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5. —• Devlet Kitapları Mütedavil Ser
mayesi hakkındaki 2133 sayılı Kanunun 
2 nci maddesine bir fı'kra eklenmesine dair 
olan 7380 sayılı Kanunun 1 nei maddesi-
nin değiştirilmesi ve gerici 'bir madde ek
lenmesine dair kanun tasalısının Millet 

Sayfa Sayfa 
Meclisine e kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Millî Eğitini ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları ('Millet Mec-

I İisi 1/249; Cumhuriyet Senatosu 1/195) 
i ('S. Sayısı : 262) 416:417 

i>m<« 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan, ambalajlı gı
da maddelerinin gramajında tespit edilen eksik
likler ; 

İçel Üyesi Lııtfi Bilgen, Güneydoğu - Ana
dolu Bölgesinde ve Çukurova'da kuraklığın yap
tığı tahribat ve Hükümetçe alınması gerekli 
tedbirler konularında gündem dışı 'birer demeç
te bulundular. 

Malî ve İktisadî İşler Komisyonu Başkanlığı
nın, 193 sayılı Gelir Vergisi Kan im unun 104 neü 
maddesinin sonuna iki fıkra eklenmesi hakkın
da kanun teklifinin havale edilmiş olduğu ko
misyonlardan alınacak beşer üyeden kurulacak 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair tez
keresi ile 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen sebep ve sürelerle izin verilme
sine ; 

Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla izin alan 
Sakarya Üyesi Mustafa Tığlıya ödeneğinin ve
rilmesine dair Başkanlık tezkereleri kabul olun
du. 

6831 sayılı Orman Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 2 ek mad
de ile bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
tasarısının maddeleri kabul olundu, tümünün 
gelecek birleşimde açık oya sunulacağı bildirildi. 

23 . 5 . 1973 Çarşamba günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime s-aat 20,20'de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili İstanbul 

'Seçip Jlirl-cJCnnoğlu Mebrure AVsoley 
Kâtip 

Cuınhurbaşkanmea S. Ü. 
Bahriye Uçak 

SORULAR 

T azılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 

Macit Zeren'in, hububat fiyatlarının tespit ve 
ilânına dair yazılı soru önergesi, Ticaret Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/128) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren'in, Amasya'ya bağlı orman köyleri
nin kalkındırılmasına dair yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/129) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren'in, Amasya'ya yeni bir şeker fabri
kası kurulmasına dair yazılı soru önergesi, Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/130) 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren'in, şeker pancarı fiyatlarına dair 
yazılı soru önergesi, Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/131) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren'in, Amasya ilinde fazla yağışlardan 
meydana gelen zararların önlenmesi için bâzı 
•tedbirlerin alınmasına dair yazılı soru önergesi, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönde-
riimiştii1. (7/132) 

6. —• Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren'in, Amasya iline otomatik telefon 
santralı kurulmasına dair yazılı soru önergesi, 
Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/133) 
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7. —• Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren'in, Amasya ilinde 'bir fakülte açıl
masına 'dair 'yazılı 'soru önergesi, Millî Eğitim 
Bakanlığına 'gönderilmiştir. (7/134) 

8. —• Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren'in, Amasya iline bir televizyon is
tasyonu kurulmasına dair yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığa 'gönderilmiştir. (7/135) 

II. - GELEN 

Teklif 
1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 

Ömer Ucuzal ve 13 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 164 neü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki İçtüzük teklifi (C. Se
natosu : 2/53) (Anayasa ve Adalet Komisyonu
na). 

Raporlar 
2. — Farukoğlu 1950 doğumlu Mete Yat-

maz'm özel affı hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince reddolunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/704; C. Senatosu : 1/197) 
OS. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi : 22.5.1973) 

3. — Üste fiilen taarruzîdan hükümlü 1944 
doğumlu Mehmetoğlu Ayşe'den doğma Ali Mut
lu hakkında özel af kanunu teklifinin Millet 
Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 2/545; C. Senatosu : 2/47) (S. Sa
yısı : 266) (Dağıtma tarihi : 22 . 5 .1973) 
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9. — Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren'in, Amasya ilinin indirimli yatırım
dan faydalanmasına dair yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmişıtir. (7/138) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Bahriye Üçok'un, Atatürk ve Devrimleri aley
hinde yapılan zararlı yayınlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair yazılı soru önergesi, Devlet 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/137) 

KÂĞITLAR 

| 4. — Mehmetoğlu 1933 doğumlu Abdülkadir 
i Şener hakkında Özel Af kanunu tasarısının Mil

let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/673; C. Senatosu : 1/167) 
(S. Sayısı : 267) (Dağıtma tarihi : 22.5.1973) 

5. — İsrnailoğlu 1931 doğumlu İlhan Cum
hur Türker hakkında özel af kanunu tasarısı
nın Millet Meclisince kaibul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 1/702; C. Sena
tosu : 1/168) (Dağıtma tarihi : 22 . 5 .1973) 

6. — 5 . 1 .1961 tarih ve 22 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanununun 78 nci maddesinin (b) 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kaibul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (M. Meclisi : 1/752; 
C. Senatosu : 1/798) (S. Sayısı : 269) (Dağıtma 

| tarihi : 23 . 5 .1973) 

K ^ B - *.• 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanveki i Necip Mirkelâmoğlıı 

KÂTİPLER : Osman Nuri Canpolat (Konya), Mebrure Aksoley (istanbul) 

BAŞKAN nci Birleşimi açıyorum, müzakerelere başlıyoruz. 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İzmir Üyesi Mustafa Bozoklar'ın, Al
manya'daki Türk işçileri arasında yapılan ko
münizm propagandalarına ve Hükümetçe alın
ması gerekli tedbirlere dair gündem dışı demeci 
ve Çalışma Bakanı Ali Naili Erdenvin cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Bozoklar, Al man
yadaki Türk işçileri hakkında gündem dışı söz 
talebe bilektedirler. 

Sayın Bozoklar on dakika içinde gündem 
dışı söz veriyorum, buyurun. 

MUSTAFA BOZOKLAR (İzmir) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler; 

21 . 12 . 1972 tarihinde bu kürsüden Alman
ya'da çalışan işçilerimizin ideolojik problemleri 
üzerinde durmanın gerektiğini ve gerekçe olarak 
Köln ve hattâ Essen radyolarından komünizmi 
öven fikirlerin ve Türkiye Cumhuriyetinin her 
şerefli müessesesine vâki hakaretlerin gayet ra
hatça ıtrah edildiğini ifade etmiştim. 

Bu arada Deutsche Gevrerkschaft Buut, kısa 
adı DGB olan Alman sendikaları üzerinde de 
durmuş ve demiştim ki, bu sendikalara Alman 
komünistlerin yardımı ile Türk komünistlerinin 
yerleştirildiğini, çirkin ideolojilerin neşrettikleri 
Metali Haberler ismindeki gazete ile Türk işçi
lerine enjekte ettiklerini, Türkiye aleyhinde 
Türk Hükümetini, Türk Parlâmentosunu ve Or
dusunu küçük düşürücü ve bu millî Anayasal 
müesseseleri birbirine vuruşturacak yazılar yaz
dığını ve Türk işçisini devamlı olarak kendi 
Devlet ve Hükümeti aleyhine tahrik ettiğini ba
sa basa ifade etmiş ve o zamanki Sayın Melen 
Hükümetinin Dışişleri ve Çalışma Bakanlarına 
hitaben sözümü şöyle bağlamıştım : 

«Sözlerimi burada bitirirken işaret ettiğim; 
fakat derinliğine inme imkânını bulamadığım 
bütün bu saydığım ve diğer gerçeklerin bir en
dişeyi aşmayacak kadar küçük ve değersiz ol

duğunu müjdeleyecek malûmatı değerli Dışişleri 
ve Çalışma bakanlarımızdan beklerim.» demiş
tim. 

Huzurunuzda üzülerek, hattâ biraz da bu 
Parlâmentonun bir üyesi olarak., utanarak ifade 
etmek isterim ki, bu kadar nazik bir konunun 
üzerinden dört beş ay gibi uzun bir zaman geç
tiği halde, henüz bir cevap alamadım. Bu arada 
yine üzülerek ifade edeyim ki, Türk - İş eliyle 
Alman Sendikalar Birliğinin bu konuşmama ait 
bir cevabî inkâr mektubunu aldım. Baştan başa 
küstah ve sorumsuz bir ifade ile kaleme alman 
bu mektubun muhteviyatı çocukça inkâr ve bir 
suçlu psikozun tevlidedebileceği eııferiorite ile 
kirlenmiş, yozlaşmış fikir kırıntıları ile dopdolu 
idi. Ben gereken cevabı benden aldıklarına emi-

| nini; ama asıl mühim olan ve üzerinde durulma-
| sı gereken şey, bu Parlâmentoda konuşulan bir 
I mevzu, millî hudutlarımızın çok öteside bulunan 
! bir devletin organları tarafından duvuluvor, 
I tetkik ediliyor, münakaşası, hattâ cevabı verili

yor da, asıl mulıatabolan benim Hükümetimin 
i mesul vekilleri bir ölü sessizliği içerisinde katı, 
[ sorumsuz ve hattâ heyecanız olabiliyorlar. Bu 

hususun beni rahatsız ettiği kadaT. Yüce Sena
toyu da üzeceğine inanıyorum. Kendilerine bu 
kürsüden vazifelerinde ve bilhassa bu gibi önem
li ideolojik meselelerde biraz daha ciddî olmala
rını rica edeceğim. 

Alman Sendikalar Birliğinin gönderdiği ce
vabî mektubu okumayı zait buluyorum. Yalnız, 
son cümlesini alacağım ve gereken cevabı yine 
kendi belgeleri ile verdikten sonra, huzurunuz
dan ayrılacağım. 

Bana yazılan mektubun son cümlesi şöyle di
yordu : 

«Bundan başka senatörün konuşmasında, 
Türkiye Cumhuriyetinin Almanya'daki dış tem-

394 — 
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•süciliği hakkında belirli bir güvensizliğin dile 
getirilmesinin nedeni tarafımızdan anlaşılama
maktadır. Türk Senatosunun üyelerine bu dü
zeltmelerin bildirilmesini bekliyoruz.» 

Şimdi huzurunuzda Alman sendikalarının sa
yın mümessillerine sesleniyorum; ben, nezaket 
hudutları içerisinde hâdiseleri gayet sathî değ
miştim. Edindiğim yüzde yüz doğru bilgiyi bü
tün detayları ve çıplaklığı ile ifade etmemiştim. 
Bunu, doğması melhuz, hoş olmayacak münaka
şadan kaçındığım için değil, kendi işçimi, kendi 
inanışımı Atatürkçü ileri düşündüğüm ve mem
leketimin, bana anlattıkları gibi dış ülkelerde ve 
bilhassa Almanya'da çok çirkin hale getirilmek 
istendiğini kendi dilimle bu kürsüden ifade ede
meyecek kadar millî gurura sahibolduğum için 
yaptım. 

Elimde Metal İşçileri Sendikasının Türkler 
için Almanya.:da intişar eden Metali Haberler 
adlı Oazetcsinin Mart 1973 Nisan 1073 sayıları var. 
Eğer müsaade ederseniz bunlardan, gayet kü
çük pasajlar okuyacak ve ondan sonra gereken 
hükmün verdi meşini sizlere bırakacağım. Mese
lâ, bir tanesinde şiirler, makaleler var, on1 ar
la vaktinizi almak istemiyorum. Aslında vak
timiz çok değerli, bu bakımdan bir gazere
den küçük bir parçasını alıyorum. «Harikalar 
ülkesi» diyor. 

«Soru : Solu. sosyalist partileri olm-ıyan 
demokrasi olur mu? Olur. Nerede? Türki
ye Yle. 

P>a.sm özgürlüğü, düşünce özgürlüğü olma
dan demokrasi olur mu? Olur. Nerede? Tür
kiye'de. 

Demokrasilerde fikir suçu olur mu? Olur. 
Nerede ? Türkiye'de. 

Demokrasilerde kitap yasaklanır mı? Yasak
lanır. Nerede? Türkiye'de...» Uzatmayalım... 
Dünyanın 7 acayip şeyinden ikisi Türkiye'de 
imiş. Eskiler buna «Acaib-i sebai âlem» der
lermiş; yani dünyamın 7 acayip şeyi. Şimdi bu
ma acayip bir demokrasi de eklendi, turizm için 
yeni afişler yaptıralım ve diyelim ki, bizde 

. yalnız dünyanın iki değil, üç, acayip şeyi var.» 
Bu, Almanya'da, neşredilen Metal İş Sendikası 
Gazetesinin küçük bir pasajı. Her tarafı bu 
şekildeki yazılarla dolu. 

İkinci gazeteyi alıyorum; bir şiir var, bunu 
okursam vaktinizi alırım. Meselâ, bir mısraı
nı alayım : 
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«Madenler gitti .elden, ne bu nane yediğin? 
Çelebi böyle olur, bizde reform dediğin.» 

şeklindedir ki, reformu en kötü kelimelerle 
tenkit ediyor. Yine meselâ : 

«Ayşe yoksulluk içinde; ama ülkesi soyul-
makt a, sö mü rülımekt e.», 

«Türkiye 767 119 kilometrekare yüzölçümü, 
nüfusu 37 milyon, nüfus yoğunluğu kilomet
re başına 48 kişidir. Nüfusunun çoğunluğunu 
Türkler teşkil etmekte, buna ilâveten Kürtler, 
Arnavutlar, azınlık olarak da Rumlar vardır. 
c/c 99'u Müslümandır. 

«Yönetim şekli : 
Görünüşte parlamenter demokrasi, gerçek

te ise askerî yönetim. Kişi başına düşen yıl
lık gelir; millî gelir ortalama 350 dolar; 2 -
2,5 milyon açık, 8 milyon gizli işsiz var.» 

Bu şekilde yazılar var. Tabiî vakit çok dar 
olduğundan, vaktimiz de çok kıymetli olduğum
dan mevzua daha fazla giremiyorum. 

Şimdi, ben size soruyorum arkadaşlar. 
21 . 12 . 1972 günü burada, huzurunuzda yap
tığım konuşmalımda gösterdiğim endişede ve sa
yın Alman sendikacılarının ifadesiyle, Türkiye 
Cumhuriyetinin Alma.nya'daki dış temsilciliği 
hakkında belirli bir güvensizliği dil'e gelinmem
de haklı mıyım, değil miyim? Bu vesikaları 
okuduktan sonra üzerinde durmaya çalıştığım 
hâdisenin, endişeden çok ileri, bizi üzen bu 
çirkinliğin ezelî lâkaydimizle beslenen ve her 
^\w\ biraz daha, büyüyen ve hattâ elle tutulabi
lecek kadar maddeleşen bir mahiyet aldığını 
kabul etmek zorunluğuııda kalacağımız tabiî
dir. Yakın tarihimizde bu hatıraların fatura
sını çok ağır ödedik. 

Güzel olanı demokrasimizi çirkin ideoloji
lerden ayıklamak için hâlâ yorucu bir caba 
içerisindeyiz. Yaralar kabuk tuttu; amıa henüz 
Ikapammış değil. 

Hele bugünlerde her dakikası büyük bir de
ğer taşıyan Senatomuzu fazla, işgal letmemek 
için çok kısa konuşuyorum. İstediklerimi ra
hatça ifade edememenin ıstırabı içerisindeyim. 
Bununla beraber tekrar ediyorum; gerek Dışiş
leri ve gerekse Çalışma Bakanlarımızı vazifeye 
davet ediyorum. Endişe hudutlarımı da aşmış 
bulunan bu çok mühim mevzuda, huzurunuz
da benim ve benim gibi düşündüğünü kabul 
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ettiğim Yüce Senatoyu rahata kavuşturmak için 
bu kürsüden tatmin edici cevap bekliyorum. 

Derin saygıarımla (Alkışlar) 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı Sayın Ali Naili 
Erdem, buyurunuz efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(tamir Milletvekili) — Saym Başkan, muhterem 
üyeler; 

Gerçekten çok önemli olan bir kanunun gün- -. 
dem dışı konusu haline getirilmesi ve kısa bir 
süre içerisinde bunu bütün ayrıntılarıyla ortaya 
koymak suretiyle olumlu yönde bir sonuç istih
sal edilmesi beklenemez. Ancak, değerli ar
kadaşımızın böylesine önemli bir konuya gün
dem dışı haline getirmiş olduğu ve bu sebeple 
bu konuda, sizlere kısa ela olsa cevapta bulun
ma imkânını bana tanıdığı için teşekkür ede
rim. 

Bir memlekette buhran olursa, o buhran 
sadece o memleketin misakı millî hudutlarının 
içerisinde kalmaz. O memleketin kusanlarının 
yaşadığı bölgelerde o buhran da görülür. Al
manya'da çalışan işçilerimiz var. Buhranın 
12 Mart sonrası yapılan kritiğinde, buhranı 
teşvik edenlerin, tahrik edenlerin, anarşik ey
lemlere iştirak edenlerin sadece yaşadıkları yer 
Türkiye'de olmadığı, 12 Marttan sonra işba
sına gelen Sayın Hükümet Başkanının da ifa
desiyle, dışardan tahriklerin olduğu defaatle 
ifade edilmiştir. 

Dışarda çalışan 'işçilerimizin arasında bu 
tarz tahrikler vardır. Doğrudur; yani yanlış 
bir ifade değildir. Bu tahrikler bugün değil
dir, dün de vardı bu. Derhal ifade edebilirim 
ki ; 1965 senesinde ilk Almanya'yı ziyaretim 
.sırasında buna benzer hâdiseler vardı, 1966 da 
vardı. 19'67'de vardı, 1968'de de vardı. 

Biraz evvel sayın üye arkadaşımız tara
fından ifade edilen dergiler, o tarihlerde ele 
belli bir ölçüde çıkıyordu. Ancak, bunun et
ili dereceli büyük bir ölçüde giderilmişti. Ba
kanlığımla geldiğim günden bu yana, henüz bir 
aylık bir sürenin içerisinde yapmış olduğu
muz çalışmalarda bu konunun fevkalâde ehem
miyet arz eden bir noktaya geldiğini müşa-
hade etmekteyim. 

Dışarda çalışan işçilerim/izin aşırı akım
lardan korunması konusunda, konunun yalnız
ca Çalısına Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının 

görevi içerisinde olamayacağını ve bunun, bü
tünüyle Hükümeti ilgilendiren bir politika ol
duğunu Muhterem Heyetinizin kabul etmesi
ni bilhassa rica edeceğim. Aşırı akımlarla mü
cadele etmek ve bunun için gerekli tedbirleri 
almak başlı başına bir ihtisas, bir eğitim me
selesidir. Meselenin hukukî yönü vardır, 'me
selenin teşkilât yönü vardır, meselenin basın 
yönü vardır, meselenin, bunun dışında eği
timle ilgili olan yönleri vardır. Bunların hiçbi
risi, bir ihtisas bakanlığı olmaması seheMyle, 
Bakanlığımın üstesinden geleceği konular de
ğildir. Bunu demekle, Çalışma Bakanlığımız 
bu meselelerin duşludadır mânâsı alınmasın lüt
fen. Ancak, şunu belirtmek istiyorum; dışar-
da çalışan iş çil erim izlin aşırı akımlardan ko
runması konusunda görev, Hükümetin genel 
politikasının içerisinde mütalâa edilmelidir 
ve meseleye o noktadan bakılmalıdır. Mesele
ye Rakanlığımıız bu noktadan bakmanın doğ
ru olacağına kani bulunmuş ve bu yolda, ge
çen hafta içerisinde ayın 17'sinde bâr toplantı 
tertip etmişizdir. Bu akşam saat 17,30'da yeni 
bir toplantımız daha vardır. 

Muhterem üyeler, zamanınızı fazla almak 
istemiyorum. Eğer mesele, zamanın imkânı dâ
hilimde bir genel görüşme, bir araştırma ko
nusu olsa, meseleyi her türlü ayrıntısının içe
risinde huzurunuzda İfade etmeye çalışırım. 
Türkiye'de vatandaşlıktan ihraç edilmiş olan 
insanlar vardır, dışardadır; bu işlerin içinde
dir. Sıkıyönetim mahkemeleri tarafından ara
nan insanlar vardır, dışardadır; bu işlerin için
dedir. Türkiye ile hiçbir şekilde alâkası kal
mamış olan vatansızlar vardır, dışardadır; bu 
işlerin içindedir. Bununla ilgili çalışmaları, 
sadece Çalışma Bakanlığının veya Dışişleri 
Bakanlığının bir teşkilât kurmasıyle hallet
menin mümkün olmadığını bilhassa kabul et
menizi rica ediyorum. Mesele gayet geniştir. 
Bu itibarla, değerli arkadaşınım ifade etmiş 
olduğu konularda daha detaylı, daha geniş, 
tafsilâtlı ıbılîlgiler, malûmatlar elimizdedir; 
hepsi de Bakanlığımda toplanmaktadır. 

Burada yapmaya çalış tığımız bir şey var; 
evvelemirde dış and a bulunan işçilerimizin 
anarşist eylemlerden mâsun kalması yolun
da Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte bir ça
lışmamız olmaktadır. Bu çalışma, gönderile-
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e ek öğretmenler İstikâmetinde başlamaktadır. 
Dışarda 104 öğretmenimiz var. Bu 104 öğret
menin sadece 96 tanesi Almanya'dadır, 8 tane
si de Belçika'dadır. Hollanda'da yoktur, Fran
sa'da yoktur, Avusturya'da yoktur, İsveç'te 
yoktur, Danimarka'da yoktur, İngiltere'de yok
tur. 566 bin işçi çalışmaktadır, eocuklarıyle 
birlikte bir milyonu geçiyor. Almanya'nın en 
ufak noktasında çalışan -işe/derimiz vardır. 
104 öğretmenle dışarda çalışan işçilerimizin 
çocuklarının eğitimime imkân yok. Mümkün 
değil.. Bu miktarı artırsamz da mümkün de
ğil. Bir ölçüde azaltabilirsiniz; ama zannedi
yorum ki; meseleye bir başka açıdan yaklaş
mak daha doğru. Bir örnekle muhterem, heye
tinize fikrimi biraz daha açıklığa kavuştur
mak isteyeceğim, örneğin; Düsseldorf bölge-
.sı'.nde ufak köylerde çalışan üç haneli, dört ha
neli Türkler var. Orada •okula öğretmen gönde
remezsiniz, Alman ilkokullarına geçiş hazırlı
ğı diye bir ders de açamazsınız. O zaman yapı
lacak şey; birbirine yakın olan yerlerde çalı
şan işçilerin çocuklarının belli bir okulda top
lanmasını! temin edecek ve orada eğitimlini sağ
layacak bir sistem. Bu yolda bir çalışmamız 
vardır, bu konuda araca, ihtiyaç vardır; bu 
araçların teinin edilmesi hususunda dikkatli 
bir çalışmanın içinde bulunmaktayız 

Bunu şunun için anlatıyorum.. Alman Hü
kümetli, 96 tane çocuğumuzun eğitiminin im
kânsız olduğundan hareketle, dışarıya «İşçi» 
niteliği altımda giden bâzı kişileri öğretmen 
olarak istihdam etmektedir. Tetkikatımızda 
görüyoruz ki, öğretmen adı altında kendileri
ne eğitim, göı evi verilen bu şahıslar; belli bir 
öğretmenin bilmeyi lâzımgeien bilgiye sahip 
olmadığı gibi, gerçekte, öğretmen de değildir. 
Bunlar, 350 kadar olarak tahmin edilmekte
dir; elimizde net, sarih rakamlar yok. Bu 350 
tane şahıs ne yapmaktadır? öğrenci ile veli 
arasında öğrenciyi yetiştiren bir öğretmen ola
rak gözükmekte ve fakat huzurunuzda katı 
olarak sövebiliyorum, sadece tahminlerimizi 
söylüyorum; aldığımız istihbaratta bu şahıs
lar gerçekte, biraz evvel sayın üye arkadaşı
mın ifade ettiği, o tarz kanun dışı hareketlerin 
ve aşırı uçların orada bir nevi aracılığını yap
maktadır. 

Bunlar üzerinde çalışmalarımız devam edi
yor. Millî Eğitim Bakanlığı ile yapmış oldu-
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ğumuz bir çalışmanın içinde 1970 senesine ka
dar bir uygulamamız vardı, sonradan bu uy
gulamadan vazgeçilmiş; onun tetkikini yaptı
rıyoruz. Yaptırdığımız tetkik şudur: 

Millî Eğitim Bakanlığı dışarıya çalışmaya 
giden işçilerimLİ-Zîin demokratik parlâmanter 
nizama ve Anayasa düzenimize tanı bir terbi
ye içerisinde ve tam bir anlayış içerisinde ya
şamalarını düzenleyecek bir fikrî yapının içe
risinde gelişmeleıini teminen kitaplar gönde
riyordu. Bu kitaplar, belli bir ölçüde azaltılmış 
ve fevkalâde önemli olan yönü de, bu kitap
lar, işçilerin eline geçebilecek bir sistemin dı
şına çıkarılmış. Örneğin; Çalışma Ataşeliğine 
göndemlmiştir, konsolosa gönderilmiş, büyük 
elçiye gönderilmiş.. Önemli olan, bu kitapların, 
isçilerin yaşadıkları hayımlara; yani yurtlara, 
fabrikalara gidebilmesi 'keyfiyetidir. Bunu da 
•işietmeye çalışıyoruz. 

Bir üçüncüsü; muhterem selefim zamanın
da hazırlanmış bir yönetmelik var. Bu yönet
melik, böyle bir ihtiyaca cevap vermek için 
hazırlanmıştır, doğru düşünülmüş ve onun ne
ticesinde de doğru tanzim edilmiş bir yönet
meliktir.-Bu yönetmelik, dışarıda çalışan iş
çilerim iaiıı bu tarz neşriyatın nctieesuıden 
menfi yönden etkilenmemesini ve onun karşı
sına. da müspet fikirleri işçilerimize aşılamak 
için bir Basın Başnıüşavirliği kurulmasını ön
görmüş. 

Benden evvelki muhterem selefimin yap
mış olduğu bir çalışma ki, bu çalışmayı doğ
ru buluyoruz. Bu başmüşaviriıı yanında bir
den ziyade uzman 'bulundurulacaktır; bunları 
da doğru buluyoruz. 

Bununla şunu anlatmaya çalışıyorum. Land-
larda, eyaletlerde dernekler, 'bu tarz dergileri 
ve gazeteleri çıkarırlar ve bu gazeteler Türki
ye'nin gerçek fikriymiş gibi (işçilerimize tak
dim edilir. İşte bunların karşısında kurul a-
cak olan basın müşavirliği ve bunun içerisin
de çalışacak uzmanlar, Türkiye'yi gerçek yön
leriyle ortaya koyacak ve aşırı akımlardan iş
çilerimizi mâsun kılacak bir ' çalışmanın içeri
sinde kalacaktır. Bu, kâfi midir? Hayır. 

Değerli arkadaşlarım, bir konu daha var. 
Yakın bir tarihe kadar işçilerimiz, radyo

larımızdan yeteri derecede faydalanamamak
taydı. Kısa bir zaman evvel yapılan çalışmala-
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n n neticesinde Ankara Radyosundan dışarıda
ki işçilerimiz istifade edecek bir noktaya gel
mişlerdir. 

Huzurunuzda derhal ifade edeyim; sadece 
Bulgaristan'dan üç istasyondan devamlı su
rette işçilerimize telkinler yapılmaktadır. Ev
vela c:ı es el e, arzu ettiğiniz bir müzik programın
dan başlamaktadır, sonra sizinle irtibat kurul
maktadır, kurduğunuz irtibatın neticesinde 
adres alınmaktadır; (Söylediğim şeyler evham 
falan değil, fardaızi de değil) alındıktan sonra 
da o irtibatta bulunduğunuz şahsa, şu teklif 
edilmektedir: «Yaz tatilinizi! İstanbul'da, yaz 
tatilinizi Tür.kiyc»de geçirmek mi istiyorsu
nuz? Müsaade ederseniz, sizi bir hafta, on gün 
Bulgaristan'da, misafir edebilir miyiz?..» Bunun 
neticesinde sistemli bir çalışmanın yapıldığı
nı da görmekteyiz. 

Buna karşılık, TRT ile yapmış olduğumuz 
iki konuşmanın neticesinde yeni bâzı tedbirler 
almış bulunmaktayız ve işçilerimizi aşırı akım
lara karşı korumada nasıl bir program düzen
lemenin iâzımgeldiği- hususunda mutabakatla
rımız olmuştur. 

Özetle ifade etmekliğim gerekirse, gündem 
dışı konuların kapsamını aşacak kadar büyük 
olan bir konuyu, fevkalâde kısa bir sürenin 
içerisinde, gündem dışı konuşmaların nezake
tini de düşünerek, burada kesmek mecburiye
tinde kalıyorum. Eğer muhterem heyetinizin 
îbu konuda daha derin, daha teferruatlı bir bil
giye 'sahibolma hususunda bir talepleri olursa. 
Bakanlığımız olarak bunu büyük bir memnuni
yetle kabul edeceğimizi ifade eder, muhterem 
heyetinizi saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

2. — Kars Üyesi Sırrı At al ay'in, TRT'nin 
siyasî ya nıılarda tarafsızlığım koruyamadığına 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Bir gündem dışı konuşma ta
li eb i daha var, okutuyorum : 

Yüksdk Başkanlığa 
TRT. tarafsızlığını koruyamıyor, imtiyazlı, 

haksız siyasî yayınla taraf tutuyor. 
Bu konuda gündem dışı konuşmama izin 

•verilmesini saygıyle arz ederim. 

Sırrı A t al! ay 
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Sayın Atalay, on dakika içinde ifade-i me
ram istirhamı ile buyurunuz efendim. 

İSIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım; konuşmam çok kısa ve sade olacak
tır. 

Devletin haber ve yayın organları TRT ola
rak ifade edilmektedir. TRT, 1961 Anayasasın
da özerk bir müessese idi. Bilâhara yapılan 
Anayasa değişikliğiyle tarafsız bir Devlet ku
rumu haline getirildi. Tarafsızlığı nedir? Ölçü
leri şüphesiz bilinmektedir. Tarafsızlığın nasıl 
işleyeceği TRT ile ilgili yasada tespit edildiği 
gibi, objektif hukuk kuralları içerisinde taraf
sızlığın sınır tanımayan; yani ülkeler veya böl
geler sınırı tanımayan kuralları da vardır ve 
bunl a r bilin m ek t edir. 

TRT, siyasî yayınlarında, özefilikle son za
manlarda dikkatle taraf tutmaktadır. Şimdi 
size tipik bir örneğini vereceğim. 

Dün, Cumhuriyet Halk Partisi ile iktidarı 
'paylaşan 'bir partiyle Ortak Pazar ve Avrupa 
Konseyi ile ilgili görüşmeler yapılmış idi, bu 
görüşmeler örneğin; 20,30'da Ankara Televiz
yonunda, önce haber olarak verildi. Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubunda üyelerin Avrupa Kon
seyi ve Ortak Pazar görüşme!:eri ile ilgili ver
dikleri bilgiler sadece şu satırlar ve şu kelime
lerle ifade edilmekle yetiniidi; oysa, iktidarın 
•ortaklığını teşkil eden bir siyasî partinin, Av
rupa. Konseyi üyeliğinden başka bu siyasî ya
yınla hiçbir ilişiği olmayan bir üyenin ise ko
nuşması uzun uzun verildi. 

Üzerinde durarak ifade ediyorum; siyasî 
partiler genel başkanları ile yöneticilerinin si
yasî yayınları için bir özellik tanınabilir. An
cak, Avrupa. Kons'eyi veyahut Ortak Pazar 
üyeliği sıfatı dışında, gruplarında yapılan ko
nuşmanın ölçüsünde Avrupa Konseyi üyesi olan 
C. H. P.'li üye TRT'nin nezdinde ne İse, C. G. P. 
nin Avrupa Konseyin deki üyesinin kendi gru
bunda yaptığı konuşmadan dolayı TRT'nin 
karşısında görevi ve sıfatı aynıdır. Bir ayrıca
lık asla. gösterilemez ve görülemez. C. H. P.'ye 
mensup Avrupa Konseyin deki üyenin sadece... 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Genel Baş
kan sıfatı ile konuştu; 'tevil etme. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, Sayın Öz
den. 
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SIRRI ATALAY (Devamla) — Ortak Pa
zar üyelerinin yaptıkları konuşmalar hakkında 
gruplarına bilgi verdikleri ifade edilir; fakat 
diğer iktidar ortağı partinin Avrupa Konseyi 
üyesi sıfatıyle verdiği bilgi Devlet televizyo
nunda uzun uzun haksız olarak verilir..,. Bu, 
Devletin imkânlarından haksız olarak istifade 
etmektir ve TRT'nin de haksız ollarak tarafsız
lığını ihlâl etmesidir. İki yönü ile bunun müta
lâası gerekir. 

Biri, haksız olarak yer almak. Devlet ma
lını ve aracını iktidar sıfatı ile işgal etmekten 
dolayı tazimini gerekir; 

ıDiğeri de, TRT'nin görevimi kötüye kullan
masından dolayı Hükümet Başkanının dikkati
ni çekmek isterimi ; gerekli takibat yapması ica-

: heder. 
Biz muhalefet olarak bu ve buna benzer yol

suzlukları, buna benzier imtiyazları, buna ben
zer objektiflikten uzaklaşmış bütün hareketle
ri ancak duyurmakla görevliyiz; muhalefet gö
relimiz bunu gerektirmektedir. Dikkatle bun-
ları ifade edeceğiz; dikkatle bunları huzurunu
za getireceğiz, yapıcı olmaya dikkat gösterece

ğiz ve örneği çok canlı ve ciddî olarak huzuru
nuza getireceğiz. 

Hükümet programı münasebetiyle yaptığı,m 
konuşmada son cümlemi şöyle bitirmiştim : 

«Sayın Talû'nun, Hükümeti kuran iki siyasî 
partimin etkisinden ne nispette kurtulacağı ve 
me nispette etkileri altında kalıp siyasî talihini 
d e neye c e ğiu i göre ce ğiz.» 

İşte, şimdi tipik bir ermeğini getirmiş bulu
nuyorum; tarafsız Başbakana. Bakalım, taraf
sızlığı ne nispette koruyacak ve konuya ne nis
pette el koyacak? TRT'de görevini sanırız ki, 
bundan sonra dikkatle yerine getirmede itina 
gösterir. 

Saygılar sunarım. (0. H. P. sıralarından al
kışlar) 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Bu, millî 
bir meseledir. Atalay; bu millî bir mesele, millî 
meselede imtiyaz yok. 

SIRRI ATALAY (Kam) — C. H. P. nhı gö
rüşü, M. G. P. den bin defa daha millîdir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 
gündeme devam ediyoruz. 

ÎV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. •—• 6831 sayılı Orman ' Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve hu 'kanuna 2 eh 
madde ile bir geçici madde eklenmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve - Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet, Tarım ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/583; C. Sena
tosu : 1/188) (S. Sayısı : 258) (1) 

(BAŞKAN — Değerli üyeler, 6881 sayılı Or
man Kanununun bâzı maddelerini değiştiren, 
hâzı madde İler ekleyen kanunun müzakeresi ge
çen birleşimde yapılmış, tümü işarî oya sunul
muş, kalbul edilmiş idi. Bugün ise açık oylama
sı yapılacaktır. Şimdi kanunun acık oylaması
na geniyornz; kupalar dolaştırılsın. Açık oyla
mada beyaz oy kahul, kırmızı oy ret, yeşil oy 
çekinserlik ifade etmektedir. 

2. — Yem kanunu tasarısının Millet Mecli
since kabıd olunan, •metni ve Cumhuriyet Sena

tosu Tarım, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından 5'er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi: 1/626; Cumhuriyet Senatosu : 1/190) 
S. Sayısı : 241) (1) 

\ BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemimizdeki 
: kanun teklif ve tasarılarının müzakeresine ge-
I oiyornz. Bunların gündeme giriş sırası ve sıra 
: sayılarına göre müzakerelerine başlıyoruz. 
i Öncelik ve ivedilik teklifleri var okutuyo-
i rum. 

I • iCumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ı Gündemin birinci defa görüşrmesi yapılacak 
I işler m ey anında bulunan 1/190 esas ve 241 sa-
] yılı Yem Kanunu tasarısının kanunlaşması, son 
i zamanlarda imal ve piyasaya arzı büyük öleü-
! de artmış bulunan fabrikasyon mahsulü yem-
i lerin imal, sürüm ve kontrollerini sağlayacağın-
; dan, müstaceliyetine binaen gündemdeki bü-

(1) 258 S. Sayılı basmayazı 16 . 5 . 1973 ta
rihli 66 mcı Birleşim tutanağına eklidir. 

(1) 241 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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tim islere t adedim en öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Ahmet Xusret Tuna 
Tarım Bakanı 

BAŞKAN — Öncelik ve ivedilik tekdirini oy
larınıza, arz ediyorum. Kabul edenler... 

REFET REKDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, bir §!ey arz Gideceğim. 

BAŞKAX —•• Müsaade buyurunuz efendim. 
REFET REXDEİOİ (Samsun) — Müsaade 

ederseniz aleyhinde bir sev arz edeceğim. 

BA,SKAX İvediliğin aleyhinde konuşa
caksınız, buyurunuz efendim. 

REFET REYDECİ (Samsun) 
kan. muhterem arkadaşlar; 

Savın Bas-

Şimdi bir Bakan, arkadaşımızın verdiği öner
genin aleyhinde konuşmanın pek yerinde olma
dığı kanaatindeyim, ama bir mecburiyetimiz 
var. İlköğretime ait birer maddelik iki tane ka

n i rtlrfvf ıiTos etelerim nunmuuz var ve memiemeLin Duy 
hailede cclk. 

Bugün Yem Kanununun müzakerelerine baş
larsak, bu görüşme ile gündemi tamamen dol
durmamız mümkündür. 222 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanununda değişiklik yapan iki 
maddelik kamın ile 506 sayılı Kanımda değişik
lik yapan iki maddelik bir kanun var. 
Bunların ikisinin müzakereleri onbeşer da
kikayı geçmeyecektir. Bunların müzakeresi bit
tikten sonra Yem Kanununun görüşülmemi! is
tediğimden bu takririn bilâhare okunmasını ri
ca ediyorum. 

"ieseiîKur elerini. 
\ takdir, arım 

diğ 
BA.ŞKAX — Say m üv 

la tezahür edecektir. Gündemimiz 
'konular; kanun teklif ve tasarılarının hepsi ön
celik ve ivedilik teklifleri ile beraber gelmiştir. 
Bunları birbirinden önce takdim etmek Başkan
lık Divanı olarak iktidarımız haricindedir, 
itibarla, oylarınızla konuyu hallederseniz 
de ona göre bu takdirin gereğini yaparız. 

HÜSEYİY KALPAKLIOĞLl ; Kayser: 
Savm Başkan, takriri veren Hükümet vok 

3. — 5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı İlköğretim 
le £ git im Kanununun değişik geçici o ııci mad
desini nuıjgulama süresinin 10 yıl uzatılmasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni 've Cumhuriyet Senatosu Millî Eği
tim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/512; Cumhuriyet 'Senatosu 
1/196) (S. Sayısı : 263) (1) 

BAŞKAX — 26d Şıra sayılı kanun tasarısı
nın öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususun
daki tezkereyi okutup oylarınıza arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuz 5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı 

İlköğretim ve Eğitim Kanununun değişik çreeiei 
o ncı mailesinin UT V o n ı l n ama suresinin on yıl uza
tılmasına dair kamın tasarısının, ilköğretim sem 
ferberliğinin biran önce istenilen seviyeye ge
tirilmesinde, halkın katkısının yararlarım gö
zeterek Genel Kurul'da öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını ka
rar altına alınıştır. 

Genel Kurul'uıı tasviplerine saygı ile arz 
ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Mehmet Faik Atayurt 

BAŞKAX — Aynı mahiyette 
önergesi var okutuyorum. 

Bakanlık 

İm 
biz 

BASKAX Efendim, rAn lam an ence lik 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlköğretim hizmetlerinin arzu edilen hızla ge

lişebilmesi için halkın'yardımlarının biran önce 
sağlanması maksadıyle hazırlanan 5 Ocak 1961 
güıı ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanu
nunun değişik 5 nci maddesinin uygulama süre
sinin 10 yıl uzatılmasına dair kanun tasarısının 
diğer bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilik
le görüşülmesini arz ederim. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

BAşKAY — Gerek Komisyonun, gerek Hü
kümetin istemiş olduğu öncelik ve ivedilik tek
lifini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini al
sınlar. 

ivedilik takririni oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kaimi c-clîl-
rnermistir efendim. 

(1) 263 S. Saydı Ijasmayazı tutanağın sonu
na etilidir. 
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Komisyon raporunun okutulup okutulma-
masmı oylarınıza arz edeceğim. Okutulmasını 
isteyenler işaret buyursunlar efendim.. İsteme
yenler... Okutulmayacaktır efendim. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhunbaş-
kanmca ,S. Ü.) — Tümü üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde gruplar adına 
konuşacak var mı efendim? 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grubu adına Sayın Fehmi Alpaslan, buyurun 
efendim. 

C. G. P. GRUBU ADINA FEHMİ ALPAS
LAN (Artvin) — Sayın Başkan, değerli sena
törler ; 

Türkiye'de ilköğretim davasının önemi üze
rinde yüksek huzurunuzda söz söylemeye bile 
ihtiyaç yok. Vatandaş, bu ihtiyacı derinden his
setmekte, Devlet de elinden gelen imkânları bu 
dâva uğruna sarfetmekte; fakat maalesef ihti
yacı karşılayacak kadar imkâna sahip bulunma
makta. 

222 sayılı Kanunun geçici 5 nci maddesiyle 
kabul edilen hüküm, hakikaten Türkiye'de mut
laka yapılması lâzınıgelen işler için getirilmiş 
bir hüküm idi. 68 sayılı Kanun bunu 1971 yı
lma kadar uzattı; fakat o zamandan bu yana 
iş muallâkta duruyor. Bendeniz şahsen nıiişa-
hade ettim, meselâ; İçel'de valiye 50 civarında 
dersanelik tahsisat gönderilmişti; ama vatan
daşların tazyiki ile 154 dersane yapılmıştı. Ema
net usulüyle yapıldığı için ucuza malediliyordu; 
köy muhtarları ve köyün ileri gelenleri köylü
leri teşvik etmek suretiyle her türlü malzemeyi 
getiriyorlardı ve bu teşvik unsuru içerisinde, 
vilâyetin valisi de inisiyatifini kullanmak sure
tiyle bire mukabil üçten fazla hizmet ortaya arz 
etmiş bulunuyordu. 

Şimdi, bu kanun işlemezse vereceğimiz öde
nek nispetinde hizmet gelecektir. Hepinizin tet
kikinden geçmiştir, bu sene maalesef ilköğretim 
dâvasında okul binalarının yapımı için ayrılan 
ödenek gayet azdır; geçmiş yıllarla mukayese 
'edilemeyecek kadar azdır. İhtiyaç bu kadar çok 
tazyik ettiği halde, zamanın Millî Eğitim Ba
kanının da devamlı takibine rağmen, maalesef 
arzu edilen şekilde bütçede ödenek yerini bul
mamıştır. 
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Bu durumda eğer ayrılan bu ödeneği de iha
le suretiyle hizmet görülmesi şekline bağlarsak, 
o zaman yapılacak bir işi dahi tamamlamak ko
lay kolay mümkün olmaz. ^ Halbuki, 68 sayılı 
Kanunun verdiği imkân içerisinde kendilerini 
memleket hizmetine adamış olan idare âmirleri
nin tatlı sözleriyle, güler yüzleriyle, vatandaşa 
gönül açmalarıyle bu hizmetleri hiç olmazsa 
vatandaştan gelecek yardımla ileriye götürme
leri mümkündü]'. Bunun bir misalini de şahsen 
yine Antalya'da gördüm; çalışkan bir vali, ay
nen İçel Talisi gibi, verilen muayyen tahsisat
la beklenenin üç misli, dört misli hizmet geti
riyor. 

O halde, bu imkânı esirgememek ve bu im
kânı biran evvel Türk Milletinin hizmetine gö
türmek için getirilmiş olan bu kanunu hep bera
ber, gönül huzuru içerisinde kabul edersek ha
yırlı olacağı inancını taşıyoruz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Babüroğlu, buyurunuz 
efendim. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhur
başkanınca S. Ü.) —• Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan tasarı, sadece bir basit 
ödenek sağlamak tasarısı değildir. Ben bu ta
sarının aleyhinde de, lehinde de konuşmayaca
ğım, üzerinde konuşacağım; fakat gelmiş geç
miş hükümetlerin yapması lâzınıgelen bâzı hiz
metleri Yüce Senatonun bilgisine sunmakta ya
rar görüyorum. Çünkü, bu tasarıyı kabul ede
rek 10 yıl süre ile sağlamakta bulunacağınız 
yardımı, bir 10 yıl sonra bir şey daha yapa
caksınız; o ı ıe l . İşte o, gelmiş geçmiş hükümet
lerin ihmâl ettiği bir hizmetin. ara kanunla 
'çözülmesidir. 

Aslında bu ödenek, mahallî idareler felse
fesiyle ve Anayasamızdaki mahallî idarelere 
yüklenmiş olan görevlerin yapılmasında gerek
li gelirlerin sağlana.maımasıyle çok yakından il
gilidir. Bizim Anayasamız mahallî idarelere 
112 nci ve 116 ncı maddesiyle görevler vermiş
tir. Özel idarelerin gerekli olup olmadığı yo
lundaki tartışmalar tutarsızdır; bizim Anayasa
mız özel idarelerin mevcudiyetini kabul etmiş
tir. 

Binaenaleyh, özel idarelerin yapacakları 
hizmetlerin gerekli gelirlerini sağlamak üzere 



Ö, iSeaaıtosu B : 68 23 . 5 . 1973 O : 1 

kanun yapıcıların hiço'lma.zsa 10 yıldan beri 
söylemekte oldukları tasarıları çıkarmakla yü
kümlü oldukları inancını taşımaktayım. Bu 
türlü hizmetler yapılsaydı, böylesine ara ka
nunlarla Devlet memurlarını çok sıkışık durum
lara düşürerek çareler aramak gibi, çok pal-
yatif bir yola gidilmezdi. Devlet hizmetinin 
ciddiyeti önce kanunların ciddiyetiyle başlar. 

Şimdi, niçin 10 yıl süreli de, süresiz de
ğil?... Bir aksaklık var demek ki, bir şey bek
leniliyor. Bu ülkenin yetişmiş kişileri mahallî 
idareler konusunda bir sürü raporlar hazırla
mışlardır. Bunlardan bir tanesi 1965 yılında 
profesör Fehmi Yavuz tarafından 60 yahut 70» 
kişilik bir ekiple hazırlanmıştır. Bir diğeri, 
1966 - 1969 arasında Sayın Sükan'ın İçişleri Ba
kanı iken çok yoğun bir çalışmayla hazırlan
mıştır, dolaplarda beklemektedir. Sayın Fe
rit Kubat'm imzasıyle önünüze gelen 4 kitap
tan bir tanesi şimdi önümdedir; «İç Düzen Ge
nel Rapor Kitap 3; İl Özel İdareleri» ismini ta
şımaktadır. Yani demek ki değerli arkadaş
larım, bir şejder yapılmak isteniyor Türki
ye'de, birşeyler masalarda konuşuluyor, birta
kım emekler harcanıyor; fakat bu emekler bir 
türlü uygulama sahasına o düşünüldüğü gibi 
konulamıyor. Yani bir icı̂ a güçsüzlüğü, icra. 
adamı güçsüzlüğü, yapma güçsüzlüğü var. 
Şimdi çok gerekli hale gelmiş tabiî, özel idare
lerin yahut valilerin, ödeme durumları güç; 
böyle sıkışık durumlarda palyatif tedbirlerle 
memleketi yürütmek, yönetmek gibi bir duru
ma giriyoruz, bu biriken damlacıklar büyük 
bunalımlar yaratıyor, büyük bunalımların ça
resini bulamaz duruma nahak yere düşüyoruz. 

Şimdi, bu tasarı Komisyonumuza geldiği 
zaman, üzüntüyle beyan edeyim ki, Maliye 
Bakanının tereddütlü olduğunu, bir süre daha 
verilirse incelemenin daha yararlı olacağını; 
Millî Eğitim Bakanının ise çok sıkışık durumda 
olduğunu, aman parayı bulalım da. nasıl olur
sa. olsun, dediği bir atmosfer içerisinde olduğu
nu müşahede ettim ve bu çalışmaları hazırlayan 
İçişleri Bakanının da zannederim temsilcisi da
hi yoktu. Halbuki özel idarelerin; maliyesiyle, 
hattâ yönetimiyle sıkı sıkıya ilgili olan bir hiz
met dalıydı ve bu yıl bütçeye konulmadığından 
dolayı; arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, 
Millî Eğitim Bakanı Bütçe Karma. Komisyonun-

[ da çalışmış, bütçeye koyduramamış, şimdi bu 
ara kanunla 300 milyon liraya yakın bir para 
vereceğiz. 

Bu tür hizmetlerin memlekete ne ölçüde }̂ a-
rarlı olacağını tahmin edemiyorum. Bu, sacle-

| ce kaçanın peşinden kovalama gibi bir şeydir. 
Aslında halk hizmete susamış; dudakları çatla-

ı mış, nereden bir ılık veya soğuk su aksa ora
ya ağzımı tutacak, hangi hükümet bir vaatte 
bulunsa ona yüreğini açan bir halk var; fakat 
biz onların karşılarına böylesine palyatif ted
birlerle çıkmaktayız... Biz, gördüğümüz ihti-

ı yaem doğrultusunda toslamalarımızı ayarlama 
I durumuna düşmüş bulunuyoruz. 

Aslında bugünkü mer'i kanun, Osmanlı İm
paratorluğu zamanında din ve ırk ayrılığı olan 
ve bukünkü Misakı Millî sınırları dışındaki özel 
idarelerin ihtiyaçlarını karşılayan 1913 tarihli 
yasadır. Sonradan yapılan bâzı düzeltmeler 
dahi bu yasayı arzulanan İncimde rayına oturt
mamıştır. 

Şimdi bu kanunda 78 nci maddesinin 9 ncu 
fıkrasını okuyacağım. Buradaki kullanılan ke
limeleri okumakta benim neslim bile zorluk çe
kiyor; halbuki, bunu genç kuşak kullanacak... 
Bunun yerine yeni bir yasa koyamıyoruz; ama 

i geçici tedbirlerle bütçeye bir yandan yama, bir 
yandan sokuşturmalarla gidiyoruz, bir sürü 
çalışmalar da arşivlerde duruyor. Okuyorum: 

İl özel idarelerinin eğitimle ilgili görevleri: 
«Tahsili iptidainin temini için umumî ve leclel-
haee seyyar mekâtbi iptidaiye ve Darülmual-
limini iptidailer ve amele ve fıkaraya mahsus 
gece mektepleri ve liva idareleri tesis ve inşası 
ve bunların Maarifi Umumiye Kanununa tevfi-

! kan idare ve nezareti...» 
Şrmdi değerli arkadaşlar, İdarei Umumiyei 

Yi'lâyat Kanununu iyi ve doğru bir şekle geti-
j remomişiz; 222 sayılı Kanunla birtakım yama-

ılar yapmışız, bir başka şekilde hastaneleri Sağ
lık ve Sosyal Yardmı Bakanlığına devretmişiz, 

! ilkokulların özel idarelere yüklenmiş olan bâzı 
«gü'ovlerini Hazineye vermişiz; hep palyatif 

| tedbirler düşünmüşüz... En sonunda da, bölgc-
j ileı:a: ası dengesizlikleri düzeltmek için Erzu-
ı riVTi'la î-tanbul özel İdaresinin, Yan'la İzmir 
[ Özel İdaresinin dengesi gibi... 
İ ÖMER UCÜZAL (Eskişehir) — Sayın Baş-
I kan, sayın arkadaşımız başka bir tasarı üzerin-
I de konuşuyor gibi geliyor bendenize. 
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B A Ş K A X — Müsaade buyurun efendim. 
SE 'LÂITATTıXBABÜEOĞLU (Devamla) — 

Başka t a s a n değildir. Bu tasarı . Özel idarelerin 
yüklenmiş olduğu bir hizmetin; yani personel 
hizmetinin, okul onarımının, okul yapımının ve 
öğrenciye sosyal yard ımlar ın karşılığı olan 200 
milyon liralık bir bedelin bu yolla genel bütçe
ye aktar ı lması için get ir i 'mij t i r . 

ÖMETl UC.TZAL (Eskişehir) — «ayın Baş, 
k a n . arkadaşımız 2.69 S. Sayılı tasarı üzerinde 
konuşuyor . Halbuki , biz simdi 26d S'ura sayılı 
ta -arıyı görüşmekteyiz. 

BAŞKAN — Evet ötendim. 
Sayın Babüroğlu, l)iz 2G-1 Sıra Sayılı tasa

rıyı görüşüyoruz. 
J S E E Â H A T T İ N BABÜFKMALU (Devanda) 

A t'fedeı siniz 'efendim. 
BÜTÇE VE BEÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI Ar. KALK A T A Y E i r r (INak) — Bir zühul 
a lacak Sayın Başkan. 

•BAŞKAN — Evet efendim, zühul olabilir 
Sayın Babüroğlu. 

S E L Â H A T T l N BAEÜBOÂLU (Devamla) 
•— Efendim, zaten sözüm bitiyordu, ar t ık o ka
nun geldiği zaman süz a lmamak irin sözdrimi 
bi t i reyim. 

Aslında 222 sayılı Kanun';a ilgili tasarı da. 
i lkokullara yardımı öngören ve özel idarelerle 
cok yakuıdan ilgisi bulunan bir tasar ıdır . Ne-
tekim, 222 sayılı Kanunun 78 nci maddesinin 
(h) bendinin doğiştirllmmd İmrusu... 

B A Ş K A N — 200 Sıra Saydı t asanyı görü
şüyoruz, Sayın Babüroğ 'u . 

SELÂTİATTİN B A B Ü R O O L F I Devamla) 
Affedersiniz. 

B A Ş K A N — Sözünüzü bağ 'ayımz lütfen. 
SEIIÂHATTİN BABÜIMAHdk (Devamla) 

222 sayılı Kanunun 73 nci maddesinin (b) ben
dinin değiştirilmesi ayrı bir tasar ıdır . 222 sa
yılı i lköğre t im ve Eği t im Kanununun değişik 
geçici 5 nci maddesinin uygulama süresinin 
uzat ı lması ayrı bir tasar ıd ı r . 

B A Ş K A N — Şimdi onu görüşüyoruz efen
dim. 

S E L Â H A T T İ N BABÜROĞLU (Devamla) 
— Ben 222 sayılı K a n u n u n 78 nci maddesinin 
(b) bendinin değiştirilmesiyle ilgili tasar ı üze
r inde görüşlerimi arz etmiş bulunuyorum. Bu
r a d a özür di leyerek sözlerimi bağlarım. Bu ta-
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sarıyı görüşmeye başladığımız zaman bu ko
nuşmamı özetleyerek beyanda bulunacağımı 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ata lav. buyurun efen
dim. 

SIKIM ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım. getirilen bu yasa ile G Temmuz 1.962 
'tarihli 68 sayılı Kanunun yü rü r lük süresi 10 
yıl daha uzatı lmak islenmektedir . 

Dikka t buyu; uı -omız. 6 Temmuz 1962 tarih
li yasanın yüu i r i ük süresi 10 yıldır. O halde 
1972 -malî yılında bu yasanın yü rü r lük süresi 
bi tmişt i r . 

Şimdi, kanun tekniği yönünden bitmiş bir 
AMenin t "k ra r uzatılması •mümkün değildir. 
Demek ki, 1972 bütçe yılı baş lamadan ünce bu 
kanunun Cumhuriyet Senatosundan çıkması ge
rekirdi ki, sürenin uzatılması mümkün olabil
sin. Şikesi .bitmiştir, kamın yü rü r lük niteliği
ni. kaybetmişt i r . Yüı üöliik niteliğini kaybet
miş, müddet i dolmuş bl-r yasanın, şimdi getiri
len bir kanunla süresinin uzıatıiması istenmek
tedir . Kanun tekniği yönünden ciddî bir ha ta 
ile karşı karşıyayız. Evvelâ bumu ifade edeyim. 

Ni i ık im. Komisyonumuz da metinde. «Ka
nunun uygu'larna sin evi 1071 malî yılında sona 
ermiş bulunmaktadır .» gerçeğini i t iraf etmekte
dir. Yani yasa. g--çe: ligini y i t i rad- t i r . ömrü tü-
'konmiştir. Şimdi yeniden süresi, uzatılamaz. O 
halde, yeni ve doedş'k bir yasa ile gelinmesi ik
tiza ederdi. Çünkü, geçerliği. 1971 madı yılın
da bitmiştir. 

Evvelâ mesdeni:) bu tarafına işaret ettik
ten. sonra, şimdi bunuma temin edibuek isteni
len. maksada geliyomım. Bu maksat şu idi : î'lk-
öğ: enimde ha "Ikın yardımını v^ katkısını sağla
mak ve had km yardımı ve teşvikiyle ilköğreni-
mi sürat le gerçekleştirmek idi. 

Talû Hükümetinin p rogrammın ilköğretim
le ilgili;, biri uzun, biı i kısa iki cümlesini oku
mak zorundayım : 

«Zorunlu öğretim süresinin ileride bütün 
yu rda yayılmasına hazırl ık olacak çok yönlü 
öğretim yapan ve öğrenciyi heım üst okullara, 
hem de çalışma hayat ına hazır layacak sekiz 
y d b k okulların deneme olarak kurulmalar ı için 
gerekli hazır l ıklara hemen başlanacaktır .» 

Uzun olan birinci cümle budur . Kısa olan 
ikinci cümle ise şudur : 
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«İlk ve ortaöğretimde tek kitap düzeni uy
gulanacaktır.» 

Oysa, Anayasanın 50 ne i maddesi ilköğre-
nim için bütün Türk hükümetlerine ve bütün 
siyasî partilere, iktidarda bulundukları sürece 
yerine getirmek, muhalefette bulundukları 
sürece savunmak üzere millî eğitimde şu sorum
lulukları yüklemektedir: 

«Halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağ
lama, Devletin başlıca gelen ödevlerindıendir. 
İlköğrenim kız ve erkek bütün vatandaşlar için 
mecburidir ve Devlet okullarında parasızdır. 
Devlet, maddî imkânlardan, yoksun, başarılı 
öğrencilerin en yüksek öğrenim derecelerine 
kadar çıkmalarım sağlama amacı ile burslar ve 
başka yollarda gerekli yardımları yapar. Dev
let, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı 
olanları topluma yararlı kılacak tedbirler alır. 
Devlet tarih ve kültür değeri olan eserler ve 
sanatların korunmasını sağlar.» 

Anayasa, millî eğitimde fırsat eşitliğini il
ke olarak almıştır. Türkiye'de millî eğitim
de ilköğrenim çağında olan çok sayıdaki yurt 
çocukları bu imkânlardan yoksun bulunmakta
dır. Uzun yıllar geçmesine ve Cumhuriyetin 
50 nci yılını idrak ettiğimiz şu günlerde Türki
ye'de ilkokula kavuşmamış köylerimiz, ilköğ
renim imkânlarından mahrum yavrularımız var
dır ve azımsanaeak sayıda değildir. Ayrıca, 
bu iki yönlü imkânsızlık ve fırsat eşitsizliği 
bölgeler arasın dengesizlik içerisinde de kendi
sini göstermektedir. «Millî eğitim fırsat eşitli
ği» ilkesi, il köğr enimden yükseköğrenime ka
dar her gün fırsat eşitsizliği olarak artmakta
dır. 

Yükseköğrenim, özellikle belli yerlerde 
yoğunlaşmakta, ilköğrenim için bütçelere ko
nan meblâğlar illere, ya nüfus yahut coğrafî 
yüzölçümlerine göre verilmektedir. Örneğin; 
% 95 oranında ilköğrenim e kavuşmuş il'e ilk
öğrenim ihtiyaçları için 5 milyon, 10 milyon li
ra verilip, ilköğrenim konuları halledilmeye 
çalışılırken; Siirt, Bingöl gibi ilköğrenim imkân
ları henüz % 30'a ulaşmamış illerde de aynı 
iölçüler dahilinde imkânlar sağlandığı sürece 
ve millî eğitimde fırsat eşitliğmi sağlamak 
'mümkün değildir. 

Bu yasa şüphesiz ki, özel yardımların orga
nize edilmesini ve bunlardan istifade edilme

sini öngörmektedir. Ancak; ne var ki, Türki
ye'de ciddî bir gelir dağılımı mevcuttur; yani 
varlıklı kimse yardım yapabilir, varlıklı köy 
yardım yapabilir ve köyünü geliştirebilir. İm
kânları olmayan, yoksulluk içinde bulunan böl
geler ve köylerin yardım yapmalarına imkân 
yoktur. O hakle, bir tarafta Devlet kendi 
imkânlarıyla fırsat eşitsizliği içinde bulunan bir 
politikayı uygularken, diğer taraftan kişisel 
gayretleri organize etim ek isteyen bu kanunda 
etki yapabilmek için, maddî imkânları halktan 
isterken, halkın yapacağı bu maddî imkânlar, 
ancak zengin bölgelerde, nispeten refaha ulaş
mış yerlerde olabilir; geri kalmış bölgelerden, 
yoksul kimselerden bu yardımın gelmesi inika
ttı ı yoktur. 

Bütün bunlar, mevcut millî eğitimdeki fır
sat eşitsizliği ve dengesizliğini giderecek nite
likte değildir. G-önül isterdi ki, bu fırsat eşitsiz
liği ve bölgesel dengesizliği giderecek nitelikte 
kanunlar gelse ve onun adına reform dense idi. 

Sayın Talû'nun geçici Hükümetinin «Millî 
Eğitim Eeformu» bölümü içerisinde demin oku
duğum satırlar reform değil, reformun dışın
da, normal eğitim hizmetlerine eğilmiş bir zih
niyetin ifadesidir. 

Şimdi sözlerimi özetleyip, bitireyim. Teknik 
bakımdan bu yasanın yürütülmesi mümkün de
ğildir. Bu yasanın çıkarılması kanun tekniği 
yönünden meşruiyetsizliğe uğramak kaderiyle 
daima başbaşa kalacaktır; ama buma rağmen, 
«Yürütülecektir, yürüteceğim.» deniliyor ise, 
gönül isterdi ki, fırsat eşitliğmi teınıin edecek 
yeni hükümlerle gelebilse idi. Şimdi bu fırsat 
kendiliğinden doğuyor. Bu yasa, bu hukukî 
niteliği ile işlemiyeceğine göre, Millî Eğitim 
Bakanlığı fırsat eşitliğini getirecek «Beform» 
litreliğinde bir tasarıyı Yüce Meclislerin huzuru
na getirsin ve çıkarsın. Yoksa, böyle bir kula
ğından, bir tarafından tutup, hasta, yaralı iş
lemez. Teknik yönden yürütülme imkânı olma
yan yasaları yasama organlarının huzuruna ge-
itirmek marifet değildir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Lûtfi Bilgen buyurun 

efendim. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 
Evvelâ peşinen söyleyeyim ki, hu tasarıya 

müspet oy vereceğim. Çünkü, bu sayede belirli 
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bir para ile daha çok okul yapılabilmekledir. Bu
nun bir müddet daha 'böyle sağlanması de gerek
in ek t ed i iv 

Biraz evvel ilk konuşmayı yapan kıymetli ar
kadaşını İçel'den misal 'verdiler. Aşağı yukarı tah
sis edilen destek sayısının üç katı kada r okul ya
pıldığını söylediler. Bu doğrudur. Biz bu çalış
ma ile ilimizde iftihar ediyoruz. Ancak, bu biraz 
da mecburiyetten oldu. Bundan ö - 6 sene evvel 
yapı lmış 'büyük 'b i r hatanın âdeta cezası oldu. Da
ha evvel İçel'de de. diğer illerde olduğu gibi, ema
net usulü ile valilerin, millî eğitim 'müdürleri
nin şahsî gayretleri, teşkilâtların çalışmaları ile 
köylülerin elbirliği ile okullar yapılagelmekte 
idi. O zaman, nereden e l i is-.' bilmiyorum, bir 
prefabrik okul meselesi ortaya a.îıldı. İçel V a l V 
bunun üzerinde ısrar elti. Sanıyorum o sene 
İçel'e 5 - 6 milyonluk bir tahsisat ilkokul yardı
mı için verilmiş idi. 

(îerekçe "olarak, «Biz bu para ile araba gitme
yen, otomobil gitmeyen, ancak hayvan, sırtında 
malzeme nakli gereken yerlere okul yapacağız 
Bunun için do prefabrik, portatif okullar yap
mamız gerekiyor.» dediler. Mersin'de b i r ilko
kulun 'bahçesine ondan b i r tane eşantiyon ilkokul 
koydular ve bizi de davet ettiler, gitt 'k. Harta 
'komşu vilâyet olarak Adana Milli Eğitim Teşki
lât ını da siz de bakın diye davet ettik1;'. Zamanın 
Adana. Valisi çok sevdiği bir Millî Eğitim Müdür 
Muav in in i -gönder ! ; : onlar beğen;. ' :dber bu is-
'do girmediler, da!1.a çok okul yaptılar. Snnra !an 
tatbikat ına geçildi; dağ başlarında, araba gitme
yen, kamyon gitmeyen, yerlere yapılacak dedik
leri okullar, Erdemli kazasının içerisinde, Tar
sus'un bilmem neresinde, ova .köylerinde ve as
faltın kenarlar ında yapıldı, taş ocaklarının içeri
sinde yapıldı... Meselâ Oüiııar 'm Bereket köyün
de bu prefabriklerden 5 dcrsanelik bir okul 256 
bin l iraya ihale edildi, yapıldı. Halbuki yayla 
olan aynı yerde köylüler 12 dersauelik ortaokulu 
120 bin liraya mal ettiler; Devletin de buna 40 -
50 hin liralık b i r yardımı oldu. O zaman bü tün 
İçel halkı, köylüler, ustalar, muhta r l a r feryat el
tiler, yüzlerce telgraf çekül di: ama Ankara du
var oldu. Ne Başvekilden, ne de Millî Eği t im 
Bakanından hiç bir cevap alınamadı; bir tahkik 
heyeti de gönderilmedi, bu iş durdurulmadı . İşte 
o zaman özel idare ve il bütçesi 'büyük açık ver
di, borçlandı, Şimdi o borçları .ve açıkları kapat
mak için İçel Valiliği, zamanında yapılan b i r iha

le hatasının; ne derecede kimlerin günahkâr ol
duğunu bilmiyorum ama, Türkiye 'nin gerçekle
rine aykırı bir şekilde yapıldığı için belki öbür 
sone de bu şekilde İçel'de emanet usulü ile okul 
yapılmak zorun1 uğu doğacaktır, devam edecek
tir. Ben şahsan b ü t ü n Türkiye'de devamlı olarak 
bu şekilde yapılmasına taraftarım. Şunun için: 
Evvelâ, 'bir Devlet inşaatı nerede yapılıyorsa, o 
mahaldeki mevcut ta'biî malzeme ile yapılmalıdır ; 
taş o oksa taştan yapılmalı, tuğla imali 'mümkün
se tuğladan yapılmalı, 'kerpiç; 'boksa kerpiçten ya
pılmalıdır. Fabrikası İs tanbul 'da veya Malatya ' 
da olan bir prefabrik malzemeyi falan yerdeki 
dağba.şma götürüp okul inşa edeceğiz, bir duvarı 
bozulup arızalandığında tamiri için o köydeki 
taş. toprak vesaire işe yaramıyacak, fabrikasına 
müracat edilerek yeniden malzeme istenecek. . Bu 
durum Türkiye'nin, gerçeklerine aykırı 'bir defa. 

Dalıa iyi kür usul de var ve bâzı yerlerde bu 
•tatbik edilmiştir. Faraza üç dorshanelik bir okul 
yapılacak ve 1 öf) (!(!() lira keşif bedeli vardır. Bu 
paran ın yarısını eğer köylüye teslim edersek, ay
nı binayı daha sağlam olarak yapmaktadır lar . 
Şöyle ki; bu para kalkıp da muhtar ın eline veril
mez elbette: ama âdeta statüasyon usulüyle b i r 
hazırlık yardımı yapılır, temeli inkar, malzemesi 
temin edilir, sağlamlığı kontrol edilirse şöyle olu
yor: Bir köye bir müteahhidin yaptığı inşaat ne 
olursa, olsun, ister sağlık ocağı olsun, ister okul ol
sun. halle ona. sah.ip çıkmamaktadır, benimseme
ni ektedir onu. sanki müteahhit kemlisine ev ya
pıyormuş gibi oluyor, ama. kendileri yapmaya baş
larlarsa: ustası kendisinden, amelesi kendisinden 
olursa, bu daha sağlam, oluyor. Üstelik, bu gibi 
okul inşaatlarını alanlar büyük 'müteahhitler de
ğil. o civarda küçük <;apta birkaç inşaat yapmış 
küçük tasarımlardır. Eğer mahallî malzeme ile 
inşa edilirse, genel bütçeden fakir b i r ilçe için ay
rı lan üç. - bos milyon, lira p a m n m hepsi o ilde, o 
ilçede veya köyde kalacaktır ki, bu da bir ekono
mik yardımdır . 

Arz ettiğim sebeplerden dolayı tekrar belirt
mek istiyorum, bu kanuna müspet oy vereceğim. 
Yalnız Millî Eği l im teşkilâtından istirhamım, 
mümkün mertebe halkla teşkilâtı fazla karşı kar
şıya getirmemek kaydıyle, zorlamadan, belirli b i r 
paray la çok daha fazla iş yapabilmek için ha lk ı 
bu dâvanı^ içerisine katmalarıdır . B u n u n ba
şarılı olduğu yolundaki misalleri hepimiz aşağı 
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yukarı bilmekteyiz, bendeniz misal vermek de is
temiyorum. 

Tekraren bu tasarıya müspet oy vereceğimi 
saygılarımla arz ederim efendini. 

BAŞKAN —• Sayın Komisyon, söz istediniz, 
bir sayın üye var, konuştuktan sonra size söz ve
receğim efendim. 

Buyurunuz Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 

10 yıl evvel meriyete giren bir kanunun müdde
tinin sona ermesi sebebiyle, Devletin ilkokul saha
sında yapacağı hizmetin durmaması için huzuru
nuza bu tasarı gelmiştir. 

Biraz evvel Sayın Ata]ay. bu tasarının görü
şülemeyeceğini, çünkü 68 sayılı Kanuna göre ve
rilmiş olan müddetin daha 1972 yılında bittiğini, 
o yıl içerisinde yenilenmesi gerektiğini belirttiler; 
ama tasarıyı tetkik edersek görüyoruz ki, müd
deti hitama eren kanunun yenilenmesini isteyen 
tasarı 5 . 8. 1971 tarihinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Bu göste
riyor ki, Hükümet kendisine düşen görevi vaktin
de yerine getirmiştir. 

Bizim maksadımız, Türkiye'de okuma çağma 
gelmiş binlerce, yüzbinleree çocuk, biran evvel bu 
sahada Anayasanın getirdiği fırsat eşitliği içeri
sinde hiç olmazsa ilkokul tahsilini ikmal edebil
sin. Bunu yapabilmek için gerekli olan tararı da 
vaktinde intikal ettirilmiş ve huzurunuza bugün 
gelmiş, bugün müzakere edilmektedir, 

Şimdi, Türkiye'de Cumhuriyetin 50 nci yılı 
kutlanırken, «Okuma - yazma imkânına sahip 
olamayan birtakım bölge çocukla i'i vardır.» mese
lesi, gönül isterdi ki, bu tasarının müzakeresi se
bebiyle ele alınmasın. Geçen 50 yılın üzerinde 
durursak; okuma - yazma bilenlerin oranının bu
gün istenilen seviyeye neden gelmediği, neden hâ
lâ 'bir kısım yerlerde okuma - yazma imkânına 
okul yapılmamak suretiyle kavuşturulmayan ço
cukların bulunduğu meselesi ayrı şey, müzakere
sini yaptığımız tasarı ayrı şey olarak görülecek-
tii'. 

Şimdi, hızla ilkokul yapımına imkân sağlamak 
için 68 sayılı Kanunla, 222 sayılı Kanunun ge
çici 5 nci maddesine bir hüküm getirilmiştir. Bu 
nedir?.. Devletin irnkânlarıyle çocuklarını okutma 
arzusunda olan vatandaşlarımızın kendi güçleri 
dâhilinde yapabilecekleri yardımlan bir araya 
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getirip, böylece bir okul yerine iki okul yaptır
manın, 50 çocuk yerine 100 çocuğun okutulması
nın sağlanmasıdır. Bu hükmü ihtiva eden mad
dede 68 sayılı Kanunla 10 yıl uzatılmıştır. Şim
di gelen tasarıda, bunu bir 10 yıl daha uzatalım, 
diyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, hepimizin seçim bölge
lerimizde Türk çocuklarıınn yüzde riiz oranında 
okula kavuşturulduğunu görmek maalesef müm
kün olmadı, olmuyor... Sebebi?... Nüfus artışımız, 
Devletimizin ve milletimizin imkânları ne kadar 
bir araya getirilirse getirilsin, bizi istenilen se
viyeye bir türlü getirememesidir; ama gelen şu ta--
sari; bizi bu hedefe bir an evvel kavuşturmaktan 
ziyade, hedefin yakınlarında bulunma imkânını 
bize sağlamaktadır. Bu tasarının biran evvel ka
nunlaştırılmasında büyük fayda vardır kanaatin
deyim. 

Yalnız, sayın arkadaşım bir hususu zikrettiler; 
«Bu tasarı yararsızdır, hastadır.» buyurdular. 68 
sayılı Kanun da Yüce Heyetinizin huzurundan 
geçerken aynı hükümleri taşıyordu; o zaman bu 
fikirlerini dile getirip düzeltmiş olsalardı, zanne
derim daha büyük fayda sağlamış olurlardı. 

Tasarının lehinde oy kullanacağımı saygıla
rımla arz ederim efendim. 

BAŞKAN —• Sayın Komisyon buyurunuz 
erendim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, çok değerli senatörler; 

Görüşülmekte bulunan kanun tasarısı üzerin
de Sayın Alpaslan, Sayın Babüroğlu, Sayın Ata-
lay, Sayın Bilgen ve Sayın Ucuzal taraflarından 
burada ifade edilen eleştirileri, beyanları Komis
yon adına dikkatle takip etmiş bulunuyorum. 

Bir defa, Komisyon raporumuzda da açıkça 
arz ve beyan ettiğimiz veçhile, getirilmekte bulu
nan bu kanun tasarısıyle üç esaslı nokta üzerin
de durulmuş bulunulmaktadır. Bunlardan birin
cisi; ilköğretim yatırım ve sosyal hizmetlerinin 
gerçekleştirilmesinde zamandan kazanılması. 

İkinci konu, halkın gönüllü katkılarından ya
rarlanmak. 

Üçüncüsü de, bu konudaki çalışmaları daha 
ucuz, verimli ve rasyonel bir şekilde plân hedef 
ve prensiplerine uygun olarak tahakkuk ettir
mek. 

İşte, millî eğitini seferberliğinin yapılmak zo-
runluğunun derinden duyulup hissedildiği bir dö-
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nemde, böyle bir uzatma ve Millî Eğitim Bakan
lığının yatırımlarının millî eğitim alanında ger
çekleştirilmesinde selâhiyet tanınması ve elastiki
yet verilmesi gibi önemli bir mesele ile karşı kar
şıya bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, 5 . 1 . 1961 tariki i vc-
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun ge
çici 5 nci maddesinin değiştirilmedi hakkında bun
dan dalıa önce 29 . 5 . 1961 tarikinde 3CS sayılı 
Kanunla gerçek İhtiyaçlara cevap veren kir de
ğişiklik yapılmış ve tatbikata vazedilmişti. Bunu 
takiben 5 . 1. 1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğ
retim ve Eğitim Kanununu, 29 . 5 . 1931 tarih
li ve 308 -.ayılı Kanunla değiştirilen geçici 5 nci 
'maddesinin tadili hakkında Kanun adı ile 
6 . 7 . 1961 tarihinde 68 sayılı Yasayı yürürlü
ğe koymak suretiyle süreyi 10 yıl 'daha uzatmış 
bulunuyorsunuz. Fakat Türkiye şartları kakımın
dan Beş Yıllık Kalkınma Plân ve hedeflerine uy
gun çalışmaları sarf edilmiş olmasına rağmen, 
Millî Eğitim yatırımları istenilen ölçüde gerçek
leşememiş bulunmaktadır. Bu itibarladır ki, Sa
yın Hükümet sürenin bitim tarihi elan 1971 yılı 
sonunu dikkate alarak, 5 . 8 . 1971 tamir ndo bu 
yasa tasarısını hazırlayarak vaktinde Yüce Par
lâmentoya sunmuş ve fakat Yüce Parla mermonun 
iş hacmi dolayısıyie bu kadar mükaeel vo önemli 
olan lıı tasarı zamanımıza kadar -gekny "e uza
rcı .ş bulunmaktadır. 

Bu itibarla, Sayın Atakvy taıafından teknik 
bakımdan kanunun kabul edilmesinin imkânsızlı
ğı nokta! nazarı ileri sürülmüşle de, Parlâmen
tonun henüz elindeki başka tasarıları ikmal ede
mediği ve yakında genel seçimlere gidileceği ve 
tatil yapacağı dikkate alındığı takdirde, bu kaibîl 
şekle ait bâzı usulü kusurlarım öne sürerek, çek 
önemli bir memleket dâvasının daha fazla gecik-
tirilmesincleki mahzurları Komisyon olarak yük
sek takdir ve tensiplerinize sunmak istiyoruz. Bu, 
önemli bir kusur teşkil etmemektedir. 

Esasen ilköğretim •seferberliğine gecikir s ol
makla beraber, 68 sayılı Yasanın kabulünden son
ra, genel bütçenin her yıl c/c 3Tmün Millî Eğitim 
Bakanlığı yatırımlarına tahsis edümcsl şart ve lâ
zım iken, sadece 1963 yılında 260 milyon Ura Hü
kümet tarafından talep edilmiş, buna 'mukabil 53 
•milyon lira noksanı ile 207 milyon lira verilmiş 
ve bu yoldaki çalışmalar sonucunda Çfc 98 ora
nında yatırımlarda bir gerçekleşme vâki olmuş- j 

tur. Fakat genel bütçedeki giderler toplamının 
c/c 3'ünün ilköğretime tahsis edilmesi ve onun ya
tırımlarına harcanmasını öngören yasa hükümle
ri, yine kabul buyurduğunuz bütçe kanunlarında
ki ertelemeler nedeni ile bir türlü yerine getirile
memiş ve Millî Eğitim Bakanlığı bütçedeki kısın
tılı ödeneklerle karşı karşıya kalmış ve bizzarur 
ilköğretim seferberliğinde vatandaşlarımızın millî 
eğitim aşkına güvenerek ve onların sahavetine, 
yardım duygularına istinat ederek bu program
ları, gittikçe artan oranlarda tahakkuk ettirmek 
imkânlarına kavuşturulmuştur. 

Bu itibarladır ki, bu yasa, tasarısı kanunlaştı
ğı takdirde Millî Eğitim için gerçekten faydalı 
hizmetler yapılmış olacaktır. 

Bir de, Sayın A ta lav tarafından burada böl
geler arasındaki dengesizlik üzerinde, sektörler 
arasındaki dengesizlik üzerinde, fırsat ve imkân 
eşitsizliği gibi umumî konular üzerinde duruldu. 
Şu hususu Millî Eğitim Bakanlığı istatistikleri 
tespit etmiş bulunmaktadır ki, bugün Türkiye'de 
3 898 köyde gerçekten ilkokul mevcut değildir; 
fakat nüfus bakımından bu köylerimizi tetkik ede
cek olursak, 3 898 köyden 1 098 köyün nüfusu 
250'den fazladır. Millî Eğitim Bakanlığının 
kabul etmiş olduğu esas prensiplere göre, bu 1 098 
köyün her birinde 250'den fazla nüfus olduğu 
için, buralarda birer koy okulunun yapılması 
Milil Eğitim Bakanlığı imkânları i'e mümkündür'. 
kakar geriye kalan 2 800 köyün her birisindeki 
nüfus 250'den azdır, bunlar küçük nüfuJu, ulak 
vo tamamen okulsuz olan bu köyler 'de en elveriş
siz, gayrkmüsait yerlerdedir. Buralardaki köyle
rin İrer birisine devletçe okul yapılması gerçek
ten mümkün değildir. Ancak, bu gibi köyler için 
yatılı bölge okulları yapılarak, bunların da bi
rer okula kavuşturulması plânlanmış ve düzen
lenmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh, böyle bir 
anlayış içerisinde meseleyi mütalâa ettiğimiz tak
dirde, getirilmekte bulunan bu yasa tasarısının 
'kanunlaşması halinde, işte bu sorunlar daha kısa 
zamanda çözülecek. Üçüncü B'eş Yıllık Kalkınma 
Planındaki ilköğretim yatırımları, okul sayıları 
vo dershane sayıları gerçekleşmiş olacaktır. 

Bölgeler arasındaki dengesizlik genel bir me
seledir. Hakikaten kolay yerlerde okullar yapıla
bilmiştir, daha elverişsiz olan yerlerde okul yapı
lamamıştır. Buralardaki insanlar gerçekten fa
kirdir; fakat vatandaşların buralardaki katkısı 
belki az olacaktır vevalıut ela hic olmavacaktır. 
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Varlıklı 'Oİan yerlerde katkı artacağından, Dev
letin yatırım imkânlarının Duralara, öncelik ve ive
dilik verilmek suretiyle gerçekleştirilmeği de. Plâ
nın ilkeleri içerisinde ve tatbikatın kolaylıkla yü
rütüleceği konularından bulunmaktadır, Bütün 
hu hususlar dikkate alındığı takdirde, vatandaş
ların yardımlarını ve emanet usulüyle inşaatı da
ha esaslı ve ucuza maletmek gibi pratik kolay
lıkların dikkate alınması suretiyle bu yasanın bir 
an ünce müspet bir şekilde sonuçlandırılarak me
riyete vaz'ında kamu yararı görmekte huluııduğu-
nııızu Komisyon adına burada teyiden arz eder, 
şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunarım. 

Teşekkür ederim. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Grup adı

na söz istiyorum. 

BAŞKAN — 6831 sayılı Orman Kanununu 
değiştiren kanun tasarısı üzerinde oyunu kullan
mayan sayın üye var mı efendim? Yek. Oylama 
işlemi'bitmiştir. 

Sayın Karaman, Grup adına buyurun efen
dim. 

M. B. G. ADIXA SUPHİ KARAMAN (Ta
biî Üye) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun sayın üyeleri; 

Görüşülmekte olan tararı 222 sayılı Kanunun 
68 sayrı Kanunla değiştirilen 5 nci maddesinde
ki sürenin 10 yıl daha uzatılmasını öngören bir 
tasarıdi:'. 

Bu. 222 sayılı Kanunun şümulüne, kapsamına 
girmeden önce, aslında b\ı tasan ile yapılmak 
istenen iş, 222 sayılı Kanunun kendi kapsamı 
içerisinde küçük bir cüzü kapsamaktadır. «Yurt
taşların isteyerek yapaeaîkarı taş, kum, çakı1, ve 
tuğla gibi aynî yardımların, kurumlar ve yardım 
derneklerinc-e yapılacak maddî yardımlarm kabul 
re elde edilmesi, emaneten inşa edilecek okul ya
pım xe onarım işlerinde halk ve gençlerden gönül
lü olarak bedenen çalışacakla "in hizmeti kabul edi
lir.» hükmünü 10 yıl daha uzatıyoruz. 

222 sayılı Kanun, aslında çok geniş, çok şü
mullü ve ciciden Cumhuriyetin başından heri özle
mini duyduğumuz ilk eğitim seferberliğini geniş 
ölçüde bir dinamizme kavuşturan kanundur. Bu 
10 yıl uzatılma süresi bu tasarının eok cüzü bir 
kısmını kapsıyor. Bu kısım üzerinde benden ev
vel konuşan arkadaşlar, ilk eğitime ilişkin fikir
lerini ortaya koydular ve uzun uzun konuşmalar 
oldu, Aslında, tasarının uzun uzun konuşulacak 

bir yömi yok. Ama burada uzun uzun konuşu
lacak 'başka bir nokra var. O ela, 222 sayılı Ka
nun nedir, Türk toplumuna ne getirmiştir; bunun 
tartışılması, bunun konuşulması ve 222 sayılı Ka
nunun çıkarılmasının ideolojisinin, çıkarılması
nın heyecanının 12 yıl senra hiç olmazsa 'bir da
ha yeniden yaşanma sidir. 

Arkadaşlarını, 12 Mart'tan beri bir reformlar 
yasası, bir reformlar orta mı im. girilmiştir. Birçok 
tasarıların ismi, tasarı değil de «Reform» diye 
geliyor Yüce Meclislere ve hiç. reformla ilgili ol
mayan tasarılar «Reform» jsmi altında çıkıyor. 
Böyle bir anlayış içerisinde ben dün görüşmesi 
tamamlanan Orman Kanununda neden bir «Or
man Reformu Kanunu» ismini taşımadığına şah
sen hayret, ettim. Hattâ bu da bir reform olsun 
diyecektim içimden. Halbuki şu iki, üç yıldır 
«Reform» ismi altında çıkarılan hiçbir yasanın 
reformla ilişkisi yoktur. Ama buna 'karşılık, da
ha önceki dönemlerde ismi «Reform» olmayan; fa
kat köklü değişiklikler getiren, Türk toplumunu 
büyük etkisi altına alan reform kanunları çıka
rılmıştır, an m isimleri «Kefem» değildir. 222 sa
yılı Karnın Milli Birlik Komitesi devrinde 5 0-
cak 1961 günü gece çıkarıldı ve Türk toplumuna 
neler getirdiğini, nasıl köklü olarak toplumu et
kisi altına aldığım 'biraz sonra arz edeceğim Ob
jektif kalabilmem için yainm kendi devrimin ka
nununun «Refovu» niteliğini taşıdığını ifade et
meyeceğim: 197u yıl urda çıkarılan finansman ka
nunları bile reform kanunları idi. Objektif kal
mak için söylüyorum: Adalet Partisi ik!idari za
manında, çıkardan finansman kanunları da; 
(Ona, da. söyleyeyim, bâzı gruplara rağmen çıka
rılmıştır.) reform niteliğini taşıyordu; ama ismi 
«Reform» değ'İd i. 

Simdi 222 sayıh Kanuna geliyorum. 222 sa
yılı Kanunda, Cumhuriyetin kurulduğu günden 
itbbaren bütün Türk halkının, bütün Türk aydın
lanılın özlemini duyduğu bir şey vardı. O da 
Türk toplumunda, okur - yazar oranını yükselt
mek, Türk toplumunu tümü ile okur - yazar hale 
getirmekti. Cumhuriyetin kurulduğu günden iki 
yıl. sonra, 1925 yıllarında ilk etefa yapılan bir 
eleştiri halindeki istatistik! bilgilerde, 1925derde 
Türk toplumunun % 89,19'ımun; % 90 demek
tir, okur - yazar olmadığı; yani toplumun % 
10'unun okur - yazar olduğu tespit edilmiştir. 
1925 yıllarında toplumun % 10'u okur - yazar-
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dır, % 90'ı okur - yazar değildir. Cumhuriyet
ten sonra, özellikle 1928 yılında yeni harf dev
rimi ile birlikte, okur - yazar sayısı artmıştır. 
Cumhuriyetin ilk günlerinde hakikaten Kimi
yi Milliye ruhunu taşıyan Türk öğretmeni, Türk 
halkının geniş ölçüde yetiştirilmesine çaba sar-
fetmiştir. Bizim çocukluğumuz devirleri bu ça
balarla geçmiştir. 

Nihayet 1937 ve 1938'lerden itibaren köy 
enstitülerine doğru dönüşen bir davranışla da
ha da hızlandırılmıştır okur - yazar oranı. Ama 
görülmüştür ki 19G0 yılında; 1925 yılından 1960 
yılına kadar 35 yıl içerisinde, Türk toplumun
da okur - yazar olanların oranı % 67 olmuş, 
-clkur - yazar olmayanların oranı % 33'e düşmüş
tür. Yani 35 yıllık bir dönemde okur - yazar ora
nında % 23 bir artış vardır. Demek ki, ilköğ
retim seferberliği gereğince genişletilememiştir. 
Bu 35 yıllık dönemde % 23 artışı eleştirdiğimiz 
zaman görülür ki, bu artışın büyük hızı da 
1940 - 1950 arasında olmuştur. İkinci Cihan Har-

0 

binin, o güç şartları içerisinde geniş ölçüde okul 
yaptırma faaliyeti olmuş ki, bu faaliyet sonra
dan da Türk toplumunda bir siyasî mesele ya
pılmıştır. 

ÖMER, UCUZAL (Eskişehir) — Angarya. 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Evet, için

de bir angarya unsuru da vardır. 1961 Anaya
sasının kaldırıldığı angarye usulü de belki var
dır; ama Türk toplumunun Cumhuriyet döne
minde okur - yazar oranım hızla artırabikliği 
dönem 1940 ve 1950 yıllarında olmuştur. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — 1950 ile 1960... 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Hayır 

1950 ile 1960 değil, 1940 ile 1950. Ben bunu 
kendim söylemiyorum, istatistik! rakamları or
taya koyuyorum. Benim kafanı hep bu belgeler
deki istatistik! bilgilerle doludur. Aksini iddia 
eden çıkar burada dayandığı istatistikleri söy
ler. 

Arkadaşlarım, 1960'da okur - yazar olma
yanların oranı % 67 iken, bugün % 43'e düş
müştür. Bugün de değil, bir yıl evveline ait is
tatistik ; % 43'e düşmüştür. Yani 222 sayılı Ka
nunun meriyete girdiği 11 yıl içerisinde okur -
yazar olmayanların oranında % 24'lük bir sıç
rama olmuştur. Cumhuriyet döneminin 35 yılı 
içerisinde % 22; 1961 yılının 5 Ocağın da çıka
rılan 222 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği ve 

uygulaması yapıldığı 11 yıl içerisinde de c/c 24 
bir artış olmuştur. Belki gene de hepimizi tat
min etmeyen bir sıçramadır, ama bütün Cum
huriyet döneminin 50 yılını kapsıyan süresi dik
kate alınacak olursa, ilköğretimde ve okur - ya
zar nispetinde en büyük aşamanın 222 sayılı 
Kanun sayesinde yapıldığı ortaya çıkmıştır. İş
te reform kanunu budur arkadaşlarım; ama is
mi reform değildir. Türk toplumunu 11 yıldır 
etkisi altına almış çok önemli bir kanundur. 

Bu Kanunun önemli olan hususlarından- bi
risi, Devlet bütçelerinin, Devlet gelirlerinin % 
3'nün her yıl ilköğretim seferberliğine harcan
mak üzere Millî Eğitim Bakanlığının emrine ve
rilmesini öngörüyordu. Ama maalesef 196.1'den 
sonra kurulan bütün Hükümetler İm % 3 ora
nını tamamiyle verememişlerdir; hiçbir Hükü
met verememiştir, daima aşağıda kalmıştır bu 
rakam. Yani yıllık gelirin % 3'ünü ilköğretim 
maksadı ile Millî Eğitim Bakanlığının emrine 
vermek lâzımken ve bu bir kanun hükmü iken, 
maalesef bu 1961den beri hiçbir Hükümet ta
rafından yapılamamıştır. Eğer yapılmış olsa 
idi; 1961 plânlamasına göre 1963'de çıkarılan 
Birinci Beş Yıllık Plânın bütün 10 yıllık süre
yi kapsayan perspektifi içerisinde hesaplanmış
tı- ki, 1974'te Türkiye'de ilkokulu yapılmamış 
köy kalmayacaktı; tabiî nüfusu 250'den aşağı 
olan köyler bunun dışında. Maalesef bütün Hü
kümetler bu görevi yerine getiremedikleri için, 
bu süre içerisinde ilkokul eğitimi tamamlana
mamış, ilköğretim seferberliği ikmal edileme
miştir. Ama bunun sorumluluğu 1961'den sonra 
gelen bütün Hükümetlere aittir. 

Arkadaşlarım, 222 saydı Kanunun 5 Ocak 
1922de kabulünden sonra uygulama dönemine 
givinee. 19G1 yılı içerisinde yapılan okul sayısı, 
1950 - 1960 yılları arasındaki 10 yılda yapılan 
okul sayısından fazla idi. Kakamda bir hataya 
düşmemek için, rakamı vermiyorum. Ama o 
günkü istatistikleri gayet iyi biliyorum, fakat 
gene de bir yanlışlığa düşmüş olabilirini; 10 
yılda 10 bin civarında okul yapılmıştı, bir yılda 
7 bin civarında okul yapılmıştır; yani sayı iti
bariyle fazla değildi; ama kapasitesi itibariyle 
büyük bir kesafet kazanmıştı. 

©ugün 3 900 civarında köyümüzde okul 
yoktur. Sayısını tamı bilemiyorum, 222 sayılı Ka
nunun uygulanmasından beni okul sayısı on-
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(bilileri aşmıştır. Bölge okullarının kurulması da 
bu sayede ayarlanmıştır ve bugün sayıları 40 -
50'yi aşan bölge okulları Türkiye'de yepyeni bir 
•oluşumdur. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir. 66'dır. 

ıSÜPM KARAMAN (Devamla) — Evet, 
QQ civarında olan bölge okulları büyük bir olu
şumdur ve bölge okulları da, işte nüfusu 250'-
den az olan bölgelerdeki çocukların eğitimini 
sağlamak içindir. Çünkü, nüfusu 250'den az 
olan köylerde Mır ilkokul yapmak ve ona bir 
öğretmen tahsis etmek rantaıbl değildir; yani 
Devlet bütçesinin bunu kaldırmasına imkân 
yoktur. Ama sayıları 2 1O0 civarında olan bu 
türlü köyleri de büsbütün okulsuz ve öğretim
den yoksun bırakmamak için bölge okulları sis
temi, yine 1961 devriminin reform ismini ver-
mıediği; ama geliştirdiği ve toplumu etkisi altı
na alan büyük gelişimlerden birisi idi. 

Arkadaşlarım, okur - yazar nispetinin top
lumda artmasının; özellikle ilk öğretimin yapıl
mış olmasının, eğitimden geçirilmiş kişilerin ço
ğaltılmış olmasının toplum kalkınmasında bü
yük katkısı olacağı muhakkaktır ve bundan 
lıiç kimsenin şüphesi yoktur. Biz bunu asker 
olarak, asker ocağında iken de biliyorduk. 
Okur - yazar olmadan gelen kimselerin, bir top 
başında nişancılıkta yetişmesi, bir şoför eğiti
minde yetişmesi, bir telsizin veya bir telefonun 
başındaki davranışı ile. az çok eğitim görmüş 
bir inşamın davranışı arasında çok fark vardır 
ve modern silâh, modern teknik ve modern sa
vaş yetişmiş insan istemektedir. Bu nedenle, 
sosyal hayattan yetişmiş ve sosyal meseleleri 
bilen insanların, ilk öğretimin yaygınlaştırılma
sı hakkındaki düşüncesi ne kadar haklı ise, as
ker ocağından gelmiş kişilerin de bunu hiç ol
mazsa kendi açılarından takdir etmeleri; yal
nız sosyal nedenle değil, kendi açılarından tak
dir etmeleri gavot yerinde idi ve o neden ve bu 
heyecanlarla 222 sayılı Kanunu, 1960daki o kı
sa süre içerisinde yapmıştık. 

Bu tasarı üzerinde fazla konuşmaya ihtiyaç 
yok. 222 sayılı Kanunun öngördüğü % 3'ler 
zamanında ve tamamiyle verilemediği için, ge
cikmiş bulunan uygulamasını bu önümüzdeki 
dönemde de yine az çok bütçelerin yardımı su
retiyle, gecikmiş olsa bile, beş altı yıl içeririn

de bütün bu seferberliğin tamamlanacağına olan 
inancımızı belirtmek isterim. 

Biz, Türk toplumunun kalkınmasının dina
mizmini teşkil eden Atatürkçülüğün ancaik müs
pet yokla eğitimle daha da hız kazanacağı ka
nısı içerisindeyiz. Bu nedenle ilköğretimin da
ha çoğaltıla rak yaygınl aşlırılması lüzumuna 
inanıyoruz. Büyük şehirlerde 1960 öncesinde 
var olan. günde üç tedris sisteminin, işte bu sa
yede ikiye düşürüldüğünü; ama daha önümüz
deki yıllarda bire düşürülmesinin daha faydalı 
olacağına inanıyoruz ve bütün bu çabaların ya
pılması sırasında ilköğretime, millî eğitim poli
tikamıza büyük yardımları bulunan, bütün ilk
okul öğretmenlerine bu kürsüden saygılar su
nar, hepinizi selâmlarım. 

BAŞKAN — 6831 sayılı Onman Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na iki ek madde ile, bir geçici madde eklemine -
sine dair kanun tasarısının oylama- sonucunu su
nuyorum. 

Oy sayısı 120, kabul 109, ret 11. Bu şekli ile 
Yüce Senato kanun tasarısını kabul etmiş bulu
nuyor. 

Sayın Sırrı Atalay, buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — İkinci kez huzu

runuza geldiğim için özür dik 
ısrar etmek zorundayım. 

r:m : hı 

Bilinen bir kimsenin, «Xe yapayım 
dönüvor.» dediği e'ibi. ben de ifad* 

konuda 

ki, dün-
edevim. 

«Ne vanayım bu vasa, yasalık niteliğini yi
tirmiş bir durumdadır.» 

Meekslere yasaların verilmesi, sonuç yönün
den hukuk değeri taşımaz. Önemli olan, belirli 
süreler!e onların çıkmasıdır. Meclislerden çık
tıktan sonra hukukî varlık taşır, yoksa Meclis
lere verilme, onların yasalık niteliğini getirmez. 
Belirli bir müddet içerisinde Meclis Başkanlığı
na verilmiş; ama Meclislerin işi çek, yıllardan 
beri çıkmamış... Bu mazeretler, yasaların yasa 
niteliğinde öne dahi sürülemez. Kendi kusuru
muzu yasa ye i ine gcniıemeyiz, kendi davranış
larımızı yasa kılığına Sokamayız. Bir yasa ile 
belirli bir süre tanınınca, o sürenin bittiği gün, 
o yasanın müddeti dolmuş (ulur ve orada biter. 

En yakın örneğini vereceğim; benim anla
yışımla Maden Yasası; ama üzerinde yazılması 
nedeni ile «Maden Reform Kanunu» ııun görüş
me müddeti dolduğu gün. Cumhuriyet Senato-

410 



O. iSematosu B : 68 

sunda sadece oylaması kalmıştı. Xe yar ki, 
Anayasa diyordu ki, «Cumhuriyet Senatosunda 
yasal ar 90 gün; yani üç ay içerisinde görüşülür. 
Eğer görüşülmez ise, kendiliğinden yasa haline 
gelir.» Adalet Partisi çoğunluğu, ekseriyet ol
madığını ifade- ederek, bunun kendiliğinden ka
nunlaştığını ilân ettiler. Çok şükür ki, değerli 
Cumhurbaşkanımız bu yasayı veto ettiler. Ve
tonun nedenlerinden birisi de, Cumhuriyet Se
natosunda iradenin izhar edilmemesidir. Bunu 
sunun için ifade ediyorum; yasalar, belirli sûre
ler verdiği takdirde, bu belirti süreler hukukî 
nitelik taşır ve bunların hitamından sonra, ar
tık yerine bir irade kaimi mümkün ' değildir." 
Şimdi mazeret ileri sürüyoruz. 

.1971 bütçe yılı ile ömrü bilmiş ve belirli bir 
tarihe kadar yürürlüğü mümkün olan bir yasa, 
iki yıl .önce; yani' müddeti içerisinde Meclise 
verilmiş; ama işimiz çok, biz bunu çıkarmaımı-
sız... Peki, aradan geçen bu iki zamana bu 
hukukî iradeyi nasıl götüreceğiz? 

-Kıymetli arkadaşlarımız hatırlarlar, hâkim
lik stajı yasaya göre iki yıl idi; fakat Türkiye'
nin ihtiyaçlarına göre bir geçici m adıl e ile bir 
yıllık süre tanınıyor idi. Bir yıllık süre dolma
dan önce derhal yeni bir yasa getirilirdi, eğer 
getirilmediği takdirde, hukukî niteliğini yitirir
di. Meclislerde biz şahidolmuşuzdur, bir gün 
kakmış, aman çıkaralım; yoksa bu yasa niteliği
ni kaybedecektir, bir daha çıkamayacaktır.» de-
mişizdir. Gerçekten de Öyledir; hukuk hukuk
tur. Hukuku, mazeretle hukuk niteliğimden bu 
yana getiraneyiz. Biz, belirli bir müddet içeri
sinde işimizin çokluğundan çıkaramadık. O 
halde gelin, çıkmamış bir yasa, hukukî niteli
ğini yitirmiş; ama biz onu görmemezlikten ge
lelim.. Bu. hukukla ilişiği olmayan bir şeydir 
ve ileride herhangi bir yönden, bir müteahhit 
ihtilâfı halinde, aklı ve zihni işleyen bir avukat, 
mahkeme huzurunda hükmü yitirdimiş ve bir 
yasa olduğunu, buna rağmen, iki yıl sonra ih
ya edilmek suretiyle Anayasaya aykırı olarak 
bir müddet uzatılmasından bahisle Anayasaya 
aykırılık iddiasını ileri sürer ve -mahkeme bunu 
Anayasa Mahkemesi önüne götürür ve bir iptal 
kem usu olabilir. Bütün bunlar hukukta müm
kün olan ve varidolan şeyler. 

'Bıir taraftan gönül elbette ki, ister; reform
la. ilgisi olmamasına rağmen, (Bu hükümlerde 
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Sayın Suphi Karaman'la bir noktada ayrılaca
ğız.) gerçekten bundan istifade edilmiştir, ger
çekten yararlı bir kanundur, çıkmasında fay
da vardır; ama Türkiye'nim ilköğretim mesele
sini çöamüş bir kanun da değildir. Demıin de
ğindiğimi; Komisyon sözcüsü şu anda ülkemiz
de 3 898 köyde ilkokul olmadığını ifade ettiler; 
ama ben kendisine heımem salık vereyim; bir 
köy odasına, iki öğretmen tayin ediyoruz, onun 
adı da okuldur ve bu hesaba dahil değildir. Ço
ğunlukla geri kalmış bölgelerde beş sınıfı bir 
dersanede okutuyoruz, onun adı da ilkokuldur 
ve bu hesaplara, bu istatistiklere dahil bulun
maktadır. 

Bunları bir yana bırakalım; ama hukuk üze
rinde durmak zorundayım. Bunun çaresini bu
lalım. Çaresi mazeretle olmaz; yani işimiz çok
tu, bunu getiremedik şeklinde değildir. Benim 
hukuk anlayışım buna bu yönüyle oy vermeye 
müsait' değildir. Yani meşrudyetsizliğe iştirak 
nasıl icbar edeceğiz sayın üyelerdi Belirli bir 
tarihte çıkmamıştır, 5 nci madde artık yürür
lükte değildir. Yürürlükte olmayan bir konuyu 
nasıl uzatacağız? Çünkü, belirli müddet içimde 
Millî Eğitim Bakanlığı görevimi yapmış, süresi 
içerisinde Meclislere sevk etmiş, çıkmamış. Bi
zim kabahatimiz; bunu çıkarmamışız, müddet 
bitmiş. Şimdi, biten bir müddeti biz nasıl ihya 
edeceğiz; «Uzatılmıştır» diyeceğiz... Aradan bir 
yıl geçmiş, düşmüş. Düşmüş bir hükmü şimdi 
cilayır biz uzatacağız» diyeceğiz. Benim aklım 
buna ermiyor, benim hukuk anlayışlım buna 
müsait değ)ildir. Bir taraftan da katkısı olacak, 
çaresini bulalım; ama mazeretle bu mümkün 
değil. 

Ben bunu ifade etmeye açlışti'm. Biz yaşarma 
organıyız, burası lider organıdır; âdil ve maz
but bir devlet nizamı düşünün, orada parlâ-
meıiıtc) olarak «Vaktinde çıkaramadık» derseniz 
binbir tane insanı, binbir hatasından dolayı ne 
tecziye cdebilirsinliz ne ceza. verebilirsiniz, ne 
kusurlu sayabilirsiniz... Öğretim enlik için belir
li bir tarih içinde müracaat ederse tayinini ya
parsınız; ama müddeti geçince tayinini yap
mazsınız". Hukuk düzeni budur. Bu düzemden 
sapıklığı zaman bu Devlet çarkı nasıl işleyecek 
anlayamıyorum. İşimize geldiği zaman âdil ve 
mazbut bir devlet düzeni içerisinde en ufak bir 
müddeti geçirdiği zaman hak içim müracaat 
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edene, «yok müddet geçmiştir» diye hukuka [ doğru gidildiğini beyan ettiler. Hakikaten bak
tığımız zaman çok güzel. 250den az nüfusu 
olan yerlere okul yapmak ekonomik değildir, 
öğretmen göndermek zordur. Bu bakımdan esas 
gaye, bu köylere çevre olan yerlerde bu yatılı 
okulların yapımı esastı. Halbuki öyle midir? İs
tirham ederim; hepiniz Türkiye'yi geziyorsu
nuz, bu yatılı okullar nerelerde yapılmıştır? 
Her.han.gd bir devri söylemiyorum, fakat hangi 
iktidar devresinde olursa olsun politik mülâha
zalarla bunlar bu köylerin çocuklarını okutmak 
için değil, daha ziya.de kazaları imar bakımın
dan güzelleştirecek birer müessese haline geti
rilmiş ve hem de çok lüks birer müessese haline 
getirilmiştir. Bir zamanlar, memlekette Basve-

sahip çıkacaksın; ama sen Devletin lider orga
nı olacak hukukla karşıkarşıya geldiğin zaman, 
«Ben ne yapayım vaktiyle verdini; ama Meclis 
çıkartmadı» binaenaleyh bunu sayalım.» diye
ceksin... Benim anlayışım buna ermiyor. 

.Sayın Ucuz al benim için «Bu kanuna yaralı 
diyor» dedi. Bu sebeple ben yaralı görüyorum, 
hatalı görüyorum, kamun niteliğinde görünüyo
rum. Yani teknik yönünden yaralı görüyorum; 
muhteva yönünden değil. Teknik yönünden ben 
yaralı görüyorum, ve bu sebeple, sadece bu 
yönden dolayı, ne oylamasının vebaline iştirak 
edeceğim, ne oylamasında olumlu oy kullanaea-

sayguar s un avım. 
ÖMER UOUZA.L (Eskişehir) — Tavzihinize 

t:.."-:ekk.ür ederim. 

Sayın Ziya. Ayrım, buyurunuz 

Muhterem 

•BAŞKAN 
efendim. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) 
arkadaşlar; 

ıSayın konuşmacıların irşatları üzerine bâzı 
hususları dile getirmek mecburiyetinde kalaca
ğımı. 

Muhterem senatörler, plânlı devreye geçtiği
miz yıldan sonra İkinci Beş Ahilik Plân burada 
görüşülürken, o zaman İkinci Beş Yıllık Plânın 
son dilimi olan 1972 yılında Türkiye'de okulsuz 
ve öğretmensiz köy bulunmayacağı derpiş edil
mişti. Maksat, kanunları yapmak değil, kanun
ları âdil ölçüler içerisinde tatbik etmektir. Ge
rek Komisyon Başkanı arkadaşımızın izahatı, 
gerek istatisilkî malûmata dayanarak konuşma 
yapan bâzı arkadaşların ifadelerine göre Tür
kiye'nin şartlarını nazarı itibara aldığımız za
man gülüyoruz ki, bunlar tanı tatbik edilemi
yor. 1972 yılını geçtik; fakat bu arada bir 
anormal devre geldi, plânda, aksamalar oldu. 
Arkadaşlarım, dediler ki, «ckur - yazar nispetin
de c/c 2Uiûk bir sıçrama oldu.» Bu sıçrama han
gi döneme isabet ediyor: 1965 - 1970 yılları ara
sına. Demek ki, o zaman kanunlar % 100'ün 
üzerinde bir tatbikat görmüştür, bu devrede 
muvaf'f ak o 1 unmuştur. 

Şimdi, yatılı okulların özelliğinden, iyiliğin
den bahsettiler. İşte, 250 nüfusa kadar olup, 
okul yapma imkânı olmayan köylerde, çocukla
rı okutmak için bu yatılı okulların inşasına 
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kil olan. bir zatın seyahatinde, yine bu yatılı 
okullardaki israf sebebiyle, orada yemek yerme
diğini de gazeteler yazmışlardı. 

Şimdi o halde, hakikaten, biz bu kanunları 
çıkarıyoruz, tatbikatı üzerinde durmuyoruz. 
Buradan çıkardığımız tahsisatları ne yapıyo
ruz? Vilâyetlerini emrine veriyoruz. Vilâyetler 
de bu tevziatı kimler yapıyor? İl genel meclisi 
üyeleri. Valinin başkanlığında toplanıyorlar. 
yapıyorlar. Şimdiye kadarki tatbikat öyle idi. 
Tabiî burada hangi kazaların il genel meclisi 
üyesi, fazla ise, okul sayısını daha ziyade kendi 
taraflarına aktarıyorlar. 

Simidi, Türkiye'nin bölgelerinden değil, de, 
ben kendi vilâyetimizden ölçü olarak bahsede
yim. Öyle ilçelerimiz vardır ki; buralardaki 
okul nispeti % 97'dir. Öyle ilçelerimiz vardır 
ki; okul nispeti % 50'nin çok altındadır. Fakat 
yatılı okullar nerede yapılmıştır? Bu c/c 97 okul 
olan yerlerde yapılmıştır. Şimdi 1973 tedrisat 
yılı başladığı zaman okulu olmayan diğer kaza
lardaki köylerden talebe isteniyor. Arkadaşlar, 
nasıl isteniyor biliyor musunuz? Bir köyden iki 
veyahut da üç kontenjan tanınıyor. Şimdi is
tirham ederim; 200 - 300 nüfuslu olan, ilkokul 
çağında 50 - 60 çocuğu bulunan bir yerden siz 
üç kişiyi seçin... Bunu seçmek kolay mıdır? 
Köylüyü birbirine düşürmek için tam bir ze
min. Bâzı köyler bereket versin akıllı hareket 
ediyorlar ela, bundan sarfınazar ediyorlar. «Na
sıl olsa 50 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti kurulmuş, bize bir imkân tanınmamış; 
hele biraz daha sabredelim» eliyorlar. Fakat ar
kadaşlar, gelin biz sabretmeyelim. Mademki 

http://Her.han.gd
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bu kanımdan çıkartıyoruz, bunların lâyıkıyle ' 
tatbik edilmesi üzeninde duralını. Bu yatılı 
o kulların, bu bölge okullarının yapımına nere
de ihtiyaç varsa, muhakkak oraya götürelim, 
lüksten de kaçınalım. 

Demlini burada bir arakaşunun da ifade etti
ği gibi, bir taraftan bir gözlü odaya 50 - 60 ta
lebeyi doldurup, keçi veya koyun postu üzerin
de tedrisat yapanlara da okul diyoruz; burada 
Kavaklıdere İlkokulu vardır, sırf okul aile bir
liğime senede toplanan paranın miktarı iki yüz 
bin liradır, buradaki okulun bütün sınıflarında 
norma! olarak hoca var, buraya da okul diyo
ruz.... Bu, mümkün değildir bir defa. Mademki 
fırsat eşitliğini sağlamak istiyoruz, bunların 
üzerinde durmamız lâzım. 

1972 yılında ikinci Beş Yıllık Plân görüşü
lürken ben bir misal vermiştim o zaman; kendi 
nahiye imlendi bu misal. O zaman demiştim ki; 
«.Benim nahiyemin 33 köyü vardır, kar, köyde 
ilkokul oksa. beğenirsiniz?» Arkadaşlar o za
man, 20 köyde, 15 köyde, demişlerdi. Ben de 
«Ancak 3 köyde okul vardır» dediğim za-
ırnan hayretler içerisinde kalmışla;dır. Niha
yet, bugün bu nahiyede okul nispeti yedi, seki
ze çıkmıştır. 

Muh dercim arkadaşlar, vatandasın sabrı tü
kenmiştir. Ben ist irimi'n. ediyorum, bunları ar
tırın. 

Diyoruz ki, taşını, kumunu, hazırlasınlar... 
Yol olmayan y.ere na-sil bu imkânları götürece
ğiz beyler? Sağlık ocağı yapmışsın, on senedir 
buna daha yo! yapmamışsın; ama'o sağlık ocak
ları ne hale gelmiştir bugün? Harabe haline gel
miştir; Devlet israfta bulunmuştur, iliç olmaz
sa bunu okul olarak kullan... Hayır, biz bunu 
okul olarak da kullanmıyoruz. 

!l>u bakıımdaıı bu, artık yaraya, merhem de
ğildir ve hakikaten yasanın süresi de hitama 
ermiştir. Bönce bu kanun bir fayda sağlamaya
caktır; biran evvel reform tasarısı getirilsin, 
bunun üzerinde durulsun ve fırsat eşitliğini sağ
layacak; bilhassa ilk eğitimde fırsat eşitliğini 
sağlayacak bu kanun getirilsin ve geri kalmış 
bölgeler de bundan faydalanarak biran evvel 
Anayasanın öngörmüş olduğu fırsat eşitliğin
de n fayda 1 ansınlar. 

(Saygılarımı sunarım, efendim. (M. B. G. sı
ralarından alkışla r) 

BAŞKAN — 5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Kanununun değişik geçıici 
5 nci maddesinin uygulama süresinin on yıl 
uzatılmasına dair kanun tasarısının tümü üze
rindeki müzakereler bilmiştir; maddelere geçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyu
ranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitkıı Kanununun değişik geçici 5 nci madde
sinin uygulama süresinin on yıl uzatılmasına 

dair kanun tasarısı 

Madde 1. -•- 5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Kanununun 6 Temmuz 
1962 gün ve 68 sayılı Kanunla değişik 5 nci 
maddesinde yazılı uygulama, süresi, bitimi tari
hinden itibaren on yıl uzatılmıştır. 

BAŞKAN —• Madde üzerimde süz isteyen var 
mı, efendim? Yok. Maddeyi reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzeninde söz isteyen 
var mı, efendim? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
-ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

iBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
var mı, efendim? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen var mı, 
efendilin? Yoik. Tümünü işari oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarı, kanunlaşmıştır; Ulusumuza hayırlı 
olmasını dilerian. 

4. — 5 . 1 . 1961 tarih \ve 222 sayılı İlköğre
tim ve Eğitim Kanununun 78 nci maddesinin 
(b) fıkrasının değiştirilmesine 'dair kanım tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (M. Meclisi: 1/752; 
C. Senatosu : 1/198) (S. Sayısı : 269) (1) 

(1) 269 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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BAŞKAN — Sayın senatörler; aynı ma.hi- . 
yotte; Gelen Kâğıtlardan gündeme alıııma'Si 
için önerge verilen ve biraz evvel Sayın Sena
tör Rendeci'nin konuşmasıyle de Yüce Senato
nun temayülünün belli olduğu kanun tasarısını 
«Gelen Kâğıtlar» dan gündeme almak için ve
rilen önergeyi takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuz, 5 Ocak 1961 tarih ve 222 

sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun-78 nei 
maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesinle dair 
kanun tasarısının, vilâyetlere 1973 yılı Bütçe
sinden tahsis edilmiş olan ödeneğin biran önce 
yatırıma dönüştürülmesini sağlamak ve perso
nel giderleri için harcanma sim önlemek bakımın
dan, «Gelen Kâğıtlar» dan gündeme alınmasını, 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda is
temde bulunulmalını karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine sayeyle arz olu
nur. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Mehmet Faik Atayurt 

BAŞKAN — 269 sıra sayılı kanun tasarısı
nın Gelen Kâğıtlardan gündeme alınması teklif 
olunmaktadır. 

ıSIKKI ATALAY (Kars) — Söz rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Gündeme almadık, henüz, efen
dim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Gündeme alın
maması içsin. 

••BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Aslında görü

şülmesi niyetindeyim; ama bir husus için konuş
ul Sik istiyorum. 

Sayın Babüroğlu. biraz önce bu yasa üze
rinde görüşecek yerde bir önceki yasa ile bunu 
karıştırmak zorunda kaldı Niçin? Şimdi o ezik
liği, ben yüreğimde hissederek söylüyorum. 
Henüz gündemde mevcut değil. Hangisi görü
şülüyor? Rakamlarla ifade ediliyor, şu sıra sa
yı, bu sıra sayı... Bu sebeple arkadaşlarımız 
Komisyonda görüştükleri konuları bilerek ge
lip burada ifade ediyorlar. 

Ben, Sayın Babüroğlu'nun müşkül mevkide 
kaldığını ifade etmek isteniliyorum, haklı oldu
ğunu ifade- etmek için söz almış bulunuyorum. 

Gündemde mevcut değil, okumak imkânına sa
hip değiliz, okumamışız, «Gelen Kâğıtlar» dan 
alınacak ve görüşülecek... Fakat bir taraftan 
da gerçekten zorunlu bâzı meseleler vardır, gö
rüşülmesi gereklidir. Bunu şunun için tekrar 
ediyorum; Sayın Babüroğlu haklı olarak gö
rüşlerini ifade etmek istemiş; ama işte bu ne
denlerle; yani gelen kâğıtlardan alındığı için 
karıştırmıştır. 

••Bazca ekseriyet bulmayız, dağılırız, bazen 
uzun uzun görüşürüz, bazen gündemde günler
ce kalır ve bazen de gündemde mevcudolmadığı 
halde gelir, görüşmek isteriz ve bu mukadder 

7-rli Uli-ı auınmıar mey elana gelıır. 
Bu bakımdan bunu ifade ediyorum ve Sayın 

Başkandan şu ricada bulunacağım. Komisyo
nun gerekçesinin okunup okunmamasını lütfen 
oylakmasınlar, çünkü yeni dağıtılmaktadır; bu 
hususta lütfen gerekçe okunsun. 

Gündeme alınsın, ben her ne kadar aleyhte 
söz istedimse de, aleyhte oy kullanmayacağım. 
Gündeme alınsın, görüşülsün; ama hiç olmazsa 
gerekçe okunsun, Ü3Teler gerekçeleri bilsin; Sa
yın Babüroğlu'nun hüsnüniyetle buraya gelip 
bir güçlükle karşılanması durumu bir daha mey
dana gelmesin. 

Oradaki güçlüğü ben, Sayın Babüroğlu'nda 
değil işleyen bu mekanizmada görmekteyim. 
Bu sebeple istirham edeceğini, g?rekee okun
sun, hiç olmazsa neleri görüşeceğimizi Yükesk 
Heyet bilmiş olsun. 

Yükscık Heyete duyduğum saygıdan dolayı 
bunu ifade ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ucuza!. 
ÖMER UCUZAL* (Eskişehir) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın At alay da aleyhinde ko

nuştu efendim. Gelen Kâğıtlardan gündeme 
alınması aleyhinde konuşmadılar efendim. Bu
yurun. 

ÖMER UOUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kanım, Sayın Atalay'm ileri sürdüğü Sayın Ba-
büroğiumun durumunu zatıâliırize ikaz eden 
bendeniz oklum. 

Şimdi, verilen önergede «Gelen Kâğıtlar» 
dan gündeme alınması yolunda sıra sayılardan 
bahsediliyor, görüşülecek tasarının ismi ve mev
zuu da zikrediliyor. Sayın arkadaşımız, geldiler 
buraya, önerge oylandıktan sonra konuşmala
rında 263 savılı tasarıyı bir tarafa atarak, 269 
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sayılı tasarı üzerinde konuştular ve konuşma
larının bir noktasında bendeniz zatıâlinizi bu 
hususta uyarmaya mecbur oldum. 

Aslında, gelen kâğıtlardan gündeme aîın-
maıSi, görüşülmesi mevzuu yıllardan beri tea
mül haline gelmiş bir meseledir. «Mutlak suret
te açıklama yapılsın, bütün üyeler uyarılsun» 
deniyor. Zaten elimizdeki raporda bu hususlar 
belirtilmiş, onu okuduğumuz zaman meseleye 
de muttali oluyoruz. 

(Kamımın, görüşülmesinde cidden bir zaruret 
var; 18 bin küsur memur ve müstahdem asgarî 
yedi aydan beri maaş alamama gibi bir durum
la karşıkarşıya kalmışlardır. Bunları bu sıkın
tıdan kurtarmak için önerge veren arkadaşla
rımız meselenin görüşülmesini istemişlerdir. 
Bendeniz de görüşülmesi taraftarıyım. 

S ay gı 1 ar sun a r mı. 
BAŞKAN — 5 . i . 1.96L tarih ve 222 sayılı 

İlköğretim ve Eğitim Kanununun 78 nci mad
desinin (b) fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun tasarısının gelen kâğıtlardan gündeme 
alınması teklif edilmektedir. 

Teklifi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle ve gündemdeki diğer 
maddelere taıkdimen görüşülmesi teklifi vardır; 
okutup .oylarınıza arz edeceğim. 

(Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı Mehmet 
Faik Atayurtmn önergesi tekrar okundu.) 

•BAŞKAN — Öncelik ve ivedilik teklifini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul, edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

•Komisyon raporunun okunması veya okun
maması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Okunmasını isteyenler işaret buyursunlar... 
Okunmasını islemeyenler... Okunmayacaktır 
efendim. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üyelere söz 
vereceğim. Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
var mı? Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun 78 nci maddesinin (b) fık

rasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Kanununun 78 nci mad-

23 , 5 . 1973 O : 1 

I desinin (b) fıikrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

3.1adde 78. — b) Küçük onarımlar, okulla
rın genel giderleri, yoksul öğrencilere parasız 
cdarak verilecek okul kitapları ve ders levazı
mı bedeli, öğrencilerin yiyecek, giyecek nok
sanlarının telâfisi, esaslı hastalıklarının tedavi
si, pansiyonlu ilkokulların ve tamamlayıcı kurs
ların ve sınıfların masrafları gibi her türlü gi
derlerine sarf olunur. 

Ancak, ilköğretim müdürlükleri, ilkokullar, 
il halik eğitimi başkanlıkları ile ilçe halk eği
tim merkez müdürlüklerinde çalışan genel ve 

I yardımcı hizmetler sınıfına dahil personelin ve 
! bu kurumlar için gerekli bölge doktorları, sağ-
j lık memuru, hemşire, yapı işlerinde çalışan tek-
| ııik elemanların aylıkları ve her türlü özlük gı-
i derleri genel bütçeden ödenir. 

BAŞKAX — i nci madde üzerinde söz iste-
i yen sayın üye? Yok. Maddeyi muhtevası ile be-
j raber oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
1 Kıbui etmeyenler... Kabul, edilmiştir. 
| Madde 2. — Bu kanun 1 . 3 . 1973 tarihin-
| ele yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• 2 nci madde üzerinde söz iste-
I yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
\ ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
j Kabul edilmiştir. 
İ Madde .3. — Bu kanunu Millî Eğitim ve Ma-
| liye bakanları yürütür. 

I BAŞKAN —• 3 ncü madde üzerinde söz iste-
i ven savın üve ? Yok. Maddeyi ovlarınıza arz 
! ediyorum. Kabul edenler... Kabul eitmeyenler.;. 
j Kabul edilmiştir. 
] Tümü üzerinde süz isteyen sayın üye var 
| mı efendim? Sayın Sırrı Atalay, lehinde mi, 
! aleyhinde mi efendim? 
I SİRKİ ATALAY (Kars) — Aleyhinde efen-
! dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz, aleyhinde. 
| SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
j muhterem arkadaşlar; 

Tasarı şimdi elimize geçmiş bulunmaktadır 
ve gelen kâğıtlardan gündeme alınmıştır. Nele
ri kapsadığını okumaya fırsat daıhi bulamadık. 
Ne tümü üzerinde konuşmak cüretini kendim-

! de bulabildim, ne maddeleri üzerinde görüşmek 
| cüretini kendimde bulabildim, çünkü, tetkik im-
' kânını bulamadım. Evvelâ kendime karşı say-
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gılı olmak zorundayım, önemli olan, insanların 
kendine karşı saygı duyabilmeieridir. Kendime 
karşı duyacağını saygı, bilerek konuşmaktır ve 
bir bilgiye sahibolarak bir şeyler ifade edebil
mektir. Tasarı şimdi elimize geçti, gelen kâğıt
lardan gündeme alındı, okuma fırsatını dahi 
tanı bulamadık. 

(Bu sebeple, neleri kapsamaktadır, bünyesin
de neler getirmektedir; ne ezbere bir hüküm ve-
reibilirim, ne de ezbere konuşabilirim. Bu sebep
le hiçbir oylamaya katılmadım ve sonunda da 
bu nedenlerle oy vermeyeceğini ve bu nedenler
le aleyhinde bulunuyorum. Belki çok yararlı" 
hükümler vardır, belki gerçekten faydalıdır; 
ama ezbere «Yararlıdır» gözükapalı. «Faydalı
dır» dersem ben, geride bıraktığını 24 yıllık po
litik Jıayatıma da saygısızlık ederim. Bu neden
lerle oy kullanmayacağım bir hususun aleyhin
de bunun için konuşuyorum. Ümidederiz ki, 
bundan böyle yasalar görüşülürken rahat bir 
şekilde izleyebilme imkânını bulalım. 

•Saygılar sunarım. 
BAŞKAY — Kanun tasarısının aleyhinde 

konuşuldu. 
Lehinde konuşacak sayın üye? Yok. 
Şimdi kanım tasarısının tümünü oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Ulusumuza hayırlı olmasını dilerim. 

5. '— Devlet Kitapları 31 üt eda v il Sermayesi 
hakkındaki 2133 sayılı Kanunun 2'nci •maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan 7380 saydı Kanu
nun 1 nci •maddesinin değiştirilmesi re geçici bir 
madde eklenmesine îdeıir kanun tasarısının- 31 ili et 
3Ieclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Seneıtosu 3011.1. Eğitim ve Bütçe re Plân komis
yonları raporları -(31 ili et Jleclisi 1/249; Cumhu
riyet Seneıtosu 1/195) (S. Sayısı : 26z) (1) 

BAŞKAY — Yine Millî Eğitim Bakanlığı 
canıiasıyle alâkalı bulunan ve gündemimizde 
262 S. Sayısını almış olan kanun tasarısının 
takdimen ve ivedilikle görüşülmesi teklifi var
dır; okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yay ine vie rinin sayısını her ilde çoğaltmak; 

3 yıldan beri 7 milyon çocuğa bedava verilen 

(1) 262 S. sayılı hasmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

ders kitaplarının basımına devamı etmek; Batı 
Almanya, Kıbrıs, Holanda ve Kerkük'te Türk 
çocuklarının okuyacakları kitapları satan ya
yınevleri açmak maksadıyle hazırlanan «Devlet 
Kitapları Mütedavil Sermayesi hakkındaki 2133 
sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair 7380 sayılı Kanunun değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı» ııııı diğer bütün işlere 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ederini. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

BAŞKA Öncelik ve ivedilik teklifini ov-
larmıza arz ediyorum. Kabul edenler, 
etmevenıe 

Kabul 

VOiVUSVOl 

Kabul edilmiştir. 
ı raporunun okunup okunmaması

nı oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını iste
yenler... istemeyenler... Okunmayacaktır. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var 
mı? Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Devlet Kitapları Mütedavil Serinayı hakkın
daki 2133 sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair olan 7380 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve geçici 

bir madde eıkie ninesin e dair kanun tasarısı 
Madde 1. —• Devlet Kitapları Mütedavil 

Sermayesi hakkındaki 2133 sayılı Kanunun 2 
nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 7380 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıda yazılı 
olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesinin 
l i r yıl içindeki yayın faaliyeti bir bütün ola
rak hesabedilir. Sermaye toplamı, 50 (elli) mil
yon liraya baliğ oluncaya kadar her yıl sonun
da elde edilecek kârlar1 sermayeye eklenir. Ba
kanlar Kuruiu lüzumu halinde bu mütedavil 
sermayeyi 99 (Doksandokuz) milyon liraya çı
karabilir. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici Madde 1. — Bu kanun hükmü Dev
let Kitapları Mütedavil Sermayesinin 1968 ma
lî yılı başından itibaren devam edegelmekte 
olan muamelelerine de şâmildir. 

— m 



O. Igenatosu 63 23 . 5 . 1973 O : 1 

BAiŞiKAN — • Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
>um. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarikinde yü
rürlüğe «irer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
'ed'lmisiidr. 

-Maddi Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğilirim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kakül edenler... Kakül etmeyenler... Ka
bul cdilmişîıir. 

Tasarının, tümü üzeninde söz almak isteyen 
var mı e-fendim? Olmadığına göre. tasarının 
tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kakül etmeyenler... Kabul edilmiştir. Ulu
sumuza hayırlı olmasını dilerim. 

2. — Yem kanunu tasarısının Millet Meclisin
ce kedruj. olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Tarım, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân 
l;omis<>o)darından 5"er üye ahuma!; suretiyle ku
ndan ('eeici Komisyon raporu (Mîllet Meclisi : 
1/626; Cumhuriyet Senalosu : 1/190) (S, Sayı
sı : 211) Jl) 

BAŞKAN Savın senatörler, gündemimiz
de komisyon!ard.au çıkış ve gündeme giriş sıra
sına gorc yer almış olan, hepsinde de öncelik 
ve ivedilik teklifi bulunan kanun tasarı ve tek
liflerinin müzakeresine, gündeme giriş sırası
na göre geçiyoruz. 

Yom kanunu tasarısının Millet 
kabul olunan metni. 

M; Ciisınee 

RİFAT ÖZTÜIÎKCİNE (istanbul' Sis 

Başkan, 506 S. Sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nu var. 

BAŞKAN" — Efendim, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanunu var, ondan evvel gündeme gi
riş sırasına göre Yem Kanunu var. Yüce Sena
to konuya hakimdir, oylarıyle istikamet verir
ler, oylayacağız kabul edilir öyle olur, kabul 
edilmez, Yüce Senatonun arzu ettiği gibi olur. 

(1) 241 
na eklidir. 

S Saydı hasma yazı tutanağın sonu 

RİFAT ÖZTÜBKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, önerge üzerinde konuşurken sayın ha
tip 506 say illi Kanundan da bahsetti; zaten 2 
maddelik bir kanun. 

BAŞKAN — Bir takdim tehir imkânımız 
yu'i ki. Saym Öztürkeine. 

Önergeyi okutuyorum efendim. Hükümet 
xe Komisyon yerlerini alsınlar. 

Cumhuriyet İSenatosu Başkanlığına 
Gündemin birinci defa görüşülmesi yapıla

cak işler meyanmda bulunan 1/190 esas ve 241 
Sıra Sayılı Yem kanunu tasarısının kanunlaş
ması. son zamanlarda imal ve piyasaya arzı bü
yük ölçüde artmış bulunan fabrikasyon mahsu
lü yt.nıkrm imaf, sürüm ve kont rollerini sağla
yacağından, müstaceliyetine binaen gündcmıde-
<ki bütün islere takdimen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ahm.et Nusret Tuna 
Tarım Bakam 

BAŞKAN — Öncelik ve ivedilik teklifini 
oylarınıza arz ediyorum kaimi edenler... Kabul 
etmeyenler... Kakül edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını 
oylarınıza arz edeceğim, okunmasını arzu eden
ler... Okunmamasını arzu edenler... Okunmaya
caktır efendim. 

Tasarının tümü üzerinde konuşmak isteyen 
•sayın üyeye söz, vereceğim. Sayın Sırrı Ataılay, 
buyurunuz efendim. 

STERİ ATAEAY (Kars) — Yem kanunu ta
sarısı. üzerinde görüşlerimi kısaca arz etmeye 
çalışacağım. Geçici Komisyonda görüşüldüğü sı
rada da bâzı endişelerimizi izhar etmiştim, yük
sek huzurunuzda bunları ifade ile yetineceğim. 

Gerçekten bugüne değin ülkemizde yem ile 
ilgili bir mevzuat mevcut değildi. Hayvan zabı
ta sı yi a ilgili, hayvan sağlığıyla ilgili mevzua
tın dışında, hayvan yenileriyle ilgili derii top
lu bir mevzuat ilk defa gelmektedir. Bu yönü 
ile hiç şüphesiz ki, faydalı bir yasa olacaktır. 
Ancak, bunu kâfi görmek mümkün değildir. 
Türkiye'de hayvancılığın kallkmabilmesi, hay
vancılığın geliştirilebilmesi, özellikle nüfusun 
•büyük bir kısmı tarımda olan bir ülkede, tarım
da çalışan faal nüfusun büyük bir kısmının ka
derinin hayvancılığa bağlı olması gözönünde 
tutulursa, hayvancılık için diğer konular kül 
halinde ele alınmadığı sürece, sadece yem ko-
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nusunu getirmekle meselenin çözüme götürül
mesi mümkün değildir. 

Bugün biz, Türkiye'de ortalama bir inekten 
5O0 kilo süt almaktayız, dünya ortalaması çok
tan 3 tonu geçmiştir. Hayvan sıkleti Türkiye 
ortalaması için çeşitli rakamlar ifade .edilmek
tedir. Bu rapordaki ifade ne nispette, hangi is
tatistiklerden alınmıştır, bilmiyorum, bâzı ra
kamlara göre 100 kilodur, bâzılarına göre 
120'dir; dünya rakamları ise bunun çok üstün
dedir. Bir insanın bir günlük protein ihtiyacı 
dünya normJlarıncla mevcuttur; ama Türkiye is
tatistikleri ise çeşitlidir. Hangisini isterseniz 
kendi görüş açısından değerlendirebilirsiniz, 
ama bir şey gerçekten ki; yoksul geniş bir 
kitle Türkiye'de çok kötü bir beslenme şartı 
içerisindedir. Nüfusun c/c TC'inden çoğu tarım
da bulunan ülkemizde, hayvancılıkla uğraşan 
bölgelerde bile protein gıdasını alan köjdümün 
çok az olduğunu ifade etmek zorunruğu vardır. 
Et, normal ve medenî insan için bugün artık 
olağan gıda halindedir. Eti, bayramdan bay
rama. yahut bir hastalıkta köylünün ifadesiyle 
«•bıçak yetişmedi»1 tâbir edilen şekilde ancak gö
rebilen ve yiyebiılen insanların Türkiye'de mev
cut olduğunu belki bilenlerin sayısı azdır, ama 
Türkiye'nin gerçeği budur. Bayramdan havra
ma köy evine et girebilen geniş bir yoksul kit
lesi Türkiye'de mevcuttur. 

Yağ, tek gıdasıdır. Yağ, Türk köylüsünün 
büyük bir kesiminde katıktır, gıdadır ve bütün 
yemeklerin tek listesini teşkil eder, Et ise bu 
derecede az bulunur. Bıı yö,v^^e Türkiye'nin 
bir gerçeği dile getirilmektedir. Bu raporda da 
kısmen ilişibnektedir; proteinli- gıda sayılan et, 
Türkiye'de az tüketilmektedir, ama bu az tüke
tilme ifadesinin arkasında yatan bir ayrı ger
çek de var ki, o da şudur : Büyük bir nüfus 
kitlesi eti çok az yemektedir. 

Yem Kanunu ile hayvancılığın bir yönü ele 
alınmakta ve böylelikle yem fabrikalarının imâl 
edecekleri yeme muayyen nispette katacağı mad
deler tespit edilmekte, muayyen şekiller getiril
mektedir. 

Benim bir endişem vardır, bunu ifade edece
ğim. Burada yemin imalinde belli standart içe
risinde, belli miktarlarda maddelerin yer alması 
zorunluğu görülmektedir. Oysa, hayvancılıkta 
gelişmiş ülkelerde ambalaj ve muhtevasına bir 

zorunluk konur ve ambalaja yazılı maddeler ve 
miktarları ne ise yemin içerisinde o vardır ve 
bunlar çeşitli bedellerle ifade edilmektedir. 

Şimdi, getirilen Yem Kanununda çok ideal 
ve gelişmiş ülkelerdeki gıda standardına göre ye
min içine belirli miktarların katılması istenmek
tedir. 

Türkiye'de böyle bir durumda yem fiyatları 
süratle yükselecektir ve belli bir standardın üs
tüne çıkacaktır. Ben hayvan yetiştiricisi olarak 
beynelmilel ölçüler içerisinde şu, şu, şu madde
lerden muhtevi ve fiyatı şu kadar lirayı bulacak 
bir yemi almak zorunluğunu hissetmem de, fa
lanca yem fabrikası yemin içine bu maddelerden 
bâzılarını koyar, ama o husus ambalaja bakınca 
açıkça bilinir ve ona göre fiyat konmuştur, ben 
hayvanıma onu yediririm. 

Şimdi, bu kanunda yeme belirli miktarlarda. 
belirli maddelerin katılması zorunluğu getirili
yor, bunlar yerine getirilmediği takdirde ceza 
hüküm] eri gösteriliyor. 

Bir ticarî ahlâk zorunluğu ile ambalaj üzeri
ne yemin niteliği belirli olacaktır, ama maliyeti 
belli olmayacaktır... Dolayısıyle hayvancılık ya
panların ucuz yemi seçme imkânı mevcut olma
yacaktır. Özellikle Türk köylüsü için bu husus 
büyük bir güçlük olacaktır. Çünkü, medenî ve 
gelişmiş ülkelerin hayvan yemi sanaayindeki öl
çüleri içerisinde yem imal edildiği takdirde, 
haklı olarak fiyatlar çok yüksek olacaktır ve do
layı sı yi e köylü bunu alamayacaktır. 

Ben hayvancılıkla uğraşan bir kimse olarak 
içerisinde şu, şu, şu nispetlerde, şu, şu, şu mad
deler bulunan bir yemi havvanma vermeyece
ğim de, içerisinde bu maddelerin nispeti daha 
az olan bir yemi vereceğim. Çünkü, ambalajı üze
rine bakacağım, «Nispetler şudur, fiyatı budur.» 
diyeceğim, keseme uygun olanını alacağım. 

Yani, ambalaj üzerinde kalitesi ve fiyatı 
belli olacaktır. Ama bu kanunla zorunlu hüküm
ler getiriliyor ve «Belirli miktarlar katılacak
tır.» deniliyor. Bu suretle hayvancılıkla uğra
şan, maddî imkânları sınırlı ve kalkınma zorun
da bulunan kimseleri yeni külfetlere karşı kar
şıya getiriyoruz. 

Kanunun bünyesi içerisindeki bu güçlüğü 
ifade ederken, yasa içerisinde bulunmayan hu
suslara da değinmek istiyorum. Bunlardan biri
si de, yem için önemli olan bâzı maddelerin çok 
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rahatlıkla ve ucuz fiyatlarla ihracına devam 
edilmiş olması keyfiyetidir. 

Gönül isterdi ki, bu yasa içerisinde, Türkiye 
hayvancılığının gelişmesinde önemli bir faktör 
olan hayvan yemi için temel maddeler arasında 
bulunan hususlardan ancak hangilerinin, Tarım 
Bakanlığının müsaadesi alındıktan sonra ihraç 
edilemeyeceği ve hangilerinin ihraç edilemeyece
ği ve bu ihracat keyfiyetinin belirli zamanlar
da yapılacağı hususu yer almış olsaydı. 

Diğer bir husus da, yem fiyatlarının ucuz ol
ması hususundaki hükümlerin tasarıda yer atma
masıdır. 

Ben kanun tekniği üzerinde çok dururum; 
ama bana bu sefer derleri ki, «Bu yem kanunu
dur, bunun içerisinde fiyat hükümlerini getir
mek biraz güçtür.» 

Ben de derim ki, kanun tekniği üzerinde bu 
kadar hassasiyet göstermeyen bir Meclisin, bu 
çok önemli bir konuda kanun tekniğine biraz da 
uygun olan, ama salt hukuk açısından ele aldı
ğımız takdirde, pek de uygun olmayan, fakat 
çok müsamahakâr olan ve bu hususta hiç de kılı 
kırk yarmayan Meclislerimizden rahatlıkla geçen 
hükümler olabilirdi. 

Yem fiyatlarının, normal olarak bir kilo sü
tün maliyetinin yarısından az olması gerekir. 

Hayvancılık konularını Holanda'da, Belçika'
da ve İtalya'da incelediğim zaman, çiftliklerde 
ve süt üreten yerlerde bunu gördüm. Oralarda 
yem fiyatı bir kilo sütün maliyetinin yarısından 
azdır ve oralarda hayvancılık bu suretle geliş
miştir. 

Yem fiyatı, mutlak surette elde edilen bir 
kilo sütün maliyet fiyatının % 50'siııin altında 
olmalıdır. % 50'nin üstünde olduğu takdirde 
rantabl olmaz ve o ülkede hayvancılığın geliş
mesine imkân olmaz. 

Türkiye'de hayvancılık bölgelerinde ilkel 
şartlarda bir büyük baş hayvanı kıştan yaza çı
karmak için bir ton kuru ota ihtiyaç vardır. 
Bu husus hayvancılığın ileri olduğu ülkeler için 
değildir. Bizim belki bin yıldan beri. belki 2 bin 
yıldan beri uyguladığımız, hattâ insanın ilk de
fa hayvanı sağmasından bugüne kadar uygula
dığımız kıstastır. Kışın süresi altı ayı bulan böl
gelerde bir büyük baş hayvanı yaza çıkarabil
mek için bir ton kuru ota veya sarmana ihtiyaç 
vardır. Bunun değeri ise yıldan yıla değişmek

tedir; kilosu bazen 40 kuruştur, bazen 60 kuruş
tur, bazen de 100 kuruştur. Ortalama olarak 70 
kuruş olduğunu kabul ettiğimiz zaman, bir tonu
nun fiyatı 700 lira eder. Bir büyük baş hayvanı 
kıştan yaza sadece sağ olarak çıkarabilmek için 
bir ton ota 700 lira verilir. Bir inekten alabile
ceğimiz ortalama süt verimi ise 500 kilodur ve 
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunun Kars'ta bu
gün sütün resmen alış fiyatı ortalama olarak 
120 kuruş civarındadır. 500 kilo süt 120 kuruş
tan 600 lira getirmektedir ki, bir ton otun bile 
karşılığı değildir. 

Hayvancılığın kalkınması işte buradadır. 
Kalkınma diyoruz ve edebiyatını yapıyoruz. Baş
ka geçim vasıtası olmayan ve kaderi hayvancı
lığa bağlı olan bir ortam içinde köylünün bir 
hayvandan elde ettiği süt miktarı 500 kilo, bun
dan elde ettiği gelir 600 lira; fakat sadece yem 
olarak kuru ota verdiği para 700 lira,. Bütün 
eziyeti çekecek, masraf yapacak, karşılığında el
de edeceği, gelir sıfır. Bu vatandaş nasıl kal
kınacak; iki yakası nasıl bir araya gelebilecek? 

Şimdi, o vatandaşa diyeceğiz ki, «Sen, Yeım 
Kanununa göre hazırlanan yemlerden alabile
ceksin, ama bunların fiyatını şimdiden tespit 
etmek müşkül olacaktır.» 

Hayvanı sadece ot ile beslemek 700 liraya 
mümkün olduğuna göre, çeşitli maddelerin ka
tılacağı ve bunların birçoğunun da Türkiye'den 
ihracı yapılan maddeler olduğu nazara alınırsa, 
bunlardan yapılacak yemin kilo fiyatının bir 
liradan aşağı olmasına imkân yoktur. Bunu kuş
kusuz olarak söylemek gerekir. Bu demektir ki, 
süt fiyatı ile yem fiyatı aynı olacaktır. Bu du
rum karşısında üretici kitlenin kalkınmasını 
nasıl sağlayabileceğiz1? 

Yem Kanunu içerisinde bununla ilgili hüküm
leri bulmak mümkün değildir, ama Türkiye'nin 
şartları bugün bundan ibarettir. 

Gerçekleri ifade etmek gerekirse; bu du
rum karşısında gerçi bu kanun bâzı iyi hüküm
ler getirmektedir. Kontrollar yapılacaktır, ka
rıştırılmış yem imali önlenecektir. Ama yem 
hangi ölçülerde olacaktır? Danimarka'nın ölçü
sünde olacaktır; fakat Türk köylüsünün takati
ni, hayvancılıkla uğraşan insanın takatini da o 
seviyeye getirebilecek miyiz, o raddeye getire
bilecek miyiz? Önemli olan o. Şimdi ben yetkili
lerden bunu rica ediyorum, bu imkânı sağlaya-
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bilecek miyiz? Türk köylüsü, hayvancılıkla uğ
raşan o yoksul insanlar bu katkısı önemli olan 
ve çeşitli unsurlar katılacak yemleri tedarik ede
bilecekler, alabilecekler midir? Yoksa daha faz
la güçlüklerle karşı karşıya gelecekler midir, 
bu yemi alabilmek için kredi imkânlarından 
faydalanabilecekler midir ? 

Daha canlı örnekler yermeli mümkündür; 
Erzurum Yem Fabrikasından sanayi yemi almak 
isteyen köylü müracaat eder, kendisine, eğer 
gayrimenkul ipoteği veyahut banka mektubu 
verdiği takdirde ancak vadeli yem albüme im
kânı tanınır. Zaten banka ile ilişiği olsa, za
ten gayrimenkulu olsa Türk köylüsü hayvan
cılığı kendisi kalkmdırahilir. Gayrîmenkuiün 
olacak, yahut bankada itibarın olacak, bunu gö
türebileceksin .ancak Yem sanayimden yem te
darik edebileceksin... 

Türkiye'de kredi dağılışı yürekler acısıdır. 
Türkiye'de tarımda çalışan nüfus ile sanayide 
çalışan veyahut ticarî sahada çalışan nüfusu al
dığımız takdirde, nüfusun % 70'i tarımda çalı
şır. Türkiye'de kredi hacmi içerisinde tarımda 
çalışanların aldığı kredi % 24'ün altındadır. 
% 70 tarımda çalışır, ama Türkiye kredi hacmi
nin % 24'ünün altında kredi alır; fakat bunda 
da büyük ve çarpıcı gerçekler vardır. Büyük 
kredileri; 500 binin, 1 milyonun üstünde kredi 
alanların oranı ile 74 lira 50 kuruş tarım saha
sında Ziraat Bankasından kredi alanların. Dev
let Plânlama Teşkilâtı tarafından hazırlanan 
istatistiklerdeki yürekler acısı tablosu ise ibret 
vericidir. 

Tarımda ve özellikle hayvancılıkta çalışan 
nüfusun büyük bir kısmı ziraî kredilerden çe
rez payı almaktadır. 300 - 400 lira kredi almak
tadır; ama öbür taraftan binlerce ve milyonlar
ca lira tarımda kredi alanlar vardır, bunların 
canlı örneklerini vermek mümkündür. 

Busya'ya canlı hayvan ihraç edebilmek için 
manifaturacı, Ziraat Bankasından 800 bin lira 
krediyi rahatlıkla almaktadır; ama üretici köylü 
300 lira krediyi bin güçlük ile alabilmektedir. 
Bunlar hiç kimsenin inkâr edemeyeceği, karşı 
gele mey ec eği gerçekl er dir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ÖMER UCU" -
ZAL (Eskişehir) — Bununla ne ilgisi var efen
dim? 

SIKRI ATALAY (Devamla) — Evet ilgisi 
var sevgili kardeşim; çünkü yem fiyatları, bu 

kalite tespitleri üzerine çok yükselecektir. Bu 
yükseklikle köylü, yani tarımda kaderini hay
vancılığa bağlamış olan köylü bunu almakta 
güçlük çekecektir. Belirli ölçüler getirmektedir, 
bunun karşısında tanın kredilerinin adîl bir öl
çü içinde dağılması lâzımdır bir. İki; ambalaj 
mecburiyeti konmalı ve elastikiyet tanınmalı
dır. Yani düşük vasıflı yemlerin yapılması da 
sağlnanıakdır, ama belli olmalıdır. Düşük ola
cak; fakat etiketi, üzerindeki ambalajı ise bura
da belli edilen usullere göre olup, fahiş bir ka
zanç teminini önleyecek unsurlar getirecektir. 

Gelirde âdil bir dağılım da Türkiye'de mev
cut değildir. Türkiye, dünyanın gelir dağılımın
da adaletsizliği meveudolan ülkelerin başında 
gelmektedir. Türkiye, trafik kazalarında, bir 
de* gelir dağılımında adaletsizlikte dünya reko
runu kırmaktadır. İki hususta dünya rekorunu 
elimizde tutmaktayız. 

Gelir dağılımında böylesine adaletsizlik, 
kredi dağılımında böylesine adaletsizlik var; 
ondan sonra ileri memleketlerin gerçekten çok 
güzel olan ölçüleri örnek almıyor.. Bunu ifade 
•ediyorum, Türkiye'nin böyle bir yem kanununa 
ihtiyacı var, zorunludur, lâzımdır; bu tasarıya 
gerçekten müspet oy kullanacağım; fakat kâfi 
değildi;', hayvancılığı kalkmdırmayacaktır, sad-
re şifa değildir, hayvancılığın kalkınmasına me
dar olmayacaktır. Hali - vakti yerinde, imkân
ları olan, bu kanunun hazırlanmasından AT mey
dana gelmesinden yararlanacak ve belli bir ka
litede yemi rahatlıkla alacaktır. Tağşiş edilme
miş olacaktır, onu alacaktır. Bu yasa ile bera
berim; aına hayvancılığın sorunlarının binde 
birine çare getirmeyecektir. Halbuki gerekçede 
Türkiye hayvancılığının sorunlarının çözümlen
mesinde başlıca rolü oynayacağı ifade ediliyor. 
Bu gerekçe, gerçekle yan yana değil. Zorunlu; 
fakat Türkiye hayvancılığının gelişmesi ve ge
liştirilmesinde önemli bir unsur olmayacaktır; 
ama getirilmesi şüphesiz ki, faydalıdır. Gönül 
ister ki, «Tarım Reformu» dediğimiz ve hepimi
zin özlediği; fakat «Tarım reformu» değil de 
tarım yutturmacası şeklinde Millet Meclisinde 
görüşülmekte olan yasa tasarısı bir tarım refor
mu getirsin de bünyesinde hayvancılıkla uğra
şan, tahılla uğraşan, tarımın çeşitli kollarında 
uğrasan yoksul köylüyü içinde bulunduğu ilkel 
şartlardan süratle çıkarıp, kalkmdırabüelim. 
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o yönde bu yem kanunu şüphesiz ki, hayvancıl ık » 
için önonıli bir unsur olacaktır, şüphesiz ki, bü
yük bir iht iyaca cevap verecekt ir ve ideal bün
yeye o zaman salı ibolacaktır ; ama Ziraat Ban
kas ından 74. lira kredi alan, bir hayvandan 500 ı 
kilo süt ten başka bir gelir alamayan, otu teda- J 
r ik etmesi bile mümkün olmayan köylü için bu ] 
yem k a n u n u n u n müspet, olumlu ve sürat l i bir j 
ka lk ınmayı temin edeceğinde beraber olamıyo
rum. i 

Saygılar sunarım. 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Mehmet Öz-gLi
nes. | 

MBHMHT ÖZCCVKŞ (Taim Bye) — Sayın 
Başkan . Cumhuriyet Senatosunun saym üye
le r i ; 

iv.mu, benim, ihtisasım dâhilinde değildir. 
Yani ben İmi ada konuyu aydınla tmak için de
ğil, konunun ihtisası dâhilinde olan arkadaş
ları keiıusmaya teşvik etmek için söz almış bu- j 
anmıyorum. 

Muhterem arkadaşlar ım, benim görebildi
ğim kadamyle, hayvancılığım Türkiye için baş
lıca i k i büyük önemi var. Binincisi: Türk eko- | 
ninnisinde hayvancıl ığın mevcut ağırlum. ikin- j 
cisi; Türk insanının beslenmem bakılarından j 
protein. ibe'yacıdır. Bir taraf ta komşularımız
da, et fiyatları bizim, meuı'ek,Çiminden daha 
fazla ve büyük bir fi ihtivam var, Türk ekmue- i 
misinin dış "pazarı kakımından da rahatl ıkla 
dışarıya, süıa-biîeeeğl bir İmkân: ikincisi; Tü rk 
halkı git t ikçe daha az protein a lmaktadı r ve 
bunun smıuudn n/k sağlığı bakımından ikiyük s 
önemi vardır . 

Her ne k a d a r nüfusun artışı dolaymiyle İ 
protein sarfiyatı daha çokmuş gibi görünüyor
sa da, bir zamanlar köylünün daha çok hayvan ! 
beslemesi ve kendi hayvanını rahatl ıkla yiye
bilmesi bakımından bugünkü protein sarfiya
t ının eski devirlere nazaran fazla ar t t ığ ı iddia 
edilemez. Mütehassıs lar ın verdiği bilgi şudur 
ki, Türkiye 'de halk yeter i kadar proteini ala
mamaktad ı r . 

Gerek içeride halkımızı protein bakımın
dan beslemek, ve gerekse bir ihraç malı ola
rak ku l lanmak bakımından hayvancıl ığın bü
y ü k önem: vardır . 

Hayvancı l ık deyince iki problem karşımı- j 
za çıkıyor. Bir is i ; hayvan sağlığı, ikincisi; 1 
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hayvan yemi. Şimdiye k a d a r her iki konuda 
:1a yeler i kada r yat ı r ım yapabildiğimizi, halkı
mız; bu konuda, yeteri kadar aydınlat ılığımızı 
iddia e tmek son derere güçtür, önümüze gelen 
tasarı. İm id ardan birisini: yani hayvan yemi 
problemini çözümleme iddiasındadır . Hemen 
belirteyim ki, tasarı incelendiği zaman, bizim 
bürokra'-.'lnln t ipik bir eseri olarak 'ortaya çı
k a r ; başından sonuna karlar bürokrasiye bo
ğulmuştur . Yapıcı bir tasar ı olmaktan ziya
de. yönetici bir. tasarıdır . Imikm bu isi yapa
cak İnsanlara imkân sağlamak, özel teşebbüsü 
yem sanayiini1 çekerek imkânlar ı or taya koy
mak yerine, devamlı olarak işi bürakras i içeri
sine sokmak, birtakım Zorluklar get irmekle 
ikil ila etmiştir bu tasarı . 

Arkadaşlar ım, tasar ıyı okurken sık sık, aca
ba maksadı nedir, diye düşündüm. Eğer im ta
sam, yem sanayimden özel teşebbüsü tamamen 
çııka:mal-: hedefini gütseydi ; «Bir zihniyet me
selesi. bir anlayış meselesi.» der geçerdim, fa
kat o da değil. Bü tün güçlükleri or taya çıkar
mış, yapıcı hiçbir unsuru yok ve böylelikle ka
naat imce yem. sanayiine iyi niyetli özel te
şebbüs girmeyerek, fakat kötü niyetli, hlle-
ivâr sermaye lahat l ıkkı girebilecektir. Binaer/-
uloyh, tasan unu mal ı /arku unlan birisi, evvelâ 
iyi. niyetli sermayeye karşı çıkarmış olduğu 
güçlükler, fa km t buna mukabil kötü niyet l i 
rvmayt . ye kapılarım açık bulunuşu temin edi
ci hükümler get i rmekte (duşudur. 

ikinci nokta, bir takım cezaî tedbir ler in ge
tirilmiş (duşudur. Bu memlekette bir Ceza 
Kanunu vardır, (dönül çok is terdi ki, her ka
nun geldikçe bit takım ceza unsurlar ı geti
r i l ip : «Şu kada r aydan şu kadar aya kada r 
İmpmdillz » gibi hükümler buraya konulma
sın, bu özel kanunlar la suç tespit edilsin, fa
kat 'ceza mut laka Türk Ceza Kanununa göre 
tayin edilsin. Xe yazık, ki, b u r a d a da yine birta
kım cezai hükümler getirilmiş ve bu ceza hü
kümlerinin de âdil olacağını iddia etmek, iyi 
ta tb ik edileceğini iddia edebilmek epeyce güç
tür . 

Tamında dikkati! çeken bir diğer nok ta da
ha v a r : O da, bü tün unsur la r ı Bakanl ık elin
de bu lundurmak ve böylelikle kırtasiyecil iği 
a r t ı rmak âdeta hedef alınmıştır. Bu sahada 
çalışacak olan insanları bu sahadan çekecök 
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bâzı hükümler de vardır. 'Meselâ bunlardan 
birisi; «Bakanlığın elemanları, yem imalâtı 
yapan herhangi bir yere izinsiz olarak gire-
IVlee ekleridir,» Malûmdur ki, bugün yer yüzün
de çeşitli maddelerden, hattâ orman artıkla
rından dâ'hi hayvan yemi yapmak için büyük 
gayretler sarfedilmektedir. Bu sahadaki araş
tırmalar yurt dışında geniş rapta ilerlemiştir. 
Türkiye'de bir kimse bu konuyu ele alacak, 
araştırma yar-acak, birtakım buluşları olacak, 
ama Bakanlığın herhangi bir küçük memuru 
rahatlıkla gelecek, 'bütün bu sırları, izin al
maya dâhi ihtiyaç göstermeden alacak.. Pe
ki, bu sırlan başkasına verdiği takdirde hu 
memur için verilecek ceza sadece Türk Ceza 
Kanununda sayılan cezalardan ibaret mi ka
lacak, o imalâtanenıln araştırma için sarfettiği 
bütün gayretler, paralar nereye gidecek, bu 
memurun vaa.fesini suiistimal ettiği nasıl is
pat edilecek?.. Kanaatim odur ki, bu ela hata
lıdır. 

Yine kamunun, hu sahaya girmek isteyen 
sermayeye getirdiği zorluklardan bir diğeri, 
ruhsat alma meselesidir. Zaten bir müessese 
kurulurken Sağlık Bakanlığından ruhsat alı
nıyor, belediyeden ruhsat alınıyor; bir hay
li ruhsata 'daveten, bir de ayrıca Tarım Ba
kanlığından ruhsat alınacak. Şu ruhsat işleri
ni bir araya toplamak, belediyece ruhsat veril
me işlemlerini yürütecek heyete Tarım Ba
kanlığı memurlarından bâzılarının katılmala
rını sağlayacak bir hüküm getirmek, böylelik
le bıı sahaya girmek isteyen iyi niyetli serma
yeye kolaylık getirmek rahatlıkla mümkün 
iken, bir de ayrıca yeniden Tarım Bakanlığın
dan ruhsat alınması hükmü, sanıyorum ki va
tandaşlara bâzı zorluklar getirecektir. 

Bir diğer husus, yem standartlarıyle ilgili
dir. Bana verilen bilgiye göre; (Çünkü peşi
nen arz etlim ki, konu benim ihtisasım dâ
hilimde değildir. Bir veteriner arkadaştan is
tirham ettim; konuyu enine - boyuna inceledi, 
bana o zatın verdiği. . bilgiye göre ifade edi
yorum.) Ankara'nın sadece bir kazasında bir 
tahlil taboratuvarı vardır ve hm lâboratuvar-
dan bir tahlil neticesi en erken 1,5 ilâ 2 ayda 
çıkmaktadır. Şu halde Bakanlık, yeteri ka
dar* hazırlık yapmadan standartlar mevzuun
da gayet kesin esaslar koymakla, kanaatime 
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göre yine iyi niyetli sermayeye; kötü niyetli
si için bir söyleyeceğim yok, bir- kolaylıık sağ
layacak duru imla olmayacaktır. 

Meslek erbabını üzen noktalardan birisi; 
(ki, bu hususta birkaç mektup almış bulunu
yorum.) bu kanunun Bakanlıkta hazırlanması, 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu ko
misyonlarında müzakeresi sırasında, bu sa
hanın ilgilileriyle; hiç olmazsa Ankara Sana
yi O d: asiyle hiç temas edilmemiş, onların fik
rinin alınmamış oluşudur. 

Arkadaşlarını, fiilen iş yapan, imalât ya
pan insanların fikirlerinin alınmasında bü
yük faydalar okluğu kanaatindeyim. Elbette 
ki bu komisyonlar bu meslek erbabımın fi
kirleriyle bağlı değillerdir. Ancak, fiilen uy
gulama. yapan, bu İşte çalışan insanların fi
kirleri, gönül çok isterdi ki, gerek Millet 
Meclisi, gerekse Senato komisyonlarında alın
mış olsun. 

özet olarak arz edeyim: Kanaatim şudur ki, 
bu kanun yapıcı olmaktan çok, yönetici bir 
mahiyet taşımaktadır, bürokrasinin yeni bir ese
ridir; rüşvet, iltimas " iddialarını geniş ölçüde 
artırabilecek karakter taşımaktadır, iyi niyet
li sermayeye güçlükler çıkaracaktır ve bu sa
haya kötü niyetli sermaye daha rahat gire
bilecektir. Ben çok isterim ki, Komisyon bu 
tasarıyı geri alsın, ilgililerle temas etsin ve 
böylelikle daha tekemmül ettirilmiş bir şekil
de yüksek huzura getirilehilsin. 

(Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAX —• Sayın Xahit Altan, buyurunuz 
efendim. 

XAHİT ATTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; 

Bu kanun tasarısının ehemmiyetini uzun 
uzadıya anlatmaya lüzum yok. Benden evvel 
konuşan arkadaşlarım birçok noktalarına te
mas ettiler; ben buna bir de şu ciheti ilâve ede
ceğin : Dün üzerinde hassasiyetle durduğumuz 
ormanlarımızı ela bu kanun bir bakıma dola-
yıiîiyle koruyacaktır. Çünkü, yem sanayii ge
liştiği takdirde, köylü hayvanının beslenme
sini ucuz şekilde temin ettiği takdirde besi 
hayvancılığına gidecek, dolayısryle ormanın 
İçinden çıkmasmı istediğimiz karakeçi ifna 
edilecek, ormana sokulan ve orman sayesin
de geçknini kaçak olarak temin eden köylü 
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vatandaşlarımızun hayvanları da dolayisıyle 
girmemiş olacak; ormanlarımız da bu bakım
dan korunmuş olacaktır. Buna temas öttük
ten sonra bu kanunun hazırlanışına değine
ceğim. 

Bu kanun 19G7 senesinde üç tane ziraat pro
fesörüne hazırlatılmıştır. Malumunuz, ziraat-
çilik ayrı 'bir mevzudur, besin sanayii ayrı bir 
mevdudur. Zimaıtçi, 'bir insanın da öyleyse yi-
yeoeğıi maddeleJln evsafını, kalitesini ve kalo
risini tayin etmelidir. Halbuki tatbikatta öyle 
değildir; bir diyeti doktor yapar, doktor han
gi şartlara hangi şekilde beslenmesi lâzımgel-
diği hususunda reçete verir. Bunun gilbi, bu iş
te de bence öncelikle veterinerlere el atmalı 
ve veterinerler dinienilmeliydi. 

îkinciai; bu kanunun hazırlanma^-Jiıda; ben
den evvel konuşan Sayın özgüneşVle belirtti, 
Sanayi Odası dinlenmemiştir. Ben, daha ge
niş çapta bir iddiada bıılunacağmı; diğer yem 
sanayii ile uğraşan müesseselerin die dertleri 
dinlenmeli ve 'bunlar da nazarı itibara alın
malıydı. Yalnız, o müesseselerle rekabet halin
de bulunan Yem. Sanayii Genel Müdürlüğünün 
fikrinin alınması bence doğru değildir, çünkü 
rekabet vardır. Esasen bu Yem Sanayii nâzımı 
rol oynayacak bir müessese olduğu hakle, sa
dece onun fikirlerinin alınması, bence 'bura
da Yem sanayiinin kalkınmasında mühim rol 
oynamaz ve bu cihetten de bu kanunun ek
sikliği vardır 

Burada bilhassa şunu belirtmek iaterim 
ki, zihniyet bakımıridaıı; eğer- yetkili arka
daşlarımızdan bize verilen malûmat doğru 
ise, 'ellerinde raporların da olduğunu bildir-
ıriişlerdir, 'bugün Yem Sanayiine bağlı Ban-
dıcrna Yem Fabrikası 1 senede 4 milyon Hıra 
kâr 'etmiştir. Bu 4 milyon Ura kâr fabrikanın 
•maliyeti ile kabili telif değildir. Biz, özel sek
törün kârının nispetCni belki düşünebiliriz; 
ama Devlet sektöründe böyle bir senede fab
rikanın maliyecim çıkaracak derecede kâra 
gidilmesi, Yem 'Sanayiini kalkundırraıak değil, 
Yem Sanayiini baltalamak olur. Halbuki, bu ka
nun t a samı daha ziyade yemi ucuza mal et
in erJln yollarım araştırmalı, nâzım rol oynayan 
müesseseler bilhassa kârdan ziyade, nâzım rol 
oynamalı ve diğer müesseselere örnek olmalı 
idi. Aynı zamanda bir iddia daha var; elle

rinde raporun bulunduğunu da söylemektedir
ler. Bu Yem Sanayiinin elindeki, malların bir 
tahlilinde, yemin içinden kum ve demir to
zu da çıktığı iddia 'edilmektedir. Devlet sek
törü bunu yapar ve bu müessese kâra geçerek, 
kalkıp etrafa, ben müesseseyi kâra geçirdim., 
diye bu şekilde kalitesiz mal sürerse ve bunun 
yöneticilerinin hazırladığı bir kanun gelir
se, bunun özel sektöre bilhassa yatırım yapa
cak şahıslara ne derece öncü olacağı da tak
dirlerinize bırakılmıştır. 

Bu kanun tasarısında tatbikat noktasın
dan eok eksiklikler ve modern Yem Sanayiini 
tam mânâsiyle aksettirecek hükümler mev
cut değildir. Bugün Alman Yem Sanayii mev
zuatında, yemlerin bile^mloıinin de açık ola
rak yazılması bahis mevzudur. Halbuki, bu
rada 3 ncü maddede «Beyan» kısmında, «Tica
rete arz edilecek yemlerde değer tâyinine esas 
olan temel besin maddeleri oranlarınıu yazılı 
olarak belirtilmişidir.» diyor. Yalnız -fiyat'tes
pitinde oranlar 'belirtilecek. Halbuki, yalnız 
temel maddelerin oranlarınnı belirtilmesi ye
min kalitesini gösteremez. 

Yine yetkili elemanların belirttiğine gö
re, meselâ; yem reçetelerine giren yemlerin 
protein oranları yüksek olabilir. Bu, değer 
tâyininde esas olan temel besin maddeleri ora
nını yükseltecektir. Ne var ki, protein oranın
daki bu görünüş, yemin değerli bir yem oldu
ğunu ifade etmez, özellikle bu durum küspe
lerde görülmektedir. Pamuk çiğiti küspesi 
c/c 42,7 hamprotein barındırmaktadır. Soya 
küspesinde hamprotein oranı % 33,2'dY.r. Ay
çiçeğinde ise, bu oran Çc 3S,5'tir. 

Görüldüğü gibi en yüksek protein oranı 
pamuk çiğiti küspesidir. Şimdi yem imalâtha
nelerinde hem ucuz, hem de en yüksek pro
teini barındıran pamuk çiğiti küspesinden ya
rarlanılarak karma yem hazırlama düşünüle
bilir. Bu yemi tavuğa verirsek yumurta ve
rimi düşer. Civciv ve •pDl.ce verirsek gelişme 
hızı geriler. Gebe koyuna A'erildiği takdirde 
yavrusunu atma ihtimali vardır. 

Demek ki, kullanılan hammaddenin, temel 
maddenin mücerret nispetini göstermek, pro
teinin yüksek olduğunu iddia etmek, yemin ha
kikaten verimli olduğunu ispat etmeyecektir. 
Demek İd, bunu •bilen bir veteriner eğer bu 
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•kanunu ele alsaydı, bugünkü şekliyle değil, da
ha 'başka şekilde gelecekti. 

Bunun gibi, bugün Türkiye'de Yem Sanayii 
için gereken teşvik tedbirleri de alınmamıştır; 
hi'çibir tedbir alınmamıştır. Yalnız Yem Sana
y inde bugünkü mevcut fabrikalar bakımın
dan 60 000 ton mısıra iht'yaç vardır. Bugün 
•mıcırı haîk 'bulamazken, Yem Sanayiinin 60 000 
ton- mısın bir kalemde bulmasına ve sfcok et
mesine imkân yoktur. Bunun gibi, meselâ; ay
çiçeği küspesi piyasada 160 kuruştan gitmek
tedir. Halbuki, 'hariçte bu 200 . 220 •kuruştan 
müşteri bulmaktadır. İhraçed-lmektedir, ihra
catı durdurulmadığı müddetçe veyahut da fi
yatlar ona göre ayarlanmadığı müddetçe ay
çiçeğinden de Yem Sanayiinde istifade etmeye 
imkân yoktur. 

Bira fabrikalarımız mevcut arpalarmıuzı 
ancak işlemektedir ve az gelmektedir. Bu sa
nayie lâzımgelen arpayı da piyasada bulmak 
güçleşmektedir. Fabrikalar stok edememekte
dir, stok edemediği müddetçe; yaaıi asgarî altı 
aylık bir sezon için kendisini hazırlayacak, 
depo edecek bir imkânı bulamayınca, elbette 
kendinin beyanına esas teşkil eden temel mad
deleri bulamayınca hangi formülle, ne şekil
de yemi piyasaya arz edeceğini takd'ilerini
ze arz ederim. 

/Muhterem arkadaşlar, burada bu kanun 
tasarl ının bir kere •evvelâ başlığı yanlıştır, 
«Yem kanun tasarısı» tuhaf bir tabirdir. Bu, 
Bu, bir sanayidir, «Yem Sanayii Kanunu.» ol
ması lâzımdır. Bu bakımdan çok yanlış bir ifa
de vardır. Bu kanunun diğer maddelerinde de 
yine prensip itibariyle çok eksiklikler var
dır. Tatbikatta bütün tatbikatçıları yanılta
cakta. Çünkü, meselâ 16 ııcı maddecinde «Bu 
kanunun kapsadığı hizmetleri ifa etmek üzere 
Tanın Bakanlığı bünyesinde «Yem Tescil ve 
Kontrol İsleri Dair'esl kurulur.» diyor. Halbu
ki, 4 Hadran 1937 gün ve 3203 sayılı Tanın 
Bakanlığı Vazife ve Teşkilât Kanununun 9 ncu 

- maddesine göre; (ki bu kanun halen meriyei'-
tedir ve iptal edilmediğine göre hüküm de 
ifade etmektedir.) «Hayvan yiyeceklerini mua
yene, murakabe ve tahlil etmek görevi, Vete
riner îşleri Genel Müdürlüğüne verilmiştir.» 
denmektedir. 

Şimdi a}-rı bir müessese kuracaksmrz, bu 
tarafta da ayrı bir müessese var.. Bu iki mües-
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I sese yetki yönünden •birçatışmaya girecektir, 
bunun telifi, bu kanunların mevcudiyeti mu
vacehesinde mümkün değildir. Ama bu kuru
lacak Yem Tescil ve Kontrol işleri Dairesini 
de yine Veteriner İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağladığımız takdirde, ancak bir telif imkâ
nını (bulabiliriz. 

Yine, Cezia Hukukunun tatbikatı bakımıiî-
dan da aksaklık vardır. 12 nci maddenin son 
fıkrasında; «Her iki halde, üç aya kadar, fai
lin cürme vasnta kıldığı, m'eslek ve sanatın 
'tatiline ve suç. mevzuu yemlerin müsaderesi-
necle hükmolunur.» demektedir. Bunun tatbik 
imkânı yoktur. Çünkü, bilhassa bunu Devlet 
sektöründe j yani Yem Sanayii Fabrikasında 
'böyle bir suçun işlendiğini veyahut da bu ka
nunun 12 nci nıaddetsine giren suçların işlen
diğini kabul edersek, müessese . kapanacak; 
özel sektörde kapanacak. Failini bulmak zaten 
bu gibi yerlerde esasen güç 'oluyor. Kapanma
sı demek, bu kanunu gayesinden uzaklaştır
mak demektir. Fabrikayı kapatmakla ne el
de ediyoruz? 3 aya kadar kapatma vereceğiz 
ve dol ayniyle yem sanayiinde, zaten müsteh
like arz edilen mahsul az olduğu için, yeniden 
•bir yem darlığı çekilecektir. 

İk'neisi, işçi işinden olacaktır. Adanı ka
patırsa, üç ay ücretini vermek bir mecburi
yet bile olsa nihayet kapatır, 15 günlük ihbar 
nıcubuıiyetini kullanarak 15 günlük- ücretini 
verir; d'olayısiyle işçiyi işinden mahrum ede
riz. Sonra Devlet, hu üç aylık kapanmadan do
layı' vergisinden mahrum olur. Dolaynsiyle bu, 
bir yönlü ceza değil, birçok müesseselere ve 
Devlete de zarar verici bir ceza olma-ktadır. 

/Binaenaleyh, fabrikanın kapanmasından zi
yade, fabrikaya bir mütemmim ceza konulma
sı, hem Devlete kâr, hem işçiye idinden olma
mak imkânı verir, hem de işçi ve memurun ça-

I lışmasından Devlet ayrıca vergi temin eder ve 
aynı zamanda yem kıtlığı memlekette kaim a -

i m:ış olur. Yani bir dereceye kadar, hiç olmaz
sa üç aylık çalışma İle de bir katkıda hulun-
:nuş olur. 

Bu bakımdan da bu kanun eksiktir. Yine 
10 ncu maddenin son fıkrasında; «Yem depo
lama ve satışa arz etme yerleri Tarım Ba
kanlığının rılısatma tâbidir.» demektedir. Kont-

{ rolü ayrı mevzu; yalnız «Tarım Bakanlığının 
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ruhsatına tabidir.» deyince bizzat Bakanlığa 
gelip ruhsat almak lâzım. Yani Diyarbakır'ın, 
Van'ın veyahut da Ankara'dan çok uzak bir 
vilâyetin hir kazasında yem depolama ve sa
tışa arz etme yeri isteyen bir vatandaş, An
kara'ya gelip bir ruhsat almak mecburiyetin
de bırakılacaktır. Bu, teşvikle alâkasız ve teş
viki köstekleyici bir .kanun. Bu hakıımlar-
daıı bu kanun yine noksandır. 

IMulhterem arkadaşlarım, maddelerin üze
rinde de ayrıca arz edeceğimiz diğer beyanla
rımız da 'olacaktır. Esasen bu kadar noksan 
gelen bir kanunun maddelerinin tümünü bir
den ayrı ayrı değiştirmeye tabi tutmak ben
ce doğru değildir. Bu kanunu Komisyon ya ge
ri alsın veyahut geri almadığı takdirde Umu
mi Heyetçe reddolunması, bence acele çıkma
ması lâzımgelen bu kanunun lehinde olur, mem
leketin hayrına olur. 

Bu hakımdan hu kanunun tümünün peşinen 
reddini ve maddelere geçilmesinin reddini tek
lif olarak arz ediyorum. 

Saygılar sunarımJ 

BAŞKAN — Sayın Ağamoğlu. 
ALİ ŞAKİIt AGANOÖLU (Trabzon) — Sa

yılı Biaşkan, sayın senatörler; 
.Çok önemli bir kanun tasarısını görüşüyoruz 

ve çok geç •kaldığımız b!r konu. Yem Sanayii 
kanununu çok yıllar evvel çıkarmış •olmalı idik. 
Türkiye, öteden beri bir tarım ülkesi, tarımı
mız içerisinde de hayvancılık çok önemli bir 
yer 'işgal ediyor. Hayvancılık, miillet olarak 
'geçimimiz için çok önemli hir saha. Türkiye' 
de takriben 70 milyon civanında büyük ve kü
çükbaş hayvan mevcuttur. Kümes hayvani an 
hunim dışındadır. Bu mevcuda rağmen Türk 
jVIil'leti günlük gıdası içerisinde yeteri kadar 
protein alamamaktadır. Yıllarca evvel incele
diğim bir yalbancı ülke istatistiğinde memleket
leri kıyaslarken, 'Türkiye'nin o zaman günde 
ortalama. 2 500 kalori alan ülkeler arasında 
•olduğunu kaydediyordu. 2 500 kalori, iyi bir 
gıda, ortalama bir gıda seviyesindedir. Yalınız 
hu kaloriyi sağlayan gıda maddeleri içerisin
de proteinlerin yeri çok az; % 20. % 60'dan 
fazlasında unlu maddeler, karbon hidratlar 
yer allıyor. Bugün ülkelerin refah seviyesini, 
günlük gadaları içerisinde aldıkları protan 
•maddesi ile ölçerler ve bilhassa adaiî et nıik-
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t an ile ölçerler. Yüksek refah ülkelerinde şa-
his başına günde 200 gramdan yüksek. siya t et 
düşer, sıtğır eti düşer. Balık, tavuk ve kuş et
leri bunun dışındadır. _ Bizde ise, ortalama 20 
gramı geçmiyor. Ama bu rakamı ifade eder
ken, çok şükür mill'ctimizin yine iyi geçindi
ğini ve Cumhuriyet devrinde çok sıkıntılı gün
lerden başlayarak, bugün çok daha iyi besle
nir hale geldiğimizi de ifade etmek .mecburiye
tindeyiz. Daha iyi besleniyoruz, ama çok daha 
iyi beslenebiliriz; tarımımızda bu önemli s-a-
hay?, hayvancılığı yeteri kadar gcliştirehinr 
isek. Bunun için bugünkü mera hayvancılı
ğım avla hayvancılığı; yani besi hayvaneıllığij 
haline getirmeye mecburuz. Mera hayvancılığı 
verimli olmuyor. 

Bugünkü ekonomik görüşle tarım da bir 
endüstridir, her gün ne miktar verirsiniz ve 
karşı hık ne alırsınız?.. İyi bakılan bir süt ineği 
günde 25 •- 30 kilo yem yor, fakat 20 litrenin 
üstünde süt verir ve sütün ortalama yağ mik
tarı c/c 4'ün üstündedir, iyi beslenon büyükbaş 
hir et hayvanında muayyen süre besiden son
ra c/c 60 et verimi vardır, (/c 40'ı sakatata gi
der. Bizde büyükbaş hayvanlarda % 50'yi bu
lunuyor. Küçükbaş hayvanlarda zaten et veli
mi c/c 50'nin altındadır; bizde daha da düşük-
uir. 

O halde besiciliği geliştirmek için Yem Sa
nayiin; mutlaka kontrol altına almak ve teş
vik etmeiv zorunlıığu vardır. Yalnız bu sana
yie yatırım yapmak, fabrika kurarak da kâfi 
değildir. Tanımımızın bugün tarla ziraatinin 
önemli bir kısmını yem zlraatlne tahsis etmek 
zoruuluğu vardır. Çünkü, soframızdaki normal 
gıda maddeleri İçe ruhide proteine, ete daha 
ih/Jİa yer vermek istiyor isek, o hakle eti ürete
cek tarım sahasını geliştirmek, yoın zira a t ini 
g t-iş tirm ek zo runluğu v a rdır. 

Türkiye hayvancılığı; evvelâ kendi ihtiyacı
mız için, millet olarak daha sıhhatli yaşamamız 
için zorunludur ve ekonomimiz için önemli bir 
salladır. Türkiye, komşu memleketlerle ve ya
rın hazırlığını yaptığımız Ortak Basara evlevi-
yet-le hayvan mahsulleri ihraç edebilecektir. Et, 
süt mamulleri, deri, yün, yapağının bizim bu
gün de ihracatımız içerisinde öneımli yeri var. 
Bunları daha geniş ölçüde yapabilmek için, hay-

I vancılığı mutlaka geliştirmek zorundayız. Böy-
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le önemli bir ihtiyaç, içlin hazırlanmış olan ka
nun tasarısı, maalesef iyi karşılamadığımız 
•birtakımı hükümleri ihtiva etmektedir. Yem 
Sanayiini çoğaltmak mümkün olduğu kadar; 
her vilâyette, bilhassa hayvancılığın geniş ol
duğu yerlerde 10 tane, 20 tane, 50 tane, 100ı 
tane kurmak zorunluğu vardır. Bunun için ka
nunim müteşebbisi destekleyici, teşvik edici 
hükümleri ihtiva etmesi gerekir. 

Görüyoruz ki kanun, Tarım Bakanlığına 
lüzumundan fazla kontrol yetkisi getiriyor. Me-
selâ gıda maddeleri sanayiinde mevcut olma
yan kontrolü Yem Sanayiinde Tarım Bakanlığı 
elde etmek istiyor. Bu formalitelerin artırılma
sı, sanayi için birtakım güçlükler yaratır. Sa
nayici Türkiye'de çok güç şartlar içer'Isinde 
Çalışıyor. Zannedildiği kadar bir fabrikayı 
kurmak, çalıştırmak, geliştirmek kolay değil. 
Fabrika, her istediği maddeyi kolaylıkla teda
rik edemiyor. Yeon Sanayiini ele alalım; tavuk 
yemi imal eden bir falbr&ka, balık unu ister, kan 
ister, kemik unu ister. Bir telefonla ihtiyacı 
olan miktardaki maddeyi temrin etenesi mümkün 
değil. Çünkü bu hammaddelerin üretildiği yer
lerde ne miktarda üretileceği, o senenin duru
muna bağlı. Sene oluyor balık iyi çıkıyor, ba
lık unu üretimi oluyor. Sene oluyor, balık çık
mıyor... Sanayici elde edebileceği hammadde
lere göre mamul yapabilmelidir; ama mamul 
ettiği maddenin üzerine etiketini koyarak va
tandaşa gerçeği ifade ederek, bunun ticaretini 
yapmalıdır. 

Bu bakımdan kontrola ihtiyaç vardır; ama 
bu kontrol sanayiciyi kıskıvrak bağlayıcı ma
hiyette olmamalıdır. Görüyoruz ki kamun ta
sarısı, kontrol bakımından çok ileriye gitmiş
tir. Cezaî müeyyideleri ağırdır. Hapis cezası, 
bugün alelade suçlarda dahi uygulanmamak 
tenıayülündedir. Toplumlar, insanları cezalan
dırmakla fazıla bir fayda ummuyor. Hapis ce
zalarının para cezasına tahvili düşünülüyor. Gö
rüyoruz ki, bir fabrika müdürünü, bir fabrika 
sahibini, başmühendisini icabında altı ay, bir 
seme hapis edeceğiz. Bu ağır bir hükümdür. 
Bunun yerine para cezalan hükümlerini artır
mak, miktarlarını artırmak lâzımdır. 500 lira 
korkutucu bir para cezası değildir bugün; ama 
üç ay hapis cezası bir müesseseyi sarsar. Mü
hendisini affedersiniz, müessese sarsılır. C) ba-
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kınıdan kanunun bu cezaî hükümlerini iyi kar
şılamamış bulunuyoruz. 

Kanun tasarısı içerisinde fabrika kapatmak 
yetkisi vardır. Suçu şahıslar işler; fakat biz, 
bir millî müessese alan fabrikayı kapatmak su
retiyle cezalandırmayı düşünüyoruz:... Fabrika
nın kapatılması ekonomi ve sosyal bünye için 
ağır bir harekettir. Fabrikada çalışan birçok 
işçi, mühendis ve memurlar vardır. Onların, ne 
suçu var ? Onları işsiz bırakmak, fabrikanın eko
nomiye bir katkıda bulunmasını önlemek iyi bir 
ceza tarzı değildir. O fabrika kapatmak hükmü
nü de çok ağır bulmakta ve benimsenıemekte-
yiz. 

Diğer bir hüküm de; kontrolü yapacak mü
fettiş ve memurlann müsaadesiz olarak fabri
kanın her yerine girme yetkisini getiriyor. Bu 
da doğru bir şey değildir. Saınayûnin de kendi
ne göre sırları vardır, patent hakları vardır. 

i Fabrika içerisinde her yere bir yabancının gir
mesini, fabrika yöneticileri haklı olarak iste
meyebilirler. Bu hüküm de ağır bir hükümdür. 
Bunun da benimsemediğimiz bir hüküm olarak 
tasarı içerisinde yer almamasını arzu etmekte-

Bu sanayi, ancak kendi kendini kontrol 
eder. Bugün Türkiye'de un sanayii memleketin 
ihtiyacını fazlası ile karşılayacak kadar yer
leşmiş, standardını, kalitesini bulmuştur, bir şi
kâyet yoktur. Eğer bu sanayi de yeteri kadar 
çoğalırsa, kendi kendini kontrol ederek gerek 
fiyat bakımından, gerek .kalite bakımından mem
leketin ihtiyacına daha iyi cevap verecektir. 
Yoksa, idareye lüzumundan fazla müeyyide uy
gulatma yetkisi vermek suretiyle, böyle bdr sa-

] nayi kolunu teşvik ed ab ileceğimizi zannetmek 
I biraz güçtür. O bakımdan tasarının yeniden ele 
] alınmasını, bu ağır hükümlerinin retuş edilerek, 
I daha mâ İnil ve uygulanabilir hale getirilmesini 
| temmenıni ediyoruz. 

Saygılarımı sunarım. 

| NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş-
j kan, usul bakımından bir hususu arz edeceğim. 

Şimdi görüşımeler devam etmektedir. Birkaç 
arkadaş da ayrı ayrı önerge verdik. Bu konuş-

j maların ışığı altında, bu tasarı Komisyona iade 
j ile yeniden bir tedvin şekli düşünülsün. 

I SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Müsaade 
J ederseniz aksi olanı fikirleri de biz söyleyelim. 
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Siz söylediniz, belki sizlerin fikirlerine iştirak 
eden yok. 

BAŞKAN — Sayın- Türkmen müsaade bu
yurunuz. 

Bu konuda verilmiş olan, Komisyona iadesi
ni talep eden önergeler var. Bu önergeleri oy
ladıktan sonra, eğer müzakere devam edecek
se, söz almış olan diğer sayın üyelere söz ver
meye devam edeceğim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Mâru
zâtını var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun evvelâ öner
geleri okutayım. 

-SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Tümü 
üzerinde biz de görüşlerimizi arz edeceğiz; 
belki arkadaşlarımız bu önergelerden vazge
çerler. Tümü üzerinde görüşülsün, Umumî He
yet aydınlansın. Kanunun ivediliği, önceliği 
vardır; tonun için jkonugmalar bitsin ondan 
sonra önergeler oylansın. 
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bu müzakere sonucu; yani kanunun maddele
rine geçilip geçilmemesi hususuna veya Ko
misyona iadesi gibi bir muameleye o vakit ge
çilir. O müzakere bitmeden, şimdiden verilen 
önerge oya konursa, diğer tarafın görüşleri 
alınmadan bir muamele yapılmış olur. Bu 
da anlaşılmadan yapılan hatalı bir durum 
•olur. Bu bakımdan ben Riyasetten rüea edi
yorum ; diğer tarafın da fikirleri alınsın; 
yani tümü hakkında bütün konuşmalar yapıl
dıktan sonra bu önergeler oylansın. 

Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen'in usul konu
sundaki fikirlerini dinlediniz. Bu teklif üze
rinde bir lehte, bir aleyhte iki sayın üyeye söz 
vereceğim. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Lehinde, 
önerge aleyhinde.. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Önerge 
aleyhinde. 

BAŞKAN — Hayır, Sayın Salih Türk
men'in teklifinin lehinde konuşacaksınız, Sa
yın Bıaysoy. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) -Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Salih Bey arkadaşımızın fikirlerine aynen 
iştirak ediyorum. Nihayet kanun tasarısının 
tümü üzerinde konuşulmuştur; ama bu ko
nuşmalar yeteri kadar vuzuha kavuşmadı. Ben 
biraz geç geldim; fakat yaptığım istihba
rata göre bütün konuşmalar aleyhte olmuş. 
Lütfedin bunun lehinde konuşacak arkadaş
ları da dinleyin ki, önergenize müspet veya 
menfî oy verirken bir aydınlığa kavuşmuş ol
sun. Aksi halde, hatalı bir yola gitmiş oluruz. 
Derhal önergenin kabulü lehinde konuşacak 
insanların konuşmalarına imkân vermeyecek
tir. Bilhassa istirham ediyorum, bütün ko
nuşmalar bittikten sonra önergeler oya konul
sun. 

Saygılarımla, 
BAŞKAN — Sayın Türkmen'in teklifinin 

aleyhinde söz alacaık var mı efendim?... Yok. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI Y. ZİYA 

AYRIM (Kars) — Komisyon adına söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Bu konuda mı! 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI Y. ZİYA 

AYRIM (Kars) — Önergenin aleyhinde. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, verilen 
önergeleri oylamak mecburiyetindeyiz. Önerge 
üzerinde kininde, aleyhinde konuşma imkânı 
vardır. Fikirlerinizi lütfeder, söylersiniz. 
Çünkü, eğer önerge 'kabul edilecekse, ka-
anunun müzakeresine mahal yoktur. Komisyo
na iade edilecek demektir. Onun için evvelâ 
bu işlemi sonuca bağlamaya mecburuz. 

•SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, iştirak etmiyorum. Lütfederseniz usul ba
kımından 'konulmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, usul hak-
]kmda. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ben 
de usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Türkmen. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş-

;kan, muhterem arkadaşlar; 
Şimdiye kadar tasarı hakkında konuşan ar

kadaşlarımızın hemen hepsi tasarının aley
hinde fikirlerini söylediler. Arkasından da; 
yine bu arkadaşlar tarafından verilmiş bir 
Önerge ile tasarının Komisyona iadesini iste
diler. Şimdi, yalnız bir tarafın sözü dinlenmiş 
oluyor. Diğer taraftan jkanunun bir zarureti 
karşıladığını, hiç de Komisyona iadesi gerek
mediğine dair olan fikirlerimizi bizler de söy
lemeliyiz. Herkes lehinde, aleyhinde, üzerinde 
fikirlerini söyler, müzakereler bittikten sonra, 
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BAŞKAN — Hayır efendim, Sayın Salih 
Türkmen'in teklifi konusunda. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI Y. ZİYA 
AYRIM (Kars) — Hayır efendim, iştirak 
ediyoruz. 

ILYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Baş
kan, müsaade buyurur musunuz bir hususu 
iarz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. . 
ILYAS KARAÖZ (Muğla) — Saym Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunda cari bir usul 
vardır ve bunun emsalleri vardır. Bir jkanun 
tasarısı veya teklifi gelir; Komisyondan geç
miş gelmiştir, üzerinde uzun münakaşalar 
yapdır, lehte aleyhte konuşulur, ondan 
sonra Komisyona iadesi veya verilmesi hu
susu oylanır. Cari usulün bu olduğuna ina
nıyorum. Binaenaleyh, konuşmalar bittikten 
s-omra bu muameleye tabi tutulması lâzımgelir 
kanaatindeyim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kara öz, eğer önerge Se

natonun iltifatına mazhar olursa, kanun 
'konuşulmadan. Komisyona gidecek demektir. O 
İmkımdan, müzakere usulüne etkili olaeajk bir 
teklifi müzakerelere takdimen oylamaya mec
buruz. Teessüs etmiş ibir teamül de bulun
madığı kanısındayım. O bakımdan önergeyi 
muameleye koymaya mechuruz efendim. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — İzah ede
ceğim, müsaade buyurursanız. 

ILYAS KARAÖZ (Muğla) — Saym Baş
kan, bir da'kikanızı rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Karaöz. 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Tasarıyı Ko

misyona iade edeceğiz; Genel Kurulda arka
daşlar fikirlerini beyan ettiler, tamamı hak
kında bir fikir beyan etmeden, Komisyon bu 
tasarıyı geri aldığı zaman, hangi görüşler üze
rinde fikir teatisinde bulunulacak ki, tasa
rıyı yeniden tedvin edecek ve tekrar getire
cek?.. 

BAŞKAN — O zaman reddolunur. Diğer 
"mukabil fikirler de belirir, o şekilde muamele 
•görür. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Müsaade 
(buyurur musunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun Saym Alt an. 

23 . 5 . 1973 O : 1 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Şimdi 
efendim, arkadaşlarımın da beyan ettikleri 
gibi, aleyhinde olan arkadaşlarımız konuştu
lar. Lehinde olanlar da konuşursa, zaten 
kanun kabul edilmiş olur. 

Ama mühim olan, aleyhte olan arkadaşla
rım maddeler üzerinde de ayrıca önerge ve
recek, 'konuşacak, dol ay isiyle iSematonun zama
nını h'cıba edecek. Diyorum ki; aleythe olan
ların fikirlerini de nazarı iti'bare alarak bir 
kere görüşülsün, diğer maddelere geçildiği 
zaman tümü üzerinde bir daha cevaba cevap 
olmasın, zamandan kazanalım.. 

Önümüzde zamanımız var; bugün zaten 
yarım saatimiz var, yarım saat de zaten 
bir şey görüşemeyiz, yeniden görüşme açaca
ğız. Bunlardan tasarruf edelim diye söylüyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Agun, yerinizden bu
yurunuz, söyleyiniz efendim. 

O. MECDİ AGUN (Rize) — Bunu oylaya-
mazsmız, oylamamanız lâzım. Şu sebeple : O 
takdirde bu kifayeti müzakere mahiyetinde 
olur. Halbuki, kifayeti müzakere değildir. 
Şimdi söz isteyen arkadaşlar vardır, bu ka
bul edildiği takdirde, o arkadaşlar •konula
mayacaktır. Bu itibarla oylamamanız ieabe-
der. 

BAŞKAN — Teşe'kkür ederim efendim. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Saym 

Başkan, ben de usul hakkımda söz istiyo
rum, benim konuşmam Saym Türkmen'inkin-
deıı ayrı olacak. 

BAŞKAN — Saym Hazerdağlı, usul hak
kında konuşmak üzere buyurunuz. 

SALIM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu kanun tasarısı ivedilikle huzurunuza 
gelmiş bir kanun tasarısıdır. Bu kanun tasa
rısının gerçekten bu yıl için önceliği, ivedi
liği, aceleleliği vardır. Bu yıl memlekette mü
him bir yem sıkıntısı olaca'ktır, çünkü mühim 
ibir kuraklık vardır. 

Muhterem arkadaşlarımı, şimdi bu bakım
dan 'bu tasarının daha mükemmel şekilde ol
ması için Komisyona iadesi belki düşünü
lebilir; aana şimdi 'Senatomuzda taitbik edilen 
usul sudur : Altı arkadaşımız konuşuyor, on
dan sonra, kifayeti müzakere ta'krirj .geliyor, 
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tümü üzerindeki görüşmeler bittikten Sonra 
Komisyona iadesi veya iade 'edilmemesi ka
rara bağlanıyor. Şimdi, bu kanım aleyhinde 
konuşanlar 'konuşabildi, lehinde konuşacak 
arkadaşlarımız var. Buna imkân verilir, on
dan 'Sonra belki Genel Kurul kanun tasarısı
nın- geri alınmasını istemeyebilir. Aıma Komis
yon şimdi geri almajk 'işitiyorsa, daha müza
kerenin başında bile, yahut Genel Kurula gel
meden önce de alabilirdi. Komisyon almak is
temiyorsa, müsaade 'buyurulsun, »konuşlusun; 
lehte aleyhteki 'konuşmalar ibütsin, altı kişi
den sonra kifayet itakriri verilir, görüşmeler 
biterse ondan sonra bu önerge oylanmalıdır. 
Bu usulün tatbik edilmesini istirham ediyo
rum. 

Saygılarımla, 
BAŞKAN — ıSayın üyeler, lehte ya da 

aleyhte jidmlerin 'konuşacağını Başkanlığın tak
dir 'etmesine, tahmin etmesine arnikan yoktur. 
ifadece «Tasarının aleyhinle 'konuşturuldu, 
lehinde olanlara söz verilmedi.» diye bir mü
talâanın Başkanlık »bakımımdan »geçerli ol m alsa* 
imkânı da yo'ktur. Sıradan söz alınmıştır. Bu 
müzakereler devam ederken Komisyona mü
kerrer iade teklifleri gelmiştir. Bu şekilde üç. 
adcit teklif vardır. 

Konuşmaların seyrine müessir olacağı, ta
sarının seyrine müessir olacağı içim Başkanlık 
bu teklifleri loylamıak zorunluğundadır. O ba
kımdan mütalâaları da dinlenmiştir. Şimdi bu 
teiklifleri oyluyorum efendim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağn) — İBenim usul 
hakkındaki mütalâamı oylamanız lâzım. Le
hinde konuşuldu. Eğer Yüksek Benato nokta! 
nazarımı tasvip buyurursa o 'takdirde oylan
maz. 

BAŞKAN — Yazılı olmamasma rağmen, 
sizin tejklifinizin lehinde de, aleyhinde de ko
nuşulmuştur , 'oylayacağım. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Yazılı olmadığına göre oylayamazsmiiz, yazılı 
talepte bulunursa oylarsınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
Böyle bir durum İçtüzükte musarrah de

ğildir efendim. Tekliftir, teklif Yüce Senato
nun ıttılaına arz edilmiştir, bilgisine sunul
muştur, aydınlanmıştır, lehinde aleyhinde ko
nuşulmuştur ; oylayabiliriz. 

I NAHİT ALTAN (Çanakkale) — En ay
kırı 'teklif benimkidir, usul hakkında EIÖZ is-
diyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 
oylama esnasında usul meselesi solmaz. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Sa-
I ym Başkanım, bir hususu arz edebilir miyim?1 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 'Sayın 
Orhon, yerinizden söyleyiniz. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Sa
yın Balkanım, bir müzakere açılmıştır. Kanu
nun tümü üzerinde müzakere cereyan 'etmek
tedir, kifayeti müzakere »ile bıı durdurulma
mıştır, müzakere devam ediyor. Böyle bir 
önergeyi oylayamıazsınız. Her ne kadar mu
sarrah değilse de, ISenatoda teessüs etmiş 
teamül vardır; müzakere biter, müzakere ne
ticesinde önergeler 'oylanır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Müsaade buyurunuz, artık işlem yapmaya 

m e Oburuz. 
ıSayın Türkmen^in takririni okutup oyla-

I yacağım efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
I Konuşmalar bitmeden Komıuısyona iade öner

gesi oylanamaz. 
Ağrı 

Salih Türkmen 

BAŞKAN — Teklifi dinlediniz, takriri de 
okuttum, lehinde aleyhinde konuşuldu. «Tak
riri oyunuza arz 'ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I iSıradaki konuşmacılara söz vereceğim efen
dim. 

iSöz sırasını okuyorum efendim : Sayın 
Tüdkmen, Sayın Orhon, Sayın Karaağaçlıoğlu, 
(Sayın Kutlar, Sayın Öztünkçine, Sayın Hazer-
dağilı. 

ISayın Tüıfcmen, buyurunuz efendim. 
İSALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarını; 
I MecTisten geçmiş ve Komisyonumuzdan da 

geçerek Yükse'k Senatoya gelen bir tasarı var. 
I Bu tasan, memleketimizde büyük öncım arz 

•öden hayvancılıkta biChassa yem dunımıumı ve 
yem sanayiini bir nizaım altına almak:,, başıboş 
bırakmamak ve şimdiye kadar kanun bultm-

1 maması doılayısı ile hükümetin müdahale et-
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memesi yüzünden, bu sahadaki bir noksanlığı 
telâfi etmefc için getirilmiş bir tasaradır. 

Konuşan arkadaşların birçoğu hayvancılı
ğın (memleketimiz .ekonomisindeki önemini be
lirttiler, protein ihtiyacının ne kadar mühim 
olduğunu söylediler; gerek dahille, gerek hari
ce ihraç imkânının zaruretinden bahsettiler. 
Bunlara tamamen iştirak ediyorum ve bunun 
«fesini söyleyen yok. Yaniız, bu hayvancılığa 
yardım için; noksanlardan birisi olan yem sa
nayiinin, yem mevzuunun Devlet eliyle bir ni
zama bağlanması hakkında şimdiye kadar olan 
.bir boşluğun telâfisinde belki geç kalınmıştır 
denebilir; ama bugün getirilen bu kanun, no-
dicntee birden bire bir hücuma, bombardıman 
şdklinde bir tenkide mâruz bırakıldı. Öyle bir 
şekilde feryat başladı 'ki; «Bu kanurida neden 
'cezalar konuyor; cezalar para olsa bir şey de-
ığil; ama hapis cezası da var.» deniyor. Neden 
•korkuluyor bundan? Biz, başıboş bırakılmanın 
mıamCeketimize neler getirdiğini biliyoruz. 

Bir zeytinyağı ihracında Türkiye'nin Avru-
pa'daki durumu belli. Yani ihracatımızda Dev
let murakabesinin bulunmaması, neticesi ihraç 
ıcden fiıimaların gelişi güzel harice incir veya 
•üzüm .gönderirken içine kötü şeyler koymak su
retiyle hariçteki Türk mallarının itibarını dü
şürdüğünü ve kendi şahsî menfaatleri için Tür
kiye ekonomisine ne kadar zarar verdiğinin mi-
saHerini biliyoruz. Bunun için daima şikâyetler 
oluyor ve «Devlet bunu iyi murakabe etsin. Bu 
şekilde kusurları olan kimsenin hattâ ihraç et
mek imkânları alınsın. Çünkü, bu yapılan za
rar Ibâzen milyonu arca insanların, - fakat bilhas
sa Türk Milletinin büyük menfaatlerini zarara 
sokuyor; buna göz yumulmasın» eleniyor. Bu 
itibarla imalâtta; Türk Devletinin büyük bir 
ıgeGiri olan hayvan yemlerinin yapımımda bile
rek, suiniyetli tağşiş yaparsa, zarar verirse, 
bunun için bir kaç bin lira ceza vermek kâfi 
değildir. Bir fabrikatör pekâlâ bu cezayı gözü
ne alır, yemi çıkarır, satar, .milyonları kazanır; 
arkasından sen, beş yüz lira, bin lira para ce
zası verirsin,.. Bunun kıymeti yoktur. Ama sen; 
(«Eğer bu yeni, kabul edilen prensiplerin hari-
«inde zarar verecek şekilde imal edersen, bu
nun arkasında ceza vardır, hapis cezası vardır» 
dersen, koıikar. 

Bugün bu feryat, işte, suiistimal yapmak 
(korkusunda olanların feryadıdır. Bundan .kork-

ımayaeağız; ısuiistimal yapanlara ceza verilme
lidir. 

'«Fabrika kapatılmasın» diyorlar. Kapatıl
malıdır. Kapatılırsa mühendisler, işçiler zarar 
görürmüş. Hayır arkadaşlar, bu feryat, ne mü
hendisin ve ne de işçinin feryadıdır; fabrika 
kapanırsa büyük menfaatler zarar görecek, 
onun feryadıdır. Fabrikatör bilsin k i ; eğer sui-
itsiımal yaparsa icabında fabrika kapanır. Biz 
bunu yapmadıkça, suuistimal yapanlara göz 
dağı vermedikçe bunun önünü allamayız. 

Şimdi diyorlar İd, «.kontrolda fazla i"eri gi
diliyor. Kontrolör, fabrikanın her tarafına gi
riyor; -gizli yerleri vardır, halbufki fabrikaların 
keşif yapan araştırma lâboratuvarları vardır; 
buraya girmesin»1 Hayır arkadaşlar bu kamuf
le bir esbabı mucibedir. Korkulan şey; keşif
lerden:, lâboratuvardan değildir, Devletin kont
rol edeceği şey imalâttır. Yani fabrikayı kur
muş, kabul, etmiş ve «Şurada şu esasa müste
nit bir yem çıkaracağım* demiş; ama gizli ola
rak başka şey koyarsa, tabiatiyle Devlet girtip 
ımurakabe edecektir, fakat bu, hiçbir vakit 
Devletin gidip de lâboratuvarmda onun araş
tırmalarını ımurakabe etmesi değildir. Devletin 
mütehassısının, kontrolörünün gideceği yer, 
araştırma lâboratuvarları .değil, imalât bürosu-
dur. BiııaenaHeyh, bundan korkmaya lüzum yok. 
.Çünkü, Devlet ne ile aHâkalıt.. Fabrikanın ima
lâtı ile alâkalıdır; ama sen ayrıca araştırma 
lâboratuvarı yapmışsın, Devlet buna karışmaz. 

Şimdi de bu umumî şeyleri söyledikten son
ra müşahhas tenkitlere cevap vereceğim. 

Bilhassa bunlardan birisi; Sayın Sırrı Ata-
l'ay, daha ziyade toplumcu, Devletçi bir parti-
ıxn mümessilidir, ama âdeta serbest teşebbüsün 
bir mümessili gibi konuştu. Bu kanun diyor ki, 
«'Sen şu yemi çıkarırsan, bu yemin içinde ne-
üer bulunacağını ben tespit edeceğim..» Başı boş 
şeyler için devletçilik lâzımdır, bu sahada ser
best bırakılamaz. Yani («Gerndsini yürüten kap
tandır.» .diyemeyiz. Çünkü bu yapılan imalât; 
bu yem sanayii herkesin yapacağı şey değildir. 
Yapılan iş Türk memleketinin ekonomisine bü
yük etki yapacağı için, hayvan ne bilmeyen ca
hil köylü bakar ki, yem çıkmıştır, iki fabrika 
ıvardır, gider görür, iki yemden ucuz olanını 
alır, ama .muhtevasını teiJkik edemez, çok zaman 
da bundan büyük zarar görür. 
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işte Hüfcünıdt, icabında Tanım Bakanlığı 
founa, «Sen bu yemi yapıp satıyorsun; ama için
de ne vardır, bu şekMe .muhtevaya sahip olan 
bir yem, hayvanllara faydalı ölüyor mu, olmu
yor mu?» diyerek: bunu murakabe etmesi bir 
zarar mı arkadaşlar? Faydadır. Bunu, bu Dev
letten esirgeyeımeyiz. 

•Sırrı Atalay diyorlar ki, «Yemler bazen pa
halıya mal dluyor, halbuikd düşük vasıfta yem 
de bulunsun; yalnız ambalajın üstüne yazılmak 
şartıyle bu imkân da verilsin. Çünkü, Türkiye' 
de her köylü zengin .değildir, fakir de alır.»1 Bu 
ım/ümkündür; fakat yine de başıboş bırakılamaz, 
ucuz da olsa yine Devletin murakabesi lâzım
dır. Ucuz diyerek hiçbir gıda değeri oknayan, 
samanla bilmem neyi bir araya getirmekle mey
dana gelen şeyi yem olarak verirse bu, kandır
madır ve Hükümet buna müsaade edemez. 

Yine dedüler ki, «Bu kanunda yemlerin ih
racının önlenmesi gerekirken, sanki ihracı teş
vik ediliyor...» 

Arkadaşlar, bu bir kanundur; Hükümete 
yetki vemyor. Bugün için lüzum olur, ihraç et
mez, yarın öyle bir zaman gelir ki, ye>m fabrika
sının imarıâtı çok olur, fazlası ihraç edilerek 
momlokete gelir sağlanır. Şartlar mevcut ise, 
Hükümet ihraç edecek veya etmeyecektir. Ya
ni bu, her halükârda ihraca mecbur eitmiyor; 
fakat ihracı menetmek için de sebep değildir. 

Bir de buyurdular ki, «yemin muhtevası tes
pit edüliyor da, fiyatlar tespit edilmiyor.» 

Arkadaşlar, fiyatları buıgünden tespit etme
nin imkânı yoktur. Daha ziyade bu kanun, yem 
sanayiini, yemlerin nasıl yapılacağını, nasıl pa-
zarlacağmı tespit ediyor. Yemin fiyatı yem ip
tidaî maddesinin fabrikaya mal olluşuna bağlı
dır. Bu, zamanla ımuhtevasında ayçiçeği tohu-
ımm bulunan veyahut arpa bulunan yemin bu 
iptidaî maddesinin fiyatı artarsa, bunun da fi
yatı artacaktır ona göre. ıSonra, yemle hayvan 
etinin taıbiatiyîe nispeti olacaktır. Pekâlâ dün
yanın her yerinde bilinir iki, çok zaman meselâ 
bir kilio et için ne kadar yem, lâzımdır, bunun 
.hesabı yapılıyor. Hükümete daima kabiliyetsiz
dik isnat etmeye lüzum yoktur. Bunu idare eden 
Devlet mekanizmasının .mütehassıs 'elcma.nF.an-
d ı r ; gayet tabiî ki yemin muhtevasını, yeme 
dahil bulunan iptidaî maddenin fiyatını ve bu
nu yedireceği hayvandan «İde edeceği et miktarı 

rve etin fiyaltmı düşünerek bunların muvazene
sini daima tetkik ve temin edecektir. Bu iti
barla bu, 'kanunun reddedilmesi için hiçCıir za
man sebep değildir. 

Kanma ekonomi sistemine inandığını bildi
ğim Sayın özgün eş'in mütalâalarına ben iştirak 
•etmiyorum. Buyurdular ki, «Bu kanun bürok
rasi .getiriyor. Sanki serbest teşebbüsü içiyor; 
ama bertaraf ediyor mu, etmiyor ;mu bu anlaşıl
mıyor; fakat müşkülât çıkarıyor, âdeta suini
yetli müteşebbisi teşvik ediyor, namuslu müte
şebbisi korkutuyor.» 

Ben aynı fikirde değilTim. Burada kanunun 
yapmak istediği şey, serbest teşebbüsü hudut
suz murakabesiz bırakmıyor. Evet, Devlet ya
pacak, fakat serbest teşebbüsün de yapma im
kânı var; ama Devlet murakabe edecek. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Zeytinyağı
na dönmesin. 

ıSALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Evet. Bu işi 
yaparken standart koymasının da hatalı oldu
ğunu buyurdular. 

Bizim imalâtımızda en büyük dert, standart 
'bulunmamasıdır, bilâkis standart koymak lâ
zımdır. Muayyen bir vasıfta olimayan bir 
şeyin piyasaya sevk edilmesini murakabeye 
mecburuz. Bizde maalesef, başıboş bırakıldığı va
kit çok suiistimal oluyor. Yani standart olması 
belki biraz müşküldür; fakat murakabe etmek 
bakımından, fiyat tespitinde, satışta, aldanmayı 
önlemekte daima faydalıdır. Bulunmamasından 
daba çok faydalıdır; olmaması daha çok zarar 
veriyor. 

Bu kanun yapıcı değil, idarecidir. Bu kanu
nun yapıcı olması için daha başka şeyler olabi
lir miydi?.. Belki düşünülebilir; ama idareci ola
rak da bir noksanlıktır. Şimdiye kadar bu ka
nunun bulunmamasından dolayı sanayi, yapıyor, 
yapıyordu; bir kötülük biliyordu; fakat kanu
nen bunu önlemek için imkân yoktu, işte bu im
kân yoktu, işte bu imkânı idareye veriyoruz. 

Bir de Sayın Altan, buyurdular ki, «Bu ka
nun hazırlanırken yem sanayiinin mütalâası 
alınmıştır; fakat başka müesseselerin alınmamış
tır. 

Şimdi arkadaşlar, yem sanayii bizde âmme 
müessesesidir. Bunda esas, âmme menfaatidir, 
şahsî kazanç gailesi yoktur. Bir yerde işaret bu
yurdular; «Yem sanayii bâzı yerlerde çok kaza-
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nıyor, bu olmamalıdır.» dediler. Buna iştirak 
ederim. Hakikaten yem sanayiinin faaliyetinde, 
fiyat tespitinde kazanç kastı değil, hizmet esas 
olmalıdır; ama bu kanunun tanziminde şu veya 
bu şekilde madde konmasında onun mütalâasının 
alınması faydalıdır. Fakat serbest mütalâasıda 
alınsaydı faydalı olurdu. Ama alınmamış olması 
bu kadar şikâyet için sebebolmaz. Birçok husus
larda birçok kanunlarımız yapılırken lıerlıalde 
bunu alâkadar eden herkesin mütalâası alın
mıyor; fakat bu sanayi dalı hakkında kendile
riyle ilgili mütalâalar alınmadığı hususunda şi
kâyetler dinledik. 

«Muhtevasının nasıl tespit edileceği veyahut 
yem fabrikaları yapmak için lâzım gelen iptidaî 
maddeyi bulmak, depo etmek müşkülâtı oluyor.» 
dediler. Gayet tabiî müşkül olabilir; ama bu, 
kanunu çıkartmamak için bir sebep midir ar
kadaşlar? Fabrikalar kurulacak; fakat bu fabri
kaların kurulması işinin hepsi Devlet eliyle ol
mayacaktır ki.. Bir kısmı hususî teşebbüs tara
fından yapılacaktır. Hususî teşebbüs, müdebbir 
tüccar gibi hareket edeceğinden, o sanayiin ge
rektirdiği iptidaî maddeyi de kendisi depo ede
cektir. Devletin buradaki yegâne murakabesi, ni
hayet bu normlara uygun imalâtı murakabedir. 
Ama hususî teşebbüs ihtiyacı karşılayamıyorsa, 
bâzı dallarda açık varsa, Devlet de bunun gereği 
olan iptidaî maddeyi temin edecektir. Meselâ 
hasat zamanında ayçiçeğinin veyahut bilmem ne
yin fiyatı ucuzken onu alır, depo eder ve bina
enaleyh daha ucuza yemi temin eder. Herhalde 
mahdut imkânları bulunan köylüye yem sana
yiinin çok büyük faydası olacaktır. 

«Bu sanayii biz serbest bırakalım da, kendi 
kendisini kontrol etsin.» iddiası da tamamen ha
talıdır. Bu, doğrudan doğruya, «Devlet karış
masın; bıraksın, isteyen istediği gibi yapsın.» 
demektir. Artık buna Devletin tahammülü kal
mamıştır. Bu imalâttır, bu imalâtın yapımında, 
pazarlanmasmda ve sairesinde Devletin muraka
besinin olması lâzımdır. 

Diğer taraftan, diğer birçok hususlar hak
kındaki mütalâalar, maddesinde yeri geldiğinde 
söylenecek hususlardır. Bir maddede noksanlık 
varsa, yeri geldiği zaman arkadaşlar gelip kür
süye buyururlar ve elerler ki, bu maddenin şu 
hususu noksandır, bunu ıslâh edelim. Ama bu 
maddeleri sayarak, «Birçok kusurlar vardır, ka-

! nunu iade edelim veva reddedelim.» demek, bir 
j sebep değildir. Maddeleri geldiği vakit bunu 
i izah ederler. 
\ Hele, .mütalâası alınmayan, serbest sanayi 
i kolunda çalışan bu konu ile ilgili arkadaşlar din- . 
| lenmemişlerse, bu kişiler de bâzı çalışmalara gire-
! bilirlerdi. Meselâ, zamanında çıkaracakları bro

şürlerle ve bâzı yayınlarla seslerini duyurabilir-
j lerdi ve ihtiyaçları görüşülürdü. Komisyonlara 

gelseydiler, komisyon bunları nazara alırdı. 
Şimdi, bu tasarı gelmiş ve bununla ilgili ola

rak sarahaten, «Bu memleketin menfaatinedir.» 
demiyorlar; ama «Bu serbest bırakılmalıydı ve 
Devlet buna karışmamalıydı ve bu saha tamamen 
serbest kalmalıydı.» mânasına gelen konuşmalar 
oluyor. Bu, memleketin sanayii ve hayvancılı
ğın gelişmesi için faydalı değildir. Bu kanun ta
sarısı gelmiştir, zaruridir ve belki de geç kalın
mıştır. Kusurları varsa ıslah ederiz; fakat her
halde reddedilmesi için de bir sebep değildir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, çalışma süre
sinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ancak, görü
şülmekte olan kanun tasarısının ve bunu taki-
beden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda 
değişiklip yapan kanun teklifinin görüşülmesi
nin bitimine kadar sürenin uzatılması teklifi 
vardır; okuyup oylarınıza arz edeceğim. 

«Sayın Başkanlığa 
Yem kanunu tasarısı ile iki maddelik 506 sa

yılı Sosyal Sigortalar kanun teklifinin bitimine 
kadar oturumun devamını arz ederim. 

istanbul 
Rifat öztürkçine 

Gerekçesi : 
Binlerce işçilerimizin yetim kızlarını ilgilen

diren bir tekliftir. A3d3as1.ua kadar muameleleri
nin ikmali için Sosyal Sigortalar Kurumuna za
man sağlamak imkânı bulunması zorunluğu ol
duğu içindir.» 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Teklifin aley
hinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Kanun hakikaten önemlidir. Şimdi müddetin 

uzatılmasına karar verildiği takdirde, bu kanu
nun acelelikle oylanması meselesi hâsıl olabilir. 
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Halbuki görüyoruz ki, bu kanun üzerindeki fi
kirlerimiz aynı değildir; birçok hususlarda başka 
başka düşünüyoruz. Bunu konuşarak, anlaşarak 
çıkartmamız gerekir ve en iyisini çıkartabilmek 
için de bir vakte muhtacız. Burada hiç, birimiz, 
illâ benim dediğim olsun veyahut da çıksın da 
ne şekilde çıkarsa çıksın demediğimize göre, 
müddet bittiği vakit bu kanun görüşülmesi ge
lecek birl&şime kalsın. O gün gelip, bütün arka
daşlar fikirlerini beyan etmek suretiyle bu ka
nunu mümkün mertebe en iyi şekilde çıkarta
lım. 

Bu itibarla bu önergeye iltifat etmemenizi 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teklifin aleyhinde konuşuldu. 
Lehinde konuşacak var mı efendim? 
RIFAT ÖZTÜRKÇINE (İstanbul) — Öner

gemi izah edeceğim efendim. 
BAŞKAN — Açıklamak için buyurunuz Sa

yın öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Yem kanunu tasarısı hakikaten çok mühim 
bir kanundur. 

Başkaca, dün özel olarak da izah ettim, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu iki maddelik 
bir kanundur. Binlerce yetim kız babalarının 
emekli maaşlarını alamamaktadırlar. Hepsi aç, 
sefil ve perişandır, hastadır; muayene olacak, 

n M> 

tedavi olacak, bir asprin dahi alacak güce malik 
değildir. Aybaşma kadar bunların muameleleri
nin biran önce ikmâli meselesi vardır ki, ayba
şından itibaren bu yetim kızlara da tıpkı Devlet 
memurlarının yetim kızlarına tanılan hak veril
sin. 

Konuyu münakaşaya, uzatmaya konuşmaya 
lüzum yok. Eğer Yüce Senato Yem kanunu ta
sarısının önümüzdeki birleşimde müzakere edil
meğini uygun buluyorsa, bahsettiğim bu konu 
beş dakikalık bir zamanınızı alacaktır; hiç olmaz
sa 506 sayılı Kanunun görüşülmesini öne alalım 
ve 5 dakika zarfında bunu .çıkartalım ve binler
ce yetim işçinin duasını alalım. Hiç olmazsa, 
takdim tehir olsun ve 506 sayılı Kanunu konu
şalım. önergemin o şekilde oylanmasını arz edi
yorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Saym öztürkçi-
ne'nin süre uzatılması teklifini bu kayıtla; yani 
hem elimizdeki tasarının bitimine kadar, hem 
ondan sonra 506 sayılı Kanun teklifinin müza
keresinin bitimine kadar sürenin uzatılması şek
linde oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

Saat 19,00'dur; 29 Mayıs 1973 Salı günü saat 
15,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

I (Kapanma saatli : 19,00) 
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6831 sayılı Ormaaı Kannnuımîi fbâsı (maddeleri" 
bir ig'e^ûd oniaJd'de -eklteıaim'eö'iîîia idısiir (kamun îtassıı 

irı.m'ssıiıe va "cu 
m. n;çı!k :cylarm s •öimcu •(SS-ûlT^i': 258)' 

(Kabul edilmiştir) 

üye sayısı 
Oy yerenler 

Kabul edenler 
Reddedenler : 

Çekinse rl er : 
Oya •katılmayanlar : 

Acık üyelikler : 

[Kabul edenler] 

185 
120 
109 

11 
o 

62 

TABİÎ ÜYE 
Cevdet Sıınay 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Kemal Şenocak 

"AÖRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zerer* 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekini 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslar 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirci 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Güiez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaylürk 

BURSA 
1. Sabri Çağ! ayan gil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALI3 
Nahit Allan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turg'ut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertıığ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Aîihoeaşril 
Sakıp Ilatımoğlu 
Edip Somun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuz al 

GAZİANTEP 
İbrahim Terfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Oilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

Mustafa Dcliveli 
^ İSPARTA 

Mustafa Güleügil 
İÇEL 

Lûtfi Büğeti 
: Talip ö/.doiay 

l İSTANBUL 
;: Erdoğan Adalı 
l Mebrure Aksoley 
. Şevket Akyürek 
; Halûk Berkol 
I. O. Zeki Gümüşoğlu 
!, Ekrem Özden 
T Rifat öztürkçine 
İ Cemal Yıldırım 
1 İZMİR 
• Mustafa Bozokîar 

Orhan Kor 
l KARS 
* Y. Ziya Ayrım 
I KASTAMON U 
I Mehmet Çamlıca 
; Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
; Hüsnü Dikcçliigil 
'"_, Hüseyin Kalpaklıoğlu 
;, Sami Turan 

I KIRKLARELİ 
î Ali Alkan 

A 

\ Halil özmen ' 
j KOCAELİ 
t Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
I Ferzi Halıcı 

[ Fakih Özlen 
\ Mehmet Varışlı 
I KÜTAHYA 
\ A Orhan Akça 
l 1. Elem Erdinç 

| MALATYA 
I Nurettin Akyurt 
| Hamdi özer 
j MANİSA 
l Oral Karaosmanoğln 
i A. Orhan Süersaaı 
t: 

l Ruhi Tunakan 
j M ARAŞ 
[ Adnan Karaküçük 
| MARDİN 
l AbdurraJınıan Bavar 
s Abdulkerım Saraçoğlu 
t MUĞLA 
I llyas Karaöz 
İ MUŞ 
I İsa Hisan Bingöl 
| NEVŞEHİR 
1 1. Şevki Atasağun 
\ NİĞDE 
s 
£ Hüseyin Avni Göktürk 
J ORDU 

Sclâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. M e e. d i Ağrım 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
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Rıza İsıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Âdil A İt ay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 

l Cemal Tarlan 
\ TOKAT 
* Ali Altımla» 
| TRABZON 
N Ali Şakir Ağan oğlu 
İ Reşat Zaloğlu 
1 URFA 
İ Hasan O rai 

YAN 
Fericl Melon 

YOZGAT 
ismail Y«'şl!ym-î 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Bahriye Üeok 

Sami Küçük 
Fahri Ö?.dilek 
Mehmet özgün eş 
Selâhattin. Özsnlr 

[Reddedenler] 
l Haydar Tun elvan a t 
İ 

\ ELÂZIĞ 

l Salim ILızerdağlı 

[Oya katılmayanlar] 

OUMIIURBAŞKANIN-
PA SFÇÎLEN ÜYELER 
Hayri Deneı 
Özer Der bil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Faruk Gürler 
Tayfur Sökmen 

| CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Enıannllnh Çelebi 
Vehbi Ersü 
İsmet İnönü 
Kadri Kaplan 
Kârr.*:l Karavciioğlu 
Sezai OTvan 
M. Şükran Üzkaya 
(i. Â.) 
Ahmet Yıldı?: 
Muza f f e r Yurdakul e r 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Meta 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünal di (Bşk. V. 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzını Karaağaşlı-
oglu 
Ahmet Karayigit 

ANKARA 
Turgut Cebe 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

Halil Goral 
BALIKESİR 

• Mehmet Güler 
Cemalettin tnkaya 
Nejat Sariıenlı 

BURSA 
SaiTet Urnl 

DENİZLİ 
. Hüseyin Atmaca (t. Â.) 
1 DÎYARBAKTR 
l Selâhattin Oizrelioğlu 
| EDİRNE 
l Mehmet Nafiz Ergendi 

I GAZİANTEP 
İ Salih Tanyeri 
I GİRESUN 
\ Sabahattin Orhon 
,, İhsan Topaloğlıı 

l İSTANBUL 
l Tekin Arıburun 
l (Başkan) 
- Fikret Onndo^an 
I - İZMİR 
l Beliğ Beler 
I Nazlı Cabalar > 

Mümin Kırlı 
Nrecip Mirkclâmoğlu 
ı.B§k. V ) 

KARS 
Sırrı Atalaj 
.Mehmet Ha zer 

KOCAELİ İ 
Hikmet Işmen | 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat j 
Sedat Çumralı 1 

MANİSA I 
BoTra n Ba.ru' eu o Mu 

| SİİRT 
\ Abdurrahman Kavak 
| SİNOP 
I Nâzım İnebeyli 
S TOKAT 
\ Zihni Botil 
j TRABZON 
İ ö. Lûtfı Iloeaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

MA E AŞ 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
II al dLiri MfmteRPoğlu 

1 NİĞDE 
*; Kudret Baykan 
| ORDU 
t Şevket Koksal 
H SAKARYA 

Mustafa Ti<Hı (f.) 
'SAMSUN 

Refet Rendeei 

I UŞAK 
I Mehmet Faik A i avurt 
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Cumhuriyet Senatosu 

68 NCI BİRLEŞİMİ 

23 . 5 . 1973 Çarşamba 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

X 1. — (3331 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 2 ek 
madde ile bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet, Tarım ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/583; C. Sena
tosu 1/188) ('S. Sayısı : 258) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1973) (Bitiş tarihi : 2G . 6 . 1973) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Haindi Özer'in, demokratik Cumhuriyet düze
nini yok etmek amacım güdenlerin adalete 
teslimi hususunda 'Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
•Hüsnü Dikeçligirin, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato arattır
ması isteyen önergesi (10/3) 

4. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
nu raporu (10/46) (Dağıtma tarihi: 27.9.1972) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülcz'in, Anayasanın 78 nci maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatiyle senatörlük sıfatının bağda
şıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi Ek
rem Özdenin önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem üzden'in, son birkaç ay içinde, özellik
le İstanbul'da vukubulan yangınlara dair Sena
to araştırması isteyen önergesi (10/4) 

7. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıt
ma tarihi : 3 . 3 . 1973) 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1972 ve Ocr.k, Şubat 1973 ayları
na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İncelome Komisyonu raporu 
(5/9) (S. Sayısı : 2G1) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1973) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'm, çimento ihracı konusunda 
Senato araştırması isteyen önergesi (10/5) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
] İhsan Topaloğlıı ile İstanbul Üyesi Fikret Gün-
! doğan'm, yurdumuzdaki enerji darlığının ne-
] dcnleri ve çözüm yolları konusunda Senato araş-
l tırması isteyen önergesi (10/6) 
! v 
; İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
! A - İKİNCİ GÖRÜŞMEfSİ YAPILACAK 
I İŞLER 

(Devamı arkada) 
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B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Yem kanunu tasarısının Millet Mecli
since .kafoul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Tarım, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından 5'er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi : 1/626; Cumhuriyet Senatosu: 1/190) 
(S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi: 19.4.1973) 
(Bitiş tarihi : 6 . 7 . 1973) 

2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 5'er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi : 2/551; C. Senatosu : 2/50) (S. Sa
yısı : 259) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1973) (Bi
tiş tarihi : 2 . 8 . 1973) 

3. — Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi 
hakkındaki 2133 sayılı Kanunun 2 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair olan 7380 sayılı 
Kanunim 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve ge
çici bir madde eklenmesine.dair kanun tasarısının 

Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi: 1/249) j 
Cumhuriyet Senatosu 1/195) (S. Sayısı : 262) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1973) (Bitiş tarihi : 
5 . 8 . 1973) 

4 . - 5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı İlköğ
retim ve Eğitim Kanununun değişik geçici 5 nci 
maddesinin uygulaması süresinin 10 yıl uza
tılmasına dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumihuriyet Sena
tosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 1/512; Cumhuriyet 
Senatosu 1/196) (S. Sayısı : 263) (Dağıtma 
tarihi : 16 . 5 . 1973) (Bitiş tarihi : 5.8.1973) 

X 5. — 5539 sayılı Karayolları Genel Mü
dürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki ka
nunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân, Anayasa ve 
Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3'er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi 1/800; C. Senatosu 1/200) 
(S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 21 . 5 . 1973) 
(Bitiş tarihi : 5 . 7 . 1973) 



Toplantı: 12 
CUMHURİYET SENATOSU S. SayISı : 241 

Yem kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Tarım, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 

Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/626; C. Senatosu : 1/190) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 805) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğil 
Sayı : 5486 

4 . 1973 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 5 . 4 . 1973 tarihli 90 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oyla kabul edilen, Yem kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Xot : Bu tasan 10 . 3 . 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 26. 3; 5 . 4 . 1973 tarihli 82 ve 90 ncı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 805) 
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Geçici Komisyon Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Esas No. : 1/190 13 . 4 . 1973. 

Karar No. : 2 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza havale buyrulan Millet Meclisinin 5 . 4 . 1973 tarihli 90 ncı Birleşiminde ön
celik ve ivedilikle görüşülerek işari oyla kabul edilen, Yem Kanunu Tasarısı 6 . 4 . 1973 tarihinde 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına havale edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu'nun 10 . 4 . 1973 tarihli ve 53 ncü Birleşiminde, Anayasa 
ve Adalet, Bütçe ve Plân ve Tarım komisyonlarından seçilecek 5'er üye ile kurulması kabul edi
len Geçici Komisyonumuz 12 . 4 . 1973 tarihli Birleşiminde toplanarak Başkanlık Divanı seçimini 
yapmış ve daha sonra Tarım Bakanı, Tarım Bakanlığı temsilcileri ile Yem Sanayii Genel Müdürü
nün de iştiraki ile mezkûr tasarı her yönden tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının genel gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve bunlara mütedair Bakan ve Bakan
lık Temsilcilerinin de verdikleri tamamlayıcı bilgiler muvacehesinde 6 bölüm, 20 esas madde, 2 ge
çici, ve 2 yürürlük maddesinden oluşan mezkûr Kanun tasarısının tümü üzerinde yapılan olumlu 
görüşmelerden sonra prensip itibariyle benimsenmiştir. 

Yurdumuzda toplam tarım gelirleri içinde hayvancılığın payı çok düşük bulunmaktadır. Tarımı 
ileri batı ülkelerinde hayvancılıktan sağlanan gelir toplam tarım gelirlerinin % 60 - 80 ini teşkil 
ettiği halde bu oran memleketimizde % 33 tür bunun başlıca sebebi oldukça büyük bir yekûn 
tutan hayvan varlığımıza rağmen hayvan başına verimin tarımı ileri batı ülkelerindeki hayvan ve
rimine nazaran çok düşük olmasından ileri gelmektedir. 

Ayrıca Kalkınma Plânının tarım bölümü, hayvancılığın özel problemleri kısmında mevcut •hay
van miktarı 24.1 milyon baş büyük hayvan birimi olarak tespit edilmiştir. Yine aynı bölümde hay
van yemi üreten çayır ve meraların kapasitesi 15 milyon büyük baş hayvan birimi olarak ifade 
edilmektedir. Bu duruma göre gerek 1 nci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve gerekse bu plâna mehaz 
teşkil eden İstatistik Genel Müdürlüğünün 1949 - 1959 yıllarına ait yayınları her yıl beslenme nok
sanlığından dolayı 9.1 milyon büyük baş hayvan birimi (her biri 500 kg. canlı ağırlıktaki hayvan 
ünitesi) nin açlığa mahkûm edildiği meydana çıkmaktadır. Bunun sonucu olarak her yıl 10.5 mil
yar TL. sının üzerinde hayvancılıktan potansiyel kaybı meydana gelmektedir. 

öte yandan insan beslenmesinde günlük ortalama 70 gr. lık protein ihtiyacının en az 33 gr. ı 
hayvansal besin maddelerinden sağlanmalıdır. Halbuki yurdumuzda insan başına düşen günlük or
talama hayvansal protein miktarı 14.5 gr. ile 16.8 gr. arasında değişmektedir. Bu da bize yurdu
muzda günlük hayvansal protein ihtiyacının ancak yansının karşılanabildiğini göstermektedir. 

Hayvan verimlerinin çoğaltılmasında çeşitli faktörler yanında en önemli rolü, beslenme oyna
maktadır. En rasyonel işletmelerde dahi genel işletme giderlerinin % 55 - 75 kısmını yem masraf
larının teşkil ettiği, yemlerin hayvancılık için taşıdığı önem meydana çıkmaktadır. 

Bugün yurdumuzda çok ve çeşitli sayıda yem maddesi hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. 
Bu yemlerin hayvan bünyesinde gerek verim, gerekse hayvan sağlığı yönünden yaptığı etkiler çok 
farklıdır. Hayvan beslenmesinde yem maddelerinin ihtiva ettiği çeşitler, besin maddeleri miktarını 
örneğin enerji, ham ve sindirilebilir protein ile amino asitleri, yağ, mineral maddeler ve vitamin
lerin miktarını bilmek, bu besin maddeleri miktarına göre rasyon tertiplemek gerekmektedir. Bun
dan dolayı birçok ileri ülkeler hile ve karıştırılmaya müsait olan yem maddeleri ile karma yemlerin 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 241) 
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temel besin maddeleri miktarını yem satışa arz edilirken ihtiva ettiği maddeleri açıklamak mecbu
riyetini koymuşlardır. Böylece de yemlerin muayyen standart ve normlara göre piyasaya arzını, 
bunların kalite yönünden istenilen evsafta olmasını, ve hileye müsait olan yemlerin ticaretinin dü
rüstlük içinde yapılarak hayvan sahiplerini ve dolayısıyle memleket ekonomisinin zarar görmeme
sini sağlamışlardır. Yurdumuzda da hayvan yemlerinin verimlerinin yükseltilmesi ve hayvan sahip
lerinin zarar görmemesi için gerek yem maddelerinin, gerekse karma yemlerin tespit edilecek 
standart ve normlara göre piyasaya çıkarılması gerekmektedir. 

Kaliteli ve karışımı bilinen yem maddelerini ve karma yemleri kullanmak suretiyle hayvanla
rımızın et, süt ve yumurta gibi verimlerinde meydana gelecek artışlar yurdumuzda günden güne 
artan hayvansal maddeler ihtiyacını karşılayabileceği gibi artan miktarının ihracına geçilmesi de 
ekonomik yönden büyük bir değer ifade edecektir. Bunun gibi yemlerin insan ve hayvan sağlığı
na zarar verecek maddeleri ihtiva edip etmediği, yapılan beyanda yemin içinde bulunması gere
ken maddelerin gerçek değerinde olup olmadıklarının kontrolü, imalât ve satışın belirli prensipler 
içinde yapılmasını amaç eden bu tasarı ile gerçekleşecektir. 

Bu Tasarı ile çiftlik hayvanlarımızın verimli olarak yemlenmesi için lüzumlu, hile ve karıştı
rılmaya müsait olan yemlerin gerek imalât gerekse sürüm ve satışları düzenlenmiş olacak, her yıl 
millî ekonomimizde beslenme yetersizliğinden meydana gelen milyarlarca liralık zararın önüne ge
çilecek, yem maddeleri üretimine gerekli önem verilecek, hayvancılıkla uğraşan işletmelerin geli
ri artacak, dolayısıyle tarım sektörümüz içinde hayvancılığımızın payı önemli bir yükselme göste
recektir. Ahır hayvancılığı teşvik edilerek değer kazanacak, hayvancılıkta prodüktivite artacak 
hayvansal ürünlerde meydana gelen artış sebebiyle de halkımızın beslenmesi daha uygun bir dü
zene kavuşacaktır. Bunun yanı sıra değerli hayvansal mamullerimizin dış piyasaya aktarılması, 
dış ticaretimizde ve ödeme dengemizde müspet tesirler meydâna getireceğini gözönünde bulundu
ran Komisyonumuz mezkûr Kanun Tasarısını aynen benimsemiştir. 

Bu kanun tasarısının : 
a) Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabulüne. 
b) öncelik ve ivedilikle görüşülmesini karar altına almıştır. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Başkan 
Kars 

T. Z. Ayrım 

Sözcü 
Eskişehir 
ö. Ucuzal 

Kâtip 
Ankara 
î. Yetiş 

Gümüşane 
A. Cilâra 

Kars 
Söz hakkım saldı. 

S. Atalay 

Kocaeli Cumhurbaşkanınca S. Ü Tabiî Üye 
L. Tokoğlu S. Bdbüroğlu Söz hakkım saklıdır. 

M. özgüneş 

Rizo 
O. M. Agun 

Ağrı 
S. Türkmen 

Cumhuriyet Senatosu (S, Sayısı : 241) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

YEM KANUNU TASARISI 

BÖLÜM : I 

Amaç re kapsam 

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

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

BÖLÜM : II 

Tarifler ve sınıflandırma 

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

cıyla ve belli sınır ve şartlarda yedirildiği zaman hayvan sağlığına zararlı olmayan organik ve 
inorganik maddeler veya bunların karışımlarıdır. 

Beyan : Ticarete arz edilecek yemlerde değer tayinine esas olan temel besin maddeleri oran
larının yazılı olarak belirtilmesidir. 

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

Tescil : Beyana tabi olan yemlerin ihtiva ettikleri her türlü maddelerin adları ile yemin tica
rî adı ve nevinin ve değer tayinine esas olacak temel besin maddeleri muhtevalan itibariyle norm 
veya standartlara uygun olmaları halinde Tarım Bakanlığınca ilgili kütüğe kaydedilmesidir. 

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

Temel besin maddeleri : Yemlerin terkibinde bulunan ve değer tayinine esas olan hamprotein, 
hamyağ, hamselüloz, azotsuz özmaddeler, kalsiyum, fosfor ve benzeri besin maddeleridir. 

MADDE 4. — Bu kanuna göre yemler aşağıda belirtildiği şekilde sınıflandırılmıştır : 
a) Kökeni bitkisel olan yemler : Yaş ve kuru olarak doğrudan doğruya kullanılmaya elve

rişli olan her nevi otlar ile öğütülmemiş; tane yemler, kök, yumru, meyve, saman silâj yemleri 
ve benzeri bitkisel yemlerdir. 

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

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

d) Mineral yemler: Kalsiyum, fosfor, tuz, iz mineraller, sentetik üre amonyum tuzları ve 
benzeri gibi sadece mineral maddeler veya bunların karışımlarından ibaret olan yemlerdir. 

Hastalıkların bulaşmasını önleme bakımımdan, bir defa kullanılmış bulunan yem ambalaj kap
larının nevi ve vasıflarına göre, tekrar kullanılabilme şartlan yönetmelikte belirtilir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 241) 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

YEM KANUNU TASARISI 

BÖLÜM : I 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabufl edütmîşt'ir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabuöl edilmiştir. 

BÖLÜM : II 

Tarifler ve sınıflandırma 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi) aynen; kabul' edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin. 4 ncli maddesi ayner̂  kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 241) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

e) Yemlik prepara-tlar : Kimyasal analiz, sentez veya istihraç yolları ile fabrikasyon şeklinde 
elde olunan ve yemin değerini artırmaya yardım edebilecek karakterdeki (müstahzarlar ile antibi
yotik, hormon ve vitaminler gibi koruyucu maddeleri ihtiva eden yemlerdir. 

Hayvan hastalıklarının tedavisi veya önlenmesi maksadıyle kullanılan sulfamM, antibiyotik, 
hormon ve vitamin gibi ilâç ve maddeler bu tarif dışındadır. 

f) Karma yemler : Çeşitli yemlerin standardına uygun olarak kanstırullmıasıyle elde olunan 
yemlerdir, 

BÖLÜM : III 

Beyan, tescil, ruhsat ve kontrol işleri 

MADDE 5. — Bu kanuna tabi yemleri satış iğin Smal eden resmî ve özel işletme ve kurfiımlar 
yemlerin içinde budunan ve değer tayinine esas o7an temel besin maddeleri oranlarını ve karışı
ma giren yemlerin adlarını yazılı olarak bir 1:syanname ile Tarım Bakanlığıma bildirmekÜe yü-
kiimlüdürıler, 

Hangi yemlerin beyana veya tescil© tabi olacağı Tanm Bakanlığınca tayin. ve üâniotaur. 
Yemlerin değer tayinine esas olan temel besin maddeleri oranları; ambalajlı olarak satılan 

yemlerin ambalaji'-an üzerine veya etiketlerine yasılır. Ambalajsız olarak (satılanların ise yüz (küb-
dan fazla mMarlardalki satışları, satıcı tarafından verilecek garanti belgesinde ıbeliritil'ir. 

MADDE 6. — Tescile tabi elan yemlerin, ticarete arz edilebilmesi için önceden Tanm Bakan
lığına .tasdi ettirilmesi mecburidir. Tescil ile ilgili esaslar yönetmelikle gösterilir. ı 

îthal edilecek tescile tabi yemler de bu hükme tabidir, 

MADDE 7. — Bu kanun kapsamına giren kekeni hayvanı olan yemler, mineral yemler, yem
lik preparatılar ile karma yemler gruplarına dahi'I olan yemleri satış için imal eden resımî ve özel 
işletme ve kurumlar yem imalatına geçmeden önce bu kanıma göre Tanm Bakanlığından ruhsat 
almaya» mecburduıüar. 

Bu gibi işletme ve kurumların îtabi olacağı asgarî teknik ve sağlık şartüan yönetmelikte gös
terilir. 

Gerektiği hallerde yemlerin toptan ve perakende saltış fiyatları ilgili bakanlıkların mütalâası 
alınarak Tanm Bakanlığınca tespit olunur. 

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

1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun Sağlık ve Sosyal Yardımı ^Bakanlığına veırdiği yet
kiler saklıdır. 

MADDE 8. — Bu kanunun kapsamına giren yembrin ihraç ve ithali ügü'i baikanlıMarm müta
lâası alınmak suretiyle Tanm Bakanlığının iznine tabidir-

Beyan ve tescille tabi olan yemlerin ticarete arz edilirken veya ithal ve ihraçlan şurasında fi
ziksel, kimyasal, biyolojik muayene ve analizlere dayanan kontroılian Tanm Bakanlığımca yapılır. 
Kontrol için alınan örneklerin muayene veya analiz sonuçları en geç 30 gün içinde ilgililere büdi-
r.'ilir. Mııayeneleri yapılmayan ve sonuçlan ilgililere bildirilmeyen yemler satışa çıkarılamaz. 

Bu gibi yenilerden alınacak 'örneklerin şeikiCÜ ve miktarCan, bunların muayene ve analiz metot-
lan, rapor düzenlenmesi ve sair ile ilgili hususlar yönetmelikte gösterilir, 

Kontrol sonunda beyana ve tescille uiygun olmadığı tespit edilen yemler hakkında bu kanuna 
göre gerekli işlemler yapılır. Bu kanunda açılı hükümler bulunmaması halinde genel hükümlere 
görü hareket edilir, 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 241) 
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[Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

BÖLÜM : III 

Beyan, tescil, rıılıseıt ve kontrol işleri 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 msi maddesi aynen 'kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen 'kaimi edilmiştir. 

MADDE 7. — Miüst Meclisi metninin 7 nci nıcıfdcsi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maidesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sarısı : 241 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 9. — imalâtçı, satıcı veya bunların temsilcileri muayene veya analiz sonuçlarına en çok 
30 gün içinde itiraz edebilirler. Bu takdirde yeniden yapılacak muayene ve analiz Tarım Bakan
lığının diğer bir lâboratuvarında veya üniversitede yaptırılır. Bu laboratuvarm vereceği rapor 
kesindir. 

MADDE 10. — Tanm Bakanlığının yetkili elemanları yem imal, depo ve satış yerlerine kontrol 
ve örnek almak maksadıyle izinsiz girebilirler. 

Bu yerlerin sahipleri veya temsilcileri kendilerinden istenen bilgileri, yem ve yemlerle ilgili 
maddeleri göstermeye ve kontrolü sağlayıcı tedbirleri almaya mecburdurlar. 

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

MADDE 11. — Tanm Bakanlığınca kontrol edilmek üzere alman yem örnekleri için bedel isten
mem. 

BÖLÜM ; IV 

Cezaî hükümler 

MADDE 12. — Beyan veya tescildeki niteliğe uymayan veya ambalajdaki vasıf veya markası de
ğiştirilmiş yahut tahrif edilmiş olan veya bozulmuş yahut değiştirilmiş veya kanştırılmış yemleri; 
satışa arz edenler, bir aydan altı aya kadar hapis ve 500 liradan 2 500 liraya kadar ağır para ce
zası- ile cezalandırılır. Hayvan sağlığı için tehlikeli olan her çeşit yemleri satışa arz edenler, üç ay
dan bir seneye kadar hapis ve 1 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandındır. 

Her iki halde, üç aya kadar, failin cürme vasıta kıldığı, meslek ve sanatın tatiline ve suç mev
zuu. yemlerin müsaderesine de hükmolunur. 

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

MADDE 14. — Beyana veya tescile tabi oldukları halde, beyan veya tescil edilmemiş bulunan 
yemler Tarım Bakanlığınca usulüne göre satıştan menediliı*. 

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

BÖLÜM : V 

Kurulu* 

MADDE 16. — Bu kanunun kapsadığı hizmetleri ifa etmek üzere Tarım Bakanlığı bünyesinde 
«Yem Tescil ve Kontrol işleri Dairesi» kurulur. 

BÖLÜM : VI 

Türlü hükümler 

MADDE 17. — Yem fabrikası kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler Tarım Bakanlığına müra
caatla kuracakları fabrikanın teknik özellikleri ve üretecekleri yemler bakımından müsaade almak 
sorundadırlar. 

MADDE 18. — Tescil ettirdikleri yemleri imalden veya ruhsat aldıkları halde yem imalinden 
vazgeçenler durumu bir ay içinde yazılı olarak Tanm. Bakanlığına bildirirler, 

Cumhuriyet Senatoyu (S. Sayısı : 24.1) 



— 9 — 
(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu! maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen/ kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynenj kabul' edilmiştir. 

BÖLÜM 3 IV 

Cezaî hükümler 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen/ kabul! edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi aynen? kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen/ kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi) aynen! kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : V 

Kuruluş 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 16 nci maddesi aynen! kabul edilmiştir. 

BÖLÜM : VI 

Türlü hükümler 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 241) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 19. — Türkiye'den transit olarak geçecek yemler bu kanun hükümlerine tabi değildir
ler. 

MADDE 20. — Bu kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde kanunun uygulama sek
lini göstermek ve kanunun yönetmeliğe bıraktığı hususları düzenlemek üzere Tarım Bakanlığın
ca bir yönetmelik hazırlanır ve Bakanlar Kurulu kararıyle yürürlüğe konulur. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Beyana veya tescile tabi yemlerin imalâtçıları ve satıcıları bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde beyan ve tescil ile ilgili hususları yerine getirmekle 
yükümlüdürler. 

GEÇİCİ MADDE 2, — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcudolan ve yem imal eden 
kurumlar veya işletmeler bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde Tarım Bakan
lığına başvurarak ruhsat almaya mecburdurlar. 

MADDE 21. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 22. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütüi\ 

Cumhuriyet Senatesm t S. Sayısı : 241) 
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((..îeeici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meölisi metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 24.1) 





Toplantı : 12 ftA^ 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İ P İ 

Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi hakkındaki 2133 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan 7380 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 

komisyonları raporları (M. Meclisi : î / 2 4 9 ; C. Senatosu : 1/195) 

(Not : M. Meclisi S. Sayışa : 877) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5.5. 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1343 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 3 . 5 . 1973 tarihli 103 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oyla kabul edilen, Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi haMandaki 2133 sayılı Kanunun 
2 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan 7380 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değişti-
rilımıesi ve geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı, dosyasıyle birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 23 . 3 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 3.5. 19737 turihli 103 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(MiUet MecUsi S. Sayısı: 877) 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 1/195 
Karar No. : 11 

8. No. : 36 

9 . 5 . 1973 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza havalesi buyurulan «Devlet Kitapları Mütedavil Ser
mayesi hakkındaki 2133 sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan 7380 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı, komisyonumuzun 8 . 5 . 1973 tarihli toplantısında Millî Eğitim ve Maliye Bakanlığı temsil
cilerinin de hazır bulunduğu toplantıda tetkik ye müzakere edildi. 

Tasarının tümü olumlu karşılandı, maddeler hakkında alman açıklayıcı bilgilerden sonra, Mil
let Meclisinden gelen metin aynen benimsenmiş ve kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Bütçe ve Plân Komisyonuna gönderilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
C. Ertuğ 

Üye 
'. Tevetoğlu 

Üye 

Bu kanunun görüşülmesinde 

S. Turan 

Sözcü 
Üye 

t. C. Ege 
Üye 

H. Dener 

8. 
Üye 

Karaman 

Üye 
A. Yılmaztürk 

Üye 
0. Gümüşoğlu 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/195 
Karar No. : 82 

10 . 5 . 1973 

Yüksek Başkanlığa 

Milllet Meclisinin 3 Mayıs 1973 tarihli 103 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarî oyla kabul edilen, Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi hakkındaki 2133 sayılı Kanunun 
2 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan 7380 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştiril
mesi ve geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 5 Mayıs 
1973 tarihli ve 1343 sayılı yazıları ile, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komis
yonumuzun 10 Mayıs 1973 tarihli Birleşiminde Millî Eğitim ve Maliye Bakanlıkları temsilcileri 
de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Devlet Kitapları Mütedavall Serim ay esi hakkındaki 2133 sayılı Kanunun 2 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair olan 7380 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesini ve 
geçici bir madde eklenmesini öngörmektedir. 

Cumhuriyet Senatosu CS. Sayısı : 262) 
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Devlet Kitapları Müetedavil Sermayesi Müdürlüğü, 2133 sayılı Kanunla, merkezi İstanbul'da 

olmak üzere kurulmuştur. Bu kurumun heır geçen gün artan çalışıma ve hizmetlerini gereği gibi 
uygulayabilmesi için, 2133 sayılı Kanunun 2 nei maddesine 7380 sayılı kanunla eklenen bir fıkra 
ile müdürlüğün her hesap dönemi sonunda elde edeceği kârlarını, mevcut sermayeye, miktarı 15 
milyon liraya ulaşıncaya kadar ilâvesi imkânı sağlanmış bulunmaktadır. 

7380 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren çalışmalarına hız veren Mütedavil 
Sermaye Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı yayınlarını satmakla görevli 3790 satıcıya belge ver
miş, çeşitli illerde mevcut 14 yayınevine ilâveten 4 yeni yayınevini daha hizmete sokmuştur. 
Hizmetlerini daha da genişleterek yurdun her köşesine yaymak ve ulaştırmak arzu ve kararında 
olan Mütedavil Sermaye Müdürlüğünün sermayesi, 7380 sayılı Kanunla tanınan sınıra çok yaklaş
mıştır. Müdürlüğün hizmetlerini aksatmadan devam ettirebilmesi için 15 milyon liralık smırm 
yükseltilmesinin uygun olacağı kanaatinde birle silmiştir. 

Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi toplamını 50 milyon liraya yükselten ve lüzumu halin
de Bakanlar Kuruluna 99 milyon liraya çıkarma yetkisi veren bu tasarı, Komisyonumuzca da 
benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi, geçici 1 nei maddesi, 2 ve 3 ncü maddeleri Ko
misyonumuzca da aynıen kabul edilmiştir. 

III - Komisyonumuz, Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünün her geçen gün 
artan faydalı çalışma ve hizmetlerinin aksa/mamasını gözeterek tasarının, Genel Kurulda öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istetmde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

G-enel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Başkanvekilıi Sözcü 

Uşak Gaziantep Afyon Karaıhıisaır 
31. F. Atayurt S. Tanyeri K. Karaağaçlıoğlu 

Toplantıda bukınatmadı 

Kâıtlip 
Ankara 
7. Yetiş 

Edirne 
M. N. Ereneli 

Manisa 
D. Barııtçuoğlu 

. 

Tabiî Üye 
M. Özgüneş 

Ankara 
Y. Köker 

Toplantıda bulamamı ad ı 

Kocaeli 
L. Tolzoğlu 

Ondu 
B, S. Baykal 

Toplantıda bulunattııaclı 

Elâzığ 
S. Hazordağlı 

Toplantıda bulunatmadı 

C. Baş. Seç. Üye 
S. Babüroğlu 

Kütahya 
I. E. Erdinç 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Malatya 
.V. Akyurt 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 262). 



Millet MeGİisiîiin kabul 
ettiği metin 

Devlet Kitapları Mütedavil Ser
mayesi hakkındaki 2133 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair olan 7380 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi ve geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Kitap
ları Mütedavil Sermayesi hak
kındaki 2133 sayılı Kanunun 2 
nci maddesine bir fıkra eklen-
me"sine dair 7380 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesi aşağıda ya
zılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

Devlet Kitapları Mütedavil 
Sermayesinin bir yıl içindeki 
yayın faaliyeti bir bütün ola
rak hesap edilir. Sermaye top
lamı, 50 (elli) milyon liraya 
baliğ oluncaya kadar her yıl 
sonunda elde edilecek kârlar 
sermayeye eklenir. Bakanlar 
Kurulu lüzumu halinde bu mü
tedavil sermayeyi 99 (Doksan-
dokuz) milyon liraya çıkara
bilir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu 
kanun hükmü Devlet Kitapları 
Mütedavil Sermayesinin 1968 
malî yılı başından itibaren de
vam edegelmekte olan muame
lelerine de şâmildir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Maliye ve Millî Eğitim bakan
ları yürütür. 

__ 4 — 

Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Devlet Kitapları Mütedavil Ser
mayesi hakkındaki 2133 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair olan 7380 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi ve geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Mil
let Meclisi metninin 1 nci ge
çici maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği (metin 

Devlet Kitapları Mütedavil Ser
mayesi hakkındaki 2133 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair olan 7380 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi ve geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE i. — Mil
let Meclisi metninin geçici 
1 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 262) 



Toplantı: 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
değişik geçici 5 nci maddesinin uygulama süresinin on yıl uzatıl
masına dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân ko

misyonları raporları (M. Meclisi : 1/512; C. Senatosu : 1/196) 

(Not : M. MeöM'iS. Sayısı : 870) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5 . 5 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4177 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 3 . 5 . 1973 tarihli 103 ncü Birleşifimindıe öaücelülk ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oyla kabul edilen, 5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı İlköğreJtiilm ve Eğitim Kanununun değişik 
gsçioi 5 nci maddesinin uygulama süresinin on yıl uzatılmasına dair kanun tasarısı, dosyası ile 
biırlifkltıe sunulimuşitur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclîsti Başkanı 

263 

Not : Bu tasarı 5.8. 1971 tarihinde Başkan'ıhça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 3.5. 1973 tarihli 103 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Saıjuıı : 870) 
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Millî Eğdltûm Komisyonu rapora 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 9 . 5 . 1973 

Esas No. : 1/196 
Karar No. : 13 

S. No. : 38 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyurudan «5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı İlk
öğretim ve Eğitim Kanununun değişik geçici 5 nci maddesinin uygulama süresinin on yıl uza
tılmasına dair kanun tasarısı» Millî Eğitim ve Ma liye Bakanlığının temsilcilerinin iştirakiyle tet
kik ve müzakere edildi. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakereler neticesinde tasarı olumlu karşılanarak maddelere ge
çildi. 

Maddeler hakkında alman açıklayıcı bilgilerden sonra. Millet Meclisinden gelen metin aynen 
benimsenmiş ve kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Bütçe ve Plân Komisyonuna gönderilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
C. Ertuğ 

Üye 
H. Dener 

Bu kanunun görüşülmesinde 

0. 

Sözcü 
Üye 

Aydın 
7. C. Ege 

Üye 
Gümüşoğlu 

Üye 
Â. Yümaztürk 

Üye 
S. Turan 

Üye 
F. Tevetoğlu 

Üye 
»S. Karaman 

Bütçe ve Plân Komisyonu Kap ova 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu lo . 5 . 1973 

Esas No: 1/196 
Karar No : 81 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 3 Mayıs 1973 tarihli 103 ncii Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işarı 
oyla kabul edilen, 5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun değişik geçici 
5 nci maddesinin uygulama süresinin on yıl uzatılmasına dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Baş
kanlığının 5 Mayıs 1973 tarihli ve 4177 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderil
mekle, Komisyonumuzun 10 Mayıs 1973 tarihli Birleşiminde, Millî Eğitim ve Maliye bakanlıkları 
temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, 5 Ocak 1961 gün ve ^22 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun değişik geçici 5 nci 
maddesinin uygulama süresinin on yıl uzatılmasını öngörmektedir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 263) 
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Gerek' 1924, gerekse 1961 Anayasalarımız, ilköğretimi parasız re mecburî tutmuştur. Cumhuriye
tin ilânından bugüne kadar devam eden ilköğretimseferberliği, her yıl ilgili Bakanlık bütçesine «büyük 
miktarlarda ödenekler ayrılmasına rağmen arzu edilen seviyeye ulaşamamıştır. Bu hizmetlerin yeri
ne getirilebilmesi için yetişkin öğretmen yanında, eğitim araç ve gereçlerine de ihtiyaç vardır. Kısa 
zamanda halletmek zorunluluğu ile kargı kargıya olduğumuz bu problemlerin, Devletin dar imkânları 
ile karşılanması mümkün olmamaktadır. Kalkınma plânları, ilköğretim 'hizmetlerinin hallinde; Dev
letin kıt imkânlarını da daha fazla zorlamamak: için, fert ve kurumların aynî ve nakdî yardımların
dan faydalanmayı öngörmektedir. Aynı zamanda; 5 Ocak 19G1 gün ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun 75 nci maddesinde: 

«Okul yapımı ve donatımı işlerinde yardım ve hizmetleri değerlendirmek, inşaatın ucuza mal 
edilmesi amacıyle; 

a) Yurttaşların isteyerek yapacakları taş, kum, çakıl, 'kireç ve tuğla gi'bi aynî yardımlar. 

b) Yurttaşlar, kurumlar ve yardım derneklerine yapılacak maddî yardımlar, fanbul ve değerlen
dirilir. 

e) Emaneten inşa edilecek okul yapımı ve onarımı işlerinde halk ve gençlerden gönüllü olarak be
denen çalışacakların hizmetleri kabul edilir.» denilmektedir. 

Bu hükmün yanısıra halkımız da, eğitim ve öğretim kurumlarına yardımlarını severek yapmakta
dır. İllerden yapılan çeşitli 'müracaatlarda adı geçen kanunun uygulaması ile icra programlarının yü
rütülmesi, verimli ve 'başarılı bir çalışma ortamına girdiği belirtilmekte, bu kanunun uygulama süre
sinin on yıl daha uzatılması istenmektedir. Kanunun uygulama süresi ise 1971 malî yılında sona er
miş bulunmaktadır. 

İlköğretim hizmetlerinin gerçekleşmesinde, halkın her türlü yardımlarından faydalanmak, daha 
ucuz ve verimli uygulanmasını sağlamak amacı ile hazırlanan 6 Temmuz 1962 tarih ve 68 sayılı Ka
nunun yürürlük süresinin on yıl daha uzatılmasını öngören bu kanun tasarısı Komisyonumuzca da 
benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabu! edilmiştir. 

III - Komisyonumuz, ilköğretim seferberliğinin biran önce istenilen seviyeye getirilmesinde halkın 
katkısının yararlarını gözeterek Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde 
bulunulmasını da karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
L'.şak Gaziantep Sözcü Kâtip 

M. F. Ata yurt S. Tanyeri Afyon Karahisar 
Toplantıda bulunamadı A'. Karaağaçhoğlu 1. Yetiş 

Ankara Cumhurbaşkanınca S. V. Edirne Kocaeli 
Y. Köker Söz hakkını saklı M. A. Ergendi /,. Tokoğhı 

Toplantıda'bulunamadı S'. Bo.biiroğlu 

Kütahya Manisa Ordu Tabiî Üye 
/. E. Erdinç D. Barutçuoğlu B. S. Baykal K. Karavelioğlu 

T opl an t ıda 'bulun ama di 

Tabiî Üye Elâzığ Malatya 
M Özgüne* S. Hazerdağlı A. Akyurt 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet -Senatosu ('S. Sayısı : 263) 



Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Kanunu
nun değişik geçici 5 nci mad
desinin uy gıdama süresinin on 

•yıl uzatılmasına dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 5 Ocak 1961 
gün ve 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun 6 Temmuz 
1962 gün ve 68 sayılı Kanunla 
değişik geçici 5 nci maddesinde 
yazılı uygulama süresi, bitimi 
tarihinden itibaren on yıl uza
tılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Eğitim Komisyonunun. 
kabul ettiği metin 

5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Kanunu
nun değişik geçici 5 nci mad
desinin uygulama süresinin on 

yıl uzatılmasına dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Kanunu
nun değişik geçici 5 nci mad
desinin uygulama süresinin on 

yıl uzatılmasına dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu ('S. Sayısı : 263) 



Toplantı : 12 f%fe 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İ O 

5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 78 
nci maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi: 1/752; 

C. Senatosu: 1/198) 

(Not : M. Meslbi S. Ssyısı : 871) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5 . 5 . 1973 

Kan unlar Müdürlüğü 
Sayı : 6915 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 3 . 5 . 1973 tarihli 103 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oyla kaıbul Edilen, 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 78 noi 
maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Xut : Bu tasarı 1 . 12 . 197:2 tarihinde Buskan'ıkea İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun .1.5. 1973 tarihli 103 ncü Birleşiminde önedik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet MeclisiIS. Sayısı :871) 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitini Komisyonu 

Esas No. : 1/198 
Karar No. : 12 
Sıra No. : 37 

1973 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 3 . 5 
işarî oyla kabul edilen, 5 , 

1973 tarihli 103 neü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 78 nci 

maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı, Komisyonumuzun 8 . 5 , 1973 tarihli 
toplantısında Millî Eğitim ve Maliye Bakanlığı temsilcileri de kazır bulundukları halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Tasarının tümü olumlu karşılandı, maddeler hakkında alman açıklayıcı bilgilerden sonra, Mil
let Meclisinden gelen metin aynen benimsenmiş ve kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Bütçe ve Plân Komisyonuna gönderilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

C. Ertuğ 

Üye 
Samsun 

F. Tevetoğlu 

Bu kanunun görüşülmesinde 
Sözcü 
Aydın 

i. Cenap Ege 

üye 
Cumhurbaşkanınca S. 

77. Dener 

üye 
Kayseri 

S. Turan 

ü. 

Üye 
Tabiî 

S. Kar 
Üye 

•aman 

Üye 
Bolu 

A. Yılmaztürk 

Üye 
İstanbul 

0. Giimüşoğlu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/198 
Karar No. : 83 

Bütçe ve Flân Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

17 . 5 . 1973 

Millet Meclisinin 3 Mayıs 1973 tarihli ve 103 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek işarî oyla kabul edilen, 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 78 
nci maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 
5 Mayıs 1973 tarihli ve 6915 sayılı yazıları ile Cumhuriyet. ıSenatosu Başkanlığına gönderilmek
le Komisyonumuzun, 10, 11 ve 17 Mayıs 1973 tarihli birleşimlerinde, Millî Eğitim ve Maliye Ba
kanlıkları temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I. - Tasarı, 5 Ocak 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 78 nci maddesinin 
(b) fıkrasının değişti:ilmesini öngörmektedir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 269; 
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Adı geçen kanunun, ilköğretimin gelir, giderleri ve plânlama bölümünde yer alan 76 neı mad
dede ilköğretime ait gelir kaynakları gösterilmiştir. Aynı maddenin (a) fıkrasında «her yıl Devlet 
gelirlerinin % 3'ünden az olmamak üzere Devlet Bütçesinden yapılacak yardımlar» denilmekte
dir. 77 nci maddede ise 76 neı maddenin (a) f ıkasına atıfta bulunarak .«Alillî Eğitim Bakanlığı 
bütçesinde açılacak özel fasla gelecek yıllara gc;'ci taahhütler ve masraflar karşılığı olarak ilk 
on, sene (1931 - 1971) Devlet gelirlerinin % 3'ihılen ve ondan sonraki yıllarda ise c/c 2'sinden az 
olmamak üzere ödenek konulur.» denilmektedir. 

77 nci maddede bu ödenek, ve diğer gelirlerin c/c 70'iııin münhasıran 78 nci maddenin (a) fık
rasında yazılı işlere, % 30'unun da aynı maddenin (b) fıkrasında gösterilen ihtiyaçlara sarf edile
ceği hükme bağlanmıştır. 

Geliıveran % 70'i ile 78 nci maddenin (a) fıkra :mda gösterilen, «Köy, kasaba ve şehir ilköğretim 
kurumlarının ve -öğretmen evlerinin yapım, tadil, esaslı onarını, her türlü ilk tesis ve okul eşyası, 
ders aletleri ile arsa ve arazi istimlâkleri masraf;aıı» karşılanmaktadır. 'Geriye kalan c/c 30 ile 78 
nci maddenin (b) fıkrasında belirtilen masraflar karşılanmaktadır. Ancak ÎSÖZÜ edilen fıkrada ilce 
ilköğretmen müdürlükleri bürolarında çalıştırılacak ücretli personelin ve okul müstahdemlerinin 
ücretleri de yer almaktadır. 

Kanunun 77 nci maddesine göre ayrılan ;% 30 ödeneğin ancak % 9'unun personel giderlerine 
ayrılacağı öngörülmüşken, tatbikatta bu oranın üstüne çıkıldığı tespit edilmiştir. 

'Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisinden alman bilgiye göre, 1972 malî yılı sonu itibariyle il 
özel idare bütçelerindeki ilköğretim ödeneğinden aylık alan ilköğretim müdürlüklerinde, ilkokul
larda, il halk eğitimi başkanlıklarında, ilçe halk eğitimi merkez müdürlüklerinde, genel idare, 
yardımcı, teknik ve sağlık hizmetleri sınıfı perso.içlinin kadro dağılımı şöyledir : 

De Cİ-n. İd. iliz. Vaıd. iliz. Teknik iliz. Sağlık IIiz. Toplam 

3 
4 
,'> 
6 
7 
CS 
9 
10 
11 
12 
13 
.14. 
15 
16 

— 
— 
— 

25 
30 
45 
66 
157 
258 
459 
575 
120 
45 

2 
1 
7 
o O 
1 

— 
— • 

—' 
— 
3 
5 
9 
50 
100 
305 
156 
750 
320 
330 

3 
5 
15 
1 8 • 
25 
40 
50 
55 
.—. 
—• 
,—. 
__ 
— 
— 

2 
15 
20 
30 
35 
35 
40 
40 
-— 
—-
— 
— • 

— 
-— 

2 
1 
8 
3 
1 

5 
20 
35 
51 
88 
110 
149 
201 
257 
563 
615 
325 
440 
375 

Toplam 1 783 18 023 214 208 18 233 

Yukarıdaki tabloda gösterilen personele yan ödemelerle İmlikte yapılan ödemelerin tutarına 
ait döküm. Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisi tamumdan şu şekilde gösterilmiştir : 

Cumhıuivct Sı . İ.U.SU (S. Sayısı : 269; 
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Kadro sayısına 

Kadro Aylık Yıllık göre tutarı 
Dereceler sayısı tutar tutar TL. 

1 
2 
3 
4-
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

plam 

2 
1 
8 
3 
1 

1 
3 
5 
20 
35 
51 
88 
110 
144 
201 
257 
564 
615 
325 
440 
375 

18 234 

6 475 
5 250 
4 550 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

39 

850 
325 
800 
450 
100 
750 
575 
400 
225 
050 
875 
700 
490 

865 

77 700 
63 000 
54 600 
46 200 
39 900 
33 600 
29 400 
25 200 
21 000 
18 900 
16 800 
14 700 
12 600 
10 500 
8 400 
5 880 

478 380 

1 
1 
2 
2 
3 
4 
4 
37 
20 
87 
28 
8 

203 

77 700 
189 000 
273 000 
924 000 
396 500 
713 600 
587 200 
722 000 
024 000 
798 900 
317 600 
590 800 
349 000 
412 500 
896 000 
285 O00 

606 800 

TL. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
#. 

Personelin (1) yıllık maa> 
Doğum yardımı 
Tedavi giderleri 
Çocuk zammı 
Ölüm yardımı 
Giyecek yardımı 
Emekli keseneği 
Zat maaşları San. 

tutarı 
18234/5x200 
18234x125 
18234x2x10 
18234x%lx2 
18234x1 000 
203 606 800* 
203 606 800^ 

000 

%14 
% 6 

203 606 800 
729 360 

2 279 250 
364 680 
364 680 

18 234 000 
28 504 952 
12 216 408 

Genel toplam : 
: 266 300 130 

Mahallî idarelerden alınarak merkezî idareye dolayısıyle genel bütçeye getirilen 266 300 130 
TL.lık külfetin Maliye Bakanlığı temsilcisinin verdiği bilgiye göre; Millî Eğitim Başkanlığı bütçesinden 
karşılanacağı, karşılanamayan miktan, olursa, bunun da ek veya olağanüstü ödenek yoluyle karşılanaca
ğı öğrenilmiştir. 

Bununla beraber, 1 Mart 1973 tarihi itibariyle 266 300 130 TL. dan ibaret gibi gözüken bu gi
derlerin, zamanla tezayüdedebileceğinin şimdiden düşünülmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan, programların ve harcamaların daha düzenli ve rasyonel bir biçimde yapılabilmesi, 
uygulanabilmesi, kontrol ve murakabe olunabilmesi için, kamu yararı kapsamına giren hizmet ve 
faaliyetin meıkezî sisteme bağlanmasında kamu yararı bulunduğu dikkate alınmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 269) 



_ 5 — 

Tatbikatta görülen aksaklıkların bu tasarıyle giderilebileceğini ve hizmetin genel niteliğini ve de
vamlılığını gözeten komisyonumuz, çalıştırılacak genel ve yardımcı hizmetler sınıfına dahil persone
lin aylıklarının genel bütçeden ödenmesini öngören bu tasarıyı benimsemiştir. 

İT) Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş
tir. 

III) Komisyonumuz, vilâyetlere 1973 yılı bütçesinden tahsis edilımiş olan ödeneğin bir an önce 
yatırıma dönüştürülmesini sağlamak ve personel giderleri için harcanmasını önlemek bakımından, 
tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da ka
rar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Başkan 
Uşak 

.¥. F, Atayurt 

Kâtip 
Ankara 
1 Yetiş 

Edirne 
M. N. Er geneli 

Manisa 
D. Banıtçuoğlıı 

Tabiî Üye 
M. özgüneş 

Başkan V. 
Gaziantep 
S. Tanyeri 

Toplantıda bulunamadı. 

Ankara 
Y. Köker 

Toplantıda bulunamadı. 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Ordu 
B. S. Baykal 

Toplantıda bulunamadı. 

Elâzığ 
S. Hazerdağlı 

Toplantıda bulunamadı. 

Sözcü 
Afyon Karahisar 

K. Karaağaçhoğlu 

C. Bşk. Seç. Üye 
Söz hakkım saklı. 

S. Baibüroğlu 

Kütahya 
î. E. Erdinç 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Malatya 
X. Akyurt 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Kanunu
nun 78 nci maddesinin (b) fık
rasının, değiştirilmesiyle dair 

kanun tasansı 

MADDE 1. — 5 . 1 . 1961 ta
rih ve 222 sayılı ilköğretim ve 
Eğitim Kanununun 78 nci mad
desinin (b) fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 78. — b) Küçük ona
rımlar, okulların genel giderle
ri, yoksul öğrencilere parasız 
olarak verilecek okul kitapları 
ve ders levazımı bedeli, öğren
cilerin yiyecek, giyecek nok
sanlarının telâfisi, esaslı has
talıklarının tedavisi, pansiyon
lu ilkokulların ve tamamlayıcı 
kursların ve sınıfların masraf
ları gibi her türlü giderlerine 
sarf olunur. 

Ancak, ilköğretim müdürlük
leri, ilkokullar, il halk eğitimi 
başkanlıkları ile ilçe halk eği
tim merkez müdürlüklerinde 
çalışan genel ve yardımcı 
hizmetler sınıfına dahil per
sonelin ve bu kurumlar için 
gerekli bölge doktorları, sağlık 
memuru, hemşire, yapı işlerin
de çalışan teknik elemanların 
aylıkları ve her türlü özlük gi
derleri genel bütçeden ödenir. 

MADDE 2. — Bu kanun 
1 . 3 . 1973 tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Millî Eğitim ve Maliye bakan
ları yürütür. 

Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Kanunu
nun 78 nci maddesinin (b) fık
rasının değiştirilmesine dair 

kanım tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Kanunu
nun 78 nci maddesinin (b) fık
rasının değiştirilmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

-MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli-
lis metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

)>9<i 
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