaları Cumhuriyetin ilk 
yıllarında yapmaya başlamamıza rağmen, ara
dan geçen uzun süre içerisinde katettiğimiz 
mesafe önemli olmamıştır. 1951, 1952 yılların
da verilen ve MEET raporu adı ile anılan ra
porda en önemli şekilde işaret olunan nokta 
hayvancılığımızın gelişmesinde koordone ça
lışamadığımız hususudur. 1966 tarihinde mem
leketimize gelen 6 Amerikalı uzmanın rapo
runda da bu noktaya değinilmiştir. Veteri
ner teşkilâtı ile tarım teşkilâtı arasındaki 
sürtüşmelere işaret olunmuştur. Bu raporda, 
hayvancılığımızın tarım işletmeciliği arasına 
sokulması tavsiye olunmakta ve hayvan yetiş
tiriciliğinden işe başlanması telkin edilmekte
dir. 

Netice olarak Tarım Bakanlığı 4 Şubat 
1969 tarihli Resmî Gazete ile yayınladığı yö
netmeliği çıkartarak geçmiş çalışmalardan is
tifade ettiğini ve dâvaya sahip çıkmaya ka
rarlı olduğunu göstermeye çalışmıştır. Adına, 
«Hayvancılığı Geliştirme Yönetmeliği» dedi
ğimiz bu yönetmeliğin tek dayanak noktası, bi
raz evvel belirttiğimiz Plânlama Dairesinin 
11 . 1 . 1969 tarihli raporudur. Ayrıca, Ba
kanlar Kurulunun 1967 tarih, 6/9138 sayılı ve 
968 tarih 6/10999 sayılı İM Kararnamesiyle üst 
seviyede kararlar vermek üzere bir koordinas
yon kurulu kurmuştur. Yapılacak projelerin 
uygulamasında aşağıdaki kuruluşlar görevlen
dirilmiştir. 

A) Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü, 
B) Ziraat işleri Genel Müdürlüğü, 
C) Devlet Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, 
D) Şeker Fabrikaları A.O. Genel Müdür

lüğü. 
Bu konudaki destek hizmetler yönünden 

de aşağıdaki kuruluşlar görevlendirilmiştir; 
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A) Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, 
B) Yem Sanayii A. O. 
O) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür

lüğü, 
D) Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdür

lüğü, 
E) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü, 
F) Yapağı ve Tiftik A. 0. Genel Müdür

lüğü. 

Ayrıca, Bakanlar Kurulu 1967 tarih ve 
6/9189 ve yine 1968 tarih 10137 sayılı Karar-
nameleriyle hayvancılığı geliştirme projeleri 
cümlesinden olmak üzere ihracat görevini Et -
Balık Kurumuna vermiştir. 

Yine Bakanlar Kurulunun ayni kararname-
leriyle besi projelerinin etüdü ve hazırlanma
sı görevi Şeker Fabrikaları A.O. lığına veril
miş ve söz konusu besi projelerinin uygulan
ması görevi dahi bu Umum Müdürlüğe bırakıl
mıştır. 

Bakanlar Kurulu ayni Kararnameleriyle 
Ziraat Bankasına da görev yüklemiştir. Hay
vancılığı geliştirme projelerinin kredi ihtiyaç
larının teşvik fonlarından, ayrıca Ziraat Ban
kasına dış kaynaklardan sağlanacak fonlar
dan ve Bankanın imkânlarından sağlanacak 
fonlardan karşılanması kabul olunmuştur. 

Görülüyor ki, Türkiye'nin hayvancılığını 
geliştirme görevini sadece Tarım Bakanlığı 
kendi üzerine almış değildir. Birçok kuruluş
lar bu görevi paylaşmışlardır. Bu durum kar
şısında sürtüşmelerden kurtulmaya imkân 
yoktur. Her kuruluş kendi açısından konuyu 
ele alacağına göre bütünü ile meseleyi ele ala
cak ve hayvancılık siyasetimizi her cephesiy
le belirli bir hedefe yöneltecek makamı bul
maya, bugünkü şartlarla, imkân yoktur. 

Hayvancılığımızın gelişmesiyle görevlendi
rilen bugünkü kuruluşlar arasında düşünen 
beyin vazifesini yapacak ve bütün faaliyetleri 
koordine edecek bir makam maalesef mevcut 
değildir. Bundan dolayıdır ki, İskenderun 
Körfezinde, denizde petrol arayanlar, balık 
servetimizi mahvedecek tarzda dinamit pat
lattıkları halde bu su ürünlerimizin mahve-
dilmesi işlemine karşı hiçbir yetkili çıkıp mü
dahalede bulunmamış ve başka metotla petrol 
aranması teklifini yapmamıştır. 

Yine, aynı şekilde tzmit köfezini kaplıyan 
ve birbirine eklenen sanayi tesislerimizin, de
nizdeki su ürünlerimize zarar vermiyecek şe
kilde kurulması mümkünken balık hazinemiz, 
Marmara Denizinin bu engin serveti mahvedil
miş, hiçbir idarecimizin aklına 100 senelik za-
bıtai saydiye nizamnamesinin uygulanması gel
memiştir. 

Ve yine bu sahipsizlikten dolayıdır ki, 1963 
yılından bu yana Meclis gündemini işgal eden 
Su ürünleri Kanunu ancak yedi sene sonra çı
kabilmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, memleket hayvancılı
ğımızı kendi haline terkedilmiş olmaktan kur
tarmanın zamanı gelmiş ve geçmiştir. Hayvan
cılığımızın gelişmesi için, her şeyden evvel, 
bir elden idare edilen bir politikaya ve yöne
time ihtiyaç vardır. îlk temennimiz, «hayvan
cılık ve Su Ürünleri Sanayii Bakanlığı» adı al
tında bir bakanlığın kurulmasıdır. Kurulacak 
böyle bir bakanlık bünyesi içinde, ıslâh, da
mızlık ve üretme, beslenme, bakım ve idare, kıy
metlendirme ve pazarlama, hastalıklarla mü
cadele, araştırma, ilmî yayın gibi tekmil hiz
metleri bir araya toplamak mümkün olacağı 
gibi, Süt Endüstrisi Kurumu, Et ve Balık Ku
rumu, Yem Sanayii, Yapağı ve Tiftik gibi ku
ruluşları, sözü geçen bünye içerisinde toplamak 
kabil olabilecektir. 

Parlâmentomuzun pek değerli mensupları; 
önce hayvan servetimiz üzerine kısaca dikkati
nizi çekmek isterim. Su ürünlerine ait serve
timizi ve kümes hayvanlarımızı hesaba kat
maksızın, diğer küçük ve büyük baş hayvan
larımızın yekûnunu arz edeyim. İstatistik Umum 
Müdürlüğünün 1968 tarihli istatistik malûma
tını aynen naklediyorum : 

Memleketimizde, 12 435 000 baş sığır, 
1 140 000 baş manda, 34 463 000 baş koyun, 
24 632 000 baş keçi mevcut bulunmaktadır, 
Böylece hayvan sayımız 72 milyonu geçmiştir. 
Hayvan adedi itibariyle, Türkiye dünyanın 6 
ncı memleketidir. Bütün dünyada sadece 5 mem
leket, Türkiye'ye nazaran hayvan adedi bakı
mından zengindir. Bugünün rayici ile büyük ve 
küçük baş hayvanlarımızı birbiri üstüne 300 
liradan hesabedip, kıymetlendirdiğimiz takdir
de, hayvan servetimizin para ile fiyatı 22 mil
yar liradır. Hayvan geliri, hayvancılığa önem 
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verilen memleketlerde daima misli ile ölçülür. 
Demek isteriz ki, 22 milyarlık hayvan varlığı
mızdan gerektiği gibi istifade edebildiğimiz tak
dirde, memleketimizin sadece hayvancılıktan 
yıllık geliri 22 milyar lira civarında olabile
cektir. 

Fakat, hayvan sayısı bakımından dünyada 6 
ncı sırada bulunmamıza rağmen, verim yönün
den hayvancılığımız maalesef en son sıralarda
dır. Fazla rakam mukayeselerine girmeksizin ba
sit bir - iki misal vermek isterim : 

Süt verimi bakımından : Dünyada rekoru 
kıran memleket israil olmuştur, israil, hayvan 
başına yılda ortalama 4 430 kilo süt elde etmek
tedir. israil'i, Holânda 4 220 kilo ile takibet-
mektedir. Holânda'dan sonra Belçika 3 810 ki
lo ile üçüncü gelmektedir. Türkiye'de ise, orta
lama süt verimi sadece 590 kilodur. Süt verimi 
yönünden bizden daha geri kalan memleket, 420 
kilo ile Pakistan ve 220 kilo ile Hindistan'dır. 

Et verimi bakımından : Dünyada rekor kı
ran memleket isviçre'dir. Karkas sığır, yani içi 
temizlenmiş ve kesilmiş sığır, isviçre'de ortala
ma 279 kilo ağırlıktadır, Holânda'da 276, 
Fransa'da 275, Belçika'da 272, ingiltere'de 265 
kilo gelmektedir. Bunlara mukabil Türkiye'de 
karkas sığır 84 kilo gelmektedir. 

Dana nisbeti de aynı şekilde düşüktür. Me
selâ, memleketimizde kesilmiş daha ağırlığı or
talama 30 kilo iken, yukarıda bahsettiğimiz 
memleketlerde ortalama 70 - 100 kilodur. Verim 
düşüklüğünün en başta gelen sebebi, açlıktır. 
Beslemeyi de lâyıkiyle bilemediğimiz muhakkak
tır. Meselâ, en modern çiftliğimiz olan Karaca
bey Harasında 1 050 aded damızlık inek bes
lenir. Bu inekler yılda ortalama 1 700 kilo süt 
verirler. 

Hayvanın en süratli büyüme devresinden 
maalesef istifade edemiyoruz. Hayvanlara bak
ma gücümüz olmaidığı için, maalesef çok küçük
ken kesmek mecburiyetinde kalıyoruz. Meselâ 
bir kuzuya veya danaya bakıp büyütmek mak-
sadiyle yaptığımız masrafı kurtaramamaktayız. 
Bilfarz, bir koyunun günlük masrafı 40 - 50 ku
ruştur. Bu masraf yapılıp, kuzunun toklu ol
ması beklendiği vakit masrafımızı kurtarama
maktayız. Sığırlarda ise, kalitesizlik durumu da 
eklenir ve verimi daha da çok azaltır. Yerli 
kara sığırların buzağıları bizde 9 kilo olarak 

doğmaktadır. Kültür ırkının buzağıları ise 35 
kilo gelmektedir. Küçük buzağı ve danaları kes
mek suretiyle son derece düşük verim sağlamak
tayız. Netice itibariyle diyebiliriz ki, hayvancı
lıktaki gelirimizi, büyük nisbette hayvanın öl
dürülmesine, yani etinden istifadeye bağla
mışladır. 

Önemli olan nokta, verimsiz çok sayıda hay
van beslemek yerine, verimi daha fazla olan, da
ha az sayıdaki hayvanı beslemektir. Bunun 
güzel örneğini, Amerika Birleşik Devletlerinde 
görmüş bulunmaktayız. Bu ülkede 1940 yılında 
23,5 milyon inek beslenmekte iken, 1968 yılında 
mezkûr rakam 13 milyona inmiştir. Fakat buna 
mukabil, yıllık süt istihsali 1940 yılında 45 mil
yon ton iken, 1968 yılında bu rakam 57 milyon 
tona yükselmiştir. 

Yatırımlardaki hasis ölçü ve davranışlarımız 
yüzünden de hayvancılığımız fazla miktarda 
zarar görmektedir. Yurdumuzda 100 küsur bin 
hayvana 1 veteriner düşmektedir. Veteriner he
kim noksanlığı yüzünden hayvan hastalığı önle-
nememektedir. Hayvan hastalığından yıllık za
rarımız, her sene 500 - 600 milyon lira arasın
dadır. Mevzuatımız, hayvanları hastalıktan ko
ruyucu aşıların veteriner eliyle yapılmasını em
retmektedir. Fakat bir yandan da elimizde kâfi 
veterinerimiz bulunmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; hayvancılığımız, 
başlıca servetimizi teşkil ettiği halde, en ziya
de döviz sarfına zorunlu kaldığımız bir ihtiyaç 
maddesi, maalesef hayvan ürünü ile ilgilidir. 
Türkiye, petrolden sonra en yüksek dövizi, 450 
milyon lira ile Merinos yimü ithal için ödemek
tedir. Böylece, hayvan yetiştiriciliğinde Dün
yada 6 ncı sırayı alan Türkiye, döviz sıkıntısına 
rağmen, her yıl en aşağı 300 milyon, bâzı yıllar 
ise 450 milyon liraya kadar döviz sarfma mec
bur kalarak Merinos yünü ithal eder. Fakat bu
na mukabil, döviz sarfını tasarruf ettirecek bîr 
tedbir olmak üzere, 25 milyon koyunun 5 mil-
yonunu Merinoslaştıramaz. işte sadece bu misal 
dahi, bir Meclis araştırmasının ne derece lüzum
lu ve zamanında istenmiş olduğunu göstermek 
için kâfi sebeptir. 

Çok değerli arkadaşlarım, Güven Partisi ola
rak önemle ürerinde durduğumuz bu konu üze
rinde bâzı tereddütleri bertaraf etmek ve Mec
lis araştırması yapılmasını gerektiren sebepleri 
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etrafiyle belirtebilmek için, bazı konulara ayrı 
ayrı - kısa da olsa - değinmek lüzumunu hisset
tik. Böylece, ıslah işlerimiz, beslenme durumu, 
mera ve çayır durumumuz; kıymetlendirme ve 
pazarlama, yetiştiricilik işlerimiz, hayvan ka
çakçılığı, gibi konulara, ayrı ayrı - kısa da ol
sa - değinmek isteriz. 

Hayvanlarımızın ıslah işi, Plânilamanın elde 
bulunan raporuna göre, yeni bir safha arz etmiş 
bulunmaktadır. Bu rapora göre, dışardan iyi 
vasıflı hayvan ithal edeceğimiz anlaşılmakta
dır. Esasen, eski Tarım Bakanı Sayın Dağdaş'-
ın, bu hususta 200 000 yüksek vasıflı damızlığın 
ithal edileceğine dair beyanları mevcuttur. 

Türk hayvancılığının yeni bir deneme konu
su haline getirilmesinden endişe duyarız. Ya
bancı menşeli hayvanların yurdumuza ithali ka
rarı üzerine, Türk Veteriner Hekimleri Derne-
ği'nin şiddetli tepkisini ve bu alanda yapılan 
neşriyatı nazara almamak imkânsızdır. Hemen 
şunu ifade edelim ki, böyle bir kararı uygula 
maya kalktığımız takdirde, bugünkü şartlarla 
mevcut bulunan 23,5 milyon ton yem açığı, ken
disini daha ziyade hissettirmiş olacak ve her 
şeyden evvel yabancı menşeli hayvanların ba
kımını sağlıyamamış olacağız. 

Kaldı ki, yetiştiricimizin elinlde bulunan ve 
elde mevcut bakım ve besleme imkânlarına gö
re seleksiyon edilerek, yüksek vasıflı oldukları 
mleydana çıkmış bulunan, yabancı menşeli çok 
güzel damızlıklara sahip bulunmaktayız. Ba
lıkesir - Bursa - Bandırma havalisinde Montafon 
ırkı, havalinin iklim ve coğrafya şartlarına uy
gun tarzda yetiştirilmiş ve tamamiyle memleke
timize intibak etmiştir. 

Diğer taraftan, yılların emeği ile memleketi
mizin ikim şartlarına intibak etmiş, vasıflı ırk
lar mevcut bulunmaktadır. Meselâ, Kars'ta Za-
ut inekleri, yüksek süt ve et verimi olan ırktır. 
Ayrıca, bu havalide daha Ruslar zamanımda ge
tirilmiş, Kırım cinsi inekler bölgenin nıallı ol
muştur. Çukurova'da İbrahim Paşa kumanda
sındaki Mısır Ordusu ile birlikte getirilen, Mı
sır cinsi ve süt verimi yüksek olan Mısır Kırmı
zısı, iklime ve bölgeye tamamiyle intibak et
miştir. 

Beri taraftan, üretme çiftHMerinıMn itina 
ile geliştirilip yetiştirdikleri, yerli Kara ırkm-
c'ın ortalama 10 kiloya yakın süt alınabilmek

tedir. Bunca çalışmaları ve tecrübeleri, Hükü
metin ârii bir karariyle yani dışarıdan getirece
ğimiz 200 000 aded damızlıkla heba etmemiz 
tehlikesi, bahis konusudur. Denemeleri değer
lendiremediğimiz de bir vakıadır. Bandırma ile 
Gönen arasında bulunan ve Alman sermayesi 
ile kurulan Tahirova Alman Çiftliğinde bizim 
memleketin iklim şartlan nazarı itibara alına
rak, bu çiftlik mensupları tarafından, Angıfler 
ırkı denilen bir nevi inek ırk üretilmiştir. Bu 
inekler, yılda ortalama 3 tondan fazla süt ver
mektedir. 15 seneye yakın bir zamandan bu ya
na, Angıler ırkı, bu bahsettiğim çiftlik tarafın
dan denenmiştir. Buna rağmen, bizim tarım teş
kilâtımız devamlı şekilde ilgisiz kalmıştır, iki 
sene evveline kadar mezkûr ırkın dışjanya satıl
ması ve dışarıda üretilmesi yasaktı. Şunu ifade 
etmek isteriz ki, kendi memleketimizde yapılan 
ve sonucu müspet olan bir denemeden dahi ya
rarlanamıyoruz. 

Merinosçuluktaki durumumuz da buna ben 
temektedir. Bu ırkın bile hâlâ menşeinin ispan
ya olduğunu sanırız. Kadîm tarihlerde Aydın'-
da ve bilhassa Milas'ta üretilen Merinosun ana 
vatanı Türkiye'dir Dünya Merinosu bizden al
mıştır. Biz ise bugün Merinos yünü için, sadece 
ortalama 400 milyon liralık döviz sarf etmek 
suretiyle dışardan ithalini yaparız. Ankara -
Yozgat - Eskişehir - Burdur - Niğde illerimiz, 
Merinosçuluğa en elverişli iklim şartlarını haiz 
yerler olarak bilinmektedir. Bu bölgelerde, ta
biî veya suni ilhak yoliyle Merinoslaştırmayı 
halletmenin zamanı gelmiş ve geçmiştir. 

Nihayet, hayvan sağlık zabıtası hükümleri 
artık kâfi gel'miyecektir. Konuya eğilecek Yük
sek Heyetiniz, ilk noksian olarak - ister iste
mez - mevzuatı görecek ve memleket hayvan
cılığının geliştirilmesi için, modern zihniyetin 
gerektirdiği ve Batı ülkelerinin uygulamakta 
bulunduğu mevzuata benzer kanunları süratle 
çıkartmak lüzumunu hissedecektir. 

Beslenme durumu üzerinde de biraz durmak 
isterim. 

Kötü beslenme yüzünden, hayvancılığımızın 
ve binnetice millî servetimizin kaybı çok büyük 
olmaktadır, içinde bulunduğumuz kış mevsimi 
esnasında Doğu Anadolu'daki hayvan zayiatı
mızın misali kâfi bir örnektir. Memleketimiz
de çeşitli yem kaynaklan mevcudolmakla be-
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raber, yem ziraati bugünkü durumunu muha
faza ettiği müddetçe mevcut 70 küsur milyon 
hayvanı bugünkü şartlar altında rasyonel şe
kilde beslememize imkân görmemekteyiz. 

Dünyanın en kıymetli hayvan yemi olan 
küspeyi ve kepeği hâlâ satmaktayız. Bu kıy
metli maddeleri sırf döviz sağlamak için, sa
tan bir zihniyet Türkiye'de mevcut bulunduk
ça hayvan yemi konusu üzerinde konuşmak 
bir nevi abesle iştigal etmek gibi bir mahiyet 
alır. ingiltere" bizden küspe almaktadır, tnek 
beslemektedir ve dünyada en yüksek süt ve
rimine erişmiş bulunmaktadır. Bizde ise Fırat 
havalisinde o kadar yemsizlik vardır ki, mese
lâ Kemah, iliç, Kemaliye, Arapkir, Keban gibi 
toprağı ve merası dar olan yerlerde «Gazel» tâ
bir edilen kurumuş yaprak Sonbaharda topla
nır, depolanır ve yem olarak verilir. Yaza bi
rer kadavra halinde yetişebilen hayvanlara ilk 
gıda; kesilen söğüt ve kavak dallarının ka
buklarıdır. 

Dünyanın hiçbir memleketinde un fiyatı 
kepek fiyatından yüksek değildir. Kepek, bes
leyici maddesi yüksek olan ve değer fiyatı 
da bu sebeple yüksek olan bir maddedir. Yal
nız Türkiye'de kepek hor görülür değeri bi
linmez, ucuza satılır ve asıl besleyici unsur 
olan kepek, ufak döviz kazançları uğruna, yurt 
dışına sevk edilir. 

Türkiye'de yem sanayii faaliyeti 1954 yılın
da başlar, ilk fabrika ise 1956 yılında kurul
muştur. Bu tarih, Yugoslavya'daki yem sana
yiinin de başlangıç tarihidir. 1954 yılında Yu
goslavya'da bir yem fabrikası vardı, bugün 
1 700 000 ton yem istihsal etmektedir. Bunun 
sonucu olarak da her yıl 750 bin baş kesilmiş 
sığır ihraçeder. Bizim ise bugünkü istihsalimiz 
yılda 250 bin tondan ibaret kalmıştır. 27. 
Mayıs. 1960 tarihine kadar 8 fabrika kurabil
dik, bundan sonra bu rakama sadece iki tane 
ekliyebildik. ikinci Beş Yıllık Plân hazırla
nırken yetkililer 56 yem fabrikasının plâna 
alınması gerektiğini savunmuş ve teklif etmiş
lerdir. Plânlama dahi bu konuya rağbet gös
termemiştir. Sebebi hayvancılık politikamızın 
anahatlarını çizmemiş olmamızdır. 

Dünyanın hiçbir memleketi bu alanda bir
denbire yüksek seviyeye ulaşmadı, fakat böyle 
bir zarureti hissedip nihayet hayvancılık po
litikalarını çizmek şuuruna ulaştılar. Bu alan

da ilk davranan memleket ingiltere olmuştur. 
Hayvancılık politikasını 200 sene evvel çizebil-
miştir. Amerika'da da 100 seneden beri tâyin 
edilmiş bir politika mevcuttur. Bugün A.B.D.-
lerinde sığırlarda, 500 kilo siklet hesabiyle, 
yem miktarı tâyin edilmiştir. 14 Kg. kuru ot, 
2,8 Kg. kesif yem. Bizde ise aynı vasıftaki bir 
hayvana; 3 Kg. kuru ot, ve yarım Kg. kesif 
yem verilebilmektedir. Yönetimde de hataya 
düştüğümüz takdirde daha çok gayritabiîlik-
ler kendini gösterecektir. 

Örneğin; Doğu'da Ziraat Bankası kredisi 
ile 83 kuruşa yetiştiricilere yem verilir. Kre
di ve para darlığından bunalan yetiştirici 83 
kuruşa borçlanarak aldığı yemi 50 kuruş ci
varında müşterisine satar. Yem darlığını gider
mek için şu hususları temenniye şayan gör, 
mekteyiz; 

1. Yem sanayiini geliştirmek. 
2. Şeker fabrikalarında işlenen pancar 

küspeleri besicilere ve çiftçilere verilmekte ise 
de, küspelerin muhafaza edilmesi umumiyetle 
kabil olmadığı için bu yemler ekseriya heba 
olmaktadır. Alkolleşmekte veya bozulmaktadır. 
Küspelerin, hiç değilse, bir kısmı kurutulmalı
dır'. 

3. Yemin iyi muhafaza edilmesi şekilleri
nin öğretilmesi lâzımdır. 

4. Yem ziraati inkişaf ettirilmelidir. 
5. Verimi düşük ve gıdadan istifade kabi

liyeti az olan hayranların tasfiye edilmesi lâ
zımdır. 

6. Hayvanların dış ve iç parazitlerden te
mizlenmesi lâzımdır. Tarım Bakanlığına veri
len bir rapor münderacatından anladığımıza1 

göre; Türkiye'de hayvana verilen yemin % 18 i 
ile % 50 si parazitler tarafından sömürülmek
tedir. 

7. Hayvan besleme bilgisinin yetiştiricilere 
öğretilmesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, mera ve çayır du
rumumuz da bu şekildedir. Birçok sahada ol
duğu gibi, mera ve çayır politikamızı da haUen 
tesbit edememiş durumdayız. Mera yönünden 
de mutlak bir politikaya ve kanunla ihtiyacı
mız vardır. Halen bugüne kadar 1274 tarihli 
mülga Arazi Kanununun mera ve yayla ile ilgi
li 74 ncü maddesini uygulamaya devam etmek
teyiz. Biz meralarımızı ıslah edeoeğimiz yerde 
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meralarımızı yok etmişizdir. Bundan bir misal 
vermek isterim; 

Yavuz Sultan Selim ordusu ile İran seferine 
çıkarken kışı Konya'nın Karapınar ilçesinde 
geçirmişti. Karapınar'ın otlakiyesi o tarihte
ki Osmanlı Ordusunun tekmil hayvanatını bir 
mevsim boyunca besleyecek zenginlikte idi. 
Aradan asırlar geçti, traktör icadedildi ve 
ve meralar söküldü. Şimdi aynı Karapınar'ın 
manzarasına bakalım; Afrikan'ın Sahrayı Ke-
birindejki kum çölleri gibidir. Çünkü, toprağın 
üstünü kapatan ortalama bir karışhk toprak 
kaldırıldığı için altındaki kumlar meydana çık
mış ve bugün Devletin başına ciddî gaile açmış
tır. 

Yine Konya'nın Cihanbeyli mıntıkası ile, 
Ankara'nın Koçhisar mıntıkasmda|ki çorak 
araziyi kıymetlendirmeyi düşünen Selçuklu 
Türkleri buraya, kökü çok derinlere kadar 
inen bir ot cinsini ekmişlerdir. «Yavşan» adı 
verilen bu ot türünü; Gobi çölünden cedlerimiz 
getirip, bu çorak mıntıjkaya dikip mera yetiş
tirdikleri halde, biz Cumhuriyet nesli bu mera
ları da söküp attık. 

Bugün bütün dünya suni mera yetiştirmek 
durumuna girmiştir. 68 noi arz dairesinde,, son 
derece soğuk bir iklimi olan Finlandiya'da 
dahi gübrelemek suretiyle mera yetiştirilmek
tedir. Amerika'da yetiştirilen birçok meraların 
ot cinsleri Kars Yaylasından getirilmiştir. Hâ
len elimizde Doğu Anadolu'da Kars'ta, Ağrı'da, 
Muş'un Süphan Dağına doğru uzanan mıntıka
larında, Şeraf ettin dağlarında, Hakkâri'nin 
Yüksek ovasında ve Van'ın Başkalesin'de çok 
verimli meralar mevcut bulunmaktadır Kıymet
lendirecek çareleri elbirliği ile bulmamız millî 
bir vazife addedilmektedir. 

Kıymetlendirme ve pazarlama durumumuz 
da aynı şekilde noksandır. En önemli konu, 
yetiştiriciye lâyık fiyat verilmemiş olmasında
dır. Devlet, her mahsulü her yerde yetiştirene 
ve kötü evsaflı mahsul elde edene aynı fiyatı 
vermek mecburiyetinde değildir. Dünyanın 
hiçbir yerinde böyle bir usul yoktur. İngilte
re'deki çiftlikleri A, B, C grupları diye ayı
rırlar, böyle bir ayırma işleminden sonra B gru-
pu A grupuna terfi edebilmek için gayret gös
terir. Devletin yetiştiricileri himaye ve teş
rik için başka ülkelerin prim politikaları var

dır. Biz de aynı şekilde politika gütmek mecbu
riyetindeyiz. 

Türkiye'mizde ise bütün uygulama hayvan 
yetiştiricisinin aleyhine işlemektedir. Evvelâ 
bir noktaya hemen dikkatinizi çekelim; 

Yem fiyatlariyle hayvani mahsul fiyatları 
arasında maalesef uygun bir ahenk tesis edile
memiştir. Normal olarak kesif yem bedelinin, 
esas itibariyle sığırlarda canlı baskül fiyatının, 
ortalama 1/7 si, hattâ 1/11 nisbetinde olması 
iktiza eder. Meselâ, bir Kg. arpanın fiyatı kaç 
kuruş ise, basküldeki canlı hayvanın Kg. fiya
tı bu arpa bedelinin en aşağı 7 misli olması ge
rekir. Bu kaide, dünyanın her tarafında böyle
dir. Türkiye'de, kaide dışında kalan bir mem
leket olduğu içindir ki, kaçakçılık alıp yürü
müştür. ileride kaçakçılık konusuna değinerek 
fiyat politikasına tekrar döneceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, arkadaşlarımız bu 
hususta misaller vermiştir. Onun için bu husus
ta misal vermek istemiyorum. 

Şimdi biraz Et ve Balık Kurumuna değin
mek isterim; bu kurum her hangi bir kanunla 
kurulmuş değildir. Millî Korunma Kanununun 
verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu 
Kararnamesi ile kurulmuştur. Onun için hiz
metlerinin mahiyeti ve şekli hakkında kesin mü
talâada bulunmak zorlaşmaktadır. Yaptığı iş, 
kendi yetkililerinin mütalâasına göre, celeplik
tir. Et ve Balık Kurumu bugün, takibettiği po
litikası ile, memleket ihtiyaçlarına cevap ver
mekten maalesef çok uzaktır. Kesim işlerini yü
rüten bir mezbaha ve depolama hizmetlerini gö
ren müessese halinden öteye gidememiştir. Ku
rumun tanıdığı primler de kifayetli değildir. 

Dünyanın her ileri memleketinde kesim izni 
için standartlar tâyin edilmiştir. Meselâ, «Şu 
kadar aylık olacak ve şu kadar Kg. ı bulacak» 
şeklinde her memleketin ölçüleri vardır. Biz
de bunu tâyin eden bir politika tesbit edileme
diği için, Et ve Balık Kurumu de gelişigüzel 
ve başıboş hareketine devam etmektedir. Kuru
mun ve verimli faaliyetine Kars'ta şahit olmak
tayız. Kars ilinde yılda yarım milyon kasaplık 
hayvan satışı yapılmaktadır. Erzurum kombina
sında günde bin civarında hayvan kesimi ya
pılmasına rağmen bu rakam bölgenin ihtiyacını 
karşılamamaktadır. 

Et ve Balık Kurumu 1967 yılında İran ile 
yaptığı anlaşma ile büyük bir dış pazar bulma-
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sına rağmen, anlaştığı miktarın ancak 1/4 ünün I 
ihracını sağlıyabilmektedir. Bunun sebepleri 
çeşitlidir; Erzurum kombinasının ufaklığı, di
ğer Doğu illerimizden Van ve Hakkâri'de Et 
ve Balık Kurumunun tesislerinin bulunmaması 
başlıca sebeplerdendir. 

Doğu Anadolu illerinde 22 milyon baş hay
van beslenmektedir. Hakkâri ve bilhassa Hak
kâri'nin Yüksek Ova ilçesi hayvan deposudur. 
Buranın büyük istihlâk merkezlerine uzaklığı 
olduğu gibi, Tatvan daki et kombinasına mesa
fesi de ortalama 400 Km. dir. Aynı şekilde, 
Van'm Güney ilçeleri İran'a doğru uzayan ge
niş otlak yerleriyle, hâli ve hayvan besimine 
son derece yararlı yaylalar durumunda olup, 
buralarda beslenen büyük mikyastaki küçük 
baş hayvanın ortalama 300 Km. ötede kurulan 
Tatvan kombinasına gönderilip kesilmesi de 
mümkün değildir. Böylece Van'ın Gülpmar ve 
Başkale ilçeleriyle Hakkâri ve Hakkâri'nin 
Yüksek Ova ilçesi, ora halkının beslediği yüz 
binlerce koyunun hâlâ kıymetlendirememk gibi 
bir durumla başbaşa bırakılmışlardır. Bunun 
tabiî sonucu olarak İran'a yapılan kaçakçılığın 
başlıca merkezleri haline gelmişlerdir, çünkü iç 
pazar yoktur. Hayvan bakıcılarının elinden tu
tan bir müessesemiz de yoktur. Keza Devletin, 
tesbit edilmiş anapolitikası da mevcut değildir. 
Şu durum karşısında, Doğu illerimizin bilhassa 
sınıra yakın yerlerinde kaçakçılık, ora hallamn 
geçimlerini sağlamak ve hayatlarını idâme et
tirmek için yegâne başvurdukları bir çare ha
line gelmiştir. 

Bu arada Doğu illerimiz için önemli bir ko
nuya da değinmek isterim; hayvancılıkla geçi
nen bu mıntakalarımızda, bu arada Yüksek Ova, 
Başkale. Van'da ve Kuzeye doğru gereken mm-
takalarda, yer yer açık pazar kurulmak sure
tiyle, Devletin kontrolü satışları sağlaması ve 
diğer taraftan da bu bölge halkına geçim im
kânlarını bulması gerekir kanaatindeyim. 

Hayvancılıkla uğraşan bölgelerde müstah
sil vatandaş iç ve dış pazar imkânlarından 
mahrum olduğu ve bütün geçimi de hayvan
cılığa bağlı bulunduğu için, kaçakçılık olay
ları sebebiyle çok haksız neticelerle karşı
laşmaktadır. Çok defa malı ve canı beraber 
yok olmaktadır. Bu itibarla, müstahsilin güven 
verici pazarlara kavuşturulmasına büyük ih- I 
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yaç vardır. Bugün müstahsil bu pazarlardan 
mahrum olduğu için kaçakçılığın organize edil
mesi sırasında âdeta sağılmaktadır. Geçim, 
yem ve mevsim itibariyle, her ne pahasına 
olursa olsun, hayvanını elden çıkartmaya mec
bur olan müstahsilin bu derdine bir çare bul
malıyız. 

Et ve Balık Kurumu İran ile yılda 
400 - 500 bin baş kasaplık canlı hayvan satışı 
mukavelesi yapmış olmasına rağmen, 1967 
yılında bu miktarın sadece 100 000 tanesini ve 
1968 senesinde ise 250 000 tanesini ihracede-
bilmiştir. Bunun sebebi, Doğu bölgesi halkı 
hayvanlarını dış ülkelere satmakta büyük 
faydalar görmektedir. Nitekim, dahilî piya
sada canlı hayvanın 500 kuruştan işlem gör
mesine mukabil, İran'da canlı hayvanın ki
losu 10 liradır. Bundan dolayıdır ki, Van ve 
Hakkâri illerini de içine alacak şekilde, bir 
iç pazarlama merkezinin kurulmasına büyük 
zaruret vardır. 

Netice olarak, çok saym milletvekil arka
daşlarım, huzurunuza getirilen Meclis araş
tırması önergesi üzerine, bu önergeye müspet 
oy vermenizi sağlamak amaciyle, elimizdeki 
bütün imkânları kullanarak geniş açıklama
lar yapmak zorunda kaldım. Bu arada sab
rınızı suiistimal ettiğimden dolayı hepinizden 
özür dilerim. 

Hayvan adedi itibariyle dünyada 6 ncı sı
rayı işgal eden memleketimizde, sırf hayvan
cılıkla iştigal edilmiş olsa dahi, bu tabiî ser
vetimiz sayesinde fukaralıktan ve yoksulluk
tan kurtulmamız kaibil olacaktır. 22 milyar 
değerindeki hayvan varlığımız , büyük bir po
tansiyel güçtür. Böyle bir varlıktan yarar
lanmamız ve hayvancılıkta millî politikayı çiz
memizin zamanı gelmiş ve hattâ geçmiştir. 
Belki de önergeyi veren arkadaşımızın öner
gesiyle açılan bu müzakereler, hayvancılığı
mız yönünden bir şeref saati niteliğini taşı
mış olacaktır. Şu ânı, millî hayvancılık poli
tikamız için bir harekete geçme anı olarak 
kabul ediyor, önerge lehine oy kullanacağımızı 
arz ediyor ve hepinizin aynı şekilde Meclis 
araştırması açılması istikâmetinde oy vermenizi 
istirham ediyorum. 

Derin saygılarımı sunarım. (G. P. sırala
rından alkışlar.) 
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Sayın Vefa Tanır, G. P. Gruup adına tek
rar söz mü istiyorsunuz? 

VEFA TANIR (Konya) — Evet. efen
dim, çok kısa olmak üzere. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
G. P. GRUPU ADINA VEFA TANIR 

(Konya) — Sayın Başkan, çok muhterem mil
letvekili arkadaşlarım, G. P. Grupu adına ya
pılan dört başı mamur . konuşmadan sonra 
'bendenizin kürsüye gelmesi, belki şu geç saatte 
arkadaşlarımın hoş karşılamadığı bir durum 
oldu. Konuşmam uzun sürmiyeeek, kısa ola
caktır. Benden sonraki arkadaşlarımın, arz 
etmek istediğim mevzua temas etmiyeceklerini 
zannettiğim için üç, beş dakikanızı alacağım. 

Sayın Salih Yıldız'm Meclis araştırması 
talebettiği mevzuu bütün yetkililer ve Türk 
Plânlaması iyi kavramıştır. Bunun çok güzel 
delilleri vardır. Elimde dört başı mâmur 
veteriner derneklerinin çıkardığı «Hayvancı
lığımızın geliştirilmesi» diye güzel bir broşür 
vardır. Yine bugün, benimle beraber, sizler de 
almışınızdır; Ege Üniversitesinin hazırladığı 4 
sayfalık bugünkü postadan çıkan, yine ilim 
müesseselerimiz tarafından üzerinde durul
muş bir mevzudur. Yalnız aziz arkadaşlarım, 
mütehassısların, ilim müesseselerinin, iktisadi 
sıkıntı çeken halkın, hayvancılığın geliştiril
mesinin gerektiğini ittifakla anlamış olma
ları acaba meseleyi kurtarır mı? Meclis araş
tırması taleîbederken, bugün bu konunun Tür
kiye'de daha büyük bir ehemmiyet kazandı
ğına şöyle bir misalle de hak sahibi olalım 
diye huzurunuza geldim, 

Aziz arkadaşlarım, meselenin vahametini 
idare edenlere anlatmak lâzım, Gerçi ilim 
müesseseleri çalışıyor veterinerler bir araya ge
lerek bu meselenin üzerinde uzun kitaplar ve 
broşürler basıyor parlömanterler tarafından ko
nu huzurunuza getiriliyor ama 4 aydan beri Tür
kiye'de idarecilerin meseleyi anlamamasından 
dolayı bir tatbikat var; şimdi huzurunuza bunu 
getirmek istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, iki uzun yıl kaldığım ve 
memleketim Konya kadar sevdiğim Kars'tan mi
sal verirken, Hükümetin Kars'a olan bu bol bah
şişini kıskandığım akla gelmesin. Fakir Kars 
köylüsüne daha iyi hizmet gidemediği için ra
kamları Kars'tan seçtim. 
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Aziz arkadaşlarım, bu yıl, 1962 de olduğu 
gibi, hemen 5 - 6 sene evvel bir tecrülbe geçirmiş 
memleketimiz de Temmuzdan itibaren «Doğu'-
da kurakhik var» canlan çalınmaya başladı. Sa
yın Hükümet bu çanları duyduğu halde, hare
kete Kasımdan sonra geçti. Bugün Sivas'tan 
aşağıya kadar inerseniz, ta Kütahya'ya kadar, 
her demiryolunda ölbek ölbek nakledilememiş sa
manlar görürsünüz. Ve her vilâyetin ve kazanm 
hayvan pazarında karınlan birbirine geçmiş 
miş Kars'tan, Erzurumldan ve Artvin'den geti
rilmiş, pazarlar dolusu, hayvanlar görürsünüz. 
10 liraya Kars'ta at satılmıştır. Hattâ, getirme 
zahmetine katlanırsanız, Erzurum'da ve Ağrı'
da dağa, kıra bırakılmış binek hayvanlan ile 
karşı karşıya gelirsiniz. 

Aziz arkadaşlanm, buna karşılık, Kasımdan 
sonra harekete geçen Hükümet ne yapmış? 40 
yıllık Cumhuriyet tarihinde Kars'a giden, hay
vancılık üzerine, para 100 milyona varmaz. 
Ağustos ayında Kars Ziraat Bankasının zirai 
kredisi, hayvancılık kredisi ve kooperatifler kre
disi 105 milyonu bulurken, bugün hayvanlar 
Orta - Anadolu'ya kadar pazarlara dökülmüş, 
istasyonlarda öbek öbek nakledilememiş saman
lar varken bir de bakın kredi yolsuzluğunun mi
saline, yahut krediyi iyi dağıtamamanin misa
line. 

Vaktiyle Sayın Bakanın işgal ettiği yeri iş-
g*al eden bir bakan arkadaşımız tohumluk ve 
gübre politikası yüzünden Orta - Anadolu köy
lüsünü saçının son teline kadar borçlandırdı ve 
Ziraat Bankasının bu paralan almasına imkân 
yok. Aziz arkadaşlarım, bugün uygulanan poli
tika, huzurunuzda işaret etmek isterim, inşallah 
bir kere daha bu mevzua gönlüm dönmemek is
ter, ama, tahsil edilmemiş, edilemiyecek bir pa
ra olarak kalacaktır. Üç vilâyette bugüne kadar 
kuraklıktan dolayı hayvan yemine verilen para 
175 milyondur. Kars'ta 80 milyon, Ağn'da 55 
milyon, Erzurum'da 40 milyon. 

Aziz arkadaşlarım, bunlar nakit para olarak 
verilmemiştir, fatura karşılığı ödenmiştir. Fa
tura Mmde bulunur? Fatura güçlü kişilerde bu
lunur, fatura tüccarda bulunur. Zamanımızda 
iyi not almamış tüccar, Doğudaki bu kıtlıkta da 
herkesten öne gitmiş ve üç ay evvel, iki ay ev
vel, dün hayvanını satmış fukara köylünün önü
ne düşmüş, anlaşabildikleri bir rakam üzerine 
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faturaları verilmiş ve bu para karşılıklı menfa
at karşılığında, hayvan yemi karşılığı olarak 
çekilmiş ama, hayvanlar çoktan Orta - Anado
lu'nun ve Güney - Anadolu'nun pazarlarını boy-
lamış bulunuyordu aziz arkadaşlarım. Bu 175 
milyon lira da, Orta - Anadolu'da tatbik edilen 
gübre ve tohumluk gibi, dejenere edilmiş bir po
litikadır. 25 . 12 . 1969, yani geçirdiğimiz se
nenin sonunda 95 milyon lira olan bu para, Şu
bat ayının 15 inde 175 milyona yükselmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, Ocak ayma kadar kurak
lık çeken bir yerde hayvan kalır mı da bu 95 
ten 175 e çıkar? Ocak ayından sonra hayvan 
yemi temin etmek için Doğu'nun nakliye im
kânları var mı? Nereden getirecek? Tam bu ara, 
yetkililer uyanmış oluyor ve bu sefer piyasada 
«naylon fatura» tâJbir ettiğimiz ödeme usulünün 
dışına çıkıyor ve bugün Ağrı köylüsüne; «senin 
hayvanlarına yemi Horasan'da te'slim edeceğim 
gel al» diyor. 10 günlük tatbikat bu. Şu karın, 
kışın altında Horasan'dan Ağrı'nın dağlarına 
doğru yem nakletme imkânı var mıdır? Hayır 
aziz arkadaşlarım. Ama vatandaş Horasan'dan 
bu yemi teslim alacak, yarı fiyata Horasan'daki 
başka bir tüccara satıp gidecek. 

Hemen' bunun yanında aziz arkadaşlarım, 
bir de nakliye yolsuzluğu, bununla beraber, bu 
4 ay içerisinde gitgide artmıştır. Fakir Kars 
köylüsü, Erzurum köylüsü Orta - Anadolu'nun 
her istasyonunu işgal etmiş, hayvanının sayısını 
yarıya indirmiş, satmış, yarısına yem götürebil
mek için saman almış, ama samanın üzerinden 
ayların yağmuru geçtiği halde nakledememiş. 
Çünkü, güçlü kişiler Devlet Demiryollarında va
gonları kapatmışlar aziz arkadaşlarım. 

İşte Meclis araştırmasının ehemmiyeti bura
dadır. Onun için son dakikada vaktinizi almış 
bulunuyorum. Ve böylece nakliye yolsuzluğu da 
yem yolsuzluğu ile eşit bir yerde yürümüş olu
yor. 

Aziz arkadaşlarım, bütün bunların yanında, 
«hayvancılığı geliştireceğiz» diye çırpmırız, 1,5 
yıldan beri Türkiye'de bir teşvik kredisi tatbik 
ederiz. Bu teşvik kredisi bugüne kadar 175 mil
yon olarak dağıtılmıştır. Ama 25 Ekim 1969 da 
Yetki Kanunu iptal edilince, teşvik kredisi tat
bik edilmez olur. Fakat bu âna kadar ne olur? 
Bu âna kadar 75 milyon liralık anlaşma yapılır, 
Ziraat Bankası ile vatandaş arasında. Vatan

daş, hayvancılık bakımından, «Teşvik kredisi 
alacağım» diye şartlara uymak için, elindeki 
avucundaki parası ile besihaneler yaptırır. Pa
ranın tümünü harcamış bir vatandaş, iptal ka
nunu ile karşı karşıya gelince, besihaneler bom
boş kalır. Hükümet iptal kanununun yerine ne 
koyacak da teşvik kredisini yürütecek, o da hâ
lâ aylardır çıkmaz halindedir. 

Aziz arkadaşlarım, bu mevzu bu iki yönden 
dahi bir araştırma için gereklidir. Müspet oy 
verilmesini istirham ederim. -Geç vakitlerde 
ikinci defa grup adına söz aldığım için özür di
ler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Gruplar adına görüşmeler bit
miştir. Şahısları adına söz istiyen arkadaşlara 
söz vereceğim. 

ZEYNEL AB1D1N İNAN (Bitlis) — A. P. 
Grupu adına konuşacaktım. 

BAŞKAN — Müracaat vâki olmamış, daha 
evvel bildirilmemiş, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA ZEYNEL AB1DİN 
İNAN (Bitlis) — Yüce Meclîsimizin Sayın Baş
kan ve kıymetli üyelerini A. P. Meclis Grupu adı
na hürmetle selâmlıyorum. 

G. P. Van Milletvekili Sayın Salih Yıldız 
arkadaşımızın millî servetlerimiz arasında önemli 
bir yeri olduğunu bildirdikleri, hayvancılık ko
nusuna yüksek huzurlarınızda Hükümetimizin 
vermiş oldukları önemi imkân niısbetinde A. P. 
Meclis Grupu adına özetliyerek açıklamaya ça
lışacağım. 

Memleketimizin kalkınmasına, milletimizin 
refah ve saadetine ışık tutacak her teklifin pa
ralelinde olduğumuzu da arz etmek isterim. 

Hakikaten Sayın Yıldız'm işaret buyurduk
ları gilbi millî servetlerimiz arasımda hayvancılı
ğın büyük bir yeri ve önemi olduğu halde, bu ko
nu yılların ihmaline uğramıştır. Bu realitede Sa
yın Yıldızla beraberiz. 

Bu ihmal yakın tarihe kadar devam etmiş, 
bugün ise konunun önemine binaen A. P. Hü
kümetince süratle ele alınmış olduğu da bir ger
çektir. 

Türkiyemiz coğrafi mevkii ve doğal yapısı 
bakımından hayvancılık için yaratılmış müstes
na bir ülkedir. 

Hayvancılık konusunda bugüne dek çalışma
lardaki gelişmeler, Türkiye'mizin saJhiıbolduğu 
gücü tam olarak kullanamadığını da gftstermek-

I tedir. 
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Hayvanların dana iyi beslenmesi, hastalık
ların kontrolü, melezleme, pazarlama imkânla
rının geliştirilmesi, aracıların azaltılması ve 
ihracatın kontrol altına alınması en önemli 
problemler olarak İkinci Beş Yıllık Plân döne
minde ele alınmıştır. Bu tedbirlerle, veteriner 
hizmetlerindeki gelişme ve hayvan hastalıkla
rıyla mücadele etkenliğinin artmasıyla ölüm 
oranında şimdilik % 1 azalma tesbit edilmiştir. 

Hayvan hastalıklarıyla mücadele sonucu; 
1967 yılında 8 400 000 kg. et kaybı önlenmiş, 
bu çalışma ile ünite sabit tutularak 1972 de de, 
24 300 000 Kg. a yükselmiş olacaktır. Mera, özel 
yem ve besi programlarının uygulanmasıyla 
sağlanacak randıman, karkas ağırlıklarında; 
sığırda % 15,9, mandalarda % 12, koyunlarda 
% 12, keçilerde % 8, tiftik keçilerinde ise % 2,9 
artış olabilecektir. 

Karkas ağırlığındaki bu artışın 1972 yılın
da et olarak 60 289 ton ve değer olarak da 
361 700 000 liralık bir gelişme sağlaması he
saplanmıştır. Karacabey, Çifteler, Konya, Sul-
tansuyu, Karaköy, Çukurova ve Altmdere ha-
ralariyle, Türkgeldi, Yalova, Dalaman, Acıpa-
zar, Polatlı, Bâlâ, Çiçekdağ, Malya, Gökhöyük, 
Altmova, Gözlü, Konuklar, Alpaslan Devlet 
Üretme Çiftlikleri aracılığıyla Türkiye'mizin 
ekonomik ve ekolojik şartlarına göre mevcut ve 
ithal edilecek olan damızlıklarla yetiştiricilere 
hizmet yolları plânlanmıştır. Yakın tarihe kadar 
coğrafi bölgeler arasında verimli hayvan ırkla
rı tefriki yapılmamış, çeşitli ırklardan âdeta hay -
van kolleksiyonu yapılmıştır. Halen Türkiye'
mizde Montafon, Holştayn, Bozırk, Yerlikara, 
Doğükırmızısı, Herefort, Angus, Jersey, Zavot, 
Halepsarısı ve daha birçok melez ırkların ka
rışımıyla çok çeşitli sığırlarımız olduğu gibi, 
Merinos, Akkaraman, Morkaraman, Dağlıç, Kı
vırcık, Ivesi, Sakız, Karayaka, Karagül, Kara-
kaş, imroz türleri gibi koyunlarımız da mev
cuttur. 

Biraz evvel arz etmiş olduğum gibi, coğrafi 
bölgelerimizin özelliklerine göre rantabl ırklar 
yetiştirilecek ve özel seleksiyona tâbi tutula
caktır. 

1962 yılında damızlık hayvan ithalâtı 
3 100 000, 1967 de de 3 500 000 lira iken İkinci 
Beş Yıllık Plân dönemi sonunda, yani 1972 yı
lında bu meblâğ 165 000 000 Tl. na çıkarılmış 
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olacak. Bu rakamlar da Hükümetimizin, hay
vancılığın geliştirilmesi politikasına vermiş ol
dukları büyük önemin açık bir ifadesidir. 

Pazarlama tesisleri; hayvan yetiştiricilerinin 
yurt içinde mallarının değer fiyatla pazarlan-
ması için. Tarım Bakanlığınca Kars, Ağrı, Eski
şehir ve Malatya illerimizde bugünün şartları
na uygun ve İkinci Beş Yıllık Plânda öngörü
len pazar yerlerinin yapımı ikmal edilmiştir. 
Konya, Erzurum, Amasya, Tatvan, Muş, Urfa, 
İçel, Sivas pazar yerlerinin inşaatları oldukça 
ilerlemiş olup, en kısa zamanda hizmete gire
cektir. Erzincan ve Balıkesir illerindeki pazar 
yerlerinin ihaleleri yapılmış olup, İstanbul ve 
Elâzığ illeri de programa alınmıştır. 

Hayvan beslemesi ile ilgili çalışmalar: Yur
dumuzda günden güne gelişen hayvancılığımı-
ın, kaliteli ve dengeli rasyona olan ihtiyacı kar
şısında, Türkiye'de yeni kurulmakta olan sa
nayi yemi üretimi yapan fabrikalar günden gü
ne çoğalmaktadır. Bunların ürettiği yemlerin 
kalite kontrolları için gerekli kanun taslağı 
hazırlanmıştır. 

Konbinalar: Halen Ankara, Erzurum, Kon
ya, Zeytinburnu ve Bursa illerimizde 8 saatlik 
çalışma süresinde 11 180 baş koyun, 1 330 baş 
sığırı kesebilecek kapasiteli et konbinalarımız 
çalışmaktadır. Ayrıca, hayvanların bulunduk
ları yerlerde kesilmeleri ve değerlendirilmesini 
sağlamak ve canlı hayvan naklindeki kayıpları 
önlemek amaciyle İkinci Beş Yıllık Plân döne
minde KarSj Elâzığ, Tatvan, Diyarbakır, Urfa, 
Gaziantep, Van, Kayseri, Amasya, Afyon Kara-
hisar, Balıkesir, İstanbul, Edirne illerine yev
miye 8 800 baş koyun ve 1 920 baş sığırın ke-
silebilmesi imkânına sahibolan konbina ve bun
lara paralel olarak soğuk zincirin tamamlanması 
için gerekli soğuk hava tesisleri kurulmuştur. 

Hayvancılığımızın geliştirilmesi için Do
ğu - Anadolu Bölgemizin kalkındırılması hedef 
alınmıştır. Bu cümleden olarak Artvin, Kars, 
Bitlis, Erzincan, Erzurum, Muş, Ağrı, Van, Elâ
zığ illerinde 1 950 baş boğa kapasiteli 29 adet 
tabiî tohumlama lâboratuvarları ve değişik 
kapasitede 19 aded yine bu illerde suni tohum
lama lâboratuvarları yaptırılmıştır, ve bu te
sislerimiz hâlen faaliyet halindedir. 

Hastalık yönünden çalışmalar: Yurt hay
vancılığının hastalıklar yönünden sıkı takip 
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ve kontrolü amaciyle Doğu illerimizde 57 
aded veteriner sağlık merkezi yaptırılmış bu
lunmaktadır. Bu lâboratuvarlar, her türlü teç
hizat ve nakil vasıtaları temin edilerek hiz
mete girmiş bulunmaktadır. Ayrıca, hudut ka
pılarından giren ve çıkan hayvanların sağlık 
kontrollarını temin amaciyle Kars - Kızılçak-
çak, Ağrı - Gürbulak, Gaziantep ve islâhiye'de 
tahaffuzhaneler yaptırılarak hizmete girmiş
tir. 

Doğu'da yapılan bu tesisler yanında, yurdun 
diğer kesimlerinde de hayvancılık hizmetleri 
ihmal edilmemiş ve 9 aded tabiî tohumlama lâ-
boratuvarı 7 aded veteriner sağlık merkezi, 
3 aded tahaffuzhane, halk sağlığı yönünden bü
yük önem taşıyan tesislerin de yapılması ih
mal edilmemiş olup, 13 aded bölge lâboratu-
varı ve dünya ölçüsünde önem taşıyan Ankara 
Şap Enstitüsü ile İstanbul Pendik Koyun Has
talıkları Lâboratuvarı, İstanbul suni tohumlama 
merkezj. ve dericilik enstitüsüne büyük ölçüde 
ışık tutacak olan istanbul Deri - Kösele ve mez
baha yan ürünleri Eğitim Enstitüsüyle, istan
bul Yeşilköy Hayvansal Elyaf Kontrol Lâbora
tuvarı, yapılmıştır. 

Lâboratuvarlarımızm yurt çapındaki dağılımı 
ise: Kars, Erzurum, Kayseri, Antalya, Denizli, 
Afyon Karahisar, Bursa, Adana, Samsun, Kon
ya merkezlerinde bölge lâboratuvarlan yeni 
yapımı ile Ankara istanbul, izmir, Diyarba
kır, Elâzığ illerimizdeki faaliyette bulunan lâ
boratuvarlarımızm günün icaplarına göre ge
nişletilmesi yaptırılmıştır. 

Hayvan hastalıklariyle mücadele konusuna 
da yapılan çalışmalarda; şap, enteretoxemi, 
kuduz, şarbon, çiçek, keçi çiğerağrısı, kılkurdu, 
ruam, uyuz yanıkara, newcastle, pullorum, at 
vebası, tifüs, distamatoz, pinoplazmoz, ikter, 
agalaksi, difteri, brucellosüz, tüberküloz, hipo-
denima batilizma ve beyaz adale hastalıklarına 
karşı bütün yurtta mücadele hizmetleri de
vam etmiş, 22 660 hastalık çıkan köyde 
3 912 887 başhayvan aşılanmış olup, ayrıca ko
ruyucu olarak da 36 852 753 başhayvanın aşı
lanması da yapılmıştır. 

Aşılama hizmetlerinden başka pazarlar, pa-
nayir ve dispanserlerde yapılan muayene ve 
taramalarda 50 536 642 başhayvan sağlık kont-
rolundan geçirilmiş olup, bir yılda hizmet 
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görülen hayvan sayısı 91 301 482 baştır. Para-
ziter hastalıklar bakımından Doğu illerimize 
ayrı bir önem verilerek, 1965 yılında Erzu
rum, Kars, Ağrı, Van, Muş, Bitlis, Diyarbakır, 
Bingöl illerinde paraziter hastalıklar mücadele 
programı ele alınmış, hâlen CENTO'nun işbir
liği ile tatbikata konan paraziter hastalıklar; 
mücadele programı Van ilimizde devam et
mektedir. 

Eğitime ilgi: Yurdumuz hayvanlarının sağ
lık hizmetlerini daha iyi yerine getirmek ama
cıyla İstanbul Selimiye'de 200 kapasiteli Sağ
lık Memurları Okulu varken bu kapasite 400 « 
çıkarılmış, ayrıca buna ilâveten Samsun, Kon
ya illerinde 400 kapasiteli sağlık okulları ta
mamlanarak eğitime başlamış bulunmaktadır. 
1971 öğretim yılında Kars - Arpaçay, Malatya 
msrkez, Ankara merkez ve İsparta - Şarkika
raağaç'taki o'kulliarm inşaatı bitirilecektir. 

Hayvancılık kredileri : Yetiştiricilerimizin 
çeşitli yönlerden ihtiyaçları bulunan işletme ve 
donatma kredileri T. C. Ziraat Bankası imkân
larından, banka mevzuatı dâhilinde sağlanmak
tadır. Bu husus için bankalardan yetiştiricile
re intikal eden kredi miktarları : 

Kısa vadeli {krediler - 1969 da 340 000 000, 
1970 de 355 000 000 Tl. 

Orta ve uzun vadeli krediler : 1909 da 
200 000 000, 1970 de 310 000 000 Tl. 

Damızlık nüvelikler için: 1969 da 60000 000, 
1970 de 60 000 000 Tl. 

Tarım Kredi Kooperatifleri : 1969 da 
300 000 000, 1970 de 350 000 000 Tl', sı olacak
tır". 

Besi kredileri : 1963 - 1969 döneminde 4 748 
aile 54 045 544 Tl. ile 89 940 baş sığır, 147 829 
baş koyun besiye alınmış, sığırlarda yüzde 35, 
koyunlarda yüzde 14 daha fazla kaliteli 'et üre
timi'. sağlanmıştır. 

Hayvancılığımızda başariye ulaşmak için 
anaplânımızdaki politika tedbirleri sırasiyle 
şunlardır: 

1. Meraların ıslah ve bakımı kullanım 
haklarının düzenlenmesi gibi yollarla en uygun 
kullanımı sağlıyacak tedbirler alınacak, özel
likle, meradan faydalanma haklarının düzenlen
mesine öncelik verilecektir. 

2. Hayvancılıkta teknolojik gelişme imkân
larının başlıcalanndan birisi, yüksek verimli 
hayvan soylarının geliştirilmesi ve bunların 
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hayvan varlığı içindeki sayılarının artırılması
dır. Araştırma ve tohumlama çalışmaları, yük
sek verimli soyların bölgelerdeki oranını artıra
cak yönde düzenlenecektir. 

3. Hayvan ıslahı çalışmaları altyapı yatı
rımları ile ilişkilendirilecek, yem üretiminin 
hayvancılık gelişme projeleriyle bağlantısı ku
rulacaktır. 

Hayvan ıslahı programları çerçevesinde özel 
damızlık yetiştiriciliği desteklenecek, ıslah ça
lışmalarında yabancı kaynaklı damızlıklar ya
nında, elverişli görülen yerli damızlıklar üze
rinde de durulacaktır. 

4. öngörülen canlı hayvan ürünlerindeki 
artışın yüzde 18 kadarı, hastalıkların kontrolü 
ve iyi bakım sonucu, ölümlerin azaltılmasından 
ileri gelecektir. 

Elverişli bölgelerin bütün hastalıklardan 
arınması öncelikle sağlanacaktır. 

5. Mevcut yem kaynaklarının iyi değerlen
dirilmesi için belirli besi programı düzenlene
cek ve iyi kaliteli et üreticiliği desteklenecek
tir. 

6. ince yapağı ihtiyacının 10 yılda yurt 
içinden karşılanması hedef tutulacak ve bunun 
gerektirdiği araştırma, üretim ve pazarlama dü
zenini kurmak amaciyle özel destek sağlanacak
tır. 

Yapağının, gerek yurt içi çalışmalarda örnek 
ve gerekse ihracat yönünden sınıflandırılması 
suretiyle daha iyi değer kazanmasını temin 
amaciyle Erzurum'da «Yapağı yıkama ve bal
yalama yeri» yapılmış bulunmaktadır. 

7. Araştırma, eğitim ve yayım, hayvan ve
rimliliğinin artırılması amacına yöneltilecektir 
özellikle et ve ince yapağı ile süt üretiminin ar
tırılması hedef tutulacaktır. 

8. Yayım çalışmaları; bakım, besleme ve 
hastalıkların kontrolunda yetiştiricilerin tekni
ğini yükseltmek üzere, bölgelere göre amaçları 
belli projelere bağlanacaktır. 

Hayvan ve ürünlerinin pazarlama sistem ve 
tesisleri düzenlenecek, tüketici eğilimlerinin ye
tiştiricilere ulaşması sağlanacaktır. 

9. Tavukçuluğun hızlı gelişme imkânı göz 
önünde tutularak özel teşebbüs desteklenecek, 
kamu kuruluşları, damızlık ihtiyacının karşı
lanması çalışmalarını yoğunlaştıracak ve özel 
damızlıkçılar yetiştirilecektir. Yüksek verimli 
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damızlıkların kullanılması desteklenecektir. Bu 
yolda fiyat politikası etkili bir araç olarak kul
lanılacaktır. 

Hayvancılığımız konusunda çalışmaya önem 
veren Hükümetimizin plân ve programları, Sa
yın Yıldız arkadaşımızın talebettikleri ve öner
gelerinde belirtilen konuları fazlasiyle ele almış 
olup gereği de yapılmakta olduğundan. A. P. 
Meclis Grupumuz bir Meclis araştırması yapıl
masına lüzum olmadığı kanisiyle önergelerinin 
reddine karar vermiştir. 

Saygılarımla arz eder ve huzurunzdan hür
metle ayrılırım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Gruplar adına görüşmeler bit
miştir. 

Kiiisel görüşlerini arz etmek üzere söz iste
miş bulunan arkadaşların isimlerini bildiriyo
rum: 

Sayın ibrahim öztürk, Sayın ihsan Kabada
yı, Sayın Yusuf Ziya Yağcı, Sayın Hüsamettin 
Başer, Sayın Hilmi işgüzar, Sayın Yusuf Ziya 
Yılmaz, Sayın Ömer Buyrukçu, Sayın Ali Rıza 
Uzuner, Sayın Mehmet Aytuğ, Sayın Şemsettin 
Sönmez. 

ilk söz Sayın ibrahim öztürk'te, buyurunuz 
efendim. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, 

Hayvancılığımızın geliştirilmesi ve bundan 
geçinen vatandaşlarımızın refaha kavuşturul
ması konusunda düşünce ve görüşlerimizi açık
lamak fırsatını veren Sayın Başkana ve Sayın 
Salih Yıldız'a teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Hepimizin bildiği gibi, nüfusumuzun % 70 
ini teşkil eden 22 milyonluk bir kütleyi kapsı-
yan köylümüzün geçimini genellikle tarım sek
törü sağlamaktadır. Hattâ köy karakterini mu
hafaza eden pek çok şehrimizin de ekonomik 
tablosunu tarım sektörü teşkil etmektedir. 

Son yıllardaki sanayileşme hareketlerine 
rağmen ekonomimiz hâlâ toprağa, toprak ürün
lerine ve hayvancılığa dayanmaktadır. Yıllık 
ihracatımızın % 75 i tarım ürünlerinden elde 
edilmektedir. Tarım ürünlerinin içinde hayvan 
ürünlerinin değeri % 40 ı geçmektedir. 

ikinci Beş Yıllık Plânın amaçlarına göre 
gayrisâfi millî hâsılamız % 40,3 oranında ar
tacak ve kalkınma hızı, yılda ortalama % 7 yi 
bulacaktır. 

367 — 
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Plânlı kalkınmanın uzun süreli amıacı eko
nomimizi dış kaynaklara muhtaçolmaktan ko-
rumaktıi'. 

Memleketimizde fert başına düşen ulusal 
gelirin çok düşük oluşu, öte yandan nüfusun 
binde 30 oranında hızla artışı, süratli bir sana
yileşme vıe tarım sektöründe prodüktiviteyi 
artırarak nüfusun isanayi alanına kaydınlmıasım 
gerektiren bir politika izlenmesini gerektirmıejk-
tedir. 

Plânın bu hedefi, tarımın ve bu anada hay
vancılığın ihmali mânasını taşımamaktadır. 
Kalkınma Plânı, sanayie öncelik vererek bunu 
biran önce sağlamak istemiş, tarıma ve hay
vancılığa da modern ve bilimsel metotların 
uygulanması suretiyle verimin artırılmasını 
hedef olarak almıştır. 

Gerek tarım ve gerekse hayvancılık sektö
ründe memleketimiz modern işletmecilik metot
larından uzak bulunmaktadır. Dönüm ve hay
van başına verimi artıracak bilimsel metotlar 
henüz üreticiye yavaş yavaş intikal ettirilmıeye 
başlanmıştır. 

Hayvancılık sektörünün ekonomik kalkın
mada yüklendiği fonksiyonların başında beslen
me ve sanayie ham madde sağlamak gelmek
tedir. Gıda sanayiinde Türkiye'de ham mad
denin % 43 ü tarımsal, % 25 ü hayvansal ürün
lerden elde edilmektedir. 

Endüstride hammaddelerin % 20 si tarım, 
% 13 ü hayvancılık sektörün'den sağlanmak
tadır. 

Hayvancılık sektörünün ulusal ekonomide 
ikinci fonksiyonu, millî geliri artırması ve ihra
cata geliştlirmesîdir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına göre 
kalkınma hızını % 7 olarak gerçekleştirmek 
için tanım sektöründe % 4,2 sanayi sektöründe 
% 11,1, hayvancilık sektöründe % 4,4 yıllık or
talama artış olması lâzım gelmektedir. Halbuki 
1982 - 1967 yıllan arasında tanm sektöründe 
artış hızı % 3, sanayi sektöründe artış hızı % 
8,9 olmuştur. 

Şu durulma göre, Plânın anaheldefi olan % 7 
kalkınma hızının gerçeMeştlirilebİlmesi, tanm, 
hayvancılık ve sanayi sektörlerinde önemli ge-
lişımelere bağlı bulunmaktaidır. 

Hayvancılık sektörünün bölgelerarasırida 
dengeli kalkınmayı sağlayıcı fonksiyonu da 
vardır. 

ı Türkiye'de Doğu ve Güney - Doğu Anadolu 
bölgesi incelendiği vakit, 19 ili kaysıyan bu 
memleket parçasının diğer bölgelere nazaran 
ekonomik, sosyal, kültürel, sanayi ve teknolo
jik yönlerden geri kaldığı bir gerçek olarak ka
bul edilecektir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafınldan yapı
lan bir etüde göre İstanbul ili Türkiye'nin kal
kınma derecesine göre % 3,9 defa daha fazla 
kalkınmış, Hakkâri ili ise % 0,4 oranında kal-
kınabilmiştir. Bu önemli farkı ortadan kaldır
mak için Doğu - Anadolunun kalkınmasında ta
nm ve hayvancılık sektörleri üzerinde önemle 
durmak gerekmektedir. 

AHMET ZEYDAN (Hakkâri) — Bakan ka
bul etmiyor. 

İBRAHİM ÖZTÜEK (Devamla) — Doğu 
Analdolüya çayır ve mera alanlan bölge yüzöl
çümünün % 67,3 ünü teşkil etmektedir. 

Türkiyelde koyun miktarının % 20,2 si, sı
ğır miktannın % 31,6 sı, keçi miktarının % 
27,8 i, manlda miktannın % 43,1 i Doğu ve Gü
ney - Doğu Anadoluda bulunmaktadır. 

Görülüyor ki Doğu ve Güney - Doğu Ana
dolu, hayvancılık ve endüstri şartlannı tam mâ-
nasiyle bünyesinde taşımaktadır. Ancak, eko-
niomftmizin ve millî gelir tablosunun önemli bir 
dilimini teşkil öden hayvancılığımızın önemli 
problemleri vardır. 

Bunlardan birincisi; meralann yetersizliği 
ve aşın otlatmadır. Birinci Beş Yıllık Plânda, 
mevcut merallanmızın otlatma kapasitesi 15 
milyon büyükbaş hayvan birimi idi. Buna göre 
yeni meralann kazanılması ve hayvan sayısının 
sabit tutulması öngörülmüştü. Bu hedef gerçek
leşmemiş ve meralann aşın atlatılmlaısma de
vam edillm'iştir. 

ikindisi; yem üretiminin artınlmasıidır. Bi
rinci Beş Yıllık Plân uygulamasında hayvan 
miktannı sabit tutmak ve meralan genişletmek 
kolay olmıyaüağma göre, yem artışına önem ve
rilmiş ve gerçekleşme % 40 oranında olabil
miştir. 

Yem üretiminde Plân hedeflerinin gerisinde 
kalınırken, hayvan miktannı da sabit tutmak 
mümkün olmamış ve 4 yıllık plân uygulaması 
sonunda koyun sayısı % 0,3, sığır ve manda sa
yısı % 7,1 artmıştır. 

Bu durum karşısında Türkiye, hayvan po-
I pülasyonu bakımından Avrupada birinci, Dün-
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yada altıncı sırayı işgal etmiştir. Fakat bu, 
Türkiye'nin prodüktivite yönünden başta gel
diği mânasını ifade etmez. Gerçeik şudur ki, 
Türkiye'de pek az modern mânada hayvancılık 
işletmesi vardır. 

Hayvancılık faaliyetlerinin büyük bir kıs
mı, tarımsal faaliyetlere yandan etki yapan 
faaliyetlerdir, ikinci Beş Yıllılk Plâna göre Tür
kiye'deki tarımsal işletmelerin % 75 i, 50 dö
nümden daha küçük büyüklükte olan işletme
lerdir. 

Yetersiz toprağa sahip küçük çiftçilerimizin 
elinde hayvancılığımız inkişaf edememekte
dir. 

Tarımsal işletmelerimizin siayısı azaltılma-
dıkça ve büyüklükleri artırılmadıkça, hayvan sa
yısı fazlalaşacak, fakat ters orantılı olarak ve
rimi düşecektir. 

Üçüncü nokta; hayvan hastalıklariyle mü
cadele ve yerli cinslerin ıslahıdır, ikinci Beş 
Yıllık Plânın da öngördüğü veçhile, bu konu
da en etkili tedbir, veteriner hekimleri ve hay
van sağlık memurlarının adedini artırmaktır. 
Ancak, bilgili, idealist ve yeterli bir kadro ye
tiştirildiği takdirde hayvan hastalıkları azalır 
ve cinsler ıslah edilebilir. 

Şurasını memnuniyetle kaydetmek gerekir 
ki, bugünkü Türk veteriner kadrosu görevini 
hakkiyle yerine getirmektedir. Bir eski idare
ci olarak karakter, çalışma ve ideallerini ya
kından tanıdığım bu halk dostlarını içtenlikle 
selamlamayı ve kendilerine bu ulusal dâvada
ki çalışmalarından ötürü teşekkür etmeyi- bir 
görev sayarım. 

Dördüncü husus; hayvancılık kredisi mese
lesidir. Türkiye'de toplam kredi hacminin 
% 25 i tarım sektörüne ayrılmakta ve bundan 
gerçek hak sahipleri yararlanamamaktadır. 
Hayvancılık sektörü tarım sektörünün onda 
üçünü teşkil ettiği halde, kredilerden bu nis-
bette istifade edememektedir. Bu yüzden üre
tici tefecinin eline düşmekte ve malını yok pa
hasına elden çıkarmaktadır. 

Hayvancılık sektörünün iktisadi kalkınma
mızdaki görevini yerine getirirken karşılaştığı 
güçlükleri ortadan kaldırmak için önce Tür
kiye'de üretim şartlarının ve işletme organizas
yonunun değiştirilmesi lâzımdır. 

Birinci Beş Yıllık Plân döneminde uygula
nan ve elde edilen tek olumlu tedbir, narhla

rın kaldırılması olmuştur. Türkiye, bundan 
böyle fiyat teşvik tedbirleriyle hayvancılığını 
geliştiremez. Bundan sonraki gelişme imkân
ları, artık hayvan üreticilerinin teşkilâtlanma
ları ve hayvan işletmelerinin organizasyonun 
değiştirilmesi ile mümkün olacaktır. 

ikincisi; hayvan kredileri, yem ve veteri
ner hizmetleri üreticiye ulaştırılmalıdır. 

Üçüncüsü; hayvan ürünlerinin üretiminden 
tüketimine kadar cereyan eden her çeşit faa
liyet hizmetleri yurdun her bölgesine kadar 
götüren merkezî bir teşkilâtça ele alınmalı ve 
bu teşkilât piyasa için üretimi amacedinmelidir. 

Merkezî teşkilât ekonomik bir kuruluş ol
malı, yem, süt, et sanayii ve bu sanayii geliş
tirmek için lüzumlu krediler ve hayvan sağlığı 
ile ilgili veteriner hekimlik hizmetleri, bu teş
kilâtça yürütülmelidir. 

Şeker fabrikalarının etrafında pilot bölgeler 
kurulmalıdır. 

Hayvancılık kredilerinin dağıtımında Ziraat 
Bankasınca uygulanan kontrollü kredilere bu
günden daha fazla önem ve ağırlık verilmeli
dir. 

Türkiye hava şartlan ve tabiî imkânlariyle, 
70 milyona ulaşan hayvan popilâsyonu ile bü
yük bir potansiyele sahiptir. Hayvancılık eko
nomisinin başında yer alan İsviçre, Holânda 
ve Danimarka'daki refah seviyesi göz önünde 
tutulacak olursa, Türkiye'miz için bu mesele
nin ne kadar hayati bir önem taşıdığı anlaşıl
mış olacaktır. 

Ulusal gelir üzerinde büyük etkisi olan hay
vancılığımızı, bilimsel işletmecilik metotlarına 
göre geliştirmede, Hükümetin ve Yüce Mecli
sin olumlu tedbirler alacağı inancı içinde he
pinizi saygı ile selâmlıyor, bu büyük ulusal 
dâvanın bir Meclis araştırması konusu haline 
getirilmesini saygılarımla istirham ediyorum. 
(Muhalefet sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Yusuf Ziya Yağcı, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA 
YAĞCI (Ankara) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; 

Bir tarım memleketi olan Türkiye'mizde 
hayvancılığın ve hayvan ürünlerinin önemi çok 
büyüktür. C. H. P. Grupu adına konuşan Sa
yın Selçuk Erverdi ve diğer gruplar adına ko-
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nıışan arkadaşlarımız bu konuda önemli açık
lamalarda (bulundular. 

Değerli arkadaşlarım; Türkiye'nin ihraç 
mallarından ve döviz kaynaklarından biri olan 
hayvancılık ve hayvan ürünleri üzerinde, son 
fbirkaç yıldan beri A. P. hükümetlerinin bü
tün Hükümet programlarında; önemle üze
rinde duracağız, yapacağız, edeceğiz, demiş 
olmalarına rağmen, gerekli önemin verilme
diği ve bu konuyla iştigal eden Türk köylü
sünün bugün Türkiye'de en az gelir dağılı
mından istifade eden vatandaşlar arasında 
mütalâa edildiği, görüldüğü bir gerçektir. 

Değerli arkadaşlarım; bundan 120, 130 
sene evvelsine kadar, Padişah Abdülâziz za
manına kadar, yalnız Türkiye'mize mahsus 
olan ve Türkiye'de yetişen; bu tarihten sonra 
esefle kaydetmek lâzım ki, hediye olarak in
giltere'ye verilen damızlık ile evvelâ ingilte
re'ye, oradan Amerika'ya ve nihayet Gü
ney - Afrika'ya sıçrayan ve oralarda da ye
tiştirilen bir hayvan türü vardır. Bu, Batı
lıların «Angora moher» dedikleri ve dünyaca 
meşhur Ankara Tiftik Keçisidir. 

A. P. Grupu adına konuşan konuşmacı 
arkadaşımızın, âdeta Hükümetin yapacakla
rını veya yapmayı tasarladıklarını izah eder 
tarzdaki konuşmasını, bu konuda da bir 
açıklama, bu konuda da bir önemli hususa te
mas ederler mi diye, bilhassa dinledim. Fakat 
gördüm ki, Ankara keçisi ve onun mahsûlü 
olan tiftik üzerinde A. P. hükümetleri katiyen 
durmamaktadırlar, 1965 ten bu yana özellikle 
1966 dan bu yana bu konunun âdeta şuurlu 
bir şekilde bilerek öldürülmeye çalışıldığı, 
yok edilmeye çalışıldığı hakikatine bizi is
ter istemez vardırmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; bu hakikati göre
bilmek için tiftik keçisinin ve bunun ürünü 
olan, mahsûlü olan tiftiğin geçmiş yıllar
daki memleketimize sağladığı döviz gelirini 
foir defa gözden geçirelim. 1962, 1963 ve 1964 
yılları ve hattâ C. H. P. nin son Koalisyon 
Hükümetinin düşmesinden sonra 1965 yılın
daki tiftik ihracatından Türkiye'nin elde et
tiği gelir 150 milyon liranın üzerindedir. 
Bugün, birçok konularda, özellikle turizm ko
nusunda on parasız turistlere kapımızı açıp, 
acaba memleketimize bir lira bırakır mı diye 
onun yoluna halı serer bir duruma geldiği

miz dönemde, 150 milyon lira gibi memleke
timize hiç de küçümsenmiyecek bir döviz kay
nağını getiren, bir dövizi getiren bir kaynak 
bugün sistemli bir şekilde kurutulmaya çalı
şılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; Türkiye'de son dört, 
beş yıldan beri tiftik keçisi ve bunun ürünü 
olan tiftik mahsûlü yok edilmeye çalışılırken 
öte yandan dünyada bizden damızlık almak 
suretiyle bunu üreten Amerikada yıllık istih
sal 15 000 tonun üzerine çıkarılmıştır. Gü
ney - Afrika'da 8 000 tonun üzerine çıkarıl
mıştır. Bu arada Türkiye'de 5 000 tonun 
altına düşme istidadı göstermiştir ve gelecek 
yukarda da 1970 sezonu diyeyim, daha doğrusu 
köylülerin tâbiri ile kirpim mevsimi Mayıs ayın
dadır, kirpim mevsiminin yaklaştığı şu günlerde 
tiftik ürününün son derece azaldığını ve bunun 
gelirinin de son derece azaldığını göreceğiz. 

Değerli arkadaşlarım; bu neden böyle yapı
lır? Bunun sebebini bilmeyi ben de çok arzu edi
yorum, fakat öyle zannediyorum ki, arkadaş
lar, bunda orman konusunda bir endişe var. An
kara keçisinin, tiftik keçisinin ormana zarar 
verdiği endişesi yer alıyor, fakat düşünmek • 
icabeder arkadaşlarım, bir defa tiftik keçisi, kıl 
keçisi değildir. Ormana, özellikle yetişmiş or
mana sureti katiyede zarar vermez. Bunun dı
şında Amerika'da yıldan yıla istihsal artırılıp, 
yıllık kapasite 15 000 tonun üzerine çıkarılırken, 
Güney - Afrika'da 8 000 tonun üzerine çıka
rılırken, oralarda orman tahribatı yapılmak su
retiyle mi çıkarılmaktadır? O halde, ormana 
tiftik keçisinin zarar verdiği iddia edilse bile 
- ki kanaatimce etmez, zarar vermez - bunun 
ormana zarar vermeden de köylünün yetiştir
mesine, çoğaltmasına imkân vermek lâzım. 

Değerli arkadaşlarım; tiftik keçisi, Ankara 
keçisi ormana zarar vermek şöyle dursun, fay
da sağlar. Kurumuş ve ağaç diplerine dökülmüş 
yaprakları yemek suretiyle orman içerisindeki 
muhtemel yangınları önleyici bir vasıtadır. Ni
tekim, Fransız Hükümeti de bir vakitler bu en
dişe ile tiftik keçisini değil, kıl keçisini yani or
mana zarar veren kıl keçisini yok etmiş ve fa
kat biraz evvel arz ettiğim endişe sebebiyle bu 
hayvan türünü yeniden ihya ve çoğaltma yolu
na gitmiştir. 

Kıymetli arkadaşlarım; bugün özellikle Or
ta - Anadolu illerimizde Ankara, Kırşehir, Çan-
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kırı, Kütahya, Afyon, Yozgat, Çorum, Bolu 
gibi illerimizde köylülerimizin büyük bir kısmı
nın geliri, diğer hayvan cinslerinin yanında 
tiftik keçisinin beslenmesine bağlanmıştır. Bu
gün, Türk köylüsü gözü kadar sevdiği keçisini 
ve keçisinin yavrusunu, oğlağını kasaba bizzat 
eli ile teslim etmekte; birkaç sene evvelsine ka
dar tanesini 200 liraya vermediği tiftik keçisi
ni bugün kasaba, bir sene sonra bedelini almak 
suretiyle 80, 90 liraya veresiye vermektedir. 

Değerli arkadaşlarım; bu konuda diğer hay
vancılık türleri ile iştigal eden,köylülerimizde 
olduğu gibi, kredi dağılımında adaletsizlik var
dır, ölçüsüzlük vardır. Kredi miktarlarının art
tığını iddia etmek kâfi değildir. Bu krediler 
kime verilmektedir? İhraç sahibine verilip ve
rilmediğinin kontrol edilmesi lâzımdır. 

Tiftik keçisinin öldürülmesi yanı sıra, meri
noslaştırmaya gitmek iddiası vardır. Hakikaten, 
bugün merinos koyununun tüyü daha fazla pa
ra etmektedir. Ancak, bu merinoslaştırmaya 
gitme yolunda veya süt veren inek türlerinin 
yetiştirilmesine gitme yolunda köylü teşvik edi
lirken, merinos koyununu veya montafon ineği
ni alıp getirip Ziraat Bankasının Müdürüne 
göstermedikten sonra, kendisine verilmesi ikti
za eden krediyi alamamaktadır arkadaşlarım. 
Zaten köylünün bunu alacak parası olsa, evve
lâ banka kapısına gitmez. Gider, alır; ondan 
sonra bankadan parasını alma yoluna gider. 
Binaenaleyh, kredi konusunda köylüye kolay
lık gösterilmesi lâzımdır. 

Bütün hayvan yetiştirme işi ile iştigal eden 
köylümüzün her bakımdan himayesi şarttır. Bu 
himayenin yanı sıra, benim özellikle üzerinde 
durduğum ve Ankara ile birlikte Orta - Anado
lu illerindeki köylü vatandaşlarımızın büyük 
ölçüde geçim kaynağını teşkil eden tiftik ve tif
tik keçisi mevzuu üzerinde de önemle durulma
sı lâzımdır. 

1964 yılında 23 lira hattâ ince mal 33 liraya 
kadar çıkan tiftiğin kilosu bu sene 8 ilâ 13 lira 
arasında satılmıştır. Halbuki, bu sahada çalışan 
ve bu tür hayvanı besliyen köylüye tiftiğin kilo
sunun maliyeti, ortalama bir hesap ile 11, 12 li
ra arasındadır. Bu durum karşısında köylü 
elinden tiftik keçisini, bedava fiyatı ile veresiye 
fiyatı ile çıkarmaktadır. Bunun için ne yapmak 

lâzımdır. Arkadaşlarım, evvelâ bu sahada çalı
şan, hayvancılık sahasında çalışan köylünün her 
bakımdan olduğu kadar, malî imkânlar, kredi 
imkânları bakımından desteklenmesi lâzımdır. 
Tiftik ihracatında tiftiğe prim verilmelidir. An
laşmalı memleketlere ihracat yapılmalıdır. An
laşmalı memleketlere ihracat yapılmasının tifti
ğimizin para etmemesinde ve millî gelirimizin 
düşmesinde büyük önemi vardır, özellikle Rusya 
tiftik işliyen bir memleket değildir. Anlaşmak 
memleketlerden olduğu için buraya ihracat ya
pılırsa Rusya bizden aldığı tiftiği daha memle
ketine bile götürmeden bizden alması lâzımge-
len ve asıl müşterimiz olan İngiltere'ye satıyor 
ve böylece İngiltere Hükümetinin Türkiye'den 
tiftik almasına mani oluyor. Ucuz olarak elimiz
den çıkması neticesini de intacediyor ve millî 
gelirimiz de böylelikle heba oluyor. 

Bunun dışında değerli arkadaşlarım, köylü
nün bu mahsulünü alan Tiftik ve Yapağı Şir
ketinin desteklenmesi, ayrıca, köylünün bu 
mahsulünü para ettiren kasaba, esnafının da, 
İstanbul'un, bir elin parmaklariyle sayılabilecek 
kadar az olan tüccarlarına karşı himaye edil
mesi lâzımdır. Bu konuda İstanbul'da sayısı 
üç - beşi geçmiyen tüccarın, hem millî hasılamı
za tesir eden, hem de köylüyü müşkül durum
da bırakan bâzı hareketlere giriştiği iddia edi
lir. Bu konunun da Meclis tahkikatiyle aydınla
tılmasında fayda vardır. 

Sayın arkadaşlarım, bu konuda elbette M, 
ihtisas sahibi kişiler vardır, ihtisas sahibi mer
ciler vardır, bunların verecekleri bilgiler de 
önemlidir. Hükümetin bu konu üzerinde önem
le duracağı kanaatindeyim. 

Bu önerge vesilesiyle arz etmek isterim ki, 
önerge çok yeridedir. Bu konu hakkında bir 
Meclis araştırması açılmasında sayılamıyacak 
kadar faydalar vardır. 

unergenin lehinde oy kullanılmasını diler, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Araştırma önergesi üzerinde 
daha 8 sayın üye söz almış bulunmaktadır. 

Mutad çalışma zamanımızın dolmuş olması 
ve vaktin de gecikmiş bulunması hasebiyle 
9 Mart 1970 Pazartesi günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19,05 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, hay
vancılığımızın geliştirilmesi ve hayvancılıkla 
geçinen yurt bölgelerinin ve yurttaşın refaha 
kavuşturulması için gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/7) 

2. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/9) 

3. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, üçüncü Demir Çelik tesislerinin 
kuruluş yerinin tesbitinde yapılan çalışma ve 
değerlendirmeleri incelemek üzere bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/10) 

4. — Samsun Milletvekili Yaşar Ak al'in, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/11) 

5. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 
verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 
tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14) 

6. — Adana Milletvekili Keımal Satır'm, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/2) 

7. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve 
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu bunalı

mı karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs Arı* 
laşmazlığınm son durumunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

8. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay v«i iki arkadaşının, hayat pahalılığını ön
lemek için alınması gerekli kanuni, idari, ikti
sadi ve malî tedbirleri inceleyip tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/12) 

9. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ile Konya Milletvekili Orhan 
Okay'ın, yabancı sermaye yatırımlarının doğal 
kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda 
meydana getindiği fayda ve zararları tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13) 

10. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde mey
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/4) 

11. — İçel Milletvekili Oelâl Kargılının, ta
rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

12. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh t dinmek ihtiyacının mey
dana getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

13. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
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Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. | 
(10/17) 

14. — Konya Milletvekili Yefa Tanır'm, 
Haeine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nei maddesi I 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/18) 

15. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek maksadiyle bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/19) 

16. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nün, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl- I 
masına dair önergesi (8/5) j 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştırması | 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlenmesi için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

19. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, korunmaya muhtaç çocuklar, ma
lûller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için Anaya
sanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun- I 
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge- ( 
si (8/8) 

B - ÎKÎNCİ DEFA OYA KONULACAK 
ÎŞLER I 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
.1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-

nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımının durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

2. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakeıoğlıı'-
nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Uluırmak 
projesi hakkında ne düşünüldüğüne dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/6) 

' 3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 27 
Ekim 1969 tarihli Günaydın gazetesinde yayım
lanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 

4. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'te vukua gelen asayişsizlik olayları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/9) 

6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataov'ün> 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon? 
programına ve yapılan açık oturuma dair Başs-* 
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

7. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuncr'-
in, bucak ve köylerdeki imam - hatip kadroları
nın tahsis ve tevziine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/11) 

8. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair, Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

9. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

10. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/14) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

12. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok. 
tay'm, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon 
eksiklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sos,, 
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 



13. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'iin, 
6-57 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alınan personel ile bunların is
tihdamla rina dair Başbakandan sözlü soruşu 
(6/17) 

14. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

15. — Bursa Milletvekili Sadretin Çanga'-
nın, Bursa'nın su ihtiyacının giderilmesine dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

16. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Şırnak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

17. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt -
Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'e bağlı Bidar 
elektrik santralinin yapımına vo sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/21) 

18. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara dair Başbakandan söılü 
sorusu (6/22) 

19. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/23) 

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

21. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nün, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasının 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara dair Başbakan, içişleri, 
Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
kanlarından sözlü sorusu (6/26) 

23. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas sınırları dahilindeki Boz-
kurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğkı'nun, bir gazetede yayımiLanıaıa «Ata

türk'e ait eşyalara» dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/28) 

25. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
lamir'in S^erüûsar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında sarara uğrıyan köylülere dair 
Millî Sarımına Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

26. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

27. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından 
söî-lü sorusu (6/31) 

28. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen B.ıkırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ye Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soıusu (6/32) 

29. — İzmir Milletvekili Burhanettüı Asu-
tay'm, 931 sayılı Kanunun tatbikatına dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/33) 

30. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Aydm'da bâzı O H. P. li muhtarlara baskı 
yapıldığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/84) 

81. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/35) 

32. — Manisa Milletvekili Veli Bakırh'mn, 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ye 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

33. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Tiearet gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

34. — Uşak Mili ety ekili Âdil Turan'm, Uşak -
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olajdara dair Millî Eğitim ye İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 

35. — Afyon Milletvekilli Hamdi Hamamcı-
oğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair' Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

36. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, 
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
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değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40) 

3.7. _ Sinop Milletvekili Tevfik Fikret Övet'-
in, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) .. . . 

38. — Samsun Milletvekili Kâmraıı Evliya-
oğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) • 

39. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enstitüsü mezunlarının durumuna dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/43) 

40. — Sıinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol 
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

41. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

42. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

43. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

44. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
mın, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yolun asfrJtlannıa^.nm ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanmdan 
sözlü sorusu (6/48) 

45. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy İşleri Bakarımdan 
sözlü sorusu (6/49) 

46. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sö'zlü sorusu (6/50) 

47. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

48. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul

masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

49. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın bâzı köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy İşleri Bakanından sözlü. 
sorusu (6/53) 

50. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/54) 

51. — Samsun Milletvekili Uyas Kılıç'm, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/55) 

52. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

53. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

54. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından • 
sözlü sorusu (6/58) 

55. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

56. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

57. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

58. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

59. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir mıntakaya nakline dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

60. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında buluna a 
ziraate elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 



61. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

62. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, îçel'-
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

63. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakülerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

64. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 
inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 

65. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
Ler'in, Zonguldak'ı diğer illere bağhyan yol
ların yapımına dair Bayındırlık Balkanından 
sözlü sorusu. (6/69) 

66. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Oku
luna ve diğer okulların ihtiyaçlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/70) 

67. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair Ulaştırma Bakanından söılü so
rusu. (6/71) 

68. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, E. K. î. Müessesesindeki iğcilerin, işe almış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/72) 

69. — Zongaldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak'a bağlı Kuruçaşile ve Tekkeönü 
ilçelerinde mendirek ve balıkçı barınağı yapıl
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/73) 

70. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

71. — Marag Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar usman 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/75) 

72. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırın'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

73. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
cak Büyük Nacar Köprüsünün yapımına dair 

Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/77) 

74. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
litanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Balkanından 'sözlü sorusu. (6/78) 

75. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey- , 
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Orman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü sorusu (6/79) 

76. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kaatilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan söalü so
rusu. (6/80) 

77. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağma dair Başbakan
dan »özlü sorusu. (6/81) 

78. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

79. — Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Balcı'-
nın, Hastaş Anonim Şirketinin durumuna dair 
Tiearet Balkanından söalü sorusu. (6/83) 

80. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
•oıusu. (6/84) 

81. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında 
tutunma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/85) 

82. — Sinop Milletvekili Hilmi 1 şgüzar'm, 
Sinop'ta bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/86) 

83. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
aline dair İmar ve îskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

84. — Erzurum Milletvekili Gıyasettitı Ka-
raea'nın, Eraurum - İspir ilçesinde bir vatan
daşa İstiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 

85. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 



86. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

87. — Afyon Karalıisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

88. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

89. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair imar ve 
iskân ve Köy işleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

90. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

91. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanm-
datı sözlü sorusu (6/95) 

92. — Uşak Milletvekili Adil Turan'm, ilk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesin^ dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

93. — Zenguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) 

94. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

95. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

96. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dışı 
edilenlere dair içişleri ve Pışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

97. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamameıoğlu'nun, tüeear ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/1 öl) 

6 — 

98. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ye Tabiî Kaynaklar Bakanından »özlü 
sorusu (6/10*2) 

99. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

100. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğ-
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü
met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/104) 

101. — Ankara Milletvekili ibrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

102. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

103. •— Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair imar ve iskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

104. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

105. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

106. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
içişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

107. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

108. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-
ğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/112) 



109. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağma 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

110. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim'. Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

111. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
Lamamlanacağma dair Enerji ve Tabiî Kay
maklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115). 

112. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

113. _ Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz 'Bölgesinde üretilen patates ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117). 

114. _ İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet işleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

115. — Çorum Milletvekili Cahit Angın'in, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde « Çorum'-
un Gökçaım köyü nasıl cezalanabildi* başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 

Mehmet Güler ve 32 arkadaşının Ticaret ve Sa
nayi Odaları, «Ticaret Odaları», «Sanayi Oda
ları» «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve Sanayi 
Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ti
caret Borsaları Birliği Kanununun bâzı madde
lerini değiştiren kanun teklifi ve Ticaret ve Sa
nayi komisyonları raporları (2/59) (S. Sayısı : 
22) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye

si Ragıp Üner'in, Medeni Kanunun 253 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/93) (S. 
Sayısı .: 21) (Dağıtma tarihi :' 28 f 1 . 1970) 
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X 2. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesin 

Arşları Bora y,e 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanu
nun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gön-
aerme tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu 
(?/229) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma tarihi : 
25 . 2 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan, Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Beler ve 
Konya Milletvekili Özer Ölemen'in, 2f? . 5 . 1961 
gün ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu
nun 9 ncu maddesinin 9 ncu fıkrasının yürür
lükten kaldırılması hakkında kanun teklifi 
(2/21) (S. • Sayısı : 20) (Dağıtma tarihi s 
29 . 1 . 1970) 

2. — İzmir Milletvekilli Şükrü Akkan ve 11 
arkadaşının, 286 sayılı Köy Kanununda* deği
şiklik yapılmasına dair Kanunun 25 nci madde
sinin değiştirilmesine, 287 sayılı Şehir ve Ka
sabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri 
teşkiline dair 4541 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması ve bâzı kanunların kaldırılması hak
kında Kanunun 8 nci maddesinin değiştirilme
sine,. 306 sayılı İdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunda değişiklik yapılmasına ve ilgili bâzı ka
nunların kaldırılmasına dair Kanunun 105 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve 307 sayılı Bele
diye Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
Kanunun 24 ncü maddesinin değiştirilmesi hak-

-kında kanun teklifi (2/20) (S. Sayısı : 23) 
(Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 

3. — Hendek Kazası Kemaliye Mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172) 
(C. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

4. — Salihli İlçesinin E'skicaımi mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak-
man'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra-



poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 
3 . 2 . 1970) 

5. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine, dair kanun tasarısı ve içişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

6. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpmar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'den olma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komtisyomu raporu (3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

7. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

8. —Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Zerin Tüzün'ün, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî 
ve Teknik Öğretim okulları öğretmenlerinin in
tibakı hakkındaki 1064 sayılı Kanunun 1 nei 
maddesine,2 ek madde ilâvesine ve geçici mad
decinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ile 
Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 10 arkada
şının, Millî, Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Tek
nik Öğretim okulları öğretmenlerinin intiba
kı hakkındaki 5 . 7 . 1968 tarihli 1064 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi ve 

Niğde Milletvekili M. Nuri Kodamanoğlıvımn 
ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meb-
rure Aksoley ve 13 arkadaşının Millî Eğitim Ba
kanlığı Meslekî ve Teknik öğretim okulları öğ
retmenlerinin intibakı hakkındaki Kanuna ek ka
nun teklifleri ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (2/4, 2/61, 2/131, 2/151) (S. Sa
yısı : 59) (Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1970) 

9. — Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 
9 arkadaşı ile İstanbul Milletvekili Kesit Ül
ker'in, Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
veteriner hekimlere de tazminat verilmesi hak
kında kanun teklifleri ve Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (2/18, 2/157) (S. 
Sayısı : 60) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1970) 

10. — Zonguldak 'Milletvekili Kevni Ncdiırt-
oğlu ve 10 arkadaşının, Yargıtay Teşkilâtına 
raportör kadroları eklenmesine ve 3656 sayılı 
Devdet Memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ada
let Bakanlığı bölümünde değişiklik yapılması
na dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân komis
yonları raporları (2/226) (S. Sayısı : 68) (Da
ğıtma tarihi :13 . 2 . 1970) 

11.— 1076 sayılı Yedeksubay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S. 
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 1970) 



Dönem : 3 
Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 22 
C. Senatosu Balıkesir üyesi Mehmet Güler ve 32 arkadaşının Ticaret 
ve Sanayi Odaları, «Ticaret Odaları,» «Sanayi Odaları» «Ticaret 
Borsaları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları. Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birli ği Kanununun bâzı maddelerini de
ğiştiren kanun teklifi ve Ticaret ve Sanayi komisyonları raporları 

(2 /59 ) 

21 . 11 . 1969 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5590 sayılı Kanunun 4 ve 8 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifim ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Mehmet Güler 

Balıkesir Senatörü 

Balıkesir Milletvekili 
Kemal Erdem, 

Bur.^a Millleitvekili 
Badas Kunt ay 

Tekirdağ MiMetvekili 
M. Sabri Sözeri 

Balıkesir Milletvekili 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

Trabzon Milletvekili 
Necati Çakıroğlu 

İsparta Milletvekili 
Hüsamettin Akmumcu 

Balıkesir Senatörü 
Nuri D emir el 

Kars Senatörü 
Ziya Ayrım 

7ı oniguldafc ıSeınatör ü 
A. Demir Yüce 

Samsun Senatörü 
Fethi Tevetoğlu 

'Elâzığ Milleti vekil i 
Samet Güldoğan 

Manisa Milletvekili 
M. Orhan I)aut 

Çanakkale Senaıtörü 
Nahit Alt an 

Kütahya Senaitö rü 
Orhan Akça 

Kütahya M'lHılê vekiıl'i 
İhsan Ulubahsi 

B'oln Senatörü 
Alâeddin Yılmaztürk 

Antalya Senaıtörü Ondu Senatörü Kastamonu Senatörü tstanlbul Senatörü Eskişehir Sv.;vatöıü 
Akif Tekin Selâhattin Acar A. Nusret Tuna M. Halûk Berkol Ömer TJcıızal 

Kayv-Jeri 'Senaıtörü '̂ Bingöl Senaıtörü 
Hüseyin Kalpaklıoğlu Arif Hikmet Yurtsever 

Aydın Senatörü Kübalıya Senatörü 
Celâlettin Coşkun ibrahim E t cm Erdinç 

Ankara Senatörü 
İsmail Yetiş 

'Sakarya Senatörü 
Osman Salihoğlu 

Bursa Senatörü 
Cahit Ortaç 

Sinop Senatörü 
Nazını tncebeyli 

Malatya 'Senatörü 
Hamdi Özer 

Denizli Senaıtörü 
Kemal Turgut 

Kırklareli Senatörü 
Ali Alkan 
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GEREKÇE 

(Halen mevcut olan 5590 sayılı Kanunun kifayetsiz oluşu, Sanayi odalarının kurulmalarını 
güçleştirmesi nedeniyle mezkûr kanunun 4 ve 8 nci maddesi ekli metinlere göre tadil edil
miştir. 

Teklif ettiğimiz kanunun 1 nci maddesiyle 5590 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi tadil edil
mekte, her ilde bir Sanayi Odası kurulmasını sağlamakta böylelikle bütün Vilâyetlerde sanayileş
meye yardımcı olmayı sağlamaktadır. 

Ticaret Odaları ilçelerde Belediye sınırları içinde kurulmakla eski kanunun aynı hükümleri 
baki kalmaktadır. 

Ticaret ve Sanayi 'odalarının kuruluşları ve çalışma sahaları il merkezi Belediye hudutları için
deki tacirlerle, il hududu içindeki sanayicileri kapsamına alarak Ticaret ve ıSanayi Odaları için
de sanayicileri güçlü kılacaktır. 

'Teklif ettiğimiz kanunun 2 nci maddesi 5590 sayılı Kanunun 8 nci maddesini 4 ncü mad
dedeki değişikliğe paralel olarak değiştirmektedir. 

Toklif ettiğimiz geçici 1 nci maıdde kanunun neşrini mıütaakıp yeni kanuna uymıyan kuruluş
ların intibaklarını sağlamak içindir. 

'Teklif ettiğimiz geçici 2 nci madde kanunun >nesrini mütaakıp tüzüğün bu /kanuna uymıyan 
kısımlarının intibakının yapılmasını temin içindir. 

Teklif ettiğimiz 3 ncü madde yürürlük maddesinden ibarettir. 
Teklif ettiğimiz 4 ncü .madde ise kanunun yürütme mercii maddesidir. 

Ticaret Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ticaret Komisyonu 5 . 1 . 1970 

Esas No. : 2/59 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Mehmet Güler ve 32 arkadaşının, (Ticaret ve Sanayi Oda
ları, Ticaret Odaları, ıSanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Oda
ları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki) kanun teklifi Komisyonumuzda ilgili Bakanlık temsilcileri ile Ticaret ve ıSanayi Oda 
lan Birliğinin yetkililerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Gerek teklifin gerekçesinde arz ve izah olunan hususlar ve gerekse5 teklif sahibinin verdiği mü
temmim malûmatı uygun ve yerinde mütalâa eden Komisyonumuz teklifi prensibolarak kabul ede
rek maddelerin tetkikine geçmiştir. 

5590 sayılı Kanun memleket sanayicilerine gereği kadar faydalı olamamakta, sanayici kütlesi 
tüccar sınıfı içinde erimekte, Odalar Birliğinde sanayicilerin temsil edilmemesi ilgili Bakanlıkları 
çeşitli mevzularda yanıltmakta ve bu husus da birçok mahzurlar doğurmaktadır. 

Yukarda kısaca arz olunan hususları bertaraf etmek ve keza ilçelerde de sanayi ajanslıklarmm 
açılmasını temin zımmında getirilen teklifin 1 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Teklifin 2 nci maddesiyle 5590 sayılı Kanunun değiştirilmek istenen 8 nci maddesinin âmir hük
mü ile o yerdeki mevcut tacirlerin miktarı başlı başına bir odayı yaşatmaya kâfi gelmediği tak-
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dirde, oradaki müseccel tacirlerin % 60 mın yazılı isteği ile bağlanmak istediği oda meclisinin mu
vafakati üzerine en yakın Ticaret ve Sanayi Odasına bağlanmasına âmir hükmü, hakikatlere uy
gun ve tatbikatta da faydalar sağhyaeağından (ı% 60) ibaresi «•% 51» değiştirilmiş ve aynı mad
dede zikredilen (Ekonomi ve 'Ticaret Bakanlığı) ibaresinin de tatbikattaki ismi olan - Ticaret Ba
kanlığı - şeklinde düzeltilmiş ve yapılan bu değişiklikle madde kabul edilmiştir. 

Teklifin yürürlük ve yürütme maddeleri olan 3 ncü ve 4 ncü madde kanun tekniğine uygun 
olarak redakte edilmiş ve yapılan bu değişikliklerle teklif kabul edilmiştir. 

Havale buyrulduğu Sanayi Komisyonunda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Yük
sek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Balıkesir1 

1. Aytaç 

Balıkesir 
K. Erdem 

Kâtip ve bu rapor 
Sözcüsü 
Sakarya 
Y. Bir 

Balıkesir 
Muhalifim söz hakkım 

Mahfuzdur 
M. N. Sandıkçıoğlu 

Maraş 
V. Kadıoğlu 

Adana 
F. Güleç 

İmzada bulunamadı 

Erzurum 
F. Taşkesenlioğlu 

Ordu 
A. Topaloğlu 

Afyon K. 
K. Uysal 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
M. K. Özeke 

Sanayi Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Sanayi Komisyonu 

Esas No: 2/59 
Karar No: 6 

23 .1 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Mehmet Güler ve 32 arkadaşının, «Ticaret ve Sanayi 
Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, 
Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcilerinin ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Bir
iliği Temsilcilerinin iştiraki ile Komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede belirtilen hususları ve teklif sahibi ile temsilcileri vermiş okluğu izahatı uygun mü
talâa eden Komıisyonumuz teklifi prensi'bolarak benimsemiş ve Ticaret Komisyonunun değiştiriş 
metnini müzakereye esas almıştır. Teklifin tümü üzerinddki görüşımolicrden sonra maddelerin mü
zakeresine geçilmiştir. 

Teklifin 'birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Ticaret Komisyonunca değiştirilkm. ikinci maddedeki bâzı daktilo hataları düzeltilmek suretiyle 

madde aynen kabul edilmiştir. 
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Teklifin ge'çici 1 nci maddesi 'aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin geçici 2 nci maddesi: Maddeye açıklık salğaınaık ve kanun başlığına uygun olmak ba

kımından, maddenin son satırındaki «Ticaret Bomaları» ibaresinden sonra «Birliği» kelimesinin 
konulması uygun görülmüşltür. 

Yürürlük maddeleri olan : 
3 n<.;ü maıdde »aynen kabul edilmiştir. 
4 ncü madde ise tatbikatta kolaylık sağlamak baikımından «Bu kanun hükümlerini Adalet ve 

Ticaret Bakanları yürütür.» şeklinde değiştirilmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşü'lmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek 

Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 

Trabzon İzmir Denizli Bursa 
Selâhattin Güven M. Fazlı Arınç Sami Arslan Nail Atlı 

İmzada bulunamadı 
Çanaiktele DeınMi Hatay Kalsıtamionu 

Mesut Hulki Önür Hasan Korkmazcan Mehmet Asimi Mustafa Topçular 

Kayseri Manisa Ordu Trabzon 
Enver Turgut Süleyman Çağlar Ata Topaloğlu Cevat Küçük 
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0. S. Balıkesir Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının teklifi 

«Ticaret ve Sanayi Odaları», 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Oda-
lart», «Ticaret Borsaları» ve 
Ticaret ve Sanayi Odaları, Ti
caret Odaları, Sanayi Odaları 
ve Ticaret Borsaları Birliği Ka
nununun bâzı maddelerini de

ğiştiren kanun teklifi 

MADDE 1. — 5590 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 4. — «Ticaret odala
rının kuruluş ve çalışma saha
ları ilçe belediye sınırlarıdır. 

«Sanayi odaları» nın kuruluş 
ve.çalışma sahaları il sınırlan
dır. 

«Ticaret ve sanayi odaları» 
nın kuruluş ve çalışma sahaları 
tacirler için merkez ilçe beledi
ye sınırı, sanayiciler için il sı
nırıdır. 

Yukardaki yazılı faaliyet sa
haları dışında kalan tacirlerin, 
bu yerlerde 8 nci maddeye gö
re ajanlık tesisi de mümkün ol
madığı takdirde, istekleriyle, 
en yakın odalara, yönetim ku
rulunun kararı ile kayolunma-
ları mümkündür. 

MADDE 2. — 5590 sayılı Ka
nunun 8 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 8. — Bir yerde mev
cut tacirlerin miktarı başlı ba
şına bir odayı yaşatmaya kâfi 
gelmediği takdirde oradaki mü-
seccel tacirlerin % 60 mm ya
zılı isteği ve bağlanmak istedi
ği oda meclisinin muvafakati 
üzerine en yakın ticaret ve sa
nayi odasına veya ticaret oda
sına ajanlık olarak katılmala
rına Ekonomi re Ticaret Ba
kanlığınca izin verilir, 

~ 5 -
Ticaret Komisyonunun 

değiştirişi 

«Ticaret ve Sanayi Odaları», 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Oda-
lam, «Ticaret Borsaları1» ve 
Ticaret ve Sanayi Odaları, Ti
caret Odaları, Sanayi Odaları 
ve Ticaret Borsaları Birliği Ka
nununun bâzı maddelerini de

ğiştiren kanun teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — 5590 sayılı Ka
nunun 8 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 8. — Bir yerde mev
cut tacirlerin miktarı başlı ba
şına bir odayı yaşatmaya kâfi 
gelmediği taikdirde oradaM mü-
seccel tacirlerin % 51 inin ya
zılı isteği ve bağlanmak istedi
ği oda meclisinin muvafakati 
üzerine en yakın ticaret ve sa
nayi odasına veya ticaret odası
na ajanlık olarak katılmaları
na Ti>carGt Bakanlığınca izin 
verilir. 

Sanayi Komisyonunun 
değiştirişi 

«Ticaret ve Sanayi Odaları», 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Oda
ları», «Ticaret Borsaları» ve 
Ticaret ve Sanayi Odaları, Ti
caret Odaları, Sanayi Odaları 
ve Ticaret Borsaları Birliği Ka
nununun bâzı maddelerini de

ğiştiren kanun teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — 5590 sayılı Ka
nunun 8 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 8. — Bir yerde mev
cut tacirlerin miktarı başlı ba
şına bir odayı yaşatmaya kâfi 
gelmediği takdirde oradaki mü-
seccel tacirlerin % 51 inin ya
zılı isteği ve bağlanmak istedi
ği oda meclisinin muvafakati 
üzerine en yakın ticaret ve sa
nayi odasına, veya ticaret odası
na ajanlık olarak katılmaları
na Ticaret Bakanlığınca izin 
verilir, 
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C. S. Balıkesir Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının teklifi 

Bir ildeki sanayicilerin mik
tarı başlı başına bir odayı ya
şatmaya kâfi gelmediği takdir
de, merkez ilçede kurulu tica
ret odasına kaydolarak ticaret 
ve sanayi odası adını alırlar. 

Ajanlık bir şahıs tarafından 
temsil olunur. 

Ajanın mahallî tacir veya 
sanayiciden olması şarttır. 

Ajanlığın ayrılması veya kal
dırılması da kuruluşlardaki 
esaslara göre yapılır. Ancak 
bu ayrılma veya kaldırılma, 
taraflarca en az bir ay evvel 
haber verilmek şartiyle müta-
akıp yıl başında yürürlüğe gi
rer. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu 
kanun hükümlerine, üç ay için
de ticaret odaları, sanayi oda
ları ve ticaret ve sanayi oda
ları, uymaya mecburdur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — «Ti
caret ve1 Sanayi1 Odaları», «Ti
caret Odaları», «Sanayi Odala
rı»! «Ticaret Borsaları» ve Ti
caret ve Sanayi Odaları, Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları ve Ti
caret Borsaları «Tüzüğü» nün 
bu kanuna uymıyan maddeleril 
üç ay içinde düzeltilir. 

MADDE 3. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren meriyete 
girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini yürütmeye Bakanlar 
Kurulu memurdur. 

Ticaret Komisyonunun-
değiştirişi! 

Bir ildeki sanayicilerin mik
tarı başlı başına bir odayı ya
şatmaya kâfi gelmediği takdir
de, merkez ilçede kurulu tica
ret odasına kaydolarak ticaret 
ve sanayi odası adına alırlar. 

Ajanlık bir şahıs tarafından 
temsil olunur. 

Ajanın mahallî tacir veya 
sanayiciden olması şarttır. 

Ajanlığın ayrılması veya kal
dırılması da kuruluşlardaki 
esaslara göre yapılır. Ancak 
bu ayrılma veya kaldırılma, 
taraflarca en az bir ay evvel 
haber verilmek şartiyle müta-
akıp yıl başında yürürlüğe gi
rer. 

* GEÇİCİ MADDE 1. — Tek
lifin geçici 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tek
lifin geçici 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

»• ^ o — n 

Sanayi' Komisyonunun : 
değiştirici! 

Bir ildeki sanayicilerin mik
tarı başlı başına bir odayı ya
şatmaya kâfi gelmediği takdir
de, merkez ilçede kurulu tica
ret odasına kaydolarak ticaret 
ve sanayi odası adını alırlar. , 

Ajanlık bir şahıs tarafından' 
temsil olunur. 

Ajanın mahallî tacir veya 
sanayiciden olması şarttır-. 

Ajanlığın ayrılması veya kal
dırılması da kuruluşlarındaki 
esaslara göre yapılır. Ancak 
bu ayrılma veya kaldırılma, 
taraflarca en az bir ay evvel 
haber verilmek şartiyle müta-
akıp yıl başında yürürlüğe gi
rer. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tek
lifin geçici 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — «Ti
caret ve Sanayi! Odaları», «Ti
caret Odaları», «Sanayi Odala
rı», «Ticartet Borsaları» ve «Ti-, 
caret ve Sanayi Odaları, Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları ve Ti
caret Borsaları Birliği Tüzü
ğünün bu kanuna uymıyan 
maddeleri üç ay içinde düzelti
lir. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini Adalet ve Ticaret 
bakanları yürütür, 
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