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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Perşembe günleri ve saat 10,00 da açılma
sına kanar verilen birleşimlerin, o saatte ço
ğunluk elde edilememesi yüzünden, saat 16,00 e 
alınmasına dair Başkanlık teklifi kabul 
olundu. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısının uzaması 
sebebiyle vakit gecikmiş olduğundan 14.1.1971 

Perşembe gninü saat 15,00 te toplanılmak 
üzere birleşilme saat 18,52 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Fikret Turhangil Şevket Doğan 
Kâtip 

Manila 
M. Orhan Daut 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvckili Fikret Turhan^il 
KÂTİPLER : M. Şevket Doğan (Kay r i ) , Muatafıa Orhan Daüt (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meolisinin 315 nci Birleşi ıJipi açıyorum. 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

II-YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz yandır, görüş
melere' başlıyoruz. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ &3NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Manisa Mületv&kiU Kâmil Şahinoğlu'-
nun, Ege ekici tütün piyasası açılırken göz önün
de tutulması gereken hususlara dair demeci. 

BAŞKAN — Tütün piyasasiyle ilgili olarak 
Sayın Kâmil ŞaJhmioğlu gübdem dışı söz istemiş
tir. Beş dakikayı geçmemek üzere buyurunuz 
efendim. 

KÂMİL ŞAH10&LU (Manim) — Sayın Baş
kan, sayım milletvekilleri; hepinizi hürmetle se-
lâımlıyarak sözlerime başlıyorum. 

Ege ekici tütün piyasasının yakında açıla
cağını biliyoruz. Her sene bu piyasa, genellikle 
Ocak ayının üdjnci yanışında açılır. Bu sene de 
yine Ocak ayının sonuna doğru aıçılacağıhı sa
nıyoruz. 

Piyasanın açılmasını Ege tütün ekicileri sa
bırsızlıkla beklemektedirler. Zira meşakkatli 

bir çalışma sonucu, çoluğunun çocuğunun nafa
kası buna bağlıldır, harcı borcu buna bağlıdır. 
Bir an evvel açılmasını beklemekte haklıdırlar. 

Eğede çeşitfli toprak ürünleri yetişmesine 
rağmen, birçok bölgelerde tütün eklettiği, ail© 
'ziraati olarak önplânda yer alır. Meselâ, Akhi
sar ve Soma'nm yüzde doksanına yakın zürraı 
tütün ekiciliği ile geçinir ve bunların yegâne 
geçim vasıtası hemen hemen tütündür. Eğede 
200 küsur bin aile bu ziraati yapar, bir milyo
na yakın vatandaşımızın geçimi bu yoldandır. 

Tütün yetiştirmek çok meşakkatfli ve mas
raflıdır. Bir senenin tütünlerinin balyalanıp da
ha satılmadan ertesi senenin fide çalışmaları 
başlar. Yani 365 günlük bir senenin ağır çalış
malarına ertesi senenin günleri de eklenir. 

Zürra; kendilerine, çoluğuna çocuğuna gös
termediği ihtimamı tütün fidelerine gösterirler. 

— Z — 
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Tarlaya dikilinceye kadar sıcaktan ve soğuktan 
onu muhafaza için zaman zaman üstü örtülür, 
açılır; bir çocuğa gösterilmiyen ihtimam tütün 
fidelerine gösterilir. 

Daha evvelden gübrelenip nadaslanarak 
iyice hazırlanmış toprağa fideyi teker teker el
leriyle diker ve onu, canlanıncaya kadar teker 
teker sular. Bu suyu, bazan uzak mesafelerden 
sırtıyla taşımak meşakkatine de katlanır. 

Bundan sonra çapa ve yabancı otların temiz
liği gibi tarla ihtimamı başlar. Tütün yetiştir
mek devamlı bir meşgale ister. Silk sık kontrolü 
ve ilâçlanm!aları yapılır. Yapraklandığı zaman 
da, vaktini geçirmeden, posta posta alt yaprak
ların kırımı yapılır. Bu ameliye yazın sıcağına 
rasladığı için, fideler «zedelenmesin» diye gece
leri yapılır. Gece çalışmaları, kendilerini sıcak
tan korumak için değil, fidelerin zedelenmemesi 
içindir. Yazın Ege'den, bilhassa Akhisar taraf
larından gece geçenler bütün dağların taşların 
pırıl pırıl ışıklı olduğunu görürler. Bunlar çile
keş tütün ekicilerinin bütün gece devam eden 
yaprak kırma çalışmalarının ışıklı görünümleri
dir. 

İhtimamla toplanan bu yapraklar teker te
ker, iğne ile iplere dizilir. Fidanların alt yap
raklan olgunlaştıkça bu kırma ve dizme ameli
yesi tekrarlanır. Dizilen tütün yapraklan yine 
itina ile kamışlara bağlanarak kurumaya terke-

' dilir ve kuruma esnasında sık sık tavlanır. Ku
ruyan tütün yapraklan sonra balyalanır. 

Satış için artık hazırdır, fakat satamaz. Pi
yasanın açılmasını bekler. O zamana kadar eks
perler tarafından randıman tesbiti yapılır. Tü
tün kalitesine göre 100 üzerinden randıman tes-
bit edilir. Bu tesbit, Tekel eksperleri tarafından 
yapıldığı gibi, tüocarlann eksperleri tarafından 
da yapılır. Her eksperin kendine göre görüşü 
ve randıman tesbiti vardır. Bu tesbitler, deği
şik eksperlere göre, değişik olabilir. Satışta da 
tesbit edilen bu randıman esas olduğuna göre, 
gerek Tekel ve gerekse tüccarlar tarafından 
aynı mala verilen fiyat aynı olmıyabilir. 

işte tüccarla Tekel arasındaki alış f arklan 
ekseri bundan doğar. Bu ise, Hükümet aleyhine 
zürraı istismar öden politik çalışma için mehaz
dır. A. P. siyasi iktidarının her türlüsüyle zür-
raın, hele tütün zürraının menfaatine matuf ça
lışma v« gayretlerine rağmen, her sene piyasa

dan evvel muhaliflerimiz tarafından geniş bir 
menfi propaganda çalışmalarına girişilir. 

Tütün zürraının Tekele, Hükümete karşı iti-
onaJdını sarsan menfi propaganda ise, bazan tü
tün zürraının itimadım sarsarak onlan paniğe 
uğratır. Tütün satışımdan endişe eder, acele sa
tışlara girer; tüccarlara başvurma ihtiyacını 
hisseder. Bu kütle halinde başvurmalardan ise 
tüccar istifade eder; fiyatı düşürür; zürra da 
ziyan eder. Bu tip hareketler yazıktır, günah
tır. 

Her sene olduğu gilbi geçen sene de, yine ay
nı gayret sarf edilmesine rağmen, Sayın Tekel 
Bakanı Birincioğlu'nun aktif durumu ile kışkır
tıcılar mahcubolmuşlardı. Buna rağmen açılışa 
az bir zaman kalan şu günlerde de yine, zürra 
üzerinde Hükümet ve Tekel aleyhinde itimatsız
lık yaratma gayretleri içerisinde olduklan ha
berleri gelmektedir. Bu seneki Bakan ve Hükü
met geçen senekinin aynı olduğuna göre, yine 
mahcubolacaklardır. Zaten bu türlü gayretler 
aklıselim sahibi ekiciler tarafından artık itibar 
görmemektedir. 

Tütün ekicilerinin büyük bir ekseriyeti, beş 
senelik A. P. iktidannm ve Hükümetinin tütün 
politikasından memnundur. Her aanıan, hele pi
yasanın açılmasına yakın günlerde Tekel Baka
nına vâki müracaatlanmızla kendi mıntıkaları
mızın tütün ekicilerinin dilek ve temennilerini 
kendilerine ulaştırmaktayız. Bakanın anlayış 
göstermesinden bizler de memnunuz, zürra da 
memnundur. Zürranm dilek ve isteklerini Sayın 
Bakana ulaştırmaya devam edeceğiz. 

Tekel Bakanı tütüncü sorunlarına vakıftır. 
Geçen seneki hattı hareketiyle bunu isbadet-
miştir. Tütün1zürraının A. P. İktidarına olan 
güvenini perçinlemiştir. Bütün bunlara rağ
men Sayın Tekel Bakanımızdan tütün ekicileri
nin bâzı sorunlannı beraber tezekkür imkân 
ve fırsatını bu sene de vermesini temine matuf, 
geçen sene olduğu gibi, muhalif - muuvafık 
Egeli parlömanterlerle beraber konuşma ze
minini rica ediyoruz. Zaten kendileri söyle
mişlerdir; yakında toplanacağız, Bakanın dave
tini bekliyoruz. Orada, geçen sene gördüğü
müz hatalar varsa onlan da dile getireceğiz. 

Sayın Bakandan bu münasebetle şunlan di
liyoruz : 

3 -
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1. Ege piyasasını İzmir'de değil, tütün eki
cisinin en çok bulunluğu, Ege'nin en kaliteli 
ve en çok tütün yetiştiren yeri olan Akhisar'da 
açılmasını rica ediyoruz. Bu suretle tütün eki
cisine daha yakınlık olur, iyi tesir eder. Da
ha evvelki senelerde bir ara böyle olmuş ve 
iyi tesirleri görülmüştü. 

2. Açış konuşmasında, tutabileceği vaatle
rin beyanı ve bu vaitlerin mutlaka tahakkuku
nu rica ediyoruz. Zürraa itimat vermek, lüzum
suz telâşı önlemek bakımından çok mühimdir. 

3. Açılış günü, ilk günler eksper çalışmala
rının geç vakitlere kadar devamı ile, gerek fiyat 
ilânı, gerek destekleme mubayaasına ehem
miyet verilmesini, daha sonraları da Tekel 
mensubininin zürraa karşı tutumunda ciddî ça
lışmalarının devamının sağlamasını ve mura
kabesini rica ediyoruz. Eksperler, hele ilk gün
ler, çok yoruluyorlar. Fakat, tütün ekicileri 
devamlı olarak bir sene yorulmaktadırlar. Bü
tün bunların hatırdan çıkarılmamasını rica edi
yorum. 

Bu meyanda, haklı şikâyetleri değerlendir
mek ve hele parlömanter arkadaşlarımızın eki
ciden intikal edecek şikâyetleri ve dilekleri 
bakımından ilgilenilmesini ve üzerinde has
sasiyetle durulmasını da rica ediyoruz. 

4. Devalüasyonu takibeden bu ilk sene 
piyasanın baş fiyatlarının mümkün mertebe 
ekiciyi tatmin edecek şekilde ayarlanmasını 
rica ediyoruz. 

5. Destekleme alımlarında hiç olmazsa bir
birine yakın merkezlerin yüzde nisbetlerinıin 
birbirine yakın olmasını istiyoruz. Meselâ 
50 000 balya rekoltesi olan bir merkezden 
25 - 30 bin balya alınırken, 300 000 balya re
koltesi olan Akhisar gibi yerden de ona ya
kın bir nisbette alım yapılmasını rica ediyo
ruz. Bu suretle çok kaliteli tütün yetişti
ren zürraın Tekele karşı memnunluğunu davet 
etmiş, itimadını kazanmış oluruz. Bu da iyi 
ve çok tütün yetiştirenleri manen ve maddeten 
takviye etmiş olur. 

6. Ege'nin en kaliteli tütünlerini yetişti
ren Akhisar, Kırkağaç ve Soma'nın en yüksek 
başfiyatla açılmasını rica ediyoruz. 

7. 23 000 tütün ekicisinin bulunduğu, he
men hemen yegâne ürününü tütünün teşkil et
tiği Akhisar mıtakasının merkezinde fazla 
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eksper temini ile ilk günlerdeki tütün ekicisi
nin Tekel önündeki izdihamını önlemesini rica 
ediyoruz. 

Sayın Bakanımızdan, «geçen sene rüzgâr gi
bi idim, bu sene fırtına olacağım» veciz sözü
nün yerine getirilmesini rica ediyoruz. Bunun 
evvelâ sevgili tütün ekicilerine duyurulması 
için, gazetelerde beyanını ve basın toplantı
ları ile ilân edilerek bildirilmesini rica edi
yoruz. Bu suretle menfi propagandacıları 
mahcubedecek aktif tutumunu bekliyoruz. 

Açılacak Ege tütün piyasasının, ekiciye ve 
memlekete hayırlı, uğurlu olmasını diler, he
pinizi hürmetle selâmlarım. 

2. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçıoğlu'-
nun, basın suçlarım da içine alan bir genel af 
kanununun çıkarılması gereklerine dair demeci. 

BAŞKAN — Genel af konusuyla ilgili ol
mak üzere, gündem dışı, Sayın Mevlüt Ocakçı-
oğlu söz istemişlerdir, buyurun. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; 

Bir genel af mevzuunda görüşlerimi ifade et
mek için huzurlarınızı işgal ediyorum. 

Sözlerime başlamadan evvel, yılbaşında iki 
kuruluştan aldığım ve bütün milletvekilleri ar
kadaşlarımın da bunları aldıklarını tahmin etti
ğim yazılan okuyacağım. 

«Dul kalmış analar, boynu bükük yetim yav
rular hediyesiz, 1971 yılını idrak ederken, göz 
yaşlarımızla geç kalan atıfetinizi bekliyor yeni 
yılın hepinize mutluluk getirmesini diliyoruz. 

Türkiye Tevkif ve Cezaevlerinde 
bulunanlar ve ailelerini temsil 

Derneği 

«Ümit içinde geçirdiğimiz 1970 yılını geride 
bırakırken, bizleri daha fazla ihmal etmemenizi 
diler, yeni yılınızı kutlarız. 

Sağmalcılar Cezaevi mahkûmları» 
Aziz arkadaşlarım, yedi, sekiz senedir bir 

umumi af getirilmedi. Bizim insanlarımız affe
dici ve asil bir insanlık tabiatına sahiptiı. Çok 
görmüşümdür, üzerinde durulma ehemmiyetini 
taşımıyan çok cüzi bir kan gütme ya da ifrat 
derecedeki kinler hariç, şikâyetçiler, davacıların 
zamanla bir af ve âtifet ruh haleti içerisinde, 
«keşke şikâyet etmeseydim, yazık oldu, çoluk ço-

4 — 
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cuğu perişan oldu» diye sızlanmaktadırlar. Elle
rinden gelse, kendileri için ceza evinde yatan
ları elleri ile çıkaracaklardır. 

İnsanlar doğuşlarında beyaz bir çarşaf gibi 
temizdirler. Doğuştan suçlu tabiatı olanlardan 
cezacılar bahsederlerse de, ben buna pek inan
mıyorum ve varsa da enderdir, denebilir. İnsan
ları iyi, ya da kötü istikametlere cemiyetler ve 
aileler itmektedir. Köylerde olur, ailenin bir 
kan dâvası vardır, çocuğu daha beşikte «inti
kam, intikam!» diye ninnilerle büyütürler. 
Böylece intikam ruh haleti içine girer, büyüdü
ğünde, beşikte aldığı terbiye ve etkinin içinde 
suç işlemeye sürüklenir ve işlerler. Aç kalır, 
tahrik edilir, izzetinefsi kırılır, hakaret edilir, 
suç işlemeye itilirler. Hakkını ister, alamaz, bu 
insanlığını, adalet ve eşitlik duygusunu rencide 
eder, suç işler. 

«ölende mi, öldürende mi» diye bir söz var
dır. Bu, tecrübeye dayanan bir atasözüdür. 
Umumiyetle kabahat ölendedir. Bu da zamanla 
anlaşılmaktadır. İftiraya uğrar, köylerde bu 
çok görülür. Bir kavgada bir kimse ölmüş ve
ya yaralanmıştır, bunu vesile etmek istiyenler 
hâdisenin bir suçlusu, faili ortada iken gerçeği 
tahrif ederek herkes kendisinin bir kini veya 
intikamı, ya da sevmemezlik ve kıskançlık için
de olduğu sair kimseleri de, «o da vurdu, o da 
teşvik etti, o da vur dedi.» diye on, hattâ 15 -
20 kişinin iftira ile adliyeye verildiği, tevkif 
edildiği, mahkûm edildiği görülmüş vakalardan
dır. 

Uzun hâkimlik ve avukatlık yılları içinde 
ben şahsan bunları çok müşahede ettim. Demek 
ki, bugün ceza evlerinde yatanların çoğu aslın
da suçsuzdurlar. Asıl suçlu olanları da, top
luluk ve insanlar bu yola itmişlerdir. Eğer, hak
şinaslık denilen bir mefhum varsa, cemiyetin 
kendi eliyle ezaya, cefaya ittiği bu kimseleri 
zaman zaman affetmesi, insanlık görevidir. 

Ceza evlerimiz dolmuş, taşmıştır. Adalet Ba
kanlığı bunları beslemek ve bakmaktan âciz bir 
bütçe içindedir. Yedirdiği ekmeğin borcunu 
ödiyememektedir. Aileleri dışarıda perişandır. 
Hele % 70 suçsuzların, iftiraya uğramışların ai
le ve çocukları, hattâ kendileri zulme uğradık
ları için isyan içindedirler. Cemiyete, hattâ 
adalete karşı kırıklık içindedirler. Adalete kı
rıklıkları da yalan şahadetin kesilememesi yö-
nündendir. 

Bu meselenin bir ayrı yönü daha vardır. Bu
gün dünyada infaz, yani cezaların infazı artık 
işkence usulünden ayrılmış, ıslah yoluna gidil
miştir. Meşrutan tahliye kaidesi, 647 sayılı Ka
nunla gelen «1/3 infazdan sarfınazar, açık ceza 
evlerinde infaz usulü, bunlar ceza içinde olan 
kimseleri biran evvel hapishane dışına çıkar
mak, orada da hür bir hava içinde çalışarak bir 
iyi hal ve pişmanlık duygusu içine girmesini te
mindir. 

Aziz arkadaşlarım, umumi af müessesesi de 
bir ıslah müessesesidir. Millet temsilcilerin af
fına mazhar olan bir hükümlü, büyük ve asil 
bir duygunun içine girecek, hakiki suçlu dahi 
bir daha suç işlememenin hem kendi ruhunda, 
hem kendi etrafmdakilerin ruhu için de mües
sir bir imkân, topluma faydalı bir insan olarak 
hayatını idame ettirecektir. 

Neticeye geliyorum : 
Muhterem arkadaşlarım, C. H. P. sinden Sa

yın Sun Atalay ve arkadaşları bir genel af tek
lifini grupumuza vermiştir. Birkaç gün evvel 
Millet Partisinin iki sayın milletvekili de bir 
tasarı getirdiler. Ben şahsan, bu hususta parti
ler üstüne çıkılmasını, diğer parti gruplarımı
zın da ya bu tekliflere iştirak suretiyle , ya da 
ayrı birer teklif getirerek meseleye iştirak et
melerini ve hattâ bilhassa Hükümetten basın 
suçlarını da içine alan bir genel af teklifini bek
lemekteyiz. 

Büyük Meclisin malı olarak bir kademeli ge
nel af kanunu gerekmektedir. Yetkililerden bu 
tekliflerin biran evvel komisyondan geçirilip 
Yüce Meclise getirilmesini, bu hususta gayret 
sarf edilmesini istirham ediyoruz. Tüm arkadaş
larım himmet buyursunlar, bu meseleye taraf
tar olsunlar, yurt sathına bir ferahlık getirile
cektir. 

Hürmetlerimle. 

3. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, elek
triğinin ve yakıt ikmalinin kesilmesi yüzünden 
23 Aralık 1970 tarihinden beri Ankara Çimento 
Fabrikasının üretimini durdurmasiyle meydana 
gelen millî değer kaybına dair demeci. 

BAŞKAN — Ankara Çimento Fabrikasının 
faaliyetinin durması ile ilgili, özer Ölçmen gün
dem dışı konuşacaklardır, buyurun. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri, 
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Şahsan gündem dışı konuşma müessesesinin 
her fırsatta kullanılmasına karşı olmakla bera
ber, bugün ilk defa memleket ekonomisiyle il
gili bir hususta ikaz görevimi yapmak üzere hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. 

1926 senesinde Türkiye'mizin ilk sanayi te
sisleri arasında kurulmuş olan Ankara Çimento 
Fabrikası, 23 Aralık 1970 tarihinden beri ya
ni, 23 gündür istihsalini durdurmak zorunda 
bırakılmıştır. 44 yıldır Türk ekonomisine katkı
da bulunan bu millî kuruluşumuzun faaliyetini 
durdurmasındaki sebep, elektriğinin ve fuel - oil 
yakıt ikmalinin kesilmiş olmasıdır. 

Ankara Çimento Fabrikası bir kamu kuru
luşudur ve hissedarları % 49 ile Emlâk Banka
sı, % 28 ile Sümerbank, % 11 ile İş Bankası 
ve % 11 ile de Ankara Belediyesidir. Fabrika
nın elektrik borcunu ödemediği gerclıçeciyls 
elektriğini kesen müessese de yine Ankara Be
lediyesidir. Fuel - oil yakıt ikmalini yapan 
Petrol Ofis ise, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına bağlı bir kuruluştur. 

Günde 1 500 ton çimento gibi hayati bir 
anamadde üreten bu kamu fabrikasının yine ka
mu kuruluşlarına bağlı ve hattâ kendi ortakla
rına olan obrçları yüzünden, istihsalinin durdu-
rulmasiyle ortaya çıkan millî değer kaybı, bu 
borçların meblâğını çoktan aşmış bulunmakta
dır. ilgililerin bu konuya kıymetli alâkalarını 
esirgemiyeceklerini ümidini izhar ederken, beni 
dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için teşekkür 
eder, saygılarımı sunarım. 

4. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi. (3/414) 

BAŞKAN -— Millet Meclisi Başkanlığının 
bir tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yasılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle vâ
ki izin talepleri Başkanlık Divanının 13 . 1 . 1971 
tarihli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Tekirdağ Milletvekili Sabri S&sori 22.5.1970 
ten 31.7.1970 tarihine kadar, 2 ay 10 gün ve 
1,111970 ten itibaren de 6 ay 27 gün olmalı 
üzere cem'an 8 ay 37 gün hastalığına binaen, 

Ankara Milletvekili Mustafa Maden, 20 gün, 
hastalığına binaen, 11.1.1971 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup oylarınıza arz 
edeceğim. 

Tekirdağ Milletvekili Sabri Süzeri, 22.5.1970 
ten, 31 . 7 . 1970 tarihine kadar 2 ay 10 gün ve 
1 . 11 . 1970 ten itibaren de 6 ay 27 gün olmak 
üzere cem'an 8 ay 37 gün, hastalığına binaen. 

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

Ankara Milletvekili Mustafa Maden. 20 gün, 
hastalığına binaen. 

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

5. — Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Tekirdağ Milletvekili Sabri S özeri'ye öde
neğinin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/415) 

BAŞKAN — Başkanlığın ikinci tezkeresini 
okutuyorum. 

Genel Kurula 

Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 
aydan fazla izin alan Tekirdağ Milletvekili 
Sabri Sözeri'ye ödeneğinin verilebilmesi, içtü
züğün 197 nci maddesi gereğince Genel Kurulun 
kararına bağlı olduğundan keyfiyet yüksek tas
viplerine arz olunur. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Tekirdağ Milletvekili Sayın 
Sabri Sözeri'nin izin süresi iki ayı tecavüz etti
ği cihetle, ödeneğinin verilebilmesi husususunu 
Yüce Meclisin oylarına arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
efendim. 

Gündeme geçiyoruz. 

6'. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, millî servetimizi ve beslenme 
ihtiyacımızı temeli en tahribeden, diğer hay
van hastalıklarında olduğu gibi sığır vebasın
da da gerekli ve etkili tedbirleri almadığı id-
diasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
Tarım ve İçişleri bakanları hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesi (11/16) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Memleketimizde, insanları ölümle tehdide-

den Kolera salgınından sonra, hayvanlar arasın
da çıktığı anlaşılan Sığır Vebası salgın hastalı
ğı ile gerektiği gibi savaşılmadığı, dolayısiyle 
Türkiye'nin tarım ekonomisini ve daha açık bir 
değişle temel ekonomisini ve halkın beslenme 
zorunluğunu kısıtlıyarak Türkiye'nin istikbali 
ile oynandığı, görülmektedir. Şöyle ki : 

Bir yıldan beri Doğu - Anadolu illerindeki 
sığırlar arasmda çıkan çok bulaşıcı ve girdiği 
köyde sığır hayvanının % 80 ilâ % 95 ini öldü
ren Sığır Vebası salgın hastalığının yayılmasına 
engel olacak tedbirler Hükümetçe alınmamıştır. 

Gümüşane'nin Kelkit ilçesi Kaş köyünde 
mevcut 648 sığır hayvanatından 592 sinin bu 
hastalıktan ölmüş olması, hastalığın tehlikesi 
bakımından bir örnek teşkil edebilir. Tarım Ba
kanlığı her 15 günde bir yayımlanan «Salgın 
hayvan hastalıkları bülteninde» dahi hastalık 
hakkında bir bilgi koydurulmamıştır. Hastalık 
Türk halkından daima gizlenmiş «Yabancı dev
letler duymasın» mülâhazasiyle ve ihracata tesir 
eder gayesi güdülerek gizleme yoluna gidilmiş-
se de ancak kendi kendimizi aldatmış olduğu
muz açıkça anlaşılmaktadır. 

Bu hastalıkla mücadele yeteri kadar ödene
ğe, vasıtaya, elemana sahip bulunmıyan cılız bir 
teşkilâtın üzerine yükletilmiştir. Hastalık 1970 
Nisan ayında gizlenemiyecek kadar yaygınlaş
mış en az 160 mihrakta çıktığı anlaşılmıştır. 160 
mihrakta 5 900 sığır hayvanı tazminatlı olarak 
öldürülmüş bir bu kadar hayvan da kendiliğin
den ölmüş olup tazminat dahi ödenmemiştir. 

Tazminatlı olarak öldürülen hayvanların as
gari tutarı 6,5 milyon lira olduğu halde ancak 2,5 
milyon lira tazminat olarak ödendiği anlaşılmak
tadır. Öküzü öldürülen vatandaş yerine öküz 
alamamakta olduğundan, ekim mevsimi de he
saba katılırsa ekonomideki zarar ortaya çıkmak
tadır. 

«1243 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu» 
gereğince hastalık mihraklarında alman hayvan 
hareketlerini önleyici idari tedbirler, mahallî 
idare ve askerî makamlarca benimsenmemekte 
olduğu için veteriner teşkilâtınca alman bu tip 
tedbirler de kâğıt üzerinde kalmaktadır, hay
vanları hastalanan halk ucuz fiyatla hayvanla
rını tüccarlara vermekte, satılan bu hayvanlar 

14 . 1 . 1971 O : 1 

hiçbir kayda tabi tutulmadan geçtiği yollarda 
da sağlık raporu sorulmadan büyük şehirlere 
taşınmakta ve kesilerek yenmesi yasak olan bu 
etler halka yedirilmekte ve hastalık Türkiye'
nin her yerinde yayılmaya hızla devam etmek
tedir. 

Ticaret Bakanlığı, canlı hayvan ihracedebil-
mek için hastalığın titizlikle saklanmasını uy
gun bulmaktadır. 1234 sayılı Hayvan Sağlık 
Zabıtası Kanununun hükümlerinin en önemlile
rini Hükümet uygulamamaktadır. Hükümetin 
bu tutumu muvacehesinde Türkiye'de mevcut 
15 milyon sığırın hayatı tehlikededir. Halkın et 
ihtiyacı her gün biraz daha kısıtlanmakta ve 
et fiyatları durmadan artmaktadır. Halkın, en 
hayatî varlığı olan beslenme mevzuunda, telâfisi 
mümkün olmıyacak bir meçhule sürüklenmek
tedir. 1924 yılından beri Cumhuriyet hükümet
lerinin dışardan dövizle yurda ithal ettiği damız
lıklarla tam 50 yıldan beri emek çekilerek elde 
edilen bugünkü hayvan varlığımızın % 30 unu 
teşkil eden kültürlü sığır ırkları da elden çık
mak üzeredir. 

Bu Hükümet iktidar ettiği müddetçe Türk 
halkının ortalama yaş haddi 30 yıldan fazlaya 
çıkamıyacağı ve bir tavuk ömrünü geçmiyeceği 
dahi şimdiden anlaşılmaktadır. 

Millî servetimizi ve beslenme ihtiyacımızı 
temelden tahribeden, diğer hayvan hastalıkla
rında olduğu gibi Sığır Vebasında da gerekli ve 
etkili tedbirleri almıyan, sürüncemede bırakan 
Tarım ve İçişleri bakanlan hakkında Anayasa
nın 89 ncu maddesine uygun olarak gensoru ** 
açılmasını talebeder, derin saygılarımı sunarım. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Mutlu tara
fından verilmiş bulunan gensoru önerge&i üze
rinde, önerge sahibi olarak kendileri, Demok
ratik Parti Grupu adına Turgut Topal'oğlu, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Mehmet Erdinç söz almışlardır. 

Bu arada Yüce Meclisin daha önce almış 
'olduğu bir kararı da arz etmek isterim. Yüce 
Heyetiniz dalha önce bu gıensoru üzerindeki 
konuşmaları 30 ar dakika olarak karara bağ-
lamılşitır. Sayın hatiplerin bu sınır içerisinde 
konuşacaklarını arz ederim. 

ıSayın Mutlu, buyurun, efendim. 
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SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, 

Zamanımızın kısaltılmasına, tabiî olarak 
bundan önce gensoru sahibi arkadaşlarımız 
alabildiğine geniş konuştukları halde bize sıra 
gelince, köylünün mevzuuna gelince konuş
maların 30 dakika ile kısıtlanmasına üzüldüm. 

Sayın arkadaşlarım, bugün Türkiye tarı
mın üzerine oturmaktadır. Türkiye tarım ile 
kalkınamaz ise, rençberi karnını doyuramaz 
i'se nasıl ağır sanayiini kurabilir Milâttan 
3 bin sene önce Persepolis şehrinin kapısına 
«Allah, bu şehri vebadan ve dedikodudan kur
tarsın» diye bir yazı yazılmıştır ve bu tarihî 
Ibir gerçektir. 2 bin yıl da Milâttan sonrası, 
etti 5 bin. 5 bin yıl evvelkilerin gözleri, 
bugün bizim Tarım Bakanlığında ve Sayın Ba
kanda dahi yoktur, arkadaşlarım. Göreceksi
niz, şimdi. 

Sağlık Bakanı ve Bakanlığı ilâç ile, hasta
ne ve postane açmakla bu vatanın sağlığını, 
vatandaşların sihahtini düzeltmeye çalışıyor. 
Bunlar, lâftır, arkadaşlarım. Sihhatin, yüksele
cek bir milletin temeli gençliktir, gençliğin 
de temeli proteindir, beslenmedir, arkadaşlar. 
Yoksa, nüfus plânlamasiyle, hastane, postane 
açmakla ot yiyen insanlardan bit netice çıka
rabileceğini zannedenler varsa yanılıyorlar. 
Şimdi, göreceksiniz. 

IDünyada nüfus başına sığır bakımından 
4 ncüyüz. Koyun sayısı bakımından 3 ncü
yüz. Keçi bakımından, evvel Allah 1 nciyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, sığır sayısı bakı
mından bu kadar nüfus üzerine taksim edildi
ğinde 4 ncü olan millet, halen aç. Düşünün, 
ortalama fert başına senede 12 kilo 300 gram et 
düşüyor. Emin olun ki, bunun 1 kilosunu 
Orta ve D'oğu - Anadolu'da yemiyen, görîmiyen 
vatandaşlar var. Ama, zamanı gelince gidip 
ellerini öpüyoruz, değil mi? öküzüne, ineğine 
ısıra geldi mi... Bana da «gensorunu geri al» 
diyenler çoğaldı. Buna çok üzüldüm. Ne
den? Bu, köylünün işi? 

Muhterem arkadaşlar, bugün Türkiye oir 
felâketin içine itilmiştir. Tarım Bakanlığı 
Türk tarihinde, bilhassa 1920 den bu tarafa 
ıbu kadar ters bir duruma düşmemiştir. Bunu 
şimdi geçerli ve yürürlükte olan kanun ve 
nizamnamelere dayanarak, hiçbir şekilde tah
rif etmeden huzurunuza sereceğim, I 

Belçika'da 1 milyon sığır, bu 1 milyon sı
ğıra karşılık bizde 30 milyon hayvanın sütü 
ancak karşılıyor, arkadaşlarım. Bu, neden? 
Bu, neden ileri geliyor? Acaba hayvanlarımız 
çok verimsiz mi? Hayır. Teknik ve teknoloji 
girmemiş, ilgisizlik alabildiğine. Sayın Tarım 
Bakanımız, bugün hayvancılığı hesaba bile 
katmıyor. Ama, kendisi her gün et yiyor, ço
cuğuna her gün süt içiriyor. Nasıl katmadı
ğını burada iıspat edeceğim, arkadaşlar. Bir 
dakikanızı rica edeceğim, 

Huzurunuza getirdiğim mevzuu, 48 yıldır 
bu kürsülere gelmiştir. 38 sene evvel bu belâ; 
Türkiye'nin yolu yokken, teknik adamları yok
ken, bütçesi, parası yokken, malzemesi yok
ken vatandan sürüp çıkarıldı. Ama, bugün 
çıkaramıyoruz. Çıkaramadığımızı da ben de
ğil, Sayın Bakan bir yazılı soruya verdiği ce
vapta itiraf ediyor, Bütçe Karma Komisyo
nunda itiraf ediyor. Ama bunlar birer kanunî 
hükümdür. Neden yerine getirilmiyor? Sayın 
valiler, teknik elemanlar sokaklarda yürüdü» 
diye bütçeye nasıl aktarmalar yapıyorsunuz 
Ama köylünün öküzü öldürülmüş, parasına ge
lince beklesin, köylü. Bekliyemez, çünkü ka
nun var, arkadaşlar. 

Bakın, bu «felâket» dediğim, sığır vebası 
hastalığıdır. Muhterem arkadaşlarım, bu has
talık virüs denen ve adi mikroskoplarla görül
meyen, süzgeçleri geçen çok yüksek derecede 
bulaşıcı mikroptan ileri gelir. Girdiği sürüde 
yüz hayvanın mutlaka 90 ını öldürür. 89 diyen 
varsa, yalandır. 

Size bir misâl vereyim. Gümüşane'riin Kelkit 
ilçesine bağlı birkaç köyü var, - galiba bizim 
Nurettin özdemir arkadaşımızın köyünün ya
kınında - buradaki 648 baş sığırın 593 ü öl
müştür. Tabiî, memleketin hayvancılığı ile 
meşgul olma, elindeki elemanın parasını ver
me, vasıtasını verme; ondan sonra da «bizim 
hayvanlar verimsiz» de. Hayır, arkadaşlarım. 

Bu hastalıktan ölen veya öldürülen veya 
bu hastalıktan şüpheli hayvanların etleri kesin 
olarak yenmez. Bugün biz yiyoruz, arkadaşla
rım. Bugün Ankara^da et yiyen varsa, mutlaka 
vebalıdır, iddia ediyorum. Bu hastalıktan ölen
lerin veya öldürülenlerin etleri vesairesi 2 met
re derinliğe kireçlenerek gömülmesi icabeder, 
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Arkadaşlarım, bu hastalığın hiç mi tedbiri 
yok? Var. öyle tedbiri var ki, bu tedbirler za
manında 1234 sayılı Kanunla vazedilmiştir. Ka
nunun hükümlerini yerine getirirsin, hastalık 
olduğu yerde söndürülür. 

ilk tedbirleri şunlar olacaktır; 
1- !Bu tip hastalıklar dünya üzerinde se

yirleri devamlı takibedilecektir. 
!Bu, 1234 sayılı Kanunla, bizim yabancı dev

letlerde bulunan temsilcilerimize vazife ola
rak verilmiştir. Öyle ise bu hastalık hangi dev
lette çıkarsa çıksın, Hükümetin ve bilhassa Ta
rım Bakanlığının haberdar olmaması diye bir 
şey yoktur. 

2. [Memleket dâhilinde hayvan hareketleri 
ciddi ve sıkı kontrol altına alınmalıdır. Bu 
kontrol için zabıta kâfi gelmezse ordudan yar
dım istemek, yine 1234 sayılı Kanunun gere
ğidir. 

Okuyorum arkadaşlar bu maddeyi; «Madde 
20. — : Hastalığın etrafa intişarı tehlikesi bu
lunup da mahallî zabıta ile muhafazası müm
kün olmıyan kordonlar askerlerle takviye kı
lınır.» Görüyor musunuz arkadaşlar Kanun 
ne vaz'etmiş? Değil asker, bizim içişleri Ba
kanı ve Sayın Tarım Bakanlığı, valilere ver
dikleri emirleri tutturamamışlar, üç günde bir 
emir yazılmış, vali atıvermiş bir kenara. Oku
yacağımı. Valilerin bu hastalık mahallinden ay
rılmaya hakları yok. Bu kadar tehlikeli bir has
talık. 

Muhterem arkadaşlarım, bakın; «Mmtaka-
smda vebayı bakari zuhur eden valilerle kaza 
kaymakamları ve nahiye müdürleri, hastalığın 
İtfası için bizzat alâkadar olmaya ve kordonla
rın muhafazası ve hastalıklı mmitakadar fenni 
icraatın tatbiki ve baytarı vazifelerin tescili 
için ellerinde bulunan her türlü vasıtaların tah
riki ve istimaline ve bilhassa kordonların mu
hafazasında mülkiye vesaiti kâfi gelmediği tak
dirde, Sağlık Kanununun 20 nci maddesi mu
cibince askerî kuvvet için mahalli kumandan
lığa müracaata ve kumandanlar da istenilen 
askerî kuvveti, en kısa bir zamanda vilâyet em
rine itaya ve elde bulunmıyan vasıtaların celbi 
ihzarı için keyfiyeti en seri vasıta ile iktisat 
Vekâletine bildirmeye mecburdurlar.» 

Burada, soruyorum; ıSaym Bakanlığın, içiş
leri Bakanlığına bağlı valiler veya Tarım Ba
kanının emrinde bulunan idare teşkilâtı hiç 

böyle bir tedbire başvurmuşlar mı? Ne lüzumu 
var efendim, ölürse hayvan ölür. Yok arkadaş
larım. 

Ot yiyenlerle et yiyen kafalar bir değildir 
dünyada. Ot yemeye devam edersek bizde kal
kınma hayal olur. 

Hastalık hangi komşu devlette önce görül
müş ise, o devletle hudut illerimizden başlamak 
üzere aşılamak ve bir baş hayvanı bile aşısız 
bırakmamak icabeder. Hastalıktan şüpheli ve 
hastaları, nizamnamesine uygun olarak imha et
meli ve 1234 sayılı Kanun gereğince tazminat
ları acilen hayvan sahiplerine ödenmelidir. 

Bugün tatbik edilen aşının muafiyet müd
deti bir yıl olup, 7 - 8 aylık yavrularda daha 
az muafiyet vermektedir. Aşılama % 100 ya
pıldığı takdirde, dikkat edin arkadaşlarım, ge
reken tedbirler alındığında, hastalık ancak 
5 yıl Türkiye'den zor çıkarılabilir. Bunları is-
bat edeceğim, göreceksiniz geleceğim arka
daşlarım. 

Yoksa sayın Bakanın söylediği gibi; «Efen
dim, asfalt yol yaptık da Türkiye'ye, ne ya
payım Van'dan hastalıklı hayvanları adam 
bindiriyor, Ankara'ya getiriyor, kasap da alıp, 
kesip bize yediriyor, bu, fennin icabıdır» diye
mez. Kanun var burda. 

Arkadaşlarım, bu hastalığın zararı sadece 
Türkiye'ye midir? Hayır, hayır, katiyen. Bakın 
bizim dış ticaretimizi de etkileyecektir bu. 

Milletlerarası ticari münasebetleri, hayvan 
ve hayvan mahsûlleri için düzenliyen bir esas 
kabul edilmiştir. Her Devlet, her arzu ettiği 
millete devlete hayvan ve hayvan mahsullerini 
rastgele satamaz. Ya hastalıklı ise... Adam hu
dutlarından girerken suları kontrol ediyor, yu
murtayı kontrol ediyor. Ortak Pazar ülkeleri 
de bu esasa dâhildir. Bu esas nedir arkadaş
larım? Bu esasa göre; bir memlekette sığır ve
bası görülmezse, son hastadan en az üç yıl için
de veba görülmezse, o memleket bu hastalıktan 
âri sayılır. Orijinal anlaşmaların esasları var
dır. İngilizce bilen arkadaşlarıma veririm, bu
rada hazır duruyor. 

Bu duruma göre, biz hayvan ve hayvani 
menşeli maddelerimizi Ortak Pazar ülkelerine 
ve diğer ticari anlaşma ile bağlandığımız dev
letlere, bugün hastalık şimdi sönse, en az üç yıl 
satamayız. Bunun aksini iddia eden çıkamaz. 
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Türkiye'de sığır vebası, bugün % 100 sönse da
hi üç yıl satanlayız arkadaşlarım, söyledim. 

Anayasamızın 52 nci maddesi, halkımızın ge
reği g'ibi beslenmesini temin ve tanzim etmekte 
devleti görevli kılmıştır. Bu durum, hükümet
ler ve partilerüstü bir Anayasa emridir. Bu; ne 
şu partinin, ne bu partinin, Anayasanın emri. 
Bu noktadan hareket ettiğimizde görürüz ki, 
devlet ve icra organı olan Hükümet bu ödevle
rini gerektiği gibi yapmamaktadırlar. 

Şöyle ki; halkın beslenmesi veya gizli açlık 
tâbirlerinin ölçüsü, protein alma nispetidir. 
Efendim, ben midemi ekmekle doldurdum. Yo.. 
o açtır arkadaşlarım. Ama diyebilirse ki, günde 
180 gr. et yedim, bu, toktur, tamam, dengeli 
besleniyor bu. Tabiî diğer gıdalarını da alacak
tır, grafiklerini vereceğim. 

1970 yılında, Millî Prodüktivite Merkezinin 
tertiplediği bir beslenme sorunları seminerinde 
arkadaşlarım, gerçek istatistiklere dayanarak, 
Anadolu'da, Orta - Anadolu'da ve bilhassa Do
ğu Anadolu'da ve Ankara'nın etrafında gece
kondu muhitinde, 1 ilâ 4 yaşları arasındaki ço
cukların % 71 inin öldüğü, bunun besleneme-
mezlikten ileri gelen bir ölme olduğu tesbit edil
miştir. Millî Prodüktivite Merkezinin bu semi
nere ait raporları yanımdadır. İtiraz eden olur
sa çıkarırım. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Sağlık Ba
kanı Vedat Âli Özkan Bey, Türkiye İkinci Hay
vancılık Kongresi yapılırken bu gerçeği doğru
lamıştır, doğrudur. Huzurunuzda bir bakanı 
tebrik ederim, doğru söylüyor. Söylesin ki, dert
lerimiz ortaya gelsin ki, elbirliği ile çare bula
lım, 

Dengesiz beslenen toplumlarda, zayıf bün
yeye sahip gençlik ve toplum meydana gelir ar
kadaşlarım. Zayıf bünyeye sahip toplumdan 
zayıf kafalar çıkar. Zayıf kafalar toplumun ge
leceğini düşünemez, ancak kendi çıkarlarını dü
şünen fertler meydana gelir. Bunlara toplum 
bile demek çok güçtür. 

İnsanın, insan olması evvelâ hayvanı prote
in alması ile başlar muhterem arkadaşlarım. 
Arap - İsrail harbini tetkik edin. Bu, ne malze
me harbidir, ne cesaret harbidir. Biri et yiyor, 
beyni çalışıyor, biri ot yiyor arkadaşlarım.. Ke
pekle etin muharebede neticesi bellidir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının, FAO'nun, 
UNIOEF gibi milletlerarası kuruluşların rapor 

ve istatistikleri, beslenme mevzuumuzun çok kö
tü ve düzensiz ellerde olduğunu açıkça belirt
mektedir muhterem arkadaşlar. 

Size bir iki misâl göstereyim. Arkadaşlar, 
dengeli ve kafalı gençliğin yetişmesi için, bil
hassa 20 yaşma kadar gençlerin aldığı gıdaların, 
% 50 aldığı gıdalardan meydana gelen ka
lorinin % 50 si hayvani menşeli proteinlerden 
temin edilmedikçe, o gençleri istediğimiz kafaya 
sahip bir nesil .sayamayız, öyle olunca da ne 
olur? Sokaklar dolar, ne jandarma, ne polis, ne 
Başbakan, ne Hükümet, ne bu Parlâmento hak
kından gelemez. Çünkü, toplum ne yaptığını 
bilmiyor ki.. Kepekle beslenmiş. (C. H, P. sıra
larından alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım; Fransız Sağlık Sek
siyonunun yaptığı bir hesaba göre; burada bir
çok milletlerin aldığı gıdalar, ortalama fert ba
şına düşen gıdalar hesaplanmıştır, ama ben size 
buradan Amerika Birleşik Devletleri halkının 
günlük aldığı gıdayı ifade edeyim. 

Bir fert ortalama günde 182 gr. hububat yi
yor. Buna karşılık 273 gr. et yiyor. 49 gr. yu
murta yiyor, 14 gr. balık yiyor. 

Gelelim Hindistan'a. Evvellallah Hindistan'
dan ileriyiz bakın. 

Hindistan halkı günde 404 gram hububat yi
yor, buna karşılık arkadaşlar, 4 gr, e", 1 gr, yu
murta, 3 gr. balık. 

Türkiye'de, 611 gr. hububat yiyoruz. Biz, 
Hindistan'dan da ileriyiz hububat yemede, yani 
ileriyiz. Hububat ne kadar çok yenirse aslında 
geri sayılır. Buna mukabil, 37 gr. et, 5 gr. yu
murta, 6 gr. balık. 

Vaktimiz az olduğu için sizleri sıkmak iste
miyorum. Artık bunu hesaplayın hesaplıyabil-
diğiniz kadar. Buyurun bir netice daha. 

Bir imanın almacı icabeden günlük 3 100 ve
ya 3 200 kilo kalorinin % 50 nen fazlasını, me
selâ 665 kilo kalorini hububattan alıyor, Ame-
kalı, Fransız, Alman, ingiliz. Buna karşılık 
gerisini meyvadan ve yumurtadan, balıklan, et
ten, aütten alıyor. Türkiye'de bir fert, ortalama 
13 kilo süt içerken, Amerika'da 307, Fransa'da 
308 kilo süt içiyor arkadaşlarım. Onların kafası 
ile bizimki bir olur mu? Bir de çıkmışız: «Ba
ğımsız Türkiye». Ne bağımsızı, sen kepekle 
beslenmişsin! 
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Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de 3 110 ki
lo kalori, almamız icabeden bu kalorinin 2 183 
ünü biz buğdaydan alıyoruz. Ekmekle midemizi 
dolduruyoruz, evvellallah beslendik zannediyo
ruz. Bunlar tarıma bağlı, hayvancılığa bağlı. 

Hayvancılık ihmal edildikçe, tahıl ithalatımız 
artmış ve protein alma olanaklarımız zayıflamış
tır. Hayvancılığımızın dış ticaretteki yeri bü
yüktür. Verimli bir üretime, düzgün bir tüke
time dönük organizasyon olmadığı gibi, hüda-
inâbit, başıboş bir hayvancılık şu anda yapıl
dığı halde, yine döviz kaynağıdır. Alıcısı çok
tur. Bakın bir istatistik vereyim: 1969 yılın
da; 290 250 894 liralık ihracat yapılmıştır. Bir 
bu kadar da arkadaşlarım, Suriye, İran, Irak 
hudutlarında şal ile çaput ile hayvan değiştiril
miştir. Organizasyonluğun neticesini görün. 
Yalan mı? O tarafın milletvekili arkadaşlarım 
bilir. Bu bir Hükümet mevzuu değil, bu bir 
millî mevzu. 

Gerekli tedbirler alınsa, teknolojik bir yön
tem uygulansa, Türkiye her yıl ortalama hayvan
cılıktan 1,5 milyar liralık döviz getirir arkadaş
larım, döviz! Halbuki, her yıl sadece salgın 
hastalıklardan, dikkat buyurun arkadaşlarım, 
sade veba değil, ama bugün veba, bir telâket, 
balık yavrularının üzerine çökmüş bir kurşunlu 
ağ gibi Türkiye'nin üzerine çöktüğü için onu 
misâl aldım, ama her yıl salgın hastalıklar bizi 
mahvediyor. Her yıl sadece salcın hastalıklar
dan 2 milyar 242 milyon liralık hayvan kaybı
mız var. Bu hesabı kim yapmış? Dünya Banka
sı yapmış. Meselâ, Şap hastalığından 142 mil
yon liralık kayıp vardır demiş. Bir veteriner 
hekim olarak ben de biliyorum ki, bâzı yıllar 
sadece bu hastalıktan 750 milyon lira kaybımız 
vardır. Bu hastalık hem kanundadır ar
kadaşlarım, bu hastalığın tedavisi, kanun ge
reğince Tarım Bakanlığına aittir. Ama Sayın 
Bakanlık, para yoktur, bütçeden hakkını ala
maz, esasında Sayın Bakanlık önem vermemiş
tir, Veteriner Genel Müdürlüğünün de sözü 
geçmez, çünkü bir Genel Müdürlük koca Ba
kanlığın içinde sıkıştırılmış bir karanlık köşe
ye, onların sözü tutulmaz. Ne tavsiye ederler 
biliyor musunuz arkadaşlarım? Şap hastalığı
nın bugün için tedavisi olduğu halde vatanda
şa; oğlum pekmezle şap içir, sirke sür... 

Düşünün arkadaşlarım bu, Milâttan evvel 
tathik ediliyordu. Ya bu kanundan çıkarırsın 
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vatandaş kendisi tedavi ettirir veya kanunda 
kalır, Bakanlık tedavi ettirir. Bu budur. 

Sığır vebası Türkiye'ye frangdan gelmiştir. 
doğru. Sayın Bakan gerek Veteriner Fakülte
sindeki konuşmasında, gerek Karıma Komisyo
nunda Tarım Bakanlığı bütçesi görüşülürken 
verdiği cevapta, gerekse bir yazılı soruya ver
diği cevapta bunu kabul ediyor. Doğru diyor. 
Bu hastalığın iki yıldır iran'da var olduğu bi
liniyordu muhterem arkadaşlarım, biliniyordu. 
Bu hudutlarda kaçakçılık olduğu da biliniyor. 
Canım ben bilirsem Hükümet bilmez mi, Ba
kanlık bunu bilmez mi? Bilmez dersek demek 
ki, Hükümet, Bakan yok demektir. 

Hal böyle iken gerekli idari ve fennî ted
birler Tarım Bakanı ile İçişleri Bakanı tarafın
dan alınmamıştır. Şimdi asıl öz noktaya gel
dik arkadaşlarım, gensorunun özüne geldik. 
Ancak Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü... 

BAŞKAN — Sayın Mutlu, özüne geldiğiniz 
bir anda hatırlatayım; beş dakikanız vardır. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Sayın 
Başkanım, müsaade ederseniz... 

BAŞKAN — Ben yalnız hatırlatıyorum efen
dim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkanım. Bir gündem dışını 
yarım saat konuşturduğunuza göre bana da lût-
fedeceksinizdir her halde... 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Ancak, 
Veteriner işleri Genel Müdürlüğü Tarım Baba
nına, Bakan da Genel Müdürün üzerine işi ha
vale etmekle kendilerini sorumsuz zannetmişler. 
Emirlerinin fiilen tatbik edilip edilmediğini da
hi kontrol ettirmemişler, etmemişlerdir arka
daşlarım. Kısaca her iki Bakan, İçişleri ve Tarım 
Bakanı bu mevzuda suçludurlar, siyasi sorum
lulukları vardır. Bir valiye her üç günde bir ta
mim gönderilir de vali bunu tutmazsa, o ba
kanlıkların yetkisi fiilen yok demektir. Size 
bir mis al vereyim arkadaşlarım. Urfa'da, - ilçe
sini söylemiyeceğhn, ama gündeme alırsanız bü 
tün evraklarını getireceğim. - Kordonun için
den hastalıklı hayvanların gece kaçırılacağı kay
makama bildirilmiş, kaymakam veterinere ha
vale etmiştir; git bu hayvanları tut.. Veteriner 
zabıta mı? Veteriner polis mi? Yoksa veteriner 
doktor mu?.. Şu organizasyonsuzluğa bakın... 
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Kaymakam bu hastalığı benimsemiyor. O an
cak men'i müdahalelere gitsin, bir iki gelen ev
raka, bilir bilmez, imza etsin... Olmaz öyle şey, 
asıl mevzu bu. 

Erzurum'dan çıkan kaçak sığır sürüsü 
iran'a götürülüyor, İran'daki kordonlar yüzün
den satılamadığı için geri getiriliyor. Bu suret
le sığır vebası Şenkaya ve Özalp ilçelerimizde 
başJamış oluyor. 1969 yılı Haziran ayında baş-
göstaren bu hastalık, 1970 yılı Aralık ayına ka
dar basından gizlenmeye çalışılıyor ve her 15 
günde bir Tarım Bakanlığının yayınladığı «Sal
gın Hayvan Hastalıkları Bülteni» ne dahi yaz
dırılmıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa şu husu
su dikkatinize arz ederim: Her devletin salgın 
hastalıklarını sıralıyan bültenleri vardır, bi
zim de bültenimiz var, dört lisan üzerine ya
yınlanır bu. Bizimle ticari ilişkisi olan bütün 
devletler bu bültene inanırlar. Sen, bütün has
talıkları bu bültene koyuyorsun, her 15 günde 
bir bu bülten devamlı yayınlanıyor, ama sığır 
vebasını koymuyorsun. Olur mu arkadaşlarım? 
Devletlerarası itimada bu yakışır mı? Sayın 
Bakan bu kürsüden, geçen sene haşhaş ekimi 
mevzuunda benim gündem dışı bir konuşmama 
cevap vermişti: «Türkiye zehir saçan, zehir 
satan bir devlet olamaz, olmıyacaktır.» demiş
ti. Ya hastalık saçan devlet olur mu? Ortada, 
işte bültenleri, isterseniz çıkarırım arkadaşla
rım; buyurun, 1970 yılında göstersinler bir ta
ne sığır vebası var mı?.. Yok. 

İlk sığır vebası aşısı 1969 Aralık ayında 
tatbik edilmeye başlanmıştır. 1969 Aralıktan 
24 Nisan 1970 tarihine kadar 10 000 den fazla 
ölüm olmuş, - dikkat edan arkadaşlarım - 1 500 
den fazla tazminatlı hayvan öldürülmüş, halk 
paniğe kapılmış ve hayvanlarını ellerinden çı
karmak için çabaya düşmüşlerdir. Aşı tatbikatı 
zor şartlar içerisinde cereyan etmektedir. Aşı
nın muhafazası zor; köye, dağa gideceksin, sı
fır derecede aşıyı alıp hayvana tatbik edecek
sin.. Hayvanın tutucusu yok, köylü getirmez, 
hayvan dağda, oranın mahallî hükümeti de il
gilenmez, Sayın Tarım Bakanı hiç ilgilenmez,, 
içişleri Bakanı hele hiç hiç benim vazifem de
ğil der. Bir veteriner arkadaş günde teknik 
bakımdan ancak 100 sığır aşılıyabilir, faz
lasını aşılıyamaz. Fazlasını aşılarsa teknik 

dışı der bu. Veteriner ne yapsın buna? Ben öy
le gördüm ki veterinerlerin çoğu, biri tutu
yor, biri aşı yapıyor sığırı, bu kadar feda
kârlıkla çalışıyorlar. 

Veteriner teşkilâtının araç, gereç, akaryakıt 
ve vasıtası eksik, bayiler teşkilâttan paralarını 
alamadıkları için bir daha akaryakıt verme
diklerinden, veteriner teşkilâtı istenen ölçü
de halkın hizmetine yetişmekte güçlük çekmek
tedir. Dolayısiyle halk hayvanlarını celeplere, 
celepler-de kamyonlarla, trenlerle Ankara, İs
tanbul, izmir gibi büyük tüketim illerine sevk 
etmekte, kesimi yasak hasta hayvanların etleri
ni satışa arz etmektedirler,, muhterem arkadaş
larım: 

24 Nisan 1970 ile, 6 Kasım 1970 tarihleri 
arasında ise en az 33 ilde 265 mihrakta has
talık çıkmış ve bu tarihler arasında 7 981 aded 
sığır tazminatlı olarak öldürülmüştür. Ka
nuna göre, hastalıktan şüpheli veya hasta
lıklı öldürülen hayvanların parasını Devlet 
veriyor. 

BAŞKAN — Sayın Mutlu, süreniz bitmiş
tir,, görüşlerinizi lütfen bağlayınız. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım bu önemli bir mevzudur. Siz
den rica ve istirham ediyorum, asıl mevzua 
girdim. Bana, çok değil, bir 20 dakika rica 
edeceğim. Sayın Kargılı'yi saatlerce konuş
turup, tahammül ettiniz. Ben size bir şey de
miyorum. Bu, memleket mevzuudur. («Devam, 
devam» sesleri) Oya koyun Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Ne istiyorsunuz Sayın Mut
lu? 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Bir 
20 dakika. («Onbeş, onbeş» sesleri.) 

Arkadaşlar, biz bu köylünün elini ayağını 
öperek oy aldılç, gelin öküzünün hatırını, 
hakkını verelim. 

BAŞKAN — Esasen Sayın Mutlu çok tatlı 
görüşüyorlar, zevkle dinliyoruz, Başkanlık da 
aynı müşahede içindedir. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Asıl 
özüne geldim arkadaşlar, kanuni mevzuata 
geldim. 

BAŞKAN —Zaten özüne gelmediğinizi bil
diğim için, beş dakikanız var, diye hatırlat
ma zaruretini duydum. 

— 12 — 
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Efendim 15 dakika süre ile görüşmesinin 
uzatılması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. Devam buyurunuz efendim; yalnız 
özüne gelin. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım bu bir kanun mevzuudur. 
Sayın Tarım Bakanının, İçişleri Bakanının 
şahsına hürmetlerimiz vardır, hedefimiz şa
hısları değildir, kesin olarak değildir. Teşki
lât da değildir,, ama kanunun uygulanmayışı 
bakımından karşımıza geçmiş oluyorlar. 

7 981 aded sığır tazminatlı olarak öldürül
müş, ortalama fiyattan 6,5 milyon liradan an
cak 2,5 milyon lirası hayvan sahiplerine öden
miştir arkadaşlarım. Halbuki, işte burada, ka
nun mevzuatı, isterseniz okuyayım; hayvanı 
öldürülür öldürülmez, derhal o gün malsandı-
ğında hangi fasıldan para varsa hemen hay
van sahibine ödenir. Bu, kanuni gerçektir. 
Ama köylünün hayvanı öldürülmüş, zavallı, 
kanuna saygılı vatandaş hasta hayvanını ge
tirmiş, öldürtmüş, gömdürtmüş çocuğu gibi 
elinde doğan hayvanını, ondan sonra da Hü
kümetin kapılarında para bekliyor arkadaş
lar. Ekim zamanı da geçti.. Bir köylünün ökü
zünün ölmesinin ne demek olduğunu hepiniz 
bilirsinzi; köylünün kendisi ölsün, fakat ökü
zü ölmesin. Çünkü öküze bir aile bağlıdır. Bu 
hususta Sayın Bakan gerekli yerlere emir 
verecekti, kanuni hükümleri ortaya çıkara
caktı. bu mevzuu Hükümete getirmesi lâzım
dı. Bir Bakanlığın boyunu aşar bu. 

Bu hastalığın topluca tahribat bilanço
su çok korkunçtur arkadaşlarım: 9 000 den 
fazla itlaf, 35 000 den fazla ölüm, 150 000 den 
fazla hasta veya hastalıktan şüpheli sı&ır ka
çak olarak büyük şehirlere nakledilmiştir. Er
zurum'dan,, Kars'tan, İstanbul'a, izmir'e ve An
kara'ya gelen hastalıktan şüpheli hayvanla
rın canlı fiyatı, normal fiyattan 350 kuruş 
her kiloda zarara satılmıştır ve bu, ortalama 
122 milyon lira tutuyor. Zavallı vatandaş eme
ğini çekti, 122 milyon lira vatandaşın cebine 
değil, aracının cebine girdi. Bu, hakseverlik 
değildir. Bunların işte siyasi hesabını soruyoruz 
arkadaşlarım. 

Kanuna saygılı vatandaş imha edilen ökü
zünün parasını almak için Devlet dairelerin

de aç, susuz beklemektedir. Bu gidişle daha da 
çok bekliyecektir, ta Şubatın sonunu bulacak 
bu gidişle arkadaşlarım. Olmaz bu. öyle ise 
kanun hükmünü yürütmüyoruz demektir. 

Tarım Bakanı ile İçişleri Bakanı araların-
• da koordinasyon kuramamışlar ve 1234 sayılı 

Sağlık Zabıtası Kanunu hükümlerini yerine 
getiremediklerinden, böylece hastalığın yayıl
masına sebebolmuşlardır. 1961 yılında bu mem
lekete bir at vebası felâketi gelmişti; Irak hu
dutlarından geldi. At vebası sığır vebasından da 
felâket. 29 ölüm oldu arkadaşlar. O zamanın Ta
rım Bakanı, o zamanın İçişleri Bakanı derhal 
Hükümete götürdüler, Hükümet el koydu, vete
riner teşkilâtı teşkilâtlandırıldı, motorize kuv
vet haline getirildi, 29 ölü ile kurtarıldı. E .. O 
zaman da Başbakan vardı, o zaman da Tarım 
Bakanı vardı, o zaman da bu veteriner teşkilâtı 
vardı, yine bu teşkilât vardı, yabancı teşkilât 
yoktu. 

Arkadaşlar, bir baş yavru 146 liraya malolu-
yor. Düşünün arkadaşlarım; Cumhuriyet Hükü
meti kurulduğundan beri bu veteriner teşkilâtı 
vardır. 50 yıldır emek çekiyoruz, ama bir veba
ya karşı almımyan tedbirler yüzünden bir anda 
mı gitsin bu, yazık değil mi?.. Para döküldü, 
milyonlar, milyarlar döküldü arkadaşlarım. Bu
gün Türkiye'de sığırcılığın, - koyunu, atı bıra-
(kıyorum, sadece sığır üzerinde duruyorum -
% 30 u kültürlü ırk haline getirilmiştir, elit sü
rüler haline getirilmiştir. Bunlar bu hastalığa 
dayanamıyor. Hadi yerli hayvanların anadan 
kalma bir muafiyetleri var, gerçi 50 yıldır mu
afiyet kalmadı ya... Buna göz yumamayız. îsti-
yen arkadaşlarıma istatistikleri veririm. 

Bakın arkadaşlarım; bu hastalık devam 
ederken Sovyet Rusya'ya 1970 yılı içinde top
lam olarak 4 milyon 500 bin dolar tutarında 
10 800 ton canlı hayvan ihracetmişiz. Adam bi
zim salgın hastalıklar bültenine inanıyor, has-
talıksız diye alıyor. Yarın bizim Devletimizin 
ticari onuru içte ve dışta kırılırsa, hastalık ol
masa dahi adamlar bir daha bizim bültenlerimi
ze inanmaz arkadaşlarım. Şaka değil bu. 

Bu hastalıklarla gereği gibi mücadele, 3203 
isayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre, hayvan
larımıza zarar verecek salgın ve paraziter has
talıklarla en yeni usul - dikkat edin arkadaşla
rım, en yeni usul - ve ilmî metotlar uygulıya-
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rak savaşmak, bu suretle verim düşüklüğü ve 
ölümlerden meydana gelecek ekonomik kayıp
ları önlemek Taran Bakanlığının asli görevi. 
Dikkat ediyor musunuz, çekirge ile mücadele 
ikinci sırada geliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakanım bi
zi, veteriner hekimleri takdir ediyor. Allah razı 
olsun, çok teşekkür ederiz. Ama Türk veterineri 
şöyle, Türk veterineri böyle kahraman demekle 
Ibu işler olmaz arkadaşlar, olmaz. 

ıSayın Bakanlık, veteriner hekime, eczanesi 
ıbulunan yerlerde bir ecza dolabı açmaya müsaa
de etmiyor. Düşünün; bir veteriner köye gitti 
çantasiyle, hasta hayvanı gördü, reçete yazdı. 
Köylü şehre gelecek, ilâcı alacak gidecek, ve
teriner tatbik edecek. Veteriner orada bekler 
mi? öyle olacağına, benim arzu ettiğim hususu 
koyuverse, eczanesi olan yellerde de, serbest ça-
lılşan veteriner hekimler veya muayenehane açan 
veteriner hekimler ecza dolabı açabilirler dese 
de, çantasına doldursa gitse veteriner ilâçlarını, 
'hastayı görünce «al oğlum» dese, yapsa, tedavi 
etse fena mı olur? Bunları anlattım. 

Sonra muhterem arkadaşlarım salgın hasta
lıklar listesini görseniz aklınız durur. Aıma Dev
letin bu salgın hastalıklarla uğraştığı dört - beş 
hastalık vardır. Gerisi için kanunda, Devlet te
davi eder, Devlet uğraşır, der ama aslında fii
len yoktur. Fiilen yürümiyen hastalıkları kal
dır. Vatandaşın, hangi hastalığına Devletin el 
uzatacağını, hangi hastallığa kendisinin el uza
tacağını bilmesi lâzım. Bilmezse böyle karma
karışık netice vermiyen bir meçhule doğru gi
deriz. 

Arkadaşlarım, islâm Peygamberi bile emret
miş : «Hayvanına bakmıyan, hastalıklarını ön-
lemiyen, çaresini ar&mıyan, eziyet eden, çeke-
(miyeceği yükü yükliyeni katletmek vaciptir.» 
demiş, tşte bu iki bakanı hesaba çekmek İslâmın 
emridir. Anladınız mı? tşte burada... 

Muhterem arkadaşlarım, 1921 yılında veba 
Türkiye^e alabildiğine geldi. înanır mısınız 
Yunan ordularından çok kuvvetli idi bu veba. 
Rahmetli Atatürk'ü, Garp Cephesi Kumandanı
nı ve Sayın o zamanki îktisat Vekili Celâl Ba-
yar'ı, Yunan orduları bu hastalık kadar korku-
tamamıştı. Bakınız telgrafı okuyacağım. Garp 
Cephesi Kumandanı ne diyor; nasıl şikâyette 
bulunuyor. Şimdi evelallah böyle bir telgraf çe

kilse, nereden o? Bizim partiden.. Tamam, o sağ
lamdır. Bu, parti meselesi değil, bizim partiden 
ise de hesabını verelim. 

«icra ettiğim tetkikata nazaran, vebayıiba-
kari salgını Sivas'tan gelmiş ve 'orduyu teh
likeli bir surette istilâ eylemiştir. Müdafaayi 
Milliyece köylerde elyevm ne gibi tedabir itti
haz edildiğini bilmiyorum. Ancak Sivas'tan itiba
ren bu salgının getirilip orduya 'bulaşnıasına 
mani olmak, Garp Cephesine değil, îktisat Ve
kâletine mütaallik idi. Alâkaderanin vazifesini 
ifa etmediğinden müştekiyim. 

Şikâyetimi ve ittihazı müktezi tedatoiri, He
yeti Vekilede mevzuulbahis etmenizi istirham 
ederim. 

Orduyu sarmış olan âfetin ne avakıp vere
ceğini tâyin etmek, kudretibeşer dâhilıinde de
ğildir. 

Garp Cephesi Kumandanı 
İsmet Paşa» 

«Ne avakıp vereceğini tâyiin etmek, kud
retibeşer dâhiUflide değildir.» diyor. Doğru. O 

_zaman bu aşıyı bilen de yoktu. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, bu. Hüküme
te getirilmiş, gizli bir oturum yapılmış, - gün
deme alırsanız bunu, daha size filim gilbâ göste
receğim - İktisat Vekili Sayın Celâl Boyar der
hal çekilmek mecburiyetinde kalmıştır. Sayın 
Bakanlar, hiç olmazsa o günkü bakanların gös
terdikleri fedakârlığın yüzde ellisini gösterme
lidirler. Bunu kabul edin, enine boyuna tartı
şalım. Bu, memleketin derin bir derdi. Ne özel 
okullar meselesine benzer, ne şunun - bunun 
bankadan haksız, yolsuz veya yollu üç - beş ku
ruş para aldığına. Bu, hepimizin derdş arkadaş
larım. 

Muhterem arkadaşlarım, size bir makaleden 
bir parça okuyacağım. Bu da, çok teşekkür ede
rim ki, Cahit Ortaç, A. P. senatörüdür, tarafsız 
ibir görüşle yazı yazmıştır, Aralık 1970 Yeni 
(Adam) mecmuasında. Bakıln arkadaşlar; bu 
hastalığı görmüş mahallinde. Tabiî, bu hastalık
tan hasta hayvan gelâr, orada hayvanın fiyatını 
tanzim eden takdir komisyonu; «Bakanlığın 
parası yoktur.» der, Doğu kırmızısı inekler, 500 
liraya alan satan var mı arkadaşlar? 1 500 li
radan aşağı var, diyen olursa ben yalan söyle
diğini iddia ederim. Doğu kırmızısı jnekler 500 
liraya öldürülmüş. Böyle takdir komisyonunun 
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karşısına vatandaş hasta hayvanı çıkarır mı, 
elbette celebe verir. Halbuki kanun diyor ki; 
takdH kıymetinin tamını verecek vatandaşa ve 
hattâ kanujnun ayrı bir maddesi var; bu hasta
lıkları ihbar edene 1922 - 1028 yıllarında 25 li
ra mülkâfet verecek ki, bugünkü 2 500 liranın 
karşılığı. Saym Bakanlık, bir fakire verdiğini 
ispat etsin ben de defolup geliyorum, sözümü 
de geri alıyorum. Yok... Hiç alâkadar olunma
mıştır. 

Arkadaşlarım, Cahit Ortaç arkadaşımız ne 
diyor? 

«Büyük bir hendeğin yanında sıra sıra di
zilmiş, melûl gözlerle bu hendeğe baka(n çocuk
lar ve büyükler.» Hayvan itlaflarını anlatıyor. 
«Hendeğin rainde henüz üstlerine toprak atılıp 
örtülmemiş sığırlar; alacası, kırmızısı, karası sı
ğırlar; hayvan leşleri. Bunlar sığır vebası ko
nulup Hükümetçe itlaf edilen hayvanlar. Ne zi
yan? Her biri 1 000 - 1 500 belki de daha faz
la değerde, millî servet. Türk köylüsü hayvanı
na yalnız maddi değer vermez, elleritnde doğan, 
(büyüyen bir hayvanı pazara satmaya götürdük-
lerri gün, evde çocuklar, kadınlar matem yapar
lar ve hele baba hayvanına istediği fiyatı ala
mamış da hayvanı geri getirmişse evde, sarıkız 
şerefine düğün dernek yapılır, şadumanhk olur 
adeta. 

Nereden geldi bu âfet, sonu ne olacak bu
nun, Önlenmesi ne derece mümkündür ve en mü-
himmi veteriner teşkilâtlınız ne yapıyor Her
kes bilir ki, Türk veteriner hekimliği Türkiye'
de ve hattâ Türkiyetâen çok, yabancı ülkelerde 
dünyada ün yapmıştır. 

Büyük araştırma yapanlar, mücadele esnasın
da hastalık alıp şehidolanlar, dünya çapında bu
luş yapıp da tesc:il ettirenler...» G-eoen gün Sağ
lık Bakanı konuşurken biri de burada ids, gör
dünüz. «Hattâ içlerinde ilim muhitlerine, ansik
lopedilere geçip, resimlerini isimlerini astırıp 
yazdıranlar var. Bizde bu kadar bir hekimlik 
var iken, 1969 - 1970 yıllarında sığır vebası na
sıl olur da Türkiye'ye gelir? G-elir de neden ön
lenmez? Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye-
anize bir sığır vebası gelmişti. O zamanki im
kânlarla, o zamanki zayıf bütçelerle, Türk Hü
kümeti ve Türk veteriner hekimleri bu âfeti ça
bucak önlediler. Türkiye hudutları içjine sok
mamışlardı. Bundan dokuz - on yıl önce iran, 
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Irak ve Suriye'den hudutlarımıza dayanan kor
kunç at vebasını kahraman ve fedakâr veteri
nerler büyük bir savaş vererek hudutlarımız
dan içeriye sokmamışlardı, dünyanın hayranilı-
ğını, takdirlerini üzerlerine toplamışlardı. Sığır 
vebası önlenmez, bu âfet, bu hayvan kırımı de
vam ederse millî hayvancılığımız pek çok zarar 
görecektir. En aşağı bir hesapla hayvan ihracı
mız on yıllık bir gerilemeye mâruz kalacaktır. 
Bundan başka dışarıdan yardım görme imkân
larımız da kalmıyacaktır. Bugün bu mücadeleyi 
yapanlar veya yaptıklarını söyliyenlerin yeterli 
olmadıkları meydana çıkmıştır.» Dikkat edigı 
arkadaşlar, bir daha okuyorum burayı: 

«Bugün bu mücadeleyi yapanlar veya yaptık
larını söyliyenlerin yeterli olmadıkları meydana 
çıkmıştır. Dün kolera patırtısı ile ülkemizin uğ
radığı zarardan da büyük bir zarara uğnyaca-
ğımız aşikârdır. İlgililerin tedbirlerini, evvelâ 
başarısızlar üzerinde toplamaları gerekir.» 

Bu, Sayın A. P. li bir senatör arkadaşımızın 
yazdığı yazı. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Saym Bakan, yazılı bir soruya verdiği ce
vapta diyor M; «Efendim, sığır vebasının hü
küm sürdüğü yerlerde, hasta olmıyanları, Et ve 
Balık Kurumu üte anlaşıyoruz, oraya sataca
ğız.» 

Kanunda yasaktır bu arkadaşlarım. Bir 
sürüye hastalık girmiş, bunun bir devri tefriki 
var. Sağlam zannettiğin hayvanın bu virüsü 
almadığını nasıl temin edersin? Sonra Et ve Ba
lık Kurumuna satacak, Et ve Balık Kurumuna 
satacağım derken hastalıklı böTgelerden alacak, 
vagonlarla, kamyonlarla hayvan naklediyorum 
diye, köylünün yerine bu sefer de bunu resmî 
bakanlık bulaştıracak. Halbuki kanunda hü
küm vardır; haftalıklı mıntıkaya kordon ko
nur, kordonun dışına veterinerin »ağlık raporu 
olsa dahi geçirilmez; kanun hükmüdür. Oku
yayım mı? Burada.. «Hayır» derlerse oku
yacağım. Ama bu kordonun içine dışarıdan ge
lir hasta olmıyan hayvanlar, ama nereye? Doğ
ru mezbahaya gitmdk suretiyle kordonun içine 
ithal edilebilir. İhracı yasaktır. 

Muhterem arkadaşlarım.... 

BAŞKAN — Son kısma geliyorsunuz değil 
mi efendim? 
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SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Tamam 
efendim, bitti efendim. 

1. Gerekli tedbirlerin zamanında, hastalık 
komşu devletlerde iken o devletle ilgili hudut 
illerimizden başlamak üzere gerekli fennî ted
birler alınmadığı için, 

Hastalık hangi devlette ise evvelâ oradan 
başlamak üzere, bugün elimizde veterinerlerin 
uğraştığı, istihsal ettiği aşımız var kuvvetli, 
oradan başlamak üzere bütün vatan taranır bir 
tek hayvan bile bırakılmaz. 

Bu, aynen ordular gibidir arkadaşlarım. 
Bir düşman eri karşı ordunun içinde kalırsa 
durmadan ihbar eder, öteki tarafa haber ulaş
tırır ve bir ordunun mağlûbiyetine robebolur. 
Bu hastalık da böyledir. Bu yapılmamış
tır. 

2. Veteriner teşkilâtının gerekli araçlarla, 
gereçlerle ve teknik imkânlarla donatılması için 
en ufak bir çaba gösterilememiştir. Veteriner, 
yevmiye 15 lira ile çalışacak, hayvanı kendi 
tutacak, kendi aşılayacak, dağa yaya gidecek. 
Bu olmaz arkadaşlarım, bu, beşer dışıdır. Bu
günkü teknik hir zamanda bu, beşer dışıdır. 
Ama veterinerler bunu yapmıştır, yapmakta
dır, fakat gücü yetmiyor, ne yapsın? Köylü, hay
vanlarımız ucuz öldürülüyor diye kaçırıyor, 
köylü daha çok para veren tacire, tüccara satı
yor. O da; bizim gibi medeni şehirde yaşadığı
mız Anakara'da her gün bize vebalı et yediri
yor. 

Ankara'da mezbahada kaç tane vebalı hasta 
çıkmıştır? Yoksa Bakanın dediği gibi, sadece 
.besihanelerde değil. Farz edin ki besihanede, 
Besihanenin kaynağı neresidir arkadaşlarım? 
Köy değil mi? Bitti. 

3. Elinde bilgili fen heyetleri ve danışman
ları olduğu halde bu hastalığın önlenmesi için 
en ufak danışma ihtiyacını duymamıştır bu ba-
İkanlıklar. Hükümet porgramında modern hay
vancılığa geçişimizi sağlayacak, idari ve tek-
noloii kanun tasarılarını vadettiMeri halde ha-
zırlatılmasında en ufak çaba gösterilmemiştir 
bakanlık tarafından. Bunlar, öyle zannedi
yor ki, biz vadedelim hele, ondan ısonra Allah 
kerim. Allah kerim, işte böyle bir gün de he
sap srünü gelir. 

Hayvanları tazminatli öldürülen köylümü
zün tazminatını, kanun hükmüne rağmen üze

rinde durulup, parasının hemen ödenmesini te. 
nün etmekte en ufak bir çaba gösterilmediği ve 
vatandaşın aç susuz Devlet kapılarında parası
nın gelmesini beklemeye sebebolduğu içıin, 

Adamın öküzü öldürülmüş, hem parasını ala
mıyor hem bir de ekim mevsiminden kaldı, he-
sabedin bunun içinden çıkabilir misiniz? Vete
riner teşkilâtının akaryakıt, tamirat paraları
nın ödenmesinde gerekli ilgi gösterilmemiştir. 
Hükümetin ve Devletin onurunun, halk arasında 
sarsılmasına sebeboldukları için; 

Arkadaşlar, bir benzin bayii; Hükümet bayie 
borcunu ödemezse o benzin hayiinin nazarında 
Hükümet nedir? Düşünün nedir? Devletin ve 
Hükümetin onurunu sarsmaya kimsenin hakkı 
yoktur. 

Beynelmilel hastalık bültenine, bu bülten 
her onbeş günde bir Tarım Bakanlığı tarafın
dan bastırılarak, ticari ilişkimiz olan her dev
letin bilgisine arz edilir, kasitli olarak hastalığı 
yazdırmadığı ve dış itibarımızı ve devletler
arası ticari onurumuzu sarstığı içitn, 

Hastalık iç'im gerekli tedbirlerin zamanında 
'alınmayışımdan, yayılan bu hastalık bugün yüz
de yüz olsa dahi hayvan ve hayvan mahsulleri 
ihracatımızın baltalanmasına sebeboldukları için 
hayvan hareketlerinim her türlü kontrolü ve 
hastalık kordonlarının muhafazası, icrai ma
kamlara yani, valilerin emrimde bulunan zabıta 
(teşkilâtına aidolduğu halde hiçbir ilgi gösteril
mediği! için, isterseniz onun da maddesini oku
yayım, hayvan hastalıklarına ancak veteriner1 

hekim teşhis kor, falan falan yerlerde yasakla
ma kor, alınacak tıbbi tedbirleri kendi vazifesi 
olarak derceder, kordonların muhafazası, hay
vanlarım. girişi, çıkışı, demiryollarında, asfalt 
yollarında, karayollarında, dağ yollarında, her 
rast geldiği yerde polis, jandarma, belediye za
bıtası ve askerî birlikler kontrol eder arkadaş
larım. Bunların hiçibiri yapılmamış. 

'Bakan diyor ki, «canım, asfalt yol, biz ne 
bilelilm, adam gece hasta hayvanları yükleyip 
İstanbul'a götürüyor.» Bu bir Hükümet idaresi 
midir? 

Bir daha halkırauzıın, ekmeği ile oynanmama
sının, Devletin içeride ve dışarıda onurunun kı
rılmaması ve güvenilir hallin zedelenmemıeısinin 
temini içjin ömergemin gündeme alınmasını saygı 
ile arz ederim muhterem arkadaşlarım. 
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iSaygılarımla. (C.H.P. sıralarından alkışlar) | 
BAŞKAN — Söz sırası Demokratik Parti 

adına Sayın Turgut Topaloğlu'nda, buyurun 
efendim. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUPU ADINA A. 
TURGUT TOPALOĞLU (İstanbul) — Sayın 
Başkan, îsaym milletvekilleri, 

Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Süley
man Mutlu tarafından, millî servetimizi ve bes
lenme ihtiyacımızı temelden tahrilbedien diğer 
hayvan hastalıklarında olduğu gibi sığır veba-
sınlda da gerekli ve etkili tedbirleri almadığı id-
diasüyle, Tarım ve İçişleri bakanları hakkında 
gensoru açılması maksadiıyle verilmiş olan öner
ge üzerinde Demokratik Parti Meclis Grupunun 
ıgörüşlerinli arz etmek üzere huzurlarınıza çıkmış 
bulunuyıoıru5.n. 

ÎSaıym milletvekilleri, verilmiş bulunan gen
soru önerglesümiin tetkikinden ve Sayın Süleyman 
Mutüu'nun izahlarından da anlaşılacağı üzere, 
hayvan haratalık ve zararları ile bir taraftan hay
vani mahsullerin üretiminim artırılması, verimli
liğinin muhafazası, damızlık ıslah ve üretiminin 
de ayrıç?, konltırolu, diğer taraftan beslenme ih-
tîyacıımız ve topyekûn sağlığımız bakımından 
üzerinde ilmin ve teikniğin ışığı alfrnrla çok dik
katle durulman ve meselenin derinliğine inmek 
suretiyle cidden ehemmiyetle çalışılması icab-
eden bir husustur. Zira, beslenmemiz için önem
li olduğu kadar 'millî gelirimize de büyük kat
kıda bulunımaısı mümkün olan hayvancılıktan 
bugüne kadar yeteri nisbetinde istifade edeme
diğimiz de bir gerçektir. 

Salgın ve paraziter hayvan hastalıkları, süt, 
et, derii ve yapağı gibi mahsullerde verim dü
şüklüğüme sebebiyet verdikleri gibi, insan sağlı
ğına da maalesef zaman zaman tehdidıetmıekte-
dir. Bâzıları da hayvanlarda kısırlaşmaya sebeb-
loMukUarından, hayvan neslinin ıslah ve üretimi
ni sınırlamakta ve yoketmektedirler. Misal ola
rak bulaşıcı hastalıklardan bilhassa sığırlarda 
görülen bank hastalığı, bakteriyum, burusella, 
ıalboır#ism!an, insanlarda da malta hastalığına 
benzer bir hastalık meydana getirir. Ayrıca, 
(pesti buvina) sığır veibası veya oriyenıtal sı
ğır vebası hastalığı ki, oriyental diyoruz, daha 
ziyada esas yatağı Afrika ve Asya'da olduğu 
için ve biae de İran'dan geldiği içimdir M, ori- I 
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yental sığır vebası tâbir ediyoruz ve sığırların 
da toptan imhasına yol açmaktadırlar. 

Gerek sığır vebası ve gerekse bank hastalığı 
halkımızın sağlığı ve beslenmesi yönünden ne 
kadar dikkatle üzerinde durulması gereken bir 
konu ise, hayvancılığıımızın inkişafı ve hayvani 
istihsalin artırılması bakımından da o nisfbette 
çok büyük hayati önem taşımaktadır. O itibar
la, bu iki hastalıktan birinin başgöstermesi ne
ticesi, koruyucu hekimlik bakımından derhal 
profilâstik ve polisi tedbirlerin de alınabilmesi 
gerekirdi kanaatindeyiz. 

Türkiye'de 1921 ile 1931 senelerimde görülen 
sığır vebasının 1970 yılında da kendini büyük 
ölçüde yurdumuzda bir defa daha hissettirmesi 
maalesef bir vakıadır. 

Demokratik Parti Meclis Grupu olarak işte 
bu sebeptendir ki, sığır vebası başta olmak 
üzere : 

1. 'Salgın, paraziiter hayvan hastalıklarına, 
profilâstik hangi koruyucu tedbirlerin almdığı, 

2. Mevcut hayvan sağlık okulları (ki. bun
ların adedi 7 olup, İstanbul, Ankara, Malatya, 
Konya, İsparta, Kars ve Samsun'dadır) ile. Et
lik, Pendik, Bornova, Samsun, Bursa ve Elâzığ'
daki kontrol ve araştırma enstitüleri yanında, 
sayıları 19 u bulan suda kontrol lâboratuvarla-
rımn bulaşıcı paraziiter hayvan hastalıkları ve 
halkımızın sağlığı yönünden ihtiyacı karşılayıp 
karşılamadığı, 

3. Veteriner Genel Müdürlüğü, bu müesse
seler ve veteriner hizmetlerinin ihtiyacına ce
vap verebilecek kâfi miktarda mütehassıs ve 
teknik eüce sahibolup olmadığı, 

4. Sığır vebasının hangi ölçüde zarar ika 
ettiği, vebanın ve bank haıstalıeının tamamen 
imha edilmesi için önümüzdeki yıllarda ne gibi 
tedbirlerin alınması lâzımjgeldiği, 

Hususlarımn tesbiti için bir Meclis araştır
ması açılması lüzumuna kaani oMus-umuzu be
lirtir, bu sebeple Demokratik Parti Meclis Gru
punun srensoru açılması hususunda müstenkif 
kalacağını arz eder, Yüce Meclise saygılar su
narım. 

(BAŞKAN — Söz sırası Cumhuriyet Halk 
Partisi GTOPU adına Sayın Mehmet Erdinç'de, 
buvnmn efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA, MEHMET EMtN 
ERDİNÇ (Van) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 
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Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Süley
man Mutlu arkaidaşıımıZHi, yurdumuzda çıkan 
sığır vebası salgın haftalığı sebebiyle, ilgili ba
lkanlar hakkında vermiş olduğu gensoru önergesi 
üzerimde Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun 
görüşlerini arz etmeye çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri; sığır vebası, sığır ve 
mandalar arasında tahribat yapan son derece 
bulaşıcı ve öldürücü bir hastalıktır. Girdiği 
yerde sığırların % 80 ilâ % 95 ini tamamen yok 
öder. iki yıldan beri iran^da görülen bu hasta
lık, hayvan kaçakçılığı sebebiyle yurdumuza 
geçmiştir. 1969 yılı Haziran ayında yurdumuz
da başigölsteren bu salgın, Van'ın Özalp ve Er
zurum'un Şenkaiya ilçelerinde görüldü. Hasta
lıkla gereği ölçüde mücadele edilmediği ve hay
van hareketleri ciddî olarak takilbedilip, idari 
ve inzibatî tedbirler alınmadığı için, hasta hay
vanlar iç pazarlarda satılmak üzere kamyonlar
la Şarktan Garba kadar götürülerek Hastalık 
yurt ölçüsünde yayıldı. 

Böylece, 24 . 4 . 1970 ilâ 6 . 11 . 1970 tarih
leri arasında, hastalık 23 ilde ve 160 mihrakta 
saklanmıyacak şekilde meydana çıktı. Böylece, 
5 900 aded sığır tazminatlı olarak veteriner 
teşkilatlarınca ıltlâf edildi. Bu suretle, millî ge
lirimizin % 15 ini teşkil eden hayvan varlığı
mız yok olmak tehlikesiyle karşı karşıya gel
miş oldu. Bir taraftan hasta hayvan etlerinin 
piyasaya sürülmesi insan sağlığını tehdit eder
ken, diğer taraftan yurdumuzda elsasen mevcut 
bulunan hayvansal protein açlığı korkunç bir 
Ibal alarak halkımızın beslenmesini ve sağlığını 
tehdİdeder hale gelmiş oldu. Zira, orta derecede 
çalışan bir insana güride 105 gram protein lâ
zımıdır. Bunun asgari 35 ilâ 45 gramı hayvan
sal protein olması lâzımgelir. Halbuki, Türki
ye'de insan başına düşen ortalama protein mik
tarı 17 gramdır. Bitkisel protein fazlalığı ile 
hayvansal protein açlığını gidermek de müm
kün değildir. 

Bu nedenle, yalnız tahılla beslenen memle
ket halkları yorgun, argın, dengesiz ve kısa 
lömürlü olurlar. Nitekim, proteinle beslenen 
memleketlerde yaş ortalaması 60 ilâ 70 yıl ol
duğu halde, Türkiye'mizde yaş ortalamasa 35 
ilâ 40 arasındadır. Bunun başlıca sebeplerin
den biri hayvansal proteini az almamız; yani, 
et, süt, yoğurt, yumurta gibi yiyecekleri az ye-
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diğimiz içindir. Zira, Türkiye en az et yiyen 
memleketlerden biridir. 

Bugün Türkiye'de nüfus başına düşen et 
miktarı yılda 13 kilodur. Buna karşılık, Dani-
markaföa 59, Fransatta 52, Kanadaföa 64, Yeni 
Zelanda'da 72, Amerika Birleşik Devletlerinde 
ise Q>6 kilodur. Türkiye balkının yediği et mik
tarı ise maalesef eh son sıralarda gelmektedir. 

Bu durum böyle devam ©der, hayyancılığı-
mıız geliştirilmez, hayvan ürünleri artırılarak 
dengeli beslenme içinde halkımıza yeterince 
protein veremezsek, yani hayvansal ürünler ye-
diremezsek, ileride Türkiye'mizde insan ömrü 
arkadaşımızın da işaret ettikleri gibi, bir tavuk 
ölmrünü geçmiiyecektir. 

Halbuki, Anayasanın 52 nci maddesi, Dev-
lete halkın gereği gibi beslenmesini ve tarımsal 
ürünlerin toplum yararına uygun olarak artı
rılmasını görev olarak vermiştir. Hükümet bu 
görevi yerine getirememektedir. Şayet Hükü
met ve ilgililer bu görevi lâyıfciyle yerine ge
tirmiş olsa; Türkiye'de insan sağlığını tehdit 
eden protein azlığı şöyle dursun, yılda sadece 
hayvancılıktan 22 milyar lira gelir sağlanabilir. 
Zira, yurdumuzda 12 435 000 baş sığır, 1 400 000 
baş manda, 34 463 000 koyun, 24 632 000 keçi 
mevcuttur. Böylece, hayvan mevcudumuz 72 
milyonun üsitündedir. Büyük ve küçük baş hay
vanları birbiri üzerine asgari bir fiyatla 300 
liradan hesabedersefc ,lhayvan servetimiz 22 
milyar ©4er. Hayvancılıkla iştigal eden memle
ketler geliri misli ile ifade ederler. Yani, hay
vancılıkta 22 milyarlık bir servet, 22 milyar 
gelir getirir. ' 

Dünyada hayvan sayısı bakımından 6 ncı 
sırada yer almamıza rağmen, verim yönünden 
hayvancılığımız en son sıralardadır. Bizdeki 
kadar sığırdan, Batı Almanya ida 20 milyon 
ton süt elde edilmesine karşılık, bizde koyun 
ve keçiler de dâhil tüm süt üretimi 4 milyon 
tlon civarındadır. Yine, Batı Almanya'da, bi
zim bütün hayvanlardan ürettiğimiz etin 2,5 
mislini yalnız sığırlar üretmektedir. 

Et verimi yönünden ayrı bir misâl daha arz 
edeceğim : 

Karkas sığır, yani içi temizlenmiş sığır İs
viçre'de ortalama 279 kilo ağırlığındadır. Holân-
da'da 276 kilo, Fransa'da 275 kilo, Belçika'da 
272 kilo, ingiltere'de 265 kilo gelmektedir. Bu-

18 — 
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na mukabil Türkiye'de karkas sığır ortalama 
ancak 87 kilo gelmektedir.ı 

Süt verimi bakımından ise; israil hayvan 
başına yılda ortalama 4 430 kilo süt elde etmek
te. Holânda 4 220 kilo, Belçika 3 810 kilo süt 
elde etmekte. Türkiye^de ise hayvan başına or
talama süt verimi sadece 220 kilo bulunmakta
dır. 

Hayvancılığın geliştirilmesi ve hayvan ürün
lerinin artırılması; hayvan neslinin ıslâhı, hay
van sağlığının korunması, yem kredi verme ve 
pazarlama problemlerinin halledilmesiyle müm
kündür. Hayvan hastalıkları ve bu konudaki 
hizmet yetersizliği sebebiyle her yıl yurdumuzda 
vukua gelen kayıplar büyük rakamlara ulaşmak
tadır. Bir yılda şap hastalığından ölen hay
vanların yara olarak karşılığı 142 milyon. Çe
şitli parazitlerden ölen hayvanların para olarak 
karşılığı 1 100 000 000. Diğer adi hastalıklar
dan ölenlerinse 1 milyara ulaştığı ve böylece yıl
da ortalama olarak 2 242 000 000 liralık hayvan 
vefiyatı olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu korkunç tablo karşısında yurdumuzda 
100 bin küsur hayvana bir tek veteriner düş
mektedir. Veteriner hekim noksanlığı ve gerekli 
yatırımların yapılmaması sebebiyle hayvan has
talıkları önlenememektedir. Çıkmış bulunan sı
ğır vebasının yurt ölçüsünde yayılmasının se
beplerinden biri de, veteriner hekim eksikliği
dir. 

Sığır vebası hastalığından korunma ve kur
tarma, gerekli tedbirler alındığı takdirde im
kân dahilindedir : 

1. Sığır vebası hastalığı dünya üzerinde de
vamlı takibedilir, 

2. Hayvan hareketleri ciddî ve sıkı kontrol 
altına alınır, 

3. Hastalığa hassas olan hayvan nevileri 
hastalığın yaklaştığı komşu devlet hudutların
dan itibaren aşılama yapılır ve bir tek hayvan 
dahi aşısız bırakılmaz, 

4. Şüpheli ve hasta hayvanlar imha.edilir. 
Cesetleri, etleri ve saireleriyle birlikte iki metre 
derinliğindeki çukurlara gömülürse hastalığın 
önü alınabilir. 

Ancak bu tedbirler yurdumuzda lâyikı ile 
alınmamış, hastalık evvelâ iran hudusundan 
yurdumuza girmiş, bilâhara süratle yayılarak 
23 ilde ve 160 mihrakta görülmüş. 5 900 aded 
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sığır tazminatı olarak itlaf edilmiş, 6 500 000 lira 
tutan bu tazminatın yalnız 2 500 000 lirası öden
miş, geri kalan kısmı cdenmiyerek vatandaşın 
mağduriyetine ve sızlanmasına yok açılmıştır. 

Bu arada tazminatsız olarak kendiliğinden 
ölen hayvan sayısının 25 bini bulduğu, kaçak 
olarak ucuz fiyatla piyasaya sürülerek kesime 
verilen veya şüpheli hayvan sayısının ise 150 bin 
civarında olduğu tahmin edilmektedir. 

Salgının zarar tablosunun bu kadarla kalmı-
yacağı gayet açıktır. Zira salgın hastalık ha
len devam etmektedir. Bir yerde sönen hastalık 
başka bir yerde patlak vermektedir. 

1970 yılı Ekim ayı sonlarında seçim bölgem 
olan Van'ın Erciş ilçesinin Kocapınar nahiyesin
de köylüler hasta hayvanlarını bana gösterdiler. 
Bu nahiyede daha evvel veteriner teşkilatla
rınca itlaf edilmiş hayvanlar mevcuttu. Bu 
durum karşısında sığır vebası salgın hastalığı
nın kökü henüz kazınmış değildir. Bu hastalı
ğın kökünün bir memlekette tamamen kazına
bilmesi için en son vak'adan itibaren asgari üç 
yıl hiçbir vak'anın görülmemiş olması lâzımdır. 
Ayrıca hastalığın en son vak'adan itibaren 4 - 5 
yıl arka arkaya, yüzde yüz olmak kaydı ile, bir 
tek hayvan aşısız bırakılmamak kaydı ile aşı 
tatbiki gereklidir. 

Bu hastalık sebebiyle, ekseriyetinin geçimi 
iki öküzle bir ineğe dayalı olan fakir Doğu - Ana
dolu köylüsünün bir kısmı öküs ve ineğini kay
bederek sefalete düşmüş, çoluk - çocuğunun rız
kım kaybetmiştir. Diğer geri kalan kısmı ise 
her an bu tehlikeyle karşı karşıyadır. Bu durum 
karşısında Hükümetin tazminatlı olarak öldü
rülen hayvanların sahiplerine paralarını hemen 
vermesi lâzımdır. Ayrıca tazminatsız olarak ko
şum hayvanları ölen, geçimi sadece buna bağlı 
fakir köylü kardeşlerimizin ziraatlerini yapabil
meleri ve çoluk - çocuklarının nafakalarını te
min edebilmeleri için koşum hayvanlarına ihti
yaçları vardır. Bunlara da Hükümetin gerekli 
yardımı yapması lâzımdır. 

Netice olarak : 
İran'da çıkmış bulunduğu 2 yıldır bilinen sı

ğır vebası salgın hastalığının yurdumuza girme
line, hayvan hareketlerini ciddî olarak takibet-
tirmiyen ve bu yolda g'erekli idari ve inzibati 
tedbirleri aldırmıyan içişleri Bakanı ile hasta
lığın görüldüğü İran hududundan başlamak üze-
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re sığır vebası aşısını tam, yani yüzde yüz yap-
tırmıyan ve işi hafife alan Tarım Bakanı sebep 
olmuşlardır. Bilâhara yurt içi tedbirleri de tam 
ve kâmil olarak aldırmadıklarından hastalığın 
yurt çapında yayılmasına, hayvan varlığımızın 
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelmesine, 
hayvan sahibi'köylü ve çiftçilerimizin sefaletine, 
büyük baş hayvan ihracatının durmasına se'be-
bolmuşlardır. Nitekim Kars'tan Sovyet Sosya
list Cumhuriyetler Birliğine yapılmakta olan 
büyük baş hayvan ihracı, halen Sovyet Hükü
metlerinin Türkiye'de sığır vebası bulunduğu 
gerekçesiyle bu ihracatı, yani alımı durdurmuş 
bulunmaktadırlar. Sadece bu sebep dahi ilgili 
bakanlar hakkında açılman istenilen bu gensoru 
önergesinin gündeme alınmasının Yüce Meclis
çe kabulünü gerektirecek bir meseledir. 

Bu sebeple, C. H. P. Grupu olarak Tarım ve 
içişleri Bakanı hakkında verilmiş bulunan bu 
gensoru önergesinin lehinde oy kullanacağımızı 
arz eder, hepinizi saygılarla selâmlarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası G. P. adma Sayın 
Mehmet Türkmenoğlu'nda. 

Buyurun efendim. 

G. P. GRUPU ADINA MEHMET TÜRK
MENOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan Yüce 
Meclisin sayın milletvekilleri; 

Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Süley
man Mutlu'nun Yüce Meclisimize sunduğu, 
«Millî servetimizi ve beslenme dengemizi temel
den tahribeden diğer hayvan hastalıklarında 
olduğu_gibi sığır vebasında da etkili tedbirler 
ittihaz edilmediği» nedeniyle Anayasamızın 89 
ncu maddesi uyarınca Tarım ve içişleri bakan
ları hakkında gensoru açılmasına dair verilen 
önerge üzerinde G. P. Grupu adına görüşlerk 
mizi arz ve izah etmek için söz almış bulunuyo
rum, 

Partimizin, eğrileri yeren, doğruları gören, 
yanlışlıkların izahını ve ıslahını diyen, daima 
uyarı ve çağrıda bulunan politikası çerçevesin
de kalarak bu önergeye : 

Memleketimizin pek hayatî bir meselesi olan, 
kalkınma mevzuumuzun da temel unsurları ara
sında bulunan hayvancılık sorunumuzun ele alın
masını sağlamak maksadiyle katılmış bulunu
yoruz. 
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Sayın milletvekilleri, 
Bu yasama döneminde Yüce Meclisimize su

nulan gensorulardan ikisi bilhassa dikkati ca
lipti. Her ikisi de memleketimizi ölümle teh-
didetmekle kalmamış, sosyal ve ekonomik ha
yatımızı da allak bullak eylemiştir. 

Kolera hakkında birkaç gün önce Hükümet 
adına Sayın Sağlık Bakanını Yüce Mecliste din
lemiş bulunuyoruz. 

Bugün huzurlarınıza 40 - 45 senedir işitme
diğimiz ve Meclisimizde yadırgıyacağımız bir 
sığır vebası gelmiştir. Ne var ki bu âfetin yur
da girişi koleradan da önce idi. 

önerge sahibi Sayın Mutlu mesleğiyle ilgili 
olan önergesinin izahiyle bu hususa ait gerekli 
bilgileri bütün ayrıntı!ariyle sunmuş bulunuyor. 
Bendeniz de Yüce Meclisimize bu âfetin tarihî 
seyri hakkında bilgiler arz edeceğim. 

Aziz arkadaşlarım. 
Bu salgının tarihi 4000 yıl ötelere kadar uza

nır. Çin'in Doğusunda ve Hindistan'da Milâttan 
1900 yıl önce sığırların kırıldığını meşhur Ve
teriner Tarihçisi Simith ifade eder ve bu hasta
lığın sığır vebası olduğunu da ekler. 

Bu âfetin göçlerle, ya da akınlarla buralar
dan dünyaya yayıldığı bir gerçektir. 

Milâttan 30 yıl önce Romalı Şair (Virgil) 
manzum eserinde sığırlar arasında .öldürücü bir 
salgından, sonra da hayvanların yapacağı ko
şum ve çekim işlerinin insanlar tarafından ya
pıldığından bahsetmektedir. 

Milâttan sonra birinci yüzyılda yaşamış 
olan bir ziraatçi yazar (Calumella) vebayı tanı
dığını katiyetle ifade etmektedir. Bu yıllarda 
sığır vebasını diğer yazarlar da kesinlikle ifa
de etmektedirler. Bu yıllarda Orta ve Güney -
Avrupa'da sığır vebası büyük zararlar vermiş
tir. 9 ncu yüzyılda Charlemagne zamanında bü
tün Avrupa'yı kapladığı, uzun zaman tahripler
den sonra söndüğü; 13 ncü yüzyılda Moğol isti-
lâsiyle tekrar Avrupa'ya girdiği ve tahripler 
yaptığı söylenir. 

1711 de sığır vebasının İtalya'da görülmesi 
üzerine, o zamanki İtalyan Hükümeti telâşa 
düşmüş, çünkü italya tarımında hayvancılığın 
ehemmiyeti pek büyüktü. O tarihte bu konuda 
inceleme yapan bir hekim hastalığın bulaşma 
yollarının, ahırların enfeksiyon membaı oldu
ğunu, ölülerin derin gömülmesi, ahırların temiz
lenmesi, tütsülenmesi, hastalıklıların sağlıklılar-
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dan ayrılmasını, tedavisinin kabil olmadığını, 
ihsanlara Allah'ın kızarak gönderdiği bir dert 
olduğunu ifade etmiştir. 

İtalya'da sığır vebasının tetkikine memur 
edilen başka bir uzman, Papa Clemet XI in 
özel doktoru Giovanni, «Hastalığın son derece 
küçük ve zararlı parçacıklar olup bir vüccuttan 
diğerine geçebildiğim», yani bir nevi bugünkü 
ilim diliyle mikrop olduğunu, sirayetinin önlen
mesi için de : 

1. Kordonlar tesisini, 
2. Hastaların kesilmeden öldürülmesini. 
3. Hayvan ve maddelerinin naklinin durdu

rulmasını, 
4. Hasta hayvanlarla temas edenlerin el ve 

yüzlerinin sirke ile yıkanmasını, 
5. Hasta hayvanlarla teması olan eşya ve 

yerlerin dezenfeksiyonunu, 
6. ölülerin çok derin gömülmesini, 
Tavsiye eden raporunu Kardinaller Meclisi

ne vermiştir. 
1714 tarihinde âfetin İngiltere'yi sarması 

üzerine İngiltere de İtalya gibi işi ciddî tuta
rak ilmî yönden ele almış yalnız hasta hayvan
ların tedavisi yerine bedelinin Devlet tarafın
dan ödenerek itlafı tavsiye edilmiştir. 

18 nci asırda sığır vebası Avrupa için çok 
önemli bir sorun haline gelmiş, pek çok hayvan
lar ölmüştür. 

Bu asırda sığır vebası Fransayı da sanmış, 
Hükümet bu isi daha esaslı ele almış, 1762 de 
Lyon'da ilk Veteriner Okulu açılmıştır. Dünya 
artık acı tecrübelerden sonra hayvan hıastalık-
lariyle savaşta bügüâ, tecrübeli veterinerlere ih-
tiyatfolduğunu anlamış bulunuyordu.. 

Fakat, Dünya şunu da öğrenecekti M, yal
ınız veteriner hekim mevcudiyeti ile de bu iş 
başarılamaz. Bunun yanı sıra uygulanacak ka
nun, nizam gribi mevzuata da ihtiyacolacaktır. 
İşte bu tür ihtiyacın en iyi örneklerini ilk defa 
dünyalya İngiltere ve Türkiye vermişlerdir. As
kerî Veteriner Okulu ve ilk mevzuat bizdedir. 
ingiltere ide de ilkez Beynelmilel Veterinerler 
toplantısı J.8G3 te yapıüinış, 1905 te de ikincisi 
Viyana 1da tekrarlanmıştır. 

Bütün bu tedbirlere rağmen 18 nci asrın 
ikinci yansından sonra bütün Avrupayı sarsan 
(bu salgının blânıçoisu 200 milyon hayvan zayia
tıdır. 

Âfetin Afrika'daki zayiatı da büyüktür. Bil
hassa Mısır, Kap ve Transvaal'da telefat büyük 
olmuştur. Vebayı en ucuz Japonya atlatmış (Üç 
milyon zayiatla). Lâtin Amerika memleketlerin
de bu hastalık pek göriflmemisşı&e de bu mem
leketler Avrupa'yı görerek ders almışlar, daima 
hazırlıklı durmuşlar, tedbirlerini tamamlamışlar, 
'beynelmilel teşkilâtlar kurmuşlar ya da bu teş
kilâtlara yardım etmişler, üye olmuşlardır. 

Sayın milletvekilleri, 
Salgının yurdumuzdaki tarihî seyrSme de bir 

göz atalım: Salgın daima yurdumuza Doğudan 
girmiş, Anadolu yaylalarından, Balkafnlardan 
Avrupa'ya geçmiştir. 

1592 yılında muharrir ve müellif Âli, iran'
dan Türkiye'ye vebayı bekârinin geldiğini, Do
ğu vilâyetlerini kasıp kavurduğunu, Diyarıfoa-
lar ve Amasya'ya kadar yayıldığını, öküz ve 
ineklerin tüm öldüğünü, südün - yoğurdun or
tadan kalktığını, insanların arabaları çektiğini 
ve çapalarla ziraat yapıldığını, «Tarihi Künhül -
Ahföarül - Turki» adlı eserinde çok acı bir dil
le anlatmaktadır. 

Bundan sonra Türk zirâat tarihinde sığır 
vebası 1847, 1877, 1881 (1888 - 1889), (1893 -
1894), (1898 - 1809), (1005 -1906) ve 1913 -
1914) senelerinde görülür. Birinci Cihan Har
binden sonra ve Kurtuluş Savaşı sıralarında âfe
tin tekrar girdiği, zateln binibir müşkülât içinde 
bulunan geikç Hükümeti sarstığı, cephelerin ia
şe ve mühimmat nakillerinin güçleştiği, Harlb 
tarihi kaynaklarında yer almıştır. 

O günlerde T. B. M. M. nde sığır vebası ak
tüel bir konu olmuştur. Cephede düşmanla, cep
he gerisMe de sığır vebası ile saıvaşılmıştır. 

26 Teşrinisani 1337 (1921) tarihli içtima ve 
131 nci celsede uzun uzadıya müzakeresi cere
yan etmiştir. Erzincan Mebusu Şefâk, Rafet Pa
şa, Sadullah Bey ve Manisa Mebusu Adil Bey
lerden müteşekkil heyet bir Parlâmento anketi 
hazırlamaya memur edilmişlerdi. Bu heyetin ha
zırladığı raporun Meclisin gizli cereyan eden 
bir toplantısında uzun süren müzakeresi yapıl
mıştır. Ancak, bundan 28 gün sonra 14 Kanun

usani 1338 (1922) tarihli Mecls iştimaımın 144 
ncü oturumunda, İktisat Vekili istifa etmiştir. 

iştimaın gizli olması dolayısiyle Meclis za
bıtlarının bu kısmını tetkik etmek mümkün ol
mamıştır. İstifanın sığır vebasından olduğu tah
min olunmaktadır. 
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Sayıjn milletvekillersı, bu örnekler dünya ve 
Türkiye tarihinde kamuya verilen ehemmiyeti 
gösteriyor. 

Millî Mücadele yıllarında, salgınla mücaidele 
için, evvelâ hedefler şu şekilde tesıbiıt edilmiş
tir : 

1. Sınır mlünaseb etlerimizin tösbiti, 
2. Sınır ülkelerindeki kaynaklar, hareketler, 

damızlık, kasaplık, sürek istikametlertirnin tes-
foiti, 

3. Hastalık karşısındaki kanuni mevzuat, 
halkın sosyal ve ekonomik durumu, idare ve or
ganizasyon durumu, teknik eleman ve tatbik 
e'dilecek metodlar ilke olarak tesbdıt edildikten 
öonna filhal harekete geçilmiştir. 

Oıgünkü Devletin veteriner kuvveti 327 dip
lomalı veteriner, 67 yardımcı ve 60 aded de sağ
lık memuru olup cem'an 454 kişidir. Hükümet 
bir kalemlde ve bir hamlede bu kuvvenin 171 
adedini bu işe seferber edebilmiştir, önce, Rus
ya hududundan başlanarak iran, Irak, Suriye, 
Yunanistan ve Bulgaristan hudutlarımızdaki» 
köy ve kasabalarımız birer birer taranarak sal
gının nereden girdiği, ne zaman sıçradığı ve 
nerede çıktığı teısbit edilmiş, ikinci merhale ola
rak da içerlere kııtikal edilmiştir. Hayvan hare
ketlerinin kaynakları, istikametleri, seyyar gö
çer ve göçebelerin hareketleri, otlak ve yaylak-
lariyle giriş, çıkış zaımajnları, gidiş yolları, kalış 
yerleri ve müddetleri), keza yerli halkla temas
ları; bundan ayrı olarak da damızlık, kasaplık, 
süreklerin hareket zamanları, istikametleri na
zara alınarak 1922 yılımda başlatılan mücadele 
1931 yılında sona ermiş, veba söndürülerek sal
gının kökü kazınmıştır. Böylece, Türk veteriner 
hekimlerimiz, insanüstü bir çalışmayla bütün 
düfnyanım takdirini kazanarak insanlık, meslek, 
fedakârlık ve feragatinin örneği olmuşlardır. 
Bu mücadelenin kısaca bilançosu da şöyledir: 
1 103 420 hayvana serum yapılmış, 24 854 hay
van tazminatlı olarak öldürülmüş, 85 700 hay
van da kendiliğinden ölmüştür. 

Sayın milletvekilleri, 

Şimdi yeni salgının izahına geçiyorum. G. 
P. Erzincan Senatörü Sayın Fehmi Baysoy ar
kadaşımın Hükümetten ilk defa, bu mevzuda 
sorduğu bir yazılı sorusu üzerine verilen ceva
ba göre, Haziran 1969 da İran'ın Tahran Mes
net bölgesinde sığır vebası çıktığı istihbar edili-
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yor. Güney ve Güney - Doğu hudutlarımız ka
patılır. 20 Ekim 1969 Van'ın Özalp ilçesi, Saray-
cık bucağı 17 köyü ile Kars'ın 2 köyünde vaka 
tesbiti yapılır. 1234 sayılı hayvan sağlık za
bıtası ve ona ilişkin Nizamnamenin uygulanma
sına geçilir. 26 . 12 . 1969 tarihinde Kars, Ağ
rı, Artvin, Erzurum, Muş, Bitlis, Siirt, Hakkâ
ri, Mardin, Urfa, Gaziantep, Hatay, Elâzığ, Ma
latya, Diyarbakır ve Van da dâhil 16 ilimizde 
aşı tatbikatı yapılmıştır. 

1970 yılı mihrak olarak tesbitlenen Van'dan 
başlanılarak, Doğu Bayazıt, Patnos, Diyadin, 
İğdır, Yüksekova ve Şemdinli'de bütün hay
vanların 2 nci defa aşılanmış olduğu iddia edil
mektedir. 

24 . 4 . 1970 te Erciş'te bir şahsın kaçak ola
rak sınır köylerinden mubayaa ettiği 396 başlık 
sürüsünde vak'a görülür. 

1970 Haziran ve Temmuz aylarında Erzurum 
ve Gümüşhane'ye bağlı 11 mihrakta vak'alar 
tesbit edilir. 592 sığır öldürülür. 

1969 - 1970 yedi - sekiz aylık bir müddet 
içinde 245 mihrakta 8 982 hasta hayvan muaye
nesi yapıldığı, bunun 7 675 nin öldürüldüğü ve 
1 307 nin de kendiliğinden öldüğü belirtilmek
tedir. 

Tazminat olarak 2 780 750 lira ödendiği, 
1 815 801 lira borçlamldığı, mücadelenin devamı 
dolayısiyle ek bir bütçe ile de 16 200 000 lira
lık ek bir tahsisat istendiği, bu mücadelede 
14 083 648 hayvanın aşılandığı, sığır vebası 
telefatının % 90 dan % 3 e düşürüldüğü, 70 000 
yerle}im yerimizden 72 sinin ahır olmak üzere 
225 mihrakta vakanın tutulduğu ve 212 nin 
söndürüldüğü, 13 nün de kontrol altına alındı
ğı Tarım Bakanlığımızın ilgili dairelerince ifa
de edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Burada konunun bir yönünü anlatabilmek 

için bir hususu daha dikkatlerinize sunacağım. 
Türkiye'mizde tarım ve onun pek ümhim kolu 
olan hayvancılığımız gereken ilgiyi görememek
tedir. 

Türkiye olarak madem ki, bir kalkınma ça
bası içerisindeyiz; o halde kalkınmaya temelden 
başlamak, refahı tabana indirmek mecburiyetin
deyiz. Bilindiği gibi, kalkınan bütün ülkeler, 
refaha erişen bütün uluslar, evvelâ kendi ola
naklarını ve tabiî kaynaklarını harekete getire-
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rek bu gayelerine daha çabuk ulaşabilmişlerdir. 
İnsanların mutluluğu, ihtiyaçlarının temini ve 
refaha kavuşturulmaları ile mümkün olmakta
dır. 

ihtiyaçlar ise çeşitlidir. Sıradan giderilirler. 
Bunlardan da beslenme önde çelen bir ihtiyaç
tır. Beslenme, rastgele karın doyurma, açlığı 
giderme anlamına değil, kastedilen dengeli bir 
beslenmedir. Böyle bir beslenme insanın ömrü
nü uzatır. Hastalıklardan korur. Vücut or
ganlarının intizamlı ve insicamlı çalışmasını sağ
lar. Dengesiz bir beslenmenin nedeni hepimi
zin bildiği gibi, etin, sütün ve yumurta üreti
minin yetersizliğidir. Başka bir deyimle hay
vancılığımızın geri kalmışlığıdır. Şu halde hay
vancılığımıza gereken önem verilirse, dengeli 
beslenme sağlanır. Ulusumuzda ölüm oranları 
azalır, ömürler uzar, sıhhatli ve güçlü insanla
rımız çoğalır, dış ödeme dengesi kurulur, sa
tmalına gücümüz artar. Mutluluk da başlamış 
olur. Bu nedenle Anayasamızın 52 nci madde
sinde «Devlet halkın gereği gibi beslenmesi 
için gereken tedbirleri alır.» demekle Devlete 
halkın beslenmesini görev olarak veriyor. Böy
lece, beslenme de hayvancılığa dayalı olunca, 
Anayasamız hayvancılığımızın da ele alınması
nı yine Devlete görev olarak evriyor demektir. 

Bizim bu önergeye katılışımız nedeni bu
dur. önergenin esas maksadını da böyle anlıyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Yukardan beri arz ve izah ettiğim veçhile 

Yüksek Meclisimize bilgiler sunmuş bulunuyo
rum... 

Sayın Tarım Bakanımızın faaliyetlerini ye
terli bulmuyoruz. Bakanlık bu hususta mevcut 
kanun ve mevzuatın ilgili maddelerini tamim ve 
neşretme yoluna gitmiştir. Oysa ki, emir ver
mek kâfi değil, yürütmek ve icabının ifasrnı da 
sağlamak gerekirdi. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Edindiğimiz bilgilerle bize verilen malûmat

lar da birbirine intibak etmemektedir. 
1. Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununa güre 

hudutların 1930 da kapatıldığı ifade eufiycr. 
Diğer taraftan 23 . 4 . 1970 te Erciş'te toplama 
vesikası dahi bulunmıyan bir vatandasın ahırın
da salgın çılayor. 

2. Haziran - Temmuz 1970 te yine Erzaru::ı 
ve Gümüşhane'de 11 mihrakta vakalardan ve 
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söndürme faaliyetlerinden bahsediliyor. 
3. 27 . 7 . 1970 tarih ve 76/65.028 sayılı ta

mimle de Sivas'ta vakanm tesbit edildiği ifade 
edilmektedir. 

4. Bu misaller de gösteriyor ki, ne hudut 
ve ne de yolların trafik kontrol]arı yapılmamış
tır. 

Bugün nakliyat, eskiden olduğu gibi, yürü
tülerek sürülerle yapılmıyor. Ya Devlet Demir
yolları, ya da kamyonlar vasıtasiyle yapılıyor. 
Hastalığın Van/dan Kars'a, Erzurum'a, Sivas'a 
ve buradan da Gümüşhane'ye sıçraması o hay
vanların kamyonlarla taşındığını ve yolların 
trafiğinin kontrol edilmediğini göstermektedir. 

5. 15 günde bir neşredilen salgın hayvan 
hastalıklarına ait bültenlerde hastalık kayıt
larına katiyen raslanmamaktadır. 

6. 6,5 milyon liralık tazminat tutarının 
2,5 milyon lirası ödenmiş, mütebakisi kalmış
tır. Vatandaş Devlet daireleri önlerinde aç, 
- susuz, sefil - perişan tazminat parası bekle
mektedir. Öküzü öldürülen vatandaş çiftini 
sürüp zamanında tohumunu ekememiş ve böy
lece mevsimleri kaçırmakla zararı da katmer-
lenmiştir. Bu durum hastalığın saklanmasına 
da yol açmıştır. 

7. iki yıldan beri iran'da veba görüldüğü 
ve bilindiği halde hudutların kapatılmasında 
geç kalındığı ve daha önceden veteriner teş
kilâtının araç ve gereçlerle donatılmadığı, ve
teriner mevzuunda dünyanın en ünlü ilim 
adamlarımız, uzmanlarımız, okullarımız, lâbo-
ratuvarlarımız ve fakültelerimiz olduğu hal
de,, bu müesseselerle gerekli ölçüde istişare 
yapılmadığı anlaşılmaktadır. 

8. Hükümet Programında modern hayvan
cılığa, modern mevzuat ve teknolojik tedbirler 
va'dedildiği halde, bu hususta ufak bir kıpır
dama dahi görülmemektedir. 

9. Veteriner Teşkilâtının jeep ve sair na
kil vasıtalarının akaryakıt borçları dâhi öden-
miyereik Devletin itibarı sarsılmıştır. 

10. Hülâsa Tarım Bakanlığı bu hususta 
yeteri kadar, hareketli olamamış ve ilgili ba
kanlık ve Devlet teşekkülleri ile de gerekli koor
dinasyonu sağlıyamamıştır. 

Sayın milletvekilleri, 
Sözlerimizin başında dr, ifade ettiğimiz gi

bi, bu mevzuun mühimsenmediği, besleme ve 
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kalkınmamızın anakaynağı olan hayvancılığı
mızın ihmal edildiği ve sorumlu bakanlıkla
rın bu salgının yayılmasında gereken ilgiyi 
göstermedikleri anlaşılmış olup, bu hususta 
Tarım ve içişleri bakanlarının durumlarının 
tebellür etmesıi için, müzakere açılmasına oy 
verilmesini temenniyle Yüce Meclise grupum 
adına saygılar sunarım. (G. P. sıralarından Ve 
ortadan alkışlar.) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Mus
tafa Topçular, buyurun efendim. 

A. P. GRÜPU ADINA MUSTAFA KEMAL 
TOPÇULAR (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Sayın Süleyman Mutlu arkadaşımız mem
leketimizde zuhur eden sığır vebası salgın 
hastalığı hakkında bir gensoru önergesi ver
miştir. Sayın Mutlu arkadaşım meslekleri iti
bariyle çok iyi bilirler ki, bu nevi hastalıklar 
dünyanın her tarafında çıkabilir ve dünyanın 
her tarafına yayılabilir. Bu çeşit salgın has
talıkların önüne geçilmesi, kendilerinin de 
iyi bilecekleri gibi, kolay değildir, ingilte
re gibi ileri bir memlekette de bu hastalık zu
hur etmiştir. Sığırlar üzerinde tahribatını yap
mıştır. Hattâ hastalığın çıktığı bölgenin hay
vanlarının tamamı tazminattı olarak itlaf 
edilmiştir; ama hiçbir parlömanter, ingiltere 
Hükümeti hakkında gensoru açılmasını iste
memiştir. 

Sığır vebası salgın hastalığı memleketi
mizde zaman zaman kendisini göstermiştir. 
Resmî kayıtlara göre, sığır vebası ilk defa 
1898 senesinde Orta Anadolu bölgesinde gö
rülmüş ve yüzde 44 nisbetinde zarar vermiş
tir. 1909 senesi salgınında ise, resmî kayıtla
ra göre 600 bin başhayvanm ölmüş olduğu 
bilinmektedir. 1910 - 1913 seneleri içinde bu 
hastalan yeniden bütün yurdu sardığı ve yal
nız Trakya bölgesinde yüzbinlerce hayvanın 
öldüğü bilinmektedir. Bu salgın hastalık, 1932 
senesine kadar devam etmiştir. Bütün Avru
pa memleketlerinde olduğu gibi, Türkiye'de de 
veteriner hekimliği ihdas ve ihyasına sebebo-
lan sığır vebasının,, 1932 den önceki yıllarda her 
sene yurdun çeşitli bölgelerinde salgınlara se-
beboiduğu yüzde 80 inin tarım ve hayvancılık
la uğraşan Türk halkının geçiminde çok kötü 
etkiler yaptığı tarihî bir gerçektir. 
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Son iki yıl içinde iran, Suriye, Lübnan, Ku
veyt, Ürdün ve Suudi Arabistan'da yaygın ola
rak seyreden sığır vebası, alman bütün önted-
birlere rağmen, Doğu ve Güney - Doğu hudut-
larımızdaki kökü asırlar evveline dayanan 
karşılıklı münasebetlerin sonucu olarak, maa
lesef Türkiye'ye,, Özalp'in Saray bucağından 
bulaşmıştır. 

Bilindiği gibi, Güney ve Güney Doğu kom
şularımızda veteriner teşkilâtının zayıf olması 
ve hayvan hastalıkları mevzuunda müessir 
tedbirleri alamamaları sebebiyle çeşitli salgın 
hastalıklar, bazan salgınlar halinde, bazan sin
si ve mevzii şekilde, fakat devamlı olarak tesi
rini sürdürmektedir. 

Sığır vebasının sirayet ve yayılmasını önle
mek için, 1234 sayılı Kanunun âmir bulunduğu 
karantina tedbirleri konmuş, hastalık membaını 
ortadan kaldırmak amaciyle hastalıklı hayvan
lar tazminattı olarak itlaf edilmiş, bütün yurt 
çapında bu hastalığa karşı koruyucu aşılama ya
kılmıştır. Sığır vebasının eradikasyonu, bütün 
sığır ve mandaların veteriner teşkilâtınca koru
yucu olarak, noksansız aşılanmasına, konan 
kordon ve yasakların mahallî idare ve zabıtaca 
'korunmasına, hayvanlarını noksansız aşılatma
da konan karantina ve tavsiye edilen diğer sağ
lık tedbirlerine, vatandaşların göstereceği anla
yış ve işbirliğine bağladır. 

Hastalığın memleketimizde görülmesinden 
bu yana il, ilçe, bucak, köy, mezra ve sair yer
leşme yerlerinin hepsini aşılamak için veteriner 
ekipleri gönderilmiş, 20 Ekim 1969 dan beri is-
tastiklere göre, yurdumuzda mevcut 15 413 000 
baş sığır ve mandadan 14 169 995 başı aşılanmış, 
a,ncak bâzı hayvan sahiplerinin ilgisizliği yüzün
den aşılama oranı yüzde yüze ulaşamamıştır. 

îl hayvan sağlık zabıtası komisyon kararla-
riyle, hastalık çıkan mihrakların bulunduğu 
köy, köy grupları, ilçe ve hattâ tüm ile teşmil 
edilmek üzere konan kordonların muhafazası 
için imkânlar nisbetinde zabıta ve jandarma gö
revlendirilmiş, güzergâhlarda ilâve geçiti, kont
rol yerleri tesis olunmuştur. * 

Takdir buyurulacağı gibi, her hayvanın yay
la ve meraya gidiş gelişlerinin takibedecekleri 
yol ve patikaların zabıtaca izlenmesine imkân 
yoktur. 

Karayollarının gelişmesi sonunda Doğu ve 
Güney - Doğu illerimizde hasta veya hastalığı 
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almış hayvanların kamyonla nakli bir gün son
ra Diyarbakır ve Sivas'ı, iki gün sonra Ankara'
yı ve yine üçüncü günde îstanlbul ve Edirne'yi 
sığır vebası ile bulaştırması imkân dâhiline gir
miştir. 

Bu ortamın içinde, vatandaşın yardımı olma
dıkça hastalığın yayılmasını önlemenin güçlü
ğü aşikârdır. 

Şayanı şükrandır ki, sığır vebasının özelliği 
olan yüzde 90 a ulaşan telefat nisbetinin ve sü
ratli bulaşma kabiliyetinin, alınan tedbir ve ya
pılan koruyucu aşılama sayesinde hastalık çı
kan yerlerde ortalama zayiatın yüzde 3 ün altı
na düşürülmesi, 70 binden fazla yerleşme yeri 
olan Türkiye'de hastalığın 225 mihrakta tutula
bilmesi, bunlardan 212 sinin söndürülmüş, diğer 
13 ürün d« kontrol altına alınmış olması, hasta
lısın ilk arörnldüpü 20 Ekim 1969 tarihinden 
10 Aralık 1970 tarihine kadar bu menhus hasta
lımın 1307 ö'iim ve 7 675 gı£ırm da tazminatlı 
itlafı ile geçiştirilmesi, çok mütekâmil bir asının 
(bol miktarda memleketimizde üretilmesi, Hükü
metçe alınan ve devam edecek tedbirlerin ye
rinde ve isabetli bulunduğunu gösteren en ba
riz delilleridir. 

Muhterem üyefler; görülüyor ki, Sayın Sü
leyman Mutlu'nun cılız olarak göstermek istedi
ği Veteriner Hekimliği Teşkilâtı vazifesini tam 
olarak yapmış, bütün tedbirlerini zamanında al
mış, ölüm nisbetini hastalığın çıktığı yerlerde 
yüzde 3 ü getirmemiştir. Vazifesini müdrik bu 
teşkilâtı takdirle anıyorum. 

Memleketimizde zuhur eden sığır vebası sal
gın hastalığı dolayısiyle Hükümetin- de zama-

_ nında hassasiyet gösterdiği aşikârdır. Dolayı-
siyle salgın çok hafif surette atlatılmıştır deni
lebilir. 

Adalet Partisi Orupu adına yapmış olduğum 
bu konuşmada, partimin Tarım Bakanının kusur
lu görülmediğini bildiririm. Sayın Süleyman 
Mutlu'nun önergesinde ileri sürdüğü hususların 
isabetsizliğini bu izahatımla sizlere sunmuş olu
yorum. 

Bu sebeple önerge sahibinin ileri sürdüğü id
dialarına iltifat edilmiyeceği ümidi ile hepinizi 
saygı ile selâmlarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Mustafa Kemal Topçular'ın, 
Adalet Partisi Grupu adına konuşmasını bitir-
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meşinden sonra Sayın Tarım Bakanı îlhami Er
tem, buyurun. 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (Edir
ne) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri ; 

Sayın Süleyman Mutlu'nun sığır vebası mü
nasebetiyle vermiş olduğu gensoru önergesinin 
şu ana kadar konuşulması ve bizzat Sayın Sü
leyman Mutlu'nun ifadeleri göstermektedir ki, 
gerek Hükümet olarak ve gıerekse Veteriner 
Teşkilâtı olarak olarak sığır vebası hususunda 
bir başarısızlığın değil, bilâkis büyük bir başa
rının içimdeyiz. 

Eğer, sözlerde çelişme olmasaydı böyle ko
nuşmazdım. Bir yandan denecektir ki, «Sığır ve
bası girdiği yerde yüzde 90 telef at verir» ve 
ondan sonra rakamlara bakacaksınız, görecek
siniz ki, Türkiye'de ölüm miktarı ve öldürülen 
miktar, ancak ve ancak 8 581 olacak ve Tür
kiye'nin muhtelif yerlerinde 225 mihrakta vaka 
görülecek ve Türkiye'de 15 milyonun üzerinde 
sığır bulunacak; amıa buna karşılık demin arz 
ettiğim gibi, telefat miktarı 8 500 civarında 
tutulacak. Bu neyin ifadesidir? Bu, ancak 
meselelere zamanında eğilmiş olmanın, mese
leleri dikkatle ele almamın ve hayvancılığın 
Türk ekonomisindeki değerini ve hayvancılıkla 
meşgul olan vatandaşımızın durumunu ehemmi
yetle, dikkatle ele alıp değerlendirdiğimizin 
ifadesidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Burada arkadaşlarımızın (belirttikleri üzere, 

evvelâ 1969 yılında İran'dan Türkiye'ye sığır 
vebası geçmiştir. (Göçmesin, İçişleri Teşkilâtı 
fevkalâde tedbir alsın, kaçakçılık önlensin, ha
reket olmasın...» Bunun gerçekle bağdaşamadı
ğını çok muhterem muhalif arkadaşlarım da 
kabul ederler, Türkiye İde bilhassa Doğu ve 
Güney - Doğuda tarihî sebeplerden gelen, sos
yal sebeplerden gelen karşılıklı münasebetler 
mevcuttur, ekonomik hâdiseler de buna eMen-
mektedir, bu ekler karşısında da münasebetler 
devam, etmektedir. 

Bu sebeple; iran'dan hastalığın buraya ge
çişi, bu dediğimiz münaselbetler içinde cereyan 
etmiştir. Bu, öğrenilir öğrenilmez derhal iran 
sınırı ve Irak, Suriye sınırları, ora menşeli 
hayvanlara ve oradan gelecek hayvanlara ka
patılmıştır. Binaenaleyh, Hayvan Sağlık Zabı-
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tası Kanununun gerektirdiği tedbir çok önce
den ele alınmış ve derhal buna mihrak oliaJbile-
«ek, buna bölge olabilecek iller aşılamaya tabi 
tutulmuştur. 

Böylece aşılamalar vâki olmuştur, ama çok 
muhterem arkadaşlarım, hayvan aşısı yapıyo
ruz. Nerede yapıyoruz? Yaylada yapıyoruz, 
en ücra bölgelıerlde (yapıyoruz. Veteriner Teş-
(kilâtmdaki .arkadaşlarımızın büyük feragatle, 
büyük memlekeltesıveroe gayretine rağmen aşı
lanmamış hayvanlar maalesef ıbulunmatetadır. 

Bir de, 6 ve 8 ayhk hayvanlar üzerinde mua
fiyet henüz yüzde yüz sff$lanamamışltır, bunun 
araştırmaları devam ekmektedir. Bu iki sıebep 
bir araya gelince, evvelâ arz ettiğim.' üzere der
hal sınırın kapatılmasından, sonra da aşıfya 
başlanıp aşı yapılmasına rağmen, demin raka
mını arz ettiğim üzere bâzı illerde bâzı mih
raklar görülmüştür. 

İkinci mesele; Türkiye'nin zamanında hare
ket ederek, Veteriner Teşkilâtımızın, 6 ve 8 
aiylık sığırlar hariç, diğerlerinde yüzde yüz 
muafiyet sağlayan aşıyı Şap Enstitüsünde yap
mış olmasıdır. 30 milyon dozluk laşıryı bulgun de 
hazır bulundurmaktayız, ilk karanımızla evve
lâ sığır vebasının gelmesi melhuz olan sahalar
da, illerde aşı tatbikatına geçtikten sonra, bilâ-
Ihara bu tatbikatı bütün Türkiye'ye teşmil et
mişiz. Birinci defa olmak üzere 11 686 347 
baş hayvanda, mükerrer olmak üzere de 
14 215 721 baş hayvanda aşı yaptırmışız. İh
mali neresinde muhterem arkadaşlarım, hangi 
tedbirleri alacaktık? Alacağımız tedbir, sama
nında aşıyı bulundurmak ve ondan sonra bütün 
hayvanları aşıya tâbi tutmak değil mi? işite 
[bunu yaptık. 

ıSonra ne yapmamız lâzımdı? Birtakım ted
birler alarak hastalığın yurdun başka tarafla
rına yayılmaması için kordonlar koymaktı. 
Onu da yaptık. Hem yabancı ülkelerin, yabancı 
menşeli hayvanlarına karşı, hem de hastalık 
çıkan illerde, ilçelerde, iK ve ilçeyi içine alan 
kordonlar vazettik, hayvan satışlarını önle
dik ve hayvan sevkiyatım mutlak surette vete
riner raporuna bağlı kıldık. Bu raporun veri
lebilmesi için 15 gün evvelinden hayvanların 
aşılanması şartını koyduk. Bütün bunlara rağ
men arkadaşlarımın demin söylediği gibi, 15 
milyonu aşan bir hayvan varlığı içinde 8 541 
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1 ölüm vakasını göstererek, eğer başarısızlıktır 
derlerse, o zaman cidden bunun ne dereceye 
kadar hakka ve insafa uyan bir kanaat oldu
ğunu düşünmek lâzımgelir. 

Binaenaleyh, diyorum ki, biz Hükümet ola
rak zamanında tedbirimizi aldık, bir. Evvelâ 
yeter miktar aşıyı hazırlattık, iki. Türkiye'de
ki bütün hayvanların aşılanmasınla karar ve
rip, bunu icra ettik, üç. Hastalık çıkan bölge-

I lere karantinalar koymak suretiyle, hayvan 
sevkiyatını durdurmak suretiyle, sevkiyatı bir 
takım tedbirlere bağlamak suretiyle de Hayvan 
Zabıtası Kanunun gereklerini yerine getirdik. 
Ama buna rağmen demin arz ettiğim gibi, sê  
kiz bin hayvanda bu vakıanın görülmesi, sade
ce ve sadece başarının ifadesidir. Çünkü, bü
tün arkadaşlarımın ittifakla ifade ettikleri gi
bi, sığır vebası öylesine bir hastalıktır M, gir
diği yerde yüzde 90 ı götürür. Bu tedbirlere 
rağmen Türkiye'nin fevkalâde hareketliliği için
de, nihayet nakledilen de hayvandır ve birta
kım yolsuzlukların olabileceğini de kabul et
mek gereklidir ki, onları da tesbit etmişizdir, 
çeşitli tarzda menfaat saikiyle tahrif edilen ra
porlar vardır. Bütün bunlar bir araya getirildi
ği zaman da, kordona rağmen dışarıya bâzı çı
kışların olduğunu kabul etmek gereklidir. Ama 
bu çıkışlara rağmen Sakaryatâa, izmir'de, An
kara'da, Sivas'ta, ürfa'da, Kırklareli'de, is-
tanbuFda vaka göreceksiniz; yani bütün Tür
kiye'yi içine alacak mihraklar göreceksiniz, ki 
bu mihrakların miktarının 225 olduğunu arz 
ettim. Ama buna rağmen 15 milyonu aşan bir 
sığır varlığı üzerinde ancak sekiz bin ölme ve 
öldürme vakası ile bu meseleyi kapatmış ola
caksınız. Bu, ancak, arz ettiğim gibi, zamanın
da fevkalâde tedbir almanın başarısıdır. 

Burada bir hususu minnet ve şükranla be
lirtmem lâzımdır. Bu neticeyi almakta Türk 
veteriner hekiminin ve hayvan sağlık memur
larının hissesi sonsuzdur. Büyük bir feragatla 
70 000 iskân yerinde değil, yaylalar dâhil ol
mak üzere, mezralar dâhil olmak üzere binbir 
müşkülât içinde memleketseverce çalışmalar 
ve 14 milyon küsur hayvan üzerinde aşı tatbik 
etmek suretiyle Türkiye'yi, arkadaşlarımızın 
göstermek istedikleri bir felâketten korumuş
lardır. Bugün hastalık çıkmış olan 225 mihrak-

I tan 13 nde halen kordon ve tedbir devam et-
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inektedir; fakat ovalar da tamamen kontrol 
altına alınmıştır. Son haftalarda yeni bir vaka 
da tesbit edilmemiştir; ama bu demek değildir 
ki, Türkiye'de sığır vebası bitmiştir. 

Yine konuşan arkadaşlarımın ifade ettiği 
gibi, portörler devam edecektir, asgari üç yıl 
müddetle biz aşıya, tedbire devam edeceğiz. 

Böylelikle elimizde olmıyan hastalığın gir
mesi gerçeği karşısında Hükümet olarak ge
rekli tedbirler alınmıştır. Bu masrafların ge
rektirdiği ödenek yetmediği için onuncu ayda 
16 milyon liralık bir ek ödenek teklifi ile Ma
liye Bakanlığına gidilmiştir, bugünlerde Yük
sek huzurunuza 16 milyon liralık ek ödenek ge
lecektir. Böylelikle ödenemiyen 1 800 000 lira
lık tazminat ve gerçekten akaryakıttan ve ça
lıştırılan arkadaşlarımıza harcırahtan borçlu 
kalınmış olan hususlar kapatılmış olacak. 

Binaenaleyh, umumi olarak sözlerimi uzat
madan şöylesine bağlıyorum: Sığır vebası ha
kikaten girdiği yerde yüzde 90 telefat veren 
bir hastalıktır; ama bunun gerekli tedbirleri 
alınmıştır, aşısı hazırlanmıştır, bütün hayvan
lar aşıya tabi tutulmuştur, karantinalar konul
muştur ve bu hâdisenin sonundadır ki, arz et
tiğim üzere, başarılı sonuca ulaşılmıştır. 1969 
yılında 356 hayvan ölmüştür, 1 000 hayvan has
talıklı bulunarak, tedbir olmak üzere, öldürül
müştür. 1970 yılında 1 162 hayvan ölmüştür, 
7 581 hayvan öldürülmüştür. Böylece iki yıl
dır görülmekte olan sığır vebası hastalığından 
Türkiye'de ölen ve öldürülen hayvan sayısı 
8 541 dir. 

Muhterem arkadaşlarım, zamanı geldiğinde 
de beynelmilel Ofise Türkiye'de sığır vebası 
olduğu bildirilmiştir. Daha önce meseleler tam 
gerçek hüviyetini almadan bunun yaygara tar
zında sağa - sola verilmesi ancak Türk iktisa
diyatının ve hayvancılığının büyük zararlarına 
sebebolurdu. Zamanı geldiğinde, gerçekten 
«Türkiye ̂ de sığır vebası var.» denir bir hal 
alındığında beynelmilel teşkilâta bildirilmiştir, 
kendileri gerekli tetkikatı yapmışlardır. Onlar, 
artık bizde sığır vebasının kontrol altına alın
dığı kanaatine varmışlardır ve Rusya'ya yap-
ttığımiiz ihracatta baştan beri durum belirtil
miştir. Binaenaleyh, hiçbir vakit bilhassa ve
teriner hekimlikteki beynelmilel değerimize, 
beynelmilel ağırlığımıza gölge düşürülmemiş

tir, lüzumsuz ve yersiz yaygara ile Türk elko-
nomi'sinin sarsılmasına da yer verilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi yalnızca Sa
yın Süleyman Mutlu 'nun arz ettiği birkaç 
hususa temas edeceğim. O da şudur ki; ileri 
sürdükleri r'akam gerçeğin tamamen dışıdır. 
35 000 ölüm varmış, 9 000 itlaf varmış, bun
lar tamamen gerçeğin dışıdır. Rakamlar hesmî 
rakamlardır, bu adedleri tesbit de, kendileri 
de meslek mensubu oldukları için bilirler ki, 
bunlar veteriner hekimle beraber mahallin 
hayvan sahipleri ve Sağlık Zabıtası Komiısyo-
unnun teolbiıt ettiği bilirkişilerle olur. Mikta-
larm ve bedellerin 'tesbiti de bu s'öyl'sdiğim 
heyet tarafından yapılır. Binaenaleyh, hay
vana değerinin verilmemesi şu şartlar için
de mümkün değildir, ama görüş farkı olabi
lir. Biraz evvel arz ettiğim üzere, Türkiye'de
ki rakam bu değildir, yanlıştır, kendilerine 
yanlış bilgi vermişlerdir, Devletin resmî kayıt
ları arz efctsgiım hususlardır. 

ISÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Benim dediğim doğru, Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Mutlu, lûlüfen müdahale 
etmeyiniz. 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (De
vamla) — Sayın Mutlu, eğer satıâîiniz Dev
letin arşivlerinden daiha kuvvetli arşive sa
hipseniz, eğer ölen ve öldürülen hayvan mik
tarı biraz evvel arz ettiğim gibi, vatandaşla
rın, bizzat mal sahiplerinin de iştiraki ile 
kurulan komisyonlar tarafından teslbit edil
diği gerçeği karşısında yine siz, «Kendi gö
rüşüm budur» derseniz, buna verilecek başka, 
bir cevap yoktur, ama Devletin resmî rakam
ları, bültün ilgililerin rakamları bunu göstsr-
mektedir. 

İkindisi, Kelki't'in Kaş köyünde olan va
kada da; bu köyün 987 sığırı vardır, ölen 
9 dur, tedbir olarak öldürülen hayvan sayısı 
da 491 dir. Binaenaleyh, 980 den 460 ı (ted
bir de içinde olmak üzere) ölmüştür. Buradaıki 
vakanın diğer yerlere nazaran fazla olması
nın sebebi de yine bizim başarımızın delilidir. 
Çünkü, henüz aşılama bu bölgeye gelmeden 
'önce bu köye vaka sıçramıştır. Bunun 
neticesidir ki, diğer yerlerde, yani Türkiye 1de 

ortalama yüzde 3 telefatla bu mesele önlen
mişken, burada rakam böyle olmuştur. 
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DaJha fazla vaktainizi almıak istemiyorum. 
Arz ettiğim üzere, Hükümet zamanında işe 
el koymuştur, hayvancılığın Tünk ekonomisin
deki ağırlığına uygun ve büyük kütleyi teşkil 
eden Türk çiftçisinin en büyük dayanakla
rından biri olan hayvancılığın ağırlığına müte
nasip ehemmiyetle, ciddiyetle mesele ele 
alınmıştır, gösterilen rakam başarının ifa
desidir. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (A. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Gensoru açılmasına dair öner
genin müzakeresi bitmiştir. Gündeme alınıp 
alınmaması hususunu oylarınıza arz edeceğim. 

BURHANETTtN ASUTAY (İzmir) — Dı
şarıda bâzı arkadaşlarımız var, müsaade edin 
de arkadaşlarımız gelsin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Böyle bir usulümüz yak ?fen
dim. Genel Kurulv toplantısı devam ediyor, 
grupların vazifelileri vardır, «bekleme» diye 
»bir sistem olamaz. 

Gem'sîoru önergesinin gündeme alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Gündeme 
alınm'aısı kabul 'edilmemiştir. 

7. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
kuru üzümün kurutulması ve ihracı konusunda 
gereken tedbirleri almadıkları ididasiyle Ana
yasanın 89 ncu maddesi uyarınca Ticaret ve 
Tarım bakanları hakkında bir gensoru açılma
sına dair önergesi (11/17) 

BAŞKAN — Gensoru önergesini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi 'Sayın Başkanlığına 

Ege'de 156 0O0 aile bağcılıkla meşgul olur 
ve orltalama" 100 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm 
üretilir. Çekirdeksiz kuru üzümün ihracından 
her yıl 20 - 25 milyon dolar temin edilir. 

Ancak son yıllarda üzümlerimizin Batı Av
rupa ülkelerine pahalı gelmesi ve bozuk nite
likte üzüm ihracedilmesi yüzünden (İngiltere'
ye ihracedlilen üzümlerde keçi pisliği çıkmıştır) 
Batı Avrupa ülkelerinde üzümlerimize karşı 
mevcut talep azalmış ve bu pazarlarımıza rakip 
ülkeler yerleşilmeye başlamışlardır. 

İBu yıl, üzümlerimizin kurutulması için el
zem olan potasanm zamanında ve yeter mik
tarda hazır bulundurulmaması yüzümden bağ
cılarımızın takriben yüzde 25 i üzümlerini tuz, 
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çamaşır sodası ve bâzı otların külleri ile toazırla-
dıklarmı ilâçlı sular ile kurutmak zorunda 
kalmışlardır. Bu duruma göre, 25 - 30 blin ton 
kuru üzüm elverişsiz şartlarla kurutulmuş ol
maktadır. Bu kurutma şekli tabiatiyle, esasın
da dünyanın en kaliteli üzümünü yetiştiren 
Ege'nin kuru üzüm kalitesini bozacak ve İhra
catta güçlük çıkarılacaktır. 

Ayrıca ihtiyaç duyulan potasa ancak Ağus
tos ayının son günlerinde yetişt'irilebilîdiği için 
üzümlerin kesilmesi ve serilmesi gecikmiş ve 
bu yüzden takriben bağların % 20 sinin kurutul
ması yağmurlu mevsime kalmıştır. 

Çekirdeksiz üzüm rekoltesi belli, bunların 
kurutulması idin ne kadar potasa gerektiği 
belli, potasaya me zaman ihtiyaoolduğu belli, 
potasanm nereden itlhal edildiği ve potasa te-
'darik edilmediği tekdirde 10 - 15 gün içimde 
üzümlerin artık istifade edlilmez hale geleceği 
belli olduğuna göre'bu görevi yapmakla sorum
lu Tarım ve Ticaret Bakanlarının ağır bir ih
mal içinde oldukları ve görevlerini yapmadık
ları açıkça, ortaya çıkmaktadır,. 

Görevlerini ihmal yüzümden Ege bağcıları
na telâşlı ve masraflı günler yaşatan ve 1970 
üzüm mahsulümüze kalite bakımından eliddî za
rarlar veren bu iki bakan hakkında Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince gensoru açılmasını 
saygılarımla rica ederim. 

Mustafa Ok 
Manisa Milletvekili 

BAŞKAN — Siyasi parti grupları adma 
söz alınmiamıştır. iSayın Mustafa Ok, önergenizi 
izah etmek içlin söz istiyor musunuz? 

MUSTAFA OK (Manüsa) — İstiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ok. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri;! 

Türk toplumunun bütün kesimlerinin kay
naştığı bir devri yaşıyoruz. Türk işçisi huzur
suzdur, ' üniversite gençliğinin kamplara bö
lünmesi teşvik edilmiş, silâhlanmasınla göz yu
mulmuş, gençlik; birbirlerine karşı kan dâva
sı takibeder hale gelmiş, öldürülen 18 gencin 
katilleri henüz bulunamamıştır. 

H1IİM1 BttÇER (ISinop) — Bunların üzüm
le ne alâkası var?.. 
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BAŞKAN — Ben dikkatle izliyorum efen
dim. Acaba; üzümle gençliğin alâkası nedir?» 
diye dikkatle izliyorum, belki geleceklerdir di
ye bekliyorum, dikkat ediyorum. Müsterih olu
nuz, belki oraya geleceklerdir. 

MUSTAFA OK (Devamla) — öğretmenler, 
şoförler ve araba sahipleri, teknik personel ve 
doktorlar; boykotlarını sürdürüp, haklarını is
tiyorlar. Assubaylann hanımları yürüdü, polis 
direnişe geçti. Birinci Memurlar Kurultayında; 
Devlet memurdan, Devlete karşı direnişe geçe
ceğini, valiler ve kaymakamlar hakları veril
mediği takdirde bu iktidar mensuplarını tanı-
mıyacaklannı ilân ettiler. Hak arama imücade-
lesine Türk toplumunun her kesimi katıldı ve 
sesini duyurdu. Sadece köylümüzün ve çiftçimi
zin sesi çıkmıyor. Dolar 15 lira olduğu halde, 
çiftçinin dolan haksız yere 12 lira kabul edildi, 
ses çıkmadı. Çiftçi, cüzi miktarda artırılan ta
ban fiyatın hiçbir haynnı görmedi, para eline 
geçmeden pahalılık aldı götürdü. Ne zaman ban
kaya birkaç yüz lira kredi almak üzere gitti ise, 
plasman yok dendi ve yüz geri edildi. Bağcılan-
mız bu yaz perişan oldular, seslerini duymadık. 
Para politikamız bu yıl yine üç milyon tütün 
ekicisinin sırtından, 82 ihracatçıya milyonlar 
kazandıracak, ömrü beklemekle geçen 24 mil
yon köylümüz ve çiftçimiz, yine mütevekkil, hak
kının verilmesini bekliyecek. 

Onun için; bu toz - duman arasında, bı> ba
rut kokusu içinde, herkesin hakkını yüksek ses
le aradığı bu devrede: kenarda sessiz duran ve 
Atatürk'ümüzün «milletin efendisi» dediği müs
tahsil köylümüzün hakları ve içler acısı durumu 
kaynayıp gitmesin. Bu gensoru önergemi özel
likle bu açıdan önemli görüyorum. Halkımızı 
sevenlerin ve onun kavgasını samimiyetle yürü
tenlerin de meseleye aynı açıdan bakacağına ina
nıyorum. 

Aziz arkadaşlanm; 

önce meselenin kapsamını ve önemini kısaca 
ortaya koymak istivorum. Türkiye'de 2 200 000 
aile, yani takriben 10 milyon vatandaşımız bal
cılıkla mesgtil olur. Sofralık, saranlık, sıralık 
üzümler hariç tutulursa, çekirdeksiz ve çekir
dekli üzümlerin kıınıtnlrnasında «potasa» adı 
verilen bir kimyevi ilân kullanılır. Ege'de 400 
bin dekar çekirdeksiz üzüm veti«tiren ba* alanı 
mevcuttur ve 156 bin aile bağcılık yapar. Ma-

nisa'daki bağcıların % 50 si, izmir'deki bağcı
ların % 35 i geçimlerini sırf bağcılıktan teinin 
ederler. Takriben her yıl, 70 ilâ 90 bin ton üzüm 
ihracedilir ve bundan 20 ilâ 25 milyon dolar 
döviz temin edilir. 

Bağcılıkta potasanın önemi şuradadır: Üzü
mün kaliteli kurutulması için potasa şarttır. Po
tasa olmadıkça üzüm kurutulamaz. Ege'de ge
nellikle üzümün % 80 i Ağustos ayında ve 15 - 20 
gün içinde kesilip kurutulur. Potasa; esas iti
bariyle bugünler için lâzımdır. Bağcılar, bu
günler içinde potasa bulamazsa paniğe kapılır. 
Çünkü; bu 15 - 20 gün içinde potasa bulunma
dığı takdirde, üzümler asmalarda yanar veya 
çürür, bağcı tüm mahsulünden olur. Manisa bağ
cılarının % 50 si, İzidir ̂ %tğcüannm % 35 i 
- cem'an 50 bin aile etmeS^İSİf-geçimini bağcı
lıktan sağladıklanna göre meselenin önemi or
taya çıkmaktadır. Üzüm rekoltesi belli, bu üzü
mün kurutulması için gerekli potasa miktan 
belli, potasanın ithal edildiği yer belli ve gerekli 
zaman içinde potasa tedarik edilmediği takdir
de üzümlerin ne hale geleceği belli olduğuna gö
re; ortada açı bir vazife kususru ve sorumluluk 
var demektir. Açıkça ortaya çıkan vazife ku
suru ve sorumluluğunu belgelere dayanarak 
açıklamadan önce, Ticaret ve Tarım Bakanlan-
nın, kuruluş kanunundaki görevlerine kısaca 
göz atalım. 

Ticaret Bakanlığının 3614 sayılı Kuruluş 
Kanununda Bakanlığın kuruluş amacı şöyle 
açıklanmaktadır: «îç ve dış ticaret işleriyle il
gili işlemleri düzenlemek, denetlemek ve gerekli 
tedbirleri almaktır.» 

Aynca aynı kanunun görev bölümünde; 
«Periyodik ithal programlannı ve listelerini ha
zırlar» denmektedir. 

Tarım Bakanlığının 3203 sayılı Kuruluş Ka
nununun görev bölümünde de, «Tarım alet ve 
makinalan, kimyevi gübre, sulama suyu, hay
van ve bitki hastahklan mücadele ilâç ve vası
talarını; yerine ve ihtiyaca göre kredi ile, peşin 
para veya parasız olarak zamanında çiftçilere 
ulaşacak tedbirleri alır» denilmektedir. 

Şimdi, elimizdeki belgelere göre üzümün ku
rutulması için gerekli potasanın, yerine ve ihti
yaca göre, zamanında çiftçilere ulaştırmak için 
gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını görelim. 

— 29 — 
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Belgeleri üç bölüm halinde arz edeceğim: 
Birinci bölümü, mahallî gazeteler; ikinci bölü
mü, Manisa Senatörü Sayın Doğan Barutçuoğlu 
ve Manisa Milletvekili Sayın Veli Bakirli ile 
birlikte yaptığımız köy gezilerinde bizzat sap
tadığımız olaylar; üçüncü bölümü de, Bağcılar 
Birliği başkanlarının bu konuda verdikleri ra
porlar teşkil etmektedir. 

îlkin, en çok ihtiyaç duyulan devrede, pi
yasada ve Zirai Donatım Kurumunda potasa ol
madığını, be bunun halkımız üzerinde yarattığı 
paniği mahallî gazetelerden tesbit edelim. 

15 Ağustos 1970 tarihli Yeni Asır Gazetesi: 
«Potasa darlığı sebebiyle, 125 milyon kilo üzüm 
çürüme tehlikesiyle karşı karşıya bulunmakta-

«Uzümün ku£$İJKOTasında kullanılan pota
sanın, bu yıl rekoltenin yüksek olması nede
niyle, üreticiye çok gerekli olduğu halde piya
sada bulunamayışı, üzüm yetiştiricilerini zor 
durumda bırakmıştır. Bu konuda bir bildiri ya
yınlayan İzmir Merkez Ziraat Odası; bağcıların 
düştükleri müşkül durumu belirterek çare aran
masını istemiştir. Potasanın bu sene bağcıları
mız?., yetmdyeoeği belirtilerek yine bir an evvel 
tedbir alınması istenmektedir. 

«Öte yandan; Zirai Donatım Kurumunun 
elinde de potasa kalmadığı öğrenilmiştir. 

18 Ağustos 1970 tarihli ve Manisa'da neşre
dilen Işık Gazetesi :^«Dün, Zirai Donatım Ku
rumu kapılarında bağcılar uzun kuyruklar ha
linde sıraya girerek boşu boşuna beklemişlerdir. 
Tam üzüm kesiminde yaratılan potasa darkğıy-
le müşkül durumda bırakılan bağcımızın bu sı
kıntısının biran evvel giderilmesi beklenmekte
dir.» 

19 Ağustos 1970 tarihli Yeni Asır Gazetesin
de: «Çekirdeksiz kuru üzümün kurutulmasın
da kullanılan potasa sıkıntısının had safhaya 
çıktığı bindirilmekte ve gümrükte bekliyen 30 
ton potasanın çekilebilmesi için imkânlar aran
maktadır.» 

Egs bölgesi senatör ve mileltvekili arkadaş
larım hatırlayacakalrdır; o günler, bu potasa
nın gümrükten çekilmesi* bir mesele olmuştu 
ve bü+ün uğraşmalara rağmen potasa gümrük
ten günlerce çekilemedi, milletvekilleri koşuştu
lar, İzmir Valisi emir verdi, olmadı; b^ılk bir 
yudum su bekleyen hasta gibi potasa bekliyor, 

\ fakat potasayı gümrükten çekmek mümkün ol
muyordu. Halbuki Sayın Başbakan, 7 Kasım 
1969 tarihinde Millet Meclisinde okuduğu Hü
kümet Programında; «Vatandaşın, Devletten 
beklediği hizmetlerde şikâyet konuları, Hükü
metin karar ve muamelelerinde gerekli sürat 
ve istenilen isabetin sağlanması» ndan bahsedi
yordu. Ne var ki; milyonlarca bağcımızın po
tasa ihtiyacının karşılanmasında, Tarım ve Ti-
co/ret, bakanlarının muamelelerinde ne isabet, ne 
do sürat vardı. 

İsabet yoktu, çünkü her şey önceden bilin
diği halde, halkımızı ciddî sıkıntılara düşüren 
v« paniğe kapılmasına sebebolan ve bu yüzden 
takriben 25 milyon kilo kuru üzümün, çamaşır 
sodası, ot külü, tuz ve hattâ kil ve tezek ile ku
rutulmalarına ve kalite bozukluğuna sebebolan 
bir muamelenin isabetinden elbette bahsedile
mez. 

İşlemde sürat yoktu, çünkü İzmir'e gelmiş 
olan. potasanın gümrükten günlerce çekilemedi-
ğini, bütün Ege halkı hayretle izledi. Apollo 
ısflTîsi füzelerin 10 günde aya gidip geldiği bir 
Hev-ede. potasa, Avrupa'dan 15 gün geçtiği hal
de ithal edilemedi. Ege halkı, 15 gün elinde 
torba ve çuvallarla boşuna dolaştı durdu. Son
radan; 21 Ağustos 1970 tarihli Yeni Asır Ga
zetesinden, 39 ncu Uluslararası İzmir Fuarını 
açmak üzere şehrimize gelen Ticaret Bakanı 
Gürhan Titrek'in, ilk iş olarak üzüm yetiştiri
cilerinin büyük derdi olan potasa sorununu 
hallettiğini duyduk, memnun olduk. Durumu 
anlamak üzere Manisa'ya gittim. Ellerinde boş 
çuval ve torbalarla, 300 kadar bağcı vatanda
şımız beni karşıladılar ve durumlarının peri
şan olduğunu, nereye başvurdularsa potasa bu
lamadıklarını söylediler. «Biz bekleriz, fakat 
üzüm asmada beklemiyor» dediler; «Bir kısmı 
vanıyor, bir kısmı çürüyor. Beklemekten, sı
vadığımız sergilerde tekrar ot bitti» dediler. 
Daha güç durumda olanların, üzümlerini ça
maşır sodası, tuz veya kül ile kurutmak zo-
rTinrjm, kaldıklarını belirttiler. 

Manisa Zirai Donatım Kurumu Müdürüyle 
de konuştuktan sonra; bağcılarımızın durumu
nu bir telgrafla Sayın Bıaşbakana duyurdum. 

Şimdi, Ticaret Balkanı Sayın Gürhan Tit
rek'in Puan açmak için İzmir'e geldiğinde, «po-

I töasa meselesini halleittüm» demesinden sonraki 
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dunumu, Eg?e basınından Memeye devam ede
lim. 

BAŞKAN — Sayın Ok, sürenin kısıtlı ol
duğunu hatırlatırım. 

MUıSTAFA OK (Devamla) — Evet efen
dim. 

Arkadaşlarım, Sayın Ticaret Bakanının, 
«meseleyi halletim» dedikten sonraki durumu 
arz ediyorum: «Manisa bağcısının potasa sı
kıntısı devam ettiğinden, şehrimizde mıüstahısıl, 
kadınlı erkekli nereye başvuracaklarını şaşır
mış halde, kütleler halinde ellerinde çuval ve 
torbalarla dolaşrnıaMadırHar.» 25 Ağustos tarih
li Işık Gazetesi. 

«izmirte gittikleri için makamında bulama
dıkları Ziraat Müdürlü Şükrü Tunca yarına, 
dairede; (Bu halimiz ne olacak? üzümlerimiz 
(bağlarda potasasızlıktan çürüyor, bağcıyı dü
şünen yok mu? diyerek her önlerine çıkana dert 
yanmışlar ve feryadetanişlerdir. Kadınlı erkek
li bağcılar Teknik Ziraat Müdürlüğünden son
ra Ticaret Odasına gitmişler, burada da dert
lerime derman olacak bir merci bulamadıkların
dan topluca Vilâyelte yürümüşler ve Vali vekili 
Mustafa Altınla konuşmuşlardır. Sonra tek
rar Atatürk Anıtının önünde toplanan bağcı
lar; (Atam, kalk da ne halde bulunduğumuzu 
ıgör) demişlerdir.» 28 Ağustos tarihli Işık Ga
zetesinde. 

«Potasasızlıktan üzümlerin bağlarda mah
volması karşısında, bağcılar perişan olduk de
mektedirler. Eğer yağmurlar indirirse, kara
borsadan tedarik edebildiğimiz potasalarla ser
gilemeye çalıştığımız üzümleri şerbetlemek üze
re, yeniden -potasaya ihtiyaç doğacaktır, zarar
larımız çok yönlü olmaktadır.» 31 AğuJstfos ta
rihli Işık Gazetesinden, yani Sayın Ticaret Ba
kanının «Potasa meselesini hallettim» demesin
den 11 gün sonraki durum. 

Hemen hemen 10 yıl oluyor ki, doğru dü
rüst bir mahsul alınamamış, alındığı zamanlar
da fiyatlar türlü maceralara mâruz kalmıştır. 
Bu yıl bereketli bir üjdüm mahsulü ile bağcılı
ğa, belini kaldıracak ümidiyle bakılırken, Hü
kümet ve ilgililerin tedbirsizlikleri, kasıtlı 
davranışları yüzünden maalesef hem üzıüm te
lefat vermiş, hem de unsurlarında, verilen söz
lerin ve alındığı bildirilen tedbirlerin aksine, 
müsthasıl aleyhine yükselmeler olmuştur. Bü-

.tün bu hâdiseler çok iyi gösteriyor ki, Hükü
met, bağcının meselelerini ele almakta ve hal
letmekte çok yeteneksizdir. 

Bir başka kupür: «Gazetemizin yayınların
da ilgililer ikaz edilmesine rağmen, vilâyet mer
kezi ve çevre kasabalarımızda maalesef, hem de 
tanınmış birçok bağcılara potasa diye çamaşır 
sodası satılmıştır. Bu bağcılardan merhum Şi-
nasi Beyin oğlu Mehmet Karaosmanoğlu'nun 
ve Çdbanhisar Belediye Başkanı Ali ve diğer 
bir grup bağcının bandırdığı üzümler simsiyah 
olmuştur. Aynı hâdiselere çevre ve ova bağla
rımızda da raslanmış ve birçok tanınmış bağ
cımızın üzümleri mafovedilımiiştir.» 

Arkadaşlarım, «potasa yerine, soda satıl
mıştır» sözü doğru değil. Görüyorsunuz ki, ta
nınmış bağcılarımızdan bahsediyor. Tanınmış 
bağcılarımız potasa ile sodayı ayırırlar, fakat 
potasa olmadığı için, soda almak mecburiyetin
de ve soda ile üzümlerini bandırmak zorun
da kalmışlardır. 

«Hükümet, hem tedbir alındığını ve potasa 
getirme işinin de temin edildiğini ifade eder
ken, bu eski bağlantıya göne potasanm niçin 
535 kuruşa satıldığımı da aydınlatmak zorunda
dır. Hükümet büyük tenakuzlar içindedir, di
yen bağcılar, her bakımdan samimiyetsiz ve tu
tarsız işler yapıldığını ve müstahsil ile memle
ket aleyhine muayyen kimselerin zengin edil
diğini ve yuntdaşlann sıömürtüMüğünden şikâ
yet olunmaktadır.» 31 Ağustos 1970, Işık Ga
zetesinden. 

29 Ağustos 1970, Demokrat İzmir : 

«Antik poltasadan ümidimi kesen üzümcüler 
(Yani, Ticaret Bakanının «Potasa meselesini 
hallettim» demesinden 9 gün sonra) kaderini 
sığır tezeğine bağlamışlardır. Bu yüzden sığır 
tezeği birden bire pahaya binmiş ve tekeri 3 li
raya kadar yükselmiştir. Köylüler köyünden, 
meralardan tezek toplamaya başlamışlardır. 
Böylece üzümler, potasa yerine tezek külüne 
batırılmaktadır. Bâzı mütereddit müstahsil ise, 
daha henüz üzümlerine makas vurmamışlardır. 
Halk potasayı, hacı bekler gibi. beklemekte
dir.» 

Bu çeşit haberlerin arkası kesilmiyor. Ben, 
vaktin kısalığı sebebiyle daha fazla durmıya-
cağım. 
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Anlaşılıyor ki, Sayın Gürhan Titrek, izmir 
Fuarının kurdelâsını kesmiş, fakat milyonlarca 
bağcımızın derdini ciddiyetle ele almamış ve 
"bir çözüm getirmemiştir, ikinci Beş Yıllık Plân 
hedefleri ve Stratejisinde, «tarımsal üretimi 
ve çiftçi gelirini artırmak için, uzun sürede ta
rımda kullanılan geleneksel teknolojiden kur
tulmak gerekir» derken, izmir Teknik Ziraat 
Müdürlüğünde görevli bir bağcılık uzmanı, Ege 
bölgesinde çekilen potasa sıkıntısının yersiz ol
duğunu öne sürmüş Ve «Potasa çıkalı 40 - 50 
yıl oluyor; ondan önce de bu bölgede üzüm 
kurutulurdu» demiş ve bağcılarımıza, pamuk 
'çekirdeğinin kabuğu ile koza kabuğunu kay
natarak elde edecekleri sıvıyı potasa yerine 
kullanmalarını tavsiye etmiştir. Resmî görevli
lerinin bu tarz konuşması ve tavsiyesinin, po
tasa sıkıntısının ne derece ciddî olduğunu gös
termeye yeter ve resmî bir delil olduğu kanı
sındayız. 

Aynca, Luna Köt-l'i Ayda dolaştığı bir dev
rede, üzümlerini kurultmaları için bağcılara, 
ıhem de resmî görevli bir uzmanın kocakarı ilâcı 
tavsiye etmesini doğrusu çok yadırgadığımızı 
Sayın Tarım Bakanına söylemek isteriz. 

(Bu haberi okuduktan sonra, biz de bir mek
tupla birlikte, bu yil Manisa bağcılarımızın 
çok kullandıkları ve Tarım Bakanlığının res
mî görevlisi uzmanın tavsiye ettiğinden daha 
kaliteli bandırma suyu verdiği iddia edilen kı-
lır otundan bir kutu, Sayın Başbakana hediye 
»olarak gönderdik. Mektubumuzla kılır otunu 
aldıklarını umuyoruz. 

Potasa sıkıntısı ile ilgili olarak, mahalli 
'gazetelerde çıkan yazılardan bir kısmını arz 
etmiş bulunuyorum. Şimdi ,köy gezilerimizde 
biz zat tesbit ettiğimiz misallerden birkaçını 
arz etmek istiyorum. 

En bol ve kaliteli çekirdeksiz üzüm yetiş
tiren bölgelerimizden biri olan Alaşehir ilçe
mizin - Sayın Süleyman Çağlar'ın memleketi
dir - Tepe köyünde Hüseyin Kaya ve Yunus 
ölmez adındaki iki vatandaşımız, potasa bula
madıkları için, üzümlerini kazandelen otunun 
külü ile yaptıkları suda, aynı ilçenin Yeşilyurt 
Bucağından Ramazan özer ve ibrahim Uslu 
ismindeki iki vatandaşımız da keza potasa bu
lamadıkları için, üzümlerini killi su ile ban-
dırmışlardır. 

G-ene Alaşehir İlçemizin Yeşilyurt Buca
ğında İbrahim Memiş ismindeki bağcımız, 
10 Ağustos günü başlıyarak, tam 13 gün Sarı
göl, Buldan, Sarayköy ve Denizli'de potasa ara
mış ve en sonra 23 Ağustos günü, karaborsadan 
kilosu 8 liradan olmak üzere satınalaJbilmlştir. 
Halbuki potaisanın resmî fiyatı 235 kuruştur. 
Bu bağcımız 13 gün işinden kaldıktan başka, 
60 lira yol masrafı yapmıştır. 

Bunlar gelişigüzel sıralanmış isimlerdir. Ça
maşır sodası, tuz ve üzüm çöplerinin külü ile 
üzümlerini kurutanları sıralarsak, binlerce isim 
saymamız gerekir. Genellikle bakanlarımız, bu 
gibi inanılması güç olaylarda ve örneklerde, 
kürsüye gelirler ve rahatlıkla yer, isim ve za
man göstererek misal verilmesini isterler. Biz o 
bakımdan yer, zamlan ve isim vererek, birkaç 
tipik misali zikretmeyi uygun bulduk. Duru
mu mahalli basından izledikten ve bizzat şa-
hidolduğumuz misallerden tipik olan birkaçı
nı sıraladıktan sonra, şimdi durumu, bir de 
asıl yetkililerin verdikleri raporlara dayanarak 
ıgiözden geçirelim. 

Turgutlu İlçesi Bağcılar Birliği Başkanı Sa
yın Süleyman Bağcı'nm vermiş olduğu rapo
ru arz ediyorum: 

«Turgutlu Bağcılar Birliği olarak 1970 ha
sat mevsiminde, potasa darlığı yüzünden çekti
ğimiz tarifsiz sıkıntılar ve millî mahsulün uğ
radığı zararı, tekrarının önlenmesi umuduyla 
arz etmek istiyoruz. 

Şöyle ki, 1970 Haziranı ve Temmuz aylarında 
Turgutlu'da potasa 2:15 ilâ 280 kuruş arasında 
satılmıştır. Ancak, devalüasyon şayiası çıkar 
çıkmaz bu madde piyasadan kaybolmuştur. Bu 
andan itibaren, tekrar gelinceye kadar geçen 
10 - 15 günlük devrede, karaborsada potasa or-
talaima 500 kuruştan satılmıştır. Bunu alamıyan 
ve fakat çok sıkışık durumda olan bağcıların 
büyük bir kısmı tuz ve yine karaborsadan «So-
dalin» çamaşır sodası alarak üzümünü bahdır-
mı*ır. Bu ise, ürünün em az yüzde 25 nin kali
tesinin bozulmasına sebebolmuştur. 

20 Ağustos 1970 günü kaymakamlığın çağrı-
siyle yaptığımız toplantıda, kaymakam, 5 tonu 
Zirai Donatım Kurumuma, geri kalan 34 tonu da 
özel sektörden Lafon firmasına aJidolmak üze
re, Turgutlu'ya 39 ton potasa tahsis edildiğini, 
bunun ertesi gim dağıtılacağını bilıdirmiş, bu iş 
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için Bakkallar Derneğimi ve Zirai Donatım Ku
rumunu görevlendirmiştir. Ne var ki, potasın 
Zirai Donatım Kurumuna aidolan kısmı bir tür
lü gelmemiş, f ajkat özel sektör iki - üç gün için
de potasa getirerek, daha önce karaborsada 500 
kuruşa satılan bu maddeyi, bu defa Devletim 
gözcülüğü ve onun himayesinde 515 kuruşa sa
tılmıştır. Yani, çok garip bir durum meydana 
gelmiş, akborsa, hem de ilgili Hükümet organ
larının himayesinde karaborsayı geçmiştir. Ni
hayet neden .sanıra Zirai Donatım Kurumuna ge
len potasa, ihtiyacımızın kalmadığı bir zaman
da, 1 Eylül günü 235 kuruş fiyatla satılmaya 
[başlanmıştır. Bu durum, üreticiler arasında 
hayret ve nefretle karşılanmıştır. Gerçek fiyatı
nın 235 kuruş olduğu mleydama çıkan potasa-
mn, nasıil olup da Hükümetin himayesinde 515 
kuruştan satıdığı, o sıkışık günlerin başlıca ko
nusu olmuştur. Bu hale göre, aşağıdaki husus
larım, dikkate alınmasını önemle arz ederim : 

«Gerçek fiyatın 235 kuruş olduğu meydana 
çılkan potasın, Hükümetim himayesinde nasıl 
olup da karaborsa fiyatının üstünde bir fiyat
la satıldığınım tetkiki gerekmektedir. Lafon fir
masının, satışlarını 515 kuruştan yapabilmesi 
için, Zirai Donatım Kurumuna, potasın kasten 
geç gönderildiğimden şüphe etmekteyiz. Kuru
ma dağıtım ve satış yaptırmıyamlann, kurum 
içinde ve dışında aranarak meydana çıkarılma
sı ve tecziyesi gerekmektedir» diyor, Turgutlu 
Bağcılar Birliği Başkanı verdiği raporda. 

Arkadaşlarım, Salihli Bağcılar Birliği üyele
rinin ve bâzı şöhretli bağcılarımızın hazırladığı 
idiğer biır rapor, imzalaıiyle birlikte : 

«1970 yılı mevsimlinde potasa yokluğumun 
bölgemizdeki seyrine dair izahat : 

«İlçemiz Salihli bölgesinde normal olarak 30 
Temmuzdan itibaren üzüm kesimine başlanır. 
Tabam bölgeler biraz geç kesime girerler. 5 
Ağustostan itilbaren piyasada potasa darlığı 
başladı. Tetkik ettiğimizde, Zirai Donatıma 60, 
Tariş'e 30 tom potasa getirtilerek, tevzi edilmiş 
olduğunu ve dış piyasada satılan potas bulun
madığını öğrendik. Rekolte durumuna göre...» 

BAŞKAN — Sayın Ok, beş dakikanız kaldı
ğını hatırlatıyorum. 

(MUSTAFA OK (Devamla) — «Rekolte du
rumuna, göre ilçemizin em az 150 ton potasa ih
tiyacı vardı. Tevzi edilen potasaları, erken ke

sime giren bağcılar almış olduğundan, bağcımı
zın yüzde 40 ı henüz ihtiyacını alamamıştı. Yok
luk duyulunca bağcılar paniğe kapıldı. Buldam 
ilçesinden İzmir'e kadar, Salihli bağcıları po
tasa almak için seyaihate başladılar. Her gün, 
çarşıda elli torbalı yüzlerce köylü telâş ilginde 
Tariş, Zirai Donatım ve Ziraat Teknisyenliği 
arasmda müracaat kuyruğuna girerek ihtiyaçla
rımı temine çalıştı. Bu arada bir kısım bağcılar, 
bâzı yabancı maddeler ile üzüm bandırmaya 
başladılar. Zirai Donatımım 235 kuruşa sattığı 
potasayı, dışta Ziraat Teknisiyenliğinin kontrolü 
olduğu halde 540 kuruşa satış edildi. Hava 
şartlarınım gömülmemiş bir şekilde iyi gitmesi 
nieticesinde, potasa darlığını bağcımız az zararla 
aitlalttı. Hava şartları geçmiş yıllar gibi gitse idi, 
bölgemiz, idarenin aczi ve tedbirsizliği yüzün
den perişan hale gelecek ve döviz kaynağı 
üzümlerimiz mahvolacaktı.» 

Değerli arkadaşlarım, Alaşehir ilçemizin Bağ
cılar Birliği Başkanımın raporu : «1969 - 1970 
seneleri Alaşehir bağcılarının potasyum karbo
nat ihtiyacı ve sarfı rakamlarını gösterir katî 
rapordur» diyor. «1969 senesinde her hangi bir 
potasa sikınitısı olmamıştır. 1970 senesi potasa 
sarf yekûmu 337 989 Kg. olmuş, fakat bu du
rum dahi müstahsilin ihtiyacına kâfi gelmemiş 
ve yine de potasa sıkıntısı çekilmiştir. Eğer 
havalar düzgün gitmeyip, şerbet verme ihtilacı 
ihâsıl olsa, idi ve müstahsilimiz darlık dolayısiyle 
elindeki potasayı idareli kullammasıa idi, 450 ton 
potasa dahi yetmiyecekti. Halihazır durumda 
% 10 müstahsil, ihtiyacını, bir önceki sergildem 
kaldırdığı üzüm çöp küllerini, üzerlik otu, ka-
zandelen otu küllerini, çamaşır sodasını, solveyi 
ve bâzı deterjanlı ve kil sularını kullanmak su
retiyle ihtiyacını gidermeye çalışmıştır, Bu ara
da potas, zaman zaman karaborsaya düşmüş
tür.» 

Şimdi arkadaşlarım, bir noktayı huzurunuz
da belirteyim: İM parlömanter arkaJdaşımla bir
likte, bağ zamanı, Maniısıalda 150 den fazla köy 
gezdik. Bunlardan en az yüz tanesi bağcı köy-
lertjfmizdi. Her gittiğimiz köyde Saym Adalet 
Partisi parlömanterlerinin gelip gelmedilklerini 
sorduk, henüz gelmemişlerdi. Güç durumda ka
lacaklarını bildikleri için gelmayorlardı. 

Şimdi, burada her partiden bağcı arkadaşla
rımı kürsüye davet ediyorum; gelsinler, «Bu se-
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ne Ege'de potasa sıkıntısı çekildiği doğru değil
di'.» desinler. «Bu, Cumhuriyet Halk Partisinin 
itoir uydurmasıdır.» deisinler. Diyemezler. Dernıê  
leri mümkün değildir. 

Potasa gelmedi mi? Geldi, ama, artık kulla-
mılma zamanı geçmişti ve gelen potasa hiçjbir 
işe yaramadı. 

1 Eylül 1970 tarihli Demokrat izmir Gazete
sinde, ithal edilen potaisalarm üreticiye zama
nında verilmemesi ve kullanma değerinin kal
maması nedeniyle dün bir açıklama yapan iz
mir Ziraat Odası Başkanı, «Bu potasaları ithal 
edenler ve yöneticiler artık onları başlarına sür
sünler.» demiştir. 

ithal edilmeleri, çeşitli kartalboıisa oyunları 
^e devalüasyon yüzünden geciktirilen potasala-
rm ancak gelecek yıl kullanılabileceğini belir
ten Ziraat Odası Başkanı, «Bu gi{bi maddeler 
üreticiye zamanında ulaştırıhnıyacaksa niçin 
ithal ediliyor anlamıyorum.» demiştir. 

BAŞKAN — Sayın Ok, süreniz bitmiştir. 
Acaba dalha ne kadar devam edecek? Yazıları
nıza göre, - kupürler okuyorsunuz - daha sekiş 
on sayfa var galiba. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Hayır efen
dim. Yüce Heyet on dakika lütfederse, ben beş 
dakikada bitireceğimi ümidediyorum. 

BAŞKAN — Başkanlık olarak bir düşünce
miz vardı da... Bu konuyu da bitirtip, yarın hiç 
olmazsa kanun müzakeresine geçme imkânını 
sağlamak istiyorduk. Devam buyurun, madem 
ki beş dakikada bitecek. 

MUSTAFA OK (Devamla) — Bu yıl, Tica
ret ve Tarım Bakanlarının, görevlerindeki ih
mal ve basiretsizlikleri yüzü|nden uğranılan 
maddi zararları rakamlarla şöylece özetlemek 
mümkündür : 

128 milyon kilo olan çekirde|ksiz kuru üzüm 
rekoltesinin % 20 si, yani 25 milyon kilosu; 
çamaşır sodası, tuz, kil, kül Ve saire ile kuru
tulmuş olduğundan, kalitesi bozulmuş ve ihracı 
güçleşmiştir. Esasen Batı - Avrupa ülkelerinde 
üzümlerimize rağbet gittikçe azalmakta, rakip 
Ülkelerle rekabet edemez duruma gelmiş bulun
maktayız. Nitekim izmir'de Alsainıcak Stadyu
munun arkasında 30 milyon kilo üzüm, çuval
ları ve üzerice örtülejn brandaları da dâhil ol
mak üzere çürümüş durumda bulunmaktadır. 
Bunlar endüstriyel üzüm olma niteliğini de kay
betmiştir, ancak gübre olarak kullanılaJbilir. 
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Değerli arkadaşlarım, (Genel Kurula, fotoğ
raf göstererek) 30 bin ton kuru üzümlün depo
larda çürüdüğünü fotoğraflarilyle beraber gö
rüyoruz. 

Ben, gazeteyi de kâfi görnıLiyerek, bu bölge
ye gittim ve kendim bizzat gördüm. Çuvallar
dan bir avuç örnek aldım, şimdi bu örneği Yü
ce Meclise sulnmak istiyorum. (Üzümler Genel 
Kurula gösterilerek) Arkadaşlarım, artık bu 
üzüm hiçbir şey olmaz, yani tarlalara gübre 
Olarak dökülmekten başka hiçbir işe yarar du
rumu kalmıaımıştır. Gübre olacak, arkadaşlarım, 
30 bin ton üzüm gübre olacak. Niçin ihracede-
miyoruz? Selbep basit; poıtasa bulunmuyor, onun 
yerine külle, kille, sodalinle, tezek şüyu ile ban
dırıyoruz; kalite düşüyor; kalite düşümce Av
rupa ülkelerine ihraç imkânımız azalıyor, ihra-
oedemediğimiz için devamlı şikâyetçiyiz. 

Ticaret Bakanlığının marifete bu kadarla da 
kalmıyor. Meşhur zeytinyağı skandalından son
ra ihnacedilen üzümlerimizde keçi pisliği çıktığı 
için ingi%lerde;n bir sert ilhta.r aldığımızı da 
hatırlıyamksınız. îhracedilen üzümün içinde 
keçi pisliği çıktı... 

Arkadaşlarım, Ticaret Bakanı Ahmet Türkel, 
ingiltere'ye gönderilen çeKirdeıkıs/iü JKUTU üzüm
lerde keçi pisliğine tesadüf edildiğini, bunun 
alıcı firma tarafından açıklajndığını, yapılan 
araştırma sonunda olayın doğru olduğunun an
laşıldığını açıklamıştır. 

Şimdi bti? tarafta keçi pisliği, öbür tarafta 
potasa yüzünden kalite mütemadiyen düşüyor 
ve ondan sonra Avrupa ülkelerine üzüm ilhra-
cedeceğiz... Mümkün değil. Gerçekte, elimde yi
ne iyi bir üzüm örneği var. Değerlıi arkadaşla
rım şu üzüm, (Kürsüden Genel Kurula gösteri
lerek) 9 numara üzümdür, altın gibi üzümdür. 
Tane iriliği, renk, rutubet itibariyle Avrupa'
da her türlü üzümle rekabet edebiliriz, ama bâzı 
bakanlarımızın tedfoir noksanı yüzünden, şu al
tın sarısı üzüm şurada gübre haline gelmekte
dir. 

Rekoltenin ortalama % 20 sinin, yani 25 mil
yon kilo üzümün, potasa ithalinldeki gecikme yü
zünden kesilmesi ve kurutulması 15 - 20 gün 
geciıkerek yağmurlu mevsime kalmıştır ve ser
gide yağmur yiyen üzümlerimizin kalitesi bo
zulmuştur. 

Yağmur yiyen üzüm iki numara kaybeder 
arkadaşlar. Ondan sonra ijhraeedin... 
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Rekoltenin % 5 i, yanâı 6 milyotn kilo üzüm, 
potasa geç bulunduğu için, kesimin gecikmesi 
yüzünden asmalarda çürümüş vıe kilosu 25 - 50 
kuruşa seyyar satıcıların aldığı, Ege lisaniyle, 
«Karaiböce» haline gelmiştir; veyahut bu tiirp 
üzümler, iyi üzümün içine karışarak «çivi» de
diğimiz üzümleri meydana getirmiş ve kalite 
düşüklüğüne, ihraç güçlüğüne sebebolmuştur. 
Ege bağcılarının, yani 156 bin bağcı ailenin or
talama olarak % 40 ı, yani 60 - 70 bin kadarı 
potasayı 235 kuruşa alabilecek iken, iki misli fi
yat almak suretiyle, 535 kuruşa almak duru
munda kalmış ve mağdur olmuşlardır. 

Konuşmamın sonuna geldim. 
Şimdi arkadaşlar, mesele şudur; özellikle 

Adalet Partili sayın milletvekili arkadaşlarıma 
sesleniyorum : Bir yanda mağdur edilmiş, mik
tarı beş altı milyona varan her bölgeden bağcı
mız, yani müstahsil ve köylümüz, öte yanda 
vazifesini yapmamış ve gerekli tedbirleri vak
tinde almamış iki bakanınız var. 

Ya, bundan zarar gören bağcılarımızı, köylü
müzü, çiftçimizi bir kenara itip, kusurlarını bi
le bile bakanlarınızı koruyacak veya vazife ih
mali açıkça ortaya çıkan bakanlarınızı, genso
runun açılmasına karar vermek suretiyle sor
guya çekecek ve onları icabederse düşüreceksi-
ni2. 

Benim kanıma göre, ayıbı bu derece açığa 
ve ayyuka çıkmış bu iki bakanın istifa edip, çe
kilip gitmeleri, yerlerini daha çalışkan ve daha 
basiretli insanlara bırakmaları en doğru yoldur. 
Ancak onların çekilip gitmeyi düşünecekleri ka
nısında değilim; göreceğiz, gelip burada gayet 
pişkin bir eda ile, suçu hiç üzerine almadan 
konuşacaklardır. Ama o gün orada, Ege'de bağ
cıların arasında olmalarını isterdim; o gün bağ
cıların arasında hiç olmazsa bir süre bulunma
larını gönlüm arzu ederdi. Sizi temin ederim 
- bağcı bölgesinin milletvekili arkadaşlarımı gö
rüyorum burada - bağcıların öfkesinde yüz ta
ne İlhami Ertem boğulurdu. Mübalâğa etmi
yorum... 

MUSA DOĞAN (Kars) — Asalım, asalım. 
MUSTAFA OK (Devamla) — Onu sen ya

parsın. Ben sadece gensorunun açılmasını isti
yorum. 

25 milyon kilo üzüme zarar verilmiş, bağcı
lar sıkıntı çekmiş, elinde torbalarla oradan, 

oraya koşmuş. Bunu, mahallî basından ve Bağ
cılar Birliği raporlarından öğreniniz. İsterseniz 
itibar ediniz, çiftçimizin, bağcımızın ıstırabına 
önem verirsiniz; yok, onu elinizin tersiyle bir 
kenara iterseniz, «Bana bağcı, çiftçi gerekmez, 
iki bakanım her şeyin üstünde» der, muhafaza 
edersinin. 

Ben, «asm, kesin» demiyorum. Ben gensoru
nun açılmasına müsaade ediniz diyorum, istedi
ğim bu kadar. 

Bu iki Bakanı halkın üstünde tutmayınız, 
onlara lâyık olduğu dersi vermeyi biliniz. 

Saygılarımı sunarak huzurunuzdan ayrılıyo
rum. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Ok gensorusu
nu izah etmiş bulunuyorlar. Takdim ettiğim 
zaman, siyasi partiler grupları adına söz alın
mamış bulunduğunu ifade etmiştim. Bilâhara, 
bu açıklamadan sonra siyasi parti grupları söz 
almış bulunmaktadırlar. 

Siyasi parti gruplarını görüştürmek, Sayın 
Bakanın cevaplarına imkân vermek yönünden 
ve mesaimizin süresinin de bitmiş olması karşı
sında... 

MUSA DOĞAN (Kars) — Devam edelim 
efendim, çabuk bitsin bu. 

BAŞKAN — Gayrimümkün mütalâa edil
mektedir. (A. P. sıralarından «devam edelim» 
sesleri.) Edelim, hay hay, onun karşısında de
ğiliz ama 4 siyasi parti grupu, Sayın Bakanın 
ceyapları, Başkanlıkça... 

(Manisa Milletvekili Mustafa Ok, Genel Ku
rula göstermek üzere kürsüye çıkardığı üzüm
leri toplarken) Biz temizletiriz Sayın Ok, siz 
rahatsız olmayınız. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sayın Başka
nım, bu üzümü Sayın Tarım Bakanına hediye 
olarak kürsüde bırakıyorum. 

BAŞKAN — Öyle bir usulümüz yok efen
dim. 

MUSTAFA OK (Manisa) — Gelip görsün
ler; Tarım ve Ticaret Bakanları lütfen gelip 
görsünler. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Ne asil bir jest... 

MUSTAFA OK (Manisa) — Sizin için 
önemli değil mi Sayın Doğan? (C. H. P. sırala
rından, «Sen üzümü tanıyamazsın Sayın Doğan» 
sesi.) 
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Sen üzümü, ancak yerken hoşafta görmüş-
sündür. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Benim memleke
tim en iyi üzümlerin yetiştiği yerdir. Üzümü ho
şafta görenler sizlersiniz. Hoşafta üzümü seven 
sizlersiniz... 

BAŞKAN — Sayın Ok, Sayın Mustafa Ok... 
Sayın Doğan... Sayın Doğan... 

MUSA DOĞAN (Kars) — Tekrar ediyorum, 
en iyi üzüm benim memleketimde yetişir. 

BAŞKAN — öyledir, öyledir efendim. Yal
nız çekirdekli ve çekirdeksiz meselesi var ara
nızda. (Gülüşmeler) Orada en güzel çekirdekli 
üzüm yetişir. Evet, orada hizmet vermiş bir in
san olarak ben de ifade ediyorum. 

15 Ocak 1971 Cuma günü saat 15,00 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 
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Saat : 

I I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley

man Mutlu'nun, millî servetimizi ve beslenme 
ihtiyacımızı temelden tahribeden, diğer hay- I 
van hastalıklarında olduğu gibi sığır vebasın
da da gerekli ve etkili tedbirleri almadığı id-
diasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
Tarım ve içişleri bakanları hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesi (11/16) 

2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
kuru üzümün kurutul ması ve ihracı konusunda 
gereken tedbirleri almadıkları iddiasiyle Ana- | 
yasanın 89 ncu maddesi uyarınca Ticaret ve I 
Tarım bakanları hakkında bir gensoru açılma
sına dair önergesi (11/17) | 

3. — Trafik kazalarının artış sebepleriyle 
"önleme çarelerini tesbit konusunda, araştırma 
yapmak üzere kurulması kabul edilen Meclis I 
Araştırması Komisyonuna üye secimi (10/5) 

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

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

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

RLEŞtM 

Perş«mlbe 

15,00 

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

8. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve 
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu »analı
mı karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs An
laşmazlığının son durumunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

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

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

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

12. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ta
rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

13. — Maraş Milletvekili İhrahim Öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının mey
dana getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 



Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırmacı yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

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

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

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

17. — Adana Milletvekili Ali Eıza G-üllüoğlu'-
rıun, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri1 tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5) 

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

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

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

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

22. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, son 
zamanlarda meydana gelen hukuk dışı davranış
ların önleme çarelerini belirtmek, milletin ve 
Devletin huzurunu sağlıyacak tedbirleri tesbit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/10) 

24. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

25. — İ ç e l Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memleketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

26. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

27. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile 
ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes-

j bit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/24) 



28. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

29. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam poli
tikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

30. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga ile Nail Atlı'nın, Marmara Zeytin Tarım sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tesbit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/27) 

31. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlariyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri teslbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

32. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tesbit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasan;M 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

33. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına' 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

34. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tarım alanında- kontrollü ve plânlı bir Tarım 
plânlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri teslbit 
etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
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uyarınca bir Genci görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

35. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'm Haş 
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

36. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'ın, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

37. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mıntakasmm tesbit edilmesi mak
sadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
,10/29) 

38. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlaiı-
ması. ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

39. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde» yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
ıl t ak maksadıyla Anayasanın1 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

40. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Plânlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

41. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-



asiyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın I 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) I 

42. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum- j 
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle- i 
mek, turizm kredilerinin dağılmasmdaki aksak- 1 
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksacby- j 
la Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge- i 
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16) 

43. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve I 
sorunlarımızın neler olduğu hakında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın- I 
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi ] 
(8/17) 

44. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz I 
hakkında bilgi edinmek maksadıyla Anayasanın I 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme acil- I 
masına dair önergesi (8/18) j 

45. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, I 
Millî kültür ve sanatımızın, kendi hüviyetinde I 
gelişip zenginleşmesini sağlamak amacıyla Ana- I 
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir gene] gö- j 
rüşme açılmasına dair önergesi (8/19) I 

46. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatbik j 
edilebilmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 88 I 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl- 1 
masına dair önergesi (8/20) I 

47. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım iş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ- j 

-lamaik amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya- J 
rmca bir genel görüşme açılmasına dair öner- 1 
gesi (8/21) 

48. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 1 
sağlamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 1 
önergesi (8/22) 1 

49. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemeğinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair j 
önergesi (8/23) I 

50. — tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadıyla Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

51. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tesbit etmak üzere Anayasamın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/35) 

52. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
TÖS e ve bu sendikaya üye olan bâzı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimler tarafın
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

53. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankalarım kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarımca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

54. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü
met tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu 
bulunduğunu tesbit etmek maksadıyla Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

55. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Devalüasyon kararından sonra 
tarım ürünlerinin maliyetine eklenen zamlar 
sebebiyle üretimin istenen ölçüde gelişip ge-
lişmiyeceğinin tesbiti için Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/39) 

5'6. — Konya Milletvekili Vefa Tanıır'ın, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasiyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
110/40) 



57. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boatepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

58. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü-
latle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) ' 

59. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğin ne
denlerini tesbit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclüs araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/44) 

60. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

61. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve .yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/46) 

62. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kamu İktisadi Kuraluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ye inkişafını sağlamak amacıyla alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47) 

•63. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasama 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına daiı 
önergesi (10/48) 
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I 64. — İçel Milletvekili Oelâl Kargılı'nm, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çârelerin tesbit edilmesi amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

65. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarını 
gerçek fiyatlar üzerinden satınalınabilmesini 
temin maksadıyla kooperatifçiliğin hızla kurul
ması ve gelişmesini sağlıyaeak tedbîrlerin neler 
olduğunu tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50) 

66. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasiyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 

I maksadıyla Anayasamı 88 nci maddesi gereğin-
1 ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner

gesi (10/51) 

67. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ba
lıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek maksa
dıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

68. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/53) 

69. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyla alınması gereken tedbirleri 
tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

70. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
I Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime

lerden arınması maksadıyla alınması gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 

I araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 



71. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/56) 

72. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve korun
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
bit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/57) 

73. — Adana Milleltvekili Ali Rıza Güllüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

74. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişâfı için ted
birlerin neler olduğunu tesbit etmek amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

75. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilmesi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

76. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tesbit 
etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

77. — Buma Milletvekili Kasım önadım'm, 
TRT Kurumunun yayınlarımın düzenlenmesi, ıslah 
edilmesiyle diğer oluşumları tesbit etmek ve ge
reken tedbirleri almak maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/62) 

78. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorumlularını tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

79. — Sakarya Milletvekili Hayrettim Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmazın, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi (10/64) 

80. — Sivais Milletvekili Vahit Bozatlı'nm, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/25) 

81. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşıme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

82. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk 'üm 
yaJbancı memleketlerden alman dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadiyle 
Anayasanm 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

83. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'mn, 
•asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
bit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi (8/27) 

84. — İçel Milletvekili Turhan özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 
Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 

. düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
mütaahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasınla dair önter-
geısı. (10/66) 

85. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'
ün, üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler! 
konusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me aç ılımasına air önergesi. (8/28) 

86. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 



haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış- ] 
maların neler o'lduğunu tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırmağı açılmasına dair önergesi. (10/67) 
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