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*>•<* 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
nedeniyle çalışma süresi tamamlanmış olduğundan; 

5 Şubat 1975 Çarşamba günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,01'de son verildi. 

Divan Üyesi 
Başkan Kastamonu 

Kemal Güven Mehdi Keskin 
Divan Üyesi 

Kayseri 
Tufan Doğan Avsargil 
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H. — GELEN KÂĞITLAR 

5 . 2 . 1975 Çarşamba 

Tezkereler 
1. — îzmir Milletvekili Orhan Demir Sorguç'un, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/325) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

2. — Bitlis Milletvekili Muhyettin Mutlu'nun, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/326) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

Rapor . 
3. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 

sayılı Kanunla eklenen ek geçici 10 ncu maddeye 
bir fıkra eklenmesi hakkında 11 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Plan Komisyonu raporu (1/52) 
(Dağıtma tarihi : 5 . 2 .1975) (S. Sayısı : 113) 
(Gündeme) 

Yazılı sorular 
4. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, 

Avusturalya'da çalışan işçilerimizin sosyal haklarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/374) 

5. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'm, İs
tanbul - Bakırköy Emlâk Vergi Dairesinin yeni bir 
binaya taşınmasındaki Hazine zararına ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/375) 

6. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, Mer
sin Belediye teşkilâtına alınan işçilerle, işten çıkarı
lanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önerge
si (7/376) 

7. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, «Ay
dınlık» dergisinde yayınlanan bildiride adı geçen 
kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/377) 

«•»• ^b>m<* 

BİRÎNCt OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rasim Hancıoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Mehdi Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 35 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Sayın üyelerin, sıralarında bulunan ışıklar yan
dığı zaman, beyaz düğmelere basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Görüşmele

re başlıyoruz. 

IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

7. — 19 . 7 . 1972 günlü ve 1615 sayılı Güm
rük Kanununun bazı maddelerinin yürürlükten kal
dırılmasına ve bu maddeler yerine yeni maddeler ko
nulmasına ve 7 . 1 . 1932 günlü ve 1918 sayılı Ka
çakçılığın Men ve takibine dair Kanunun değişik 
24 ncu maddesinin değiştirilmesine ilişkin Kanun ta

sarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/172) (S. Sayısı 
100) (1) 

(1) 100 S. Sayılı ve 95 ve 95'e 1 nci ek S. Sayı bas-
mayazılar 28 . 1 . 1975 tarihli 31 nci Birleşim tutana
ğının sonuna;; 
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2. — Dört üniversite kurulması hakkında Ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları (1/132) (S. Sayısı : 95 ve 95'e 1 nci ek) (1) 

3. — Devletçe işletilecek madenler üzerindeki 
hakların geri alınması ve hak sahiplerine ödenecek 
tazminat hakkında Kanun tasarısı ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan komisyonları raporları, 
(1/126) (S. Sayısı : 96) (1) 

1. — Ankara Milletvekili Cahit Kayra'nın, Tür
kiye'nin Ege'deki kıta sahanlığında yapacağı araştır
malar hakkında gündem dışı konuşması ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Erhan Işıl'ın cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Cahit Kayra, Türkiye'nin 
Ege'deki kıta sahanlığında yapacağı araştırmalarla il
gili olarak gündem dışı söz talebinde bulunmuşsunuz. 

Buyurun efendim. 
CAHİT KAYRA (Ankara) — Teşekkür ederim 

Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Dış görünüşü itibariyle bir hükümeti, bir hükü

metin bir bakanını ilgilendirir gibi görünen, aslında, 
Türkiye'nin, içinde yaşamakta olduğu olaylar arasın
da kendisine özgü bir sorun biçiminde beliren nazik 
bir konuda açıklamalar yapmak üzere değerli zama
nınızı alıyorum. Bu sorunu kendi sorunum olarak ge
tirmediğim açıktır. Benim kişisel haysiyetim ve terbi
yem, bana ilişkin olarak, Parlamento dışında oluşan 
bir konuyu huzurlarınıza getirerek zamanınızı alma
ma müsaade etmez. Ancak, Türk toplumunun tüm 
haklarına ilişkin olan bir olay karşısında bulunuyo
ruz. Böylesine nazik bir konuda ortaya çıkabilecek 
sorunların, hele tutarsız ve hedefi belli olmaz biçimde 
basında yer almasındaki sakatlığı da gözönünde tu
tarak, gerçeklerin kamuoyuna Millet Meclisi önünde, 
Millet Meclisinin kürsüsünden açıklanmasında gerek
lilik ve yararlılık gördüm. 

Sayın üyeler, 31 Ocak tarihinde İstanbul'da bü
yük bir gazetede, «C. H. P. çevrelerinde şaşkınlık 
yaratan olay» başlığı altında, Cumhuriyet Halk Par
tili Bakan Kayra'nın imzaladığı kontrat yüzünden, 

96 S. Sayılı basmayazı 30 . 1 . 1975 tarihli 33 ncü 
Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 3 adet açık 
oylamamız vardır. 

Gündem dışı konuşmalar yapılırken bu açık oyla
maların, kupalar sıralar arasında dolaştırılmak sure
tiyle yapılması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler lütfen işaret etsinler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılacak ve sonra 
kürsüye konacaktır. 

Norveç gemisinin Ege'deki kıta sahanlığında araştır
ma yapamadığı hakkında bir haber çıktı. Aynı ga
zetede benim tarafımdan, «bu geminin Ege'de arama 
yapmak için kiralandığı» şeklinde tekzip yer aldı ve 
üçüncü bir haber de, Atina menşeli ve Guardian Ga
zetesinden naklen geliyordu ve birinci haberi teyid 
ediyordu; yani, Norveç gemisinin Ege'de araştırma 
yapma yetkisi olmadığına dairdi. Bu arada Sayın 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı bir açıklama yapa
rak, kontratta «İhtilaflı Sular» şeklinde bir kayıt 
olmadığını ve geminin, Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının göstereceği bütün denizlerde araştırma 
yapma durumunda bulunduğunu açıkladı. Dünkü 
gazetede, Guardian Gazetesinden gelen, Atina men
şeli olan ve Türkiye menşeli olan birinci haberlerin 
tekrarı mahiyetinde bir haber daha yayınlandı; bu, 
belki eskimiş bir haberdir. 

Saym üyeler, gerçeği size, iç ve dış politika me
selelerine karıştırmaksızın, objektif biçimde, olduğu 
gibi anlatmak ihtiyacını duyuyorum. Ecevit Hüküme
tinin, ilk aylarında, üzerine eğildiği meselelerden bi
risi, Ege'de Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında petrol 
aramaları konusu olmuştur. Bu sırada, daha evvet 
getirilmiş olan bir gemi Marmara ve Karadeniz'de 
araştırmalar yapmakla birlikte, Ege'de araştırma yap
mayı reddetmişti, bu bir Amerikan gemisi idi, böy
lece kaldı. Biz konuya çeşitli yönlerden eğildik, bi
rincisi şudur : Ruhsatları değiştirdik. Daha önce ka
bul edilmiş «meydana» hattı yerine, «kıta sahanlığı» 
esasını kabul ettik ve ruhsatları buna göre verdik. İkin
ci nokta olarak, Çandarlı gemisini Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğının işbirliği ile hazırladık, mütehassıslarını bindir
dik ve Çandarlı gemisi Ege'de ilk başlangıç araştır
malarını yaptı. Üçüncü olarak, satın alınacak malze
melerle bir başka gemiyi bu şekildeki araştırmaları 

V. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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gereği şekilde yapabilecek şekilde teçhiz etmek yo
luna gittik; bunun için Çarşamba gemisi seçildi, bu 
konudaki çalışmaların şu anda ne safhada olduğunu 
ben bilmiyorum. 

Üçüncü girişimimiz : İskandinav ülkeleri ile gö
rüşme oldu; Norveçten Karen Brova ve Longva ad
lı iki gemi tedarik edildi. Bunlar Kasım ve Aralık 
aylarında Türkiye'ye gelecekler ve Ege Denizine gi
rerek araştırma yapacaklardı Programları da buna 
göre hazırlanmıştı. Bu gemilere yabancı bir devlet 
tarafından hasmane bir hareket yapıldığı takdirde, 
uğranılacak ziyanı ödemeyi, Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı da anlaşmaya koymuştur. 

Bu görüşmeler sırasında Yunanistan Hükümeti, 
Norveç Hükümeti üzerinde baskı yaptı ve gemilerin 
gönderilmemesini istedi. Norveç Hükümeti, bunun ti
carî bir muamele olduğunu söyledi ve bu baskıyı red
detti. 

Konu bu dönemde Hükümet tarafından dikkatle 
ve özenle ele alındı; geminin, programı mucibince, 
Ege'deki kıta sahanlığında araştırma yapması kabul 
edildi. Hükümet içinde alman bu karar Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bildirildi; benim im
zamla, 13 Kasım 1974 tarihinde Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığına gemiye emir verilmesi hakkında 
talimat verildi. 

Şüphesiz bütün bunlar dosyalarda, arşivlerde mev
cuttur. 

BAŞKAN — Sayın Kayra, bir dakikanız kalmış
tır efendim. 

CAHİT KAYRA (Devamla) — Türkiye Petrolle
ri Anonim Ortaklığı ile Şirket arasındaki mukaveleye 
gelince : Bu mukavelenin 1 nci maddesi çok sarihtir; 
Şirket tarafından gösterilecek bütün denizlerde bu 
gemi gereken araştırmaları yapacaktır. 

Esasen böyle bir şey olmasa idi, Hükümetin, ken
di karasularında yapacağı çalışmalar için kararname 
çıkarması, hasmane hareket olursa tazminat ödemesi 
gibi hükümlere lüzum yoktu. Bunun manası açıktır; 
Yunanistan Hükümeti, Ege sularında Türkiye'nin ara
ma yapmasını önlemeye çalışmaktadır. Bundan baş
ka hiçbir mana yoktur. Bütün bunlara rağmen hiç 
kimsenin kuşkusu olmasın ki, Türkiye'nin Ege Deni
zinde yapacağı araştırmaları engelleyecek, hukuksal 
ya da maddesel bir faktör yoktur, olamaz. 

Yabancıların haksız çıkarlarını, dayanağı olmayan 
savlarla ve neşriyatla gerçekleştiremeyeceklerini bütün 
dünyanın bilmesi ve artık anlaması lâzımdır. Bu ko

nudaki bütün tedbirler de alınmıştır. Sayın arkadaş
larım bu konuda emin ve güvenli olsunlar. 

BAŞKAN — Sayın Kayra, cümlenizi bağlayınız 
efendim. 

CAHİT KAYRA (Devamla) — Son cümlemi söy
lüyorum Sayın Bakan. Siz parlamenterlere ve Türk 
kamuoyuna Meclis kürsüsünden bunu, hiçbir kuşkuya 
yer bırakmaksızın açıklamayı görevimin, sorumluluğu
mun gereği saydım. 

Zamanınızı bunun için aldım, saygılarımı sunarım. 
(C. H .P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kayra. 
BAŞBAKAN SADİ IRMAK (C. Senatosu Cum

hurbaşkanınca S. Ü.) — Hükümet namına cevap ve
receğiz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

ERHAN IŞIL — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; 

Vaktinizi almamak için gayet kısa maruzatta bu
lunacağım. Biraz önce, Ankara Milletvekili Sayın Cahit 
Kayra tarafından ileri sürülen hususlara kısaca deği
neceğim. 

Bir gazetede gerçekten, Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığınca kiralanmış olan geminin Ege Denizine 
çıkamayacağına dair bazı kayıtlar bulunduğu ileri sürül
müş idi. Bu durum üzerine ben sözleşmeyi madde 
madde, teker teker inceledim. 

Sözleşmenin 1 nci maddesi, «Araştırmaların Tanı
mı» başlığını taşımaktadır. Sözleşme yanımdadır, 
1 nci madde açıkça şunu belirtmektedir : 

«Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca gösteri
lecek her yerde geminin araştırma yapması gerekli
dir.» Mukavelenin diğer tarafı, bunu yükümlülük ola
rak kabul etmiştir. Sözleşmenin hiçbir maddesi (teker 
teker tarandığında) «ihtilaflı denizler» veya bu ma
naya gelebilecek herhangi bir ima veya kaydı ihtiva 
etmemektedir. 

Atina mahreçli olarak verilen bu haberin Türk 
kamuoyunda yanlış izlenimler uyandırmaması için 
keyfiyeti tavzih etmeyi gerekli g'Jrdüm. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

2. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Sabrı Dört-
kol'un, Türkiye'ye yapılmakta olan Amerikan aske
rî yardımının kesilmesi hakkında gündem dışı ko
nuşması ve Dışişleri Bakanı Melih Esenbel'in ceva
bı. 
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BAŞKAN —r- Türkiye'ye yapılmakta olan Ame
rikan askerî yardımının kesilmesi konusunda gün
dem dışı konuşmak üzere, buyurun Sayın Sabri Rört-
kol. 

MEHMET SABRİ DÖRTKOL (Nevşehir) — 
Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 

NATO ittifakında müttefikimiz, ikili anlaşmalar
la dostumuz Amerika Birleşik Devletleri'nin Senato 
ve Temsilciler Meclisi, NATO ittifakının ve ikili an
laşmaların icabı olarak Türkiye'ye yapılması gereken 
yardımın, kesilmesine, tek taraflı olarak karar vermiş 
bulunmaktadır. 

Aslında, kamuoyunu heyecana getirdiği sanılan 
bu karar, milletimizi çok önemli bir karar arefesine 
getirmiş bulunmaktadır. Biz, Türk Milleti ve onun 
şerefli Parlamentosu olarak alacağımız karar ve ta
kınacağımız tavırla, günlerdir Amerika Birleşik Dev
letleri'nin kamuoyunu ve Parlamentosunu işgal eden, 
«Türkiye'ye yapılan askerî yardımın kesilmesi» me
selesinin pek de önemli bir karar olmadığını göster
mek mecburiyetindeyiz. Hem öyle göstermeliyiz ki, 
Birinci Cihan Harbi'nde Çanakkale açıklarından yüz-
geri eden İngiliz, Fransız donanmalarının çaresizliği
ni ve onun ardından, istiklâl Savaşı'mızda azgın Yu
nan ordularının düştükleri perişanlığı; tarih, milleti
mizin dostluğunu takdirdeki ölçüyü şaşırmış dostları
mıza hatırlatsın. 

Muhterem milletvekilleri, öyle anlaşılıyor ki, Ame
rika Birleşik Devletleri; Türk Milletinin, Birleşmiş 
Milletler ideali uğruna, sulhan muhafazası uğruna, 
Ortadoğu'da statükonun muhafazası uğruna göster
diği bu çabaların yabancısıdır ve Amerika Birleşik 
Devletleri, Kıbrıs konusunda Türk Milletinin göster
diği sabır ve iyi niyeti, «fazilet» dediğimiz ölçünün 
dışında, kendi hesaplarına göre değerlendirmek hata
sına düşmüştür. 

Amerika Birleşik Devletleri aleyhine türlü göste
riler düzenleyen, «go home» naraları atan, «Elçiye 
zeval yoktur» kaidesini bile pervasızca çiğneyerek 
Amerika Birleşik Devletleri elçisini öldüren azgın 
Rum canilerine yardım elini uzatan, dostluklarını fe
da edecek bir nevi davranış içindeki Amerika Birleşik 
Devletleri Senatosu mensupları için, Birleşmiş Mil
letler ideali, bölgede sulhan muhafazası için azamî 
fedakârlık, silâhın en son çare olduğuna dair hü-
kümetlerimizce her an ve her fırsatta tekrarlanan be
yanlar ve bunların hepsinin üstünde dostluk, sadakat 
ve vefa mefhumları, bugün için, inceliğine idrakleri
nin erişemeyeceği yüksekliktedir. 

Bize öyle geliyor ki, 20 nci asrın süper devleti 
olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri'nin yasa
ma organları, küçük ve yanlış hesap sahiplerinin te
sirleriyle "çok yanlış ve zararlı bir yola girmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, şu noktanın herkesçe 
bilinmesinde ve ilânında fayda vardır ki, anlaşmalar 
gereğince memleketimize yapılması icap eden yardı
mın kesilmesi, bizleri Kıbrıs davamızdan döndürecek 
sebep ve saik olamaz ve olmayacaktır. Ancak, dost
larımızın yanlış hesap içinde bulunmaları bize üzüntü 
verir. Çünkü, bir dostumuzun, akıl ve kiyasetin hâ
kim olması gereken politikasına, her zaman aklın hâ
kim olmasını istemek dostluğun icabıdır. Büyük dev
letlerin, küçük hesaplar peşine düştükleri andan iti
baren dünya siyaset sahnesinden silinmeye başladığı, 
tarihin verdiği derslerin en kesinidir. 

Amerika Birleşik Devletleri hesabına Türk Mille
tinin üzüntüsü ancak bunun içindir. Türk Milleti her 
güçlüğü tarihi boyunca nasıl yenmesini bilmişse, dost
larımızın davranışından doğan bu güçlüğün de üste
sinden gelecektir. 

Şu nokta ehemmiyetlidir ki, bu ve buna benzer 
meselelerde Türk milletinin dostları belli oluyor ve
ya olacak diye bir tetkik zihniyetinden uzak olalım. 
Her dostumuzun dostluk nişanesinde en az böyle dav
ranışlar olacağını bilerek, ekonomimizi, dostlarımızın 
ekonomik düzenlerine bağlı olmaktan çıkaralım. Bu 
arada millî harp sanayiimizi süratle geliştirmenin saik 
ve imkânlarını araştıralım. Amerika Birleşik Devlet
leri Senatosunun bu tutum ve davranışını bu yönden 
kıymetlendirmek mecburiyetindeyiz. 

Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla selâmlarım. 
(M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dörtkol. 
Dışişleri Bakanı Sayın Melih Esenbel, buyurunuz. 
DIŞİŞLERİ BAKANI MELİH ESENBEL — Sa

yın Başkan, sayın üyeler; 
Sayın Sabri Dörtkol'un ifade ettikleri sözlere ge

nel hatlarıyle Hükümetimiz de iştirak etmektedir. 
Hassasiyetlerinin, Yüce Meclisçe de paylaşıldığından 
kuşkumuz yoktur. 

Yardımın kesilmesi kararı, bildiğiniz gibi, bir
kaç ay evvel alınmıştır; fakat şimdiye kadar tatbika
tı durdulumuş idi. Son defa Amerika Hükümetinin 
eskiden de olduğu gibi, başta Cumhurbaşkanı ve 
Hariciye Vekili olmak üzere, sarf ettiği gayretler bir 
netice vermemiş görünüyor. Ancak şunu da ifade ede
bilirim ki, bu ay içinde yeni gayretler sarf edilecek 
ve tekrar yardımın işlemesi için bir çare bulunaca-. 
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ğı hususunda kuvvetli sayılabilecek emareler de 
mevcuttur. 

Yardımın bu şekilde Kıbrıs meselesiyle irtibatlı 
olarak durdurulması, hiç şüphesiz ki kabul edilebilecek 
bir tutum değildir. Bunu, dün kuvvetli olarak Sa
yın Başbakanımız, Hükümet adına bir deklerasyonda 
ifade etmişlerdir. 

Birinci mahzuru, evvelâ Türkiye'nin ve NATO'nun 
savunmasına yapacağı tesirdir. 

İkincisi de, böyle bir yersiz politikayla Kıbrıs so
runu üzerinde bir tesir icra etmek gibi yola sapılmış 
olmasıdır ki, tamamiyle aksi netice vereceği de mu
hakkaktır. 

Bu da Hükümet deklerasyonunda sarahaten ifade 
edilmiştir. 

Tabiatıyle Türkiye Hükümeti böyle bir durum 
karşısında tedbirsiz değildir; tedbirleri vardır ve bun
ların neler olduğu da dünkü deklerasyonumuzda ifa
de edilmiştir. Çünkü bu yardım değildir; daha doğ
rusu karşılıklı yardımlaşma programıdır. Bir tarafın 
kendi katkısını azaltması halinde yardımlaşmadan bek
lenen neticeler istihsal edilemez. O takdirde, öbür ta
raf da kendi durumunu, bu vaziyetin yeni unsurla
rını gözönünde bulundurarak, ona göre ayarlamak 
mecburiyetinde kalacaktır. Bunu da açıklıkla ifade 
etmişizdir ve resmen de bu akşam Amerika Büyük
elçisine bu tutumumuz bir notayla ifade edilecektir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

3. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, Türk 
Silâhlı Kuvvetleri personeli yan ödemeleri hakkında 
gündem dışı konuşması ve Millî Savunma Bakanı 
îlhami Sancar'ın cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Vehbi Meşhur, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri personeli hakkında çıkarılan yan ödeme
lerle ilgili gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Vehbi Meşhur. 
VEHBÎ MEŞHUR (Amasya) — Muhterem Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Günlerden beri muhterem kamuoyunu ve muhte

rem basınımızı meşgul eden ve Silâhlı Kuvvetlerimi
zin bazı mensuplarını tedirgin eden askerî personelin 
yan ödemelerine temas. etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Bakanlar Kurulunun 23 
Aralık 1975 günlü ve 7/9207 sayılı kararlarıyle, Türk 
Silâhlı Kuvvetleri personeline ait yan ödeme miktar
ları 31 Aralıkta ilân edilmiştir. Bu karar, assubaylar-
da hoşnutsuzluk uyandırmıştır. Özellikle, assubay aile
leri tepkilerini kamuoyuna duyurmuştur. Burada yan 
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ödemelerin azlığı ya da çokluğu üzerinde durmayaca* 
ğım gibi, hoşnutsuzluğun tepkileri üzerinde de dur
mayacağım. Bu konuda önem verdiğim husus, yan 
ödemede adaletin gözetilmemiş olmasıdır. 

Değerli milletvekilleri, Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununda, subay ve assubay aylıkları tes
pit edilirken, assubaylık, subaylıktan sonra gelen per
sonel olarak kabul edilmemiştir. Daha açık bir de
yimle; aylık göstergesinde, orgeneralden asteğmene 
kadarki rütbelerin aylıkları belirtildikten sonra, as-
subayların aylıkları, asteğmen aylığından daha aşa
ğıda tayin edilmiş değildir. Aksine, assubaylarm ay
lıkları, binbaşının aylığına aşağı yukarı eşit olan bir 
seviyede başlatılmış ve bu suretle daha aşağı rütbe
lere doğru kademelendirilmiştir. 

Yan ödemelerde ise bu esasa uyulmamıştır. Assu
baylarm hizmet süreleri ve rütbeleri ne olursa olsun, 
yan ödemeleri asteğmenden daha aşağı seviyede tes
pit olunmuştur. Kıdemli bir başçavuş, bir binbaşı ka
dar aylık alırken, yan ödemede asteğmenden daha 
aşağıda bırakılmıştır. Diğer assubay rütbeleri için, 
yan ödeme seviyeleri daha düşüktür. Üstelik aynı yan 
ödemeden ellerine geçen miktar, vergi uygulanması 
dolayısıyle önemli ölçüde azalmaktadır. Bu durum, 
aylıklar ve yan ödemeler arasında uyumsuzluk doğur
muş ve adaletsiz bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Yan 
ödemeler, hizmetin esasına ve sosyal adalet gerekle
rine uygun olmalıdır. Bu esaslara göre; kıdemli baş
çavuşların yan ödemeleri, binbaşılarınla ile eşit ol
malı, uzatmalı çavuşunki, asteğmeninkine yakın ha
le getirilmeli ve öteki assubay rütbelerinin yan öde
meleri bu iki sınır içine yerleştirilmelidir. 

Misal olarak veriyorum : 
Kıdemli başçavuş; iş güçlüğü 350, iş riski 75, top

lam puan 425; başçavuş; iş güçlüğü 325, iş riski 75, 
toplam puan 400; kıdemli üsçavuş; iş güçlüğü 300, 
iş riski 50, toplam puan 350; üsçavuş; iş güçlüğü 275, 
iş riski 50, toplam puan 325; kıdemli çavuş; iş güç
lüğü 250, iş riski 50, toplam puan 300; jandarma uz
man çavuş; iş güçlüğü 225, iş riski 50, toplam puan 
275 üzerinden tespit edilirse sosyal adaletin uygulana
cağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Meşhur, sözlerinizi bağlayın 
efendim. 

VEHBÎ MEŞHUR (Devamla) — Tamamlıyorum 
efendim. 

Yan ödeme kararnamesinin, istifa etmiş bir Ba
kanlar Kurulu tarafından çıkarılması üzerinde tartış
maya girmek istemiyorum; ancak mademki böyle bir 
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Hükümet, Türk Silâhlı Kuvvetleri personelinin yan 
ödemelerini tespite kendilerini yetkili görmüştür, öy
le ise, assubaylara yaptığı adaletsiz işlemi de düzelt
melidir. Hiç olmazsa, assubayların aylıklarındaki se
viye gözönünde bulundurularak, yan ödemelerde sos
yal adaleti sağlamalı ve Silâhlı Kuvvetler mensupla
rında bir eziklik doğmasını derhal önlemelidir. 

Sayın Hükümetin ilgisini bekler, Yüce Meclise 
saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Meşhur. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎLHAMİ SAN-

CAR (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

Bir müddettir bu konu basınımızda ve çeşitli yer
lerde görüşülmekte ve çeşitli akisler bırakmaktadır. 

Aslında bu çalkantı, Personel Kanunu ve ondan 
sonra gelen yan ödemelerle birlikte başlamış; maaş 
düzeninde anarşik bir hal meydana gelmiştir. Bun
ların içinde, «Assubaydı, subaydı» diye tefrik yap
maya mahal yok. Maaş düzeninin baştan aşağı dü
zenlenmeye muhtaç olduğu kanaatini ifade etmek 
lâzım. 

Vehbi Meşhur arkadaşımın beyanına müteşekki
rim; içinde bulunduğumuz şartlar içindeki özel 
üslubuna bilhassa teşekkür etmek isterim. 

Subay, assubay, uzman çavuş ve uzman jandarma 
çavuşlarına iş güçlüğü, iş riski zamlarını yeniden dü
zenleyen 23 . 12 . 1974 gün 7/9207 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararının yürürlüğe girmesinden sonra Türk 
Silâhlı Kuvvetlerinde görevli bir kısım assubaylar, 
(çoğunlukla hava assubayları) maaş derecelerine te
kabül eden subaylardan az iş güçlüğü ve iş riski zam
mı aldıklarını ileri sürerek, görevlerine bir ilâ iki gün 
gelmemek suretiyle, direnmeye geçmişlerdir ve eşleri 
de (Merzifon, Ankara, ve sair) 20 - 30 yerde bu 
türlü direnmeyi halka mal etmeye çalışmışlardır. 

Bunların taşıdıkları pankartları görseniz, üzülür
sünüz ve yakinen tanıdığınız assubaylar varsa, onları 
da ayıplarsınız. 

Toplu halde göreve gelmemek Askerî Ceza Ka
nununun 70 nci maddesini ihlâl ettiğinden, göreve 
gelmeyen assubaylar hakkında askerî savcılarca ^adlî 
soruşturma açılmış, assubayların nümayiş yapan eş
leri de, yine Askerî Ceza Kanununun 95 nci madde
sine göre takibata uğramışlardır. 

Bu reaksiyon ve takibat sonunda, yine devamlı 
basma izahat verdiğim halde, maksatlı tahrik ve ya
yınlar, hatta el ilânları dahi piyasaya sürülmüş ve 

bazı partilerin gençlik kollarından olduğunu dahi id
dia eden antetli kâğıtlarla (ki o partileri tenzih ede
rim) bu marifetleri göstermişlerdir ve bu assubay 
hanımlarını sokaklara döktükten sonra, onların za
bıtayla uzaklaştırılmasına sebep olmuşlardır. 

Ne yapılır? Askerî Ceza Kanunu takibatı yanın
da ayrıca disiplin takibatını da kanun emreder. Me
selâ; Kara Kuvvetlerinden 30, Havadan 41, Denizden 
3, toplam 74 assubay emeklilik işlemine sicillen tabî 
tutulmuştur. Sicil nizamnamesi aşikârdır ve bu ka
rarlar kaziyei muhkeme değildir, bunlar için de kaza 
yolları açıktır. 

Tutuklu olanlara gelince; bunda da ölçüsüz, en
dazesiz rakamlar ifade edilmiştir. Bunların şüyuu-
nun nerelere hizmet edeceğini takdir edersinizi ama 
mecburum Türkiye Büyük Millet Meclisi huzunrun-
da, hakikati anlamaları için resmî rakamları ifadeye. 

Tutuklu olan assubay, Hava Kuvvetlerinden 630 
kişidir. Her an bir tecavüze mâruz, 3 ilâ 5 dakika 
sonra havada olması lâzımgelen uçağı terk edip gi
den insana yapılan muameledir bu; 630 assubay. 

Assubay eşlerinden Urfa'da 12 kişi takibata uğ
ramış, tevkif edilmiş; tahliye edilmiş; 1 kişi buluna
mıyor. 

Topyekûn soruşturma açılanlara gelince : Hava 
Kuvvetlerinde 2 266 kişidir, Kara Kuvvetlerinde 30 
assubaydır ve hepsiaçığa alınmıştır. 

Askerî Ceza Kanunu hükümleri, İç Hizmet Ka
nunu hükümleri ne ise o; ifrattan ve tefritten uzak; 
Ordunun bütünlüğünü ve disiplinini koruma mak-
sadiyle bu ölçüler içinde tatbikat görmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, 657 sayılı Kanunu değişti
ren 1327 sayılı Kanunun 71 nci maddesiyle, Devlet 
memurlarına; hayat ve sağlık için tehlike veya çalış
ma şartları bakımından güçlük arz eden veya nor
malin üstünde gayret sarfını gerektiren veya eleman 
temininde müşkülat çekilen görevler için iş güçlüğü, 
iş riski ve teminindeki güçlük zamları ödenir. Bu 
zamların miktarı ve hangi memurlara verileceği; mes
lek nitelikleri, çalışma şartları, hizmet durumlarında 
güçlük bulunması ve benzer hususlar nazara alınmak 
suretiyle tespit edilir. 

Ayrıca, uygulama, ilgili kuruluşların görüşü alına
rak, Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi Baş
kanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle dü
zenlenir ve böyle yapılmıştır. Hangi görevler için ne 
miktar iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zam
ları ödeneği her yıl bütçe kanunları ile gösterilir. Ek
sik olur, fazla olur; her yıl bütçe kanunuyla (yapılan 
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müracaatlar ve incelemelere göre) hata tashih edilir. 
Yol kapanmış değildir. 

926 sayılı Kanunu değiştiren 1323 sayılı Kanunun 
ek 3 ncü maddesiyle de, Silâhlı Kuvvetler Personeli 
için, sadece iş güçlüğü ve iş riski zamlarının verilme
si öngörülmüştür. Hangi görevler için, ne miktarda 
iş güçlüğü ve iş riski zammı ödeneceği her yıl bütçe 
kanunlarıyle gösterilir. Uygulama, Millî Savunma, 
İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca hazırlanacak bir 
yönetmelikle düzenlenir. Devlet memurlarına bu ka
nunun gereğince yapılacak yan ödemelere ilişkin Ka
rarname 5 . 8 . 1 9 7 2 tarihinde, Silâhlı Kuvvetlere 
ait yan ödemelerin ödenmesine ilişkin Kararname de 
14 Eylül 1972 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Silâhlı 
Kuvvetlerimiz, görev, yetki ve sorumluluk bakımın
dan. bünyesel bir bütünlüğe sahiptir. Bu bakımdan iş 
riski ve iş güçlüğü gibi zamlar ancak hiyerarşik bir 
düzen içerisinde dengeleştirilmektedir. 

Bu nedenle Silâhlı Kuvvetler mensuplarına verilen 
iş riski ve iş güçlüğü zamları, subay ve assubayların 
görev, yetki ve sorumlulukları dikkate alınmak sure
tiyle hazırlanmıştır. Hiç şüphesiz ki bir tabur komu
tanının görev, yetki ve sorumlulukları, bir assubayın 
görev, yetki ve sorunlarıyle bir tutulamıyacaktır. gö
rev, yetki ve sorumlulukların hiyerarşik düzen içe
risindeki dengesi de rütbelere göre ayarlanacaktır. Ge
rek 657 sayılı Kanunu değiştiren 1327, gerekse 926 
sayılı Kanunu değiştiren 1323 sayılı kanunların lâfız 
ve ruhlarında da maaş, hizmet süresi, öğrenim duru
mu gibi faktörler dikkate alınmamıştır. 

31 Mayıs 1974 tarihinde yürürlüğe konulan 12 
sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile tüm devlet 
memurlarının yan ödemelerinin günün ekonomik şart
larının gerektirdiği düzeye çıkartılması öngörülmüş 
ve 5 . 8 . 1974 gün ve 7/7862 sayılı Kararname ile 
de, 1 Haziran 1974 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere yeniden düzenlenmiştir. 

Devlet memurlarının yan ödemeleri yeniden dü
zenlenip, 1 Haziran 1974 tarihinden geçerli olarak yü
rürlüğe konulduktan sonra da, bu kararnameye pa
ralel olarak Türk Silâhlı Kuvvetleri personeli için 
yan ödemeler de yeniden düzenlenmiş ve bir tasan 
teklifi, 9 . 10 . 1974 tarihinde Maliye Bakanlığına 
verilmiştir. Maliye Bakanlığı, Hükümetin istifasından 
sonra- Meclislerde hükümet programlarının okunma
sı ve bütçe hazırlığı gibi önemli görevleri nedeniyle 
Millî Savunma Bakanlığı yetkililerince yapılan yazılı, 
sözlü açıklamalardan sonra incelemesini yapmış, ce
vabını, 19 . 12 . 1974 tarihinde bildirmiştir. Ve uy

gun görüşü aynen şöyledir : «Silâhlı Kuvvetlerin hiz
met koşulları ve görev özellikleri ve kendi iç denge
sine göre değişen ek puanların yer alması yoluyle ger
çekleştirilmesi uygun görülmüştür.»1 

Böylece hazırlanarak yürürlüğe konulan kararna
me, esas itibariyle tüm personelin görev, yetki ve so-
rumluluklarını gözönünde bulundurmaktadır. 

Diğer taraftan bu kararname ile özellikle teknik 
ve sağlık personeline ağırlık verilmiştir. Ayrıca, ba
kım, onarım, tamir ve işletme hizmetlerinde görevli 
olarak fiilen çalışan subay ve assubaylara teknisyen 
puanı verilmesi de öngörülmüştür. 

Bu durumu belgeleyen ödemelerden biraz sonra 
bazı misaller vereceğim. Bu kararnamenin hazırlan
masında parti programları değil, Devletin kanunları 
gözönünde tutulmuştur. Bilindiği üzere kanunlar, tü
zükler ve yönetmeliklerin, devlet hayatında değişen 
yaşam şartları, ekonomik, politik, sosyal koşullardaki 
gelişmelere paralel olarak yeniden gözden geçirilmesi, 
düzenlenmesi zorunludur. Bu nedenle bu kararname
nin de yeniden gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi 
olanağının henüz ve her zaman mevcut olduğunu bil
hassa işaret etmek isterim. 

Aziz arkadaşlarım, çeşitli rakamlarla sizleri yor
mamak için, bu kararnameden doğan fark rakamla
rını ifade etmekle iktifa edeceğim. Bu farklar, öde
necek kimselerin karargâhta, kıtada olduğuna göre 
değişiktir. Meselâ orgenerallerin hepsi aynı farkı al
mamaktadırlar. Genelkurmay Başkanı (bazı basının 
dediği gibi) 9 - 10 bin değil 2 990 lira almaktadır. 
Ondan sonraki orgeneraller 2 400 ve 1 700, korge
neraller 1 500 küsur, tümgeneraller 1 000 küsur, tuğ
generaller 1 000 küsur, albaylar 1 000 küsur, yar
baylar 900'den 1 100 küsura kadar, binbaşılar 800 
küsurdan 1 061'e kadar, yüzbaşılar 900'den 1 075'e 
kadar (Tabiî küçük rakamlar karargâhta, büyük ra
kamlar kıtadadır.), üsteğmenler 770'den 982'ye ka
dar, teğmenler 739'dan 893'e kadardır, asteğmenler 
629'dan 831'e kadar. 

Şimdi assubay başçavuşlara gelince : Karargâhta, 
çalışanlar 566 lira 95 kuruş, bu yeni kararname ile 
zam almaktadır. Kıtada çalışanlar 569 lira 45 kuruş 
zam almaktadır. Assubay çavuşlar asgarî 516, azamî 
526 lira 10 kuruş fark almaktadır. Takdir edersiniz 
ki, bu farklarla beraber bu sınıf assubayların maaş
ları 2 000'in üstündedir. 

Bugün beş yıl üniversite okumuş adam dahi bu 
parayı birdenbire alamamaktadır. Bunların içinde lise 
muadili olduklarını kabul edersek, birkaç yıl kurstan 
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sonra meslekte bu rütbeleri alarak vazife almaktadır
lar; ama hiçbir zaman onları küçük gördüğüme ham
letmeyin, devamlı artan fiyat ve hayat şartlarının 
ağırlığı onları bu yükün altında bulundurmaktadır. 

Bu yükün altında bulunduranlara da, kanunlar yol 
göstermiştir. Hepiniz askerlik yaptınız. îçhizmet Ka
nununun 27 nci maddesi; «şikâyet, söz veya yazı ile 
en yakın amire yapılır» diyor. Eğer bu amirden şikâ
yet olunacaksa, bir derece üstündeki amire yapılır ve 
bunun gibi her şikâyet edilen amir geçilir. Şikâyetler 
sözle yapılır, bir zabıtla tespit edilir. 

Biz şimdiye kadar yazılı hiçbir şikâyete, şifahî 
hiçbir müracaata muhatap olmadık. Yalnız boyumuz 
yüksekliğinde yığılan, altında hepinizi rencide edecek 
cümleler bulunan ve potansiyel güçlerinden bahseden 
tehditkâr ifadeler olan ve «37 assubayın imzası bun

da vardır» denilen, okunmaz bir çizgi ve benzeri şey
lerle karşı karşıya bulunmaktayız. Kanun şikâyet yo
lunu gösterirken, onlar bu yolu tutmaktadırlar. Keza 
28 nci madde, «Toplu olarak şikâyet yasaktır. Bir 
veya aynı hadise birden fazla şahısların şikâyetine se
bep veya mevzu olursa bunların her biri ayrı ayrı ve 
yalnız başına şikâyet hakkını kullanabilirler.» der. 
Hepsinin ceza müeyyideleri de mevcuttur. Askerî Ce
za Kanununun 84, 95, 148 ve diğer maddeleri, bun
ları tamamlayıcı hükümler olarak ortadadır. Yapılan 
hiçbir haksızlık yoktur ve ifade edilen her rakam 
hatalıdır. Resmî evraka müstenit arz ettiğim rakam
lar hakikatin ta kendisidir. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, gündeme geçiyoruz. 

B) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — Danışma Kurulunun, Gündemin «Seçim» 
kısmında yer alan, Anayasa Mahkemesinde açık bu
lunan 1 asıl üyelik için yapılacak seçimin 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısının bitimine kadar ertelenmesi
ne dair önergesi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisi vardır, oku
tuyorum-

Danışma Kurulu önerisi 
No. 31 
Millet Meclisi gündeminin seçim kısmında yer 

alan, Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 
üyelik için yapılacak seçimin, 1975 yılı Bütçe kanunu 

tasarılarının bitimine kadar ertelenmesi önerilmiştir. 
*C. H. P. Grupu 

Kemal Güven Başkanvekili 
Millet Meclisi Başkanı Selçuk Erverdi 

A. P. Grupu M. S. P. Grupu 
Başkanvekili Başkanvekili Y. 

Ali Naili Erdem Oğuzhan Asiltürk 
D. P. Grupu C. G. P. Grupu 
Başkanvekili Başkanvekili 

Hasan Korkmazcan Talât Oğuz 
BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini oylarını

za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Fındık randımanının ve Fiskobirlik yöneti
minin aksaklıklarının tespiti ve üretici haklarının ko
runması için gerekli tedbirlerin alınması amacıyle ku
rulan Araştırma Komisyonunun çalışma süresinin iki 
ay daha uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tez
keresi. (10/7, 3/333) 

BAŞKAN — Bir Araştırma Komisyon Başkanlı
ğı tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz ve 9 

arkadaşının, fındık randımanının ve Fiskobirlik yö
netiminin aksaklıklarının tespiti ve üretici haklarının 
korunması için gerekli tedbirlerin alınması amacıyle, 
Anayasanın 88 ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca, Genel Kurulun 30 . 4 . 1974 ta

rihli 69 ncu Birleşiminde kurulmuş bulunan 10/7 No. 
lu Araştırma Komisyonunun 20 . 8 . 1974 tarihinde 
sona eren müddetinin, yeniden karar tarihinden iti
baren 2 ay uzatılması hususunu emir ve müsaadeleri
nize arz ederim. 

Saygılarımla. 
10/7 No. lu Araştırma 
Komisyonu Başkanı 
Trabzon Milletvekili 

Âdil Ali Cinel 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — Sa
yın Başkan, Araştırma Komisyonu Başkanlığı tez
keresi üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehinde mi, aleyhinde mi? 
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MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — Aley
hinde Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — Sa

yın arkadaşlarım, bundan 20 gün evvelki oturumda 
da aynı şekilde, Araştırma Komisyonu Başkanlığı 
önerge vermişti ve ben önergenin aleyhinde bulun
muştum, şimdi de aleyhinde bulunuyorum. 

Konu son derece önemlidir ve 4 milyon fındık 
üreticisinin ahnterini şu veya bu istikamette kullanan 
kötü yöneticilere karşı, bir tutumun hedefe varması 
konusudur. Araştırma Komisyonu, kurulduktan son
ra Ankara dışında araştırmalar yaptı, Giresun'a gi
derek burada araştırmalarını tamamladı. Araştırmala
rını tamamladıktan sonra, Yüce Meclisin vermiş ol
duğu süre içerisinde raporunu hazırlayıp veremedi. 
Şimdi iki aylık süre isteniyor. Bu süre fazladır ar
kadaşlarım. 

Devleti yöneten Hükümetimiz güvenoyu alama
mıştır. Hükümet istikrarsızlığı bunalım şeklinde de
vam etmektedir. Yarın seçime gitme ihtimalimiz var
dır. Seçime gidildiği zaman Araştırma Komisyonu 
ortadan kalkacak ve bütün önergeler ile kanun tasa
rı ve teklifleri kadük olacaktır. 

Araştırma önergesinin esprisi Anket - Parlamen
ter sistemdir. Araştırma Komisyonu, yapmış olduğu 
tetkikler ve incelemelerle raporunu hazırlayacak, Hü
kümete verecek; Hükümete, alınacak tedbirler hak
kında ışık tutacaktır. Benim Komisyondan istirha
mım, süreyi iki ay olarak istememesidir. Sadece bir 
rapor yazılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, araştırma önergesi verildiği 
zaman Köy İşleri Bakanı Sayın Mustafa Ok, derhal 
meselenin ehemmiyetiyle mütenasip şekilde üzerine 
yürümüş ve idarî tasarruflarını, davranışlarını müs
pet istikamette kullanarak, 4 milyon fındık üretici
sini sevindirmiş ve ümitlendirmişti. 

Şimdi istirhamımı tekrar arz ediyorum. Bir rapor 
yazılacaktır, bu itibarla, sürenin 1 ay olmasını arz 
ediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çilesiz. 
TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Sayın Baş

kanım, Komisyon adına çok kısa maruzatta buluna
cağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, 

Bundan önceki oturumlarda, komisyonumuz nor
mal süresi içinde görevini tamamlayıp, raporunu Mec
lise takdim edemediği için ek süre istemişti, önerge 
sahibinin o zaman da muhalefeti üzerine, komisyona 
ek süre verilmemişti. Şimdi hukuken bir sakat du
rum var. Süre verilmeyince komisyonumuz şu anda 
«yok» duruma düşmüştür. Bir ek süre verilecek ki, 
komisyon yeniden hukukî varlığını kazansın ve bu 
süre içinde raporunu hazırlayıp Yüce Meclise takdim 
etsin. 

Sayın önerge sahibi bir aylık bir süreden bahsedi
yor. Bir önerge vermediğine göre, şifahî istem üzeri
ne komisyon başkanının hazırladığı ve Yüce Meclise 
sunduğu iki aylık süre isteminin aksi mümkün olama
yacaktır. O itibarla Yüce Meclisin iki aylık süreyi ko
misyona lütfetmesini istirham ediyorum. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akalın. Usul 
bakımından önerge üzerine ayrıca bir önerge verilme
si mümükün değildir. Komisyon, ancak bunu bir aya 
indirerek teklif yapabilirse, o teklifi oylayabiliriz. 
Binaenaleyh, tezkereyi şimdi oylarınıza sunuyorum. 
Komisyonun istemiş olduğu iki aylık süreyi kabul 
edenler.. Kabul Etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

2 — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlının, 
gündemin 61, 113 ve 65 nci sıralarında bulunan sözlü 
sorularının yazılı soruya çevrilmesine dair önergesi. 
(6/97, 6/101, 6/156, 4/50) 

BAŞKAN — Sözlü soruların yazılıya çevrilmesine 
ait önergeler vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa, 
Gündemin 61, 113 ve 65 nsi sıralarında bulunan 

sözlü soruların yazılı şekle çevrilmesini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3— İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, gündemin 

35, 36 ve 62 nci sıralarında bulunan sözlü sorularının 
yazılı soruya çevrilmesine dair önergesi. (6/69, 6/70, 
6/98, 4/51) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5 . 2 . 1975 tarihli gündemin 35, 36 ve 62 nci sıra 
numaralarındaki sözlü sorularımın yazılıya çevrile
rek, alâkalı Bakanlıkça cevaplandırılmasını ve gere
ken işlemin yapılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. İçel 
Rasim Gürsoy 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4 •— Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'in, gün

demin 91 nci sırasında bulunan sözlü sorusunun ya
zılı soruya çevrilmesine dair önergesi. (6/127, 4/49) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

5 . 2 . 1975 günlü gündemin 91 nci sırasında yer 
alan sözlü sorumun yazılıya çevrilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. Giresun 
Orhan Yılmaz 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
5 — Balıkesir Milletvekili İbrahim Behram Eker' 

in Gündemin 102 nci sırasında bulunan sözlü sorusu

nun yazılı soruya çevrilmesine dair önergesi. (6/138, 
4/52) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin sözlü soruları bölümünün 102 nci sıra
sında yer alan İçişleri Bakanlığından 6/138 sıra sayılı 
sözlü sorumun yazılı soruya çevrilmesini saygılarımla 
arz ederim. 

Balıkesir 
İbrahim Behram Eker 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına 
Grup Başkanvekilleri Mardin Milletvekili Talât Oğuz 
ile Kayseri Milletvekili Mehmet Altmışyedioğlu'nun 
Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve hayvan
cılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuşması için 
gerekli kanunî ve idarî tedbirleri tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/9) 

BAŞKAN — Gündemimize göre; hayvancılığın 
geliştirilmesini sağlamak ve hayvancılıkla geçinen 
yurttaşların refaha kavuşması için gerekli kanunî ve 
idarî tedbirleri tespit etmek için bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergenin görüşülmesine baş
lıyoruz. Bu konuda 15 . 5 . 1974 tarihli ve 75 nci 
Birleşimde Hükümet aranmış ve bir kereye mahsus 
olmak üzere konu ertelenmişti. 

Lütfen Hükümet yerini alsın. 
Önergeyi okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Millî servetlerimiz arasında, çok üstün bir yeri 

olduğu halde hayvancılık yılların ihmaline uğramış
tır. Bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolunun ser
vet kaynağını teşkil eden hayvancılığımız, bütün uyar
malara rağmen bir çıkmazın içindedir. 

1. Genel olarak hayvan üreticisi hayvanına iç 
pazar bulamamakta ve malını değerlendirmekte bü
yük zorluk çekmektedir. İyi etütlere ve gerçeklere 
dayanmadan, dış pazar imkânları da hayvan üretici
si için kapatılmıştır. Bu bakımlardan; evvelemirde 
pazarlamayı yani, müstahsilden (üreticiden) tüketici

ye kadar olan ameliyeyi halletmek şarttır. Bugün 
üreticiden tüketiciye kadar hayvan beş - altı el değiş
tirmektedir. Bunun sonunda üreticiye yetişen değer 
°/o 40'tır. Yapılan hesaplara göre beş - altı el değiş
tirdiği için, en sonunda üreticiye yetişen değer % 100 
üzerinden % 40 tır. Diğer ülkelerde ise üreticiye ula
şan değer % 60 - 79 arasında bulunmaktadır. 

Hayvancılığa gerekli önemi vermenin zamanı ge
lip geçmektedir. Bugünkü haliyle dahi millî gelirimi
zin % 15,5 nu teşkil etmektedir. Hayvancılığımız Tür
kiye'nin gerçeklerine, ilmî kurallara uygun olarak ele 
alındığı takdirde petrol kadar kıymetli bir tabiî ser
vet kaynağı olacaktır. 

Hayvan sayısında, dünyada ön sıralarda yer aldı
ğımız halde hayvan ürünlerinde ise tamamen bunun 
aksine en gerilerde sıra almaktayız. 

2. Hayvan neslini ıslah, yem problemi, hayvan 
ürünlerinin değer fiyatına satılması, hayvancılık ko
nusunda öğretime önem verilmesi ve bu sektördeki 
kredi imkânlarının gerçekçi şekilde ele alınması ha
linde kısa sürede hayvancılığımız büyük mesafe 
katedecektir. 

3. — Değişik ülkelerden bazı misaller vermek ge
rekirse; bir koligram kasaplık sığır eti değeri ile 7 - 10 
kilo arasında buğday, 7 - 1 0 kilo arasında arpa, keza 
7 - 1 1 kilo arasında yulaf, 7 - 1 2 kilo arasında mısır, 
9 - 1 1 kilo arasında kepek alınabildiği halde, bizde 
ise, 1 kilogram sığır etinin fiyatı ile ancak bu rakam
ların yarısı civarında bahsi geçen ürünler alınabilmek
tedir. Görülüyor ki, yem fiyatları çok yüksek olup, 
hayvan fiyatları ile yem fiyatları arasında büyük den
gesizlik vardır. Bu dengesizliğin giderilmesi şarttır. 
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4. Hayvancılığın geliştirilmesi için bir taban fi
yat politikasına da şiddetle ihtiyaç vardır. Bu ba
kımdan Et ve Balık Kurumu tesislerinin, kombinala
rın bilhassa geliştirilmesi ve ihtiyaca kâfi hale geti
rilmesi ihmal edilmemelidir. Diğer önemli bir tedbir 
olarak da park ve pazar yerleri kurmak gerekmekte
dir. Bu meyanda hayvancılığımızın teşviki ve geliş
mesi için 1580 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin, 
narh ile ilgili hükmünün değiştirilmesi şarttır. 

5. Nüfusumuz arttıkça önem kazanan beslen
me problemimizin çözülmesi de hayvancılığın hızla 
gelişmesine bağlıdır. 

Hayvan ve hayvan ürünleri ihracı, Türkiye'nin ik
tisadî gelişmesinde başlıca engeli teşkil eden döviz kıt
lığını azaltma yolunda önemli faydalar sağlayacak
tır. Bugün Danimarka'nın ihracatının % 50 sini hay
vancılık teşkil etmektedir. Fert başına millî gelirden 
düşen hisse 18 bin liradır. Danimarka gibi bir ülkede 
ihracatın % 50 sini hayvancılık teşkil ettikten son
ra, Türkiye gibi bir ülkenin bu sektörden gereği gibi 
istifade edememesi maalesef acı bir gerçektir. 

Çeşitli ülkelerde hayvancılık gelirlerinin tarım 
gelirleri içindeki yeri % 60 ilâ % 85 arasında değiş
tiği halde, Türkiye'de bu oran % 34 ilâ % 35 tir. 
Keza bu ülkelerde bir sığırın 200 ilâ 250 kilo et ve
rirken bizde 85 ilâ 90 kilo vermektedir. Birçok yön
leri ile bu misalleri çoğaltma mümkündür. 

Türkiye hayvancılığının bugünkü haline, gelece
ğine ışık tutmak; hayvancılıkla geçinen yurt bölge
lerinin ve milyonlarca yurttaşın refaha kavuşması için 
alınması gerekli kanunî ve idarî tedbirleri tespit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis Araştırması açılmasını saygılarımla arz ve tek
lif ederim. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına 
Van Milletvekili 

Salih Yıldız 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet Meclisi 
Grupu Başkanvekili 

Siirt Milletvekili 
M. Nebil Oktay 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Sayın Başkan, oku
nan eski önerge. Yeni bir önerge göndermiştik, isim
ler ve imzalar ona göre tashih edilsin. 

BAŞKAN — Ek önergeyi de okutuyorum efen
dim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi gündemine gelen, hayvancılığın ge

liştirilmesini sağlamak ve hayvancılıkla geçinen yurt
taşlarımızın refaha kavuşması için gerekli idarî ted
birleri tespit etmek üzere verilmiş olan Meclis Araş
tırma önergesini imzalayan Mehmet Nebil Oktay, 
Partimizden istifa etmek suretiyle ayrılmış, diğer im
za sahibi Van Milletvekili Mehmet Salih Yıldız da 
Bakan olduğundan, bunların yerine bu önergeyi biz
ler grup adına tekabbül ediyoruz. 

Gereğini rica eder, saygılar sunarız. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu Başkanvekil-
leri. 

Kayseri Mardin 
Mehmet Altmışyedioğlu Talât Oğuz 

BAŞKAN — Efendim, tüzüğümüze göre Meclis 
araştırması yapılıp yapılmaması hususunda Hüküme
te, siyasî parti gruplarına ve önerge sahiplerinden bi
risine sırasıyle söz verilecektir. 

Hükümet ve gruplar 20'şer dakika, önerge sahibi 
de 10 dakika oimak üzere konuşma süresi sınırlandı
rılmıştır. 

Söz isteklerini yazdırmış olanları okutuyorum. 
Hükümet söz istiyor mu bu hususta efendim? 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

REŞAT AKTAN — İstiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
REŞAT AKTAN — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

Türkiye'de hayvancılığın bugünkü durumunu ve 
geleceğini incelemek, hayvancılıkla geçinen yurttaş
larımızın refahlarını artırmak için, alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyle bir Meclis araştırma
sı yapılmasına dair Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru
pu adına sunulan önerge hakkında, Hükümet görüşü
nü arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Hayvancılığın, Türkiye ekonomisi ve sosyal ha
yatı bakımından taşıdığı önem üzerinde ne kadar 
durulsa yeridir. Gerçekten, ekonomimizin temel sek
törü olmakta devam eden tarımın en büyük bir dalı 
bulunan hayvansal üretim, özellikle bazı bölgelerimiz 
için daha hayatî bir durum kazanmakta, milyonlarca 
yurttaşımızın başlıca, hatta tek geçim ve istihdam 
kaynağını teşkil etmektedir. Durum böyle olmasına 
rağmen, hayvancılık alt sektörünün tarım sektörüne 
katkısı, kendisinden beklenen ve umulan ve diğer 
ülkelerde erişilen seviyenin çok altında kalmakta, 
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bu pay, zaman içinde bir artış göstermek şurada 
dursun, hatta hafifçe gerilemektedir. Düşündürücü 
olduğu kadar, üzücü de olan böyle bir sonucun elde 
edilmesinde Türkiye'nin büyük kısmında tabiat şart
larının bitkisel üretime daha elverişli ve yatkın bu
lunması, hayvancılığın geleneksel ve ilkel mera ye
tiştiriciliğine dayanması, bu alt sektörün öneminin 
kamu yönetimince her zaman takdir edilerek, kendi
sine iktisadî politikada lâyık olduğu yerin verilememe
si, konunun pek çeşitli yönlerinin ve sorunlarının bu
lunması, biyoloji kanunlarına göre oluşan hayvansal 
üretimin mahiyeti icabı olarak, bu alanda alınacak 
tedbirlerin uzun zamanda uygulanabilmesi gibi, bir
çok haklı sebepleri vardır. 

Ülkemizde, hayvancılığın büyük bir potansiyele 
sahip olduğu muhakkaktır. Bu potansiyelin geliştiril
mesi için, özellikle son yıllarda çabalar sarfedilmek-
te, hayvancılığın sorunlarına çözüm yolları buluna
rak, ekonomimiz içindeki yerini almasına çalışılmak
tadır. Bu yöndeki ilke ve tedbirler Beş Yıllık Plan 
hedeflerine uygun olarak yıllık programlarda yer al
maktadır. Hareket noktasını bu ilke ve tedbirlerden 
alan hayvancılık politikamızın esasları şöyledir : 

Ekonomik değerleri düşük nevi ve ırklar yerine, 
değerleri yüksek ve daha verimli bir hayvan varlığı 
yetiştirmek üzere, gerekli ıslah çalışmalarını yürüt
mek; 

Hayvancılığın ilkel bünyesini, hayvansal üretimi 
geliştirecek olan hayvancılık işletmeleri şeklinde ıs
lah etmek; 

Yem yetersizliğinin giderilmesi yönünde çalışma
lar yapmak; 

Hayvancılık kredilerini yeterli ve hayvansal üre
tim lehine dengeli bir duruma getirmek; 

Pazarlama ve değerlendirme müesseseleri kur
mak, aynı zamanda pazarlama hizmet ve fonksiyon
larını düzenlemek; 

Canlı hayvan ve hayvansal ürün üretiminin ge
lişmesinde fiyat politikasını etkili bir araç olarak dü
zenlemek; 

Hayvan hastaltklarıyle savaş işini projelere da
yalı şekilde ele alarak etkin bir duruma getirmek; 

Hafyvansal ürünlerin muayene ve kontrol hizmet
lerini daha etkin bir şekilde yürütmek; 

Nihayet, eğitim ve yayın çalışmalarını hizmetin 
gerektirdiği ölçüde düzenlemek. 

Bu politikanın uygulanmasında bazı önemli güç
lüklerle karşılaşılmaktadır. Bunların başhcaîarı şöy
lece özetlenebilir : 

Hayvancılık sektörüne, hizmetin değişik kuruluş
lar tarafından götürülmesi, koordinasyon güçlükleri 
ve hizmetin dağılmasına sebep olmaktadır. Problem
lerin çözümlenebilmesi için hizmetlerin daha etkin 
bir sevk ve idare altında yürütülmesi yararlı görül
mektedir. 

Tarım kredileri içerisinde yer alan hayvancılık 
kredileri, bu sektördeki ihtiyaca cevap verecek mik
tarda bulunmamaktadır. Bunun, hayvancılığın millî 
gelirdeki katkısına paralel olarak ve bu sektördeki 
üretimi destekleyecek, teşvik edecek hacim ve seviye
ye çıkarılması faydalı görülmektedir. 

Hayvancılık sektörü için, 5 yıllık planlar ve buna 
bağlı olarak yıllık programlarda öngörülen yatırım
lar, bu sektördeki gerekli gelişmeyi sağlayacak sevi
yede olmamaktadır. 

Hayvancılıkta, altyapıların tamamlanmasına ve 
projeye dayalı hizmetlerin görülmesine dönük, bu 
yatırımların yeterli seviyeye çıkarılması gereklidir. 

Hayvancılıkta temel sorun, birim başına verimin 
düşük olmasıdır. Ortalama sığır karkas ağırlığının 
90 Kg., inek başına ortalama süt veriminin 700 Kg.. 
oluşu bunun açık örnekleridir. Bu sektördeki bütün 
çalışmalar, birim başına verimin, dolayısıyle hayvan
cılıkta topla müretimin artırılmasına dönüktür. An
cak, verim düşüklüğü, çeşitli faktörlerin etkisiyle olu
şan bir neticedir. 

Kaba ve kesif yem üretimindeki yetersizlik, pa
zarlama ve değerlendirme tesislerindeki noksanlıklar 
ve eğitim yetersizliği, başlıca çevresel faktörler ola
rak verim düşüklüğünün sebepleri arasında bulun
maktadır. 

Pazarlama sorunlarının çözümlenmesi için, hay
van park ve pazarları kurularak faaliyete geçirilmiş, 
hayvansal ürünler için taban fiyatları tespiti çalışma
ları yapılmış, ete taban fiyatı konulmuştur. 

Bütün bu yapılan çalışmalara ve alman tedbirlere 
rağmen, hayvancılığımızın beklenilen düzeye ulaştı
ğını, hatta \ıla§ma yönünde bulunduğunu iddia et
mek ve önergede öne sürülen birçok hususlara ka
tılmamak mümkün değildir. 

İşte bu nedenle, memleketimiz hayvancılığının 
halihazır durumuyla, geleceğine ışıık tutacağı ve bil
hassa geçimini hayvancılığa bağlamış milyonlarca va-
tanadşın refaha kavuşmasına yardımcı olabileceği 
temennisi ve ümidi içinde ve tamamen iyi niyetle ve
rilmiş olduğuna emin bulunduğumuz bu araştırma 
önergesine Hükümet olarak, Yüksek Meclisin iltifat 
buyurmasını istirham ediyoruz. 

Saygılarımı sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 

Talât Oğuz, buyurunuz efendim. 
C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ (Mar

din) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; gru-
pumun görüşlerini arz etmeden evvel Yüce Meclise 
saygılar sunarım. 

Bir memleketin, bir ülkenin sosyal ve iktisadî 
yönden kalkınması, kendi bünyesi içinde takip edeceği 
politikaya bağlıdır. 

Bazı ülkeler politikalarını sanayie dayamak sure
tiyle bir kalkınma hamlesine girmiş bulunmaktadır
lar. Bir kısım ülkeler kalkınma politikalarını hayvan
cılığa dayandırmak suretiyle gerekli tedbirleri ittihaz 
ederler. Bir kısım ülkeler, meselâ Orta Doğu ülkeleri 
kalkınma politikalarını, iktisadî politikalarını yeraltı 
servetlerine, petrole dayamak suretiyle sosyal ve ik
tisadî sahada gerekli tedbirleri almaya yönelirler. 

Anayasamızın 41 nci maddesi, devletin sosyal ve 
iktisadî sahada ülkenin kalkınması için gerekli olan 
her türlü tedbirleri almasını öngörmüştür. 

Hayvancılık bir ülkenin kalkınmasında, bir ülke
nin sosyal ve iktisadî hayatının temelinin atılmasında, 
ileriye dönük politikasının tayin edilmesi bakımından 
katkısını inkâr etmek doğru değildir. 

Bugün Türkiye'de hayvancılık sorunu millî serve
timizin temelini teşkil etmektedir. Ayrıca, hayvancı
lık politikasına, ziraî politika ve sanayi politikası da 
katkıda bulunduğu takdirde, ülkenin gelişmemesi için 
hiç bir sebep yoktur. 

Türkiye'de, memnuniyetle ifade etmek isterim ki, 
56 milyon küçük ve büyük baş hayvan mevcuttur. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyonkarahisar) — 76 
milyondur. 

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Sayın Mutlu, Ta
rım Bakanlığından almış olduğum resmî istatistiklere 
göre, Veteriner İşleri Genel Müdürünün bize vermiş 
olduğu bilgiye göre 56 milyon olarak tespit etmiş 
bulunuyoruz. 

Bunun 10 milyoıiu Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgesindedir. Şu halde, hayvancılık yönünden, hay
vancılık sayısı itibariyle dünya milletleri arasında ön 
sırayı aldığımız halde, verim itibariyle, hayvancılık 
verimi itibariyle maalesef düşük bir seviyede bulun
mamızın, ülke olarak, millet olarak bize hüzün ve 
üzüntü vermesi gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, hayvancılık sorununun 
Türkiye'nin gelişmesine hizmet edebilmesi yönünden, 
Anayasanın 88 nci ve İçtüzüğün 102 ve müteakip 

maddelerine dayanılarak Yüce Parlamentonun huzu
runa gelmiş bulunuyoruz. 

Hayvancılık sorunlarını muhtelif yönden tetkik 
ve mütalâa etmek icabeder. Evvelemirde altyapı hiz
metleri üzerinde fikir yürütmek gerekir. Altyapı hiz
metlerinden sonra kredi sorunu mevcuttur; kredi so
runundan sonra yem sorunu mevcuttur; yem soru
nundan sonra da, hayvan sahipleri üzerinde katkıda 
bulunan ve hayvancılığın gelişmesine en çok hizmet 
eden pazarlama sorunu ve en son sorun da veteriner 
teşkilâtı ile ilgili meselelerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; bir ülkenin kalkınma
sında, sosyal ve iktisadî hamlelerinde her şeyden ev
vel altyapı hizmetlerine kıymet vermek icabeder. Bir 
ülkenin altyapı hizmetleri halledilmediği takdirde o 
ülkeye, iktisadî ve sosyal sahada hamle yapıyor na
zariyle bakmaya imkân yoktur. 

Altyapı hizmetlerini eğitim ve öğretim sorunu ola
rak ve ayrıca sulama hizmetleri olarak mütalâa etmek 
icabeder. Bundan başka, köy yollariyle ilgili bilhas
sa hayvanların kesif olarak bulunmuş olduğu köy
lerde ve mera yollariyle ilişki kurmak gerekmekte
dir ve yarıca hayvan sanayiine dayanan yatırımların 
noksan olması ve yeterli derecede olmaması gibi hu
susları kapsamaktadır. 

Hayvancılığın gelişmesi, her şeyden evvel eğitim 
ve öğretime bağlıdır. Her şeyin bir ilmi olduğu gibi, 
hayvancüığında bir ilmi mevcuttur. Bugün Danimar
ka gibi bir ülke memleketin gerçeklerine ve ilme da
yanan bir politika takip ettiği için, ihracatının ı% 50' 
sini hayvancılıkla karşılamaktadır. 

SAS Hava yolları Şirketinin gelirlerinden % 50, 
% 60'nı hayvancılıktan elde edilen gelirler teşkil et
mektedir. Bu bakımdan, bir memleketin ihracatı it
halâtından fazla olduğu takdirde, ithalâtla ihracat 
arasında denge ve muvazene kurulduğu takdirde o 
ülkenin bütçesinde yarar mevcuttur ve millî gelirin 
meydana gelmesinde büyük bir tesir icra edeceği izah
tan varestedir. 

Pazarlama sorunu çok önemli bir sorundur. Bu
nu hayvancılık işleriyle meşgul olan arkadaşlarım 
çok daha iyi bilirler. Pazarlamadan murat; üretici
den tüketiciye, müstahsilden müstehlike kadar olan 
aşamayı ve safhayı ihtiva eder. Pazarlamada ideal 
gaye; müstahsilin hayvanını aracıya kaptırmadan, 
mutavassıta vermeden, doğrudan doğruya müstehli
kin bulunduğu yere götürmesi ve o imkânları haiz ol-
duuğ takdirde, hayvancılıktan elde edilen gelirin 
kendisine yararlı olmasıdır. Eğer üretici kendi malı-" 
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nı tüketiciye aracı olmadan veya aracı kullanmak 
suretiyle götürdüğü takdirde, 5 000 lira elde edeceği 
halde 3 000 - 4 000 liralık bir kıymet elde eder ki, 
bu değerle hayvan bedelinin % 40 - % 50'sini bulma
ya imkân ve ihtimal yoktur. Bu bakımdan pazarla
ma sorunu üzerinde ilme ve gerçeklere dayanmak su
retiyle durmak gerekmektedir. Bunun çok önemli ko
şulları mevcuttur ve konunun hallinde fayda ummak
tayız. 

Muhterem arkadaşlarım, hayvanlarla ilgili ola
rak da yem sorunu çok mühimdir. Bugün Türkiye'de 
hayvancılıkla ilgili yem, doğanın koşullarına bağlı 
bulunmaktadır. Tabiatın koşullan müsait olduğu 
takdirde Türkiye'de gerekli yem temin edilecektir. 
Ama, tabiatın koşulları müsait olmadığı takdirde, 
hayvan sahiplerine gerekli olanakların tanınması ge
rekmektedir. 

Bugün Türkiye'de mera ihtilâflarının devam et
mesi ve bilhassa hayvan yemleri için kullanılan me
raların günbegün tahrip edilmesi, meraları düzene 
sokacak Türkiye'de bir nizamın kurulmaması; maa
lesef, hayvan sahiplerini tedirgin etmekte ve hay
van sahiplerine istikbale muzaf, telâfisi gayri müm
kün zararlara müeddî kılmaktadır. Bu bakımdan yem 
sorununu Hükümetin destekleme politikası ile, hay
van sahiplerine tanınacak olanaklarla halledilmesi 
gerektiği kanısını taşımaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, yem sorununa gelince, 
şunu esefle ifade etmek isterim ki, 1974 ve 1973'ü 
takibeden dönemlerde bir tek hayvan başına dü
şen kredi iki ve ikibuçuk lira arasındadır. Bugün sa
manın kilosu 250, 280 kuruştur. Bir hayvan başına 
2 - 2,5 lira bir kredinin tanınması ile bir imkânın 
yaratılmaması karşısında hayvan sahiplerinin ne şe
kilde, ne kötü şartlar altında hayvanlarını besle
meye mecbur olduklarını Yüce Parlamentonun tak
dirine bırakıyorum. Kredi olanakları şartlara uygun 
olarak tespit edilmeli ve hayvan sahiplerine zama
nında, mevsime uygun bir şekilde gönderilme ola
nakları yaratılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, hayvanlar için bugün 
Türkiye'de tespit edilen bir taban fiyatı politikası 
mevcut değildir. Bugün pamuğa, tütüne ve hububat 
ürünlerine tanınan taban fiyatı politikasının, hay
vanlara ve hayvan ürünlerine de tanınması zarure
tine inanmaktayız ve o inancı taşımaktayız. Bugün 
bütün dünyada gerek hayvanlara ve gerekse hayvan 
ürünlerine gerekli daha evvelce bir taban fiyatı tes
pit edilmiştir ve piyasaya arz edilmeden evvel bu 

taban fiyat politikası ilân edilmiştir. Türkiye'de de 
bu uygulamaya geçilmesini temenni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, veteriner teşkilâtı ve bu 
teşkilâtın çalışması için gerekli olan araç ve gereçler 
yeterli miktarda değildir. Hayvancılığın bulunduğu 
bölgelere vasıflı, kaliteli eleman gönderilmemektedir. 
Vasıflı ve kaliteli elemanların gönderilmemesi, ge
rekli araç ve gereçlerden yoksun bulunması, zama
nında ilâçların, biyolojik tedbirlerin alınmaması hal
lerinde hayvan sahipleri telâfisi gayri mümkün zarar
lara duçar olmaktadırlar. Hayvan sahiplerinin hay
vanlarının ürünlerini değerlendirebilmeleri için, mut
lak surette veteriner teşkilâtı ile ilgili olanakların ar
tırılması ve gerekli koşulların, şartların hazırlanması 
zaruretine inanmaktayız. 

Doğu ve Güneydoğu Anadoluda oturan hayvan 
sahipleri her yıl gerek Irak'tan, gerekse Suriye'den gel
mesi muhtemel bulunan şap hastalığı ile karşı kar
şıya bulunmaktadırlar. Şap hastalığı ile gerekli ted
birler bugüne kadar alınmamıştır ve ilkel koşullara 
bağlı olarak alınma cihetine gidilmiştir. Bu durumun 
üzerinde hassasiyetle durulmasını grup adına istir
ham etmekteyiz. 

Hayvancılığın, Türkiye'nin sosyal ve iktisadî ha
yatındaki katkısı nazarı itibara alınarak; Anayasanın 
88 nci ve İçtüzüğün 102 ve 103 ncü maddeleri gere
ğince Meclis Araştırma önergemize iltifat Duyurul
masını istirham eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Açık oylama işlemi devam etmektedir. Oylarını 

kullanmayan sayın' üyelerin oylarını kullanmalarını 
rica ederim. 

Adalet Partisi Grupu adına Kars Milletvekili Sayın 
Cemil Ünal, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA CEMİL ÜNAL (Kars) — 
Muhterem Başkan, sayın milletvekilleri; 

Türkiye'nin yapısı, hayvancılığımıza en müsait 
şartlar taşımaktadır. Buna rağmen hayvancılıkla uğ
raşan milyonlarca Anadolu halkı, bu hayvancılık
tan istifade etme imkânından mahrum bırakılmış
tır. Geçimini tamamiyle hayvancılığa bağlayan Do
ğu Anadolu halkı, maalesef imkânsızlıklar nedeniyle 
geçim temin etme yönünden büyük bir müşkülât içe
risindedirler. 

Şimdi bizdeki hayvancılıkla, ileri memleketlerde
ki hayvancılığın mukayesesi bakımından birkaç ra
kam vermek istiyorum. İleri memleketlerde tarım içe
risinde hayvancılığın rolü ne kadar büyükse, o mera-

I lekette hayvancılık o kadar ileri gitmiş demektir. Me-



M. Meclisi B : 35 5 . 2 . 1975 O : 1 

selâ: Almanya'da tarım sektörü içerisinde hayvan
cılığın payı % 70, Lüksemburg'da % 76, irlanda'da 
% 77, Hollanda'da % 68, Belçika'da % 65*tir. Tür
kiye'de ise tarım sektörü içerisinde hayvancılığın pa
yı, ileri memleketlerdeki bu gelişmenin ancak üçte 
biri kadardır, % 24 gibi gülünç bir rakam arz etmek
tedir. Tarım sektörü içerisinde hayvancılığın bu ka
dar küçük yer işgal etmesi, elbette ki Türkiye'de hay
vancılığın gelişmiş olduğunu iddia etmek imkânını or
tadan kaldırmaktadır. 

Şimdi, yine hayvancılığımızı engelleyen bazı fak
törleri ortaya koymak istiyorum. 

1950 yılından sonra Türkiye'de makineli ziraate 
geçilmiştir. Bundan dolayı kültür arazisi genişlemiş, 
meralar tahrip edilmiş, hayvan sayısı meraların kaldıra
mayacağı şekilde artmıştır. 1950 yılında 38 milyon 
hektar olan çayır ve mera arazisi, 1967 yılında 21 mil
yon hektara inmiştir. Yani 17 senede 17 milyon hektar 
çayır ve mera arazisi tamamiyle kültür arazisi haline 
getirilmiş veyahut da meralıktan tamamiyle çıkmıştır. 
Diğer taraftan, % 50 oranında yarıya inen mera ara
zileri ise, bütün köylerimizde olduğu gibi Türkiye'nin 
büyük yerlerinde de en verimsiz, kullanılmaya elve
rişli olmayan taşlık araziler ise çayır ve mera arazisi 
olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Hayvancılığın engellenmesinde diğer bir faktör de, 
bilhassa yem sıkıntısıdır. Türkiye'de bilhassa tane yem
ler, vatandaşın bir ihtiyacı olarak kullanıldığından, 
maalesef, bu tane yemlerin hayvancılığa ayrılması 
mümkün olmadığından, Türkiye'de 8 - 10 milyon gibi 
büyük bir miktar hayvan maalesef bugün açlıkla 
karşı karşıyadır. 

Diğer taraftan, hayvancılığımıza verilmeyen önem
den dolayı, Türkiye'de hayvan başından elde edilen 
gerek et verimi, gerekse süt verimi çok gülünç bir 
miktar arz etmektedir. Hatta, Türkiye'deki hayvan
cılık öyle bir duruma gelmiştir ki, buna «süs hayvan
cılığı» demek de bir nebze yerinde olur. Bugün, bil
hassa ileri memleketlerde, meselâ Batı Almanya'da 
sığırın kasaplık karkas ağırlığı 270 kilo, Holanda'da 
272 kilo, İsviçre'de 267 kilo, İngiltere'de 255 kilo, 
Amerika'da ise 278 kilodur; yani, ortalama 260 kilo 
oranındadır. Bizde, bu rakam ise ancak bunların üçte 
biri oranında yani, 89 ile 90 kilo arasında değişmek
tedir. 

Şimdi elbette ki, hayvan verimi düşük olan bir 
memlekette, hayvancılıkla uğraşan Türk köylüsünün 
karnının doyması mümkün değildir. Ancak, Türkiye' 
de hayvancılığın geliştirilmesinde bazı faktörleri bil

hassa Devlet vatandaşa imkân nispetinde sağlamak 
mecburiyetindedir. Biraz evvel burada konuşan muh
terem hatiplerimizin de belirttiği gibi, Türkiye'de hay
van başına 4 ile 6 lira arasında bir kredi düşmekte
dir. Bu kadar az bir krediyle Türkiye'de hayvancılığın 
gelişmesini beklemek elbettedik hayal olur. 

Bunun yanında ,süt verimi de et verimi gibi mut
lak surette hiç denecek kadar azdır. Diğer memle
ketlerde senede hayvan başına 4 bin litre süt alınır
ken, bizde,'senedeki süt verimi ancak 500 litre kadar
dır. Halbuki, İsrail'de bir koyundan günlük 6 kilo süt 
almak imkânı varken; İsrail'deki bir koyundan alı
nan süt miktarını dahi, biz Türkiye'de maalesef bü
yükbaş bir hayvandan alma imkânına sahip değiliz. 
Kültür ırkı inekler beslemek suretiyle 6 milyon süt 
almamız mümkünken, bugünkü yerli ırklarımızın 15 
milyonundan bu kadar sütü ancak alma imkânına sa
hibiz. Yani, hiç olmazsa 9 milyon baş büyükbaş hay
vanı biz bedavadan yedirip, içiriyoruz. 

Türkiye için bunun yanında ikinci bir faktör; hay
van et fiyatlarının tamamiyle yerine, rayına oturma
mış olmasıdır. Gerçi, bundan evvelki Hükümet, Sa
yın Ecevit Hükümeti, ziraî mahsûllerin birçoğuna 
olduğu gibi ete de taban fiyat uygulamayı ortaya 
koymuşlardı. Fakat, bilhassa Doğu Anadolu'yu ga
yet iyi bilenler görmüşlerdir ki, taban fiyat politikası 
hayvancılıkla uğraşan Türk çiftçisinin sonunu maale
sef getirmiştir. Taban fiyat politikasından zararlı çı
kan tek zümre, tep toplum, hayvancılıkla uğraşan 
vatandaş olmuştur. Kars'dan size bir misal vereyim : 
Kars'da - hemşerilerimiz burada ise gayet iyi bilirler -
kasapda etin kilosu maalesef 10 liraya düşmüştü. 

Demek ki, Türkiye'de alıcısı olmayan bir mala 
taban fiyat uygulamak, Türk köylüsünü hayvancılık
la uğraşan vatandaşı aldatmaktan başka bir fayda ge
tirmez. Nitekim, bu tip bir politika çok zamansız orta
ya atılmıştır. Meselâ, Doğu bölgelerinde bilhassa Ey
lül ayı döküm ayıdır, yani hayvanın pazara geldiği 
bir aydır. Ecevit Hükümeti tam bu ayda taban fiyat 
politikasını, ı«Hayvancılıkla uğraşan vatandaşı kalkın-
dırcağım» diye uygulamış ve zamansız oluşundan mü
tevellit de, hayvancılıkla uğraşan vatandaş elindeki 
hayvanını maalesef yok pahasına satmak mecburiye
tinde kalmıştır. 

Yine bunun haricinde, hayvancılığın gelişmeme
sinde büyük bir faktör de, süt veriminin değer fiyat
ta ortaya konulmamış olması ve kurulan süt fabrika
larının da arzulanan kapasite ile maalesef çalışmamış 
olmasıdır. Meselâ Kars'ta gayet iyi niyetlerle kuru-
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lan bir süt fabrikası olmasına rağmen, bu işletme 
büyük olduğundan, yan tesisleri tamamiyle meydana 
gelmemiş olduğundan, yarım kaldığından, kapasitesi
nin ancak 1/10'u nispetinde, 1/20'si nispetinde süt 
alabilmektedir. «Aracı» dediğimiz, «Tefeci» dediği
miz zümre ise bir sene evvelden vatandaşın huzuruna 
gitmekte, vatandaşın sütünü bir sene evvelden maale
sef, yok pahasına almaktadır. Elbette ki, devlet bun
ları görmektedir. 

Bu bakımdan, şayet hayvancılığın kalkınmasını is
tiyorsak, mutlak surette devletin elinin vatandaşın ya -
kasında değil, vatandaşın yanında olması icap eder. 

Et ve Balık Kurumuna verilen etlerin parası dahi 
bugün Devlet tarafından, maalesef ödenmemiştir. Sağ 
olsunlar, son kurulan Irmak Hükümeti zamanında Ma
liye Bakanlığından zorla 250, milyon lira gibi cüzî 
bir para alınabilmiş ve vatandaşların aylardan beri 
bekledikleri alacaklarının 1/10'i ancak bu para ile kar-
şıknabilmiştir. 

Demek ki, Devlet vatandaşa gerekli eli uzatmakta 
maalesef biraz soğuk davranmaktadır. Bu bakımdan, 
bu tip taban fiyat politikalarının Türkiye'deki hayvan
cılığın gelişmesine değil, bilhassa gerilemesine sebep 
olduğu düşüncesi içerisindeyiz. Sebebi de şu: (Daha 
evvelce bu kürsüden yine söylemiştik) Bugün Et ve 
Balık Kurumunun kapasitesi ancak 57 bin tondur. 
Türkiye'nin et tüketimi ise 890 bin tonun üzerinde
dir. O zaman da sormuştuk, «Siz taban fiyat uygulu
yorsunuz; Türk köylüsüne faydalı olacağı düşüncesi
ni ortaya atıyorsunuz; ama acaba alacağınız bu eti 
nereye koyacaksınız? 57 bin tonun dışında kalan 800 
bin ton eti nerede saklayacaksınız? Bu ne demir par
çasıdır, ne de odun parçasıdır. Bunun ne kaldırıp da 
bodruma atma imkânınız var, ne de başka bir yerde 
saklama imkânınız var». 

O halde, Türkiye'de şayet et taban fiyat politi
kası devam edecekse, onu şu anda durdurmak mecbu
riyeti hâsıl olmuştur. Ne zamana kadar?.. Et ve Balık 
Kurumunun kapasitesi Türkiye'nin et tüketimini kar
şılayabilecek bir kapasiteye çıkıncaya kadar. îşte 
ancak o zaman et taban fiyat politikası hayvancılıkla 
uğraşan vatandaşa fayda getirir. 

Size Kars'tan misal vereceğim: Kars'ta hayvan
cılıkla uğraşan tek bir adam dahi maalesef Et ve Ba
lık Kurumuna hayvan verememiştir. Aracılar Et ve 
Balık Kurumuna gelmişlerdir, her birisi yüzer kişinin 
ismini yazdırmışlardır (şu anda dahi 5 binin üzerinde 
insan maalesef kuyrukta beklemektedir), hakikî hay
van sahibi ise günlerce Et ve Balık Kurumunun önün-
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de hayvanını vermek için bekleme imkânına sahip 
olmadığından, kapıda bekleyen aracıya hayvanını de
ğer fiyatının çok altında vermek mecburiyetinde kal
mış ve et taban fiyat politikası ise Türkiye'de başka 
bir tip aracının ortaya çıkmasına vesile olmuştur. 

Yine Türkiye'de en büyük sıkıntı, biraz evvel be
lirttiğimiz gibi yemden gelmektedir. Yine, geçmiş Hü
kümetin yem mevzuunda büyük bir hatası olmuştur: 
21 Eylül'de bir kararname çıkarmışlar; bu kararname 
gereğince de, bilhassa Doğu Anadolu'ya, vagonlarla 
ucuz yem gitmesini temin etmişlerdir. Biz o zaman 
kendilerine dedik ki: «Bir kararname 21 Eylül'de 
çıkmaz. Bu kararname çıktığı zaman 20 gün içerisin
de ancak teşkilâta gider, olur Ekim'in 15'i; Ekimin'in 
15'inden sonra hayvancılıkla uğraşan vatandaş bu ka
rarnamede istifade edebilmek için bu defa başlar 
Yozgat'a, Kırşehir'e, Nevşehir'e, Eskişehir'e, Trakya' 
ya gidip saman aramaya. 20 gün de saman aramakla 
geçer, olur Kasım'ın 15'i. Samanı bulduktan sonra bir 
de vagon için sıra bekler; 20 gün de vagon sırası bek
lediği zaman Kars'ta, Doğu Anadolu'da kar bir met
re boyuna gelir ve ondan sonra bu hayvancılıkla uğ
raşan vatandaşa ucuz tarifeli vagonun faydası da ol
maz, en ufak şekilde bir fayda da getirmez». 

Maalesef, bu gibi aksaklıklara bilhassa hayvancı
lıkla uğraşan milyonlarca vatandaş duçar olmuştur, 
perişen olmuştur ve ellerindeki damızlık hayvanları 
dahi ellerinden çıkartmak mecburiyetinde kalmıştır. 
Şayet bundan sonra işbaşına gelecek hükümetler bil
hassa hayvancılıkla uğraşan vattandaşa elini uzatmadığı 
takdirde, gelecek sene kilosu 50 liraya dahi et bulun
mayacaktır. Türkiye'de bugün en ucuz nesne ettir, 
rakının da bir şişesi 20 lira, etin de bir kilosu 20 lira. 
Bu tip bir düşünce ile Türkiye'de hayvancılığın kal
kınmasını beklemek elbette ki hayal olur, o zavallı 
köylüyü aldatmaktan başka da bir işe yaramaz. 

Şimdi, bunun yanında bilhassa hayvancılığımızı 
perişan eden diğer bir unsur da, Türkiye'deki veteri
nerlerimizin az oluşudur. Elbette ki, veterinerlerimiz, 
sağlık memurlarımız canı gönülden hayvancılığın kal
kınmasına yardımcı olmaktadırlar; fakat gelin görün 
ki, 70 milyonun üzerinde bir hayvan varlığına sahip 
olan Türkiye'de ancak bin tane veteriner vardır. Her 
veterinere büyükbaş 24 bin, küçükbaş 126 bin tane 
hayvan düşmektedir. İkisini topladığımız zaman, Tür-' 
kiye'de bir veterinere düşen hayvan sayısı 160 binin 
üzerindedir. Bir sayın veterinerimiz bırakın iğne yap
mayı, parmağını göstererek Türkiye'de kendisine dü
şen hayvanları saymaya kalksa, bunu iki senede biti-
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remez. Hayvanı saymakla bitiremeyen bir veteriner 
kalkıp da Türkiye'de hayvancılığın gelişmesi yönün
de ne yapsın, imkânı ne olabilir? O halde, veteriner
lerimizin, hayvan sağlık memurlarımızın dışında yeni 
bir sağlık eğitim merkezi kurmak suretiyle Türk çift
çisini bu yönden eğitmek mecburiyetindesiniz. Yani, 
öyle bir düzen kuracağız ki, artık Türk köylüsü ica
bında aşı vurmayı, hayvana iğne yapmayı en az ve
teriner kadar, en az bir hayvan sağlık memuru kadar 
öğrenmek mecburiyetinde olsun. Türkiye'nin bilhassa 
jeopolitik durumu, hastalıkların gelişmesinde, yayıl
masında büyük bir rol oynamaktadır. En büyük şap 
hastalığı bize, bilhassa Doğu komşularımızdan geçer. 
Bilhassa hayvan kaçakçılığı sebebiyle, Doğu komşula
rımızdan bize, bizden onlara rahatlıkla hayvan gidip 
gelmektedir. O zaman, onlarda bulunan hayvan hasta
lıkları da bir anda bizim hayvanlara geçebilmekte ve 
maalesef derhal tedbir alma imkânı olmadığından, 
Türkiye'nin her tarafına da yayılabilmektedir. 

Şimdi, meselâ bizim Doğu Anadoluda .Kars'ta 
1969 yılında temeli atılmış, çatısı bitmiş, tamamıyle 
hizmete açılması icabeden bir Arpaçay Sağlık Okulu 
vardır. Bu Arpaçay Sağlık Okulunun her şeyi tamam; 
fakat ne hikmetse, iki yıldan beri bizim Devlet kal
kıp da bu okula bir müdür bulamıyor. Müdür bula
mayınca, milyonluk müessese orada boşuboşuna du
ruyor. Hayvancılığa önem verdiğini iddia eden bir 
devlet, bir sağlık okulunun açılmasında aciz kalırsa, 
bu devletin, hayvancılıkla uğraşan vatandaşa elini uzat
tığını iddia etmek de biraz gülünç olur. 

Yine, hayvancılığın gelişmesi yönünden, devletin. 
hayvanın yakasından elini çekmesi icabeder. Çünkü, 
Türkiye'de hayvan geliştirilmesi özel nüveliklerden 
başlamıştır ve Devlet müesseselerimiz, vatandaşın kur
muş olduğu özel nüveliklerden hayvanları almış, ken
di müesseselerinde çoğalttıktan sonra vatandaşa iade 
etmiştir. Yani Türkiye'de hayvancılıkta da bir nevi 
devletçilik hâkimdir. 

Devletçilik elbette ki bir noktada Vatandaşın hay
rına olmuyor. Devletten alınan damızlık hayvanlann 
kontrolü, devletin gücü yetmediğinden, imkânı olma
dığından, maalesef kontrolden uzak kalıyor. O za
man, hayvancılıkla uğraşan vatandaş gayet iyiniyet-
lerle almış olduğu bu damızlık hayvanları, meselâ bir 
sene kullanıyor, üç dört bin litre süt alıyor, bu sü
tün parası ile hayvanın bedelini çıkarıyor ve bir sene 
sonra da o güzelim hayvanı kasaba maalesef götürüp 
satıyor. 

O halde, devletin, bilhassa hayvancılıkla uğraşan 
vatandaşın şayet insanca yaşamasını temin etmesi iste

niyorsa, diğer sektörlere tanınan imkânları hiç olmazsa 
hayvancılıkla uğraşan vatandaşa da tanıması icabet-
mektedir. 

Türkiye'de, bakıyoruz, tarımın dışındaki, hayvan
cılığın dışındaki sektörlere, milyonlarca lira verilmek
tedir. Siz hayvancılıkla uğraşan vatandaşa 500 lira, 
700 lira, 1 000 lira kadar bir hayvan kredisi veriyor
sunuz. Zavallı köylü, almış olduğu bu 700 liralık kre
diden, evinde defter bekleyen çocuğuna bir defter 
almak mecburiyetinde kalıyor. Okula giden fakat 
ayakkabısı olmayan çocuğuna bir lâstik almak mec
buriyetinde kalıyor. Başında bir tek yazması olmayan 
karısına bir yazma almak mecburiyetinde kalıyor ve 
Devletin vermiş olduğu 600 lira, zavallı hayvan sahibi 
köye dönmeden şehirdeki acil ihtiyaçları için elinden 
uçup gidiyor. 

O halde, bu küçük kredi ile Türkiye'de hayvancı
lığın kalkınması elbette mümkün değildir. O bakım
dan, bilhassa Devletimiz, hayvancılıkla uğraşan insan
ların insanca yaşamasını temin bakımından, bir sa
nayi sektörüne veyahut da diğer bir sektöre tanımış ol
duğu imkânı, ucuz kredi ile uzun vadeli olarak hay
vancılıkla uğraşan vatandaşa tanımak mecburiyetin
dedir. Şayet bunu tanımazsanız, bizdeki hayvancılık, 
tıpkı, vitrinlerde olan süs hayvancılığından ileri git
mez. Düşünün, adam diyor ki; «Ben bu hayvana bir 
yıl boyu ot yedireceğim. Otun kilosu 2 lira. Bir yıl 
içerisinde bu hayvan 4 000 liralık ot yiyecek; bir yıl 
sonra da ben bu hayvanı kasaba veyahut da kombi
naya götürdüğüm zaman, kombinanın veya kasabın 
bana vereceği para yedirdiğim otun yarısıdır». 

O halde, kalkıp da, yedirdiği otun yarısını bu hay
vandan alamayan insanın, Türkiye'de insanca yaşa
masını beklemek elbette mümkün değil, olmaz.. 

BAŞKAN — Sayın Ünal, vaktiniz dolmuştur, cüm
lenizi bağlayınız. 

CEMİL ÜNAL (Devamla) — Olur efendim. 
Şimdi efendim, Türkiye'de hayvancılığımızın geri 

kalmasının nedenleri, biraz da nedense, hayvancılıkla 
uğraşan müesseselerin birbirleriyle gerekli ahengi ku
ramamış olmaları, gerekli yakınlaşmayı sağlamamış 
olmalarından ileri gelmektedir. Meselâ, Türkiye'de 
Ziraat Bakanlığına bağlı, Hayvancılığı Geliştirme Ge
nel Müdürlüğümüz vardır. 1969 senesinde Dünya Ban
kasından alınan bir kredi mevcuttu. Bu kredinin hay
vancılıkla uğraşan vatandaşa ulaşabilmesi için de bil
hassa bu Genel Müdürlüğün, hayvancılıkla uğraşan il
lerde birer il müdürlüğü kurması gerekirdi. Fakat bu
gün görüyoruz ki, daha bir çok illerde maalesef bu 
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il müdürlükleri kurulmamış; kurulmuş olanlar dahi, 
maalesef bir veyahut da iki kişiyle idare edilmek du
rumundadır. Bunun haricinde, il müdürlükleri, hay
vancılıkla uğraşan bölgelere değil de, gidilmiş İzmir'e 
kurulmuş, İstanbul'a kurulmuş, Bursa'ya kurulmuş, 
bilmem nereye kurulmuş. Haddizatında, hayvancılı
ğın kaynağı Doğu Anadoludur ve bilhassa Doğu Ana
dolu halkının, hayvancılıktan başka tek bir geçim kay
nağı olmadığını biliyoruz ve bizim Doğu Anadolu'da, 
insan varlığından önce de hayvan varlığının geldiği
ni kabul etmeyen kimse yok. 

O halde... 
BAŞKAN — Sayın Ünal, lütfen bağlayınız efen

dim, 
CEMİL ÜNAL (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 

Başkanım. 
Devletin elindeki imkânları, bilhassa, aç, susuz, pe

rişan olan, çocuğuna bir loktna ekmek yediremeyen 
Doğu Anadolu insanına götürmek mecburiyeti var
dır. Çünkü, hayvancılığın kaynağı burası. Şayet 
Kars'ta hayvancılık gelişmişse, Ankara'da, İstanbul'da 
oturan muhterem beyefendilerin et ihtiyacı karşılan
mış olur. Doğu Anadolu'da hayvancılıkla uğraşan biz 
zavallılar haddizatında, büyük şehirlerde oturan bey
efendiler için et hazırlığı içerisindeyiz, yani onların 
besin ihtiyacını biz karşılıyoruz. Şayet biz açsak, o 
beyefendi de açtır. 

Bu bakımdan, bilhassa Sayın Hükümetimizin, bu 
imkânları Doğu Anadolu halkından esirgememesi
ni ve diğer bölgelere yapılan yardımlar kadar da, 
hayvancılıkla uğraşan insanlara bu yardımın götürül
mesinde yardımcı olmalarını ister, hepinizi saygı ile 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünal. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Yasin Boz-

kurt, buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA YASİN BOZKURT (Kars) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Hayvancılık gelirlerinin, millî gelir içerisinde % 8 
- % 10 nispetindeki katkısı ve gerekse halkın beslen
mesi yönünden önemli doğal kaynak olduğu bir ger
çektir. Milletimizin tarih boyunca yaşantısında hay
vancılık onun ayrılmaz bir parçası, ekonomik ve sos
yal teminatı olmuştur. Bu konu, bugün dahi çiftçisiy-
le, köylüsüyle, çok sayıda vatandaşımızı yakından il
gilendiren önemini korumaktadır. 

Hayvancılık, Doğu, Güney Doğu Anadolu'nun 
birçok yerlerinde insanların hâlâ tek geçim kaynağı 
olması bakımından da ayrı bir önem taşır. Hayvan

cılığımız bu kadar tarihî geçmişine rağmen, ilgisizlik 
yüzünden, bırakın cazip olmasını, çekilir olmaktan çık
mıştır. Hele son yıllarda hava şartlarının kötü gitmesi 
nedeniyle köylü hayvanına kilosu 200 kuruştan saman, 
250 kuruştan ot alarak yedirmek gibi ağır bir külfet 
altına girmiştir. 

Yetiştirici, hayvanına sarf ettiğinin karşılığını, 
ürün olarak alamamaktadır. Hızla artan nüfus karşı
sında, dünyada ve Türkiye'de et buhranı tehlikesinin 
belirdiği bir zamanda bu tablo hazindir. 

Sayın milletvekilleri, gelişmiş ülkelerde tarım sek
törü içinde yer alan hayvansal üretim, bitkisel üretime 
nazaran % 60, % 80 oranında önemli bir yer işgal 
ederken, az gelişmiş ülkelerde, bitkisel üretim lehin
de farklılık görülür. 

Bizde, tarımsal gelirler içerisinde hayvancılığın pa
yı, her ne kadar 1962'de !% 27 iken, 1972'de % 34,2' 
ye çıkmışsa da, gayri safi millî hâsıla içindeki hayvan
cılığın payı 1962'de % 9,78'den 1972'de '% 8,40'a 
düşmüştür. 

Hayvansal gıda tüketimi yüksek olanlar gelişmiş; 
düşük olanlar ise, geri kalmış veya az gelişmiş ülke 
olarak değerlendirilmektedir. İnsanların dengeli bes
lenmesi için, günlük protein ihtiyacının en az 1/3'ti
min, hayvansal proteinle karşılanması tıbben zorunlu 
görülmektedir, ki bu da hayvansal ürünlerin değerle
rini ortaya koyar. 

Hayvan varlığımız hakkında bir iki rakam vermek 
isterim : 

Koyun sayısı 
Kıl keçi 
Tiftik keçi 
Sığır 
Manda 
Tek tırnaklı 
Diğerleri 

Toplam 

38 806 000 
14 827 000 
3 643 000 

13 045 000 
1 039 000 
2 975 000 

37 000 

74 372 000 

Hayvan sayısı yönünden dünyada 6 ncı sırayı işgal 
ederken, hayvansal üretim bakımından aynı sırayı iş
gal edemediğimizi üzülerek belirtmek isterim. 

1972 yılında sığır ve koyun eti olarak 545 800 ton; 
tavuk eti üretimi 118 900 ton; süt üretimi 3 377 600 
ton; yumurta üretimi - ton olarak - 119 300 ton; ya
pağı - tiftik üretimi 73 300 ton olarak istihsal mik
tarlarına ulaşmış bulunmaktayız. 

Hayvan varlığımıza oranla bu miktarlar, yani hay
vansal üretim miktarları oldukça düşük bir seviyede 
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kalmaktadır. Bu itibarla, hayvanlarımızdaki verim dü
şüklüğünün üzerinde durulması ve çaresinin araştırıl
ması gereken önemli bir problem olduğu meydanda
dır. 

Bir inekten ülkemizde yılda 739 kilogram süt alı
nırken, ileri ülkelerde bir ineğin verdiği süt miktarı 
4 000 kilogramı bulmaktadır. 

Diğer ürünler için de durum aynıdır. Bizde 4 - 6 
hayvandan sağlanan verim, gelişmiş ülkelerde bir hay^ 
vandan sağlanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde hayvan yetiştirici
leri henüz teşkilâtlanmamışlardır. Hayvancılık şahsî 
olarak yürütülmekte, Devlet gerek kredi, gerek eği
tim ve gerek hizmet yönünden kendisinden bekleneni 
bugüne kadar yetiştiriciye götürememiştir. Yetiştirici 
kendi kıt imkânları ve kaderiyle başbaşa bırakılmıştır. 

Heı yönden olduğu gibi, hayvan ıslahı yönünden 
de hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir. Kültür ırkı; ül
kemizde '% 0,4 gibi çok düşük bir seviyededir. Ve
rimli hayvan ırkının gelişmesinde, Devletle halkın iş
birliği yapması şarttır. Yerli ırkla kültür ırkı melezle-
mesinden verimli sonuçlar alınmaktadır. 1958 yılından 
beri, sığırcılıkta ıslah çalışmaları devam etmekte olup, 
Karadeniz Bölgesinde jersey; Marmara - Ege bölge -
lerinde holştayn; Trakya, Orta ve Doğu Anadolu böl
gelerinde montafon ırkı veya melezleri geliştirilmek
tedir. 

Sunî tohumlamada da Batı ülkelerinin çok geri
sindeyiz. İleri ülkelerde ineklerin % 50'si sunî tohum
lanırken, bizde % 3'ü ancak sunî olarak tohumlana-
bilmektedir. Koyunlarda bu nispet daha az olup 
% 0,8'dir. Sayı olarak 135 213 inek ile 158 246 ko
yun yılda sunî olarak tohumlamaya tabi tutulmakta
dır. 

Değerli milletvekilleri, hayvanların dengeli bir şe
kilde beslenmesi, yani yem durumu da çözümlenmesi 
gereken sorunların başında gelir, tyi beslenmenin hay
vanlarda verimi artıran önemli bir faktör olduğu izah
tan varestedir. Bizde mera alabildiğino azalmakta ve 
verim kabiliyetini kaybetmektedir. 

1938 yılında 41 068 000 hektar mera sahamız mev
cut iken, 1968 yılında bu miktar 28 900 000 hektara 
inmiştir. Büyük ve küçük baş hayvan sayısı bu sûre 
içerisinde 52 milyondan 75 milyona çıkarak % 46 
oranında bir artış gösterirken, mera sahası % 51 nis
petinde azalmıştır. Mera ıslah çalışmalarıyle, fiğ, yon
ca ve korunga ekimi üzerinde önemle durulması lâ
zım geldiği kanaatindeyiz. 

Hayvanların beslenmesinde fabrika yemine ağırlık 
vermek ve yem sanayiinin gelişmesini sağlamak zo
runlu hale gelmiştir. 

Hayvan sağlığına gereken değeri vermek duru
mundayız. Hayvan hastalığı zaman zaman ülkeyi teh
dit eden, salgın hale gelmekte, bu sebeple çok sayıda 
hayvanlarımız telef olmakta, üstelik ihracatın dahi ke
silmesine yol açmaktadır. Gerek şap hastalığı ve ge
rekse diğer salgın ve paraziter hastalıklarla en iyi şe
kilde mücadelenin yapılması, bu maksatla araştır
ma ve aşılama faaliyetlerine hız verilmesi, gereken 
yerlerde hayvan hastanesi-ve dispanserlerin açılması 
zaruretine inanıyoruz. 

Sözlerimi bitirirken, canlı hayvanla hayvansal ürün
lerin esaslı şekilde pazarlanması ve Devletin taban 
fiyat ve destekleme politikasını hayvancılık alanına 
da müessir şekilde teşmil etmesini kaçınılmaz tedbir
ler olarak görmekteyiz. 

Bu taban fiyatı konusunda, Hükümetimizin 1974 
yılında ilk defa bir uygulamaya gittiğini memnuni
yetle müşahade etmekteyiz. Ancak, bunun tatbikatın
da çok aksaklıklarının mevcut olduğunu da huzuru
nuzda belirtmek isterim. 1974 yılı, Doğu Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu yönünden, kuraklığın ve kıtlı
ğın cereyan ettiği sıkıntılı bir yıl olmuştur. Bu Ana
dolu parçasında hayvan üreticileri, en büyük yükü en 
büyük sıkıntıyı çekmişlerdir. Hükümetimiz, ucuz tari
feli vagon tahsisi hususunda bir kararnameyle üretici
lere yardımcı olmuştur. Ancak, bunun tatbikatı 11 nci 
ayda olmak suretiyle, üreticilerin faydasına ve yara
rına olamamıştır. 11 nci ayda kar yağmış ve ucuz tari
feli vagon tahsisi çok gecikmiştir. Zaman zaman mat
buata intikal eden bu mesele henüz önemini ve de-: 
gerini muhafaza etmektedir. 

Doğu Anadolu insanlarının Anadolu'nun çeşitli yö
relerinden almış oldukları samanlar, henüz vagon sıra
sı beklemekte ve bu samanlar çürümektedir. 

Taban fiyatının da, kâğıt üzerinde kaldığını ve va
tandaşın, üreticinin yararına kullanılamadığını, tatbik 
edilemediğini çeşitli şikâyetlerin henüz mevcut oldu
ğunu burada yüksek huzurlarınızda belirtmek isterim. 

Yukarıdan beri önemini belirttiğim, ülkemiz için 
önemli problem olan hayvancılık konusunda gerekli, 
kanunî ve idarî tedbirleri tespit etmek üzere bir Mec
lis Araştırmasının açılmasını faydalı ve zorunlu gör
düğümden lehte oy vereceğimizi belirtirken, Demok
ratik Parti Grupu adına Yüce Meclise saygılarımı arz 
ederim* 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim.Sayın Bozkurt. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Korkut 

Özal, buyurunuz efendim. 
M. S. P. GRUPU ADINA KORKUT ÖZAL (Er

zurum) — Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; 
verilmiş olan araştırma önergesi hakkında Millî Selâ
met Partisinin görüşlerini Yüce Meclise arz edece
ğim. 

Hayvancılık, Türkiye'nin en önemli tarımsal ko
nularından birisidir. İç tüketim bakımından hayvan
cılık büyük önem taşıyor. Önemli bir ihraç imkânı 
olarak (içinde bulunduğumuz coğrafî bakımından da) 
hayvancılığın büyük önemi, ihraç kalemlerimiz içinde 
her zaman yükselen değerlerle bellidir. En nihayet 
hayvancılık, Türkiye'de büyük bir istihdam hacmi do
ğurması bakımından da önem taşıyor. 

Türkiye'nin coğrafyası ve ekolojisi hayvancılık 
için ideal şartları haizdir ve asırlardır bu memleket
te hayvancılık sayı olarak çok yüksek değerlere ulaş
mış bulunmaktadır. 

Hayvancılık mevzuunda, biraz evvel benden önce 
konuşan grup sözcülerinin dile getirdiği meseleler, 
yıllarca konuşulmuştur ve üzüntüyle ifade etmek iste
rim ki, bugün, Türk hayvancılığının bilinmeyen her
hangi bir meselesi yoktur. Bütün meseleleri konuşul
muş ve Türkiye'nin çeşitli dokümanlarına, Türk hay
vancılığının anameselelerinin neler olduğu yazılmıştır. 
Bunları saatlerce de konuşmak mümkündür; çok geniş 
detaylar da vermek mümkündür. Fakat netice olarak 
Türk hayvancılığının anameselelerini şü dört anaka-
lem halinde özetlemek mümkündür. 

Politika olarak Türk hayvancılığı, maalesef Devle
tin ilgisine hiçbir zaman yeteri kadar sahip olama
mıştır. Bu tarım sektörünün bizatihi derdidir. Cum
huriyetin kuruluşundan bu yana tetkik ettiğim hükü
met raporlarında çok büyük ifadelerle «şöyle önem
lidir, böyle yer verilir» gibi ifadeler bulunmasına rağ
men alınan neticenin de gösterdiği gibi Türkiye'de 
bugün tarım sektörü ve bunun içinde hayvancılık, hiç
bir zaman kendisine yeteri olan alâkayı görme imkâ
nını bulamamıştır. Kanaatimce bunun sebebi, mese
lelerin çözümüne hücum- edileceği yerde, meselelerin 
sadece isimlerinin ve muhtevalarının zikredilmesiyle 
yetinilmesidir. 

Tarım Bakanlığı görevini yaptığım kısa süre için
de, hayvancılık meselelerine de bir ölçüde eğilme im
kânını buldum. Hayvancılıkta görebildiğim önemli so
runlar - ki tenden evvel konuşan sayın grup sözcü
leri de dile getirmişlerdir - önce Devletin politikasın
daki yetersizlik; 

İkincisi; hayvancılıkla ilgili ileri teknolojinin maa
lesef Türkiye'ye getirilmesindeki gecikme ve yetersiz
likler; 

Üçüncüsü; devlet kuruluşlarındaki dağınıklık ve 
entegrasyonun yokluğu; 

Dördüncüsü de; hayvancılıkla iştigal eden geniş nü
fus kitleleriyle, bunlara hizmet götürecek devlet ku
ruluşları arasındaki organik bağın hiçbir zaman ku
rulamamış olmasıdır. 

Bu problemler yeni söylenmiyor. Açarsanız bun
dan 15 - 20 sene evvel yazılmış dokümanları veyahut 
bu Mecliste dile gelmiş hususları, diyebilirim ki bun
ların hepsi çok çeşitli şekillerde ifade edilmişlerdir. 
Fakat gerçeğe baktığımız zaman değerli milletvekil
leri, gördüğümüz şudur : Bugün hayvancılık sektörü, 
Türkiye'nin en fakir insanlarının iştigal ettiği bir sek
tördür. Hayvancılığın bütün kaderi de tabiat şartla
rına bağlı olmaktan ileri gidememektedir. 

Bunun en canlı misalini, müsaade ederseniz, de
minden beri seçim bölgeleri icabı, mevzuu çok yakın
dan bilen iki grup sözcüsünün dile getirdikleri son 
taban fiyat meselesini, kuraklık meselesini biraz tah
lil etmekle, zannediyorum sizlere arz edebileceğim. 

Bugün Türkiye'nin hayvancılığının temeli, mera 
hayvancılığıdır. Bilhassa Kuzeydoğu bölgesinde, eko
lojik şartlar, yüksek rakım, mera hayvancılığım geniş 
ölçüde mümkün ve kârlı bir unsur yapmıştır. Fakat 
mera hayvancılığının en önemli problemi, tabiat şart
larına, yani yağışa yakından bağlı olmasıdır. Hepini
zin de çok yakından takip ettiğiniz gibi, son 2-3 se
nedir Türkiye'miz, hidrolojik olarak bir kurak dev
renin içinden geçmektedir. Buna ait istatistikî rakam
lar olduğu gibi, Türkiye'nin bilhassa bu kuraklıktan 
etkilenen bölgelerine giden milletvekillerimiz, kurak
lığın ne derece zarar verdiğini yakından görme imkâ
nını. bulmuşlardır. 

Hayvan nüfusu, Türkiye'de, toplarsanız 70 - 75 
milyonu buluyor. Bu kadar geniş bir hayvan nüfusu
nun kuraklıktan etkilenmesi neticesi, ortaya Devletin 
imkânlarıyle halledilmesi mümkün olmayan meseleler 
çıkmaktadır. Bir örnek vereyim; kendi seçim bölgem 
olduğu için, yakından tanıdığım Erzurum bölgesinde, 
geçen sene hayvanların meralardan indirilmesi bir çığ 
halinde yer almıştır. Bunun sebebi şudur: Hayvanla
rın kış mevsimini geçirecekleri ot miktarı, maalesef 
kuraklık nedeniyle temin edilememiştir. Hayvancılık
la iştigal eden geniş nüfus kitleleri, kışı geçirecek mik
tarda hayvanını saklamış, diğerini süratle elden çı
karma yoluna gitmiştir. Buna döküm mevsimindeki 
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bir ani yükselme de diyebiliriz. Şimdi bunun çaresi, 
Devletin imkânlarının dışındadır. 

Gerçeği konuşalım; yani milletvekillerimizin bu
rada çıkıp, meselenin çözümünü Hükümetten şikâyet 
eder gibi konuşmalarında pratik bir yarar yoktur. 
Meselenin çok organik temelleri vardır. O meralarda 
bizim tespit ettiğimiz dengeli bir yetiştirme için belki 
mevcut hayvan popülasyonunun yarıya indirilmesi lâ
zımdır. Buna mukabil, bakıyoruz, her sene hayvan po-
pülasyonu devamlı meraların üzerine bindiriliyor ve 
orada artık mesele devletin imkânlarıyle değil, belki 
bir yerde mevcut yasal imkânlarla dahi halledileme
yecek boyutlara ulaşıyor. Biz bunlara seyirci kalıyo
ruz. Burada Devlet olarak konuşuyoruz, meselenin 
bütün ayrıntılarını acıklı olarak burada ifade ediyo
ruz; nitekim bugün de ifade edilmiştir. Bir de duvar 
buluyoruz, devlet duvarı; ona bütün sözümüzü söy
lüyoruz, hepsi _ zabıtlara geçiyor; fakat, bakıyorsunuz 
gene orada hayvanlar perişan bir halde, gittikçe prob
lem büyüyerek devam ediyor. 

Çözüm nerededir? Kanaatımca çözüm şuradadır: 
Meseleleri yeter derecede tahlil ve teşhis etmişiz; bu
gün yapılan büyük hayvancılık kongrelerinde de çok 
güzel dile getirildiği gibi, bilinmeyen bir meselesi 
yoktur hayvancılığın. Fakat, ne yapılacağını bilmek 
yetmiyor, bunun nasıl yapılacağı oluyor asıl sorun. 
Nasıl yapılacağı meselesinde de maalesef biz büyük 
bir çıkmazın içerisinde olduğumuz kanaatındayız. 

Örnek olarak bir kere taban fiyatları konusunu 
arz edeyim: Şunu söyleyeyim, hayvan ürünlerinde ta
ban fiyatları uygulanması bence bu sektörün teşvik 
edilmesi için ilk ve ana şarttır. Eğer hayvan ürünle
rinde taban fiyat uygulaması olmazsa, Türk hayvan
cılığının gelişmesinin «G» sinden bile bahsetmek 
mümkün değildir. Geçen sene çok anormal ekolojik 
şartlar dolayısıyle, biraz evvel ilgili arkadaşlarımın şi
kâyetçi olduğu meselelerin nedeni taban fiyatı değil, 
o andaki iklimsel şartlar ve bir ölçüde de ifade etmek 
mecburiyetindeyim, taban fiyat politikasının bizim 
Tarım Bakanlığı olarak tarif ettiğimiz şekilde uygu-
lanmamasındandır. Biz meseleyi tahlil ederken önü
müze gelen büyük problemi gördük ve o zaman de
dik ki, «Taban fiyatın uygulanmasını Temmuzdan 
başlayalım ve gelecek seli bir aya değil, üç dört aya 
yayalım, Türkiye'nin geniş bölgelerinde stokları 
azaltalım.» 

Fakat bu politika, şimdi burada izahı uzun süren 
nedenlerle, uygulanamadı. Bunun uygulanamaması, 
bence, hayvan ürünlerinde taban fiyat uygulamasının 

yanlış olduğu ve bunun zararlı olduğu yolundaki bir 
kanıya yol açmamalıdır. Bugün dünyanın her yerinde 
ve en taşta bir ölçüde bağlı olduğumuz Ortak Pazar' 
da hayvan ürünleri geniş taban fiyat politikalarıyle 
desteklenir. Ama bu taban fiyat politikaları, bizim 
Türkiye'deki gibi yetersiz formüle edilmiş değildir; 
elestiklidir, yol göstericidir ve bir yerde meseleyi elas
tikî bir sistemde halledicidir. 

Dolayısıyle ben, taban fiyat konusunu tenkit eden 
arkadaşlarıma bilhassa ifade etmek isterim ki, mese
lenin çıkışı, taban fiyat politikasını yanlış olarak isim
lendirmekte değil, bunun, meseleyi çözecek şekilde 
geliştirilmemesindedir. 

Gelelim kuraklık kararnamesine: Türkiye'de Hü
kümetin kuraklıktan müteessir olan bölgedeki insan
lara memleketin hükümeti olarak yapabileceği çok 
sınırlı yardımlar vardır. Örnek olarak verelim; geçen 
sene Türkiye'de öyle yerler vardı ki bir damla ot ye
tişmedi. Bu bölgelerin bütün hayvancılık nüfusu kış 
ayını nasıl geçirecek? Bunun çözümü, bu bölgelere, 
otun bol olduğu yerlerden yem nakline imkân ver
mektir. 

Hükümet bu mevzuda şunu yapmıştı: Bir karar
name çıkarmıştır, kredi imkânı vermiştir, bu yemin 
alınmasına olanak sağlayan ikinci bir kararname çı
karmıştır, bunun ucuz nakliye imkânına kavuşturul
ması için. 

Şimdi şu mevzu tenkit edilebilir ve bence tek ten
kit . edilebilecek konu da budur: Acaba bu kararna
meler çıkarılabilecek zaman ve şartlardan daha geç 
ve yetersiz mi çıkarılmıştır? Başka bir ifade ile, acaba 
Hükümetin elinde bu kararnameleri daha iyi şartlarla 
çıkarma imkânı vardı da, bunu yapmadı mı? Bu ka
bili tenkittir. Eğer böyle bir husus çıkarsa, tabiî üze
rinde haklı olarak tenkitler yapılabiliri 

Bir örnek vereyim: Burada ben Hükümetlerden zi
yade, Devletin bürokrasisini büyük ölçüde hatalı gö
rüyorum. (Bakanlığımız sırasında yaşadık) Arkadaş
larımın bildiği gibi, Türkiyede Devletin bürokrasisi 
bazan belirli bir hızın üstünde çalışmaz. Gerçekleri 
görelim. Bir kararnamenin Devletin bütün süzgeçlerin
den geçip çıkması, sizin istediğiniz gibi 10 günde ol
maz, 2,5 ay kadar bir zaman alır. Eğer kuvvetli ba
kanlar gelir, milletvekilleri gruplar halinde takip eder
se bu 2,5 aylık süre belki de 2 aya iner; ama daha az 
olmaz. Yaşayanlar bunu bittecrübe bilirler. 

Herhangi bir partiyi tenkit için söylemiyorum; 
bir örnek vereyim: Bu, Türkiyenin, partilerinin dışın
daki kronik problemlerinden biridir. Benim geçen se-
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ne bakanlığa geldiğim gün, kuraklıktan müteessir 
olan köylülere, (Bir sene evvel, Ocakta gelmiştik ba
kanlığa) daha bir kuruş para gitmemişti. Kuraklık 
gelmiş geçmiş, kuraklığa karşı yem parası olarak daha 
köylünün eline bir buçuk kuruş geçmemişti. 

Bunda benden evvelki Hükümetin kabahatini gör
müyorum. Yalnız mevcut sistemin işlenmesinde ya
vaşlık vardır. Hükümet kararnamesini vaktinde çıkar
mış, teşkilâtına emir vermiş; fakat teşkilâtın o bürok
ratik kanalları.. Bir bakıyorsunuz, Ziraat Bankası fi
lan şubeye parayı göndermemiş. Bu neden?. Buna da 
eğilelim. Nitekim biz bu Araştırma Önergesini destek
lerken bu fikirle destekliyoruz. Türkiyenin ana yasa
ma organının meselenin organik problemlerine genel 
bir perspektiften girebilmesi lâzımdır; yoksa tek tek 
problemlerle uğraşırsak bir yere gidemeyeceğimiz on 
defa tespit edilmiştir. 

Bunun sebebi nedir? Bakın anlatayım: 
Hayvancılığın ana sorunları bir bakanlıktadır, 

hayvancılığı destekleme kurumları başka bir bakan
lıktadır, kredi veren kuruluş başka bir kuruluştur. 
Bunların hepsinin bir yerde kontrol edilmesi imkânı 
olmazsa, sadece politika kararları ile bunları idare et
mek mümkün değildir. Bunu ben söylemiyorum. Bun
dan 3 - 4 sene evvel bu çalışmalar yapılmış; fakat hiç 
bir Türk Hükümeti çıkıp da, bu meseleyi halletme-
miş. Niye halletmemiş? Tabiî onları tek tek sormak 
lazım. 

Muhterem milletvekilleri, netice uzun konuşulabi
lir. Biz, burada meselelerimizi tahlil ederken bir yer
de, şuna daima dikkat etmek mecburiyetinde olduğu
muz kanaatindayım: Bu kürsüden bir milleti temsil 
ediyoruz. Temsil ettiğimiz milletin meseleleri, hakika
ten, bilhassa seçim bölgelerini iyi tanıyan milletvekil
lerince çok iyi binmektedir. Biz buraya milleti tem-
silen geliyoruz. Şuradaki konuşmalarımız, bir ölçüde 
milletin problemlerini yakın bir izleyici olarak orta
ya koymaktadır. Diğer taraftan buradaki Hükümet 
de, o problemleri bizim getirdiğimiz şekilleri ile tanı
yıp, genel ve istikrarlı çözümlere götürme durumun
dadır. 

Zannediyorum, işte bu ilişki kurulamamıştır. Mil
letvekillerinin, gerek komisyonlarda, gerek Yüce Mec
liste ortaya getirdikleri meselelerin Hükümetin çalış
malarına, ne derece inikas ettiği ve ne gibi neticelerin 
alınmasına yardım ettiği meselesi, eğer bir araştırma 
konusu edilse; size söylerim ki, 20 senedir bu kürsü
de söylenen lâfların çoğu komisyonlarda ve burada 
zabıtlara girmiştir. Belki seçim zamanı seçmenlere 

mektuplar halinde «Bakın ben ne konuşmalar yap
tım!.» diye söylenmiştir; ama oradan da çok ileriye 
gidememiştir. Şimdi araştırma müessesesi Anayasa
mızla girmiş bir müessesedir, mevzua ışık tutar. Hat
ta iyi kullanıldığı takdirde Türk Hükümetinin, mese
leleri nasıl halletmesi gerektiğinde de çok temel bir 
takım sağlam hususlar getirebilir. 

Bunun en güzel örneğini, çok yakından tanıdığım, 
petrol mevzuunda yapılmış 3 tane araştırma komisyo
nu çalışması ile gördüm. 

Petrol mevzuunda şu Meclisin yapmış olduğu 3 
tane Ana araştırma, Türkiyenin petrol politikasına ve 
Türkiyedeki kamu sektörünün ne istikamete gitmesi 
gerektiğine dair, bizim yıllardır bağırdığımız husus
ları, yasama organının politikası haline getirmiştir. 

Bu bakımdan ben verilmiş olan önergeyi, grupu-
muz adına desteklediğimizi, bu önerge ile kurulacak 
Araştırma Komisyonunun da, Türkiye'nin en önem
li sorunlarından biri olan hayvancılığın teknolojik, or
ganik, yapıssal ve kurumsal meselelerini ana bir pers
pektiften inceleyerek; ortaya, ışık tutucu, yön verici, 
Hükümete direktif verebilecek birtakım bilgileri çıkar
ması ümidiyle desteklediğimizi arz eder, Yüce Mec
lise hürmetler sunarım. (M. S. P. ve C..G. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ce

mil Erhan, buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA CEMÎL ERHAN (Ağ

rı) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygı değer üye
leri; 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Grup 
Başkanvekilleri tarafından, Türkiye hayvan varlığı
nın bugünkü haline bakmak ve bu hayvan varlığının 
geleceğine ışık tutmak amacıyle, yasalarımıza uygun 
olarak bir Meclis araştırması talep edilmektedir. 

Araştırma açılmasına dair olan bu önerge üzerin
de, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına, zaman sı
nırları içerisinde görüşlerimi arz edeceğim. 

Önerge sahiplerine göre bir Meclis araştırmasına 
karar verilir ise, hayvancılığın geliştirilmesini ve hay
vancılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuşmasını 
sağlamak için, gerekli kanunlar tespit edilecek ve 
idarî tedbirler önerilecektir. Bu teklife katılmamak 
anlamsız olacaktır. Gerçekten hayvancılığın kaderi 
talihsizliklerle doludur. Sayın Altmışyedioğlu ve Sa
yın Oğuz, önergeleriyle konuyu çok güzel bir şekilde 
ortaya koymuşlardır. 
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Ekonomimiz içinde hayvancılık sektörüne büyük 
bir ümitle bakabiliriz. Bu sektöre yapılacak yatırım, 
harcanacak emek, kısa sürede ürününü ekonomiye 
katabilir; kalkınmamızda hız ve millî gelirin büyüme
sinde kolay sonuç alınabilir. Bırakınız hayvan üre
ticisinin kısa sürede refaha ulaşmasını, bırakınız geri 
kalmış yörelerin kısa sürede kalkınmasını; ekonomi
ye canlılık getirmesi, sanayimize aktarılabilir fonlar 
yaratabilmesi ve bütün bunları, zaman ölçüsü olarak 
kısa sürede verebilir olması, büyük bir potansiyel ola
rak elimizdedir. 

Millî gelire katkısı azımsanmayacak derecede olan 
hayvancılığımızın, bu sebeple alâka ve himaye gör
mesi gerektiği Anayasamızın 52 nci maddesinde de 
ifadesini bulmaktadır. Bu maddede: «Devlet, halkın 
gereği gibi beslenmesini, tarımsal üretimin toplum 
yararına uygun olarak artırılmasını sağlamak için 
gereken tedbirleri alır.» denilmektedir. 

- Bugün Türkiye'de hayvansal protein açlığı aşi
kârdır. Orta derecede çalışan bir insana günde 105 
gram protein gereklidir ve bunun da 35 - 45 gramının 
hayvansal protein olması lâzımgelir. Bitkisel protein 
fazlalığı ile hayvansal protein açlığının giderilmesi 
mümkün olmamaktadır. Nüfusunun % 70'i tarımla 
uğraşan ülkemizde, bitkisel üretimdeki gelir düşük
lüğü ve hele Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'da 
verimsizlik bir gerçektir. 

Birkaç vilâyeti karşılaştırdığımızda şu rakamları 
görürüz. 

Bitkisel üretim Hayvansal üretim 

Ağrı % 03 f/0 017 
Artvin % 03 ;% 06 
Bingöl % 01 % 08 
Hakkâri •% 00 % 07 
Muş •% 03 <% 013 

Batı ve Doğu Anadolu'da bitkisel üretim, Doğu ve 
Güney - Doğu Anadolu bölgelerine nispeten biraz da
ha yüksek görülmektedir, örneğin: 

Bitkisel üretim Hayvansal üretim 

Ankara % 048 % 030 
Aydın % 026 % 010 

Bu rakamları vermekten çıkarılan netice, Doğu 
ve Güney - Doğu Anadolu bölgelerinde hayvansal 
üretimin bitkisel üretime göre daha verimli olduğu; 
bitkisel üretimin, vatandaşın emeğinin karşılığını 
vermekten çok uzak bulunduğudur. 

Süratle kalkınmamız, millî beslenmemiz, gizli iş
sizliğin önlenmesi, ihracatımızın gelişmesi ve köyden 
kente göçlerin önlenmesi bakımından büyük avantaj
lar taşıyan ve yüksek gelişme potansiyeli gösteren 
bir sektördür, iklim şartları bakımından yılın 6 ayını 
çiftçi boş geçirmektedir. Bu gizli işsizliğin önlenmesi, 
hayvancılığın bu bölgelerde gelişmesine ve hayvancı
lığa dayanan sanayiin kurulmasına bağlıdır. 

Kalkınma, geniş halk kesiminin gelirini artırmak 
suretiyle olacağına göre, bu bölge halkının hayvancı
lığını geliştirmek ve onların elinden tutmak hükü
metlerin temel ödevidir. Hayvancılıkta gelişmenin 
olabilmesi için, hayvan neslinin ıslahına, hayvan sağ
lığının korunmasına, yem üretimine ihtiyaç olduğu 
gibi, birtakım destek hizmetlere de ihtiyaç vardır. 
Bunlaı; kredileme, fiyat politikası ve pazarlamadır. 
Yurdumuzda 75 müyon civarında büyük ve küçük baş 
hayvan mevcuttur. Bu sayı dünya devletleri arasın
da önde gelmesine rağmen, ıslah edilmemiş hayvan 
cinslerinden olduğundan, ıslah için gerekli tedbirlerin 
alınmamış olmasından dolayı, elde edilen gelir diğer 
ülkelerle kıyaslandığında, çok az olduğu göze çarp
maktadır. Örneğin, bizdeki kadar sığırdan Batı Al
manya'da 20 milyon ton süt elde edilmesine karşı, 
yurdumuzda sığılara ilaveten koyun ve keçiler de da-

/ 
hil olmak üzere, tüm süt üretimimiz 5 milyon ton ci
varındadır. Yine Batı Almanya'da bizim bütün hay
vanlardan ürettiğimiz etin 2,5 mislini yalnız sığırlar
dan üretmektedirler. Bu geri kalmışlığımızın başlıca 
sebepleri; zooteknik kurumlarının kurulmamış olma
sında, halk hayvancılığıyla daha yakın ilişkinin ku
rulmamış olmasında ve eğitim noksanlığında görül
mektedir. 

Hayvan sağlığı ve hastalıklarıyla mücadele de, 
ikinci bir faktör olarak görünmektedir. Ülkemizde 
bu konu ile uğraşan 12 müessese mevcut olup, bun
lardan yalnız iki tanesi Güney Doğu Anadolu Böl
gesinde, Doğu Anadoluda ise, her nedense kurulma
sına dahi lüzum görülmemiştir. Bunlardan bir tanesi 
Diyarbakır Barterioloji Enstitüsü, diğeri Elâzığ'da bu
lunan Viroloji Enstitüsüdür. 

Şu hususu belirtmeden geçemeyeceğim : Özellik
le kredi ve yem sorunu halledilmediğinden hayvanla
rın erken kesiminden dolayı, millî ekonomimiz büyük 
kayıplara uğramaktadır. Örneğin erken kuzu kesimi 
yılda 300 milyonun üzerinde zarara yol açmakta, sa
dece kıvırcık kuzuların 70 günlük besi yerine 30 gün
lük besi neticesinde kesilmesinde, 4 400 ton dolayın
da et kaybına yol açmaktadır ki, bu rakam 250 bin 
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kişinin bir yıllık et ihtiyacıdır. Erken kesimin neti
cesinde etin besin değerinin de düştüğü nazara alın
malıdır. Şunu kesinlikle bilmeliyiz ki, diğer hayvan
ların erken kesiminden dolayı uğranılan kayıp ve za
rarları ülke çapında saptamak olanağı bulunsaydı, 
ortaya astronomik rakamlar çıkacak, sonuç gerçekten 
hayal kırıklığı yaratacaktı. Evvelki gün TRT ekran
larında bir ses işitmiştik. Ege Üniversitesinde zootek-
nik profesörlerinden bir profesör aynen şu rakamla
rı veriyordu. Küçük ve büyükbaş hayvanların erken 
kesiminden dolayı yılda 125 bin ton et heba olmak
tadır ki, bu yaklaşık olarak Türkiye nüfusunun dört
te birinin ihtiyacını karşılayacak durumdadır. Yani 
7 milyon insana kâfi gelecek et heba olup gitmek
tedir. 

Dünyanımızdaki açlık sorunu ve ölenlerin sayısı 
düşünülecek olursa, uğranılan kayıpların önemi açık
lanacaktır sanırım. 

Hayvancılığın gelişmesindeki anafaktörlerinden 
biri de, yem konusudur. Hayvansal üretimde soy 
etkeni °/c 40 ise, yemin etkisi % 60 olarak görün
mektedir. Düzensiz makineli ziraatin memleketimize 
girişinden sonra, mera ve otlakların sürülmesi sebe
biyle meyilli arazilerde hem erozyon başlamış hem 
de yem sıkıntısı baş göstermiştir. Hali hazırdaki 
yem üretimimiz zaten düşük verimli olan hayvanları
mızın ihtiyacının % 10'u altındadır. Bu hususta 
yapılan çalışmaların plan hedeflerine ulaşmadığı 
açıkça görülmektedir. İklim şartlarının (Doğu Ana-
doluda görüldüğü gibi) müsait olmaması halinde hem 
bölge halkı ve hem de= millî ekonomimiz için bu se
ne felâket yılı olacaktır. 

Doğu Anadoludaki vatandaşlarımızın, hayvanla
rını yaza çıkartabilmek için başka bölgelerden yem 
tedarikine ve bu yemin nakli için türlü yollara baş
vurmaya mecbur kaldıkları, yöre milletvekillerinin 
malûmlarıdır. 

Sayın milletvekilleri, hayvancılığın gelişmesinde 
destek hizmetlere ihtiyaç olduğunu arz etmiştim. Bu 
hizmetlerin başında kredileme gelmektedir. Türkiye' 
de zirai kredilerin yeterli olmadığı, ve verilen çok cü
zi kredinin, günlük ihtiyaçları temin için istihlâk edil
diği malûmunuzdur. Tüm zirai krediler içinde hay
vancılığa ayrılan kısım % 6,2'dir. Tarımsal üretimin 
.% 3 3'ünü veren hayvancılığa bu kadar düşük oran
da kredi verilmesi elbette ki, isabetli olmamıştır. Kal
dı ki, verilen kredilerin en iyi değerlendirildiği alan 
hayvancılıktır. Bu kredilerin de ihtiyaç ve zaruretlere 
göre dağıtılmadığı ortadadır. 

Krediye en çok muhtaç olan ve hayvancılığından 
başka geçimine medar olacak bir uğraşı olmayan Do
ğu ve Güneydoğu Anadoluya verilen kredi ile, başka 
bölgelere. verilen kredilerde de adalet ve denge bu
lunmadığını üzülerek belirtmek mecburiyetindeyim. 
Tarım kredi kooperatiflerinin aracılığı ile açılan kre
dilerde de aynı dengesizliğin ve adaletsizliğin bulun
duğu maalesef görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, birçok ülkelerin mah
rum bulunduğu hayvancılık sektöründen istifade et
mek zaruretindeyiz. Bu kaynağın zaman geçirmeden 
harekete geçirilmesinde büyük faydalar vardır. Bu 
kaynakta insanlarımızın beslenme sorunu yatmakta
dır. Dünyada ve yurdumuzda büyük protein açığı 
vardır; hayvansal protein açığı büyüktür ve bu açık 
insanları mutsuz kılmaktadır. 

Bu kaynakta, dış ticaret açığının kapatılabilmesi 
umudu yatmaktadır. Bu kaynakta, geri kalmış yöre
lerin kalkınması ve bu yöre insanlarının refaha ulaş
ması ümidi yatmaktadır. Ayda bir kez et yiyemeyen 
fakirin et açığını, çocuğuna süt içiremeyen yoksulun 
süt açığını, bu sektöre sahip çıkmakla giderebiliriz. 
Sayın önerge sahiplerinin dediği gibi, bu sektör yıl
ların ihmaline uğramıştır. Hayvan ve süt üreticileri 
üvey evlât muamelesine tabi tutulmuşlardır. Bir yer
de, toplumumuzun bu kesiminde çalışan insanlar di
ğer sektör insanlarına feda edilmişlerdir. Bu böyle 
gitmemelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, fiyat politikasına, da de
ğinmek isterim. 

Hayvan ve hayvan ürünleri üzerinde tatbik edilen 
fiyat politikaları uzun yıllar acayiplikler halinde sür
dürülmüştür. Tarım ürünleri içinde birçok ürüne ta
ban fiyatı verilmiştir ve üreticiye malını, yani tütünü, 
fındığı, çayını ve tahıl ürünlerini, pamuğu, inciri, 
üzümü ve saireyi «Şu fiyattan aşağı satmayacaksın. 
Ben Devlet olarak alıcıyım, destekçiyim. Aşağı fiya
ta satma; yüksek fiyat bulursan götür sat» denerek 
sahip çıkılmış, fakat hayvan ve hayvan ürünlerine, 
tam tersine muamele yapılmıştır. 

Ete taban fiyat verilmiş, narh konmuştur. «Eti şu 
fiyattan fazlaya satamazsın» denilmiştir, satmak âde
ta suç sayılmıştır. Fiyat yükselirken üreticinin başı
na vurulmuştur da, fiyatlar alabildiğine düşerken sa
hip bile çıkılmamıştır. Bu politika garip bir politika
dır ve yıllar yılı sürüp gitmiştir. 

Bu politikanın daha da garip olan bir ya
nı var. Tütün temel mal sayılmıştır; çay temel 
mal sayılmıştır; taban fiyatı verilen mallar Hü-
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kümet kararnameleriyle temel mal sayılmışlar
dır. Bugüne kadar temel mal, temel madde sayılma
yan iki şey vardır; et ve süt. Bunlar temel madde sa
yılmamışlardır. Bu çelişki, bu haksızlık Sayın Ecevit 
kabinesi zamanına kadar devam edegelmiştir. Bize 
göre hayvan ve hayvansal ürünlerin baş sorunu fiyat 
politikasıdır. Bu sektörün geliştirilmesi için gerekli 
diğer faktörleri küçümsemek için söylemiyoruz; ama 
diyoruz ki, konunun baş sorunu fiyat sorunudur. Ete 
ve süte taban fiyat verilmeliydi ve diğer hayvansal 
ürünler devletçe fiyat politikalarıyle desteklenmeli; 
et ve süt temel mallar arasına, tütünün ve çayın ya
nına alınmalıydı. 

Devletin bu sektöre ve bu sektörde çalışan insan
lara sahip çıkması ancak böyle mümkündür. Devleti
mizin, bazı ürünleri milyarlık sübvansiyonlarla des
teklendiği malumunuzdur. Belli üretim sınıflarını 
böylesine desteklerken, geniş bir üretici sınıfını ih
mal etmiş olma adaletsizliği de son bulmalıydı, tşte, 
Ecevit kabinesine gelinceye dek bu soruna el konul
mamıştır maalesef. 

Fiyat politikasına öncelik ve önem verişimizin 
ananedeni: Devlet Üretme Çiftliklerinin hayvancılık 
işletmelerini, 1950 yılından bu yana Yüksek Muraka
be Heyetinin raporlarından birlikte inceleyelim. 

Bu hayvancılık işletmelerinde kredi sorunu, finans
man sorunu, mera sorunu, çayır, yayla sorunları yok
tur. Hayvan sağlığı ve bakımı, yem sorunu en iyi bi
çimde çözülmüş, ilmin ve teknolojinin her imkânı 
kendilerine verilmiştir. En iyi cinsten hayvanlara, 
modern barınaklara, bol miktarda veteriner hekimle
re sahibolmalarma rağmen bir gerçektir ki, 1950 yı
lından bugüne dek, Devlet Üretme Çiftliklerinin hay
vancılık işletmeleri sürekli olarak zarar etmişlerdir. 

Bu incelemelerimizde, devletçiliğin aleyhindeki 
düşünceyi ve işletme anlayışı paylarını nazarı itibara 
alsak dahi işletmelerin yine zarardan kurtulamaya
caklarını görürüz. Nedeni, fiyat politikasıdır, narh 
konmuştur; «Şu fiyattan yukarı satamazsın» dendiği 
içindir. Eti ve sütü temel mallar arasına alıp, taban 
fiyat ile desteklemez iseniz, tüm hayvan üreticilerine 
Devlet Üretme Çiftliklerindeki tüm olanakları verse
niz dahi, bu sektörü geliştiremezsiniz. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde, Ecevit Hüküme
tiyle birlikte alınterine değer veren bir taban fiyatı 
uygulanmıştır. Bu politikaların daha da geliştiril
mesinden yanayız. 

• Bu arada, yurdumuzda iki kilo et ile bir kilo tütün 
alınabildiği acı gerçeğine değinmeden geçemeyece

ğim. Bunu ifade ederken, tütüne verilen fiyata karşı 
olduğum anlaşılmamalıdır; ancak daha fazla emek 
ve sermayeye ihtiyaç gösteren bu sektörün bazı sorun
ları çözümlenmezse, ekonomimiz için büyük zararlara 
sebep olabiliriz. Ama, insaf ile bakıldığında, bu sek
törün insanlarını kendi kaderleriyle başbaşa bırak
maya hakkımız var mıdır? Tütüne verilen fiyatı çok 
görmüyoruz; haklı olarak alınterinin karşılığını alma
lıdırlar; ama hayvan üretici ve yetiştiricisi de hiç ol
mazsa müsaadelerinizle aynı fiyata kavuşabilsinler. 

Dünyada açlığın evrensel boyutlar kazandığı çağı
mızda, hayvancılık politikamız üzerinde önemle dur
mak gereğine inanıyorum. 

Mutlu bir olayla karşılaşıyoruz; Dördüncü Hay
vancılık Kongresi yapıldı, tüm sorunlar orada da dile 
getirilmişti. Hem üreticiler, hem yetiştiriciler, hem uz
manlar bu sektörün tüm sorunlarını ortaya koyup sap
tadılar, ilgililere yazılı belgeler verdiler. Konuyla 
uzaktan yakından ilgilenenler için hayvancılık soru
nunun bilinmeyen yönü kalmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Par
tisinin kısa iktidar dönemine bakacak olursak; ülke
mizde ilk kez geniş halk yığınlarını yakından ilgilen
diren tüm konulara değinilmiş, gerekli tedbirler alın
mış ve alınmaya yönelinmişti. Örneğin; tütün, fındık, 
tahıl, çay üreticisine verilen taban fiyatlarda olduğu 
gibi, 50 yıldır sahip çıkılmayan et için de taban fiyat 
verilmiştir. Hayvancılıkla ilgili diğer sorunlara eği-
lemeden iktidardan ayrılmıştır. Ümidediyor ve diliyo
ruz ki, çay üreticisinin, tütün üreticisinin gülen yüzü 
gibi hayvan üretici ve yetiştiricisinin de yüzü güldü
rülsün. 

Meclis Araştırması açılması lehinde oy kullana
cağımızı bildirir, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na ve şahsım adına saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erhan. 
Gruplar adına konuşmalar bitmiştir. 
Önerge sahiplerinden Sayın Mehmet Altmışyedi-

oğlu'na söz veriyoruz. 
MEHMET ALTMIŞYEDİOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Hayvancıığın geliştirilmesini sağlamak ve hayvan

cılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuşması için ge
rekli kanunî ve idarî tedbirleri tespit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 nçü maddeleri uyarınca Meclis Araştırması 
açılmasına dair bir önerge vermiş bulunuyoruz. 

Geçen yasama döneminde, çok değerli milletvekili 
arkadaşlarımız bu konu ile ilgili gündem dışı konuş
malar yapmış, konunun önemine işaret etmişlerdir.. 
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Hayvancılık, ülkemizde millî servetimizin temel 
kaynağını teşkil etmektedir, bilhassa Doğu ve Güney
doğu Anadolunun servet kaynağıdır. Hal böyle iken, 
hayvancılık ülkemizde yılların ihmaline uğramıştır, 
hayvan üreticisi bugün çok zor durumdadır; hayva
nına iç pazar bulamamakta, malını değerlendireme-
mektedir. Dış pazar imkânları da hayvan üreticisi için 
kapatılmıştır. Hayvancılığa gerekli önemi vermenin 
zamanı gelmiştir. Hayvancılığımız Türkiye'nin ger
çeklerine ve ilmî kaynaklara uygun olarak ele alın
dığı takdirde, çok kıymetli servet kaynağı olacaktır. 

Bu sebeplerden dolayı, Anayasamızın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırma Komisyonu ku
rulmasını Yüksek Heyetinizden rica ediyoruz. 

Grupumuz adına yapılan konuşma ile diğer grup 
sözcü arkadaşlarım konuşmalarında konuyu çok 
güzel açıkladılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. 

Konunun önemi belirmiştir. Bu konuda desteğinizi 
esirgemeyeceğinize inanır, Yüce Meclisi saygi3de se
lâmlarım. (Alkışlar). 

6. -— 657 saydı Devlet Memurları Kanununa 1327 
sayılı Kanunla eklenen ek geçici 10 ncu maddeye bir 
fıkra eklenmesi hakkında 11 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ve Plan Komisyonu raporunun Gelen 
Kâğıtlardan yarınki gündeme alınarak 48 saat bekle
meden öncelikle görüşülmesi hakkında Plan Komis
yonu Başkanlığı önergesi. (1/52) 

BAŞKAN — ikinci sıradaki işleme geçmeden ev
vel, bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisine, 5 . 2 . 1975 tarihinde basılıp 

dağıtılmış bulunan 113 sıra sayılı ve 1/52 esas sayılı 
11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hakkındaki 
raporumuzun, Anayasanın 64 ncü maddesindeki ön
celik emrine uyularak ve Yüce Meclisin gelecek gün
lerini bütçeye ve diğe.r öncelikli işlere tahsis etmesi 
zorunluluğu sebebiyle, gelen kâğıtlardan yarınki gün
deme alınmasını ve 48 saat beklemeden öncelikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Plan Komisyonu Başkanı 
Sivas 

Vahit Bozatlı 

BAŞKAN — Bu önerge hakkında lehte ve aleyh
te birer kişiye söz vereceğim. Söz isteyen var mı efen
dim?.. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Lehinde. 

5 . 2 . 1975 O : 1 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altmışyedi-
oğlu. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — Son 
sözü istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İçtüzük gereğince maalesef veremi
yoruz. 

Önerge hakkındaki konuşmalar bitmiştir. Öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Önergeyi kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Meclis Araştırması yapacak komisyonun 15 üye
den kurulması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin, üye seçim tari
hinden başlamak üzere 3 ay olmasını ve gerektiğin
de Ankara dışında da çalışabilmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Açık oylama işlemi devam etmektedir, oylarını 
kullanmayan sayın üyelerin oylarını kullanmalarını 
rica ederim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Öztürk. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 

Plan Komisyonu Başkanı tarafından, İçtüzüğün 
53 ncü maddesine göre, dağıtılmış bulunan kanun 
kuvvetindeki kararnamenin Genel Kurulda görüşül
mesine dair Plan Komisyonu raporunun, 48 saat bek
lenmeksizin gündeme alınarak görüşülmesine dair 
takriri üzerinde, lehte konuşmak üzere huzurunuzda 
bulunuyorum. 

Bu takririn gerekçelerinden birisi ve temeli Ana
yasanın 64 ncü maddesidir. Anayasanın 64 ncü mad
desi, kanun vazu olan Yüce Meclislere, bir direktif
te bulunmuştur, bir mutlak direktifi vardır. O direk
tifin de, hiç şüphesiz, altında yatan bir espri bulun
maktadır. Direktif şudur : 

Anayasanın 5 nci maddesine göre, yasama yetki
si devredilemez. Yasama yetkisi, Türkiye Büyük Mil
let Meclisine ait bir yetkidir. Ancak, istisnaî hal ola
rak 64 ncü madde; amacı, kapsamı, sınırı, yetki ka
nununda gösterilen hallerde, hükümetin kanun kuv
vetinde kararname çıkarabileceğini derpiş etmekte, 
düzenlemekte; ancak, bu tasarrufun en kısa zaman
da Türkiye Büyük Millet Meclisinin müzakeresine 
arz edilmesini de amir hükme bağlamış bulunmakta-

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
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dır. Resmî Gazetede ilân edilen kanun kuvvetindeki 
kararnameler, ilân edildiği gün Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sevk edilmezse hükümsüz olur. Anayasa
nın bu konudaki titizliğini ifade için bunu arz ediyo
rum. 

Yine Anayasanın 64 ncü maddesinde, kanun kuv
vetindeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi açıkça hük
me bağlanmıştır. Başkaca konular hakkında, Anaya
samız bu direktifi, emri, bu öncelik ve ivedilik kay
dında olduğu gibi vermemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclisin çalışma takvi
mi bellidir. Şu anda bütçe Senatoda görüşülmektedir. 
Kısa bir süre sonra, Yüce Meclisimiz bütçe müzake
resini yapmaya başlayacaktır. Bütçe müzakeresine 
başladığımız andan bitimine değin, bir başka teklif 
ve tasarının görüşülmesi mümkün değildir. Demek 
oluyor ki, Meclis takvimine göre, çalışma günlerimiz 
içersindeki süre pek kısadır, zannediyorum bir Per
şembe, bir de Salı günü toplanıp görüşebiliriz. Büt
çe müzakeresine başladığımız noktadan itibaren de, 
bütçe ile ilgili meseleyi bitirmemiz lâzım; 1 Marta 
kadar görüşmemiz imkânı olmayacaktır. Şu hale gö
re, bütçe takvimi nazara alınırsa, Anayasanın emret
tiği bu kanun hükmündeki kararname, ki kanun ta
sarısı mahiyetindedir, tasarının öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi ve en kısa zamanda görüşülmesi şarttır. 
En kısa zaman, yarınki Perşembe günüdür. Perşem- j 
be günü Meclisimizin gündeminde bir başka yasa 
mevcut, o da işçi Yatırım Bankasıyle ilgili tasarıdır, 
onun da bir tek maddesi kalmıştır. O da Komisyon-
dan gelmiştir. Kanun kuvvetinde bir kararname ma
hiyetindedir, yine Anayasanın 64 ncü maddesine gö
re 11 sayılı Kararnameye müşabih maddedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasal bir kamu ku
ruluşunun başında bulunan, sorumluluğunu deruhte I 
eden kişi hakkında, bir yıl evvel çıkarılmış bir karar
name ile, kanun hükmündeki kararname ile, o görev
de devam etmesi veya etmemesi meselesi Meclisin İra- ı 
desine bağlıdır. Meclis, iradesine sahip olmak mev
kiindedir. Meclis, kendi iradesine sahip olmak duru- J 
mundadır. Bu itibarla, en kısa zamanda Yüce Mecli
sin, kendisine ait olan bir yetkinin nasıl kullanıldı
ğını münakaşa etmesi, kendi iradesine sahip olması 
gereklidir; ama görüyoruz ki, belli bir zihniyeti tem
sil ve müdafaada kararlı olan Cumhuriyet Halk Par- | 
tisi, Meclisin bir kanadı olarak, iradesine, Anayasa em
rine rağmen sahip olmak istemiyor. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler.) i 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Açık oylama işlemi devam etmektedir, oylarını 

kullanmayan sayın üyelerin oylarını kullanmalarını 
rica ediyorum. 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Sayın Başkan, 
bir kişiye söz verdiniz, ben de aleyhinde söz istiyo
rum. Açık oyun sonucunu alıncaya kadar bu işi uzat
maya mahal yoktur sanırım. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, size de söz ve
receğim. ilk önce şu kupaları bir kaldıralım. 

Oy vermeyen sayın üye varsa lütfen acele etmele
rini rica ediyorum. 

Oy vermeyen sayın üye var mı efendim..? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 

Önerge aleyhinde Sayın Erverdi, buyurunuz efen
dim 4 

SELÇUK ERVERDl (Erzurum) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Benden evvel konuşan arkadaşımız Öztürk, kendi
sini çok zorlayarak öncelik teklifi için gerekçe ya
ratmaya çalıştı. Haddizatında Anayasamızın 64 ncü 
maddesi, yetki kanunlarının ve kararnamelerin önce
likle ivedilikle görüşüleceğini amirdir. Ama, başka 
kararnameler ve başka yetki kanunu istekleri olduğu 
için de, onların önüne geçmek, içtüzük gereğince 48 
saatlik beklemesi gereken süreyi beklememek için de, 
Komisyon (Zaten TRT Genel Müdürüne duyduğu 
hınç sebebiyle, adaleti, içtüzüğü, Anayasayı bir kena
ra atmakta mahir) şimdiye kadar görülmemiş sürat 
ve gösterilmemiş marifetler ile komisyonu çalıştırıp, 
bu kanunu bu şekle soktuktan sonra da; bu yetmez
miş gibi, işin sanki 48 saat daha konuşulmaya, görü
şülmeye, beklemeye tahammülü yokmuş gibi hemen
cecik getiriyor. Ne oluyor? Yedi sekiz ay TRT Genel 
Müdürlüğü etmiş bir kişinin 48 saat daha TRT Genel 
Müdürü oiarak kalması, bu memleketin bugün için
de bulunduğu durumda öncelik, ivedilik ve her şey 
bir tarafa itilerek konuşulacak konu mudur; iz'anını-
za, vicdanınıza seslenerek söylüyorum. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
O sizin bileceğiniz iş. 

SEDAT AKAY (Kocaeli) — Alâkası yok. 
SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — iki; Sayın 

Seyfi Öztürk iyi bilirler, TRT Kanununun yapılışın
da birlikte çalıştık, o zaman da söyledik; kendinize 
göre kanun yapmaya kalkarsanız, evvelâ bunun zara
rı size dokunur. Şimdi bir kişiyi sevmeyebilirsiniz, 
konulmuş prosedürü var; beğenmiyorsanız siyasî par
ti olarak şikâyet edersiniz, değiştirilmesi için TRT 

— 391 — 



M. Meclisi B : 35 5 . 2 . 1975 O : 1 

Kanununun öngördüğü yollardan gidersiniz, Danış
ma Kurulundan yetki, mütalâa almak suretiyle karar
name ile değiştirirsiniz. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Bu da bir prose
dür. 

SELÇUK ERVERDİ (Devamla) — Efendim, bu 
prosedür o kanun için konulmuş, adam için değil; 
yetki kanunu için konulmuş prosedürdür; yoksa TRT 
Genel Müdürünü değiştirmek için konulmuş prose
dür değildir. Adama sebep kanun çıkarır, adama duy
duğunuz gayzm neticesinde kanunlarla istediğiniz gi
bi oynarsanız, yarm size tatbik edildiğinde kimseye 
şikâyet etme hakkinizin bulunmadığını, şimdiden or
taya koymak mecburiyetindesiniz. Çok kanunları ya
rarınıza olacak diye değiştirdiniz, şimdi gördüğünüz 
İçtüzüğü değiştirdiniz, başka yasaları değiştirdiniz, 
«İktidar olup gelip kullanacağız» diye, deği-jtirdiniz. 
Evvelâ size battı. Umarım ki, bu da batmış olmasın. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar, 
A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Erverdi... (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 
ekseriyet yoktur, yoklama yapılsın. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika, oylamaya... 
(C. H. P. sıralarından «yoklama istiyoruz Sayın Baş
kan» sesleri, A. P. sıralarından gürültüler.) 

(C. H. P. sıralarından Erzurum Milletvekili Sel
çuk Erverdi, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 
Trabzon Milletvekili Ahmet Şener, Adıyaman Millet
vekili Kemal Tabak, İstanbul Milletvekili Mehmet 
Emin Sungur, Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan, 
Kastamonu Milletvekili Vecdi İlhan, Konya Milletve
kili Ali Kökbudak, Yozgat Milletvekili Nedim Kork
maz, Denizli Milletvekili Hüseyin Erçelik ayağa kal
karak yoklama yapılmasını istediler.) 

BAŞKAN — Yoklama istiyorsunuz efendim, öy
le mi? 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — İsim okuya
rak yoklama yapılsın. 

BAŞKAN — Evet. Müsaadenizi rica ediyorum. 
Efendim, İçtüzük gereğince 10 kişi ayağa kalkarak 
yoklama isteminde bulunmuşlardır. (A. P. sıraların
dan «Sayın Başkan, oylamaya geçtiniz» sesleri) 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Sözü
nü geri alsın Sayın Başkan... Terbiyeli konuş, sana 
batsın terbiyesiz herif. 

BAŞKAN — Lehte ve aleyhte konuşmalar bit
miştir. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, sözünü geri alsın, ona batmış o. «Batmak» 
ne demek, ne demek «Batmak»? 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Bağırdığına 
göre sana battı. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Ne 
demek batmak? 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, 
«Batmak» la neyi ifade etmiştir Sayın Erverdi? 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Ayıp, 
ayıp. 

BAŞKAN — Kelimenin tavzihini rica ediyorum 
efendim. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Efendim, 
arz edeyim: Arkadaşımın anladığı manada kelimeyi 
kullanmaya benim terbiyem müsait değildir. (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Önerge üzerindeki görüşmeler bit
miştir. Önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Bir dakika efendim. 
Buna göre yoklama yapılacaktır. 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ad oku

mak suretiyle Sayın Başkan. 

SEDAT AKAY (Kocaeli) — Sayın Başkan, bir 
zamanlar biz de teklif ettik, bizi dövmeye kalktılar. 
Otomatik cihazla yapınız. 

BAŞKAN — Yapabiliriz efendim. O şekilde de 
yapılır, bu şekilde de yapılır, o bizim takdirimize kal
mıştır. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Ad okunarak 
yoklama yapılmasını istiyoruz. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ad okuna
rak efendim. 

BAŞKAN — Talebiniz o şekildedir öyle mi efen
dim? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Evet efendim, ad 
okunarak. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

x BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklamaya 
başlıyoruz efendim. 

ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — Sayın Başkan, 
usule ait bir itirazda bulunuyorum. 

III. — YOKLAMA 
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Bu açık oylamanın neticesi alınmadan, arkadaş
larımızın istediği bu oylamayı meriyete koyamazsınız. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, oy
lama değil yoklama istiyoruz biz. 

ALI ŞEVKİ EREK (Tokat) — Evvelemirde bu 
oylama ile çoğunluğun olup olmadığı tespit edilme
den bu harekete geçilemez. 

BAŞKAN — Tasnif bir taraftan devam ediyor, 
yoklamanın neticesini karşılaştırarak bir neticeye va
racağız efendim. 

ALİ ŞEVKÎ EREK (Tokat) — Sayın Başkan, 
geçen hafta Sayın Memduh Ekşi'nin riyasetinde de 
aynı husus söz konusu oldu; kupalarda toplanan oy
lar sayıldıktan sonra ancak geçilebileceğini ifade et
ti ki, doğrudur. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Hayır. 
ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) —'Sayın Başkan, bu

rada ekseriyetin olduğu tebeyyün ederse bu açık oy
lamada, ondan sonra arkadaşlarımızın talebi is'af edi-

BAŞKAN — Açık oylamaların'neticelerini okuyo
rum efendim. 

19 . 7 . 1972 günlü ve 1615 sayılı Gümrük Ka
nununun bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılması
na ve bu maddeler yerine yeni maddeler konulması
na ve 7 . 1 . 1932 günlü ve 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine dair Kanunun değişik 24 ncü mad
desinin değiştirilmesine ilişkin Kanun tasarısının açık 
oylamasına 316 üye iştirak etmiş; 310 kabul, 1 ret, 
5 çekinser oy çıkmıştır. Kanun kabul edilmiştir. 

Dört üniversite kurulması hakkında Kanun tasa
rısının açık oylamasına 314 sayın üye iştirak etmiş; 
310 üye kabul, 3 ret* 1 çekinser oyla Kanun kabul 
edilmiştir. 

lebilir, bunun neticesi alınmadan bu talep is'af edile
mez. 

BAŞKAN — Evvelâ bu neticeyi arz ettikten sonra 
o neticeyi alacağız efendim. 

(Adana milletvekillerinden itibaren yoklamaya 
başlandı.) 

BAŞKAN — Sayın Seyfi Öztürk?.. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Başkan 

buradayım. 
Eski Dışişleri Bakanı basın locasından takibedi-

yor. Bunu da ismimin okunduğu şu anda beyan edi
yorum. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Çok büyük 
bir şey keşfettin(!) 

BAŞKAN — Efendim, kaçmış olduğunu tescil et
tiniz, daha ne olacak artık? 

Yoklamaya devam ediyoruz. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Başka gelen üye var mı efendim?.. 

Olmadığına göre yoklama işlemi bitmiştir. 

Devletçe işletilecek madenler üzerindeki hakların 
geri alınması ve hak sahiplerine ödenecek, tazminat 
hakkında Kanun tasarısının açık oylamasına 310 sa
yın üye iştirak etmiş; 194 kabul, 112 ret, 4 çekinser 
oyla bu Kanun da kabul edilmiştir. 

Yapılan yoklama neticesine göre çoğunluğumuz 
yoktur. 

Bakanlar Kurulunca görüşülmesi istenen, günde
min 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü, 5 nci, 6 ncı, 10 ncu 
ve 16 ncı ve 20 nci, 21 nci, 23 ncü sıralarındaki ka
nun tasarılarını ve tekliflerini görüşmek için, 6.2.1975 
Perşembe günü saat 15.00'te toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.06 

IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 
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19 . 7 . 1972 Günlü ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına ve 
bu maddeler yerme yeni maddeler konulmasına ve 7 . 1 . 1932 günlü ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibine dair Kanunun deüşik 24 ncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısına verilen oylarm 

sonucu 

(Kabıil edilmiştir.) 

(ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Osman Çıtırık 
tlter Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
Mehmet Hulusi Özkul 
İbrahim Tekin 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
İbrahim Elmalı 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AĞRI 
Cemdi Erhan 
Kerem Şahin 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Biitüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler -.316 

Kabul edenler : 310 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 5 
Oya katılmayanlar : 131 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

Necdet Evliyagil f 
Mustafa İmirzalıoğlu ; 
M. Ilauf Kandemir '& 
Cahit Kayra 1 
Kâmil Kırıkoğlu j; 
İsmail Hakkı Köylüoğhı j 
İbrahim Saffet Omay I 
Hasan Özçelik İ 
Fikri Pehlivanlı l 
Önder Sav j 
İlyas Seçkin jj 
Hayrettin Turgut Tokerjj 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
'Ömer Buyrukçu 
Abdurrahim Erdem 
Fahri Özçelik 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 
E1: rem Sadi Erdem 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Alver 
Cihat Bilgehan 
Necati Cebe 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdenr 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Hayan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Hüseyin Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Bei'ct Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 

Kasım Parlar 
İhsan Tombıış 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüseyin Erçelik 
Rıza Genç.oğlu 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğhı 
Halit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atilâ 
Hasan Buz 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Kamı 

ERZURUM 
Rasim Cinisli, 
Rıfkı -Danışman 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
Korkut Özal 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Orhan Oğuz 
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Niyazi önal 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
Mehmet Özkaya 
Mehmet özmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Hasan Vamık Tekin 
M. Emin Turgutalp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adah 
Sabri tnee 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akkiray 
Servet Bayramoğlu 
Sadettin Bilgiç 
I. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
Hüseyin özdenin* 
M. Kâzım Özeke 
Osman özer 

A. Doğan Öztunç 
Mustafa Parlar 
İlhamı Sanca* 
Mehmet Emin Sungur 
Cemal Suer 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çakmur 
Adil Demir 
Yücel Dirdk 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
Remzi Özen 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 

KAHRAMAN MARAŞ 
ismet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet özdal 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Arash 
Abdülkerim Doğru 
Kemal Okyay 
Cemil Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi ilhan 
Mehdi Keskin 
Sabri Keskin 
Hilmi Öztürk 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal Cebeci 
Selçuk Imamoğlu 
Kâmil Özsarıyıldız 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
ibrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
ismet Büyükyaylaeı 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan 
Kemâlettin Gökakın 
Ali Kökbudak 
özer Ölçmen 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
Hüseyin Cavit Erdemir 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet'Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ol 

M. Gündüz Sevilgen 
önol Sakar 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Mem'duih Ekşi 
Mehmet Said Erbil 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif islâm 
ismail Müftüoğlu 

SAMSUN 
Ali Acar 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 
irfan Yankutan 
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SÜRT 
İdris Arıkan 
Abdülbaki Cartı 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Mustafa Timdsi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol 

Nihan llgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Cevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Ali Şevki Erek 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Ömer Çakıroğlu 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lütfi Köktaş 
Mehmet Özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFAİ 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Abdülkadir Öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
llhami Çetin 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Ütısür 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

[Reddeden] 

SİVAS 
Vahdettin Karaçorlu 

[Çekinserler] 

BİNGÖL 
Abdullah Bazeneir 

ELÂZIĞ 

Ömer Naimi Barın 

İSTANBUL 
Abdullah Baştürk 
Reşit Ülker 

MARDİN 
Fehim Adak l 

[Oya kahhnayanla/rJ 

ADANA 
Erol Çevikçe 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Haneıoğlu 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Oğuzhan Asiltürk 
Osman Ceran 
M. Kemal Erkovan 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 

Cevat Önder 
Feraha Fatma öztürk 
Sabahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Faiz Şarlar 

AYDIN 
İsa Ayhan 
Mutlu Menderes 
Kemal Ziya Öztürk 
(Eşik V.) 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
İlhan Aytekin 
Sadullah Usumi (I.) 
Orhan Üretmen 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Kemal Demir (B.) 

BURSA 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Araf Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yasin Hâtiboğlu 
Turhan Utku (İ.) 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Recai İskenderoğlu 
Mahmut Kep olu 

ELÂZIĞ 
Rasim Küçükel 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Mehmet Fuat Fırat 
Zekâi Yaylalı 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Etem Güngör 
Ayşe Aliye Koksal 
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GAZİANTEP 
İbrahim Hortoğlu 
İmam Hüseyin lııcioğlıı 
Yusuf Öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 

HAKKÂRİ 
Mikail İlçdn 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nâzım Baş 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
Süleyman Arif Emre 
Orhan Eyüboğlu ' 
Abudurrahman Köksal-
oğlu 
İlhan özbay 
İsmail Hakkı Tekinel 
Şükrüye Tok 

Ali Topuz 
Metin Tüzün 

İZMİR 
Alev Coşkun 
A. Kemal Önder 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Yasin Bozkurt 
Kemal Güven (Başkan) 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Şevket Kazan 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mustafa Kubilay İmer 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır (B.) 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Hilmi Okçu 
Neemi Özgür 
Süleyman Time el 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Nurettin Yılmaz 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Kasım Emre 

ORDU 
Ata Bodur 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sami Kumbasar (1. Ü.) 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
M. Vedat Önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Fahri Birer 
İlyas Kılıç 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 

SİVAS 
N. Nazif Arslan 
Ekrem Kangal 
Mehmet İhsan Karaçam 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Âdil Ali Cinel 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Mehmet Altsoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Mustafa Kılıç 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 
(B.) 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Orhan Göncüoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Açık üyelikler] 

Amasya 
Bursa 
Niğde 

Yekûn 

-*... »>•<« >.<». 
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Dört Üniversite Kuruknası hakkında kanan tasarısına verilen oyların sonecu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Osman Çıtırık 
tlter Çubukçu 
Yılmaz Hoeaoğlu 
Mehmet Hulusi özkul 
İbrahim Tekin 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
İbrahim Elmalı 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Kerem Şahin 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vıehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammeır Alıcı 
Orhan Alp 
Kemıal Ataman 
Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
Necdeıt Evliyagil 
Mulstafa Imoırzalioğlnı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler i 314 

Kabul ^edenler : 310 
Reddedenler : 3 

ÇeMnserler j li 
Oya katılmayanlar : 133 

Açık üyelikler : 31 

[Kabul edenler] 

M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayna 
Kâmil Kırıkoğlıu 
I. Hakkı Köylüoğılu 
İbrahim Saffet Omay 
Hasan özçelik 
Fikri Pehlivanlı 
önder Sav 
llyas Seçkin 
H. Turgut Tolker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Fahri ÖzçeMk 
Remzi YıiLmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osmata Avcı, 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 
Na'hit Menteşe 
İsmet- Sezgin 
Bahiiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemali Alver 
Cihat Biilgehan 
Neıoatd Cebe 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
II. Celâlettin Ezman 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
Hasıan Esat Işık 
Halil Karaath 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüseykı Erçelik 
Rıza Geınçoğlu 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarftoğlu 
Hallit Kahraman 
Mahmu't Uyanık 

EDİRNE 
tlhami Ertem 
Veli Gülkan 
İlhan Işıla 
Cevat Sayın 

ELÂZI9 
Atillâ Atiilâ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çeüânkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rasıim OinisilS 
Rıfkı Danışman 
Selçuik Erverdi 
Gıyasettdn Karaca 
Korkut özaâ 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu • 
Orhan Oğuz 
Nîyazi Onal 
Seyfii öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Muistafa Güneş 
Mehmet öalkaya 
Mehmet özmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemaü. Çiilesia 
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ibrahim. Eteni Kılıçoğlu 
Hasan Vapuflı TeMn 
M. Emin TurgutaHp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaıman 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

HATAY 
(Sabahattin Adalı 
Sabri İnce 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğru 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlü 
Sadettin Bilgiç 
1. Fehmi Curaalıoğlu 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet ökmen 
Ali Nejat ölçen 
Hüseyin özdernir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
A. Doğan öztunç 
Mustafa Parlar 
llhami Sancar 
Mehmet Emin Sungur 
Cemal Suer 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 

Halûk Üliman 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet öadal 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Artasilı 
Abdülkerim Doğru 
Kemali Olkyay 
Oemiil Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi tlhan 
Mehdli Kesiklin 
Hilmi öatürk 
Sabri Tığla 
Hasan Tosyalı 

KAYSERt 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargü 
Cemal Cebeci 
Selçuik lonamoğlu 
Kâmil özsarıyıldız 
Meihmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Memdah Er&emir 
Salt Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
ibrahim Aikdoğ&n 
Turan Güneş. ' 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylaeı 
Bahrli Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbalkan 
Kemâlettrin Gökakm 
Ali Kölkbudlak 
özer ölçmen 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
M. Gündüz Sevilgen 
önol Sakar 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin îl&Â. Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabra Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NlÖDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Mehmet Altmşoy 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Memduh Ekşi ^ .» 
Mehmet Said Erbil 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosman-
oğlu 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
Nadir Lâtif Mâm 
İsmail Müftüoğlu 

SAMSUN 
Ali Acar 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

S I ÎRT 
İdrâs Arikan 
Abdülbakn Cartı 
Abdülkerim Ziilân 

SİNOP 
Tevfİk Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akpva 
Ahmet Arıkajı 
Vahit BozatJj 
Ahmet Dufakoğlp . 
Vahjstettias Kara§o]4u 
Mustafa Timifli 
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TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan . 
Haıliil Başol 
Nihan llgün 
Ömer Kalıramaıı 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
öevat Atılgan 
îsmadll Hakkı BMer 
Ali. Şevki Erek 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

I TRABZON 
Ömer Çakıroğiu . 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lûtfii Köktaş 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
S Mey man Yıldırım 

URFA 
Necati Aksoy 

Necmettin Cevheri 
Abdüîkadıir öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
ihsan Bedlrhanoğlu 
Muslin Görentaş 

YOZGAT 
Ilhami Çetün 

Ali Fuat Eyüpoğlu 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın, 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadol 
Bülenlt'Ecevat 
Cahit Karakaş 

Mehmet Zeki Okur 

DİYARBAKIR 
Bahattin Karakcç 

[Reddedenler] 

SAMSUN 
Hilmi Türkmen 

YOZGAT 
İhsan Arslan 

[Çekinser] 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

[Oya katılmayanlar] 

ADANA 
Erol Çevikçe 
Selâhattin Kılıç 
Battal Koksal 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
(Bşk. V.) 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

ANKARA 
Hüsamettin Akımumcu 
Oğuzhan Asiltürk 
Osman Ceran 
M. Kemal Erkovan 
1. Hakkı Ketenoğlu 
CevaJt önder 
Feriha Fatma öztürfc 
Salbalhattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Deniz BaykaA 
Abdurraihim Erdem 
Faiz Şarlar 

AYDIN! 
İsa Ayhan 
Mutlu Menderes 
Kemal Ziya öztürk 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
İlhan Aytelkin 
Sadullah Usumi (1) 
Orhan Üretmen 

BİTLİS 
Abrdin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Kemal Demir 
(B.) 

BURSA 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yasin Hati'boğlu 
Turhan Utku (1) 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hasan Kortkmazean 

DİYARBAKIR 
Re cad İslkenderoğlu 
Mahmut Kepolu 

ELÂZIÖ 
Rasiim Küçüikel 
A. Orhan Senfcmoğliu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Mehmet Fuat Fırat 
Zekâi Yaylalı 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Et'em Güngör 
Ayşe Aliye Köiksal 

GAZİANTEP 
İbrahim Hortoğlu 
imam Hüseyin încioğlu 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Mehmet Sait Reşa 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Hikmet Baloğiu 
Nazım Baş 
Çetin Yılmaz 
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İSTANBUL 
Hasan Aksay 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
Süleyman Arif Emre 
Orhan Eyüboğlu 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
İlhan özbay 
İsmail Hakkı Tekinel 
Şükriye To[k 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 

İZMİR 
Alev Coşkun 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 
Ahmet Tevfik Paksu 
Ali Zülfilkâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Yasin Bozlkurt 
Kemal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Turhan Feyzdoğlu 
Hayrettin Naküboğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Absoy 

KOCAELÎ 
Şevket Kazan 

KONYil 
Reşat Aksoy 
Mustafa Kubilây îmer 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Faruk Sükan 
Yefa Tanır 
(B.) 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
Süleyman Tun e el 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak 

Seyfi Güneştan 
Nurettin Yılmaz 

MUŞ 
Ahmet Hamidi Çelebi 
Kasım Emre 

ORDU 
Ata Bodur 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sami Kumbasar (t.(Ü.) 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Fahri Birer 
llyas Kılıç 

SİİRT 
Mehmet Nebiil Oktay 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 

SİVAS 
N. Nazif Arsian 

Ekrem Kangal: 
M, İhsan Karaçam 

TOKAT 
Feyzulilalh Değerli 

TRABZON 
Mehmet Arislantürk 
Âdil Ali öineıl 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Mustafa Kıılıç 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kinyas Kartal 
Mehmet Sailih Yıldız 
(B.) 

YOZGAT 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Orihan Gönteüoğlu 
Sadılk TeMn Müftüoğlu 

[Açık üyelikler] 

Amasya 
Bursa 
Niğde 

Yekûn 

t>m<t 
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Devletçe işletilecek madenler Üzerindeki hakların geri ahnması ve hak sahiplerine ödeneeek tazminat hak
kında kamın tasansma verilen oylaruı sonucu. 

(Kabul edilmiştir.) 

»ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Osman Çıtırık 
llter Çubukçu 
Mehmet Hulusi özkul 
Emin Bilen Tümer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemıil Erhan 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Kemal Ataman 
Necdet Evliyagil 
Mustafa İmirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırıkoğlu 
İbrahim Saffet Onıay 
Önder Sav 
11 yas Seçkin 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 310 

Kabul edenler : 194 
Reddedenler : 112 

Çekinserler : 4 
Oya katılmayanlar : 137 

Açık üyelikler : 3 

[Kabıâ edenler] 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Fahri Özçelik 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Necati Cebe 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Mehmet Er gül 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 

Etem Eken 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Hüseyin Erçelik 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Halit Kahraman 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Atillâ Abilâ 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 
Selçuk Erverdi 
Korkut Özal 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
Mehmet Özmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Küıcoğlu 

Hasan Vamık Tekin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HATAY 
Sabri İnce 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

Ofal Mavioğlıı 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL1 

Hasan Basri Akkiray 
Abdullah Baştürk 
Sadettin Bilgiç 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Vahit Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Nilüfer Gürsoy 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan öztunç 
İlhami Sancar 
Mehmet Emin Sungur 
Reşit Ülker 
Halûk Ülmaıı 
Engin Unsal 

UZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoglu 
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[Reddedenler] 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Aztrai Yavuzalp 

ORDU 
MemduhEkşd ^ J L * , 
Mehmet Said Erbil 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 

SAKARYA 
Kenan Durukan 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fuat Uysal 
îrfan Yankutan 

SÜRT 
Abdülbaki Cartı 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Terfik Fikret Övet 

SP7AS 
Ahmet Arıkan 
Ahmet Durakoğlu 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Timdsi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

enler] 

Cevat Atılgan 
ismail Hakkı Birler 
AH Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON;: 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Lûtfi Kökta§, • 
Ahmet Şener 

j TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Necati Aksoy 
Abdüfkadir öncel 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Kadir Özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN • 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
llhami Çetin 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK} 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

A. Kemal Önder 
Remzi Özen 
Neccar Türkean 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet Özdal 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Araslı 
Abdülkenim Doğru 
Kemal Okyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avsargil 
Cemal Cebeci 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
'Tankut Akalın 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR __ 
Sasit Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Mete Tan 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Kerem Şahin 

ANKARA 
•Orhan Alp 

KONYA 
Şener Battal 
ismet Büyükyaylacı 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş. 
Necmettin Erbakan 
Ali Kökbudak 
Özer Ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet Haşim Beuli 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 
M. Gündüz Sevügen 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Talât Oğuz 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 

Oğuz Aygün 
Orhan Eren 
ismail Hakkı Köylüoğlu 
Hasan özçelik 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Nahit Menteşe 

ismet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Mustafa Kemal Al ver 
ibrahim Behram Eker 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BOLU 
Müfit Bayraktar 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı- ;t 

Kasım Önadım .; 

Hüseyin Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel. 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Refet Se;zgin 

ÇANKD2I 
Nurettin Ok 
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DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
Veli Gtilkan 

ELÂZIĞ 
Hasan Buz 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa Karaman 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
İbrahim Göktepe 
it asim Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlu 
Mustafa Kara 
Fatma Gülhis Mankut 
Hüseyin özdemir 
Osman Özer 
Cemal Suer 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Adil Demir 
Yücel Dirdk 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekon 
Şinasi Osma 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 

KAHRAMAN MARAŞ 
Halit Evliya 

KARS 
Cemil Ünal 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Hilmi Öztürk 

KAYSERİ 
Selçuk İmamoğlu 
Kâmil Özsarıyıldız 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Meraduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Kemâlettin Gökakın 

KÜTAIJYA , 
Ahmet Mahir Ablum 
Hüseyin Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
önol Sakar 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ün at Demir 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nadir Lâtif İslâm 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı; 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 

SİVAS 
Enver Akova 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan îlgün 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
Ömer Çakıroğlu 
Mehmet özgür 

URFA 
Necmettin Cevheri 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın-. 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

(Çekinserler) 

MARDİN 
Fehim Adak 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barın 

BİNGÖL 
Abdullah Bazenc&r 

[Oya Katümayanlar] 

ADANA 
Erol Çevikçe 
Battal Koksal 
İbraMm Tekin 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumeu 
Oğuzhan Asiltürk 
Osman Ceran 
M. Kemal Erkovan 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 
Cevat önder 
Feriiha Fatma Öztürk 
Fikri Pehlivanlı 
Sabahattin Selek 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Abdurrahim Erdem 
Faiz Şarlar 

AYDIN 
İsa Ayhan 
Mutlu Menderes 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bâk. V.) >' 

BALIKESİR 
Ahmet Akçıeel 
İlhan Aytekin 

Cihat Bilgehan 
Orhan Üretmen 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı; 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Ahnıiet Çakmak 
(Bşk. V.) 

Kemal Demir (B.)> 
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BURSA 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 

ÇANKIRI 
Araf Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yasin Hatiıboğlu 
Turhan Utku (I.) 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Recai Iskenderoğlu 
Mahmut Kepolu 

ELÂZIĞ 
Rasim Küçükel 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZURUM! 
Yahya Akdağ 
Mehmet Fuat Fırat 
Zekâi Yaylalı 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Etem Güngör 
Ayşe Aliye Koksal 

GAZİANTEP 
İbrahim Hortoğlu 
îmam Hüseyin İncioğlu 
Yusuf Öztürkmen 
Orhan Tokuz 

G<ERESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 

HAKKÂRİ 
Mikail îlçin 

HATAY 
Abdullah Çilli 
\Iehmet Sait Reşa 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nâzım Baş 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
Süleyman Arif Emre 
Orhan Eyüboğlu 
Abudurrahman Köksal-
oğlu 
İlhan Özbay 
Mustafa Parlar 
İsmail Hakkı Tekinel 
Şükrüye Tok 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Alev Coşkun 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Yasin Bozkurt 
Kemal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin NaMboğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Şevket Kazan 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mustafa Kubilay İmer 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır (B.) 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Hilmi Okçu 
Neemi Özgür 
Süleyman Tüne el 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Nurettin Yılmaz 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Kasım Emre % 

ORDU 
Ata Bodur 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sami Kuımbasar 
(t Ü.) 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

M. Vedat Önsal 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Fahri Birer 
llyas Kılıç 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP, 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 

SİVAS 
N. Nazif Arslan 
Vahit Bozatlı 
Ekrem Kangal 
Mehmet İhsan Karaçam 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Âdil Ali Cinel 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Mustafa Kılıç 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız (B.) 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Orhan Göncüoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Agık üyelikler] 

Amasya 1 
Bursa 1 
Niğde 1 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

35 NCİ BİRLEŞİM 

5.2.1975 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 

üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X 1. — 19 . 7 . 1972 günlü ve 1615 sayılı Güm
rük Kanununun bazı maddelerinin yürürlükten kal
dırılmasına ve bu maddeler yerine yeni maddeler ko
nulmasına ve 7 . 1 . 1932 günlü ve 1918 sayılı Ka
çakçılığın Men ve takibine dair Kanunun değişik 
24 ncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin Kanun ta
sarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/172) (S. Sayısı : 
100) (Dağıtma tarihi: 3 . 7 . 1974) 

X 2. — Dört üniversite kurulması hakkında Ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları (1/132) (S. Sayısı : 95 ve 95'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 3 . 7 .1974, 11.7,1974) 

X 3. — Devletçe işletilecek madenler üzerindeki 
hakların geri alınması ve hak sahiplerine ödenecek 
tazminat hakkında Kanun tasarısı ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan komisyonları raporları. 
(1/126) (S. Sayısı : 96 (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1974) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Gmpu adına 

Grup Başkanvekilleri Mardin Milletvekili Talât Oğuz 
ile Kayseri Milletvekili Mehmet Altmışyedioğlu'nun 
Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve hayvan
cılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuşması için 
gerekli kanunî ve idarî tedbirleri tespit etmek üzere 

Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/9) 

2. — Demokratik Parti Grupu adına parti Ge-; 
nel Başkanı İstanbul Milletvekili Ferruh Bozbeyli' 
nin, Hükümetin izlediği dış politika ve özellikle 
Türk - Yunan ilişkileri konusunda Anayasamn 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/2) 

3. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap« 
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 18 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/3) 

6. — İstanbul Milletvekili H: Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nm 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/12) 
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7. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 arka- 1 

daşının, Güney bölgelerimizde kaçakçılık olaylarını ya
ratan sosyal ve ekonomik nedenler ile bu yüzden ol
muş ve olmakta devam eden olaylar ve alınan tedbir
lerin tesbiti amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) 

8. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 45 
arkadaşının; Güneydoğu bölgemizde mayınlanarak 
Suriye'lilerin istifadesine bırakılan toprakların temiz
lenerek işlenir hale getirilmesi, kısmen Devlet Üretme 
Çiftlikleri olarak işletilmesi ve kısmen de topraksız 
köylülere dağıtılmasının teminini sağlamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/14). 

9. — istanbul Milletvekili Engin Unsal ve 11 ar
kadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun işçi Konut-
larıyle ilgili ÎNTUR Şirketiyle yapmış olduğu ihale
lerdeki usulsüzlükleri tespit etmek amacı ile Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/15) ! 

6 | 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi- I 
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) I 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil Ilçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü I 
soru önergesi (6/67) (*) I 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil Ilçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6'*8) (*) 

4. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş- I 
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/71) (*) I 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş- I 
bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba- I 
kanından sözlü soru önergesi (6/27) I 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

10. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri' 
nin, peynir üretim ve tüketimine dair Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/31) 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top-: 
rak tevzi komisyonlarına dair Köy işleri ve Koope
ratifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/32). 

12. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33) 

13. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34) 

14. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına d.ıir Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/35), 

15. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

16. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

17. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

18 . — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/43), 

19. — istanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/44), 

20. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Orman 
Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mutemetlerine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

21. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H* 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin-" 
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner» 
gesi (6/141) (*) 

22. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

(*) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir, 



23. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/55) 

24. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de
mir - çelik fabrikasımn kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) 

25. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/57) 

26. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars' 
in Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru önerge
si (6/58) 

27. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/59) 

28. — îıtanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın. Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/60) 

29. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/61) 

30. — Karı Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
irt ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/62) 

31. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

32. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt-
ç« tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/65) 

33. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tamtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/66), 

34. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 

35. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/69).. 

3 — 
[ 36, — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 

Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner* 
gesi (6/70) 

37, — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

38, — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
köylerin ilçelerle telefon bağlantısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/73) 

39, — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in, Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ« 
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-* 
gesi (6/74) 

40, — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/75) 

41, — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkini Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

I 42. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi, (6/77) 

43. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki-

I len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
I önergesi (6/78) 

44. — İstanbul Milletvekili Doğan Öz-tunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

45. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın, 
I kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy İşleri ve Koopera

tifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

46. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

47. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
I Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 

Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

I 48. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

I 49. — İçel Milletvekii Nazım Baş'ın, son günlerde 
I meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başbakandan 
I sözlü soru önergesi (6/84) 
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50. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 

Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

51. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Dev
let dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir kadro
larına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/86) 

52. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, TRT 
programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/87) 

53. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/88) 

54. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun 'naaşlarınm 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/89) 

55. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

56. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

57. —r Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Di
yarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

58. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/93) 

59. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

60. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

61. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye mason ve siyonist teşkilâtına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/97) 

62. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, Siyonist 
ve mason derneklerine ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/98) 

63. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adım değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

64. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

65. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, İçiş
leri Bakanımn Bütçe Komisyonundaki beyanlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

66. — Kastamonu Milletvekili îvivJıdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

67. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik • kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/104) 

69. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

70. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

71. — Bahkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

72. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

73. —- Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

74. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

75. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

76. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) 

77. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy İşleri ve Koope
ratifler bakanlarından sözlü soru önergesi (6/113) 
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78. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

79. — Muğla Milletvekili Ahmet Buidanirnm, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

80. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Nev
şehir'de Soma fabrikası açılmasına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakamndan sözlü soru önergesi (6/135) (*) 

81. — Kahraman Maraş Milletvekili tsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin imar ve İskân Bakanından sözlü soru-
önergesi. (6/137) (*) 

82. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

83. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/120) 

84. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'ın, TÖS boykotuna iştirak eden öğretmenlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/121) 

85. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminde faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

86. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

87. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

88. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi, (6/143) (*) 

89. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 saydı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

90. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

91. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, Gi
resun - Aksu'da meydana gelen faciaya ilişkin İçişleri 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/127) 

92. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128) 

93. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakamndan sözlü 
soru önergesi. (6/149) (*) 

94. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın. Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

95. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/130) 

96. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayımlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 

97. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

98. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/133) 

99. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi, (6/151) (*) 

100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

101. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*) -*• 

102. — Balıkesir Milletvekili Behram Eker'in, 
Balıkesir özel İdare binası üzerindeki lojmanlara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/138) 

103. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/139) 

104. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/140) 



105. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi ingilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

106. — îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

107. — İstanbul Milletvekili Mustafa Pairlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

108. — îçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, îçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy îşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

109. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161). 
(*) 

110. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-
kovan'ın, Afşin - Elbistan projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/153) 

111. — îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

112. — îçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik 
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soı-u önerge
si (6/155) 

113. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Muğla Valisiyle ilgili basında çıkan haberlere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

114. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

115. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in 1974 
yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

116. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

117. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

118. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

119. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın, 
Erzurum Yavuz Selim Öğretmen Okulunda meydana 
gelen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/164) 

120. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan Askerlik şubelerinin yeniden açıl-. 
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so-. 
ru önergesi (6/165) 

121. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

122. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

123.— İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

124. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay -
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin İmar ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

125. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'mn, İs
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170). 

126 — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'mn, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X I . — İşçi Yatırım Bankası kurulması ile ilgili 

Yetki kanunu tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret ve Plan komisyonları raporları. (1/4) (S. Sayı
sı: 77) (Dağıtma tarihi: 22<6S1974) 



X 2. — Kooperatifler Bankası ile ilgili Yetki ka
nunu tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Ta
rım, Orman ve Köy îşleri ve Plan komisyonları ra
porları (1/169) (S. Sayısı: 81) (Dağıtma tarihi: 
25,6,1974) 

X 3. — Şehirleşme ve konut sorunları ile ilgili yetki 
kanunu tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları (1/174) (S. 
Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi ; 3 » 7 . 1974) 

4. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuru
luş ve Görevleri hakkında Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/149) (S, Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 
11 v 6 . 1974) 

5. — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal îşler ve Plan komisyonları raporları 
(1/135) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi 11 . 6 , 1974) 

6. — 1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 98 nci maddesinin Vİ'I nci bendinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, işçinin kıdem tazminatının 15 
günden 30 güne çıkarılmasına; Adana Milletvekili 
Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka
nununun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiş
tirilmesine; İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, 
1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri ile Sağiık ve Sosyal 
İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/136, 2/25, 
2/187, 2/199) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 11.6.1974) 

X 7. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
kanun teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 
2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap
lığı kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları 
raporları (2/215, 2/76) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 6 . 1974) 

8. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem ile C. 
Senatosu İzmir Üyesi Mümin Kırh'nın ve İzmir Mil
letvekili Cemal Tercan ve 4 ar'cadaşının, 1177 sayılı 
Tütün ve Tütün' Tekeli Kanununun 46-52/3 maddesi 
dolayısıyle 100 ncü maddesi gereğince mahkûm olan 
tütün ekicilerinin affına dair kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/71, 2/72) (S. Sayısı : 68) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 6 , 1974) 

9. — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî 
Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 
ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eğitim 
Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı 
kurulmasına dair kanun tasarısı ile reddi hakkında
ki Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Mil
let Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/37; C. Senatosu : 1/1) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. 
Sayısı : 431, M. Meclisi S. Sayısı : 69; C. Senatosu 
S. Sayısı : 58) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1974) 

10. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 13 
arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/140, 2/213) (S. Sayısı : 70) (Da
ğıtma tarihi : 20 . 6 . 1974) 

11. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker ve 32 arkadaşının, 31 . 8 1956 gün ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin değiş
tirilmesine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 
sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkra
larının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, 31.8.1956 gün ve 6831 sayılı Or
man Kanununun 20.6.1973 gün ve 1744 sayılı Ka
nunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili Sedat Akay 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
20.6.1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen 
ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilme
sine dair kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
liklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi: 2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112; C. Senatosu 
2/73) (M. Meclisi S. Sayısı: 24 ve 24'e i nci ek; C. 
Senatosu S. Sayısı: 354) (Dağıtma tarihleri: 20.3.1974, 
24.6,1974) 

12. — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu' 
nun, 27.5.1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair ka^ 
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlı-: 
ğı tezkeresi ve İçişleri Komisyonu raporu ve Millet 
Meclisi metni (M. Meclisi : 2/1; C. Senatosu : 2/217) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 78; C. Senatosu S. Sayısı : 
953 ve 953'e ek) (Dağıtma tarihi : 24 . 6 . 1974) 



— 8 
13. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 

10 arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/198) (S. Sayısı : 80) (Damıtma tarihi : 26 . 6 . 1974) 

14. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve üç arkadaşının, 20 . 6 1973 tarih ve 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 52 nci Maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları (2/249) (S. Sayısı :'* 86) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

15. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
25 . 6 . 1973 gün ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun 212 nci maddesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri, Ba
yındırlık, îmar, Ulaştırma, Turizm ve Plan komis
yonları raporları (2/101) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma 
tarihi: 1 . 7 .1974) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sürey
ya Öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/228) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 1 . 7 , 1974) 

17. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu' 
nun, 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ko
misyonları raporları (2/250) (S. Sayısı : 90) (Dağıt
ma tarihi : 2 , 7 . 1974) 

18. — 17.Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1 9 7 4 ) 

X 19. — İstanbul Kapalı Çarşısının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 

Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi: 3.7.1974) 

20. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla 
eklenen Ek 1 nci ve Ek 2 nci maddeleriyle 136 nci 
maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma ve Plan Komisyonları ra
porları (1/178) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 
8 . 7 . 1974) 

21. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ko
misyonları raporları (1/177) (S. Sayısı : 102) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 7 . 1974) 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
2 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin cezaları
nın affına dair Kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/212) (S. Sayısı : 106) (Dağıtma tarihi : 
1 ,11 . 1974) 

X 23. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 9 ar
kadaşının, Ege Üniversitesinin Kuruluş Kadroları hak
kındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun teklifi hakkın
da Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 2/239; C. Senatosu : 2/78) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 107; C. Senatosu S. Sayısı : 373) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 11 . 1974) 

24. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/143) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi: 
l . 11 . 1974) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
îstanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 10 ar
kadaşının, ölüm cezasının kaldırılması hakkında Ka
nun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu (2/202, 
2/195) (S. Sayısı : 109) (Dağıtma tarihi : 1.11.1974) 


