C. Senatosu

B : 65

2. —Anayasa Mahkemesine Yasama Mec
lislerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için
adaylığa başvurma, seçim esas ve usulü hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi 1/591; Cumhuriyet Senatosu 1/71)
(S. Sayısı : 93'e ek) (Dağıtma tarihi: 8.6.1972)

8 . 6 . 1972

O : 1

3. — Malî denge vergisi kanunu tasarısının
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve iktisadî İşler ve
Bütçe ve Plan komisyonlarından 5 er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu
(Millet Meclisi 1/585; Cumhuriyet Senatosu
1/69) (S. Sayısı : 104)
(Dağıtma tarihi :
8 . 6 . 1972)

BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 15,00
BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı
KÂTİPLER : M. Enver Bahadırlı (Hatay), Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)

BAŞKAN — 65 nci Birleşimi açıyorum.
III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Çoğunluğumuz
kerelere başlıyoruz.

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı)

vardır, müza

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — İstanbul Üyesi Hifat Öztürkenine nin,
hayvan ve hayvansal ürünlerde maliyete dayalı
destekleme alımlarının ııapılması ve kaliteli ei
üretiminin artırılması irin alınarak tedbirler
hakkındaki (/ündem dışı demeci ve Ticaret Ba
kanı Naim Talanım cevabı.
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu istanbul
Üyesi Sayın öztürkçine hayvan ve hayvansal
ürünlerin maliyete dayalı destekleme alım fiyat
ları ile, kaliteli üretimi teşvik edecek yönde
uygulanacak hususlar hakkında gündem dışı
söz talebetmişlerdir. Kısa olmak üzere buyu
run Sayın öztürkçine.
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE {İstanbul)
Başkan, muhteremi arkadaşlarım;

Sayın

Açıkça ifade etmek isterim ki, gelmiş geç
miş bütün hükümetlerin et ürünlerine karşı tu
tumu hatalıdır. Türkiye'nin kalkınmasının herşeyden önce hayvansal ürünlerin de değerli bir

biçime sokulmasiyle mümkün olacağı inancını
muhafaza etmekteyim.
Hükümetler pamuk, şeker pancarı, ayçiçe
ği, fındık, çay, tütün ve buğday gibi ürünleri
mizi bütün imkânlariyle koruyucu fiyatlar ve
destekleme alımlariyle nasıl himaye edebiliyor
ise, et ürünlerimizi de aynı yönde ayarlamalı
ve destekleyici fiyatlarla müstahsilin karşısına
çıkmalıdır. Bu zorunluluk vardır. Hükümet et
yönetiminde ne yeteri ölçüde kaynak arıyor,
ne koruyucu fiyatı ve ne de destekleme alımla
rını uyguluyor. Bu halin devamı ise, millî ser
vete indirilen en ağır bir darbedir.
Et ürünlerimizde, besiciler fiyat garantisi
ne sahip değildir. Canlı hayvan ve et pazar
larında hem üreticiyi hem de tüketiciyi koru
yucu tedbirler yoktur. Besicilik kredisi yeter
sizdir. Besicilere değişik kaynaklardan veri
len edinme ve yem kredilerinin eski fiyatlara
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