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GEÇEN TUTAMAK ÖZETİ 

T. B. M. M. Birleşik toplantısından sonra 
açılan birleşime çoğunluk bulunmadığından; 

26 . 3 . 1973 Pazartesi günü yapılacak T. B. 
M. M. Birleşik toplantısından sonra toplanılmak 
üzere Birleşime saat 18,39'da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekil i . Kayseri 

Fikret Turhangil Şevket Doğan 
Kâtip 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargü 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — 17 . 3 . 1969 gün ve 1135 sayılı Türk 

vatandaşlarına aidolup Yugoslav Federatif Halk 
Oumhuriyetince millîleştirilmiş bulunan mal, 
hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında Kanu
nun değiştirİlmesin'e dair kanun tasarısı (1/812) 
(Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

2. —• Beden Teıflbiyösi Genel Müdürlüğü 1971 
bütçe yılı Kc'sinhc'sap kanunu tasarısı (1/813) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

Teklifler 
3. — C. Senatosu iSivas Üyesi Âdil Altay'm, 

22 . 11 . 1972 tarihli ve 1630 sayılı Dernekler 

Kanununun 50 nei maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/851) (Gençlik ve 
Spor ve Plân komisyonlarına) 

4. .— Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu 
ili; İstanlbül Milletvekili Kesit Ülker'in, Âşık 
Veysel Şatır'oğlu'nun eşi ve çocuklarına vatanî 
lıîzmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi (2/852) (Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

5. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
merhum Âşık Veysel'in eşi Gülizar Şa'tıroğlu'-
na maaş bağlanması hakkında kanun teklifi 
(2/853) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

t>9« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılıma saati : 16,00 

BAŞKAN :: Başkanjvekili 'Kemal Ziya öztürk 

KÂTİPLER : VeÜbi Meşhur (Amasya), Şevket Doğan (Kayseri) 

(BAŞKAN — Millet Meclisinin 82 nci Bir- leşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunarak yoklama yapıla
caktır. Sayın üyelerin yoklamaya katılmalarını 
rica ediyorum efendim. 

(Yokla ma yapıldı) 
BAŞKAN — Her iki yoklamada bulunma

yan arkadaşlarımız var mil , , Yapılan 2 tur 

yokîama'dan sonra Genel Kurul teşrif etmiş 
sayın üye var mı efendim?... Yok. Yoklama 
işlemi bitmiştir efendim. 

•Oerekli çoğunluğumuz vardır çalışmalarımı
za başlıyoruz. 

— 350 
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IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Millî Savunma Bakanı Mehmet tz-
men'in Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı 
kanun tasarısının havale edilmiş olduğu komis
yonlardan seçilecek üçer üyeden kurulacak geçi
ci bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 
(1/803, 4/374) 

BAŞKAN —• Başkanlığın sunuşları vardır, 
arz ediyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı ka
nun tasarısının, ehemmiyetine binaen biran ev
vel kanunlaşması için havale edilmiş olduğu Ti
caret, Sanayi ve Teknoloji, Adalet, Millî Sa
vunma ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer 
üyeden kurulacak geçici bir komisyonda görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Mehmet İzm en 
Milî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Efendim, -okunan önergesi ge
reğince -Geçici Komisyon kurulması hususunu 
tasviplerinize 'Sunuyorum. Kaibul edenler... Ka-
ibul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. Gereği ya
pılacaktır. 

2. — Ticaret Bakanı Namı Talü'nun Ticaret 
Bakanlığı kuruluş ve görevlerine dair kanun ta
sarısının havale edilmiş olduğu komisyonlardan 
seçilecek yedişer üyeden kurulacak geçici bir ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi. (1/802, 
4/375) 

BAŞKAN — Bir başka istek vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ticaret Bakanlığı kuruluş ve görevlerine 

dair kanun tasarısının önemine binaen biran 
evvel kanunlaşması için havale edilmiş olduğu 
Ticaret ve Plân komisyonlarından seçilecek ye
dişer üyeden kurulacak geçici bir komisyonda 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Naim Talû 
Ticaret Bakanı 

BAŞKAN — Ticaret Bakanının, Geçici Ko
misyon kurulmasıyle ilgili önergesini oylarını
za sunuyorum. Kaibul edenler... Kabul etme
yenler... Kaibul edilmiştir. 

Gereği yapılacaktır. 

3. — Anayasa Komisyonu Başkanlığının, 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair \kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet 'Senatosu Malatya Üyesi Tlamdi 
Özer'in, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunun 26 net 
maddesine \~bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Anayasa, Adalet, İçişleri, Millî Savunma 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 105 numaralı Geçici Komisyon raporunun 
Anayasa Komisyonuna havalesine dair tezkeresi. 
(1/782, 2/832, 3/1030) 

BAŞKAN — Bir diğer sunuş vardır, takdim 
ediyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemde yer alan 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu. 
Malatya Üyesi Hamcli Özer'in 1402 sayılı Sıkı
yönetim Kanununun 26 ncı maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifinde Anayasa
mıza aykırı olan bâzı hükümlerin bulunduğu 
üyelerimiz tarafından ileri sürülmüştür. 
21 '. 3 . 1973 tarihinde toplanan komisyonumuz 
adı geçen kanun tasarısı ve teklifinin bu itibar
la bir kere de Anayasa Komisyonunda müzake
resini ve dosyanın komisyonumuza istenmesine 
karar vermiştir. Söz konusu tasarı ve teklifin 
komisyonumuza havale-sinc karar verilmesini 
saygıyle arz ederiz. 

Anayasa Komisyonu 
Başkanı 
Adana 

Cevdet Akçalı 

BAŞKAN — Sayın Akçalı, bu Geçici Ko
misyonda, Anayasa Komisyonu temsil edilme
miş mi idi efendim0? 

CEVDET AKÇALI (Adana) — Temsil edil
di; fakat bizim arkadaşlarımız, kendi fikirleri 
kâfi derecede aksettirilmemiş olduğu için bize 
müracaatta bulundular: Bu teklifte, Anayasaya 
aykırı şekilde hükümler bulunduğu ve bunların 
değiştirilmesi lâzımgeldiğini, ileri sürdüler ve 
bunun için de komisyonumuz, bu kanun tasarı
sı ve teklifinin, bir kere" de komisyonumuzda 
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görüşülmesine karar verdi. Bu kararı Yüce Mec
lise arz ediyoruz. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Sayın Angı, komisyon olarak bir maruzatı

nız mı var efendim? 
İM'.EiHMET İSMET ANGI (Eskişehir) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Komisyon olarak, bunun üze

rinde, buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Anayasa Mahkemesinin bozmuş olduğu 2 
maddeyi Hükümet, Anayasa prosedürü içe
risinde, tekrar birçok maddeleri ve uygulama
daki aksaklıkları da ihtiva eden bir tasarı ha
linde getirmiş ve bu, Yüce Heyetinizin kur
muş olduğu bir Geçici Komisyona havale edil
miş ve bu Geçici Komisyonda da uzun uzun mü
zakereleri yapılmıştır. 

Şimdi, Anayasa Komisyonu üyelerinin, ta
sarıyı sonradan kendi aralarında »tetkik etme
leriyle ortaya çıkan talep huzurunuza gelmiş 
bulunmaktadır. Bu talelbe karşı bir itirazımız, 
hir diyeceğimiz olamaz. 

Ancak, istirhamımız şudur ki ; 14 Nisana ka
dar bu tasarıyı Meclislerden çıkaramadığımız 

1. >— Memur Yardımlaşma Kurumu kanun 
tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
JI içerim es ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591 )(S. Sayısı : 633) (1) 

(BAŞKAN —• Efendim gündemimize geçiyo
ruz. Gündemimiz gereğince, Memur Yardımlaş
ma Kurumu kanun tasarısı üzerindeki müzake
relerimize devam edeceğiz. 

ilgili komisyonun ve Hükümet üyesinin 
yerlerini almalarını rica ediyorum efendim, 

(1) 663 •S. Sayılı basmayazı 16 ncı Birle
şim tutanağının sonuna eklidir, 

takdirde, sıkıyönetim mahkemelerinin dosyala
rı ve .onların uygulaması müşkül durumlara in
tikal edecektir. Bu cihetle, sayın Meclisten ve 
bilhassa Anayasa Komisyonu Başkanından, bu
nu çok kısa bir müddette tekrar getirmeleri 
mümkün ise, getirmelerini rica edeceğim, itiraz 
ettikleri maddeler üzerinde, h lirada da müzake
re yapılabileceği de bedihidir. Bu tasarının 
biran evvel kanunlaşmasında zaruret vardır. 

Yüce Heyetin takdirlerine saygı ile arz ede
rim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANİ CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, bu
nu en kısa zamanda komisyonda görüşüp, tek
rar, Genel Kurulun huzuruna .getireceğiz. 

BAŞKAN — Efendim Anayasa Komisyonu 
Başkanı Sayın Akçalı, Geçici Komisyon Baş
kanı Sayın Angı'nm vâki beyanı üzerine, ta
sarının kısa bir zamanda komisyonda incelene
rek Genel Kurula iade edileceğini belirtmişler
dir. 

Bu konuda başkaca söz isteyen sayın üye i . . 
Yok. 

Öncrigeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Kaibııl edilmiştir. 

Gereği yapılacaktır. 

KELEN İŞLER 

İlgili komisyon?... İlgili Hükümet üyesi?... 
Yok. Bulunmuyorlar efendim. Bu sebeple gün
demimizin diğer maddesine geçiyoruz. 

2. t— Yem \kanunu 'tasarısı \ve Tarım, Adalet 
ve Plân \komisy onlarından 5'er üye seçilerek ku
rulan 15 kişilik 93 ]No. Uı Geçici Komisyon rapo
ru (1/626) (S. (Sayısı •;; €05) (1) 

BAŞKAN —• Yem kanunu tasarısı üzerinde
ki müzakerelere başlıyoruz. 

İlgili komisyon ve ilgili Hükümet üyesinin 
yerlerini almalarını rica ediyorum efendim. 

Bu konuda verilmiş bir öncelik önergesi var
dır, okutuyorum. 

(1) 805 'S. 'Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

v. — aöRüi 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin, 1 nei görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan 805 sıra sayılı yem kanunu ta
sarısının raporda belirtilen gerekçelerle ve öne
mine binaen, gündemdeki bütün işlere takdimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

C. Senatosu Muğla Üyesi 
İlyas Karaöz 

Tarım Bakanı 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan tarafın
dan verilen önergeyi dinlemiş bulunuyorsunuz. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kaibul edenler... Kaibul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesi isteğini oylarınıza su
nuyorum. Kaibul .edenler... Kaibul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Raporun okunması hususunda bir istek vâki 
olmamaktadır, bu söbeple rapor okunmayacak
tır. 

Tasarının tümü üzerinde Sayın Şemsettin 
'Sönmez ve Sayın Ekrem Kangal söz isteğinde 
bulunmuşlardır. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kangal grup adına isti
yorsunuz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sizi de kaydedeyim efendim. 
'Cumhuriyet Halk Partisi Gruibu adına Sayın 

Kangal, buyurunuz efendim. 
C. H. P. GRUBU ADINA EKREM KAN

GAL (iSivas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; 

Yem kanunu tasarısının tümü üzerinde, 
Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Gru
bunun görüşlerini arz edeceğim. 

Önce, tasarı münasebetiyle, Türkiye hayvan
cılığı üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

Buıgün, dünyada, hayvancılığın çok cepheli 
ve çözülmesi o ölçüde güç 'bir proiblem olduğu 
bilinmektedir. Bu aktüel problem ülkemiz için 
de mevcuttur ve bizi âcil ve köklü tedbirler al
maya zorlamaktadır. 

'Çağdaş milletlerin uygarlıkları hayvancılık 
politikası şu temel ilkelere dayanmaktadır: 

26 . 3 . 1973 O : İ 

1. Artan nüfusun gıda ihtiyacını karşıla
mak, 

2. Teknik gelişmelerin gerektirdiği hayvan
sal gıda maddelerini yeter ölçüde sağlamak, 

3. Halk sağlığının korunmasında lüzumlu 
bulunan hayvansal gi'da ihtiyacını karşılamak, 

4. Üretim fazlası tarımsal ürünlerle, insan 
yiyeceğine elverişli olmayan bitkisel kalıntıları, 
hayvansal gıda maddelerine çevirmek. 

Hayvancılık politikasının dayandığı bu te
meller üzerinde, tasarı münasebetiyle ayrı ayrı 
durmaya ihtiyaç görmem. Ancak, 1 - 2 nokta
ya da değinmekte fayda umarım. 

Dünya nüfusunun, istatistiklere göre, her 
saatte 6 bin, ,güncle 144 bin ve yılda 60 milyon 
kadar arttığı bir 'dönemde, beslenme sorunu en 
önemli problem olara'k ortaya çıkmış bulun
maktadır. Memleketimiz için de aynı problem 
mevcuttur. Yılda 800 bin civarında artan nü
fus, esasen yetersiz ve dengesiz olan, halkın 
beslenme sorununu daha da dar boğazlara gö
türmektedir. Dengeli beslenme ve nicel açlık so
runu, Devlet adamlarımızı, bilginlerimizi ve po
litikacılarımızı birinci derecede meşgul etmeli
dir. 

Türkiye'de, çağdaş anlamda, istikrarlı bir 
hayvancılık politikasından bahsedilemez. Millî 
gelirlerimizin, tarımdan sağlanan payının 1/ 3'ü, 
hayvancılık üretiminden elde edilmektedir. Ge
rek ekolojik ve gerekse ekonomik şartlar itiba
riyle, hayvancılık yönünden, gelişmeye çok el
verişli bir potansiyele sahip bulunmaktayız. Bu
na rağmen, yetiştirme ve organizasyondan yok
sun bulunan memleketimizde hayvansal ürün
lerin üretiminin çok düşük bir seviyede olduğu 
da, bilinen bir gerçektir. 

Üçüncü Plânda, tarımda öngörülen yapı de
ğişikliği, tarımsal üretim içinde hayvancılığın 
payının artırılmasını hedef almaktadır. Nite
kim, Ortak Pazara dâhil ülkelerde 1975 yılın
da yumurta, et ve süt gibi hayvansal yiyecek 
maddelerinin istihlâkinde % 50 ilâ 70 gibi bir 
artış olacağı hesaplanmaktadır. Aynı yılda, ta
hıl ve patates gibi bitkisel ürünlerin istihlâkin
de ise, % 11 ilâ 30 arasında bir azalma olacağı 
tahmin edilmektedir. Aynı şekilde, PAO Teşki
lâtı da, hayvansal ürünlerin % 70 ilâ 90 arasın
da artırılmasını hedef almaktadır. 
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Türkiye''de hayvancılığın gelişmesini önle
yen birçok etkenler vardır. Bunları şu şekilde 
özetlemek mümkündür: 

1. Hayvansal ürünlerin pazarlama ve de
ğerlendirilmesindeki çalışmaların yeteri kadar 
gelişmemiş bulunm ası, 

2. Tarımsal eğitim, yayın ve araştırmanın, 
arzu edilen seviyeye ulaşmamış olması, 

3. Hayvan ıslahındaki çalışmaların yeter
siz ve memleket şartlarına uygun bir şekilde re-
alize edilmemiş olması, 

4. Hayvan hastalıkları m n kontrol altına 
alınmamış olması, 

5. Hayvancılık kredilerinin tevzi ve kont
rollerinin iyi bir şekilde işlememesi, 

6. Mera kullanma şekli ve miktarlarının dü
zensizliği. 

Bu son madde üzerinde, görüşmesini yaptı
ğımız kanun tasarısı selbdbiyle, kısaca durm.akta 
fayda umuyorum. 

Meralarımız önemli bir yem kaynağıdır. 
Bunların, orta malı mera olması ve aşırı otlat
madan dolayı yıpranmış durumda bulunması, 
önemli bir yem kaynağımızdan, gereği gibi fay
dalanmamızı engellemektedir. Bunun için Mera 
Kanununun yeniden düzenlenmesi gereğini de, 
sırası gelmişken belirtmek isterim. Yanlış bir 
ziraî politikanın uygulanması neticesinde, 18 
milyon hektar civarında olan ziraate elverişli 
arazi genişliğinin 22 milyon hektara çıkarılma
sı neticesine meralar taıhribedilmiş ve bu, hay
vancılığın geleceği için önemli bir darbe olmuş
tur. Bu arada- erozyon âfeti de başgöstermiş-
tir. Bugün, Doğu - Anadolu bölgesi hariç, diğer 
(bölgelerimizde kültür ırkı sığırlarının faydala
nabileceği verimli meralara sahip değiliz. Öy
leyse, ileri memleketlerde uygulandığı gibi, 
'Türkiye'de de hayvancılığın, mera hayvancılı
ğı yerine ahır hayvancılığına, besi hayvancılı
ğına dönüştürülmesi zarureti vardır. 

Mera açımının durdurulması ve meraların ıs-
~ lahı bir plân hedefi olarak alınmasına rağmen 
ıbaşarı kazanılmamış; mera açımı yine devam et
miştir. İyileştirme çalışmaları ise, plân hedefi
nin ancak 1/10'ine ulaşabilmiştir. 

Kamu meralarından ve köy orta inalı mera
lardan kimlerin, nasıl ve ne şekilde yararlana* 
cağı hakkında gerekil kanun henüz çıkarılama

mıştır. Plânlı dönemde yem açığı devam etmiş, 
birleşimi de yeterince iyileştirilememiştir. 

Sayın milletvekilleri, memleketimizde,- plân
lı dönemde, fert başına hububat tüketiminde bir 
azalma olacağı, hayvan ürünlerinde ise tüketi
min artacağı öngörülmüştür. Gerçekleşen sonuç
lara göre, hububatın, beslenme dengesinde pa
yı azalmakla birlikte; hayvan ürünlerindeki tü
ketim, öngörülen düzeye ulaşamamıştır. İkinci 
Plân dönemi smnunda, fert başına günde 2 900 
kalorinin % 62'si hububattan, günde 81,3 gram 
proteinin ise, ancak % 27,7'si hayvan ürünle
rinden alınmaktadır. 

Dengeli beslenme ve ihracat hedeflerine ulaş
mak için, 1987 yılma, kadar hayvan ürünleri 
toplamının % 6,7 oranında gelişmesi gerekmek
tedir. Plânlı dönemde, hayvan ürünlerinde üre
tim gelişmeleri, plân hedeflerinin gerisinde kal
mıştır. Örneğin; Birinci Plân döneminde yıllık 
gelişme hızı - toplam hayvan ürünleri için -
'% 5,6 alınmış, gerçekleşen ise; % 2,6 olmuştur. 
İkinci Plânda; % 4,6 alınmış; gerçekleşen ise, 
% 3,2 olmuştur. 

Uzun döneni gelişme hedefleri tespit edilir
ken, hızlia artan nüfus ve yükselen, refah düz«yi-
ai'O bağlı olaralk ortaya çıka-caık hayvani proteini 
lilhtıiyacmm kanşılanımalsı gerekmıclkltedir. 1972 yı
lında 19,3 gramı olan; fert başına günlük hay
vani protein tüketiminin, 1937 yılımda 3*5,İ2 gra-
ıma ulasa.ca.gi talimin ediTmektiedir. Bu düzieyo 
ulaşalbllmictk için, 1972 - 1987 dömıcımi'ndıe et üre-
tiımind'e, yıldan ortalama % 6,ö; yumurta üreti-
nıindıe isıe % 8 oranında bir artış 'beklenin ektle-
dir. Türkiye'nin potansiyeli difakaftıo alındığım
da, bu, rahatça ulıaşıalbilieceğimılz bir düzeydir. 

'Hayvancılık, tarımın diğer kollarına oranla 
daha hızlı gelİŞecıeğimdeu, toplam tarımsal üre
timi içindeki hayvancılığın payının, su ürünle
ri haile, 1972 yılında % 34,6 iken; 1987 yılımda 
% 43 dolaylarıma ulaşacağı tahmin edilmekte
dir. Türkiye ve diğer ülkelerde hayvancılılk üne
timi karşılaştırıldığında, karşı-mıaa, hiç de 
iyimsier olıamıayacağıimız bir tablo eııkmak'tadır. 
1 - 2 örneık ve-rmejkte fayda umarım : 

•Sığırlarda canlı ağırlık : 

'Türkiye'de 190 kilogramı, Yunıanistan'da 346 
kilogramı, İspanya'da 410 kilogram, Batı - Al
manya'da 510 killoıgram,. 

http://ulasa.ca.gi
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Sığır başına süt üretimi : 
Yılda; Türkiye'de 739 litre, Yunanistan'da 

1145 litre, İspanya'da 3600 litre, Batı - Alman
ya'da 3779 litre. 

'Tavuk başına yumurta üretimi (Adet) : 
Yılda ; Türtkiye'de 66, Yunanistan'da 7-1, İs

panya'da. 15İ5, Battı - Almanya'da 155. 
IVırt başına hayvansal protein tüketimi 

(Gram/Gün) : 
Türkiye'de 19,3, Yunanistan'da 43,13, İspan

yamda 3'G;9 ve Batı - Almanya'da 53,9. Kaynak : 
FAO Bnoduetion Year• Book 1969 - 1970. Bu ör
mekler, tabiatıyla daha çoğalt ılalbil ir. 

Üçüncü Plânda, süit isleıtmeeiliği iran 388,5 
milyon liralık bir proje el;} almımıştır. Keza, 1 
milyon koyun ile., 1 200 000 baş sığırın besiye 
ailınırmaisı ve et üretimimin % 35 dolayında a.rtı-
ırılması ve kalitenin yükselti İrmesi amacım, taşı
yan bir proje uygulan aıcaiktır. Bu ve benleri 
projeler, talebin karşılanmıasında önemli bir rol 
oynayacaktır. Şüphesiz bu artışların sağlanma
sında en önemli etken, yıeıme bağılı olarak verim 
antiğidir. Bu denıge, özellikle yoğun yemlerde 
P/c 4,1'liık bir artışı öngörmektedir. • Mera otlat
ılması için ise heidef % 0,3\tür. Hayvanısal ürtetim-
ide esas gaye. kâr sağlamak olduğundan, bu ga
yeye ulaşaibilimlek için izlenecek yol, en a.z mas
rafla eni yüksek Ve kaliteli verimi elde etımcık-
İîîr. 

Bu selbeple çiftliiik hayVanl-arını; her nevi be
sin in addetsin! ölçülü oranlarda ve optimum se
viyelim ihtiva eden biyolojik ham değerli ras-
yonla.rla belslemleik icap eder. İnsan beslemımıesin-
dıc ve onun sıhhatli olmlasmda hayvansal ürünle
rin önemi yönünden; günümüzde, üzerinde önlem
le durulan hayvani! l>eısleıme, büyük gelişmıeler 
ika,ydieitımişti;r. 

Çiftılitk hayvanlarının enerjiye ihtiyaçlar um 
derinleimiesine incelemek suretiyle tespiti, geliş
me ve verime göre protein ihtiyaçlarının araş
tırılması, amino asitlerinin hayvan beslenmesin-
deiki öneanlinin anlaşılması, çeşitli vitaminlerin 
keşfi ve bunların karma yemlere katılması, mi
neral mıadldelerin değerlerinin bilinrm'esi, yağ ve 
çeşitli yağ asitlerinin önemi, çeşitli antibiyotik, 
hormon, muhtelif ilâçlar, fermentler ve antiok-
siden gibi maddelerin verim artışına tesirleri, 
son 60 yıllık döniem ie/erisinde geliştirilerek tat
bikata konmuştur. 

Yine bu dönem içerisinde, hayvanların nevi, 
cins, yaş, ağırlık ve verim yönlerine göne ihti
yaçları olan bütün besin maddeleri ayrı ayrı 
tec-.pıiit edilmıiş ve onları dengeli bir rasyonla bes-
leımcTnin önemi anlaşıllmııştır. 

»Bu araştırma ve buhış'lar nıeJtieesindie tertip
lenen çeşitli yem raisyomları, Yem Sanayii eli ile 
tatibiıkat sahasına konularak hayvansıaıl ürıeıtJilm-
de büyük artışlar sağlamıştır. 

Böylece, yem sanayii, hayvanlarda hem ka
lite ve hem de verim yönünden artışlar sağla
mak suretiyle, dünya açlık probleminin hallinde 
rol oynamaktadır. Yem Sanayii, fabrikalarında 
imal ettiği dengeli karma yemlerle, et hayvan
larında muayyen miktarlarda canlı ağırlık ar
tışına karşılık sarfedilen yem miktarları geniş 
ölçüde arttığı gibi, süt ve yumurta üretiminde 
de yemden istifade oranı yükselmektedir. 

Ayrıca, Yem Sanayii, hayvan yetiştiricileri
nin daha az zamanda daha fazla verim elde et
melerini ve hayvanlarının gelişme oranlarını 
hızlandırmalarını mümkün kılmış, bu da; ge
rek yem masraflarında, gerek işten tasarrufta 
büyük faydalar sağlamıştır. 

'Bugün, muhtelif rasyonlara dahil edilen 
unsurların çeşitlerinin artması, bunları bir kıs
mının hassas ölçüler dahilinde kullanılması; 
homojen olarak karışması, her hayvanın nevi, 
cins ve verim yönüne göre farklı ve ayrı ayrı 
formüllerin hazırlanması zorunluğu; çeşitli 
âlet, makine, malzeme ve ekipmanın, yetiştiri
ciler tarafından ayrı ayrı teminini imkânsız 
hale getirmiş ve bunun neticesi olarak Yem 
iSamayimin kurulması ve gelişmesi gerekmiştir. 

İleri memleketlerde, hayvancılıkla beraber 
Yem Sanayiinin de süratle gelişmekte ve büyü
mekte oilduuğnu görmekteyiz. Yurdumuzda yem 
sanayiine verilen önem ve buna paralel olarak 
11. sene gibi kısa bir süre içerisinde sanayi kar
ma yemlerinin üretiminde kaydedilen gelişme, 
hayvancılığımızın geleceği için iyi bir işaret 
olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, işte, görüşmesini yap
tığımız tasarı, yoğun yemlerin yapımı ve kul
lanımı ile ilgili önemli esaslar getirmektedir. 
İlk tasarı 1960 yılında hazırlanmış, maalesef, 
hayvancılıkla yem sanayiinde büyük kayıplar 
pahasına, ancak bugün görüşülebilecek hale 
gelmiştir. Sayın Bakana, böyle önemli bir ka-
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nun tasarısını huzurunuza getirdiği için teşek
kür et.me!k isterim. 

Tasarıda, elbette, noksan (hükümler olabi
lir. Maddeler üzerinde görüşme yaptığımızda, 
görüşlerimizi ayrıca söylemek imkânını bula
cağız. 

Bilindiği üzere, halen, memleketimizde Yem 
iSanayii Türk Anonim Şirketinin sahiibojduğu 
9 adet,fabrika vardır. Ayrıca bu şirket 7 adet 
fabrikaya da ontaktır. Bunların dışında 18 adet 
ide, özel kesim yem fabrikaları vardır. Bütün 
ıbu fabrikaların toplam kapasitesi, yılda 691 600 
ton olarak hesaplanmıştır. Ancak, gere ekleşme, 
Ibu hedefim altında kalmıştır. Hele, elde kanunî 
bir müeyyide olmaması sebebiyle, özel kesimin 
ne miktar yem ürettiği ve hangi kalitede oldu
ğunu tespit, hiçbir zaman için mümkün olama
mıştır. 

Şayet bu tasarı kanuni aşmazsa, gelecek için 
plânlanan 14 yeni yem fabrikası için de, aynı 
«orun devam edecektir. Bugün, çok sayıda yem 
maddesi, hayvan yemi olarak kullanılmakta
dır. Bu yem maddelerinin hayvan organizması
na sağlık yönünden yaptığı etkiler birbirinden 
farklıdır. 

Baı selbeple bar çok ülkeler, hileye müsaido-
lan»ye.m maddeleri ile karma yemlerin temel be
lsin maddeleri miktarlarını, yem satışa çıkarı
lırken açıklamak mecburiyetini koymuştur. Bu 
maksat için de, yem kamın, tüzük ve talimat
ları çıkarılmıştır. Bizde böyle bir kanun ve 
mecburiyet yoktur. Tamamen fabrika sahip ve
ya ortaklarının insafına kalmıştır. Yıllarca, 
üreticinin sırtından milyonlar 'kazanılmıştır. 
Daima olduğu gibi bu defa da, aldatılan ve 
ezilen halk, sesini duyuracak bir makam bu
lamamıştır. Bu kanun tasarısı ile, yemlerin mu
ayyen standart ve normlara göre piyasaya çıka
rılması, bunların kalite yönünden istenilen ev
safta olması- ve hileye meydan verilmeyerek, 
hayvan sahiplerinin zarar görmemesi sağlana
caktır. 

Bngün, piyasada satılan yemlerin kontrol 
ve lâlboratuvar tahlili için bir müeyyide de yok
tur, mevcut bir e-rgan da yoktur. Kalite ve 
kompıo'zıisyonu bilinen yem .maddeleri ve karma 
yemler kullanılmak suretiyle hayvanlarımızın 
et, süt ve yumurta gibi verimlerinde meydana 
gelecek artışlar, yurdumuzun günden güne ar

tan hayvansal maddeler ihtiyacını karşılaya
bileceği gibi, artan miktarının ihracına geçil
mesi ekonomik yönden de büyük bir değer 
taşıyacaktır. Bunun gibi, yemlerin insan ve 
hayvan sağlığına zarar verecek maddeleri ihti
va edip etmediğinin, yapılan beyanla, yemin, 
içinde bulunması gereken maddelerin gerçek 
değerlerinde olup olmadıklarının kontrolünün, 
imalât ve satışın helirîi prensipler içinde yapıl
ması gerçeğinin; bu kanun tasarısının hazırlan
masındaki başlıca nedenler olduğunu tasarının 
gerekçesinden öğreniyoruz. 

ISaynı milletvekilleri, tasarı, yalnız karma 
yemlerle ilgili olmayıp, hayvan yiyeceği olarak 
her nevi yem maddesini kapsıyor. Yem yapı
mında en önemli problem, hammadde konusu
dur. Bu konu, bugün için bir başılb'Ozuiklulk için
dedir. Örneğin; kepeğin içine odun talaşı katı
lır; kilosu 175 kuruş olan ayçiçeği küspesine, 
kilosu 60 kuruş olan pancar küspesi katılır ve 
ayçiiçeciği küspesi diye yüksek fiyatla piyasaya 
sürülür, kimse bunu engelleyemez. Sebep; ka
nun noksanlığı. 

Bu kanun tasarısı, hem yem fabrikalarında 
hazırlanan yemlerin ve hem de yem fabrikala
rının kullandığı yem maddelerinin besin de
ğerini garanti etmektedir. Bu, önemli bir husus
tur. Halen, yem fabrikası kurmak isteyen bir 
müteşebbis, Tarım Bakanlığından müsaade al
maya ihtiyaç görmüyor. Fabrikasını ve imâl et
tiği yemleri, Bakanlığın denetleme hakkı da 
yoktur. Tasarı bu boşluğu da doldurmaktadır. 
Bakanlıktan ruhsat almayı ve daimî olarak, tek
nik elemanların kontrolımda olmayı öngörü
yor. 

Halen, Yem Sanayii Cîenel Müdürlüğünün 
fabrikalarında hazırlanan yemler, belli stan
dartlara göre hazırlanıyor ve içerisine, yüzde 
itibariyle, belli ölçülerde hammaddeler konu
yor. Burada bir örnek vermekte fayda uma
rım ; 

Meselâ, yumurta tavukçuluğu için hazırla
nan yemlerde % 22,25 arpa, % 20 buğday, 
% 10 çavdar, % 4 pamuk küspesi, % 24,5 ay
çiçeği küspesi, % 0,5 mısır proteini, % 1 et, 
% 2,5 kemik unu, % 6,75 kireç, % 0,5 tuz, 
% 2 melas, ayrıca antibiyotikler, karma sente
tik vitaminler ve mineraller katılmaktadır. 
Böyle bir yemle beslenen tavuklarda yumurta 
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üretimi % 80 artmaktadır. Halbuki, özel ke
siminin yem fabrikaları kontrol edilmediği 
için, düşük kaliteli yemler yapılmakta ve yu
murta verimi % 10'a düşmektedir. Bu önemli 
bir sorundur, üzerinde ciddiyetle durmayı ge
rektiren bir husustur. 

Sayın milletvekilleri, tasarı münasebetiyle, 
bir iki konuya da değinip sözlerimi bitirmek 
istiyorum. Halen, memleketimizde yem fiyat
ları, orta halli çiftçinin alamayacağı kadar 
pahalıdır. Süt yemi 145 kuruş, yumurta ta
vuk yemi 160 kuruş, piliç gelişme yemi 157 
kuruştur. Ayrıca, yeterli organizasyon olma
dığından, ihtiyaç sahiplerinin yem tedariki de 
bir problem olarak ortada durmaktadır. Nak
liye, en az 7 kuruş fark olarak ortaya çıkmak
tadır. Yem, üreticinin ayağına götürülmeli
dir. Böyle bir organizasyona şiddetle ihti
yaç vardır. Yem Sanayii Genel Müdürlüğü 
bu yönden teçhiz edilmeli ve çiftçinin ayağına 
yemi ulaştırmak için gerekli imkânlarjm teşki
lâta verilmelidir. 

Yine, diğer bir husıîs da, yem fabrikaları
nın yurt sahtma dengeli' olarak dağıtılmasının 
•sağlanmasıdır. Bulgun için yem faibrikaları 
belli bölgelerde küme!eşmiş, ihtiyaç sahibi olan 
bâzı bölgelere henüz yem fabrikaları kurulama
mıştır. 

Son olarak, bir noktaya dikkatlerinizi özel
likle çekmek istiyorum : 

Yem yapımında ön önemli hammaddelerden 
biri de küspedir, (ierek fabrikalar, gerek yetiş
tiriciler bugün küspe bulmakta güçlük çeki
yorlar. Buna rağmen, Ticaret Bakanlığı, ihra
catçı firmaların yoğun baskısı neticesinde - üze
rine basa basa söylüyorum - küspe ihracatına-
izin vermektedir. Tarım Bakanlığı ile bir an
laşma yoluna gitmemiştir. 1972 yılında 300 000 
ton küspe ihracı plânlanmıştır. Özellikle pa
muk ve ayçiçeği küspelerinde, yağ fabrikaları 
ekstrasyonla çalışmıyor. Bu şekilde küspeler
de yağ miktarı % 1 - 0.5'e düşecekti. Halbuki, 
yağ fabraikaları genellikle presle çalıştıkları 
için küspelerde % 10 civarında yağ kalıyor. 
Ne oluyor böylece?.. İhracedilen bu küspelerin 
yağı dış ülkelerde tekrar almıyor ki, bu önemli 
bir husustur değerli arkadaşlarını. Üzerinde 
mutlaka durulmalı ve küspe ihracatı mutlaka 
durdurulmalıdır. Bu, aynı zamanda bir dö

viz kaçakçılığıdır. Nitekim bir değerli senatör, 
gündem dışı konuşmasında bu konuyu Yüce 
senatoya getirmiş ve üzerinde önemle durarak 
Hükümetin dikkajtini çekmiştir. Ama, bugüne 
kadar hiçbir tedbir alınmamış, hâlâ küspe ih
racı devam etmektedir, bildiğim kadarıyle. 

Sayın milletvekilleri, tasarı münasebetiyle, 
yakın ilgisini dikkate alarak, hayvancılığımızın 
bâzı önemli problemlerine de değinmek imkâ
nını buldum. 

Ümidederim ki, sabrınızı bu vesile ile suiis
timal etmedim. Tasarıyı tümü itibariyle benim
sediğimizi ve maddeler üzerindeki görüşleri
mizi ayrıca söyleyeceğimizi belirtir, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Şemsettin Sönmez... 
Yok. 

Sayın Ahmet Şener, buyurun efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) - Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım. 

Görüşülmekte olan bu kanun tasarısını ge
tiren sayın Bakana ve Hükümete teşekkür et
mek vazifenindir. Haıkilkaıteîi bulgun Türk eko
nomisi ve hayvancılığı üzerinde büyük etkisi 
olacak bu (kanun tasarısı için burada bu teşek
kürü yapmak hem Parlamento vazifemdir; hem 
de iyi bir kanım. Arakadaşlarımm, parlamen
terlerin Ibu konuya kaitkılarıyle daha mükeını-
mıel bir hale gelecektir, bunun inancı içerisin
deyim. 

Bu Yem Kanununun amacını, benden evvel 
konuşan grup sözcüsü arkadaşımız detaylı -ola
rak açıklamıştır. Hazırlanması, imali, ithali, 
ihracı, sürüm ve satışı ile ilgili hususları kapsa-
maktadır bu kanun. 

Mulhjtereım. arkadaşlariinı, bu kaimin, hayvan 
'beslemesi üzerinde çok Önemli bir hamledir. 
Türkiye'de haıyva.n beslenmesi deninde meralar 
akla gelir. Ondam sorara ikinci bir şık olacak 
da kesif yeme «bağlı aihır inekçiliği . veya ahır 
hayvancılığı. vardır. Bu kanunun temin ede
ceği hususlar elbettcki barların üzerindedir. 
Memleketiımizdelki meraların c/b 80'i erozyona 
tabii meyilli yerlerdedir ve beslenme kabiliyet
leri azdır. Hükümet ve i lg ' l Bakanlar ve ilgili 
makamlar bu meraları kontrol' altına alama
maktadırlar. Hayvanlar, tekniğe bağlı olarak 
otlatılmıyor ve bu hayvanların mera florası 
üzerinde bukman kötü tesirleri ve etkileri el-
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1>ottc;ki bu ımeraları daha çok erozyona tabi tut
makta, lıafltâ Devlet ve Hükümet tarafından 
ıslah edilmediği için de meraların hayvancı
lığımıza gereği kadar etkin .olamamaktadır. 

'Sayın Başkan, elbetteiki kesif yemi sistemine 
gitmek zorunludur. Bugün bir hayvan, tasav
vur ediniz, bir fabrika gibidir. Bıı hayvanı iyi 
'beslerseniz süt verir, iyi beslerseniz et verir, 
iyi beslerseniz' derisi iyi olur, iyi besû erseniz iş 
verir. O halde 'hayvancılıktaki bu sistem iyi 
bir şekilde 'muhafaza ve kontrol altına alınır
sa Hükümet tarafından, elbette ki istenilen ne
ticeye ulaşmak mümkün olur ki bu sistem içe
risinde de en önemıli yeri hayvan yemi teşkil 
etmektedir. Bugün, insanların beslenmesi hu
susunda nasıl ki birçok faktörler dikkate alı-
ni)yorisa, haıyvanll/arın beslenmesinde de, vitamin 
yönünden, asit yönlünden, mikroplar yönünden 
bâzı faktörler ehemmiyet taşımaktadır. Ayrıca 
bu gıdalar (süt için. mi, et için mi, derisi için mi, 
iş için ini, yoksa tümü ile kombina halinde bun
ların hepsi için mi besleneceği dikkate alın
an alı dır. 

O halde buna güre kesif Yem »Sanayiine 
•gitme zıorunluluğu vardır, Benden evvel konu
şan arkadaşım çok iyi temas ettiler; 'Hükümet 
o kadar acayip bir tutum içine girdik!, kusura 
bakmasın sayın Tarım Bakirini, aslında bir Hü-
'kümet meselesidir- bu ama muhatabımız kendi
leridir; Ticaret Bakanının almış olduğu karar 
bugün bu memlekette hayvancılığa ihanettir. 
B'undan Tarım Bakanlığını tenzih ederim ama, 
Ticaret Bakanlığımın ıküsbe ihracatı üzerinde al
dığı karar yanlıştır. Gerekçede vardır, seneler
dir Şarkta bayvaıncılıık üretimi yapıl acaikltır; 
hayvamilarıimız ölüyor, memleketimizde hayvan
sal protein eksikliği vardır, bunu de'steîklieryeeek, 
yem sanayiini gelişitiireeeık yerde, onun ham mad
desi küsbeyi ihraç edeceksiniz, bu nedir? Bura
da arkadaşıımın izah ettikleri gibi elbette Tica
ret Bakanının buna müsaade e'timelsi affedilmez 
bir . hatadır. Çünkü hata eeJk büyüktür. Benim 
hayvanlarım, ondan isltilhsal edilecek gıdalarla 
ıb eşleneceğine, siz bunları ihraç edliyonsunuz. Bu
lgun bir laktasyon devresinde Orta - Anadoluda 
500 - 600 kilo süt alınmaktadır. Ama, öyle pro
jeler tatbik edilmiş ve muvaffak olunmuştur ki, 
ıme&eiâ bunlar arasında Karadenizldeki bir pro
je vardır. Holauda'nım ailaca veya İ?siviçre'min si-

26 . 3 . 1973 O : İ 

i ;mentaileni, veya yerli montofoml-aıla bugün bu 
iiıııeimleiketite süt senede 4 000 kiloya eıkartılmiş
it «r. Bugün bir köylü senede 60 yumurta ahi', 
her biri 35 gramıdır. Ama bugün 180 - 200 yu
murta yercin tavuk vardır ve beheri de 60 - 70 
gram kadar g'e İlmektedir. Bu, kendiliğinden ç,ı<k-

. maz, bunlar Ta.rıım. Bakanlığı uzmanlarımın gay
retleriyle olur. O teknik potansiyelin gayretiyle 
ve inançlı çalışmalariyle meydana -gelir. Bugün 
Türkiyeli e bu teikniik potansiyelin sayesindedir 

I 'ki, meselâ sebzede hale buyurun, narenciyede 
10 ay kapatmıştır, limonda 12 ay kapatılmıştır 
periyot olaraık. 

Bugün şeftali öyle, domates öyle, sebzeler 
öyledir. Verimi bu nispette artıran hayvancılık 
da bu şekilde ilerlemektedir. Elbette Türk Hal
kı köylüsü ile haşhaşa vererek, o köy aile iş
letmesinde bu hayvancılığa eğer iyi bir şekilde 
yem ve • kredinin verilmesi «.ağlanır ve bunun 
yanında eğer ziraî krediyi işletmezseniz, banka 
kredisini işletmezseniz yine bir' iş yapmış sa
yılmazsınız. 

ıSadece zecri tedbirler almakla değil, ziraî 
kredileri mutlaka buna göre ayarlamak gere
kir. Bunu ayarlamadığınız takdirde, bugün sa
man almaya parası olmayan, mısır sabunu al
maya parası olmayan, çeltik sabunu almaya pa
rası olmayan köylüye bu yemi alabilmesi için 
evvelâ kredi sağlamaya mecbursunuz. Bunu sağ-

I 1 amadığmrz takdirde bu kanun da kuru bir 
kanun olarak yalnız size bir yetki verir ve siz 
de o yetkiyi gider o şeyi imal etmiş olanlara, 

I satmış olanlara «bozuktur» diye belki bir ceza 
I vermiş olursunuz. 

Bunun yanında hayvancılık konusunu ele 
I aldığımız takdirde, artık bugün medeniyeti bi

len kişiler olarak bunun gerekçesini de zikre-
dildiği üzere, dünya ekonomisine ve hayvancı
lık statüsüne göre bunu hazırlamış olduğunuza 
göre kredi ve eğitim sisteminizi de ona göre 
ayarlamanız gerekmektedir. 

Bugün siz köylüye bu yemi küçük broşürler
le, daha doğrusu veteriner ve ziraatçinin ma
halline gidene kadar bunun yedirme tarzını, 
bunun orada muhafaza tarzını eğer tespit ea-
mez, bir kredi ile ona bir sundurma yaptırmaz-
sanız evrdiğıiniz yem omda çürür ve küflenir. 

Arkadaşım da temas etti, bugün dengeli bir 
j sisteme gitmeye mecbursunuz. Bugün -Tersey'i 
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soktunuz orava F,, F2, F 3 ortaya geldi ve bu
lgun hayvancılık orada ilerlemeye başladı, ama 
(bunların kesif yemlenmeye ihtiyaçları vardır. 
Elde edilen süt veriminin devam edebilmesi için 
yemi de oraya getirmeniz lâzımdır. Nakliye 
paraları ilâve etmek suretiyle gerek Karade
niz, gerek Ege'de olsun artık bunu temin et
mek gerekir. Bugün toprak reformundaki (mera 
sistemi) ni tanzim eden bir bölümü Komisyon
da iyi bir şekle sokmaya mecbur kaldık ve yap
tık. Ama eğer siz Tarım Bakanlığı olarak bu 
mer'a sistemine sahibolmaz, bu kesif yemlemeyi 
teşmil ettirme imkânına sahiSbolmazsaııız ve bu
gün memleketin dengeli olarak muhtelif yer
lerine bunu tatbik etmezseniz, faydası olmaz. 
Burada Karadeniz bölgesine, Doğu Anadolu böl
gesine yem taşıma imkânına sahibolamaz bu va
tandaş, aksi çok pahalı olur, yerinde bunu yap
maya mecburuz. 

Mineral lazımsa mahalline taşıması mümkün
dür iham alarak. Anma biz bunun bitkisel olan kı-
sumlarmıın bir kısmını mahallinde temin etmeye 
mutlaka yönelmeliyiz. Mahallinde olmuyorsa 
nakliyesi daha kolaydır o şekilde yapmalıyız. 
Ama mutlaka bir köylüye hayvanı için yem ver
diğiniz zaman onu muhafaza edebilme imkânına 
sahip kılmalıyız. Bugün bilhassa rutubetli yer
lere verdiğimiz yemler ister tavukçuluğa, ister 
inekçiliğe, ister koyunculuğa olsun mutlaka 
küflenir ve birkaç günde vasıfları bozulabilir. 
Onun için mutlaka burada yem kredisi verinken 
(bilhassa ahır inekçiliğini icabettiren krediyi 
verdirmek, ahır ve sütihauesdni, sundurmasını 
yapıp, yemini muhafaza etmek imkânını temin 
etmek lâzımdır. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım ileri 
memleketlerde gıda nizamnamesine göre ha
zırlanmış bunlar. Bilhassa bu tasarının gerek
çesini de buna göre koymuşlardır. Bu gerekçe
de noksanlık şudur; bilhassa memleketimizin 
ıgençeki erini bu gerekçede daha iyi belirtmek 
(gerekirdi, hem de bunu bölgelere göre bildir
mek lâzımdı; Kars bölgesinin elbette ki Erzu
rum bölgesine, Van'da bilhassa Güney Ana dolu
da, Orta Anadoluda, Karadeniz ve Ege bölgesin
de yapılacak ahır inekçiliğinin oradaki mer'a-
lara göre ayarlanması gerekirdi. Gerekçede 
/bunlar görülmüyor. Umumî klâsik rakamlar 
alınarak insanlar için gerekli olan protein mik-

| t arının ne olduğunu (bizim memleketimizde 15 
gram almıyormuş, 33 grama çıkması lazımmış) 
tespit edip bunu temin etmemiz gerekiyor. 

Burada bulunan milletvekili arkadaşlarımın 
hepsinin mesleği bu konularla iligili değildir^ 
fakat bu konuyu daha iyi bir şekilde göstermek 
icaboderdi. Gerekçede bunlardan sakınılmıştır, 
neden sakmıldığmı bilmiyorum. 

Memleketimizde hayvancılık standart hale 
'getirilirken yem de getirilmelidir. Hattâ ahırın 
da standart hale getirilmesi gerekir. Demin 
söylediğim gibi bir fabrika gibi ürün veren bir 

I ineğe kendi bünyesindeki .analizlere göre gıda 
verilmesi, yaşatacak olan kısmın "kendisine har
canması geni kalan kısmını da süte, ete ve işe 
sarf edebilmesinin temini gerekir. 

Bugün tohuma kaçmış olan bir çayırla de
ğil daha çiçekte iken beslenmesi, sapında bu
lunan gıdalar tohuma kaçmadan biç/ilmesi zo-
runluğu vardır, ama bugün gidiniz Ardahan'da 

I Kars'ın en iyi çayır olan yerlerine tohuma kaç
tıktan sonra buğday gibi biçerler. Bunu Tarım 
Bakanlığının öğretmesi zarureti vardır, yonca
nın çiçekte biçileeeğini daha bugün bu mem
lekette bilmeyen çoktur. Tohuma kaçtıktan 
sonra biçerseniz onun gıda deeğri 2 - 3 misli 
azalır. Bu bir eğitim meselesidir, bunu mutla
ka yerine getirmek lâzımdır. Siz bunu sadece 
yemleme ile (Sayın Bakanlığın bilhassa bıma 
dikkatini celbedenim) Yem Sanayi Uunum Mü
dürlüğü bilir, bizdeki umum müdürlükler bir-

I birleriyle teşriki mesai etmek imkânına sahip 
değildirler. Bu teşriki mesaiyi 11 umum mü
dürlükte yaptırmazsanız muvaffak olmak müm
kün değildir. 

Şimdi sizin en büyük teşkilâtınız Ziraat İş
leri Genel Müdürlüğünüzdür. Bu Genel Müdür
lüğün kaza ve köylere kadar teşkilâtı vardır. 
Yem Sanayii ile bu konudaki irtibatı temin et
mezseniz, sureti mahsusada sizin bu konuda 
muvaffak olmanız mümkün değildir. Bir vilâ-

j yetıteki Veteriner Genel Müdürlüğüne bağlı teş
kilâtla Ziraat Genel Müdürlüğüne bağlı teş
kilâtın münasebeti çok azdır; ziraî mücadele 
teşkilâtı ile olan münasebetleri çok azdır. Her 
birini bölge müdürlükleri haline getirdiğinizde 

I valilik de karışamıyor. Vali karışmadığı zaman 
da herkes müstakil olarak vazife görür ve bu 

I işler aksar. 
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iSaym Bakana bir konuyu daha arz etmek 
isterim': Hayvancılığın kalkınmasını sağlayacak 
olan yem sanayiinin başarıya ulaşabilmesi için 
(kesinkes 'bilinmesi gerekir ki, merkez ve taşra 
|eşkilâtı; veteriner teşkilâtıyle ziraat teşkilâtı 
ve yem sanayi teşkilâtı hangi müşterek esasa 
ıgiöre bunu halledeceğini rahatlıkla bilmelidir. 
Birisi başka türlü, öbürü başka türlü hareket 
ederse bu konunun halli mümkün olmaz. Bu 
konu da teşkilât kanunu getirilerek halledilme
lidir. 

Bizim memleketlimizde Veteriner Fakülte
sinden mezun olan bir zooteknisıtle, Ziraat Fa
kültesinden mezun olan bir zooteknisi taşrada 
veteriner müdürlüğü ve zıiraat müdürlüğü ola-
trak mücadele halinde. Bunu ortadan kaldır
mak lâzımdır. 

Tarım Bakanlığı bu kanunu çıkartmakla 
değil, uygulamasında başarıya ulaşırsa bu ko
nuyu halleder. Hayvancılık noktai nazarından 
(bunu saraihata kavuşturmadıktan sonra konu 
halledilemez. 

Gıda Nizamnamesine göre hayvan gıdaları
nın tetkiki, kontrolü; zehirli midir, değil mi
dir; lâzımgelen rasyona uyuyor mu, uymuyor 
mu? Bu veterinerin işi. Doğru. Bu yemlerin ge
tirilmesi ve bir arada kombine edilmesi de zi-
raatçilerin işi, Tamam.. Ama bunları taşrada te
min etmek mümkün değildir. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
elbette ki, bu konuda maddeler üzerinde bir 
hayli görüşme olacaktır. Sayın Hükümet de 
ıbıı tasarının çıkarılmasında bir hayli ivedilik 
göstermektedir. Ben bu konu üzerinde daha 
fazla görüşmek lüzumunu hisisetmiyorum. B.u 
kanun tasarısının lehinde oy kullanılması gere
kir. Noksan olan tarafları elbette ki, sayın 
milletvekilleri tarafından tamamlanacaktır. Bu 
kanunun çıkarılmasında büyük fayda mütalâa 
ediyorum. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygı
larımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Türkcl, buyuru
nuz efendim. 

AHMET TÜRKEL (Bursa) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım, Hükümetin, de
ğerli Tarım Bakanlığının, hayvansal ürünlerin 
artırılmasını öngören bir tedbir olarak getirdik
leri bu kanun tasarısını genel olarak olumlu 

karşılıyorum ve gerek kendilerine, gerekse de
ğerli mesai arkadaşlarına huzurunuzda teşek
kürü bir borç biliyorum. 

Tasarının genel hatlarında, özellikle hay
vansal yemlerin kalite istikrarının ve kalite 
kontrolünün sağlanması; tescil müesseseleri, 
yoluyle vasıflı yem satımının emniyetle pazar
ları ması hususu öngörülmüş bulunuyor. 

Genel çerçeveye bâzı hususları da ilâve et
mek, bu tasarının Yüce Meclisten daha mükem
mel bir şekilde çıkmasına yardımcı olmak mak-
sadıyle söz almış bulunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, bu ta
sarıda yem kontrolü ve kalitesi yanında, özel
likle ambalaj konusuna da yer verilmesi zo-
runluğuna inanıyorum. 

Ambalaj konusu çok önem taşıyan bir konu
dur. Amjbalaj yalnız maliyet unsuru olarak 
mütalâa edilemez. Bilhassa tavukçulukta fab
rikadan muhtelif kümeslere ve kümesler ara
sında hastalık taşıma unsuru olarak da menfi 
Ibir yönü olduğu göz önünde tutulursa, bu ta
sarının ambalaj konusunu tanzim etme zorun
lu ğnı ortaya çıkacaktır. Ben seçim bölgemden, 
uğranmış bâzı büyük zararları misal olarak 
arz etmek suretiyle bunun önemini Yüce Mec
lis huzurunda ifade etmek istiyorum. 

Yalnız bir ilçe dahilinde bir senede yet
miş bin tavuk ambalaj malzemelerinin portör
lüğü sebebiyle ölmüştür ve bu işle uğraşan kü
çük çiftçi ve müstahsilin büyük zararlarla kar
şı karşıya .kalmasına, seıbobol muştur. Birkaç 
gün evvel teessürle öğrendim, yine bölgemde 
üç gün içinde; yalnız bir kümeste on bin tavu
ğun ölmesi bir müessesenin yıkımına seıbebola-
cak bir zarara müncer olmuştur. Bu misaller
le ambalajın ne kadar önemli bir fonksiyonu 
olduğunu ifade etmek isterim. 

Pahalı bir ambalajı tercih ettiğimiz takdir
de, yem fiyatlarının üzerine eklenmesi suretiy
le pahalı yem satımına müncer olacağı düşünü
lebilir. Bunu kâğıt torbalar veyahut da pratik 
bâzı tedbirlerle tanzim etmek ve ucuz maliyece 
müncer olacak, kullanıldıktan sonra da imhası
nı gerektirecek tarzda düşünmekte fayda görü
yorum. Maddelerin tedvini sırasında meseleyi 
ayrıca dile getireceğiz. Gerekirse kanun içinde, 
gerekirse yönetmelikte yer alması hususunu tar-
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tışacağız. Bu sebeple burada bu konunun deta
yına fazla girmiyorum ve genel katlarını belirt
mekle iktifa ediyorum. 

Bu tasarının genel çerçevesi içinde yer al
masını öngördüğüm ve faydasına inandığım 
bir konu da yem pazarlama konusudur. Yem 
pazarlamasında bir unsur olarak satış fiyatla
rının bilhassa • bakanlıklararası bir koordinas
yonla tespit ve tanzim edilmesini faydalı görü
yorum. Muhtelif karışım yemlerdeki anaunsur-
larda fiyat tereffuları neticesi yem fiyatlarının 
çok fazla yükselmesini, bu tasarının öngördüğü 
hayvansal ürün artımı iyi niyetine zarar verici 
bir netice olabilir. Bu fiyat mekanizması bu 
tasarının tamalayıcı bir unsurudur. Bu sebep
le, fiyatların bir Ölçü içinde müstahsil ve müs
tehlik müesseseler arasında dengeli olacak bir 
seviyede ve bakanlıklararasında teşekkül edecek 
bir koordinasyonla tanziminde fayda görüyo
rum. 

Özellikle benden evvel burada konuşan bâzı 
arkadaşlarım misal olarak küspe ihraeıyle alâ
kalı bir konuya değindiler. Küspe ihracı mese
lesi yanında, hayvan yemi ihtiyacı iç piyasada 
karşılaşan, çatışan bir nokta oluyor. İşte bu 
meselede bir kordinasyon lüzumu kendiliğinden 
ortada görülüyor. Fakat meseleyi yalnız bu açı
dan değil, yem fabrikalarının hammadde garan
tileri yoluyile,' meselâ özellikle şehirlerin buğ
day ve mı ihtiyaçlarında, ekmek fiyatlarında 
olduğu gibi, bir- tanzimei müessese olarak Top
rak Mahsulleri Ofisini bu hammadde ihtiyaçla
rında hammadde garantisi verecek müessese 
giıbd devreye sokarak böylece fiyat politikası
nın ve yem fıiy atlarının müstakar bir şekilde 
pazarlanmasına, hem istihsalei müesseseler yö
nünden, hem müstahsil yönünden faydalı bir 
tedbir görüşü ile meseleye pazarlama mekaniz
ması içinde yer verilmesini ve bu tasarıda bu 
noktai nazarın da yer almasının faydalı olaca
ğı kanaatini taşıyorum. 

Yine pazarlama konusunda bir önemli un
sura daha işaret etmek istiyorum. Bu da, yem 
satan bayi sıfatmdaki, satıcı durumundaki iş 
yerlerinin ruhsatlı bir çalışma düzeni içinde pa
zarlama hizmetini yapması lüzumudur. Yine, 
tavukçuluk sektöründe çalışan müstahsillerin 
probleminden bu konuya değinmek istiyorum. 
Bu yem satıcı durumundaki işyerlerinde fa

raza, hayvan ürünlerinin aynı zamanda alımı 
hizmeti görülüyorsa, bu takdirde yine bir por
törlük unsuru devreye girmiş olacaktır. Meselâ, 
yem satan, yumurta alan aynı işyerinin, has
talığı biribirine nakil durumu yine devam ede-
Ibilir. Şimdi, Türkiyemizde bu iş kollarında si
gorta müessesesi gereği gibi çalışmadığı için 
ve bu iş kollarında çalışanların emniyeti, mu-
hatabolduğu muhataralar teminat altında bu
lunmadığı içindir ki, bu sektörde ümidedilen 
gelişmeyi her zaman bulamayacağız. Çünkü, 
muhataralı bir iş kolunda kredi mekanizmasını 
ne kadar çalıştırırsanız, bu sektöre girmiş kim
selerin birgün bankaya borçlanmaları, küçük 
güçteki malî imkânlarını tüektmeleri muhtemel
dir. 

İşte bu sebeple, pazarlamayı da sigorta mü
essesesi giıbi aynı, yanyana, beraJber mütalâa 
etme zorunluğunu duyduğum içindir ki, il
gililerden aldığım bâzı bilgiler neticesi böy
le bir tedbirin de bu tasarı içinde yer aldığı 
takdirde faydalı olacağı kanaatini taşıyorum. 

Bakanlıklararası koordinasyonda lüzumlu 
igıördüğüm bir diğer unsur şu oluyor; asgari 
kâr hadleri içinde Maliye Bakanlığı, faraza 
yem satıcıları için % 10 kâr haddi tanıyor. 
Yem fabrikaları ve bayiler arasındaki anlaş
malarda faraza % 5 kâr haddi ile çalışma un
suru yer almış oluyor. Bu takdirde, yem satıcısı 
'% 5 kâr haddi içinde çalıştığı takdirde, arada 
kalan asgarî kâr haddinin altında çalışmış ol
madan mütevellit % 5 dolayısıylc de bir vergi 
cezasına mııjhatalboluyor. 

Şimdi bu halde, meseleyi eğer Maliyenin 
öngördüğü % 10 kâr haddi ile çalışma mecbu
riyeti içinde götünürsek, o takdirde, yem fiyat
larının müstahsil aleyhine yükseltilmesi ve 
satıcı lehine farklı bir kâr sağlanması suretiy
le pazarlama sorunu doğuyor. İşte bu mesele
de, yem fiyatlarının teşekkülündeki Mekaniz
manın Maliye Vekâletinin, Sanayi Bakanlığı
nın, gerektiğinde Ticaret Bakanlığının ilgilileri 
tarafından düşünülerek şekle göre daha güzel 
işler bir mekanizma haline getirilmesinde ve 
'böyle bir koordinasyonla birlikte yürütülmesin
de fayda görüyorum. 

Bu tasarıyı .ancak bu arz ettiğim tedbirler
le daha geniş bir çerçeve içinde bir bütün ha
linde bu Meclisten çıkarabildiğimiz takdirde, 

— 361 — 
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iyi niyetle getirilmiş bu güzel tasarının daha 
faydalı bir hizmet imkânı doğuracağına ina
nıyorum. Arz ettiğim bu düşüncelerimi mad
delerin müzakeresi sırasında ayrıca tartışma 
hakkımı muhafaza ederek genel hatları için
deki görüşlerimi özellikle sunmuş bulunuyo
rum. Bu değerli tasarının getirilmesinde eme
ği geçenlere tekrar teşekkür ederek saygıları
mı sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer, söz 
sırası sizin, buyurunuz efendim. 

HÜSA,M ETTİN BAŞER (Neyşenir) — Sfi:-
yın Başkanı, değıerli milletyeilrillteri; 

Türkiye'nin durulmana göz attığımız zaman, 
nüfusum % 70 inin, köylerde ziraatçilik ve hay-
vancdıkla, meşgul olduğu görülür. Bizde, ziraat-
çiiiık olsun, hayvancılık olsun gelemıelk ve göre-
nekılıeıre göre yapulmialktadır. Fieunî ve illmî bir 
şekilde ne hayvani'cdık, ne de ziraat mevcuttur. 

Bulgun Türkiye'de traktörün ve biejer - dö
venin ziraate girmiş olması seibelbiyle bir çok 
ımieralar, otlakiyeler, yaylala-r sürülüp, çiftçilik 
yapddığı cihetle mcraılairın kıalmaiması yüzün-
ıdıeın âdeta, talbiî hayvancılık. ev hayvancılığına 
dönmüş vaziyeıfttlediır. Ev hayvancılığına dönimüş 
(Oilmalsı ^elbette ki yıe'm mevzuunun bir disiplin al
tına alınmasını geriekıtıirımekt'ediir. Yeım Kamun 
tasarısının gelliş sielbelbi buldur. Bugün çiftçileri-
ııuiz hayvanlarını baışı boş bırakır, hayvan akşa-
m kadar oıtlar, nie bulursa, gıda olarak onu alır. 
Zaten saman, arpa ve kepekten başka da pek 
/bir şey bula,m'a:z, bâzı bötgelerüimıiz sulu isıo yon
ca, pancar alır; bu kadar.. 

Hallbulki, bugün nıedemî meıuılelcetlıer tavuk
larımı mecburî olaraık ,süt, arpa unu, buğday unu 
dile boslıeımekltedir. Hahamların yiıuo et ve sütle
rini fazla vcrımelerini temin için yiyeceıkilerinin 
içerisine kimyevî maddeler konulmaktadır, yün
leri, detıilıeıtü de çok önem arz etm ektedir. Biz de 
simidi, batı m'edeıniyetindeiki bu yenıiliıkleriı bir 
«disiplini altına alıp Tarım Bakanlığımın kontrıo-
luna veriyoruz. Kanun no getiriyor? 

Üç yenilik getiriyor; bir kene, ycmı'lerin ba
zı rlanması çok önemlidiır. Nasıl ki inisamiların gı
da maddelerimin kcmltriolu için Gıda Nizamnamıe-
si va.rsa ve Sağlık Baikaülığı, belediyeler bu işi 
üzerlerine allmışlarsa, hayvanlarıımızın da gıda
larının elbette kraıtrio/1 altına alınmaısanlda fajyıdla 
vardır. Yemlerin ha>zırlanması<nın, imalinin, ift-

ıhialinin, ihracımın, yurt içindeki .satışının bir 
Ik'ontrıol altına aılınmıaisı, bir fiyat mıekaniızması 
•gıetirilmıcısâ lâzım. Maddeyi tetkik ediyoruz; «ısa-
tımı» diyor; ama kontrioMarında maliıyelt fiyatı 
ille satış fiyatımı telspi't etmıelkte de büyük fayda 
varıdır. 

(Temci diyecekler ki, fiyat, arz ve talebi, ve
ya, arız ve talep fiyatı doğurur; aınıa buraya da, 
açıklık geıtirmııelkte fayda var. Saniyen, Türkiye' 
inin arazi yapısı hayvancılığa ve ziraate clveriş-
lıildir. Avrupa bugün sanayi bakımrnldan ilenidir. 
'Bizim gibi hayvancılık balkıimandan ileri olmadı
ğına ve biz de Oıjtak Pazara girdiğimize göre, 
'hayvanlarıımızın elbette iık yeni feınınî uisulleiile 
ıgörıe helslenımıesimlde büyük faydalar vardır. Şim
diye kadar gerek özel, gerekse Devlet teşebbüs
leri tarafından yapılan yom fabrikaları maale-
ısef kontrol edilemediğinden, gereık tavuklar için, 
gerteikse hayvanlar için verilen yeniler tam. ma
nasıyla ilimi bir »dirilde tahlille talbi tutulmadığıın-
dan, hayvanların birçoklarının hastalanıp öılme-
ö'me selbep olımaikitadır. İşte Tarım Bakanlığımız 
ıbunu düşümerek böyle bir kanun hazırlamış, ay
nı zamıanda banılan ruhsata, bağlamış, bir nevi 
devamlı olaraık Devletim kontrol ve muralkelbeısl-
nd getirmıiiştir. Bu disipline uymayanlara cleza 
«isiteimi gdtirmiş oilmalsı, cihetteki büyük bir ye
niliktir. T'alsarınıın süratle eıikmaisı, Türk Çiftçi
sinin yan geliri olan hayvancılığı bu meımİtekle
tin kalıkınmaısınida ve ilhra,catında büyük rol oy
nayacaktır. Bu karının hayvancılığa büyük ye
nildikler getircecıkltir. 

Haıyınlı bir tasarı olldıığu kanaa tındayım, 
«aygıtan ııı ı sun arım. 

BAŞKAN — Söz sıraisı Sayın Salbaihaittin 
Savcı'dadır. Sayın Sabahattin Savcı, buyurunuz 
'efendim. 

SABAHATTİN SAVCT (Diyarbakır) — Sa
yın I kıskan, çok değerli arkadaşlarım/ Tarım 
Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisine arz edilmiş bulunan yem ka
nunu tasarısını görüşüyoruz. Bugün bu kanun 
tasarısı üzerinde görüş ve kanaatlerimizi özet
le belirtmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, evvela şunu belirte
yim ki, Türkiye hayvancılığında önemli bir ko
nuyu, bu kanun tasarısı halinde ele almış bu
lunmaktayız. Bugün Türkiye hayvancılığının 
önemli birçok tarafları vardır. Türkiye tarımın-. 



M. Meclisi B : 82 

da hayvancılık hakikaten, bilhassa memleketi
mizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerin
de cayır ve mer'alarm geniş şekilde yeraldığı 
bu bölgelerde dahi büyük bir potansiyelin bu
lunduğu ve hayvancılıkla ilgili konuların mev
cut olduğunu belirtmek isterim. 

Bu vesile ile benden evvel konuşan arkadaş
larımın da ifade ettikleri gibi. Sayın Bakana 
ve bu konuyu hassasiyetle ele alarak süratle 
Meclisimize intikal ettirmiş bulunan geçici ko
misyonun Sayın Başkanına bilhassa huzurunuz
da teşekkür ederim. 

. Bu kanunun amacı nedir? Görüyoruz ki, 
hayvanların rasyonel bir şekilde beslenmeleri
ni ve hayvan üretimini geliştirmek maksadıy-
ie her şeyden evvel bir yem ve yemleme tekni
ğinin bilinmesi zarureti vardır; bu tekniğin uy
gulamadaki esaslarını ortaya koymak' zarure
ti de vardır. 

Bilhassa, ticarete arz edilecek yemlerin ha
zırlanmasını; imal, ithal, ihraç, sürüm ve satı
şını belli esaslara bağlamak mecburiyeti vardır. 
Ticarete arz edilen yenilerin, cihetteki, hazır
lanması başlı başına bir konu teşkil eder. Bun
ların çiftçiye intikalinin de, ayrı bir konu ola
rak, önemle üzerinde durulması gerekir. 

Muhterem arkadaşlar, ekonominin gelişme
sine paralel olarak tarımda öngörülen yapısal 
değişiklik, tarımsal üretim içinde, hilhassa hay
vancılığın payının artması şeklinde de görüle
cektir. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
da belirtildiği gibi, kaynaklar bakımından Tür
kiye'de büyük bir potansiyel mevcuttur. Bu 
potansiyelin değerlendiril m esinde, e I betteki 
hayvancılığa, büyük bir önem verilmesi gere
kir. Bilhassa hayvancılığın hâkini olduğu ve 
bizim de müşahede ettiğimiz araştırma komis
yonu başkanı olarak doğu ve Güneydoğuda 
yaptığım tetkiklerdende anladığımız veçhiyle 
gördüğümüz o ki, öncelikli yöreler 'bu konuda 
••büyük çapta hizmet görebilirler. 

1972 yılında 1.9,o gram olan i'ert başına gün
lük hayvani protein tüketiminin 1987 yılında 
32,2 grama yükseleceği ve yine plâna göre 1972 
.— 1987 gibi uzun bir dönemde - et üretiminin yıl

da ortalama yüzde 6,5, yumurta üretiminin ise 
yüzde 8 oranında artması 'beklenmektedir.» Bu
na göre, Türkiye'nin bu konuda bu düzeye 
ulaşılabilir hale gelmesi için, tarım sektörünün 
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büyük ve verimli bir kolu olarak hayvancılığı 
mütalâa etmek gerekmektedir. Hayvancılıkta, 
yine Tarım Bakanlığının icraatı arasında görü
yoruz ki, köy hayvancılığını geliştirme, süt iş
letmeciliği projesi ile besi projesi, Türkiye ta
vukçuluğunu geliştirme projesi gibi gayet gü
zel ve verimli çalışmalar yoluna gidilmiştir. Bü
tün bunların da esası da, hayvancılık tekniği
nin, diğer bir ifade ile zootekniğinin mutlak su
rette ve geniş çapta bütün kollarını ihtiva eden 
bir çalışmaya dayanmaktadır. 

Hayvancılıkta barınaklar, hayvan hastalık
ları, çayır ve meraların ıslahı ile baraber, hay
van yemi ziraatinin ve daha çok, şu kanunda 
da belirtildiği gibi, sanayi yemlerinin üzerinde 
hassasiyetle durulması; eıbet'teki, devlet sektö
rü ile özel sektörün üzerinde hassasiyet göste
receği bir konudur. Arkadaşlarım, benden ön
ce konuşanlar, hakikaten bunun önemini çok 
güzel belirttiler. Ben, bir ata sözü ile şunu ifade 
etmek istiyorum; «Can boğazdan gelir» ifade
sini, hakikaten, hayvancılık bölümünde yem ve 
yemleme tekniği olarak ele almakla çok isabet
li bir çalışma yoluna girmiş olunacağı kanaatin
deyim. Bugün, çok sayıda yem maddesi hay
van yemi olarak: kullanılmaik'tadır. Bu 
yem maddelerinin hayvan organizmasında 
gerek verim, gerekse sağlık bakımından yaptı
ğı tesirler de bir birinden farklıdır. Rasyonel 
hayvan beslenmesinde yem maddelerinin ihtiva 
ettiği çeşitleri, besin maddeleri miktarını, mese
lâ enerji, tam ve sindirilebilir protein ile amino-
asitler, yağ, mineral maddeler ve vitaminlerin 
miktarını bilmek lâzımdır, ve 'bu besin madde
lerinin miktarına göre de rasyon tertiplemek 
zarureti vardır. 

Bu sebeple, yine 'birçok ülkeler hile ve tağ
şişe müsait olan yem maddeleriyle, karma 'yem
lerin temel besin maddeleri miktarlarını, yem, 
satışa arz edilirken deklare etmek nıechuriyeti-
ııi koymuşlardır. Bu maksat için yem kanunu, 
tüzük ve talimatlarının da çıkarıldığını mü
şahede etmiş bulunuyoruz. 

Böylece, yemlerin muayyen standart ve 
normlara göre piyasaya çıkarılması, bunların 
kalite yönünden istenilen esasta olması, hile 
ve tağşişe müsait olan yem ticaretinin dürüst
lük içinde yapılarak hayvan sahiplerinin za
rar görmemesi, bu kanunla sağlanmış olacaktır. 
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'Bu, 'hakikaten bugüne kadar mevcut olan .bü
yük bir boşluğu dolduracak niteliktedir. Bu
gün piyasada satılan yemlerin kontrolü için 
bir müeyyide maalesef mevcut değildir. Bu se
beple de özel yem fabrikalarının imâl ettiği 
yemler hakkında, cihetteki !bilg"i sahibi olmak 
ve onların .kapasiteleri, çalışmaları üzerinde 
durmak lâzımdır. 

.Muhterem arkadaşlar, kaliteli ve kompozis
yonu bilinen yem maddelerini ve karma yem
leri kullanmak suretiyle hayvanların et, süt, 
yumurta gibi verimlerinde meydana gelecek 
artışlar, gün geçtikçe, memleketimizde, bilhas
sa hayvansal maddeler ihtiyacını karşıılayabile-
ceği gibi, bunun ihracına geçilmesi de, ekono
mik yönden, elbetteki büyük değer ifade ede
cektir. Bunun için, yemlerin, insan ve hayvan 
sağlığına zarar verecek maddeleri ihtiva edip 
etmediği; yapılan beyanda yemin içinde bulun
ması gereken maddelerin gerçek değerinde olup 
olmadıklarının da kontrolü; imalât ve satışın 
belirli prensipler içinde yapılması hakikatini 
ortaya çıkaran bu tasarı, (hakikaten çiftçileri
mizin, yetiştiricilerimizin mutlak surette yararı
na olacaktır ve bu kanun tasarısı böyle bir ih
tiyacı karşılamış olacaktır. 

Tasarı, özellikle, gerekçesinde de gayet gü
zel belirttiği gibi, hayvancılığın ileri ülkelerde 
tatbik mevkiine konmuş bulunan ve olumlu so
nuçları da alınan kanunları da gözönünde tu
tularak hazırlandığı kannatini bize bahşetmiş 
bulunmaktadır. Kanun metninin dışında birta
kım ugıılamalaLİa ilgili hususlar olacaktır. Be
nim kanaatime göre, bunlar da elbetteki, ka
nun çıktıktan sonra tüzüklerle giderilme yolu
na gidilecek ve bu boşluklar da böylece kapan
mış olacaktın*. Bu tasarı kanunlaştığı zaman, 
bilhassa hayvanlarımızın rasyonel olarak yem
lenmesinde, mutlak surette her yıl, millî ekono
mide beslenme yetersizliğinden meydana gelen 
milyonlarca, milyarlarca liralık bir zararın da 
önüne geçileceği kanaatindeyim. Yem madde
leri üretimine gerekli ehemmiyet verilecek; el
bette ki bizim modern ve. bilhassa düzenli iş
letmelerimizde bu olacaktır, dolayısıyle tarım 
sektörü içerisinde hayvancılığın payı da 
büyük olacaktın*. Bu bakımdan, bu kanun tat
bikata girdikten sonra, belki bir takım noksan
lıklar, tatbikat neticesi kendini gösterecektir. 

ancak, bâzı maddeler üzerindeki görüş ve kana
atlerimizi ve önergelerimizi bilâhare ifade et
meye çalışacağız. 

Bu vesile ile, kanunu getirmiş olan Sayın 
Bakana teşekkür eder, tasarının hakikaten 
Türk tarımı içerisindeki büyük bir boşluğu gi
derebilecek nitelikte olduğunu belirtir, Tarım 
Bakanlığının bu konudaki çakışmasını şükran
la karşılarken; hayvan yetiştiricilerimizin ve 
bilhassa memleketimizde yem sanayii ile iştigal 
eden devlet ve özel sektör kurumlarının bu ka
nun dolayı siyi e de mesailerinin verimli olması
nı temenni eder ve hepinizi hürmetle selâmla
rım 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde baş
kaca söz isteyen sayın üye olmamıştın'. 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum efendim. 

YEM KANUNU TAJSARISI 

BÖLÜM : 1 

Amaç ve kapsam 

Madde 1. — Bu kanunun amacı; hayvanla
rın rasyonel bir şekilde beslenmelerini sağla
mak ve hayvansal üretimi geliştirmek üzere, ti
carete ârz edilecek yemlerin hazırlanması, imâ
li, ithali, ihracı, sürüm ve satışını belli esasla
ra (bağlamaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ticarete arz edilecek yemlerin 
'hazırlanması, imali, ithali, sürümü ve satışları 
ile yemlerin özelliklerine göre sahibolaeakları 
nitelıikler ve ihtiva etmeleri gereken temel be
sin maddeleri cins ve miktarflarınm tespiti, bu 
yemlerin beyana ve tescile tabi tutulmaları ve 
benzeri hususlar bu kanun hükümlerine tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye! Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Kabul etmeyenler.,. Kabul edil
miştir. 
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BÖLÜM : II 

Tarifler ve sınırlandırma 

Madde 3. — Bu kanunda geçen başlıca te
rimlerin anlamları aşağıda gösterilmiştir ; 

Yem : Madde ve enerji bakımından hay
vanın yaşama ve verim ihtiyaçlarını karşılamak 
amaeıyle ve belli sınır ve şartlarda yedirildiği 
zaman hayvan sağlığına zararlı olmayan onga-
nik ve inorganik maddeler veya bunların karı
şımlarıdır. 

Beyan : Ticarete arz edilecek yemlerde de
ğer tayinine esas olan temel besin maddeleri 
oranlarının yazılı olarak belirtilmelidir. 

Ruhsat : Yem imal etmek üzere kurulan iş
letmelere asgarî teknik ve sağlık şartlarını haiz 
olmaTarı halinde verilen yem imal belgesidir. 

Tescil : Beyana tabi olan yemlerin ihtiva et
tikleri her türlü maddelerin adları ile yemin ti
carî adı ve nevinin ve değer tayinine esas ola
cak temel beştin maddeleri muhtevaları itilba-
riyle norm veya standartlara uyigun olmaları 
halinde Tarım Bakanlığınca ilgili kütüğe kay-
dedilmesidir. 

Kontrol : Yem imal eden işletmelerin asgarî 
teknik ve sağlık şartları yönlerinden denetimi 
ile yemlerin beyan ve tescile uygunluklarını tes
pit için yapılan fiziksel, kimyasal, ve gerektiğin
de biyolojik muayene ve analizlerdir. 

Temel besin maddeleri : Yemlerin terkibin
de bulunan ve değer tayinine esas olan ham-
protein, hamyağ, hamselüloz, azotsuz özmadde-
ler, kalsiyum, fosfor ve benzeri besin madde
leridir. 

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

TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (€. Se
natosu Muğla Üyesi) — Sayın Başkan, burada 
(bir taJbı hatası vardır. Bölıüm : I I tarifler ve 
«Sınıflandırma» olacakK «Sınırlandırma» ol
muş. 

BAŞKAN — «Sınırlandırma» olmuş, «Sınıf
landırma» olacak; sayın Komisyon bu beyana 
katılıyor musunuz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
KEMAL GÜNEŞ (Kırşehir) — Evet efendim, 
«Sınıflandırma» olacak. 

26 . 3 . 1973 O : 1 

I BAŞKAN — «Sınıflandırma» olarak düzel-
j tilmiştir matlap efendim. 
I Efendim, maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
I Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
I mistir. 

Madde 4. — Bu kanuna göre yemler aşağı-
I da belirtildiği şekilde sınırlandırılmıştır: 
I a) Kökeni bitkisel olan yemler : Yaş veya 
I kuru olarak doğrudan doğruya kullanılmaya 
I elverişli olan her nevi otlar ile öğütülmemiş 
I tane yemler, kök, yumru, meyve, saman, silâj 
I yemleri ve benzeri bitkisel yemlerdir. 
I b) Kökeni bitkisel olan sanayi kalıntıları : 
I Bâzı bitkisel ürünlerin işlenmesi sırasında elde 
I olunan un, nişasta, bira, şeker, bitkisel yağ ve 
I Ibenzeri sanayinin kalıntısı olarak ortaya çıkan 
I ve yem olarak kullanılabilen maddelerle öğü-
I tülmüş her türlü bitkisel yemlerdir. 
I c) Kökeni hayvansal olan yemler : Hayvan 
I ve organları ile hayvansal ürünlerin özel su

rette kurutulması ve öğütülmesinden elde olu-
I nan et unu, et - komik unu, kemik unu, kadav-
I ra unu, kan unu, balık unu, süt ve süt sanayi 
I kalıntıları ve benzeri yemlerdir. 

d) Mineral yemler : Kalsiyum, fosfor, tuz, 
I iz mineraller, sentetik üre amonyum tuzları ve 
I (benzeni giibi sadece mineral maddeler veya bun-
I ların karışımlarından ibaret olan yemlerdir. 
I e) Yemlik preparatlar : Kimyasal analiz, 

sentez veya istihraç yolları ile fabrikasyon şek-
I ünde elde olunan ve yemin değerini aritırmaya 
I yardım edebilecek karakterdeki müstahzarlar 

ile antibiyotik, hormon ve vitaminler gibi ko-
I ruyucu maddeleri ihtiva eden yemlerdir. 
I Hayvan hastalıklarının tedavisi veya önlen-
I mesi maksadıyle kullanüan sulfamid, antibiyo

tik, hormon ve vitamin gibi ilâç ve maddeler 
I (bu tarif dışındadır. 
I f) Karma yemter : Çeşitli yemlerin stari-
I dardına uygun olarak karuştırılmasıyle elde 
I olunan yemlerdir. 
I BAŞKAN — Buradaki «ıSınırlandırma» da 

«sınıflandırma» olacak değil mi efendim? 
GEÇİÖİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 

KJBMAL GÜNEŞ (Kırşehir) — Evet efendim 
«iSınıflandırma» olacak. 

I BAŞKAN — Efendim, 4 neü maddenin baş
lık teşkil eden ilk satırındaki «sınırlandırma» 

I 'kelimesi «sınıflandırılmış» olarak düzeltilmiş* 
tir. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Kaibu'l edilmiştir. 

BÖLÜM : III 

Beyan, tescil, ruhsat ve kontrol işleri 

Madde 5. — Bu kanuna taibi yemleri satış 
için imal eden resmî ve özel işletme ve kurum
lar yemlerin içinde bulunan ve değer tayinine 
esas olan temel besin maddeleri oranlarını ve 
karışıma giren yemlenin adlarını yazılı olarak 
ıbir beyanname ile Tarım Bakanlığına bildir
mekle yükümlüdürler. 

Hangi yemlerin beyana veya tescile tabi ola
cağı Tarım Bakanlığınca tayin ve ilân olunur. 

Yemlerin değer tayinine esas olan temel 
(besin maddeleri oranları; ambalajlı olanak sa
tılan yemlerin amlbalajları üzerine veya etiket
lerine yazılır. Ambalajsız olarak satılanların 
ise yüz kilodan fazla miktarlardaki satışlarda, 
satıcı tarafından verilecek garanti belgesinde 
(belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Sayın 
Asntay. 

BURHANETTIN ASUTAY (İzmir) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; kanunun tümü 
lüzerinde görüşme yapan arkadaşlarımız, tavuk 
ve emsalli hayvanların yemlemelerinde, mikrop 
nakleden ambalajların kııllrnılmasında ısrar 
edilmesinin büyük zarar verdiğine işaret et
mişlerdi. 

Her türlü yemlerin ambalajlarında ka
naviçeli, elyaftan mamul çuvallar kullanıldık-
Itan sonra temiz muhafaza edilmemekte, gübre
ler üzerinde muhafaza edilmekte ve dolayısıy-
le. de fabrikalara tekrar intikal ettirilmekte
dir. Getirilmiş olan çuvallar fabrikada yeni
den yıkanıp temizlenmediği için, aynı çuval 
tekrar kullanılmakta ve böylece de yem yeri
ne, tavuk ve emsali olan hayvanlara büyük za
rar vermektedir. 

Onun için bu maddeye bir fıkranın eklenme-
sind arz ve rica ediyorum: «Her türlü ambalaj
larda çuval ve kanaviçeli elyaf kullanılmaz». 

Bugün için ambalajlar çok daha fennî şekil
de yapılmaktadır; kâğıt üzerinde yapılmakta
dır, sair elyaftan mamul maddeler üzerinde ya
pılmaktadır. Eğer boı fıkra buraya konulacak 
olursa, o zaman büyük hayvan yefiyatmm 
önüne geçmiş olacağız. 

1 Bu hususta Komisyonun görüşünün açıklan
masını arz ve rica ©diyorum. 

(SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Önergeniz var Sayın Savcı, 
önergeniz üzerinde görüş edilirsiniz. 

Efendim, madde üzerinde 'başka söz iste
yen olmadığına göre, değişiklik önergelerine 
geçiyoruz. 

İki önerge vardır, okutuyorum:: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Yem Kurumu tasarısının 5 nci maddesine 
aşağıdaki fıkranın ilâvciSİni arz ve teklif ederiz. 

Diyarbakır Sivas 
Sabahattin Savcı Ekrem Kanigal 
Hastalıkların bulaşmasını önleme bakımın

dan, bir defa kullanılmış bulunan yem ambalaj 
kaplarının nevi ve vasıflarına göre, tekrar kul
lanılabilme şartları yönetmelikte belirtilir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 5 nci 

maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Bunhanettin Asutay 
Ambalajlarda, çuval ve kanaviçeli elyaf kul

lanılmaz. 
BAŞKAN — işlem yapmak üzere önergeleri 

tekrar okutuyorum: 
(Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Savcı 

I ve Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 

KEMAL GÜNEŞ (Kırşehir) — Sayın Savcı ve 
iSayın Kangal'ın önergelerine iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon Sayın Savcı ve Sa
yın Kangal'ın önerigelerine katılmış bulunmak
tadır. 

Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kaıbul edilmiştir. 

BUEHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Ben 
önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Asutay önergelerini geri 
almışlardır. 

Maddeyi kabul buyurduğunuz değişik şek
liyle oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I - 6 nçı madeyi okutuyorum: 

M -
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Madde 6. — Tescile taibi olan yemlerin, tica
rete ara edilelbil'mesi için önceden Tarım Ba
kanlığına tescil ettirilmesi mecburidir. Tescil 
dle Hgili esaslar yönetmelikte gösterilir. 

İtûıal edilecek tescile taibi yemler de bu hük
me tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye ? Yok. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum: 

Madde 7. — Bu kanun kapsamına giren kö
keni hayvani olan yemler, mineral yemler, yem
lik prepa'ratlar ile karma yemler gruplarına da
hil olan yemleri satış için imal eden resmî ve 
öael işletme ve kurumlar Tarım Bakanlığının 
kontnohma taibi olup bunlar yem imalâtına geç
meden önce bu-kanoma göre Tarım Bakanlığın
dan ruhsat almaya mecburdurlar. 

Bu gibi işletme ve kurumların tabii olacağı 
asgarî teknik ve sağlık şartları yönetmelikte 
gösterilir. 

Ruhsat verilen işletmeler Tarım Bakanlı
ğı yetkilileri tarafından yılda en az bir defa 
kontrol edilir. 

1593 sayılı Umumî Hıfzısıhha Kanununun 
iSağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına verdiği 
yetkiler saklıdır. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Bir sınai swaib!ilir 
imiyim efendim1? 

BAŞKAN — Soraıbilıir'sıiıniz, buyurun. 

MUSA DOĞAN (Kars) — «Ruhsat verilen 
dşlettJmıeler Tarım Bakanlığı yetkilileri tarafın
dan yılda en aız bir defa kontrol edilir.» deni
yor. Bunu biraız dalha genişleterek inıikânı yok 
ımıu acalfoa? 

Bunun şöyle açıklamak isterdim Sayın Baş
kan ; rufhlsalt Verİleeıek işletmelerin bulunduğu il
çelerimizde Tarıim Bakanlığının birkaç teşkilâttı 
vardoır. Mıalûmuâliniz, bu yemler, hakikaten in
san yemleri kadar itina Mer. Yılda en az bir de
fa kontrol edilir, dediğimiz zaman biz, en asigarî 
şeyi -kabul ederiz.. Hiç olmazsa buraya, her se
zonda bir - iki defa kontrol edilir şeklinde bir 
hıükülm kıoymaikta fayda vardır. 

BAŞKAN — Efendim, siz bir sıoru sormaı-
yorsnınuz. Bir değişiklik isltegini tazaımmıun eden 
Ibeyanıda bülunııyorsunuz. 

Aıslıında, Sayın Savcı ve Sayın Kangal ar
kadaşlarımız tarafından verilımiş bir öneirge var. 
Bu önergede de, bu konltrol isteğinize temas 
eden bir fıkra var. 

Şayet bir önerge vermek istiyoirsanız intizar 
edeyim efendim. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Bir önerge ha
zırlıyorum Sayın Başkanaim. 

BAŞKAN — Bekliyorum, efendim. 
AHMET TÜRKEL (Bursa) — önerge üze

rimde söz ktiyoıramı. 
BARKAN — Zatıâlinizin önergesi yok Sa

yın Türfcel, görüşemezsiniz. Madde üzerinde gö
rüşmek iıstiyortsanıız, şu anda müsaittir, görüşe
bilirisiniz. 

AHMET TÜRKEL (Bursa) — O halde mad
de üzerinde söz iısıtoyoTiuım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurunuz 
bendim. 

AHMET TÜRKEL (Bursa) — Muhterelm ar-
ikadaşlar, tüımü üzerindeiki görüşımelıeırim sırasın
da ifade elfctdğim gilbd, bafDhassa yem satan yerle
rin de runsaita taibi tuavulmasmda fayda mülaha
za edîlyorunı. Böylece, onların birfoiri içine gi
ren, satım ve alını faaliyetlerinden doğan birta
kım hayvan hastaliklairının imtikalini önleımıeyi 
tıanzim edecek bir dıüzıemleme ihtiyaıcına- inanı-
yonuım. 

Şimdi, Sayın Savcı ve Kanıgal aırkadaşları-
ımızın verdiği değişiklik önergesinin şekli üze
rinde de biraz durmak istiyorum. Gördüğüm bâ
zı eksiklikler dolayısıyle, bakanlııkkiraırası kont
rolün, koordinasyonun zaruretine de inıanıyo-
TOüm. 

Tarım Bakanlığı .meseleyi tek başına yönelt
me kararında ve görüşünde olabilir. Fakat, yal
nız bakanlılkla ilgili hususların dışında, Sanayi 
Bakanlığımı da ilgilendiren, hattâ bir yönüyle 
Toprak Mahsulleri Ofisini, hammaidde gananıti-
si suretiyle devreye soktuğumuz takdirde Tica
ret Bakanlığını da koordinasyonun içine allan 
•bir ihtiyacı doğuruyor. 

Tarım 'Bakanlığı, sadece illgili bakanlıkların 
mütalâasını almak suretiyle yem fiyatlarını tan
zime gitltiği takdirde, kanaatimde, meseLeyft ar
zu ettiğimiz sevmede re bir yazışmadan öıteye 
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tgiitmıeyeceik ölçüleır içinde tanzim etme duru-
nmmda kalacaktır. Onum içimdir ki, kamın ta
sarlısında, Tarım Bakanlığı yanında, Sanayi ve 
TfoaMt Bakanlığı terimlerinin de yer almasında 
fayda görüyorum. Değişiklik önergesi veren ar
kadaşlarıma bu hususta ayrıca görüşlerimi de 
ifalde edeeeğim. Sayın Balkanın da bu hususta 
açıiklama yapmalarında fayda görüyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim değişiklik önergeleri
ne geçiyoruz. Değişiklik önergelerini okutuyo
rum.. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Yıem Kamunu tasarısının 7 nci maddesinin 
aşağıdaıki şekilde değiştirilmesini arz ve tekliüf 
ederiz. 

Diyarbakır Sivas 
Sabahattin Savcı Ekrem Kangal 

Madde 7. — Bu kanun kapsamıma giren kö
kenli hayvani olan yemler, mineral yemler, yem
lik pneparaitlar ile karma yeımler gruplarına da
hil olan yemleri satış için imal eden resımî ve 
ö'zed işletme ve kurumlar yem imalâtına geçirme
den önce bu kanuna göre Tarım Bakanlığından 
ruhsat almaya mecburdurlar. 

Bu gilbi işletme ve kuramların tabî olacağı 
asgarî teknik ve sağlık şartları yönetmelikte 
gösterilir. 

Gerektiği haillerde yemlerin toptan ve pera-
Ikende satış fiyatları ilgili bakanlıifciann müta
lâaları alınmak suretiyle Tarım Bakanlığımca 
tespit olunur. 

Ruhsat verilen işletmıeler ve yem saltış yer
leri Tarım Bakanlığı yetkilileri tarafından kont
rol edilir. 

1503 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına verdiği 
yeıtıkileır saiklıdır. 

Sayın Başkanlığa 

OörüŞıülmekte olan 7 nci maddenin 2 nei 
'bendinin «Tanım Bakanlığı teşkilâtı tarafından 
en a,z üç ayda bir defa kontrol edilir» şeklinde 
deiğişımıesini arz ve tekliüf ederim. 

Kana 
Musıa Doğam 
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ıSayın Başikanlığa 

7* nci maddenin 3 ncü bölümünün aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif edıerim. 

•Sühnas 
Ekrem Kanlgaıl 

«Ruhsat verilen işletmeler Tanım Bakanlığı 
yetkilileri tarafından yılda en az iki defa kont
rol edilir.» 

BALKAN — Efendim işllem yapmak üziere 
önergeleri tekrar sırasıyle okuttuıyorum. 

(Diyarfbakır Milletvekili Salbahattin Savcı 
ve Sivas MnleJtvekili Ekrem Kamgal'm önergele
ri tekrar okundu.)1 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu 
elf endim? 

GEÇlOt KOMİSYON BAŞKANI MjUSTMFA 
KEMAL GÜNEŞ (Kırşehir) — Katılıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon önıerigeye katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyotrum. Kabul eiden-
ler... Kalbul etmeyenler... Kaibul edillmişjtir. Di
ğer önergeye gediyoruz. 

(Kars Milletvekili Mulsa Doğan'ım önerıgelsi 
tekrar okudu.) 

BAŞKAN — Evet, Sayın Komisyon katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
KEMAL GÜNEŞ (Kırşehir) — Sayın Başka
nım, bu teknilk bir konudur. Esas'en bu mleivzu 
ile ilgili olarak bakanlıikita bir reislik kurulma 
durumu vardıır. Başka bir müesıseisenin bunu 
yapalbilmıesi özıel bir tedrise veya çalışma im-
kânılanna bağlıdır. Bu balkımdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 

MUSA DOĞAN (Kaıis) — Müsaade ederse
niz önergemi izah edeyim ef endim. 

BAŞKAN — Buyurunuz, söz hakkınız var 
efendim. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
aziz arkadaşlar; malumuâiiniz yem sanayii mieım-
ielketimizde henüz gelişmektedir ve bu yeim sa
nayii, Türkiye'nin kalkınmaısına muvazi olaralk 
önem kazanan1 bir duruma gelinmektedir. 

Şimdi ,bu maddedeki noiksanlık şu r 

«Ruhsat verilen işletmeler Tanını Bafclanlığı 
yetkilileri tarafından yılda en az bir defa kont
rol edilir.» 
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'Sayın arkadaşlar, hepiniz seçim bölıg'eleri-
nizden geliyorsunuz; zaman zaman da tekrar 
dönüp temaslardan sonra buraya avdet ediyor
dunuz. Bizde Hıfzısıhhanın dahi elinde bulu
nan bâzı şeyler, ailıtı ayda, bir senede kontrol 
edilmiyor. Şilindi bu yemler mevsimlik yeoıler-
diıı*. Altı ayı, bir seneyi geçti .mi bu yemleri 
tekrar siz afi ip hayvana yodiremeizsiniz. Yedir
diğiniz zaıman hayvan zehirlenir. Yani benim 
arz etmek istediğim; faraza Türkiye'nin en üc
ra bir ilçesini alınız; Çukurca'y1 alın, Şemdin
li'yi alın, Marımıaris'i alın, Bodrum'u alın, ne
neyi aılırsanıız alın burada Tanım Bakanlığimı-
zm bütün teşkilâtlan mevcuttur. Çoğu ilçe'le-
ırıiımizde ziraî mücadele va.r, ziraî kontrol var; 
en geniş şekilde teşkilâtları var. Simidi bun
lar, Hiç olmazsa 3 ayda bir, bayil)e,rdeiki bu 
yemleri kendi uzmanlarına, yanıi yetkili kılınan 
heyete teltkilk ettMrlerse, imham genelken yeni
liler de o zamıan ortadan kalkar ve bu, hayvan 
sağlığı için çok mülhim bir niıelseledir arkadaş
lar. 

Mıesel â gübrede bu öyledir. Senelerce am-
barlaırda çürüyen gübreler var. İşte bu gütae-
ler kontrol edilmiyor. 

Benim istirhaımıım:, Türkiye'de hayvancılığın 
geliştiği, hayvancılığa. Üçüncü Beş Yıllık Plân
da da önem verildiği bu dönelmde, hayvanın 
beslenmesi için anamıaldde olan bu gıdanın da 
sıık sik sağlık kontrolünden geçlmesidir, bu lâ
zımıdır. Eğer önergeme itibar ederseniz minnelt-
tar olurum. Zannede'rselm; hayvancılıkla geçinen 
ıbütün halk da size minnettar olur. 

Saygılarımla,, 

BAŞKAN — Efendim değişiklik ömıergesi-
nd oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka-
Ibul etmley enler... Kalbini edilmiştir. 

Sayın Koimdsyon filhal katılıyor musunuz?' 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
KEMAL GÜNEŞ (Kırşehir) — Sayın Başkan, 
bıı konu arkadaş'larıimız tarafından her halde. 
(taım mânaisıyle anlaşılmadı. 

BAŞKAN — Hayır, arkadaşlarıımız reyleri
ni izhar ettiler; fillhal katılımlınız veya katıl
mazsınız; katılmadığınız takdirde maddeyi Ko
misyona veririmi. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
KEMAL GÜNEŞ (Kırşehir) — Değişik şekliy
le maddenin tekrar okunmasını işitiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Doğan deği
şiklik önergesinde kontrolün 3 ayda bir yapıl-
ıma&ını istiyorlar. 

-GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
KEMAL GÜNEŞ (Kırşehir) — Filhal katılmı
yoruz. 

BAŞKAN. —• Komisyon filhal kat ılımıyor. 
İçtüzük hükümleri gereğince Komisyona veril-
nıiştir efenıdijıi!. 

Bu madde üzerinde Sayın Savcı ve Sayın 
Kangal tarafından veailimdş olan önerge Yüce 
Heyetinizce kalbul Edilmiştir. Diğer önerlge ile 
ımaıdde Komisyona verilmiiştdr efendim. 

Evet, madde üzerinde bir önerge daha var, 
omu da okuıtuyorıım efendim. 

(Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ım öner
gesi tekrar okundu.)1 

BAŞKAN — Evet, Sayın Kangal, sizin ver
miş olduğunuz değişiklik önergesi de Sayın Do
ğan tarafımdan verilmiş olan önerlge ile yakın
dan irtibatlıdır. Daha evvelce almış olduğumuz, 
İçtiüzjük çer'çelvelsindeikı karar dairesinde işleme 
talbi tutulaıeaktır efendim. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Beki Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — 8 nei maddeyi okutuyonım 
efendim. 

Madde 8. — Bu kanunun kapsamına giren 
yemlerin ihraç ve ithali Tarım' Bakanlığının iz
nine talbidir. 

Beyan ve telscile talbi olan yemlerin ticarete 
arz edilirken veya ithal ve ihraçları sırasında 
fiziksel, kimyasal, biyolojik muayene ve analiz
lere dayanan kontrolları Tarıim Bakanlığınca 
yapılır. Kontrol için alınan örneklerin muayene 
veya analiz sonuçları en geç 30 gün içinde ilgi
lilere bildirilir. 

Bu gibi yemlerden alınacak ölmeklerin şekil 
•ve mikt arlan, bunların muayene ve analiz me
totları, rapor düzenllenlmesıi ve sair ile ilgili hu
suslar yönetmelikte gösterilir. 

Kontrol sonunda beyana ve tescile uygun ol
madığı tespit edilen yemler hakkında bu kanu
na göre gerekli işlemler yapılır. Bu kanunda 
açık hükümler bulunimalması halinde gen'el hü
kümlere göre hareket edilir, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... 
Saym Asutay, buyurunuz efendim. 
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BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Kanun tasarlısının 8 nci maddesi; «Bu ka
nun kapsamına giren yemlerin ihraç ve ithali 
Tarım Bakanlığının iznine tabidir.» diye bir ke
sin hüküm getirmekte. Yani yemler, gerek ih-
racedils'in, gerekse satışa arz edilsin beihemaıhal 
Tarım Bakanlığından izin almayı zorunlu kılı
yor. 

Aynı maddenin 2 nci paragrafında ise; «Be
yan ve tescile tabi olan yemlerin ticarete arz 
edilirken veya ithal veya ihraçları sırasında fi
ziksel, kimyasal, biyolojik: muayene ve analiz
lere dayanan kontrolları Tarım Bakanlığınca 
yapılır...» diyor ve numune alman malların her 
türlü analizlerinin de en geç 30 gün içinde ya
pılacağını şarta bağlıyor ve analizlerin sonu ta
raflara bildiriliyor. 

Aynı kanunun 9 ncu maddesinde yeni bir 
hüküm var, bu hüküm; «İmalâtçı, satıcı veya 
bunların tem'silcileri muayene veya analiz so
nuçlarına en çok 30 gün içinde itiraz edebilir
ler...» diye yeni bir hüküm getiriyor. Yani it
halâtta, ihracatta veya imalâtta yemin numu
neleri almıyor, 30 gün içinde bir sonuca varı
lıyor ve neticesi taraflara 'bildiriliyor. Taraf
lar yapılan analize eğer itiraz ederlerse 30 gün 
içinde, yapılmış olan itirazın tekrar bar anali
ze tabi tutulması zorunluğu vardır. 

Şimdi, «en az» kelimesi her ne kadar zama
nı biraz kısaltır gibi görünüyor ise de, 30 gün
lük bir müddetin kanuna konması, analizler
den kati bir netice alınmasının mümkün zamanı 
dikkate alınmak suretiyle getirilmiştir. 

iŞimdi şöyle bir noktaya işaret etmek istiyo
rum : 

15 gün içinde netice taraflara bildirilse, ta
raflar itiraz etse, tekrar bu yem analize talbi 
tutulsa, ondan da 15 gün geçse, netice itibariy
le bu yemin itihali, ihracı veya piyasaya şevki 
Ibize en az, en az 45 ilâ 60 güne malolur. Peki 
'bu 45, 50 gün içinde imal edilen mal ne olacak
t ı r ! . . 

ıSayın milletvekilleri, kanun teklifinin 12 nci 
maddecinde Ibâzı cezaî hükümler de getirilmiş. 
Kanunun 12 nci maddesinde; «...Satılmak üze
re mağaza ve dükkânlarda bulunduranlara, sa
tışa veya tedarike vasıta olanlara, sahte isim 
kullananlara - bu tabiî bizim görüşümüz içine 

(gelmez - yani satılmak üzere yemleri dükkânın
da bulunduranlara, satışa arz edenlere de 3 ay
dan 1 yıla kadar hapis cezası, 500 liradan 2 500 
liraya kadar da ağır para cezası verilir, gibi 
ıbir hükümle bir mahkûmiyeti öngörüyor, ka
nunun şu maddesi. 

Şimdi, imal edilen mal, eğer satışa arz edi
lecek yeterlikte değilse, bu yem imha edilecek
tir. Ama kanunun içinde, tahlilin sonu alınıp, 
satışa arzı yeterlidir, satabilirsin, ihraGedebilir
sin, ithal edebilirsin diye, yetkililerden bir emir 
alınmadan, imalâtçı malını piyasaya sevketmek 
hakkına saihip. Kanunun içinde başka bir hü
küm yok. 

Nitekim, birçok ilâç imalâtçıları, Sağlık Ba
kanlığına imal etmiş iolduğu ilâcın tetkikini, tah
lilini yaptırmadan evvel de, ilâçlarını piyasaya 
'Sevkettikleri, tespit ve tescil edilmiştir. Sonra
dan Sağlık Bakanlığı, bu ilâcın sağlığa muzır, 
yararsız bir nitelik halinde olduğunu tespit edi
yor, bâzılarını imalâthanelerden, bâzılarını da 
eczanelerden toplatıyor. Ama o zamana kadar 
'bu ilâcı kullanan insanların rakamı bir hayli ka-
Ibarık. 

Bendeniz şöyle bir 'hususu arz ve teklif edi
yorum. Yepyeni bir kanundur. Ötedenberi ıs-
tirâbı çekilmiş olan bir meseleye «dur» diyebi
lecek bir kanundur. Her türlü yetiştiriciye yar
dım edebilecek bir kanundur. Ama bu kanun
da bir boşluk bırakmamak zorunluğu içinde
yiz. 

Bendeniz bu maddeye şöyle bir fıkra eklen
mesinin zorunlu olduğu kanaatindeyim. Madem 
ki; satışa arzı, itihali ve ihracı Bakanlığın ka
rarma bağlıdır. O halde, Bakanlık karar ver
meden bu ilâcın piyasaya sevkedilmemesi lâzım, 
Ama kanunda sevkedilmez diye bir hüküm bu
lunmadığına göre, piyasaya sevkeden insan, her
hangi bir suretle büyük bir cezaya çarptırılma
yacak mânasına gelir. 

12 nci maddeyi çok geniş işletirsek, 1 yıldan 
veya daha açık bir ifade ile 3 aydan 1 yıla ka
dar veya para cezasiyle mahkûm edilecektir. 
Ama bunu, kullanan hayvanların zararını kim 
önleyecektir, bu görünürde yok. 

O halde, sayın milletvekilleri, değerli Bakan 
ve sayın komisyon, şöyle bir noktayı öneriyo
rum: Zannediyorum ki komisyon dinlemek lüt-
funu esirgemeyecektir. 
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Fiziksel, kimyasal, biyolojik muayene ve 
analizleri yapılmayan ve sonuçları ilgililere bil
dirilmeyen yemler, satışa çıkarılamaz. 

Yemi imâl etmeliyiz, ama Bakanlk yetkilile
re demeli ki; bu malı satışa çıkarabilirsin, it
hal etmişsen bile satışa arz edefhilirsin, ihraç 
edebilirsin.. Çünkü kanunun aynı maddesinde 
•«30 gün içinde ilgililere bildirilir» diye kesin 
bir hüküm getirmiştir. Demek bir bildirme zoru 
vardır. Binaenaleyh bu bildiriyi almadan, bu 
mallar piyasaya sevkedilmemelidir. 

(BAŞKAN — Sayın Asutay, bir dakikanızı 
rica edebilir miyim? Maddenin metninde yok 
mu efendim bu söylediğiniz? 

BURHANETTÎN ASUTAY (Devamla) — 
Yok efendim. 

BAŞKAN — Efendim, dikkat buyurursanız 
«ticarete arz edilirken» diyor. 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
«Ticarete arz edilen» diyor. 

(BAŞKjAN — «Edilirken» diyor. 
BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 

«Edilirken....,* 
BAŞKAN — Evet. 
BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 

Edilirken bir bildiriyi alma zorunluğu vardır 
diye bir hüküm yok. Bir bildiri alacaksın ama 
ticarete arz edilirken satışa çıkarılamaz, ticare
te arz edilmez diye kesin bir hüküm olmazsa, 
madde suiistimal edilir. 

•BAŞKAN — Evet, devam buyurun. 
BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 

Diğer ilâçlarda olduğu gibi, iSağlık Bakanlığın
daki tetkikte, analizlerde olduğu gibi. Binaena
leyh bu maddede böyle bir kesin hükme ihti
yaç vardır. 

Keyfiyeti arz eder, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde baş

kaca söz isteyen Sayın üye?. 
Buyurunuz Sayın Türkel. 
AHMET TÜRKEL (Bursa) — Sayın ko

misyondan ve bilhassa Sayın Bakandan bir hu
susu öğrenmek istiyorum. 

Bu 8 nci maddenin 1 nci fıkrasında: «Bu 
kanunun kapsamına giren yemlerin ihraç ve it
hali Tarım Bakanlığının iznine tâbidir.» denil
mekte, 

Şimdi, ithal ve ihraç rejimleriyle ilgili Ba
kanlık, Ticaret Bakanlığıdır. Meseleye bu yön-
nü ile Tarım Bakanlığı, kendi kontrolunda tut

mak suretiyle girmiş oluyor ve bir kesin hüküm 
getiriyor. 

Bu konu bir ihtilâta müncer olabilir. O se
beple ben bir teklifte 'bulunayım; «İhraç ve it
hali, ilgili bakanlıkların mütalâası alınmak 
suretiyle Tanın Bakanlığının iznine tabidir.» 
gibi bir hükümde fayda vardır, rejim yönün
den de meseleyi bir koordinasyon içinde tut
mak için; yani döviz tediye muvazenesi yö
nünden, ihracat politikası ve ithalat politikası 
yönünden de böyle bir koordinasyon gerekli
dir. 

Bu sebeple buraya «İlgili bakanlıkların mü
talaası alınmak suretiyle» demek suretiyle bir 
elastikiyet kazandırdırsa, zannediyorum bu 
rijit hüküm daha bir fleksi'bilite kazanabilir. 

Teşekkür ederim. 

ıBA,ŞİKAN — Buyurun, Sayın Kangal. 

EKREM KANGAL (ıSivas) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Yem kanunu tasarısının tümü üzerinde grup 
adııııa görüşlerimi arz ederken, tasarının bir yö
nüyle reform niteliğinde olduğunu söylemiş ve 
Yüce Heyetin dikkatini çekmiştim. 

Şimdi, bu madde münasebetiyle bir hususu 
daha Yüksek Heyetin dikkatine arz etmek isti
yorum. 

Tümü üzerinde yaptığım konuşmada, 1972 
yılında 300 000 ton küspenin ihraç edileceğini 
ve bunda Tarım (Bakanlığının en ufak' rolünün 
olmadığını söylemiş, Ticaret Bakanlığının yan
lış bir görüşü içerisinde dış ülkelere 300 000 
ton küspenin ihraç edileceğini ve bunların da 
•ekstrasyonla; yani içerisinde % 0,5-1 arasında 
yağ bulunması gerektiği halde, bunun yağının 
presle alınması dolayısıyle içerisinde % 10 nis
petinde yağ taşıdığını ve böylece bir döviz kay
bına imkân verildiğini arzetmiştim. 

Şimdi, bu madde, 'benim görüşüme göre, ile
ride bu gibi oyunlara da son vermek üzere dü
zenlenmiş ve Yüksek Heyetin huzuruna getiril
miştir. 

Benden önce konuşan beyefendinin görüşü
ne bir yönüyle katılıyorum. Bu husus ilk görü
şümle bir çelişki halinde değildir. Devletin dö
vizle ilgili işlemlerini bir düzene koymak bakı
mından diğer ilgili bakanlıkların' görüşü alın
malıdır; ama madde buradaki gibi de bir ke
sin hüküm taşımalıdır ve Tarım Bakanlığı bi-
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rinci derecede sorumlu olmalıdır. Tarım Bakan
lığı kesin kararı vermelidir. 

Bu meyanda Sayın Asutay'm önergesine ka
tılamıyorum. Madde iyi düzenlenmiştir. Esasen 
Sayın Başkanın da bir ara '"belirttiği gibi, «Ti-
lare'te arz edilirken» deme'kle, yemlerin gerek 
ihracı, gerek ithalinde ve 'bu meyanda dahilî 
piyasaya sürülmesinde bu madde ilgili kısım
ları getirmiş ve bence iyi tedvin edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Başer, buyurun. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yım Başkan, değerli milletvekilleri; 

8 nci maddede: «Bu kanun kapsamına giren 
yemlerin ihraç ve ithali Tarım Bakanlığının iz
nine tabidir.» denmektedir. 

Hayvan yeminin memleketin ihtiyacından 
fazla olduğu tespit edilirse, Tarım Bakanlığı, 
memlekette yem fiyatlarının artmasına sebep 
olmadan, bunu dış memleketlere ihraç edebilir. 
Bunun aksi de mümkündür, yani memlekette 
hayvancılık fazla olursa, yemler kâfi gelmezse, 
yem fiyatları yüksek olursa, hayvancılık ya
pan vatandaşları korumak için Tarım Bakanlı
ğı yem ithal edebilir. Yem ithali yapılırken el
bette mevcut yem sanayiinin korunması da göz 
önünde bulundurulur. Bu bakımdan burada 
«Tarım Bakanlığınım iznine tabidir» denmesin
de büyük fayda vardır. Çünkü, hayvancılık 
bu kanun tasarısıyle yem konusunda bir nevi 
kontrol ve disiplin altına alındığına göre, eübet-
te ki, memleketimizde mevcut yem sanayiinin 
ihtiyaca cevap verip vermediğini, dışarıdan yem 
ithal ettiğimiz zaman kendi sanayiimizi koruyup 
koruyarnayacağnmızı en iyi şekilde Tarım Ba
kanlığı bilir. 

ıBiz bu maddede bir değişiklik yaparak «İl
gili bakanlıkların» desek, iş kırtasiyeciliğe dö
külür ve uzar. Saniyen, «Ticaret Bakanlığı» de
sek, Ticaret Bakanlığının işi yine haddinden 
fazladır. 

Muhterem arkadaşlarım, S nci maddenin 
ikinci fıkrasında «Muayene veya analiz sonuç
ları en geç 30 gün içinde ilgililere bildirilir» de
niyor 

Yem, uzun müddet beklemeye tahammülü 
olmayan bir metadır. İhraç ve ithal edilirken 
analiz ve muayene laboratuvarlarmın fazla ku
rulması suretiyle azamî 20 gün içinde sonuçla

rın ilgililere bildirilmesi gerekil'. Çünkü, biz
de en ucuz şey zamandır, zamanın kıymetini bil
meyiz. «oO gün» ne dernektir, b u l . 20 gün gibi 
kısa bir zaman koymakta fayda vardır. Mad
denin diğer kısımlarımda bir aksaklık yoktur. 
30 gün 20 güne inmek şartıylc madde yerinde
dir. 

/Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde baş
kaca söz isteyen sayın üye olmadiği için de
ğişiklik önergelerine geçiyoruz. 

Önergeleri okutuyorum. 

Say m Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 8 nci maddesi

nin 'birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bursa Diyarbakır 
Ahmet T ürk el (Sabahattin Savcı 

Sivas1 

Ekrem Kangal 

Madde 8 fıkra 1 : Bu kanunun kapsamına 
giren yemlerin ihraç ve ithali ilgili bakanlık
ların mütalâaları alınmak suretiyle Tarım Ba
kanlığımın iznine tabidir. 

Sayın Başkanlığa 
Yem kanunu tasarısının 8 nci maddesindeki 

30 günün 20 gün olarak tadilini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

Sayın Başkanlığa 
Görüşül inekte olan kanun tasarısının 8 nci 

maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Burhanettin Asutay 

Fiziksel, kimyasal, biyolojik- muayene ve 
analizleri yapılmayan ve sonuçları ilgililere bil 
dirilmeyen yemler satışa çıkarılmaz 

BAŞKAN —• İşlem yapmak üzere aykırılık 
derecesi itibariyle yeniden okutuyorum efen
dim. ' 

(Bursa Milletvekili Ahmet Türkel, Diyar
bakır .Milletvekili Sabahattin Savcı ve Sivas 
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Milletvekili Ekrem Kangal'ın önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA

FA KEMAL GÜNEŞ (Kırşehir) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın Türkel, Sa
yın Savcı ve Sayın Kangal tarafından ortakla
şa verilen değişiklik önergesine katılmıştır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(Niğde Milletvekili Hüsamettin Başer'in 

önergesi tekrar okundu) 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA K E ^ A L GÜNEŞ (Kırşehir) — Katılmı
yoruz. Katılmayış sebebimizi kendilerine arz 
edeyim. 

Biyolojik muayene ve analiz, bir defa fizik
sel ve kimyasal muayene ve analizden farklı
dır. Fiziksel muayene ve analiz bir günde, kim
yasal muayene ve analiz bir hafta içinde yapı
labilir; fakat biyolojik muayene ve analiz ise, 
bizzat hayvanlar üzerinde yapılacak tatbikat
tan alınacak neticeye bağlı bir keyfiyettir 

iMemleketin tek bir yerinde olan laboratu-
var vasıtasıyla, Türkiye'nin G7 vilâyetine ve çe
şitli yerlere dağılmış olan fabrikalardan gelen 
numunelerin muayene ve analizlerinin yapıl
ması ve sonuçlarımın en geç 30 gün içinde ilgili
lere bildirilmesi hususu bunun için konmuştur. 
Bu sebeple önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN —. Efendim, Komisyon değişik
lik önergesine katılmamıştır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeye geçiyoruz efendim. 
(İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'm 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, okunmuş bu

lunan önergeye katılıyor musunuz efendimi 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI M. KE
MAL GÜNEŞ (Kırşehir) — !Saym Başkan, bu 
konuda esesen yönetmeliğe hüküm konulacak
tın' efendim. Biraz evvel de izah ettiğim gibi 
analizler farklı zamanlara ihtiyaç göstermekte
dir. Bu sebeple Sayın Asutay'm önergesine ka
tılamıyoruz efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Asutay, buyurunuz efen
dim. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Kanunun 
bütün maddeleri birbiriyle mürtebit; birbirleri
ne ağırlık verir. Şimdi, kanunun cezaî hükümle
rini getiren 13 ncü madde; «Bu kanunun 6, 7, 
8 ve 10 ncu maddelerindeki yazılı mecburiyetle
re uymayanlar 250 liradan 1000 liraya kadar 
para cezası ile mahkûm olur» diyor. Demek ki, 
8 nci maddedeki hüküm, fiziksel, kimyasal araş
tırmaları yapılmadan piyasaya sevkedilmiş 
olan malların tespitinde, bunu yapan kimse 
kanunun bu maddesine aykırı hareket edecek, 
250 liradan 10O0 liraya kadar para cezasına 
mahkûm olacak. 

Şimdi, kanunun 8 nci maddesinin 2 nci fık
rasının baş tarafında «Beyan ve tescile tabî 
olan yemlerin ticarete arz edilirken...» denil
mektedir. Ticarete arz edilirken, bir tüccar di
ğer bir tüccara malını toptan veriyor. Şimdi bi
zim burada getirmiş olduğumuz hüküm; «iSatı-
şa arz edilemez» şeklindedir. Yani, kanunun 12 
nci maddesinde açıkça belirtilen, Satılmak üze
re mağaza veya dükkanlarda bulundurulan 
mallanın imalâtçı tarafından piyasaya şevkine 
mani olabilecek bir hüküm getirdik; satışa arz 
edilmez. Bir malın satışa arz edilip edilmediği
ni perakendeci tüccar nasıl bilir, nasıl bulur? 
Üzerinde «tescili yapılmıştır» markası vardır, 
piyasaya sevkedilmiştir, bunu perakendeci alır. 
Aldığı için, bu tahliller sonucu satışa arzu müm
kün olmadığına dair bir neticeye vanrsa 12 nci 
maddeye göre, bir bakkal dükkanı veya bu ma
lı satmaya hak kazanan merkez 3 aydan 1 yı
la kadar mahkûm olacak. Halbuki, bu müsaade
yi almadan malını satışa arz -edenler için 250 li
radan 1000 liraya kadar para cezasına hükme
diyoruz. Onun için, satışa arz edilmez diye ke
sin bir hüküm koymadan, diğer meselelerde de 
daha evvel arz ettiğim gibi, ilâçta olduğu gibi 
mesele suiistimale uğrar. Fevkalâde bir hareket 
yoktur, kesinlik vardır. Binaenaleyh, bu kesin
liğin bu maddede belirtilmesi, bundan sonraki 
tüm suiistimallere mani olabilecek mahiyette
dir. 

Önergeme iltifat etmenizi arz ve istirham 
ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Asutay önergesine ko
misyon katılmamıştır. Değişiklik önergesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon, Genel Kurul Sayın Asu-
tay'm önergesini kabul etmiştir; bu önergeye 
filhal katılıyor musunuz efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA KEMAL GÜNEŞ (Kırşehir) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmama sebebiyle, önerge 
Komisyona verilmiş bulunmaktadır. 

9 neu maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 9. — İmalâtçı, satıcı veya bunların 

temsilcileri muayene veya analiz sonuçlarına en 
çok 30 gün içinde itiraz edebilirler. Bu takdirde 
yeniden yapılacak muayene ve analiz Tanım Ba
kanlığımın' diğer bir laboratuvarında veya üni
versitede yaptırılır. Bu laboratuvarın vereceği 
rapor kesindir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye,.. Buyurunuz Sayın Kangal. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Başka
nım, müsaadenizle bendenizin bir suali olacak 
onu arz edeyim : 

Maddenin başına «ithalâtçı» kelimesinin ek
lenmesini komisyon acaba doğru bulur mu? 

•GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Lüzum görmüyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
bir sual de benim olacak efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Doğan. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
«30 günlük süreden sonra itiraz olursa mütea
kip 30 gün içerisinde itiraz kesin neticeye bağ
lanır» denilmektedir. Zaten bizim memleketimi
zin mevsimlik yem sezonu 90 gündür. Acaba 
sayın Hükümet ve komisyon daha kısa bir süre.. 

BAŞKAN — Efendim, bir başka madde mü
nasebetiyle, yapılacak tetkiklerin, tahlillerin, 
analizlerin sürelerini arkadaşımız teknik olarak 
izah ettiler. Yani, bu 30 günün münakaşası bir 
evvelki madde içerisinde yapıldı. 

Maddeyi oylarınıza ısunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 10. —• Tarım Bakanlığının yetkili 

elemanları yem imal, deoo ve satış yerlerine 
kontrol ve örnek almak maksadıyle izinsiz 
girebilirler. 

Bu yerlerin sahipleri veya temsilcileri ken
dilerinden istenen bilgileri, yem ve yemlerle il
gili maddeleri göstermeye ve kontrolü sağlayı
cı tedbirleri almaya mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Bir değişiklik önergesi vardır, 
«okutuyorum. 

Millet ^Meclisi Başkanlığına 
Yem kanunu tasarısının 10 ncu maddesine 

aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve rica ederim. 
Bursa 

Ahmet Türkel 

Yem depolama ve .satışa arz etme yerleri 
Tarım Bakanlığının ruhsatına tabidir. 

BAŞKAN — Sayın komisyon, okunmuş bu
lunan önergeye katılıyor musunuz efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
KEMAL GÜNEŞ (Kırşehir) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon Sayın Türkel tara
fından verilen değişiklik önergesine katıldığını 
beyan etmektedir, önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
.edilmiştir. 

Maddeyi, kabul. edilen değişik şekliyle oyla
rınıza sunuyorum.. Kalbul edenler.. Kabul etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 11. — Tarım Bakanlığınca kontrol 

edilmek üzere alınan yem örnekleri için bedel 
istenmez. 

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

12 nci maddeyi okutuyorum. 

BÖLÜM : IV 

Cezaî hükümler 

Madde 12. — Bu kanunda veya ilgili yönet
melikte yazılı hükümler hilâfına : 

a) Beyan ve tescildeki niteliklere uyma
yanlara, bozulmuş, tağşiş edilmiş veya değişti-
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rilmiış yemlerle hayvan sağlığına zarar yeren 
ma'ddeleri yeni olarak veya yemlere karıştıra
rak satanlara, sattıranlara, satılmak üzere ma
ğaza veya dükkanlarda bulunduranlara, satışa ve
ya tedarike vasıta olanlara, sahte isim kulla
nanlara veyahut bu türlü malları imal eden
lere her ne suretle olursa olsun piyasaya süren
lere, 

b) İmalâtçı tarafından satışa arz edilen 
yemleri -değiştiren veya ambalajlarına konan 
işaretlerini tahrip veya tahrif eden satıcılara, 

3 aydan 1 seneye kadar hapis veya 500 li
radan 2 500 liraya kadar ağır para cezası veri
lir ve tekerrürü halinde ceza iki kat olarak 
hükmedilir. Ayrıca üç aya kadar fiilen cürme 
vasıta kıldığı meslek ve sanatın tatili cezasına -
da hükmolunur. Aynı zamanda suç mevzuu olan 
yemler de müsadere edilir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Buyurunuz Sayın Ata gün. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz tasarı
nın cezaî hükümlerini ihtiva eden 12 nei mad
desi, gerek tertip, gerek Anayasa hukuku, ge
rekse teknik bakımdan hiçbir surette uygun 
bulunmadığı gibi, ayrıca da maalesef biraz ön
ce oturduğum yerden ifade etmiştim, eskiden 
bir Orman Kanunu vardı - hâlâ mevcut ya - or
manların insanlardan daha kıymetli hale so
kulduğuna dair hükümler vardı, şimdi de mem
nuniyetle bu kanunun getirildiğini görüyoruz 
ama, hiç de memnun olmadığımız cezaî hüküm
leri, insanların yiyecekleriyle hayvanların yi
yecekleri arasında gerek zehirleyici, gerekse ka
rıştırılmış ve gerekse tağşiş edilmiş maddelerin 
satışından mütevellit verilen cezalarda sureti 
katiyede bir irtibat kurulmamıştır. 

Bundan ayrı olarak, madde metni tetkik 
edilirse dört husus mevcuttur. Bu dört fiilin 
de ayrı ayrı ağırlıkları vardır. Maalesef bu dört 
fiilin ayrı ayrı ağırlıkları, sanki bir ağırlıkmış 
gibi aynı ceza ile teorim edilmiş. Bu da cezanın 
fiilin ikası bakımından haikkaniyet prensibine 
uygun değildir. 

Madde metnine baktığımız zaman dört hu
sus ortada teorim ediliyor. Birisi, beyan edilen; 
ikincisi, tescil edilme hususu; üçüncüsü, karış
tırılmış, tağşiş edilmiş hususlar; dördüncüsü de, 
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hayvan sağlığına zararlı yemlerin satılması 
keyfiyetidir. 

Malûmuâliniz yemin satılmasında bâzı nok
sanlıklar hayvanlara zarar vermeyecek şekilde 
olur, bâzı noksanlıklar veyaihut fazlalıklar da 
hayvanlara zarar verecek şekilde olur. Bunların 
aynı kategori içerisinde mütalâa ederek ceza
landırılması sureti kafiyede âdil bir ceza ver
mek değildir. Beyan edilen tescil niteliklerine 
uymuyanlarla hayvan sağlığına zarar verenle
ri aynı kategoride mütalâa ederek ceza veril
mesi sureti katiyede uygun değildir. İkincisi, 
- biraz önce ifade ettim - zararlı hayvan gıda 
maddeleriyle zararlı insan gıda maddelerini 
piyasaya sürenlere verilen cezalar arasında 
muazzam farklar vardır. Bendeniz, muhterem 
arkadaşlarımın vaktini almadan Ceza Kanunu
nun 396 ve 398 nei maddelerini okumak sure
tiyle bu hususu izah etmeye çalışacağım. 

396 nei maddede; «Her kim taklit veya 
tağyir veyahut tağşiş edilmemiş olduğu halde 
haddizatında umumun sıhhati için tehlikeli 
olan yenilecek ve içilecek ve saire şeyleri müş
teriye tehlikeyi haber vermeksizin satarsa altı 
aya kadar hapis ve onbeş liradan elli liraya ka
dar ağır para cezasıyle cezalandırılır.» deniyor. 
Burada ise durum hayvanlar için olunca, üç 
aydan bir seneye kadar hapis cezası veriliyor. 

398 nei maddeye göre : Sıhhat için mazarratı 
olmayıp ancak tabiî olmayan bir maddei gı-
daiyei tabiî diye satılığa çıkaran kimseye 
bir aydan altı aya kadar hapis cezası verili
yor. Burada ise tam bunun aksine ve hiçbir 
denge kurmad_an cezalar taj^in edilmiş oluyor, 

Şimdi şu hale göre yukarıdan aşağıya sı
ralayacak olursak, «Bu kanunda veya ilgili 
yönetmeliklerde yazılı hükümler hilâfına» tâ
biri yerine «Bu kanunda yazılı hükümler hi
lâfına» demek gerekir. Yönetmeliğe aykırı ha
reketten dolayı bugünkü Anayasamıza göre ceza 
tayini mümkün değildir. 

İkincisi; «Beyan ve tescildeki niteliklere uy
mayanlar» deniyor. Kanunda «Beyan» baş
kadır, «Tescil» ise başkadır. Burada olsa olsa 
«beyan veya tescildeki niteliklere uymayan
lara» olur. 

«Tağşiş» kelimesi kullanılmış. Tahmin edi
yorum ki, Ceza Kanunundan aktarılmış olsa 
gerek. «Tağşiş» yerine «Karıştırma» tabirini 
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kullanmak lâzımgelir. Maddenin içerisinde 
«Karıştırma» ile «Tağşiş» in aynı olduğu 
farkına varılmamış olsa gerek, ikisi de aynı 
şekilde tekrar edilmiş. Maddeyi okuyorum : 

«Bozulmuş, tağşiş edilmiş veya değiştiril
miş yemlerle hayvan sağlığına zarar veren 
maddeleri yem olarak veya yemlere karıştıra
rak satanlara, satılmak üzere mağaza veya 
dükkânlarda bulunduranlara, satışa ve teda
rike vasıta olanlara - satış ve tedarike vasıta 
olmak hiçbir şeyde görülmez - sahte isim kulla
nanlara, yahut bu türlü malları imal edenlerle 
her ne surette olursa olsun piyasaya sürenlere» 
denmiş. Yani burada beyan ve tescili, hayvan
lara zararlı olan, olmayan yemleri aynı ka
tegorinin içerisine koyarak «3 aydan 1 seneye 
kadar hapis veya 500 liradan 2 500 liraya 
kadar ağır para cezası verilir» Bir defa tek
nik olarak «3 ay» diye böyle rakamla yazıl
maz, harflerle yazılır.. Keza «500» lira da 
Ceza Kanunu tekniği bakımından rakamla de
ğil, yine harflerle yazılır. 

Üçüncüsü; burada tatbikatta büyük aksak
lıklara sebebiyet verecek şu husus var : «Te
kerrürü halinde ceza iki kat olarak hükmedi
lir» deniyor. Ceza Kanununda özel ceza hü
kümleri, tekerrür hükümleri mevcut. «Ayrıca üç 
aya kadar failin cürme vasıta kıldığı meslek ve 
sanatın tatili cezasına da hüfcmolunur. Aynı za
manda suç mevzuu olan yemler de müsadere edi
lir.» cümlesinden, tekerrür olduğu zaman yemle
rin ancak müsadere edilir mânası çıkıyor. Hal
buki kanunun maksadı bu olmasa gerek. İster te
kerrür olsun, ister tekerrür olmasın yemlerin 
müsadere edilme keyfiyeti mutlaktır ve ha
zırlayıcılar da tahmin ediyorum bunu o mak
satla hazırlamışlardır. 

Şu hale göre sözlerime şöyle son veriyorum : 
Bu kanunda yönetmeliğe aidolan kısım çık
malı «Ve» yerine «Veya» konulmalı, tağşiş ve 
tedarikinde vasıta olanlar sureti katiyede 
bunun içerisine ithal edilmemeli, beyan ve 
tescille alâlâde zarar vermeyen yemlerin sa-

tılmasıyle hayvanlara zarar veren yemler ara
sındaki fark gözetilerek tecrim edilmeli, teker
rür halin - özel kanunda, yani Ceza Kanunun
da mevcuttur, nasıl olsa uygulanır - buraya 
konmasına lüzum olmamalı ve müsadereye 
aidolan, kısmı da, tatbikatta yanlışlığa sebebi
yet vermeyecek şekilde tadil edilmelidir. 

Bu hususta bir önerge verdim. İltifat edi
lirse tahmin ediyorum ki, arzu edilen gayeye 
vasıl olunacaktır. Saygılar sunarım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkan, 12 nei 
maddeyi, Sayın Atagün'ün izahları mevacehe-
sinde geri alarak etüt etmek istiyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi istiyorsunuz, öyle 
mi efendim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Önergelerle birlikte 
12 nci maddeyi istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi önerge
lerle birlikte geri istemektedir. Bu isteği oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde Komisyona geri verilmiştir efendim. 

Tahmin ediyorum, «Ceza hükümleri» başlığı 
altındaki diğer maddelerin de, bu anaceza mad
desiyle irtibatı bakımından incelenmesi lâzım
gelir kanaatindeyim. Her ne kadar alınan ka
rar münhasıran 12 nci maddeyi ilgilendirmek-
teyse de, esasen bugün çalışma süremiz dol
du. Komisyon bu konuda da çalışmalarının 
kapsamını genişletirse, bir dahaki birleşimdeki 
çalışmalar daha kolaylaştırılmış olur zannedi
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 27 Mart 1973 Salı 
günü saat 15,00'te yapılacak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik toplantısından sonra 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma SSaatii, : 19.00 
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Saat : 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

X 1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde-, 
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 »ei maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4'er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 1972) 

X 3. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 .1972) 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plân 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nej ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 2. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plân komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126>a 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

3. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'm, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşıra Teş
kilâtında çalışan (memurların maaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı kanuma ıgeçdci «bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa-

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir, 



yısı : 721 ve 721'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 10 . 7 . 1972 ve 1 . 2 .1972) 

4. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan istiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nei ek ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1 9 7 2 ve 9 . 12 . 1972) 

5. — C. 'Senatosu istanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı ihtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci <îk ve 381'e 
2 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 .1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

6. — 7126 sayılı 'Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 

7. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli Idarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 118 ve 138 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve içişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

8. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 re 
493'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

9. — içel Milletvekili Oelâl Kargılı'nm, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
içişleri komisyonları raporları (2/532) (IS. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 ; § , 19?2 ve 21 . 12 . 1972) 

10. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice' 
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/96) (S. Sayısı : 161,161'e 1 nci ek, 161'e 
2 nci ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
18 . 4 .1970, 2 1 . 6 .1971, 4 .2 .1972 ve 28.12.1972) 

11. — içel Milletvekili Oelâl Kargılı, An
kara Milletvekilli Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi Işgüzar'm ve Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci ek ve 353'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 113 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a 1 nci 
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

13. — C. Senatosu istanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine'nin, Türk Kanunu Medenisinin 485 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 360'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan karı - ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nci ek ve 361'e 2 nei ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci 
ek) (Dağıltma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve 
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Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı : 
367, 367'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nei ek) (Dağıt
ma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

17. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türk Ceza Kanununun 456 nci maddesinin 
1 nei fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
(S. Sayısı : 368, 368'e 1 nci ek ve 368'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey' 
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası 
ile cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nci ek ve 369'a 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27.12.1972) 

19. — C. Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bo-
ra'nın, Türk Ceza Kanununun 480 nci maddesi
ne son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/155) (S. Sayısı : 370, 370'e 1 nci ek ve 370'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

20. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (S. Sayısı : 377, 377'ye 1 nci ek ve 
377'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 .12 .1972 

21. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ncı mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adaılet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nci ek) (Dağıtma ta-. 
rihleri : 6 . 7 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 .1972) 

22. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413, 
413'e 1 nci ek ve 413'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27.12.1972) 

23. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile içel Milletvekili 
Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, Ölüm cezasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 512'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

24. — Ankara Milletvekili Suna Tur al ve Si
nop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 ncı maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan ticaret erbaplarının 
itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi ve 
Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları 
(2/474) (& Sayısı : 683 ve 683'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972) 

25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile 
kadınların mimi! etek giymelerinin men'ine dadr 
kanun teklifi ve Adaiet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

26. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azime'den 
doğma Zara'nm, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim GöTün özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalöt Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

27. — istanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27.12.1972) 

28. — Sivas ili, imranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaea'nm dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 .1972) 

29. — 1328 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya-
man'm özel affına dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728 
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 



30. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

31. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden Be
kir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 9 . 1972 ve 27. 12 . 1972) 

32. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
28 . 12 . 1972) 

33. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehi-
me'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
d09 hanede kayıtlı Enver ÖzePin özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 vie 732'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarâhleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

34. — 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'nm özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (S. Sayısı : 733 ve 733'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972) 

35. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Haeıaiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 ncd ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bedirhanoğlu'nun özel affına dair 
'kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

37. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Bdfat Öatürkçinıe'nin, Toptancı halleri kanun 
tekliflerine dair Oumhuriyet Senatosu Başkan-

I lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 57 
numaralı Geçici Komisyon raporu (2/221, 
2/173) (S. Sayısı : 433 ve 433'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 23 . 11 .1971 ve 14 . 2 . 1973) 

38. — Aydım Milletvekili Kemal Ziya Öz-
türkUin, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk 
üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkında kanun teklifi ile C. Se
natosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ve 9 
arkadaşının, Antalya ve Ege bölgelerindeki pa
muk üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumuna olan çiftçi borçlarının taksitlendiril-
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek ku
rulan 95 No.lu Geçici Komisyon raporu (2/756, 
2/798) (S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1973) 

39. — T. B. M. M. Saymanlığının Eylül, 
Ekim ve Kasım 1972 ayları hesabına ait Meclis 

I Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/25) 
(S. Sayısı : 853) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1973) 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 *ci ek) (.Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 

I ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 



Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

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

X 5. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 6. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

X 7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 8. — 29 . 7 . 1970 taralı ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bâzı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta

sarısı ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamamcıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Milletvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plân komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30. 6 . 1972) 

X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Üvet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plân ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 10. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22,46 ve 48 nc"« maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

11. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

12. —• Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 



memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) ('S. Sayısı <: 110," 
110'a 1 nci ek ve 110'a 2 nci >ek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12 .1972) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Menfurları Kanununa 14 . S . 1970 ta
rih ve 1327 sayıb Kanunla eklenen ek geçici 
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 . 12 . 1972) 

"14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1.12 .1972) 

15. — Arşiv kanunu tanarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı -: 646, 646'ya 1 aıci ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

16. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kamın tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/506) (S. Sayısı : 670 ve 670'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . 15 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı y« Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı v© 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve (Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — 27 . 7 . 1967 tarih vt 926 «ayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarifti ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci maddesine EJk - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 

751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1.12 .1972) 

X 19. — Seyir ve Hidrografi hizmetleri ka
nma tasarısı ve Ulaştırma, Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (1/307) (S. Sayısı : 
753 ve 753'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
24 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

20. — Kunarluca'nın Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Rıza oğlu Tesiime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet Özcan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

21. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 .1 .1971 , 4 .2 .1972 ve 9 .12 .1972) 

22. — 15 . 1 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691 ve 691'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

23. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 24. — Sermaye piyasasının tanzimi ve teşviki 
hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 
Kasım önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52) 

. (S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972) 
25. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 

23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
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tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışına 
ve İbişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412, 412'ye 1 nci ek ve 412'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 
ve 21 . 12 . 1971) 

26. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 8 . 2 . Ü972 ve 21 . 12 . 1972) 

X 27. — Yargıtay kanunu tasarısı ve Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/615) (S. 
Sayısı : 774) (Dağıtma tarihi : 26 .12 .1972) 

28. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçigleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

29. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün' 
ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkındaki Kanununun 38 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S. 
Sayısı : 304 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

30. — Edirne İli Lalapaşa İlçesi Çöm-
lekpmar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l 'de 
nüfusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ
ma 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile . 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'nm ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
te2keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) 
(S. Sayısı : 346, 346'ya 1 nci ek, 346'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 . 2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

31. — Kastamonu İline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 
den doğma 15 . 3 .1943 doğumlu Hüseyin Ören' 
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek ve 
347'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971, 
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

32. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali-
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı Köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in Ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı ı 348, 
348'* 1 nei «k ve 348'e 2 nci ıek) (Dağıtma ta
rihleri : 16 . 6 .1971, 1 .2 .1972 v e 27 .12 .1972) 

33. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
($. Sayısı : 349, 349'a 1 nci ek ve 349'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

34. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11'de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350, 350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

35. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 
Abidin Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351, 351'e 
1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri >. 
15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi Büyük-
dere, Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa l l l ' d e nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Ko-
dal'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci ek 
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 27 .12 .1972) 

37. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü ha
ne 47, Oilt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 



1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 
510 ve 510'a 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

38. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye Mahallesinin Hane 1, Cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 doğum
lu Âdil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/584) (S. Sayısı : 511 ve 51.1'e 1 nei 
ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 

39. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı :689 ve 
689'a 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

40. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/245) (S. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

41. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/541) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

42. — 16 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı İh
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Aslkerî Memurları Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1316 sayılı Kanunla 
değişik 23 ncü maddesine bir (d) fıkrası ddenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/720) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 1 . 1973) 

X 43. — Belediye Cezaları kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er 
üyeden kurulu 100 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973) 

44. — Sözleşmeli subay kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No. 
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lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

45. — Yem kanunu tasarısı ve Tarım Adalet, 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek 
kurulan 15 kişilik 93 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (1/626) (S. Sayısı : 805) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1973) 

46. — Farukoğlu 1950 doğumlu Mete Yat-
maz'm affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/704) (S. Sayısı : 839) 
(Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

47. — Ali Suphioğlu 1939 doğumlu İzmir 
Cedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa 
Kapancıoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30 
kuruş ağır para cezasının özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/677). (:S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

48. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşının, Anayasanın 68 ııeıi maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
çici 11 nei maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/371) (S. Sayısı : 235'e 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1973) 

49. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 
ve 218 arkadaşının, Anayasanın 68 nei madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
'edilen geçici 11 nei maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/477) (S. Sayısı :• 845) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1973) 

X 50. — Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odaları Birliği kanunu tasarısı ve İmar 
ve İskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın
dırlık komisyonlarından seçilen 6 şar üyeden 
kurulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 
23 . 2 . 1973) 

51. — Anlkara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgoizar'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nei mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749) 
(İS. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23.2.1973) 

X 52. — Genel Sağlık Sigortası ve Genel 
Sağlık Sigortası Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkında kanun tasarıları, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık 



Sigortası ve O. Senatosu Sinop Üyesi Nazım Ine-
beyli ve Sinop Milletvekili Hilmi Bicer'in, Ge
nel Sağlık Sigortası kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ile Sanayi ve Teknoloji 
Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından 4'er üye saçile-
rek kurulan 88 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/700, 1/719, 2/362, 2/705) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1973) 

X 53. — 16.8.1961 tarihli 351 sayılı Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine veya kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye, Gençlik 
ve Spor ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçi
lerek kurulan 94 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/731) (S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 
9 . 3 . 1973) 

X 54. — 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehi
ne Gümrülk Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eski 
«Turistik Propaganda Malzemesi ve belgeleri 
hakkındaki protokol» ile «Özel karayolu araç
larının geçici ithaline dair Gümrük Sözleş
mesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Turizm ve Tanıtma, 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân ko-
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I misyonları raporları (1/148) (S. Sayısı : 840) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1973) 

55. — C. Senatosu istanbul Üyesi Rifat Öz-
türkçine ve C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
bâzı ek maddeler ilâve edilmesi ve bâzı geçici 
maddeler eklenmesi ve 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 23, 68, 71 ve 106 ncı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ile Çalışma ve plân komisyonlarından seçilen 
8'er üyeden kurulu 41 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (2/551, 2/680) (S. Sayısı : 855) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 3 . 1973) 

56. —• 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 
26 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Anayasa, Adalet, îçişleri, Mil
lî Savunma ve Plân komisyonlarından seçilen 
3'er üyeden kurulu 105 numaralı Geçici Komis
yon raporu (1/782, 2/832) (S. Sayısı : 856) 

I (Dağıtma tariihi : 22 . 3 . 1973) 

l » H 

(Millet Meclisi 82 nci Birleşim) 





Dönem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Yem kanunu tasarısı ve Tarım, Adalet ve Plân komisyonlarından 
5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 93 No. lu Geçici Komisyon 

raporu (1 /626) 

T. C. 
Başbakanlık 6 . 3 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71 -1369/1905 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büriik Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
2 . 3 . 1972 tar'ilhinJde kararlaştırılan «Yem Kanımı Tasarısı» ile gerekçeli ilişik olarak sunulmuş
tur. 

'Gereğinim yapılmasını saygıyHe arz ederim. 
Prof, Dr. Nihat Erim 

Başbakanı 

YEM KANUNU TASARISI GEREKÇESİ 

Yurdumuzda toplanı tarım gelirleri içinde hayvancılığın payı çok düşük bulunnıaktadır. Tarı
mı ileri Batı ülkelerinde hayvancılıktan sağlanan 'gelir toplanı tarım gelirlerinin % 00 - 80 ini teş
kil ettiği hakle bu oran bizde % 33'dür. Bunun ıbaşflıea selbcibi oldukça büyük bir yekûn tutan 
hayvan varlığımııza riağmen hayvan başına verimin tarımı ileri ülkelerin hayvan verimlerine, naza
ran çok düşük bulunmasıdır. Örneğin ortak pazar ülkelerimle inek başıma ortalama yıllık süt veri
mi en az 2 080 kilo, sığır başına karkas ağırlığı en az 223 lalo ve tavuk başına yumurta verimi en 
az 1.90 adet yumurta olduğu halde bizde inek banna ortalama süt verimi 630 kilo, sığırlarda kar
kas ağırlığı 92 kilo ve yerli tavuklarımız için tavuk başına yumuıt'a verimi 52, kültür ırkı tavuk
larda 170 adet yumurtadır. Yurdum/uzun 70 milyon baş civarında bulunan büyük ve küçük baş hay
vanı ile 30 milyondan fazla kaniatlı hayvan mevcudunun, toplam nüfusa dağılan miktarı ölçü ola
rak alınırsa Türkiye'nin dünya memleketleri aramıdLı önemli bir yer işgal ettiği görülür. Ancak 
bu hayvan varlığından yapılan faydalanmada hayvanı başına isaibet eden üretim miktarı (Prodük
tivite) esiafi alınırsa dünya memleketlerinin en sonunda yer aldığımız meydana çıkar. 

Ayrıca kalkınma plânının, tarım bölümü, hayvancılığın özel prolMeniileri kısmımda mevcut hay
van miktarı 24,1 milyon baş büyük hayvan birini olarak tespit edilmiştir. Aynı bölümün 68 nei 
np.'kı tablo'suında hiaiyvan yemi üreten çayır ve meraların kapasütcsi 15 m/ilıyom büyük baş hayvlan 
binimi olarak ifade edilmektedir. Bu duruma göve gerek Birinci Beş Yıllık Kalkınana Plânı ve ge
rekse bu Plâna mcihaz teşkil eden İstatistik G>e;nel Müdürlüğümün 1949 - 1959 yıllanma ait yayınla
rı her yıl beslenme noksanlığından dolayı 9,1 milyon büyük baş hayvan birimi (her biri 500 kg. 
canlı ağırlıktaki hayvanı ünitesi) nin açlığa mahkûm edildiği meydana çıkmaktadır. Bunun sonu
cu olarak da her yıl 10,5 milyau TL. sının üzerini:) hayvancılıktan, potansiyel kaybı meydana gel-
mektedii'. 
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töste yandan, insan bıedennıesinde günlük orltaLaıma 70 gramlık protein ihtiyacının en az 33 gra
mı hayvansal, orijinli 'besim maddeterindem sağlamm>a!İıdır. Halibuki yurdumuzda 1948 den 1966 ya 
kadar devamı edem 18 yıllık bir devre içimde insan başıına düşen günlük ortalama lıaıyvaınısıal protein 
mikftarı 14,5 gram. ile 16,8 gram arasında değişilmiş, günlük hayvansal protein ihtiyacımın amcak 
yanışı karşıllaınalbilimjiştir. Sağlıklı bir millet içim müfms babına tüketiılıen günlük hayvansal protein 
miktarını 33 grama çıkartmak mecburiyeti vardır. Bu da aineak hayviamsat üretimin çoğalması ve 
hayvansal ürünlerin maliyetlerinim düşürülerek, yıllık gelinlerime nazaran herkesim, bu besim mad-

. delenime!cm gereği ölçüde tüketmcleriyle mümkündür. 

Hayvan verimlerinin çoğaltılmasında çeşitli faktörlerin yanımda en büyük rolü beslernije oyna
maktadır. Ayrıca en rasyonel çalışınca işletmelerde idaihi geneıl işletme gidenlerinin % 55 - 75 kısanımı 
yomı m as r laflarımın teşkil ettiği nazarı dikkatle alınırsa yemlerin hayvancılık için taşıdığı önemi mey
dana çıkar. 

' Bugün çok sayıda yemi maddesi hayvam yemi olarak İmllaınıtmaktladrr. Bu yem maddelerimin. 
hayvan organizmasında gerek verimi, gerekse sağlık yönünden yapltığı etkiler birbirinden farklıdır. 
Rasyonel hayvam beslenmesinde yem maddeleriman iıhtiva ettiği çeşitler besim muadeleleri miiktarım, 
meselâ enerji, ham ve sindirilebilir protein ile amimo asitleri, yağ, mineral maddeler ve vitaminle
rin miktarımı bilmek ve bu besim maddeleri miktarıma göre rasyom tertip1 emek gerekmektedir. Bu 
setbeple bir eo'k ülkeler hile ve tağşişe müsait olam yem maddeleri ile karıma yemlenin temlel besim 
maddeleri ml'iktarlarımı yem. satışa arz edilirken deklare etmeik mecburiyetimi koymuş, hu maksat 
Slein yem kamun, tüzük ve talimatları çıkarmışlardır. Böylece yemlerin muayyen sKamdart ve normv 
lara göre piyasaya çıkarılması, bunların kalite yönlünden istenilen evsafta olması, hiyle ve. tağşişe 
müsait »olaralk yemlerin ticaretimin dürüstlük içimle, yapılarak hayvan sahiplerinin zarıar görmeme
si sağlammıştır. 

Yurdumuzda hayvam verimlerinim yükseltilmesi ve hayvam saihipl erini n zarar görıımjemıesi içim 
gerek yem maddelerindin, gerekse karma yemıle.rjim tespit edilecek standart ve normlara göre piyasa 
ya ç/ıka.rjtılhmaısı gerekmektedir. Bilhassa som yıllarda mera hayvancılığı yamımda ahır hayvamenlığı-
miıiı ve tavukçuluğun gelişmeye başlaması çiftlik dışından sattın almam yemlerim önemimi bir kat 
daha artırmıştır. Ayrıca Türkiye'nin Avrupa müşterek pazarımın ortak üyesi olması ve yem tiea-
reitıimim muhtemel gelişmeleri nazarı itibare alımıma, yurdumuzda da ye'uı ticaretinin muayyen 
Standartlarla, göre yapılması gerektiği anlaşılır. 

'Kaliteli ve kompozisyonu bilimlem yem, maddelerimi ve karma, yemleri kullanmak suretiyle hay
vanlarımızın et, süt ve yumurta gibi verimlerinde 'meydana gelecek artışlar yurdnmmızun gündem 
güme artam hayvansal maddeler ihtiyacımı karşılıyaibileceği glıbi artanı miktarımın ihracına geçilme
si ekonomik yöndcın de büiyük bir değer ifade edecektir. Bunum gibi yenililerin insanı ve hayvam sağ
lığıma zarar verecek mjaddeleri ihtiva edip etmediği, yapılan. beyanda, yemıin içinde bulunması ge
reken maddelerin gerçek değerimde olup olmadıklarınım kontrolü, imalât ve satışın belirli prensip
ler içinde yapılması gerçeği bu kanun tasarısının hazırlanmasımdaki başlıca nedenleri teşkil et
mektedir. • • **^*^^| 

Tasan özellikle hayvancılığı ileri ülkelerde uy "ulaman ve olumlu sıoımıçlaırı alımiam kanunlar göz-
önünde tutularak hazırlanılmıştır. Kanun metninin dışında kalan uygulama ile ilgili hususları tasarı 
kıınmnlaştıktan sıomra hmzırlaınacak tüzükler kapsayacaktır. Bu tasarı kanunlaştığı takdirde çiftlik 
hayvani arımızın rasyonel olarak yemılenımjesi için lüzumlu, hile ve tağşişe müsait olan yenilerin ge
rek imalât, gerekse sürüm ve satışı düzenlemecek, her' yıl millî ekonomide, beslenme yetersizliğimden 
meydana gelen milyarlarca liralık zararın önüne geçilecek, yom maddeleri üratiıırjine gerekli önem 
verilecek, hayvancılıkla meşgul işletmelerin geliri aıtaeaik, dolayısiıyle tarım sektörü içinde hay
vancılığın payı yükselecektir. Ayrıca ahır hayvancılığı teşvik edilerek değer kazanacak, hayvan
cılıkta prodüktivite artacak, hayvansal ürünlerde meydana gelen artış sebehiiyle halkımızın beslen-
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ni'eisi daha uygun bir düzene kavuşacaktır. Bunun yanında yüksek değerli hayvansal maımıilerinıi-
zin dış piyasaya aibt'anlması dış ticaretimizde ve ödeme dengemizde müspet tesirler meydana ge
tirecektir. 

MADDELEİÜN GEREKÇESİ 

Madde 1 ve 2. — Kanunun amaç ve kapsamını belirtmektedir. 
Madde 3. — Kanunda geçen terimlerin anlamları bu madde ile açıklanmıştır. 
Madde 4. — Bu maddede kanunun kapsamına giren çeşitli yemler gruplandırılmakta ve bu 

gruplara giren yemlerin özellikleri belirtilmektedir. 
Madde 5. — Bu madde ile beyan ve tescile tabi olan yemlerin ambalajlı veya ambalajsız ola

rak satılmaları halinde bunlardaki temel besin maddelerinin satıcı tarafından garanti edileceği 
hükme bağlanmaktadır. 

Madde 6. — Bu madde, tescile tabi yemlerin tüzükle belirtilecek esaslara göre önceden Ta
rım Bakanlığına tescil ettirilmesi zorunluğunu getirmektedir. Böylece Tarım Bakanlığınca yaptı-
rılacalk kontrollarda yemlerin tescil kayıtlarına uyup uymadığı tespit edilecek ve ona göre gere
ği yapılacaktır. 

Madde 7. — Bu madde, kökeni hayvansal olan yemlerle, mineral yemler, yemlik preparatlar 
ve karma yemlerin yapıldıkları yerlerin teknik ve sağlıik şartlarına uygunluğunun kontrolü ve 
ruhsat alınma mecburiyetini getirmektedir. Bunların tabi olacağı asgarî sağlık ve teknik şartlar 
tüzüğünde belirtilecek ve Tarım Bakanlığı yetkililerince kontrol edilecektir. Bu dört gruba giren 
yemlerin imalleri veya hazırlanmaları sırasında teknik ve sağlık yönünden azamî hassasiyet gös
terilmesi gerektiğinden böyle bir madde getirilme si zorunlu görülmüştüı. 

Madde 8. — Bu madde ile, kanun kapsamına giren yemlerden hangilerinin ithal ve ihraç edi
lebileceğinin Tarım Bakanlığına önceden belirtilmesi esası getirilmektedir. İthal edilecek yemler 
yurt içinde sarf edileceğinden bunların kabul edilen standart ve normlara uygun olmaları ve ih-
racedilebilecek yemlerinde dış piyasalarda tutulmalarım sağlayacak standart ve normları haiz 
olmaları takip ve kontrol edilecektir. 

Madde 9, 10, 11, 12. — Bu maddelerde, beyan ve tescile tabi yemlerin kontrolünün Tarım Ba
kanlığı tarafından yapılacağı ve kontrollarının yapılma şekilleri ile, kontrol sonuçlarına itiraz 
usulleri belirtilmektedir. 

Madde 13, 14, 15, 16. — Bu maddelerde bu kanun ve ilgili tüzüğünde yazılı hükümler hilâ
fına hareket edenlere verilecek cezalar tayin ve tespit edilmekte ve bu gibi suçlara ait davalar 
hangi mahkemelerce bakılacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 17. — Bu kanunla Tarım Bakanlığına verilen hizmetlerin gereği gibi ifası için, özel 
bir ihtisasa lüzum görüldüğünden, Bakanlığa bağlı yeni bir kuruluşa ihtiyaç hissedilmiştir. Bu 
maksatla da (yem tescil ve kontrol işleri dairesi) 'adı altında müstakil bir örgüte ihtiyaç duyul
maktadır. 

Türkiye çapında yemlerin beyan ve tescil işleriyle bunların kontrolünün takibedilmesi ancak 
bir hayli geniş personel ve teşkilâta sahip müstakil bir organizasyonla mümkün olaibilir. Bu orga
nizasyonun merkez teşkilâtı ile birlikte taşrada da bölge teşkilâtlarının bulunması ve ayrıca nu
mune .alma, kontrol, muayene ve analiz konularında yetişmiş elemanlara ve gerekli fiziksel, kimya
sal, biyolojik analizleri yapacak lâboratuvarlara sahip bulunması gerekmektedir. 

Madde İS — Bu madde ile, yem imali işlerinin Türkiye çapında takip ve kontrol edilebilmesi 
için, tescil ettirdikleri veya ruhsat aldıkları yemleri imalden vazgeçenlerin durumu bir ay içinde 
Tarım Bakanlığına bildirilmeleri zorunluğu getirilmektedir. 

Madde '19. — Türkiye'den transit olarak geçecek yemler bu madde ile bu kanun hükümleri 
dışında bırakılmıştır. 
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Madde 20. — Kanunun uygulama şeklini göstermek ve kanunun tüzüğe bıraktığı hususları 
'düzenlemek üzere Tarım Bakanlığınca bir yıl içinde bir tüzük çıkarılması hükme bağlanmakta
dır. 

Geçici madde 1, 2. — Halen beyan ve tescile tabi yemlerin imalei ve satıcıları ile, yem imal 
eden işletme ve kurumların dıırumlannı bu kanuna uydurmaları ve mevcut imalâtçıların ruhsat 
almaları için kendilerine iki yıllık bir süre tanınmasını öngörmektedir. 

Madde 21. — Kanunun yürürlük tarihini, 

Madde 22. — Kanunun yürütme organını göstermektedir. 

93. No. lu Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
93. No. lu O e cici Komisyonu 

Esas No. : 1/626 
Karar No. : 2 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Yemi kanunu tasarısını görüşmek üzere Genel Kurulun 1 . 12 . 1972 tarihli 12 nci Birleşimin
de kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuz, 25 . 1 . 1973 tarihli toplantısında, ilgili Bakan
lık teımısileileırinin 'de [huzuru ile 'kanun tasarısını tetkik ve müzakere etlmiiştir. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda tasarı prensip olarak kabul edilerek maddelerin 
müzakeresine geçilmiştir. 

Maddelerin ım/üzakeresi esnasında; 
1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddelerini verilen önergelerin ışığı altında tadili edilerek, 
8 ve 9 ncu maddeler birleştıirilmıek suretiyle 8 nci madde 'olarak, 
İki maddenin tek madde haline getirilmiesind en dolayı, tasarının; 10 ncu maddesi 9 ncu, 11 nci 

miaddes'i 10 ncu, 12 nci maddesi 11 nci, ,13 ncü maddesi 12 nci, 14 ncu maddesi 13 ncü ımiadde ola
rak hem numara değişikliği hem de metin değişikliği şeklinde, 15 nci maddesi 14 ncü, 16 nci mad
desi 15 nci, 17 ncü maddesi ise 16 nci rruadde olarak yalnız madde nuim'arası değişilkl'iği ile kabul 
edilmiştir. 

Tasarının türlü hükümler başlığını taşıyan VI nci Bölümlüne yeniden ilâve edilen bir madde, 
metinde 17 nci sıra numarasını almış olduğundan mıadde nufmiaraları bundan sonra normale dön
müştür. Bu duruıma göne tasarının 18 ve 19 ncu maddeleri aynen 20 nci maddesi tadilen, geçici 
1 nci maddesi) aynen, geçici 2 nci maddesi tadilen, yürürlük ve yürüümıe maddeleri olan 21 ve 22 nci 
ma!ddeıler'i' ise aynen kabul edilmiştir. 

Yukarjda kah edilen genel durum mıuvacehe sinde Koımisyonca tadil edilen her maddenin kısa 
gerekçesi ise şöyledir; 

Madde 1. ve 2. — Maddelerin tedvin şekli düzeltilmiş ve JCanunun amaç ve kapsamı daha açık
lığa kavuşturulmuştur. 

Madde 3. ve 4. — Bu maddeler, yemlerin tarifi/erini ve sınıflandırılmasını öngördüğünden; 
maddelerin bölüm başlığı ona göre değiştirilmiş ve metinlerde gerekli redaksiyonlar yapılmıştır. 

Madde 5. — Tasarının, be^yan ve tescile tabi olan yeımlerin ambalajlı veya amlbalajsız olarak 
satılmaları hususunun tespiti kaldırılmış ve bu kanuna tabi yemleri satış için imal eden resmi ve 
özeıl işletmıe ve kurumların yemlerin içinde bulunan ve değer tayinine esas olan temel besin «Had
deleri oranlarım Ve karışımla giren yemlerin adlarını yazılı olarak bir beyanname ile Tarım Ba
kanlığına bildirmekle yükümlü olduğu hususu açıklandırılmış ve hangi yemlerin beyana veya 
tescile tabi olacağı Tarı'mı Bakanlığına bırakılmıştır. 
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Madde 6. — Tescil ile ilgili esasların tüzükle gösterilmesi yerine daha çok teknik hususları ih
tiva etmesi dolayısı ile yönetmeliğe bırakılmış ve madde metni açıklığa kavuşturuılnıoıştur. 

Madde 7. —Kökeni hayvansal olan yemlerle minare,! yemler, yemlik prepatlar ve karma yem
leri satış için imâl eden resmî ve özel işletme ve kurumların kontrolü, ruhsat allına hususu, asgarî 
teknik ve sağlık şartlarının teknik hususları kapsaması itibariyle yönet'mıeti'kle düzenlenimesi ön
görülmüştür. 

Madde 8. — Tasarının 8 ve 9 neu maddeleri birleştirilerek 8 nei madde haline getirifcıı&ş ve bu 
kanun kapsamına giren yemlerden hangilerinin ihraç ve ithal edileceğinin Tarım Balkanlığmca ön
ceden belirtilmesi hususu kaldırılmıştır. Bu maddo ile kanunun kapsaimima giren yemlerin ihraç 
ve ithalinin Tarım Bakanlığının iznine tabi- olacağı ve bu yemlerin ticarete arzı veya ithal ve ih
raçları sırasında fiziksel, kimyasal, biyolojik muayene ve analizlere dayalı kontrdllarında Tarı/nı 
Bakanlığınca, yapılacağı, bu gibi yemilerdfön alınacak örmeklerin şekil ve miktarları, bunların mua
yene ve analiz .mıeitotları, ve sair 'ilgili 'hususların tüzük yerine yönetmelikle düzenlenmfösi hükmü 
getirilmiştir. 

Madde 9. — Tasarının 10 ncu maddesi 9 ncu madde olarak tadil edilmiş ve bu değişiEdikle 
imalâtçı, satıcı veya bunların temsilcileri muayene veya analiz sonuçlarına itiraz edebileceği ve 
bu takdirde muayene ve analizin Tarım Bakanlığının diğer bir laboratuvarmda yaptırabileceği 
gibi üniversite de yaptırabileceği hükımlü getirilmiştir. 

Madde 10. ve 11. — Tasarının 11 nci maddesi 10 ncu, 12 nci maddesi 11 nci ımadde olarak dü
zenlenmiş ve her iki maddenin müşterek tadilinde, Tarım Bakanlığı yetkili eleımianiarrnın yem 
imal, depo ve satış yerberine ıkonıtrol, bilgi vo örnek almak maksadıyle izinsiz girebilecekleri 
açıklanmış ve tasarının 12 nci maddesindeki yemlerin muayene ve analizlerinden ücret alınmaya
cağı hükimiü /kaldırılmıştır. 

Madde 13. — Tasarının 14 ncü madde!si 13 ncü madde olarak düzenlenmiş olup, bu madde 
Metnimde geçen lıl nei madde yerine de 10 ncu madde yazılması gerekmiştir. 

Madde 14. — Tasarının 15 nci maddesi 14 ncü madde olarak ayneın kabul edilmiştir. 
Madde 15. — Tasarının 16 nci maddesi 15 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 16. •— Tasarının 17 nci maddesi 16 nci madde olarak aynen kahul edilmiştir. 
Madde 17. — Tasarıya eklenen bu .madde ile Yem Fabrikası 'kurmak isteyen gerçek ve tüzel 

kişilerin Tarıim Bakanlığıma ımJüraeaat ederek »kuracakları fabrikanın teknik özellikleri' ve ürete
cekleri yemler halamından müsaade alma hükmü getirilmektedir. 

Madde 20. — Maddede yapılan değişiklikle daha çok teknik hususları kapsaması itibariyle tü
zük yerine Bakanlar Kurulu kararıyle yürürlüğe konacak yönetmelik çıkarılması hükmü getiril
miştir. Buna göne tasarıdaki tüzük kelnimeleri de yönetmelik olarak: değiştirilmiştir. 

Madde 21. ve 22. — Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 21 ve 22 nci maddeleri ise 
aynen kabul edilmiştir. 

Ayrıca konunun önemine binaen kanun tasarısının, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle göuü-
ş'üLmesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Genel- Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 

Kırşehir Sivas Afyon K. Hatay 
M. Kemal Güneş T. Koraltan II. Hamamcıoğlu M. Sait \Re§a 

İsparta îçel Kayseri Kastamonu 
A. İhsan Bahm C. Okyayuz V. Âli Özkan 31. Kemal Topçular 

Malatya Konya Mardin 
II. Çökçe O. Okay E. Kemal Aybar 

İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

YEM KANUNU TASARISI 

BÖLÜM : I 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1. — Bu kanunun amacı, memlekette hayvanların rasyonel bir şekilde beslenmelerini 
sağlamak ve hayvansal üretimi geliştirmek üzere ticarete ara edilen yemlerin ihzar, imâ!, ithal, ih
raç, sürüm ve satışlarını belli esaslara bağlamaktır. 

MADDE 2. — Ticarete arz edilen yemlerin ihzarı, ikmali, ithali, ihracı, sürüm ve satışlarıyîe 
yemlerin özelliklerine göre sahip olacakları nitelikler ve ihtiva etmeleri gereken temel besin madde
leri miktarları ve bu yemlerin beyana ve tescile tabi tutulmaları bu kanun hükümlerine bağlıdır. 

BÖLÜM : II 

Terimler ve Tanımlamalar 

MADDE 3. — Bu kanunda geçen terimlerin anlamları aşağıda gösterilmiştir : 
Yem : Madde ve enerji bakımından hayvanın yaşama ve verim ihtiyaçlarını karşılamak amacıy-

le ve belli sınır ve şartlarda yedirildiği saman hayvan sağlığına sararlı olmayan bütün organik 
ve inorganik maddeler veya bunların karışımlarıdır. 

Beyan : Ticarete arzında, yemlerde değer tayinine esas olan temel besin maddeleri oranlarının 
yazılı olarak belirtilmesidir. 

Ruhsat : Yem imâl etmek üzere kurulan işletmelere, asgarî teknik ve sağlık şartlarını haiz ol
maları halinde, verilen yem imal belgesidir. 

Tescil : Beyana tabi olan yemlerin ihtiva ettikleri her türlü maddelerin adlan ile yemin ticarî 
aidi ve nevinin ve değer itayinine esas iolacak temel besin maddeleri muhtevaları itibariyle, norm 
veya standartlara uygun olmaları halinde, Tarım Bakanlığınca ilgili kütüğe kaydedilmişidir. 

Kontrol : Yem imal eden işletmelerin asgarî teknik ve sağlık şartları yönlerinden denetimiyle 
yemlerin beyan ve tescile uygunluklarını tespit için yapılan fiziksel, kimyasal ve gerektiğinde bi
yolojik muayene ve analizlerdir. 

Temel besin maddeleri : Yemlerin terkibinde bulunan ve idağer itayinine esas talan ıhamprotein, 
hanryağ, hamis'elülbz, ikaüisiyum, fosfor ve benzeri besin maddeleridir. 

MADDE 4. — Bu kanuna göre yemler aşağıdaki 6 grup altında toplanır : 

a) Kökeni bitkisel olan yemler : Doğrudan doğruya yaş ve kuru halde yem olarak kullanılma
ya elverişli olan her nevi otlar ile öğütülmemiş tane yemler, kök, yumru ve meyveler, saman ve 
silo yemleri ve benzeri bitkisel yemlerdir. 

b) Kökeni bitkisel olan sanayi kalıntıları : Bitkisel ürünlerden insanlar tarafından tüketilmek 
için bâzı maddelerin istihracı sırasında elde olunan ve yem olarak kullanılabilen un, nişasta, ihti
mal1, şeker ve bitkisel yağ ve benzerleri sanayilerinin kalıntıları ile öğütülmüş her türlü bitkisel yem
lerdir. 

c) Kökeni hayvansal olan yemler : Hayvan veya organlarının, hayvansal ürünlerin özel suret
te kurutulması ve öğütülmesinden elde olunan et unu, et kemik unu, kadavra unu, kan unu, balık 
unu, süt ve süt sanayii kalıntıları ve benzerleri yemlerdir. 

d) Mineral yemler : Kalsiyum, fosfor, tuz, is mineral, sentetik üre ve benzeri amonyum tuzları 
gibi sadece mineral maddeler veya bunların karışımlarından ibaret olan yemlerdir. 
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93 X0. LU GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTlRlşl 

YEM KANUNU TASARISI 

BÖLÜM : I 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1. — Bu kanunun amacı; hayvanların rasyonel bir şekilde beslenmelerini sağlamak ve 
hayvansal üretimi geliştirmek üzere, ticarete arz edilecek yemlerin hazırlanması, imali, ithali, ihra
cı, sürüm ve satışını belli esaslara bağlamaktır. 

MADDE 2. — Ticarete arz edilecek yemlerin hazırlanması, imali, ithali, sürümü ve satışları ile 
yemlerin özelliklerine göre sahip olacakları nitelikler ve ihtiva etmeleri gereken temel besin mad
deleri cins ve miktarlarının tespiti, bu yemlerin beyana ve tescile tabi tutulmaları ve benzeri husus
lar bu kanun hükümlerine tabidir. 

BÖLÜM : II 

Tarifler ve Sınırlandırma 

MADDE 3. — Bu kanımda geçen başlıca terimlerin anlamlan aşağıda gösterilmiştir : 
Yem : Madde ve enerji bakımından hayvanın yaşama ve verim ihtiyaçlarını karşılamak amacıy-

le va belli sınır' ve şartlarda yedirildiği zaman hayvan sağlığına zararlı olmayan organik ve inorga
nik maddeler veya bunların karışımlarıdır. 

Beyan : Ticarete arz edilecek yemlerde değer tayinine esas olan temel besin, maddeleri oranla
rının yazılı olarak belirtilmesidir. 

Ruhsat : Yem imal etmek üzere kurulan işletmelere asgarî teknik ve sağlık şartlarını haiz olma
ları halinde verilen yem imal belgesidir. 

Tescil : Beyana tabi olan yemlerin ihtiva ettikleri her türlü maddelerin adları ile yemin ticarî 
aidi ve nevimiin ve değer tayinine »esas »olacak tsm J! besin maddeleri muhtevaları itibariyle norm ve
ya standartlara uygun olmaları halinde Tarım Bakanlığınca ilgili kütüğe kaydedilmesidir. 

Kontrol : Yem imal eden işletmelerin asgarî teknik ve sağlık şartları yönlerinden denetimi ile 
yemlerin beyan ve tescile uygunluklarını tespit ioin yapılan fiziksel, kimyasal ve gerektiğinde bi
yolojik muayene ve analizlerdir. 

Temel besin maddeleri : Yemlerin terkibinde b ıkınan ve (değer ıtayinline esas olan hamprdtein, 
'haımjyağ, ihamselutoz, 'asoitsuz özmasddeiter, kalsi/um, fosfor ve benzeri besin maddeleridir. 

MADDE 4. — Bu kanuna göre yemler aşağıda belirtildiği şekilde sınırlandırılmıştır : 

a) Kökeni bitkisel olan yemler : Yaş veya kuru olarak doğrudan doğruya kullanılmaya 'el
verişli. olan. her nevi otlar ile öğütülmemiş tane yemler, kök, yumru, meyve, saman, silaj yemleri 
vo benzeri bitkisel yemlerdir. 

b) Kökeni bitkisel olan sanayi kalıntıları : Bâz1, bitkisel ürünlerin işlenmesi sırasında elde olu
nan un, nişasta, bira, şeker, bitkisel, yağ ve benzeri sanayinin kalıntısı olarak ortaya çıkan ve yem 
olarak kullanılabilen maddelerle öğütülmüş her türlü bitkisel yemlerdir. 

c) Kökeni hayvansal olan yemler : Hayvan vo organları ile hayvansal ürünlerin özel surette 
kurutulması ve öğütülmesinden elde olunan et unu, et - kemik unu, kemik unu, kadavra unu, kan 
unu, balık: unu, süt ve süt sanayi kalıntıları, ve benzeri yemlerdir. 

d) Mineral yemler : Kalsiyum, fosfor, tuz, iz mineraller, sentetik üre amonyum tuzları ve 
benzeri gibi sadece mineral maddeler veya bunların karışımlarından ibaret olan yemlerdir. 
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e) Yemlik preparatlar : Kimyasal analiz, sentez veya istihraç yolları ile fabrikasyon şeklinde 
elde olunan ve yemin değerini artırmaya yardım edebilecek karakterdeki müstahzarlar ile antibiyo
tik, hormon ve vitaminler gibi koruyucu maddeleri ihtiva eden yemlerdir. 

Hayvan hastalıklarının tedavisi veya önlenmesi maksadıyla kulanılan sulfamid, antibiyotik, hor
mon ve vitamin gibi ilâç ve maddeler bu tarif dışında kalır. 

f) Karma Yemler : Kökeni bitkisel olan yemler ile sanayi kalıntıları veya fabrikasyon şekliyle 
üretilen yemlerin karıştınlmasıyla elde olunan yemlerdir. 

#V"T';"., •' , BÖLÜM : m 
Beyan, tescil, ruhsat ve kontrol işleri 

MADDE 5. — Beyana veya tescile tabi olacağı. Tarım Bakanlığınca tayin ve ilân olunan yemler
den Bakanlar Kurulu kararı ile amibalajlı olarak satılmaları tespit edilen yemlerden beyana ve tes
cile tabi olan hususların, bunların ambalajları üzeninde veya etiketlerinde, tüzükte belirtilecek şe-
İdlde gösterilmesi mecburidir. Bu yemlerden ambalajsız olara,k satılanlarda ise, yüz kilodan fazla 
miktarlardaki satışlarda, alıcı talep ettiği takdirde, bunlardaki değer tayinine esas olan temel be
sin maddeleri oranları satıcı tarafmdan verilecek garanti belgesinde belirtilir. 

MADDE 6. — Tescile tabi olan yemlerin ticarete arzedilebilmesi için bunların önceden Tarım 
Bakanlığına tescil ettirilmesi mecburidir. Tescilin esasları tüzükte belirtilir. 

Dışarıdan ithal edilecek tescile tabi yemler için de bu hüküm uygulanır. 

MADDE 7. — Bu Kanım kapsamına giren yemlerden kökeni hayvansal olan yemler, minarel 
yemler, yemlik preparatlar ile karma yemler gruplarına dahil olan yemleri satış için imal eden res
mî ve özel işletmeler Tarım Bakanlığının kontrolüne tabi olup bunlar yem imalâtına geçmeden 
önce bu kanuna göre Tarım Bakanlığından ruhsat almağa mecburdurlar. 

Bu gibi işletmelerin tabi olacağı asgarî teknik ve sağlık şartları tüzükte gösterilir. 
Tüzükte belirtilecek asgarî teknik ve sağlık şartlarına uygun oldukları tespit edilen işletme

lere gere&en ruhsat verilir. 
Ruhsat verilen işletmelerin asgarî teknik ve sağlık şartlarına riayetlerinin devamı, Tarım Ba

kanlığı yetkilileri tarafından, yılda enaz bir defa kontrol edilir. 
1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına verdiği yet

kiler saklıdır. 

MADDE 8. — Bu Kanunun kapsamına giren yemlerden hangilerinin ihraç veya ithal edileceği 
Tarım Bakanlığınca önceden belirtilir. Beyan voya tescile tabi olanların kontrolü, ithal ve ihraç
ları sırasında Tarım Bakanlığınca yapılır, ithal ve ihraç olunacak yemlerin tespit usulleriyle bu 
yemlerden gümrüklerde örnek alınması ve örneklerin muayene ve bu kontrollerle ilgili hususlar 
tüzükte gösterilir. 

Kontrol sonunda beyana veya tescile uygun olmadığı tespit edilen yemler hakkında bu kanu
na göre gerekli işlemler yapılır. Bu kanunda açık hüküm bulunmaması halinde, genel hükümlere 
g'öre harcteöt edilir. 
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e) Yemlik preparatlar : Kimyasal analiz, sentez veya istihraç yolları ile fabrikasyon şeklinde 
elde olunlan ve yemin değerini lartırmaya yardım edebilecek karakterdeki müstahzarlar ile antibi
yotik, hormon ve vitaminler gibi koruyucu maddeleri ihtiva edıen yemlerdir. 

Hayvan hastahklamnın tedavisi veya önlenmesi maksadıyle kuBanılan sulfamid, antibiyotik, 
hormon ve vitamin gibi ilâç ve maddeler bu tarif dışındadır. 

f) Karma yemler : Çeşitli yemlerin standardına uygun olarak karıştınlmasıyle elde olunan 
yemlerdir. 

İBÖLÜM : III : 

Beyan, tescil, ruhsat ve kontrol işleri 

MADDE 5. — Bu kanuna tabi yemleri satış için imal eden resmî ve özel işletme ve kurumlar 
yemlerin içinde bulunan ve değer tayinine esas olan temel besin maddeleri oranlarını ve karışı
ma giren yemlerin adlarını yazılı olarak bir beyanname ile Tarım Bakanlığına bildirmekle, yü
kümlüdürler. 

Hanigi yemlerin beyana veya tescile tabi olacağı Tarım Bakanlığınca tayin ve ilân olunur. 
Yemlerin değer tayinine esas olan temel besin maddeleri oranları; ambalajlı olarak satılan 

yemlerin ambalajları üzerine veya etiketlerine ya^lır. Amlbalajsız olarak isatılanlann ise yüz kilo
dan fazla miktarlardaki satışlarda, satıcı tarfından verilecek garanti belgesinde belirtilir. 

MADDE 6.—Tescile tabi olan yemlerin, tioarefcs arz edilebilmesi için önceden Tarım Bakanlığı
na tescil ettirilmesi mecburidir. Tescil ile iKgili esaslar yönetmelikte gösterilir. 

ithal edilecek tescile tabi yemler de bu hükme tabidir. 

MADDE 7. — Bu kanun kapsamına giren kökeni hayvanı olan yemler, mineral yemler, yemlik 
preparatlar ile karma yemler gruplarına dahil olan yemleri satış için imal eden resmî ve özel işlet
me ve kurumlar Tarım Bakanlığının kontroluna tabi olup bunlar yem imalâtına geçmeden önce 
bu kanuna göre Tarım Bakanlığından ruhsat almaya mecburdurlar. 

Bu gibi işletme ve kurumların tabi olacağı asgarî teknik ve sağlık şartlan yönetmelikte gös
terilir. 

Ruhsat verilen işletmeler Tarım Bakanlığı yetkilileri tarafından yılda en az bir defa kontrol 
edilir. 

1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhıha Kanununun Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına verdiği 
yetkiler saklıdır. 

MADDE 8. — Bu kanunun kapsamına giren yemlerin ihraç ve ithali Tarım Bakanlığının izni
ne tabidir. 

Beyan ve tescile tabi olan yemlerin ticarete arz edilirken veya ithal ve ihraçlan sırasında fi
ziksel, kimyasal, biyolojik muayene ve analizlere dayanan konltrolan Tanm Bakanlığınca yapılır. 
Kontrol için alınan örneklerin muayene veya analiz 'sonuçları ien 'göç 30 gün içinde ilgililere bil
dirilir. 

Bu gibi yemlerden alınacak örneklerin şekil ve miktarlan, bunların muayene ve analiz metot-
lan, rapor düzenlenmesi ve sair ile ilgili hususlar yönetmelikte gösterilir. 

Kontrol sonunda beyana ve tescile uygun olmadığı tespit adalen yemler hakkında bu kanuna 
göre gerekli işlemler yapılır. Bu kanunda açık hükümler bulunmaması halimde genel hükümlere 
göre hareket edilir. 
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MADDE 9. — Ticarete arzedilen beyana veya tescile tabi yemlerin beyan veya tescillerine uy
gunluğu Tarım Bakanlığınca kontrol edilir. Kontrol için örnek alınma şekli ve miktarı, bunların 
muayene ve analiz metodlan, rapor düzenlenmesi ve (sair (esaslar ftiMükfoe belirtilir. 

Kontrol için alınan örneklerin muayene veya analiz sonuçları ilgililer© ençok 30 gün içinde bil
dirilir. 

MADDE 10. — imalâtçı, satıcı veya bunların temsilcileri muayene veya analiz sonuçlarına en 
çok 30 gün içinde itiraz edebilirler. Bu takdirde yeniden yapılacak muayene ve analiz Tarım Ba
kanlığının diğer bir laboratuvarında yaptırılır ve <bu laboratuvarın vereceği rapora itibar olunur. 

MADDE 11. — Tarım Bakanlığının yetkili elemanları yem imal, depo ve satış yerlerine kontrol 
ve örnek almak maksadıyle girebilirler. 

Yukarıda belirtilen işletmelerin sahipleri veya temsilcileri kendilerinden istenen hertürlü bilgi
leri, yem ve maiteryiali vermeye ve kontrolü sağlayıcı tedbirleri almaya mecburdurlar. 

MADDE 12. — Tanm Bakanlığınca kontrol edilmek üzere alınan yem örnekleri için bedel 
istenmez. Bunların muayene ve analizleri de bir ücrete tabi değildir. , 

BÖLÜM : IV 

Cezaî hükümler 

MADDE 13. — Bu Kanunda veya ilgili tüzükte yazılı hükümler hilâfına : 

a) Beyan ve tescildeki niteliklere uymayanlara, bozulmuş, tağşiş ieldıilmiş veya değiştinılmiş 
yemlerle hayvan sağlığına zarar veren maddeleri yem olarak veya yemlere karıştırarak satanlara, 
sattıranlara, satılmak üzere mağaza veya dükkânlarda bulunduranlara, satışa ve tedarike vasıta 
olanlara, sahte isim kullananlara, yahut bu türlü malları imal edenlerle her ne surette olursa ol
sun piyasaya sürenlere, 

b) İmalâtçı tarafından satışa arzedilen yemleri değiştiren veya ambalajlarına konan işaretle
rini tahrip veya tahrif edenlere, 

3 aydan 1 seneye kadar hapis veya 500 liradan 2 500 liraya kadar ağır para cezası verilir ve 
tekerrürü halinde ceza iki kat olarak hükmedilir. Ayrıca üç aya kadar failin cürme vasıta kıldığı 
meslek ve sanatın tatili cezasına da hüküm olunur. Aynı zamanla suç mevzuu olan yemler de 
müsadere edilir. 

MADDE 14. -— Bu kamunun 6, 7, 8 ve 11 nci maddelerinde yazılı hükümlere uymayanlar 250 
liradan 1 000 liraya kadar hafif 'para cezalarıyle oeızalandınlırîlar. 

MADDE 15. — 'Beyana veya (tescille tabi oüldukiları halde beyan veya tescil eidilimenıiş bulunan 
yemler Tanm Bakanlığınca usulüne göre satıştan menedilir. 

MADDE 16. — Bu kanunda yazılı suçlara ilişkin davalar Sulh Mahkemelerinde görülür. 

BÖLÜM : V 

Kuruluş 

MADDE 17. — Bu kanunun kapsadığı hizimeıtleri ifa etmek üzere Tarıim Bakanlığı bünyesin
de (Yem Tescil ve Kontrol işleri Dairesi) adı ile müstakil bir teşkilât kurulur, 
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MADDE 9. — İmalâtçı, satıcı veya bunların temsilcileri muayene veya analiz sonuçlarına en 
çok 30 gün içimde itiraz edebilirler. Bu takdirde yeniden yapılacak muayene ve analiz Tarım Ba
kanlığının diğer bir Îaboratuvannda veya üniversitede yaptırılır. Bu ıâboratuvarın vereceği rapor 
kesindir. 

MADDE 10. — Tarım Bakanlığının yetkili elemanları yem imal, depo ve satış yerlerine kont
rol ve örnek almak maksadıyla izinsiz girebilirler. 

Bu yerlerin sahipleri veya temsilcileri kendileı'iınlden istenen bilgileri, yem ve yemlerle ilgili 
maddeleri ıgöstermeye ve kontrolü sağlayıcı tedbirleri almaya mecburdurlar. 

MADDE 11. — Tarım Bakanlığıca kontrol edilmek üzere alınan yem örnekleri için bedel isten
mez. 

BÖLÜM : IV • 

Cezai hükümler 

MADDE 12. —- Bu kanunda veya ilgili yönetmelMe yazılı bükümler hilafıma: 

a) Beyan ve tescildeki niteliklere uymayanlara, bozulmuş, tağşiş edilmiş veya değiştirilmiş 
yemlerle hayvan sağlığına zarar veren maddeleri yem olarak veya yemlere kandırarak satanla 
ra, sattıranlara, satılmak üzere mağaza veya dükkânlarda bulunduranlara, satışa veya tedarike 
vasıta olanlara, sahte isim 'kullananlara veyahut bu türlü mallan imal edenlere her ne suretle 
olursa olsun piyajsaya sürenlere, 

b) İmalâtçı tarafından satışa arz edilen yemleri değiştiren veya ambalajlarına konan işaretle
rini tahrip veya tahrif eden satıcılara, 

3 iaydan 1 seneye kadar hapis veya 500 liradan 2 500 liraya kadar ağır para cezası verilir ve 
tekerrürü halinde ceza iki kat olarak hükmedilir. Ayrıca üç aya kadar failin cürme vasıta kıldığı 
meslek ve sanatın tatili cefasına da hüfemolunur. Aynı zamanda suç mevzuu olan' yemlerde müsa
dere edilir. 

MADDE 13. — Bu kanunun 6, 7, 8 ve 10 ncu maddelerinlde yazılı mecburiyetlere uymayanlar 
250 liradan 1 000 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. 

MADDE 14. — Beyana veya tescile tabi oldu klan halde, beyan veya tescil edilmemiş bulu
nan yemler Tarım Bakanlığınca usulüne göre satıştan menedilir. 

MADDE 15. — Bu kanunda yazılı suçlara ilişkin davalar sulh mahkemelerinde görülür. 

BÖLÜM : V , . • * 

Kuruluş ~ • ' 

MADDE 16. — Bu kanunun kapsadığı hizmetleri ifa etmek üzere Tarım Bakanlığı bünyesinde 
«Yem Tescil ve Kontrol İşleri Dairesi» adı ile müstakil bir teşkilât kurulur. 
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Bu dairenin iller örgütü kuruluncaya kadar hizmetlerinin ne şekilde görüleceği Tarım Baka
nı tarafından tayin olunur. 

BÖLÜM : VI 

Türlü hükümler 

MADDE 18. — Tescili ettirdikleri yemleri imalden veya ruhsat aldıkları halde yem imalimden 
vazgeçenler durumu (bir ay içinde yazılı olarak Tarım Bakanlığıma bildirirler. 

MADDE 19. 
dirler. 

Türkiye'den transit olarak geçecek yemler bu kanun hlüküanlerine tabi değil-

MADDE 20. — Bu kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinlde kanun uygulama şeklini 
göstermek ve kanunun tüzüğe bıraktığı hususları düzenlemek üzere Tanım Bakanlığımca bir tü
zük çıkarılır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Beyana veya tescile tabi yenilerin imalâtçılan ve satıcıları bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren iiki yıl içinde beyan ve tescil ile ilgili hususlan yerime getirmek
le yükümlüdürler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan ve yem imal ©den ku
rumlar veya işletmeler bu kanunun yürürlüğe girtmesindeaı itibaren ilki yıl içimde Tanım Bakan
lığına başvurarak ruhsat almak zorundadırlar. 

MADDE 21. — Bu kanun yayımı tarihinde yürüıUiüğe girer. 

MADDE 22. — Bu kanunu Balkanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
N. Erim 

Devlet Bakam 
î. öztrak 

Dışişleri Bakanı 
H. Bayülken 

Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Ulaştırma Bakamı 
R. Danışman 

Turizm, ve Ta. Bakanı 
E. Y. AJcçal 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Adalet Babam 
8. BUge 

Maliye Bakanı 
8. N. Ergin 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
C. Ayhan 

Çalışma Bakanı 
A. R. Uzuner 

Devlet Bakanı 
A. 1. Göğüs 

Millî Savunnna Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
t. Arar 

Güm. ve Tekel Bakamı 
H. Özalp 

Saınayi ve Tek. Bakanı 
M. Erez 

İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri Bakanı 
8. Bingöl N. Sönmez 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 

2 . 3 . 1972 

Devlet Bakanı 
t. Karaöz 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Bayındırlık Bakanı 
M. öztekin 

Tarım Bakanı 
M. O. Dikmen 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
İV. Devres 

Orman Bakanı 
•flf. İnal 
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Bu dairenin iller örgütü kuruluncaya kadar hizmetlerinin ne şekilde görüleceği Tarım Bakanlı-
ğı tarafından tâyin olunur. 

V .. , . ",. BÖLÜM : VI 

Türlü hükümler 
MAı)DE 17. — Yem fabrikası kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler Tarim Bakanlığına mü

racaatla kuracakları faJbrikanın teknik özelikleri ve üretecekleri yemler bakımından müsaade al
mak zorundadırlar. 

Buna uymayanlar bu kanun hükümlerinden faydalandırılmazlar. 
MADDE 18. — Tescili ettirdikleri yemleri imalden veya ruhsat aldıkları halde yem imalinden 

vazgeçenler durumu bir ay içinde yazılı olarak Tanm Bakanlığına bildirirler. 
MADDE 19. — Türkiye'den transit olarak geçecek yemler bu kanun hükümlerine tabi değil

dirler. 
MADDE 20. — Bu kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinide kanunun uygulama şek

lini göstermek ve kanunun yönetmeliğe bıraktığı hususları düzenlemek üzere Tarım Bakanlığın
ca bir yönetmelik hazırlanır ve Bakanlar Kurulu kararıyle yürürlüğe konulur. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Beyana veya tescile tabi yemlerin imalâtçıları ve satıcıları bu kanu
nun yürürlüğe girmesinden itibaren iüki yıl içinde beyan ve tescil ile ilgili hususları yerine getir
mekle yüklümlüldürler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcudolan ve y&m ima,! eden 
burumlar veya fişletmeler bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıl içinde Tarım Ba-
kanüığına başvurarak ruhsat almaya mecburdurlar. 

MADDE 21. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 22. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

• • **m n 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 805) 




