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dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân, Anayasa ve Adalet ve Büt
çe Plân komisyonlarından 3'er üye alın
ım ak suretiyle kurulan Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi : 1/800; C. Senatosu : 
1/2C0) (S. .Sayısı : 264) ' 47:6 180 
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I. —» GECEIT TUTANAK ÖZETÎ 

izmir Üyesi Mustafa B'ozokiar'm, Altman-
ya'daki Türk işçileri arasında yapıdan komü-
oıizım propagandalarına ve Hükümetçe aJİmması 
'gerekli tedbirlere dair gündem dışı demecine, 
(Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem cevap verdi. 

Ka^'s Üyesi Sırrı Atalay, TRT'nin siyasî ya-
yırilaı-da tarafsızlığını- koruyamadığına dair 
'gündem dışı bir demeçte bulundu. 

6831 sayılı Orman Kanununun bâzı madde-
<1 erin in değiştirilmesine ve bu Kanuna 2 ek mad
de ile bir geçici madde eklenmesine dair kanun 
tasarıisı aç:lk oya sunuldu; oyların ayrımının 
açıklanan sonucuna göre kabul olunduğu bildi
rildi. 

5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun değişik geçici 5 nei madde
sinin uygulama süresinin; 10 yıl uzatılmasına, 

Devlet kitapları .mütedavil sermayesi hak
kındaki 2133 sayılı Kanunun 2 nei maddesine 
(bir fıkra eklenmesine dair olan 73C3: sayılı 
Kanunun 1 nei maddesinin değiştirilmesi ve ge

çici bir madde eklenmesine dair kanun tasarıla
rının öncelik ve ivedilikle görüşülmeleri ve 

5 ,. 1 . IC'81 tarih ve 222 sayıilı İlköğretim 
ve Eğitim Kanununun 78 nei maddesinin (b) 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı
nın da Gelen Kâğıtlardan gündeme aHmıp ön-
eekfc ve ivedilikle görüşülmesi onaylanarak, 
(maddeleri ve tümleri kabul olundu, kanunlaş
tıkları bildirildi. 

Yom kanunu tasarısının önceiiik ve ivediliMe1 

görüşülmesi onaylanarak, tümü üzerinde bir 
süre gürüşüiidü. 

29 . 5 . 1973 Salı günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Bir] eşlim e saat 19,00'da s'on verildi. 

'Başkan Kâtip 
•Başkanvekili Konya 

Necip Mirkelâmoğlu Osman Nuri Canpolat 
Kâtip 

İstanbul 
Mcbrurc Aksohy 

II, -4 GELEN KÂĞITLAB 

Raporlar 

1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
101 neü maddesinin sonuna iki fıkra eklenmesi 
.hakkında kanun teklifinin Millet Mec-Cisince 
reddedunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadî İşler ve Bütçe ve Plân komisyonla
rından 5;er üye alınmak suretiyle kurulan Ge
çici Komisyon raporu. (M. M e ellisi 2/745; C. 

(Senatosu 2/52) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma ta
rihi : 26 . 5 . 1973) 

2. — Cumhuriyot Senatosu Eskişehir üyesi 
Ömer Ucuza! ve 13 aıkadaşmın Cumhuriyet Se
natosu İçtüzüğünün 164 neü maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki İçtüzük teklifi ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa- ve Adalet Komisyonu 
raporu. (C. Senatosu 2/53) (S. Savuş : 271) 
Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1973) 

*>®<t 

— 433 — 



C. fîcaatosu B : 69 29 . 5 . 1873 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 

lAçiLima LSai&ji : 15,00 

BAŞKAN : (B^aar^z'Ü Mehmsi 'Üualdı 

KÂTİPLER : (Matara Aksoley (istanbul), MshüniEiiiÇamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 69 nen Birleşimi açıyorum. 

Müzakerelere başlıvorıız. 

III. -(BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Malatya Üyesi Ilamdi Özer'in, Malatya 
ilinin tifo 've -kolera salgını tehdidi altında bulun
duğuna dair [gündem dışı demeci ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Vefa Tanırın cevabı. 

'BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Malatya 
üyesi Sayın Haindi Özer, Malatya ili dahilinde 
tifo ve kolera salgını tehdidi altında bulundu
ğu cihetle, Hükümetin dikkatini çekmek üzere 
gündem dışı söz talebctmişlerdir. Buyurun Sa
yın özer. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan. 
sayın senatörler; 

Malatya halkını tehdit eden bir âfetin önlen
mesi için, Hükümetin dikkatini çekmek üzere 
kısaca mâruzâtta bulunacağım. 

150 bin nüfuslu şehir, 50 bin nüfuslu bir ge
cekondu çemberi içindedir. Yolsuz, susuz ve ışık
sız bir sefalete kaderin çilesi olarak katlanan 
bu insanlar, şimdi de tifo ve kdlera gibi salgın 
âfetlerin zuhuruna terk edilmiş bulunmaktadır. 

Boz tepe, Kil t epe, Taştepe, Melekbaba, Bey-
lerbaşı, Uçbağlar, Çöşnük ve Kernek sakinleri 
açık lağımların kokusundan ve karasineklerin 
hücumundan âdeta çırpınmaktadırlar. Bunlara 
ne Belediye ve ne de Hükümet sahip çıkmı
yor. Belediyenin imkânları sınırlı olduğu i.:;in, 
bunlara yeterince elini uzatamıyor. Hükümet ise, 
gecekonduculara üvey evlât gözüyle dahi olsun 
bakmıyor. Bu semtlerden bâzılarına Hükümetin 
ilgisi Sayın Haldun Menteşeoğlu ile başlamış 
ve ondan sonra kopmuştur. Gecekonduların dâ
vasını hangi bakanlığın bir bütün halinde ele 
aldığı bilinemiyor .Onların dertleri aidiyeti cihe
tliyle havaleden havaleye dönüp dolaşıyor. 

Hükümetten istirham ediyorum, ilgili bakan
lıkların temsilcilerinden kurulu bir gecekondu 
işleri koordinasyon genel müdürlüğü halinde, 
geçici de olsa, bir teşkilâtı kursun ve görevlen
dirsin. 

Türkiye'de şehir nüfusunun en az beşte biri 
gecekondularda ikamet etmektedirler. İmar ve 
İskân Bakanlığındaki âfetler fonu genişletilsin. 
Kolera ve tifo salgını da bir âfet olarak kabul 
edilsin. Bu âfetleri önleyecek masraflarda gös
terilen hasislik, âfetin zuhurunda çok daha pa
halıya mal olur ve kaybolan canları geri dön
dürmek mümkün olamaz. 

Malatya Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlü
ğü hu semtlerin tehlike içinde bulunduğunu ve 
bütün çevrenin de sağlığını tehdit altında bu
lundurduğunu acilen gereğinin yapılmasını bil
dirir beş imzalı raporu 2 . 3 . 1973 günü tanzim 
ederek ilgililere bildirmiş ve görevini hakkıyle 
yapmıştır; fakat o günden bugüne kadar hiç
bir ilgi görmeyen bu semtlerin, bu sefaleti de
vanı etmektedir. 

Bundan 10 gün önce sakinlerinin ısrarı üze
rine Taştepe ve Çöşnük semtlerine gittim; Taş
tepe ve Çöşnük semtlerine âdeta maskesiz giri
lemeyecek derecede pislik ve bataklık içinde 
olduklarını müşahade ettim ve biran e'vvel ora
dan ayrıldım. İşte İm yerlerde 50 bin insan oturu
yor, yiyip - içiyor ve tenefüs ediyor. Çoluk -
çocuk ve hele açıkta göl ve batak haline gelmiş 
lâğım suları ile oynayan ölü yüzlü yavrular, 
Hükümetin merhametini bekliyor. 

Sayın senatörler, Hükümeti huzurunuzda 
uyarıyorum ve bir âfetin gelmekte olduğumu 
haber veriyorum. Derhal ilgili bakanlıkların 
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temsilcilerinden bir ekibi tehlike mahalline gön
dersin. Aksi halde, âfetten doğacak felâketin 
sorumlusu kendisi olacaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanı Sayın Vefa Tanır. 

SAĞDIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEFA TANIR (Konya Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Sayın Hamdi Özer'in konuşmasını hayretle, 
irkilerek dinledim. 

Muhterem senatörler, (Malatya yolsuz, Ma
latya susuz, Malatya ışıksız) elbetteki Malat
ya'yı temsil eden bir senatör yılların derdi olan 
Malatyalının bu sıkıntısını bu kürsüye her za
man, gönül rahatlığı içerisinde getirebilir; fa
kat bu sıkıntıları dile getireceğim diye, mem
leketin âdeta kaderiyle oynarcasına bir beyan
da burada bulunmaya hiçbirimizin hakkı yok
tur. 

Muhterem senatörler, turizm gelirlerine 
memleket ekonomisinde ne derece ihtiyacımız 
olduğu hepinizin malûmudur. Bu tip konuşma
ların memleketin ekonomisi üzerinde ne tesir 
yapacağı da 1970 yılında Sağmalcılar'da karşı
laştığımız olaylardan hepimizin ders almış ol
ması lâzınıgelir. Üç - beş gün evvel İspala'da 
Karpuzcu köyünde basit içmesuyuna yabancı 
suların karışmasından dolayı, bir paratifo ola
yı olmuştur. Aynı gün, Eskişehir'de bulunuyor
dum, Devlet Hastanemizin biraz ilerisindeki 
bir bataklığa serinlemek için girmiş üç tane yav
ru boğularak ölmüştü. Hiçbirimizin bundan ha
beri yoktu. Ama, İspala'daki hadiseyi bir ga
zete diline almıştı; bir tek ölü verdiğimiz hal
de bu hâdise Devlete 100 bin liranın üzerinde 
zarar tevlit etmiştir. «İspala'da salgın hastalık 
var, İspala'da tifo hastalığı vardır» dendi, mer
kez ekibimizi, Edirne ekimizi İspala'ya gönder
dik, köyü karantinaya aldık, 78 paratifo vaka
sı tespit ettik ve bugün İspala'da hiçbir tehli
ke yoktur; bütün suları klorlanmıştır. Ama, bu
nun akislerini hâlâ kapatamıyoruz. 

Yurt dışından, yurt içinden her gün «Tür
kiye'de bir salgın var mıdır, İspala'daki olay 
nedir?» diye telefon alıyorum, cevap vermekle 
meşgulüm. 

Şimdi, durup dururken bir paratifo hikâye
sinin üzerine Türkiye'nin hiçbir yerinden Ba

kanlığıma bir tek ihbar yokken, herhangi bir 
tifo ihbarı yokken, bir kolera hikâyesinin bir
denbire Senato kürsüsünde dile gelmesi kolay 
bir mesele değildir. 

Muhterem senatörler, herhalde koleranın 
ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak bırakın Tür
kiye içerisinde, Güney hududumuzdaki komşu 
devletlerin kolerasiyle meşgulüz. Kolera çıktı 
mı, çıkacak mı, çıkarsa biz ne tedbirler alaca
ğız diye bu mevzuun üzerinde biz böyle ehem
miyetle dururken, bir arkadaşımız çıkarda, Gü
ney komşularımızda dahi bir kolera vakası yok
ken «Malatya kolera tehdidi ile karşı karşıya
dır» derse, bunun önüne geçemeyiz. Bu, ağır
lığı olan bir konudur; dünya varlığiyle ilgili 
!bir konudur, bizim turizmimizle ilgili bir konu
dur, milletimizin ekonomik kaderiyle ilgili bir 
konudur. 

Bir vaka yokken, resmî bir yetkili tarafın
dan herhangi bir yerde vaka tespit edilmemiş
ken... 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Ben tehdidi 
haber veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özer, müdahale etmeyi
niz. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
benim oradaki konuşmam anlaşılmamış. Hazır
lıksız gelinmiş, oradan ezbere konuşuluyor. 

BAŞKAN — Sayın Özer, lütfen müdahale 
etmeyiniz. Siz konuşurken kimse müdahale et
medi. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEFA TANIR (Devamla) — Sayın senatör, li
teratürdeki bütün hastalıklar bizi tehdideder. 
Ortada hiçbir şey yokken bugün siz menenji
tin tehdidi altında değil misiniz? Siz tifonun 
tehdidi altında değil misiniz? Eğer böyle bir 
tehdit olmasaydı, o zaman biz Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının bütçesinin yarısını yutup 
giden çevre sağlığına büyük ehemmiyet vermez
dik. 

Şimdi, bu tedbirler alınmışken, ortada hiç
bir vaka yokken, bunun dile gelmesini ben ko
layca affedilir bir mesele kabul etmiyorum. 

Muhterem senatörler, bir meseleyi bilmeni
zi isterim. Bu sene çevre sağlığı bakımından... 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Halkımız lâ
ğımların içinde yüzemez ve buna Parlâmento 
göz kapayamaz. Bunu da siz ayıplayamazsınız. 
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İBAŞKAN •— Sayın Özer, lütfen müdahale 
etmeyiniz efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEFA TANIR (Devamla) — Bu sene çevre 
sağlığı bakımından 1972'nin ilk beş ayı ile 
1973 ün ilk beş ayını tehlikeli gördüğümüz bü
tün bölgeler için karşılaştırdım. İzmir'de ve 
Edirne'de çevre sağlığı toplantısı yaptım. Size 
gömül rahatlığı ile diyebilirim ki, yurdumuz 
1972'nin ilk beş ayında görülen bulaşıcı hasta
lıkların hiçjbirinin tehdidi altında değildir. 

Bunun yanında Türkiye'de karasinek müca
delesine daha rahat bir girişimiz oldu. Çok muh
terem Millî Savunma Bakanı arkadaşımın ve 
ordumuzun yardımıyle bâzı bölgelerde askerî 
vasıtalarla karesinek mücadelesine girdik ve yi
ne kıymetli Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı arkadaşım Sayın Kemal Demir, Devlet Su 
İşlerinin şu anda vazife görmeyen vasıtalarını 
da bâzı sağlık müdürlerimizin emrine verdi, bu 
mücadelemiz devam ediyor. 

Bizim Bakanlığımıza normal olarak her se
nenin başında sağlık müdürlüklerinden rapor
lar gelir. Elbette Sayın Hamdi Özer'in 2.3.1973 
tarihli bahsettikleri rapor, 67 ilimizden o yılın 
raporları olarak bildirilen raporlardan biridir. 
Bunlara göre tedbirler alınmıştır. Bütün bunla
ra rağmen ve Türkiye'de uzaktan veya yakın
dan bir kolera tehdidi ve vakası yokken, Ham
di Özer'in bugünkü konuşmasının aMlatya'daki 
sağlık hizmetlerinin kolera dışındaki bölümle
rini bir ihbar kabul ediyorum ve teşkilâtımı 
harekete geçiriyorum. 

Saygılar sunarım.. (C. G. P. sıralarından al
kışlar. ) 

2. •— Afyo7i Karahisar Üyesi Ahmet Karayi-
ğit'in, haşhaş ekiminin yasaklanmasından sonra 
kurulan Proje Genel Müdürlüğünün yetersiz 
çalışmasına dair gündem dışı demeci ve Tarım 
Bakanı Ahmet Nusret Tuna'nın cevabı. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Afyon 
Karahisar Üyesi Sayın Ahmet Karayiğit, haş
haş ekiminin yasaklanmasından sonra kurulan 
Proje Genel Müdürlüğünün yetersiz çalışmala
rına alâkalı bakanlığın dikkatini çekmek üzere 
gündem dışı söz talebetmişlerdir. 

Buyurun, Sayın Karayiğit. 
AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
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Ekim tarihi bilinebildiği kadar binlerce yıl 
evveline giden haşhaşın ekilmesine dair yasak
lanma kararından sonra meydana gelen boş
lukları Yüce Senatoya tekrar arz etmek zorun
da kaldım. Bu konuda konuşmayı hiç arzu et
mezdim, fakat vatanda-şın ıstırabı ve bu ıstı
raplara karşı hükümetlerin tutumu, vaadedilen 
yardımların gecikmesi beni tekrar konuşmaya 
mecbur etmiştir. 

Bugün burada haşhaş ekiminin yasaklanma
sının münakaşasını yapmayacağım, yalnız asır
lardan beri bir toplumun alışageldiği bir ürü
nün alelacele ve sonucunun ne olacağına dair 
ciddî, gerçekçi araştırmalar yapılmadan alman 
haşhaş ekiminin yasaklanması kararı bugün 
büyük bir hata olarak ortada durmaktadır ve 
maalesef böyle yanlış ve yersiz kararın acısını, 
ıstırabını haşhaş üreticileri çekmektedir. Elbet
te ki, bir gün bu kararı verenlerin niçin ve ne
den böyle bir yola gittiklerinin muhasebesi 
yapılacak ve bu büyük hatanın tarih önünde 
tescili tekrarlanacaktır. 

Hükümet olarak bir karar almıyor ve bu 
kararın gereği olarak bâzı devletlere verdiğimiz 
sözü tutuyoruz da, bu kararla alâkalı olan üre
tici vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tutmuyo
ruz. İşte ben bugün bu hususa değinmek istiyo
rum. 

Türkiye artık iki seneden beri haşhaş ekmi
yor. Sayın Erim Hükümeti, gerçek sebebini bil
mediğimiz; fakat tahmin edebildiğimiz bu ka
rarı aldıktan sonra üreticiye karşı vazifelerini 
yapmamışlardır. Ne Sayın Erim Hükümetleri ve 
ne de Sayın Melen Hükümeti bu konuda âdeta 
pasif bir tavır takınmışlardır. Aslında, insanlı
ğa yardım etmek, çok büyük bir haslet; fakat 
bunu en az zararla yapmak, sanıyorum, büyük 
bir görevdir. 

Yetkili Başbakanlar, yetkili Bakanlar dün 
«Bu karardan kimse zarar görmeyecek, bu böl
gelerin ekonomik gücü kuvvetlendirilecek, haş
haş yerine kaim olacak başka ürünler üzerinde 
çalışılacak, zarar görenlere gerekli tazminat 
verilecek, toplumun yağ mevzuundaki problem
leri halledilecek, tâsirhane sahiplerine tazminat 
verilecek ve geçersiz hale gelen sanatlarından 
alınarak yeni iş sahaları temin edilecek, çaba 
ve çizgi ile karnını doyuran geniş kitlenin işsiz 
kalmaması için büyük yatırımlar kısa zamanda 
gerçekleşecek» gibi teminatlar verdiler. 
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Muhterem arkadaşlar, bugün bunlardan sa
dece 1971 yılında Toprak Mahsulleri Ofisine af
yon teslim eden üreticiye-bir tazmina-t veriliyor, 
hepsi o kadar. 

Evet, bir Proje Genel Müdürlüğü kuruldu. 
Aslında merkezi Afyon Karahisar'da olacak olan 
bu genel müdürlük halen Ankara'da bulunmak
tadır. Afyon Karahisar'da Toprak Mahsulleri 
Ofisinin birkaç idarecisi bu konu için vazifelen-
dirilmaştir. Onlar da gayet yavaş bir tempo ile 
tazminatları dağıtıyorlar. Proje Genel Müdürlü
ğü birkaç küçük sulama projesini geçen sene 
realize edebildi, bu sene de adaletsiz ve yetersiz 
bir ayçiçeği projesini yürütmeye çalışıyor. Bâzı 
geniş çapta çalışmaların yapıldığı ve dosyalar 
dolusu projelerin hazırlandığı söyleniyor; ama 
bunları yürütecek ne bir teknik kadro, ne de 
para henüz ortalıkta gözükmüyor. 

1971 yılı ekicilerine verilen tazminatın 1970 
ve 1972 ekicilerine de verilmesi şarttır. Aksi tak
dirde bu bölgelerde imtiyazlı bir üretici sınıfı 
ortaya çıkarmış oluruz. Bizim yörelerimizde 
bütün ziraatçiler haşhaş eker. Bunların sadece 
bir* kısmına geçici de olsa tazminat vermek, ada
letsizliktir. Bu tür hareketler, ekonomik yıkın
tıyı asla telâfi edemez. 

TâsirİMne sahiplerinin durumu ise dalıa da 
fecidir. Basit, fakat nevi şahsına münhasır pres-
leriyle pazardan aldıkları haşhaştan elde ettik
leri yağı satarak veya küspesi karşılığında bu 
ameliyeyi yaparak geçimlerini temin ederlerdi. 
Bugün bu imkânları ortadan kalkmıştır. Haş
haş hakkında karar veren insanlar, haşhaşın ne 
olduğunu bilmediklerinden bu sanat erbabı da 
alınan ilk kararlarda unutulmuştu. Sadece Af
yon'da 450 - 500 tâsirhane mevcuttu; bunlar bu 
karardan sonra işsiz kaldılar. Belki on defa 
Ankara'ya heyetler halinde gelindi. Her sefe
rinde işlerinin yürütüldüğünden bahsedilerek 
kendilerine gerekli yardımın Devletçe yapıla
cağı teminatı verildi ve en son olarak da 1973 
Mart'mda bu konunun kesinlikle halledilebi
leceği belirtildi, fakat bu sanat erbabı halen 
vaadedilen yardımı alamadıkları gibi, işsiz ve aç 
bir duııımdadırlar. Tabiî olarak, vatandaşları
mızın bu üzücü ve fakat sabırlı bekleyişleri biz
leri son derece müteessir etmektedir. Bölgemde, 
bana ve diğer parlamenter arkadaşlarıma «Ni
çin Devlet bizlere verdiği sözü tutmuyor» diye
rek düşündürücü sualler sormaktadırlar. Alela

cele ve hesapsız alınan kararların akıbeti elbet -
teki acı oluyor. Haşhaş ekiminin yasaklanmasın
dan sonra meydana gelebilecek bu tür zararlar, 
önce projelenip tatbikatı yapılsaydı, sonra ya
saklanma kararı alınsaydı, bugün hepimizi üzen 
ve ekiciyi ekonomik yönden yıkan olaylara şa-
hid olamazdık. 

Muhterem arkadaşlarım, yetkililer, projele
rin tahakkuku için 6,5 milyar liraya ihtiyaç ol
duğundan bahsediyorlar. Yapılan yardımlarla 
irriikte elde 300 - 400 milyon lira mevcutmuş. 
Projelerin gerçekleşememesi, ,elde paranın mev
cut olmayışından veya başka bir deyimle haşhaş 
ekiminin yasaklanmasını arzu eden Amerikalı 
dostlarımızın taahhüt ettiklori yardımı yapma-
yışlarından ileri geliyormuş. Halkın ve özellik
le haşhaş üreticilerinin Devlete karşı itimat ve 
bağlantılarının kopmaması için bu dertlere sü
ratle bir çare bulmamız lâzımdır. Sayın Talû 
Hükümeti, unutulan bu konu üzerine lütfen eğil
sinler. 

(Sadece hukukî bakımdan kurulan ve fakat 
fiilî olarak bir vazife yapmayan Proje Genel 
Müdüırlüğü gerekli yetki ve finansman ile dona
tılarak büyük bir potansiyele sahip kılınmalı
dır. 

Ü971 - 1972 haşhaş üreticilerinin durumu ye
niden gözden geçirilerek gerekli tazminatları sü
ratle intikal ettirilmelidir. İki senedir sanatları 
.ellerinden alman tâsiıihaneeilerin feci durumla
rının biran evvel ele alınarak gerekli tazminat
larının onlara da verilmesi ve çalışabilecekleri 
yeni iş sahaları temini, sanırını yapılacak işle
rin başında geliyor. 

'Kararlarımızda dikkatli olalım, sözlerimiz ve 
icraatımız gerçekçi olsun; bunları istemek zan
nedersem hakkımızdır. Hükümetlerin devamlılık 
prensiplerini benimsediklerine göre, vaktiyle 
alınan hatalı bir kararın ekonomik zararlarını 
lütfen Sayın Talû Hükümeti âcil tedbirlerle gi
dermeye çalışsın. 

Teşekkür ederim. 
TARIM BAKANI AHMET NUSRET TUNA 

(Kastamonu) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

TARIM BAKANI AHMET NUSRET TUNA 
(Kastamonu) — Muhterem arkadaşlar; 

Sayın Karayiğit'in haşhaşla ilgili dilek ve 
temennilerini dinledik. Bu münasebetle şu ha-
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kikati ortaya koymak isterim: Elimizdeki resmî 
vesikalara göre, Türk Hükümeti insanlığa hiz
met için belirli'bölgelerdeki haşhaş ekimini kal
dırmıştır. Bunun karşılığında bir şey bekleme
diğimizi dünyaya ilân etmişizdir; bu hakikati 
bilmemiz lâzım. Türkiye Hükümeti bunu insa
niyete hizmet babında yaisaklamıştır ve bu ka
rarı almak için de bir karşılık beklemediğini ifa
de etmiştir. 

Şimdi, Amerikan Hükümeti, netice itibariyle 
talep kendilerinden geldiği için bir miktar taz
minat ödemeyi kabul etmiştir: 15 milyon dolar 
tazminatlar için, 20 milyon dolar da haşhaş eki
mi yasaklanan 7 vilâyetin - Afyon, Burdur, İs
parta, Uşak, Denizli, Kütahya ve Konya'nın bir
kaç kazası - haşhaş ekimi zamanındaki hale gel
meleri için ikâme tedbirlerinim alınması maksa-
diyle vermeyi kabul etmiştir. Hikâye budur. 

Muhterem arkadaşlar, bu öyle telkin edilmiş
tir ki, bu yasak dolayısıyle bu yerlerde oturan 
bütün vatandaşlar her surette tatmin edilecek
lerdir. Bakanlığa geldiğimiz günden beri bize 
mütemadi surette intikal eden talepler bunlar
dır. 

Bir şey yapılmadığı yolunda beyanlar olu
yor. Yapılacak yardımların hududunu arz ettim; 
1971 yılında Toprak Mahsulleri Ofisine haş
haş teslim edenlere, teslim ettikleri miktar üze
rinden tazminat ödenecektir. Bir de 20 milyon 
dolar var ki, bu daha ziyade altyapı hizmetle
rinin ve haşhaş ekicilerine iş yapma imkânını 
sağlayacak hususların temini içindir. 

Şimdi, Tarım Bakanlığının ve Türk Hükü
metinin yaptığı bir hazırlık var: 6,5 milyar lira
lık yatırımlarla bu vatandaşların ihtiyacının 
karşılanacağı ifade edilmektedir. Bu, Devletin 
bütçe imkânlarıyle mukayyet, onlarla sınırlı bir 
hali ifade etmektedir. Bugün halihazırda 1972 
senesi itibariyle 35 488 000 lira tazminat öden
miştir. 78 134 000 lira da 1973 yılında tazminat 
olarak ödenmiştir ve ödenmektedir. 

Bu illerde haşhaş ekiminden vazgeçildikten 
sonra, haşhaş ekicilerinin ekonomik durumlarım 
takviye için kabul edilen projeler de şunlardır: 
8 971 000 lira tutarında 11 adet küçük sulama 
projesi kabul edilmiştir, tatbikatına geçilmiştir. 
Sulama, şahsın eline, kesesine bir şey getirme
diğinden, bu proj'e için sarfedilen bedel maale
sef görülememektedir. Çayır - mer'a için 
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4 424 000 lira, sığır besisi için 12 107 000 İka, 
buğday projesi için 812 500 lira ve ayçiçeği üreti
mini igeüştirme demaostrasyomı için 10 893 000 
lira harcanmıştır, bu projeler tahakkuk ettiril
miştir. 

Halihazırda, köy sığırcılığını geliştirmek 
için 11 650 000 liralık bir proje kabul edilmiştir, 
tatbikata konmuştur. Yeni 16 su projesi daha, ki 
tutarı 10 459 000 liradır; arz ettiğim bu vilâ
yetlerde gerçekleştirilmek üzere projelendirilmiş 
ve tahakkuku için tatbikata geçilmiştir. 

Büyük şikâyet mevzularından bir tanesi de 
tâsirhanecilerin talebidir. Haşhaş tohumların
dan yağ çıkaran yağcılar, haşhaş ekimi kaldı
rılınca elbet işsiz - güçsüz kalmışlardır. Çıkan 
kararnameye göre sadece haşhaş ekicilerine 
tazminatın verilmesi mümkündür, o kayıtlar 
vardır; tâsirhaneler için bir kayıt yoktur. Ba
kanlığımız, tâsirhanecilerin mâruz kaldıkları 
zararları tespit ettirmiştir. Yılda 10 - 11 milyon 
lira tazminatla bunların zararlarının giderilmesi 
mümkün gözükmektedir, bir kararname mesele
sidir; ümidediyorum. ki, bu hafta içerisinde İk
tisadî Kuralda konuşulacak ve eski kararnameye 
tâsirhaneciler için tazminat ödenmesi hususu da 
eklenecektir. Bir hayli ıstırap çekmişlerdir, fa
kat günlük - haftalık bir gecikmeyle bu işin ola
cağını zannediyorum. 1971 yılında afyon teslim 
ötmeyen, fakat hakikaten bu işle iştigal ettik
leri tespit edilen kimseler var; Kararnamede 
1971 yılında teslim edilenlere aşağıdaki şekilde 
tazminat ödenir kaydı olduğu için bunlar da isti
fade edemiyor. Bu iki grubun, yani tâsirhaneci-
lerle bu arz ettiğim 1971 yılında teslim etme
yenler için gerekli kararname hazırlığı yapılmış
tır; İktisadî Kurulda birinci müzakeresi yapıl
mıştır. Ümidediyorum ki, bu hafta içerisinde-
bu vatandaşlarımızın ıstırabı da dindirilecek-
tir. 

Muhterem arkadaşlar, bu münasebetle şun
ları söylemek istiyorum: 

Muhterem arkadaşlarımız hükümetlerimiz 
yapması mümkün olan yardımı açıkça söyleme
lidir. Vaitandaş hayalî bir ümide kapılmamalı
dır. Yapılabilecek yardımların hudut ve sınır
ları bunlardır. Kısa bir zamanda bu şikâyet 
mevzuu olan tâsirhaneciler ve 1971 yılında tes
lim etmeyenlerin tazminatları da tahakkuk et
tirilecektir. Diğer projeler tahakkuk safhasında-
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dır. Saydığım projelerin tutarı 90 milyon lira
dır. Bunlar yıllık harcamalardır. Gelecek yıllara 
da sari olan harcamaları nazara aldığımız za
man 200 milyonu bulmaktadır. Bu itibarla elden 
•gelen ve mevcut olan imkânlar vatandaş lehine 
kullanıl m akt a di r. 

Saygılarımla arz ederini. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Gündemimizin müsaadesi nis

petinde iki sayın üye gündem dışı konuşmuştur. 
Daha sırada üç sayın üye vardır, yine gelecek 
birleşimlerde gündemimizin müsaadesi nispe
tinde kendilerine söz vermeye çalışılacaktır. 

3. •— İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, 
Malî ve İktisadî İşler <ve Millî 'Savunma Ko
misyonu üyeliklerinden çekildiğine dair önergesi. 
(4/İ26) 

BAŞKAN — Bir takrir var, takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
üyesi bulunduğum Malî ve İktisadî işler ile 

Millî Savunma komisyonlarından istifa ediyo
rum. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

İstanbul 
Mebrure Aksoiley 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

4. —• Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'ın, Ana
yasa ve Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiği
ne dair önergesi. (4/125) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, takdim 
ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Üyesi bulunduğum Anayasa ve Adalet Ko

misyonu üyeliğinden istifa ettiğimi bubilerinize 
arz ederini. 

Yozgat 
Sadık Artukıııae 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

IV. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Yem kanunu tasarısının Millet Mecli
since 'kabul olunan metni {ve Cumhuriyet Sena
tosu Tarım, Anayasa ve Adalet 've (Bütçe ve 
Plân komisyonlarından 5'er üye alınmak suretiy
le kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet Mec-
liis : 1/626; Cumhuriyet .Senatosu : 1/190) (S. 
Sayısı : 241) (1) 

BAŞKAN — Yem kanunu tasarısının tümü 
üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. 

Şahısları adına söz istemiş olan sayın üyeleri 
sırası ile okuyorum: Sayın Orhon, sayın Kara-
ağaçlıoğlu, Sayın Kutlar, Sayın Öztürkçine, Sa
yın Hazerdağlı, Sayın Agun, Sayın Atalay, Sa
yın Işıklar. 

Sayın Orhon. 

•SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; 

Görüşülmekte bulunan Yem kanunu tasarısı 
hakında şahsî görüşlerimi şöylece arz etmek isti
yorum. 

(1) 241 S. Sayılı basmayazı 23 . 5 . 1973 
tarihli 68 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Türkiye'de hayvancılığın geniş bir potansi
yeli olduğu, yüksek bir potansiyele sahip bulun
duğu malûm. Makineli ziraata dönüşüldüğün-
den beri Türkiye'de meraların da daraldığı ve 
bu hayvanların besin sıkıntısı içinde bulunduğu 
bir gerçek ve son senelerde Devlet sektörünce 
32, özel sektörce 26 yem fabrikası bunlara çeşit
li yönlerde, çeşitli baş hayvanlara, çeşitli cins 
hayvanlara yem vermekte. Hakikaten bu konu 
yemlerin muayyen standart ve normlara göre 
piyasaya arzı, bunların kalite yönünden istenilen 
evsafta olması ve hileye müsaidolan yemlerin ti
caretinin dürüstlük içinde yapılabilmesi için bir 
disiplin tesisi şart, 

Bir boşluk var. Şimdi bu boşluğu mervzuait 
yönünden bir kanunla mı doldurmak icabeder, 
yoksa başka tedbirler mi almak gerekir? Ben 
bunun münakaşasını yapmak istiyorum. 

İnsan sağlığı ile ilgili gıda maddelerinin ve 
umumî sağlığı ilgilendiren eşya ve levazımın 
hususî vasıflarını gösteren tüzük: 1952 senesin
de çıkmış ve o günden bugüne tattbabat gör
mektedir. İnsan sağlığı ile ilgili konuların bir 
nizamname ile bir tüzükle halledildiği bir sa-
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bada biz, mevzuat boşluğu var diye bir kanun 
ımu getirmemiz lâzım 1 Bence bu çok acele üze
rine eğililmesâ ictap eden bir konu olmakla be
raber, böyle bir kanunun ıstanım lüzum olma
dığı kanısmdayum. Hele bu kanun bâzı sivri 
ımaddeleri de ihbirva etmektedir kanaâtımca. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Özgüneş'in de 
geçen gün belirttiği gibi, kanunda kemali ile 
bir kontrol sistemi kurulmadan Tarım Bakan
lığı memuruna izinsiz müesseselere girmesinin 
tanınması çeşitli yönlerden çeşitli suiistimaller 
getirebilir. Bu yalnız bir kontrol olmaktan çı
kar, bâzı memurların yetkilerini kötüye kullan
ma veyahut da bâzı kötü niyetli müteşeıbbisle-
<rin o memurlan kötü yola götürme gibi yolları 
da açabilir. Binaenaleyh bu konuda çok dik
katli ve titiz olmamız lâzımdır. Filhakika bun
ların standartları, nonmlan tebarüz ettirilmeli, 
beyana tabi tutulmalı; bu saha bir disiplin al
tına alınmalıdır; aıma bugün bir gerçek var : 
Bu sahada 32 Devlet müessesesi var, 26 özel 
sektör müessesesi var. Şikâyetler yalnız özel 
sektör müesseselerinden değil, Devlet müesse
selerinde de var. Geçen hafta Konya'da bir in
celeme gezisinde idim, normlarda muayyen stan
dardı tutturamadığmı ifade ettikleri kadar, bu 
sene herhangi haklı bir sebebe dayanmaksızın 
Konya Yem Sanayii üç defa fiyatlara zaan yap
mış. Arpa gibi belirli hammaddeleri ortada. Bu 
yem sanayii yine Kamu İktisadî Teşekkülü olan 
Toprak Ofisten tahsis ile muayyen bir bedelle 
ıbu arpayı alır, mütelıavvil bir fiyata tabi de
ğildir, serbest piyasaya girmesine lüzum yok
tur. Arpa fiyatı yükseldi de fiyata zam yaptım 
diyemez. 

Kepek : Yine bugün Konya'da Toprak Ofi
sin büyük değirmenlerinden kepek elde etonesi 
mümkündür ve muayyen fiyatla, değişmeyen 
bir fiyatla elde etmesi mümkündür. Geriye ka
lıyor küspe. Ayçiçeği küspesinde müteıhavvil 
fiyat var. Fakat sair maddelerde haklı bir fiyat 
yükselişi olmamasına rağmen, Konya Yem Sa
nayii bu sene üç defa fiyatlarına zam yapmış. 

Şimdi biz özel sektörden şikâyet ederken, 
Devlet sektörünün bu tutumu karşısında reka
bet içinde bulunması icap eden karma ekonomi 
sistemimize göre, özel sektör ve Devlet sektö
rü rekalbet halinde bulunacak, bu hem kalite
nin ıslahına, hem fiyatların düşmesini âmil ola

cak; serbest piyasa nizamı içinde, kabullendi
ğimiz ekonomik sistemde, hem gittikçe sanayi
leşmesi icap eden hayvancılığımızın önemli bir 
yan sanayii şeklinde teşekkül etmesi icap eden 
yem sanayiinde şu anda Devlet sektörünün bu 
şekilde hareket etmesi, yarın aynı sektörün özel 
sektörü kontrol yetkisini ele aldığı zaman ve 
hapis cezası ile tehdit eden bir Sistemle reka
bet, haksız rekabete dönebilir. Bugün her şey 
kanunla halledilemez. Hele ekonomik kuralla
rın özel kanunları vardır. Bunlar ceza tehdidi 
ile, özel kanunlarla değil, umumî ahkâmla. Bu
gün umumî ahkâmda, Türkiye'de bir gerçek, 
gıda maddelerinde bir tağşiş var. Ama umıumî 
hükümlerde, ceza hükümleri ceza tehdidi altın
da. Borçlar Kanunumuzda ayıplı mal var. Umu
mî ahkâmda herhande, sayın hukukçu arkadaş
larımız daha iyi bilir, ayıplı mal hakkında tat
bik edilecek Borçlar Kanununda hükümler var. 
Bunu ayrıca özel bir kanunla getirmek, adale
tin tecellisinde bâzı vicdanî zedelemelere yol 
açar. Bugün Türkiye'de gerçek olan gıda mad
deleri tağşişi, maalesef bir gerçektir. Standart
larından, kalitesinden, gramajından her şeyine 
'kadar ambalajına kadar zaman zaman tağşiş 
dolaysıyle ceza tehdidi altındadır. Fakat hiç 
işittik mi, şu şu şeyden dolayı ceza alan bir 
kimse gördük mü? Ama bu şekilde özel bir hü
kümle, özel yetki ile ve bir ceza tehdidi ile aynı 
piyasada müsavi şartlar altında vazife görecek 
özel sektör ve resmî sektör yanyana geldiği za
man ; özel sektör ürker. O zaman Sayın üzıgü-
neş'in geçen gün beyan ettiği gibi hakikaten 

saha macarapreslere kalır. Macaraperest, ceza
dan ürkmüyen, hilesifni yapıp kılıfını hazırlıya-
bilecıek kimseler bu sahada yerleşirlerse bu ha
kikaten yapmak istediğimiz şeyi de yıkmak 
olur. Kanunun getirmek istediği maksadın üs
tüne taşar ve maksadın tahakkuku yerine asıl 
ümitlerimizi zedeleyecek hale geliriz. 

Muhterem senatörler, ben kanun tekniği ba
kımından da kanunun acele hazırlanmış olduğu
na kaniyim. Meselâ, kanunun 7 nci maddesini 
ele alalım. «Bu kanun kapsamına giren kökeni 
hayvanî 'olan yemler, mineral yemler, yemlik pre-
paratlar ile karma yemler gruplanna dâhil olan 
yemleri satış için imal eden resmî ve özel işletme 
ve kurumlar yem imalâtına geçmeden önce bu ka
nuna göre Tarım Bakanlığından ruhsat almaya 
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mecburdurlar.» Bir ruhsat beyan maddesinin içi
ne durup durduğu yerde bir fıkra ile «Gerektiği 
hallerde yemlerin toptan re perakende satış fiyat
ları ilgili bakanlıkların mütalâası alınarak T a ram 
Bakanlığınca tespit olunur.» diyor. Bu ayrı bir 
madde elmalı idi, 'bunun üzerinde de madem ki, 
özel sektöre burada yer 'veriyoruz, ilgili bakan
lıkların mütalâasını almak suretiyle, Tarım Ba
kanlığı fiyat tâyin ediyor, pratikte size 'bir misal 
verdim. Tarım Bakanlığı Konya Yem Sanayii bu 
sene, geçtiğimiz hububat rekoltesinden sonra üç 
defa zam yapmış. Böyle bir şeyde bugün özel 
sektör de kendi meslekî grupları içinde edalara 
bağlıdır. Niçin onların mütalâalarını almayız. Fa
lanca özel sektör diye müşahhas bir misal vermi
yorum. Ama bunlar meslekî teşekküller içinde 
gruplaşmışlardır ve bağlı bulundukları bir sanayi 
ve ticaret odaları vardır. Onların da mütalâası 
alınmak lâzımdır ve onların da bir mümessili bu
lunması ica'beder kanısındayım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sahaya şiddetle 
eğilmek lâzımdır. Hayvancılığımızın gelişmesi 
yem sanayiinin taazzuvuıra »bağlıdır. Yem sana
yiinde sadece Devlet sektörü ihtiyacı karşılaya
mayacaktır. Özel sektörün mutlaka girmesi lâ
zımdır. Artık bu hayvancılık bir sanayi meselesi
dir, 'sanayileşmiştir dünyada. Ortak Pazara giri
yoruz, bugün Ortak Pazarda süt, tereyağ ve ta
vuğumuzla yarın nasıl mücadele edeceğiz. Ameri
ka Avrupa'ya pirinç muharebesi açtı biliyorsu
nuz, bizim fiyatlarımıza nazaran korkunç derece
de ucuzdur. Bu bir sanayileşmenin neticesidir. 
Biz teknolojinin bu kadar ileri gittiği bir yerde 
özel teşebbüsün birçok hususî buluşlarının da in
zimam etmesi icabeden 'bir sahada ceza tehdidi ile 
memurumuzu istediğimiz zaman habersiz oraya 
sokmak suretiyle kendine ait buluşlarını göster
mek istemeyen özel teşebbüsü elbette ürküteecktir. 
Büyümesi icabeden, büyümesini arzu ettiğimiz bir 
sanayi sektörü daralmaya gidecektir, kısırlasa-
caktu. 

Bu bakımdan, bu açıdan da daha dikkatli in
celemeler yapılmak üzere kanunun Komisyonda 
bir kere daha görüşülmesi mâruzâtımı sunar, say
gılarımla huzurunuzdan ayrılırım. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu?.. Yok. 
Sayın Kutlar?.. Yok. Saym Gztürkçine, buyu
run efendim. 

EİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Saym 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, bâzı saym sena

tör arkadaşlarımızın fikirlerine değer vermemek 
ekle değil. Fakat kanun tasarısının birinci mad
desinden sonuncu maddesine kadar teker teker 
her satırını okuduğumuzda, konu ile ilgili olma
dığını da büyük bir üzüntü ile arz etmek isterim. 
Zira, 'bizim üzerinde durduğumuz tasarı 'bir ye
min hangi vasıflara haiz olmasının üzerinde du
rulmasıdır. Biz bir yem sanayi kanunu getirmi
yoruz Mevcut yemlerin veyahut da mevcut ola
cak yemlerin hangi ahvalde ruhsata, tabi olacağı
nı ve hangi ahvalde satışa arz edileceğini, hangi 
ahvalde bu satışa arz edilen malların istirdat edi
leceğini ilgililerin de mevcut ruhsata rağmen uy
gun hareket etmemelerinden dolayı, mevcut yö
netmeliğe uygun hareket etmedikleri takdirde 
hangi cezai hükümlere tabi olacağına dair bir ta
sarıdır. Bu bir yem sanayi tasarısı değildir ki, 
saym senatörlerimizin kıymetli fikirlerini bu mad
de üzerinde teksif ettirelim. 

Yalnız hakikaten arkadaşlarımızın bâzı sözle
rine de değer vermek 'zorundayız. Zira, yem ka
nunu tasarısı kanunlaştığı zaman adı Yem Kanu
nu olacak. Halbuki hu Yem Kanunu değil, yem 
kontrol kanunu ismi altında olmuş olsa idi, 
belki saym 'senatör arkdaşianmızm da yem kon
trol kanunu ile, yem sanayi kanunu arasındaki 
farkı bu kadar derinlerine inmiş olmayacaklar 
idi. 

Şimdi hangi ahvalde ruhsata tabi olacağını, 
kekeni hayvani olan yemler. Mineral yemler, yem
lik preperatlar ve 'karma yemler ruhsata tabidir. 
Tarım Bakanlığının ruhsatına tabidir. Bu ruhsa
tı almayan kişilerin hiçbir zaman bu vasıfta yem 
yapma imkânı yoktur. Yalnız bir taraftan da, 
«Hangi yemlerin beyan veya tescile tabi olacağı 
Tarım Bakanlığınca tâyin ve ilân olunur?» diyor. 
Şimdi bâzı hususları yönetmeliğe 'bırakıyoruz; 
ama hangi yemin beyana ve tescile tabi olacağı 
Tarım Bakanlığının arzusuna değil, bunun da bir 
yönetmeliğe tabi olmasında büyük bir fayda var
dır, Çünkü yönetmelik ibir esas nokta üzerinde du
rur. Ama Tarım Bakanlığının tayin ve ilânı olun
ca, her Tarım Bakanının gelip ve gitmesinde bu
nun tayin ve ilânları değişme imkânı her an mev
cut olabilir. 

Burada, kökeni bitkisel olan yemler, kökeni 
bitkisel olan sanayi kalıntıların ruhsata tabi ol
mayacağını beyan ediyor. Halbuki, bunların da 
ruhsata tabi olmasının lüzumlu olduğu inanem-
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'dayız. Tasan hakikaten 'bir hoşluğu 'dolduracak 
niteliktedir. Her önüne 'gelen bir makine kurup, 
'gelişigüzel yem yapma imkânını bulamayacaktır. 
Bu, başı bozukluğu tamamen düzeltecek bir şekil
dedir. Bir an evvel kanunlaşmasiyle büyük bir 
boşluğu dolduracağı inancındayım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı?.. Yek. 
Sayın Agun, siz Komisyon üyesisiniz, lehin

de mi konuşacaksınız efendim! 
O. MEGDİ AGUN (Rize) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
O. MECDİ AGUN (Rize) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Geçen celseden beri bu Yem Kanunu üzerin

de çeşitli konuşmalar yapıldı ve reddi istendi ve 
isteniyor. Bu Yem Kanunu bâzı diğer şeylere 
benzetilmiştir. Ben sözlerime şöyle başlıyorum: 
Bir defa »bu kanun nedir! 

Birinci maddesi bunu şöyle veriyor. Diyor ki: 
«Hayvanların rasyonel 'bir şekilde beslenmelerini 
sağlamak ve hayvansal üretimi geliştirmek» ka
nun tasarısının maksadı, adı bu. Buna başka bir 
şey benzetilmez. Meselâ bu bir sanayii kalkın
dırma, sanayii 'teşvik kanunu değildir demek isti
yor veyahut meselâ bir 'altom santrali inşa ötmek. 
kanunu, tasarısı değildir. Hayvanlarımızın ras
yonel 'bir şekilde (beslenmelerini sağlamak ve hay
vansal üretimi geliştirmek üzere yapılmış bir ka
nun. Kanun, şümulünü de yine 2 nci .maddesinde 
tespit ediyor; «Ticarete arz edilecek yemlerin ha
zırlanması, imali, ithali, sürümü ve satışları ile 
yemlerin özelliklerine göre sahifcolacakları nitelik
ler ve ihtiva etmeleri gereken temel besin mad
deleri cins ve miktarlarının 'tespiti» diyor. Böyle 
bir kanun tasarısına, kanuna zaruret var. Neden 
var! Meselâ 'arkadaşımız anlatıyor; Avrupa ile 
Amerika arasında piliç harbi yapılıyor, yumurta 
harbi yapılıyor, şu veya bu harbi yapılıyor. Peki 
bunun yapılması için iptidaî maddesi yemdir. 
Yem olmayınca lbu olmaz. Bilfarz, ben Helanda 
üzerinde bir tetkik yaptım, onun için arz ede
yim. Holânda 33 yahut da 42 bin kilometre kare
dir: 6 milyar yumurta istihsal eder. Bizim me
saha! sathiyemiz Holânda'nm 30 mislinden da
ha fazla olduğu halde biz 1,5 milyar yumurta 
istihsal ediyoruz. Halbuki bu durumda bizim 
100 - 120 milyar yumurta istihsal etmemiz lâ
zım; ama ta'biî 'bu tavukları besleyecek yem sa
nayiimiz de yok, iptidaî maddemiz de yok. 

Şimdi, bunun için bir kanun tasamı yapıyo
ruz. Bunda belki bâzı eksiklikler var, belki yok. 
Bence yok. Başka ne var?. Şimdi, kanun bu
dur. Yani sanayiyi teşvik kanunu veyahutta 
sanayiyi yıkma kanunu değil. Ne var bunun 
için!.. Bunun amacı, hayvanların rasyonel bir 
^şekilde beslenmesinden ibarettir. Bu amaca uy-
;gun yem istihsal etmek için ne lâzım, neler koy
muş!. Koyduğu şu : Demiş ki «Yem sanayii» 
•ki' buna sanayi demek de doğru değil, iptidaî 
bir değirmendir. Bâzı maddeleri üğütür, bir 
nîlspcrt. dairesinde yekdiğerine karıştırır. Bun
dan ibaret iptidaî bir fabrikadır. Çok iptidaî; 
bir âletten ibarettir. 

Şimdi, - Yine fabrika diye'lim - fabrikayı 
kuracak. Kurmadan önce ruhsat alacaktır. Ne
rede kuracağını, nasıl kuracağını, neleri ihti
va edeceğini Tarım Bakanlığına bidİrecektir. 
Bir de, istihsal edeceği yemin hangi madde
lerden, o yemi teşldl eden temel besin madde
lerinin nelerden ibaret olduğunu bir beyanna
me ile bu fabrikatör - fabrikatör diyc-fiim buna -
yazılı olarak Tarım Bakanlığına bindirecektir. 
Bu kırtasiye de değildir. Buna kırtasiyecilik 
'dedi1 er, efendim bürokrasi filân buna karışır, 
memurlar karışır, şöyle olur, böyle olur dediler. 
Sonra bir de ruhsat alacaktır ve kontrol edi
lecektir. İstihsal edilecek bu maddede, yemde 
hangi besin maddelerinin bulunacağını Taran 
Bakanlığında tespit ve tescil edilecektir. Bu
nun için bir müdürlük kurulacaktır. O müdür
lük bunları alacak bir yere tespit edecek. Bu
nun da sebebi; kontrol edebilmektir. Piyasaya 
<&vz edildiği zarn'an, hakikaten bu söylediği ip
tidaî besin maddeleri, temel bösin maddeleri o 
ambalaj içinde mevcut mudur, değil midir?.. 
Maksat bunu anlamak. Başka bir şey yok. Ar
tık bunun kırtasiyeciillkle alâkası yok, yıkmak 
ile alâkası yok, sanayiyi teşvik 'e'tm.emeklle alâ
kası yok. Biz bu kanunla, sanayiyi nasıl teşvik 
edelim?.. Zira burada diyoruz ki, hayvanların 
rasyonel bir şekilde beglenmesielir. Biziım hu
kukumuzda sanayiyi teşvik çeşitli suretleri olu
yor. Meselâ yatırım indirimi kabul etmek, güm
rük muafiyetleri tanımak, uzun vadeli ve uzun 
faizfd kredi temin etmek... Onlar, bunun konu
su değil', onlar başka kanunların konusu. 

Şimdi, bir de sanayiyi yıkmak hususunda 
ceza!!ar var; onları göstermişlerdir. Şimdi ceza-
ılar nelerden ibarettir? Bu cezalar, büyük ceza-
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dar değildir. Bunlar lazım değilse, yeri geldiği 
zaman önerge verilir, değiştirilir. Meselâ 12 nci 
(madde bundan bahsediyor ve zaten iki filî suç 
sayıyor. 

Bunlardan birisi «'Beyan ve tescildeki niteli
ğe uymayan veya ambalajdaki vasıf veya mar
kası değiştirilmiş yahut tahrif edilmiş olan...» 
.Şimdi, piyasaya böyle tahrif edilmiş mal sürer-
ise,-elbette bu cezalandınîn-ralıdır. Yani bu fiil 
cezalandırılmamalı mıdır?.. Bu fiil cezalanacak 
diye o sanayi kolu yıkılır mı?.. Öyleyse bir de 
hayvan besleyenleri, bu yemi kullananları ça
ğırıp soraHmı. Sanayiciler çağırılmadı, toplantı
ya, komisyona iştirak ettiril.rn.edi, fikirleri so
rulmadı deniyor. Deniyor; ama bunun karşısın
da bir de bu maddeleri kullanan, hayvanına 
alıp yediren, yemleyen milyonlarca kimseler 
•var. Bakalım bu fiilner karşısında onlar ne di
yecektir, razı olacak mıdır?.. Bu fiillerin ceza
landırılmasını isteyecekler midir, istemeyecek
ler midir? Bir de bunu sorabm, bu bir. 

İkincisi; yine aynı maddede «Hayvan sağ
lığı için tehlikeli olan her çeşit yemleri satışa 
.arz edenler...» diyor, Bunları işleyenlere de bir 
ceza veriyor. Hayvan sağlığına aykırı yenileri 
piyasaya arz edenler...Peki, hakikaten böyle bir 
ihtimâl derpiş edilemez mi? Bu kanun tasarısı 
yapılırken kanun vazıı bunu düşünmesin mi?.. 
Hakikaten hayvan sağlığı için tehlike teşkil 
leden bir fiili bir satıcı veya bir imalâtçı işler
se buna ceza verilmesin mi?., Buna ceza veril
emesin derseniz, o mesele başka. Bunu yine kim
seye sormak lâzım değildir. Bunu yine kanun 
vazıı foendisi ya kabul eder veyahutta redde
der. Madde buraya gelir, görüşürüz. S;ıra buna 
.gelir, denir ki, hayvan .sağlığı için tehlikeli de 
ıolsa buna ceza vermeyelim derseniz o zaman 
folur. Fakat bunu kabul etmek, hiçbir suretle 
(bu sanayi kolunu yıkmak mânasına gelmez. 
Bu hayvan asğlığı için tehlikeli olan bu mad
deyi sürmek suç olmasın, . yani bunu cezalan
dırmakta içtimaî fayda yoktur denirse; zaten 
ceza vermenin esası da budur. Bir fiilin kanun 
vazıı cezalandırılmasını ne için ister? Eğer bun
da içtimaî bir fayda varsa ister. Yoksa başka 
türlü ceza veremeyiz. Bir de verilen ceza fiilin 
ağırlığına bir nispette uygun olmalı, âdil ol
malı. Buna da cezanın adaleti deniyor. Şimdi 
bu fiile üç aydan altı aya veya bir seneye ka
dar ceza tayin ediliyor ve o fabrikanın üç ay 
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kapatılmasına da karar verilebiliyor. Tabiî bu 
maddeyi hâkim tatbik edecek. Demek ki bunda 
içtimaî ve iktisadî fayda yoktur. Bu ihtimal 
olabilir deniyor. Kanun vazıı bunu düşünmüşse 
bu, sanayii yıkmak için değildir. Demin de arz 
ettiğim gibi, bir de yetiştiriciler çağırılıp sorul
sun ; hayvanının sağlığını tehlikeye düşürecek 
maddeyi yapıp, satan bir kimsenin cezalandırıl
masını, Türkiye'de mevcut milyonlarca besici 
ister mi istemez mi? Bunu da kalkıp yetiştiri
cileri çağırarak, onlardan sormamız icabeder. 

Benim netice olarak kanaatim maddenin ye
rinde oluşudur. Sarih surette arz edeyim ki, 
bu ceza bunlara azdır bile. Bence üç ay ceza 
vermek azdır, nihayet bu bir ihtimaldir. Mil
yonlarca hayvanın sağlığını tehlikeye düşüre
cek maddeyi piyasaya süren bir kimseye üç ay 
hapis cezası vereceğiz. Bu çok olur, bu o sana-
*di yıkar denecek olursa böyle birşey kabul edi
lemez. 

Ceza Kanununda insan sağlığı için de çok 
ağır hükümler vardır. Aklımda kaldığına göre, 
insan sağlığı için tehlike teşkil eden maddeleri 
piyasaya sürenler ve satanlar hakkında üç se
neden beş seneye kadar ağır hapis cezası veri
lir. 

Bu kanun başka bir şeyi ihtiva etmemekte, 
valnız kontrolü sistemini getirmektedir. Tarım 
Bakanlığı memur ve yetkilileri tarafından kont
rol edilecektir; yani bunu Tarım Bakanlığı ya
nacaktır. Tarım Bakanlığı ise, bizim denetimi
miz altındadır. Tarım Bakanlığı bunun memur
lar tarafından nasıl kontrol edileceğini bir yö
netmelikle tespit ve tanzim edecektir. Bu ga-
vet tabiî ve normaldir. Bunun da nasıl yapı
lacağının esasları burada bildirilmektedir. Fizi
kî ve kimyevî tahliller yapacaktır, beyanında 
bildirmiş olduğu maddeleri o ambalaj içersine 
hakikaten koymuş mudur, koymamış mıdır, 
bunları tespit edeceklerdir. Bu da yerindedir. 

Kanun tasarısının kabul edilmesi lâzımdır. 
Komisyona iadesi için herhangi bir sebep yok
tur ve doğru da değildir. Kabulünü saygılarım
la arz ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Kifayet takriri vardır; fakat 

üç sayın üye daha sırada bulunmaktadır. Tak
rir sahibinden rica ettim, bu sayın üyeler de 
konuşacaklar. 

Sayın Atalay buyurun. 

http://ettiril.rn.edi
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SIRRI ATALAY (Kars) — Çok kısa olarak 
arz edeceğim. Bu konuşmam daha ziyade bir 
açıklama mahiyetinde olacaktır. 

Geçen birleşimde yasanın ileri bir yasa ol
duğunu, hattâ Türkiye'nin ihtiyaçlarını aşan ve 
bugün hayvancılıkta ilerlemiş memleketlerin 
bünyesinin ihtiyacı olan bir yasa olduğunu ifa
de etmiştim. Ancak, Türkiye'nin şartları içer
sinde kredi konusunu ve hayvancılığın diğer 
hususlarına da işaret etmiştim. Bununla bu ya
sanın yetersiz olduğunu, özel teşebbüsü baltala
yıcı olduğunu ve geri çevrilmesi şeklinde her
hangi bir beyanı desteklemedim, bu görüşte de 
değilim; yani bu yasanın aleyhinde olmadığını 
da ifade etmiştim. Sevgili kardeşim Savın Türk
men, benim toplumcu görüşümle bu ifadelerim 
arasında bir celisi olduğunu ifade etmişlerdir. 
Bunu düzeltmek için ifade ediyorum. 

Bu yasa ile Tarım Bakanlığına tanınan yet
kiler, hiçbir zaman özel teşebbüsü bu sahadan 
ürkütme veyahut çekme anlamında değildir ve 
olmayacaktır. 

Burada özellikle 10 ncu madde üzerinde du
rulmaktadır, «Tarım Bakanlığının yetkili ele
manları yem imal, depo ve satış yerlerine kon
trol ve örnek almak maksadıyle izinsiz girebi
lirler.» hükmü, hiçbir zaman bir müdahale de
ğildir. Bu nihayet bir kontrolden ibarettir. Bu 
yasanın getirdiği çeşitli hükümlerin yerine ge
tirilmesi için, elbette ki örneklerin alınması ge
rekli bulunmaktadır. Bu ne meskene bir teca
vüzdür, ne de bu bir icadın hodbehod elkonması 
anlammadır. Bu yem tedbirleri için alınan hu
susların yerine getirilip getirilmediğini tespiti 
yönündendir. 

özel teşebbüsten yana olmak demek, özel 
teşebbüsü şüphesiz ki sınırsız bırakmak ve onu 
her türlü kontrolün dışında bırakmak demek 
değildir, özel teşebbüsten yana olmak, özel te
şebbüsü desteklemektir, özel teşebbüsün memle
ket ekonomisinde alacağı hizmetleri yerine ge
tirmesi yönünden kendisine yardımcı olmaktır. 
Yoksa, özel teşebbüsün Devletin bütün kontrol
lerinden azade olması anlamını taşımaz. Bu ba
kımdan bu tasarının getirdiği hükümler şüphe
siz ki yerindedir. Benim eleştirdiğim hususlar, 
bu tasarının getirdiği hükümlerin dışında kre
di ve gelir dağılımı ile ilgili olan ve özlemi
ni çektiğim hususlar idi. Yoksa, getirdiği bu hü

kümlerin zararlı olmasından yakınmak anla
mında değildi. 

Bunu tespit için söz aldım. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Işıklar. 
HÜSEYİN ENVER IŞIKLAR (Samsun) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Huzurlarınızda görüşülmekte olan Yem Ka
nunu tasarısı, çok çeşitli yönleri bulunan ve 
Türkiye'miz için lüzumlu olan Önemli bir ka
nun tasarısıdır. 

Dünyada en çok hayvan yetiştiren memle
ketlerin ilk sıralarında yer alan Türkiye'mizde, 
hayvanlarımızın rasyonel şekilde beslenmesini 
sağlamak amacı ile getirilmiş bir kanundur. 
Kanun hükümleri iyi kullanıldığı ve müspet ne
tice alındığı takdirde, dolayısıyle insanların bes
lenmesinde de büyük katkıları olacaktır. Yine 
kanun hükümleri iyi tatbik edildiği ve besili 
hayvan ve hayvan ürünleri yetiştirildiği takdir
de, Türk ekonomisine büyük kazançlar da sağ
layacaktır. 

Şimdiye kadar lehte ve aleyhte konuşan ar
kadaşlarımın hemen hepsi, hayvanlarımızın ras
yonel beslenmesi için yem sanayiinin gelişmesi
nin icabettiğini ifade ettiler. Hepimizin geliş
mesini arzu ettiğimiz ve Türk hayvancılığının 
geleceği ile çok alâkalı yem sanayii, Türkiye'
mizde henüz yeni ve küçük bir sanayidir. Her 
yeni sanayide okluğu gibi, bu sanayide de ilk 
anlarda noksanlar olacaktır. Bilhassa bu nevi 
sanayi mamullerinde kasıtlı veya ihmal sonucu 
kalite düşüklükleri de olacaktır. Nitekim, kali
tesiz yemlerden besici vatandaşların şikâyetle
ri başlamıştır. Besici vatandaşlar beslenme şart
larına uygun, besin gücü fazla, yemlerin fayda
larını tecrübe etmiş ve anlamışlardır. Onun için 
yem imal eden firmalara hücum başlamıştır. 
Esasen resmî kaynaklardan edindiğimiz bilgile
re göre Türkiye'deki mevcut mer'a ve çayırlar 
yine mevcut hayvanlarımızın kırsal beslenme
sine kâfi değildir. Mer'alar ancak mevcut hay
vanlarımızın 3/5 ünü besleyecek kifayettedir. 
Besici vatandaşın sanayi yemlerine bu mecburî 
hücumu karşısında bundan faydalanmak ve dü
şük vasıfta yem imal etmek arzuları belirmiş
tir. Kanun, hiçbir teşebbüsün şimdiye kadar 
kurduğu veya bundan sonra kuracağı imalât
hanelere engel olucu bir hüküm ihtiva etmemek-
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tedir. İmalâtçıyı kendi arzusuna, kendi imkân- j 
larma göre vereceği beyanda tamamen serbest 
bırakmaktadır. Kanun, her imalâtçının temel 
besin maddeleri oranlarını kendi kudretine gö- j 
re, kendi imkânlarına göre takdir etmesini ve ( 
buna göre beyanda bulunmasını istemektedir. 
Kanun, Türk hayvancılığının gelişmesi, Türk 
halkının beslenmesi ve Türk ekonomisinin ka- j 
zanç.ları yönünden bu sanayiinin başıboş bırakıl- j 
mamasını, imalinden satışına, ithalinden ihracı
na kadar bütün işlemleri bir nizama bağlamak 
istemektedir. 

Muhterem arkadaşlar, zamanımızın en yük- i 
sek tahsilini yapmış, yaşı ve tecrübesi ilerlemiş, 
en olgun insanların veya bu insanlardan müte
şekkil kuruluşların dahi murakabe edilmedik
leri, kontrol edilmedikleri, maddî veya manevî 
bâzı müeyyidelere bağlı olmadıkları zaman key
fî hareket ettikleri, etkiler altında kaldıkları ve 
hattâ zararlı işlemlere giriştikleri görülmüştür. 
Büyük yem ihtiyacı karşısında gördüğü rağ
bet üzerine Türkiye'nin birçok vilâyet, kaza hat
tâ köylerinde kurulacak olan yem sanayii tesis
lerinin kontrolsüz ve müeyyidesiz kalması so- ı 
nueu nelerin olabileceğini tahmin güç değildir. 

Geçen birleşimde bâzı arkadaşlarım bu ko
nuda misaller verdiler. Haftalık Durum Dergi- | 
sinin en son nüshasının «ekonomi notları» kıs- ] 
mında Amerika'ya gönderilen incirler ile İngil
tere'ye gönderilen çekirdeksiz üzümlerin geri 
çevrilmesi üzerine birçok tedbirler tavsiye eden 
alâkalı ihracatçılar en sonunda aynen şunu söy
lüyorlar; «Devlete bu önemli konuda büyük is j 
düşmektedir. Çünkü alınacak tedbirler ancak 
kanun zoru ile uygulanabilir.» 

Bu müteşebbisler Türk tarım ürünlerinin 
tağşiş edilmemesi için kanunî müeyyide ister
ken, tağşişe çok müsait bulunan yem sanayii ko
nusunda getirilmiş bulunan kanunun, hem de çe
şitli yönlerden çok faydalı bulunan bu kanunun 
memnuniyetle kabul edilmesi icabeder kanaatin
deyim. 

Görevlilere fazla salâhiyet, verildiği ve bu 
salâhiyetlerin kötüye kullanılabileceği üzerinde 
duruldu. -Ben tamamen bunun aksi kanaatin
deyim. Kanun; kapsamına giren yemlerin ima- | 
İmi, satışını, ithal ve ihracını çok açık ve lüzum
lu hükümlere bağlamıştır. Görevlilerle imalâtçı
ların karşılıklı mesuliyet ve salâhiyetlerini tes- 1 
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pit etmiştir. İşte bu açık hükümler; salâhiyetle
rin kötüye kullanılmasını önler, bu hükümler 
dışına çıkılmasını önler. Böyle açık ve kanunî 
hükümler bulunmayan ahvalde şahsî kanaatler 
hâkim olacak ve kötüye kullanılma bu zaman
da daha çok mümkün olacaktır. 

Kanunun, hayvanlarımızın beslenmesi, hay
vancılığımızın bu konuda ileri memleketler se
viyesine çıkarılması, halkımızın beslenmesi ve 
memleket ekonomisine yapacağı katkı yönle
rinden faydalı olduğunu arz eder, yüce Senato
yu hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, buyurunuz. 

ÖMEB LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Sayın Başkan, çok değerli senatör arkadaşla
rım ; 

Huzurunuzda görüşülmekte olan Yem Ka
nunu tasarısı üzerinde birçok senatör arkadaş
larım söz almış bulunmaları bu konuya verilen 
önemin açık bir ifadesi olması lâzım gelir ve 
bundan memnun olmamak mümkün de değil
dir. Yalnız arkadaşlarımızdan bâzılarının kanun 
üzerindeki görüşlerine tam mânası ile iştirak 
imkânını bulamadığımızı da ifade etmek iste
rim. 

Çok muhterem arkadaşlarım, huzurunuzda 
görüşülen kanun, her şeyden önce teknik bir ko
nuyu getirmiştir. Kanun, asrın öğrettiği veya
hut belirttiği ilmî gerçekleri memleket hayvan
cılığının yararına yöneltmek ve yürütmek esası
nı getirmiştir. Yoksa hukukçu arkadaşlarımızın 
işaret ettiği hususlardan kanun çok uzak bu
lunmaktadır. Haddizatında Sayın Öztürkçine' 
nin işaret ettiği gibi bu kanun; yem kalitesi, 
hayvan sağlığı ve hayvan beslenmesiyle ilgili 
hususları getirmiştir. Gönlüm çok arzu ederdi 
ki; eleştirmede bulunan arkadaşlar daha ziya
de bu konular üzerinde dursunlar. 

Muhterem arkadaşlar, Komisyonun hazırla
dığı raporda çok enteresan ve ilgi çekici bilgi
ler var. Bunları yalnız Türkiye için değil, dün
ya için önemli addetmek gerekir. Hiç şüphesiz 
arkadaşlarım okudu; fakat bâzı hususların önem 
derecesini ifade etmek için bu rakamlara de
ğinmek istiyorum. 

Raporda ; «medenî Batı ülkelerinde tarım
dan gelen tüm gelirin % G0-80'i hayvancılık
tan temin edilir» denmektedir. Bizde ise bu 
ac 33 oranındadır. 
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Muhterem arkadaşlar, bu rakamlar bâzı şey
ler ifade etmektedir. İşin gerçek yönü budur. 
Bu rakamların ifade ettiği önem, ileri ülkeler
de tarım içinde daha ziyade hayvancılığa önem 
verilmiş olmasını göstermektedir. Bunun da in
san beslenmesi bakımından değerini bu yolla 
gözönünden kaçırmamak ifade eder. Bizde bu 
nispet eğer % 33'e düşmüşse; Türk Milleti, bu
gün, insanlığın sıkıntısını çektiği ve insan bes
lenmesinde çok önemli rolü olan hayvan pro
teininden mahrum oluyor demektir. 

İşte, üzerinde önemle durulacak husus bu
dur. Gönül arzu eder ki, bizim tarım işletmeci
liğimizde hayvancılığın getirdiği gelir, bu c/c 60 
ve 80'iıı çok daha üstüne çıksın. Ancak, bizi bu 
memnun eder. 

Muhterem arkadaşlar, yine raporda işaret 
edildiği gibi, Türkiye'de 24 milyondan fazla 
büyükbaş hayvan mevcuttur. «Bu büyükbaş 
hayvanların ancak % 15'ini Türkiye'nin çayır ve 
meraları besler.» notu da mevcuttur ki, bu, ger
çektir. O halde 9 milyon küsur hayvanı, Türk 
Milleti proteine ve beslenmeye çok ihtiyacı ol
duğu halde, bunun yanında sanayi gelişmesinin 
tarımın katkısına çok ihtiyacı olduğu halde aç
lığa mahkûm etmektedir. 

İşte, önemli meseleler burada toplanıyor, 
muhterem arkadaşlar. 

Bir gerçek var; Türkiye'de birim hayvan ba
sma elde edilen gelir çok düşüktür. Bunu bir 
örnekle arz etmek istiyorum. 

Çok değerli arkadaşlarım, Ortak Pazar ülke
lerimle büyükbaş hayvanların ortalama ağırlığı 
250 kilogramdır. Bizde ise 80 kilogramdır. Ortak 
Pazar ülkelerinde dananın ağırlığı 80 kilogram
dır, bizde ise 40 kilogramdır. 

İşte, isin önemi burada. Bunun sebebi, hay
vanların günahı olmasa gerek, herhalde. Niye 
onlarda 250 kilogram gelen bir havvan, Türki
ye'de 80 kilogram geliyor? Halbuki, yaratılış 
itibariyle ve tarihî gelenekleri itibariyle Türk 
Milleti, hayvanı seven, hayvana bakan bir mil
lettir. Dünyaya da bu bakımdan bâzı yardım
ları da olmuştur hayvan beslemesi yönünden; 
ama şimdiki durum tersine dönmüştü:'. 

"Üzerinde durulması gereken konulardan bir 
tanesi de budur, muhterem arkadaşlar. O hal
de, eksikliğimiz ne"? Eksikliğimiz, birinci dere
cede besleme noksanlığı; ikinci derecede hay
van ırkı meselesi; üçüncü derece, eksiklik.-
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Şimdi, bu kanun bunlardan bir tanesini hal
letmek için huzurunuza gelmiş ve itiraf etmek 
mecburiyetindeyim ki, esas konuları da yetki ve 
titizlikle ele almıştır. Muhterem arkadaşlar, 
konunun maksadı yalnız hayvanları beslemek 
de değildir. Kanun, ileriye matuf bir görüş de 
getirmiştir, muhterem arkadaşlarım : 

Demin de işaret ettiğim gibi, çayır ve mera
ların besleme gücü madem ki, 15 milyon hay
vana yetiyor ve bizim 24 milyon hayvanımız 
var, Öyleyse yer sıkıntımız mevcut demektir. 
Eğer biz, Türk Milletinin hayvansal protein ih
tiyacını yalnız, bugünkü çayır ve meralara bağ
larsak, bunun altından çıkamayacağımız mey
danca. 

O halde, yerden tasarruf edeceğiz, muhterem 
arkadaşlar. Malûmunuz olduğu üzere bugün 
dünyada insanların protein ihtiyacını temin et
mek için sadece binalardan ve bir vesileyle söy
lediğim gibi. apartmanlardan istifade edilmek
tedir. Apartmanlar içinde geniş mikyasta tavuk 
beslenmekte ve insanların hizmetine tahsis edil
mek' e^ir. O halde, yem ve besleme bu bakım
dan da değer kazanıyor ve bunun da üzerin
de Senatonun durması gerekir zannediyorum. 

Yine bu mesleğin bir mensubu olarak gu
rur duyduğum için ifade etmek istiyorum; bu
gün Ankara'da bol bol tavuk buluyorsanız, bun
da bu yem sanayiinin ve iyi beslenmenin rolü
nü kabul etmek mecburiyetindesiniz, muhterem 
arkadaşlarım. Yoksa, bu işler kendiliğinden ol
muş işler değildir. «Saldım çayıra, mevlânı ka
yıra.» işi devri geçmiştir. 

Bu bakımdan arkadaşlarımın eleştirilerine 
iştirak edemiyorum. Kamın tasarısı gayet iyi 
hazırlanarak huzurlarınıza gelmiştir; bundan, 
milletimizin ve hayvancılığımızın geniş mik
yasla istifade edeceğine inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, hukukçu değilim; 
onun için konuyu yetki ile ifade edebileceğimi 
zannedemivorum; ama madem ki, bir devlet 
kontrolü vardır; ammenin menfaati için, bu 
kontrol herhalde keyif için olsun veyahut dost-

| 1ar alışverişte olsun diye yapılmaz. Kontrol, 
i millerin yararına, kişi veya kişilerin zararlı fa-
\ aliyetlerde bulunmaması için yapılır. 
I Yem Kanununda da bu görüş hâkim olmuş-

I tur. Kontrolü yaptınız. İleri sürülen ve hayvan
ların beslenmesinde esas olan maddeleri yemi-
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ne katmamış insanın bu maddeleri katmadığı
nı da tespit ettiniz. Ne yapacaksınız, yani, bu
nun sırtını mı okşayacaksınız; «iyi yaptın, Allah 
razı olsun mu» diyeceksiniz, yoksa «bu işi ya
pamazsınız mı» diyeceksiniz Devlet olarak? El
bette ki, Devlet, kontrolü yapar ve benim hu
kuk anlayışıma göre, yaptığı kontrollerde de 
cezaî hüküm getirir. Yoksa, faydalı olamazsınız. 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşlarımın endişe 
ettiği hususlardan bir tanesi de; efendim, Ta
rım Bakanlığı memurları rastgele bu fabrikala
ra giderler ve rahatsız ederler veyahut suiisti
mal olur, şu olur bu olur. 

Muhterem arkadaşlar, Devletin yapacağı 
kontrollarda suiistimalden endişe ettiğiniz tak
dirde, Devletin bu kontrol vazifesinin bulunma
ması gerektiğine Türkiye şartlarında inanırsı
nız. Bütün mesele suiistimalleri önlemektir; 
(kontrolün ne kabahati var, kintrohı elbette ya
pacaksınız. Üstelik, neden bu kadar hukuka 
bağlıyız, onu da anlayamıyorum. Batı ülkele
rinde; Amerikasmda, Avrupanm birçok ülkele
rinde çok rahatlıkta kontrol yetkisine sahip 
memur kişiler, istedikleri anda yem fabrikaları
na girerler, süt fabrikalarına, dondurma fabri
kalarına girerler. Orada, bunlara; «Bu, hukuka 
uygun değildir, bu baskındır, yahut, zorlama
dır!» dendiğime rastlamadık, biz. Yani. ıberaber-
ce o fabrikaları ziyaretlerimiz de oldu, o fabri
kalarda stajlarımız da oldu; ama böyle bir kont
rolün zararlı olduğuna işaret eden o ülke mem
leketlerinde hiç bir kişiye de rastlamadık. 

Kusura bakmayınız; ama hukukçuluk an
layışımız bu bakımdan beni biraz rahatsız edi
yor. Devlet olarak bir şey yapamayacaksınız; 
hukuka aykırı, ferde aykırı diye. Bunu hu
kukçu herhalde çok daha iyi izah ederler. 

Sonra, diğer bir arkadaşımız, «İnsan gıdala
rı Türkiye'de kontrola tâbi değil» diyorlar. Tâbi 
değilse, bu büyük bir kusur. Şimdi bu kusur 
varken, öteki iyiyi yapmayalım mı? Eğer 
böyle bir nokta varsa onu da getire
lim buraya, onu da 'düzene ve nizama 
alalım, kontrol alanına alalım. Vatandaşlar sa
hipsiz değildir ki, Senatonun ve Yüce Meclisin 
vazifesi nedir? Devletin vazifesi nedir? Vatan
daşlar bu kadar sahipsiz bırakılır mı? Eğer, bu 
eksikse, derhal ilgili Bakanlığa- Sayın Başbakan 
da burada dinliyorlar - talimat verilir, Türk 

vatandaşının yiyeceği gıdaların kontrolü da tes
pit edilir ve nizama bağlanır. Yani, o eksik diye, 
berikini bırakmak, her halde bizi daha iyi isti
kametlere sevk etmez. 

Muhterem arkadaşlar, bir hususa daha değin
dikten sonra huzurunuzdan ayrılacağım. Arka
daşlarımdan bir tanesi, «Tarım Bakanlığına yet
ki veriliyor, istediği zaman kararname çıkaracak 
ve imal edilmesine lüzum gördüğü yemlerin 
imâline müsaade edecektir» dedi. 

Bundan daha tabiî bir şey olmaz ki muhte
rem arkadaşlar. Şunu kabul etmek lâzım ki, bu
günkü durumda ilmî araştırmalar her konuda 
olduğu gibi, yem konusunda da bütün problem
leri çözmüş değildir. Tarım Bakanlığına bu ba
kımdan bir tolerans tanımakta elbette fayda var. 
Yarın yeni bir buluşla karşılaşıldığı >zaman bunu 
da tavuğun yemine, ineğin yemine ilâve ede
ceksin diyebilmelidir. Bunlar ilmî gerçeklerdir, 
ilmî verilerdir; (bunun dışında başka türlü dü
şünmek imkânı da yoktur. Yoksa, her yeni buluş 
karşısında Yüce Meclise bir kanun getirirseniz 
bu, Senatonun altından çıkacağı bir iş olmaz. 

Muhterem arkadaşlar, bir de diğer bir konu 
var, Sayın Orhon temas ettiler, «Bu Yem Sana
yii Kurumu bu kontrolleri yaparsa; zaten Konya 
bölgesinde yem fiyatlarını artırdı, o zaman bu 
işin altından nasıl çıkacak? Daha kötü bir du
ruma düşer. 

Ama, ben tasarıda Yem Sanayii Kurumu bu 
kontrolleri yapar diye bir madde görmedim. Ta
rım Bakanlığı elemanları yapar diyor. O halde 
Tarım Bakanlığı öyle bir daire kurar ki, veyahut 
elinde çok değerli meslek mensupları da vardır, 
hem Yem Sanayiini kontrol eder, hiçbir tered-
düte kapılmadın, hem de özel teşebbüsün yapacağı 
yemleri kontrol eder. Bundan endişe etmek lâzım
dır, muhterem arkadaşlar ve bu kanun tasarısı 
büyük bir boşluğu doldurmak üzere hazırlan
mıştır ve bunda da muvaffak olunmuştur. Gü
nlü arzu eder ki, en kısa bir zamanda meriyete 
girsin ve yurdumuz, memleketimiz bundan fay
dalansın. 

Muhterem arkadaşlar, hepinizi saygı ile se
lâmlıyorum. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Kifayet takriri var, takdim edi-
vorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
241 S. Sayılı tasarıyla ilgili konuşmalar ko

nuyu aydınlatmıştır. Maddelere geçilmesi için 
kifayeti müzakere teklif ediyorum. 

Saygılarımla, 
İzmir 

Mustafa Bozoklar 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet konuş

tuktan sonra Tüzüğümüze göre son söz bir sayın 
üyenindir; bu şartla müzakerenin kifayetini oy
larınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet adına Tarım Bakanı Sayın Nusret 
Tuna, buyurunuz. 

TARTM BAKANI AHMET NUSRET TUNA 
(Kastamonu) — Muhterem arkadaşlar; 

Yem Kanunu tasarısı üzerinde kıymetli se
natör arkadaşlarımız iki birleşimden beri kıy
metli fikirlerini dermeyan etmektedirler; le
hinde ve aleyhinde söylenen hususları büyük 
bir dikkatle zabıtlardan takibetmiş ve bugün 
de dinlemiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, mevzuya şöyle gir
mek istiyorum. Bugün Türkiye en fazla hayva
nı olan ve fakat hayvandan beklenen neticeyi 
alamayan bir milletiz. Son istatistiklere göre 
80 milyon hayvanımız var. Bâzı hatip arkadaş
larım da söylediler, Batı ülkelerinde bir hay
vandan 4 bin kilo süt elde edilmesine rağmen, 
bizde elde edilen süt vasatisi 600 kilodur. Bir ta
vuktan 2'00 - 250 yumurta elde ederlerken, bizde 
ise 50 - 52'dir. Bir sığırdan elde edilen et bizde 
40 - 80 kilo arasında olduğu halde, Batı'da ekle 
edilen et miktarı 200 - 250 kilodur. 

Arkadaşlar, bu mevzuun üzerine hassasi
yetle eğilmeye mecburuz. Bu, nereden ileri geli
yor? Biz de bu gayreti sarfediyor; bu köylümüz, 
bu milletimiz bu emeği sarfediyor. Onlar, bu iyi 
neticelere ulaşmışlar, bizler ise ulaşamamışız. 

İşte muhterem arkadaşlar, huzurunuza gelen 
kanun tasarısı onlara ulaşmak üzere atılan 
adımlardan birisidir. Buna itimat etmenizi rica 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun aceleye 
gelmiş diyen arkadaşlarımız var, iyi hazırlanma
mış diyen arkadaşlarımız var. 

Bu kanım tasarısının hazırlıklarına 1967 se
li ^smde başlanmıştır. Altı yıldan beri çeşitli 
ilim kademelerinde, çeşitli tatbikatçı kademeler-

] de tetkikat yapılmıştır. Altı yıllık bir mesainin 
muhassalası olarak huzurunuza gelmiştir, ilk 
defa bunu arz etmek isterim. 

İkincisi, bu hazırlıkta dediğim gibi tatbikat-
çil ar vardır, ilim adamları vardır ve bu kanun 
tasarısının hazırlanmasında ele bir kâğıt kalem 
alınıp da yazılmış bir kanun değildir. Alman 

j Yem Kanunundan ve İsviçre Yem Kanunundan 
i ikti'bas edilmek ve bünyemize uydurulmak su-
| rotiyle alınmıştır. Bunun demokratik bir kanun 
i olduğuna lütfen itimat etmenizi rica ediyorum. 
î Alındığı yerlerin menselleri bunlardır ve ilham 
< alman mevzuu da demincek arz ettiğim tablo-
| dııı\ 
| Muhterem arkadaşlarım, kanunun tümünü 
I müzakere ediyoruz. Yüksek malûmlarınız oldu-
| ğu veçhile kanunun tümü üzerinde bir oylama 
i yaparız. Bunun mânası şudur. Böyle bir kanuna 
1 ihtiyaç var mı? Bir mevzu bir kanun Parlâmeıı-
j toya gelir, tümü üzerinde müzakereler yapılır, 

tümünün müzakeresindeki anahedef, böyle bir 
j kanuna ihtiyaç var mıdır? 

Muhterem arkadaşlar, bir arkadaşım öyle 
i dedi, «Kanun olmadan da bu idare olmaz mi l» 

j Arkadaşlar, işte bugüne kadar içinde bulun-
İ dıığumuz devre, kanım olmadığı devredir. Bu-
| güne kadar bir kanun olmadan bunu idare etmi-
j şiz. Fakat bulunduğumuz merhale bu. Batı ne

reye varmış, biz nerede kalmışız!... Şunu da 
I üzüntü 'le ifade edeyim, tatbikatta yem olarak 

ele alman nesnelerin pekçoğunda besleyici mad-
j de yoktur. Besleyici madde yeterince yoktur. 
j Vatandaşın büyük bir kısmı aldanmaktadır. Ar

kadaşlarım. Bu kanunlar, kanun ve nizam olma-
j dan sırf ahlâk ile bu işi idare edememişiz. 'Bu

gün bulunduğumuz merhalede bir kanuna şid
detle 'ihtiyaç duyulmaktadır. Tarım Bakanlığı 
bu ihtiyacı karşılamak üzere bu kanun tasarısı
nı. getirmiştir. 

Ne istiyoruz, arkadaşlar? Yem murakaibe 
edilsin. Bu kanun, ne bir teşvik kanunu, ne özel 
sektör ile Devlet sektörü arasında fark yaratma 
kanunu, ne de özel sektöre ağırlık yahut Devlet 
sektörüne ağırlık tanıma kanunudur. Bu kanun, 
piyasaya sırf ticarî maksatla arz edilen madde
lerde taahhüt edilen evsafın uygun olup olmadı-

| ğmı tetkik ve tespit eden bir kanundur. 
j Muhterem arkadaşlar, elimizi vicdanımıza 
I koyarsak bu sahada büyük bir boşluğun oldu-
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ğunu ve böyle bir kanuna ihtiyaç bulunduğunu 
lütfen hep beralber ka'bul edelim. 

Şimdi bu kanunun tümü üzerindeki müza
kerelerin muhassalası olarak şunu arz etmek is
tiyorum: Böyle bir kanuna ihtiyaç var mı? 

Arkadaşlar, Türk köylüsü bunu rica ediyor, 
Türk işçisi bunu rica ediyor, Türk besleyicisi 
bunu rica ediyor. Alıyor, paralarını veriyor, bes
liyor, besliyorum zannediyor, halbuki hiçbir şe
kilde besi, kıymeti olmayan bir nesne ile zavallı 
hayvanların vaktini' geçirtmektedirler. Bu ka
nun tasarısı ile getirdiğimiz fazla bir şey değil. 
Diyoruz ki, sen ne cins madde koyacaksın bu 
satacağın yemin üzerine yazacaksın. Ne cins 
madde kullanacaksın, yazacaksın. Eğer bu mad
de yemin içinde yoksa, ikontrol edeceğini, teczi
ye edeceğim. 

Arkadaşlar, vatandaş dilediği yemi yapmak
ta serbest; fakat ben şu mali yapıyorum dediği 
zaman, o malın sattığı şeyin içerisinde bulunma
sını istiyoruz. Bu kanun, onu araştırıyor ve onu 
getirmeye çalışan bir kanun. 

Büyük bir ihtiyaç var; Bakanlığım elbette 
bununla ilgili şikâyetlere muhatabolmaktadır. 
Böyle bir kanuna şiddetle ihtiyaç 'olduğu çeşit
li kanallardan belirtilmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, alışkanlıkla
rı yıkmak (kolay değil. Bugüne t a d a r bir değir
men yapmış, içerisine lalettayin birşeyler koy
muş, gıdaî kıymeti olmayan şeyi yapıyor, satı
yor ve pekala para kazanıyor. Bugün «Hayvan
cılığa yarayacak yem yapacaksın» dendiği za
man, bu alışkanlıkları olanlardan bir reaksiyon 
geliyor, şikâyet 'bunlardandır muhterem arka
daşlarım. Yoksa, hayvanını beslemek isteyen 
her vatandaş, aldanmamak istiyor, aldanmamak 
içinde bu kanunun çıkmasında zaruret var. 

Muhterem arkadaşlarını, tümü üzerinde bir 
iki arkadaşımın temas ettiği noktalara temas 
ederek 'sözlerimi bitireceğim: 

Deniyor ki, «Kanun, hapis cezası getiriyor» 
En fazla itiraz edilen hususlardan (birisi bu. «Pa
ra cezasıyle bu iiş halledilsin ,efendim, efendim 
hapis cezası olursa demokratik bir yol olmaz» 
deniyor. 

Muhterem arkadaşlar, peşinen arz ediyorum; 
Almanya ve İsviçre'den alınmıştır, oralarda da 
vardır. iSözüne, hareketine uydurmayı nizama 
bağlama Anayasaya da muhalif olmaz, 'hukuk 

£ nizamına da muhalif olmaz. Neyi satıyorsan, 
içindeki şeylerin tam olarak bulunmasını istiyo
ruz. Demokratik milletlerin kanunlarında var. 

Bâzı arkadaşlarım, pek hatalı olarak, ««fen
dim insan gıdası için böyle kayıt yok:, hayvan 
gıdası için kayıt var» diyorlar. 

Hayır arkadaşlarım, Türk Ceza Kanununun 
I 394 ve 410 ncu maddelerine kadar olan madde

leri tetkik etmelerini rica ediyorum. Bizim 
Türk 'Ceza Kanunumuzda, insan gıdasını tağşiş 
edenler için ceza 3 aydan 5 seneye kadar. Eğer 
bu tağşiş edilen gıda bayatı tehlike meydana 
getiriyor, sıhhate zarar veriyorsa, 3 seneden 10 
seneye kadar hapis cezasını müstelzimdir. 

Binaenaleyh, «İnsanlardan daha fazla hayvan
lara kıymet verilmiş yahut onlar için cezaî hü
kümler ıkonmuş» kısmında isabet yok. İnsanlar 
için de mevzuatımızda hükümler, ihayvanlar için 

I de şimdi biz getiriyoruz ve boşluğu dolduruyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kısmı bilhassa 
belirtmek işitiyorum; Ceza Kanununa koyduğu
muz hükümlerin cinsi cürüm. Cürüm cezası ko
yuyoruz. Yani, efendim yemi yapmışta bilâhara 
yem durmaktan bozulmuş onu fabrikatör ne bil-

I sin. Hayır arkadaşlarım, bunlar için cezaî mrüs-
telzim :hal yo«k. Cürüm cezası koyuyoruz. Cürüm 
cezasında; cezaî müştekim olan hal, iradedir, 
kasıttır, arzudur, istektir. Eğer, bilerek ve iste
yerek bu şekilde bir yem yapmışsa, onun cezası
nı görecektir. Kendi iradesi haricinde, kendi ih-

I tiyarı haricinde olan kimseye cürümden dolayı 
I ceza verilmez. Bu itibarla, bilerek ve isteyerek, 

hayvan sağlığını bozacağını bildiği halde, sırf 
hasis menfaatlere zebun olarak, para kazanmak 
için bu yemi yapmış ise, bunlar ceza .görecektir. 
Para cezası da görecektir, hapis cezası da göre-

I çektir. Adaletli bir ceza dır, ağır değildir. 

Bu itibarla, bu arkadaşlarımın hapis cezala
rı hakkındaki fikirlerini bu şekilde cevaplandır-

I ıııış oldum. 
Muhterem arkadaşlarım, bir de «gizli yerle

re girer, sırları keşfeder; halbuki o fcir sırrı .ge
liştirmiştir» 

Muhterem arkadaşlar, gayet açık, şu kanu
nun tatbikatını temin etmek üzere murakabe ya
pılacaktır. Habersiz murakabe yapılacaktır, ge
liyorum elemek »suretiyle murakabe olmayacağı-

| m takdir buyurursunuz. Hakikaten murakabe 
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halbersiz olacaktır ve girecektir, tekeffül ettiği, 
kendisinin ambalaja yazdığı maddeler kullanılı
yor mu, kullanılmıyor mu sırf bu kontrol edile
cektir. Yoksa, onun hayvancılık bakımından, 
fabrikatörlük 'bakımından geliştirdiği formülle
rin kontrolü yapılmayacaktır. Metin 'gayet açık
tır, biz bunu böyle anlıyoruz, böyle sevk ettik, 
metinde budur. Bu kanunun tatbikatı için yö
netmelikler lyapacağız, 'O yönetmeliklerde de 
bu arzu edilen 'hususlar daha bariz ışeıkilde gös
terili?. 

Şunu arz etmek istiyorum, hakikaten bir 
murakabe istiyorsak, işyerleri halb ersiz kontrol 
edilecektir. Müfettiş 'seviyesindeki kimseler ta
rafından, mütehassıs kimseler tarafından kont
rol edilecektir. 

Muhterem arkadaşlar, «IBu özel sektörü ürkü
tür» dendi. Hayır. Sadece hilekârı ürkütür. 
Her ışeyi düzgün yaparken niçin ürksün, kapıyı 
açar '.buyurun gelin der. Sadece hilebazı ürkü
tür ve millî menfaatimiz icalbı da bunları ürküt
mektir. 

Muhterem arkadaşlar, «Kanunda fabrikalar 
kapatılacak» diye bâzı arkadaşlarımızın beyanı 
var. Biz bu Yem Kanunuyle fabrikaların kapa
tılmasını düşünmüyoruz. Fabrika hakikaten sos
yal hizmet 'gören bir teşekküldür ve fabrikaların 
kapatılması mevzuubahis değildir; fakat diğer 
kastı tekevvün eden kimseler, arz ettiğim veç
hile meslek ve sanatın icrasından memnu hale 
getirilecektir. 

Netice itibariyle şunları arz etmek isterim; 
maddeler üzerinde kıymetli arkadaşlarımızın 
dermeyan edecekleri fikirlere yine arzı cevap 
etmeye uğraşacağız. Kanun, memlekette eksikli
ği hissedilen bir boşluğu dolduracaktır, namus
lu ticaret erbabının çekinmesi için en ufak sa
kıncalı bir hüküm yoktur. Tasviplerinize saygı
larımızla sunuyoruz. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Başkanı Sa
yın Ayrım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YUSUF 
ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem Başkan, 
sayın arkadaşlar; 

Geçen birleşimde 241 S. Sayılı tasarının tü
mü üzerindeki sayın parlamenterlerin yapmış 
olduğu eleştirilerde, tamamıylc aleyhe doğru gi
dilerek, bu kanun tasarısının yersiz olduğu dile 
getirilmek suretiyle ve Başkanlığa verilen tak

rirlerin, komisyonumuza verilmek suretiyle ka
nun tasarısının geri alınması üzerinde durul
muştu, fakat bu arada Başkan da bu takrirleri 
oya koymak suretiyle, kanunun komisyonca tek
rar geri alınmasını iddia ederken, bir üye arka
daşın lehte konuşması sebebiyle konuşmaların 
mecraı değişmiş, fakat vaktin geçmesi sebebiyle 
kanun tasarısı hakkındaki tartışmalar bugüne 
bırakılmıştı. 

Bugünkü konuşmalarda seyir tamamıylc de
ğişti, konu vuzuha kavuştu. Arkadaşlarımın eleş
tirilerinde tespit edebildiğim hususlar şunlardır; 
bâzı arkadaşlarımız daha ziyade bir polemik ol
sun diye, hayvancılığımızın tüm kalkınmasını 
bu kanuna bağladılar. 

Muhterem arkadaşlar, Türk hayvancılığının 
kalkınmasını yalnız yem işiyle halletmemize im
kân yoktur. Eğer hayvancılığımızın kalkınması
nı istiyorsak, barınak, sağlık, ıslâh, kredi, pazar
lama gibi birçok konuları içine alacak hususları 
ihtiva eden bir kanunu Yüce Meclislerden ge
çirmemiz gerekir. 

Bugün konuşan Sayın Agun arkadaşınım be
lirttiği gibi ve 1 nci maddede de zikredildiği 
gibi «Bu kanunun amacı; hayvanların rasyonel 
bir şekilde beslenmelerini sağlamak ve hayvan
sal üretimi geliştirmek üzere, ticarete arz edile
cek vemlerin hazırlanması, imâli, ithali, ihracı, 
sürüm ve satışını belli esaslara bağlamaktır.» 

Açıkça ifade edeyim ki, bu kanunla ilk defa 
bir sanayi dalını bir zaptu rapt altına alıyoruz. 

Şimdi, benim tespit edebildiğim kadarıyle bu 
kanun hakkında bu kadar uzun konuşmaların 
sebebi şudur : 

Bir tarafta teşkilâtlanmış bir zümrenin men
faatleri var, bir tarafta da henüz teşkilâtlanma
mış, fakat memleketin bütün sathına yayılmış 
ve sayısı milyonları bulan hayvan yetiştiricileri
nin durumu var. 

Muhterem arkadaşlarım, biz daima hayat pa
halılığından şikâyet ederiz. Pazara gideriz, ba
karız eriğin kilosu 12 lira. Bunun kotrolü yok 
mudur, deriz. Ayakkabıcıya gideriz, bakarız 
ayakkabı 300 lira olmuş. Bunların hepsi kont-
rolsuzluktan ileri geliyor ve aşırı kârlar sağlanı
yor. Mesele budur. 

İşte burada da bu aşırı kâr sahipleri tabiî şura^ 
ya buraya sızmak ısuretiyle bu kanunu muattal du
ruma getirmenin çarelerini arıyorlar. Fakat, biz-
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ler Parlâmento üyeleri olarak her şeyden evvel 
Türk vatandaşının hakkını zedelemek değil, on
ların haklarını korumak ve Türk ekonomisini 
kalkınmaya yöneltecek bir istikamette hareket 
etmekle mükellefiz. Onun için onlar endişelen
mesinler. Kanun muhakkak ki, onların da men
faatini koruyacak niteliktedir. Bâzı arkadaşları
mız, bütün yetkilerin Tarım Bakanlığına devre-
dildi^'nden yakınıvorlar. 

Muhterem arkadaş1 arım, Tarım Bakanlığı 
bünyes'nde çok güzide yetişmiş elemanlar var
dır. 

Şimdi, elimizi vicdanımıza koyalım ve Tür
kiye'nin bugünkü durumundan 10-20 sene ev
veline gidelim. O zamanlar Türkive ekmeklik 
buğdavını bile hariçten ithal ediyordu, narenciye 
mahsulünü manavların vitrininde görmek bir 
mesele idi, elmayı her mevsim bulabilmek müm
kün değildi. Hamdolsun bugün bunların hepsi 
memleketimizde boldur ve bir kısmını da harice 
ihraç ediyoruz, bu ihracatı artırmak için de 
gayret ediyoruz. Tahmin ediyorum bundan 6 -7 
sene evvel memleketimizdeki NATO mensurları 
İsrail'den gelen yumurtayı yiyorlardı, fakat bu
gün Türkiye'de, biraz evvel arkadaşlarımın da 
ifade ettikleri gibi, bir tavuk eti ve yumurta sı
kıntısı kalmamıştır. Bunları bol bol temin etmek 
imkân dahilindedir, fiyatlarında da hprhnım' 
bir artış yoktur. Dbkkat buvurun, Türkiye'de 
5 - 6 seneden beri yumurtanın fi vatı 60 - 70 ku
ruştur, tavuk eti ise 18 - 22 liradan satılmakta
dır. "Rbıttâ fi^a+lav zaman zaman bundan asa^ıva 
•da düşmektedir. Bundan 5 -10 sene evvel istedi
ğimiz zaman tavuk bulmamıza imkân yoktu. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Ama, me
murlar alamıyor. 

ÇEPİCİ KOMİSYON BAŞKANI YUSUF 
ZİYA AYRTM (Devamla) — Muhterem arka
daşlar, Türkiye'de tavuk yetiştirmek kanunî izne 
bağlı değ'ldir; isteven herkes bunu yapabilir ve 
gayet de kolay bir iştir. 

Sanayicilerin ağır cezalarla tecziye edilmesi 
mevzuunda sayın Bakanımız izahatta bulundu
lar, ben bu konuya temas etmeyeceğim. Belki 
Geçici Komisvon sözcüsü arkadaşımız bu mevzu
da size izahat verebilirler; çünkü kendileri bir 
hukukçudur. 

Bâzı konuşması arkadaşlarımız bilhassa sana
yi odalarının ve sanayicilerin teksir edip bâzı 
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üye arkadaşlara gönderdikleri broşürdeki husus
lara temasla «Fabrikasyonun bâzı sırları vardır. 
Tarım Bakanlığının yetkili elemanları yem fab
rikalarına izinsiz olarak girecekler ve bu suretle 
sırlar ifşa edilmiş olacaktır. Onun için izinsiz 
olarak girmesinler.» dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun 10 ncu 
maddesi dikkatlice okunursa, görülecektir, ora
da şöyle deniliyor: «Tanım Bakanlığının yetki -
1! elemanları yeni imal, depo ve satış yerlerine 
kontrol ve örnek almak maksacliyle izinsiz ge
rebilirler.» Burada lâboTatuvarlanna girme 
diye bir kayıt yoktur. 

Şinidi, sanayiciler imalâthanelerine ve de
polarına niçin girilmesini arzulamıyorlar';.. 
oooep şu: Bu hayvansal yemlerin bâzı hammad
deleri vardır. Bu hammaddelerin bâzıları eğer 
depolaıda iyi muhafaza edilmezse veyahut 
•da depolar uzak yerlerde ise oraya gelineeye 
kadar hemen kokmaya, çürümeye yüz tutabilir
ler. .Meselâ kemik unu, kan unu, ayçiçeği küs-
peoi, pamuk küspesi, keten küspesi gibi ham
maddeler hem'en bozulabilir. Hal'bııki, imalât
tan evvel bunlar kontrol edilip, bozuldukları 
t o ipli t edikrse, imalâtına mâni olunarak, bir 
sürü zarar da önlenmiş olur. Eğer, bu bozuk 
maddelerden yem yapılırsa ve bunlar piyasa1-
ya sürülürse, bu besinler hayvanlarda tok
sin yapar ve ölümlerine, sebebolur. Tatbikatta 
bunlar görülmüştür; birçok ahırların boşal-
.oasom sebe .bölmüştür. Bilhassa tavuk oldukta. 
bunun yüzlerce misali vardır. Bugün birçok 
fabrikaların sahipleri, meselâ Balıkesir ve 
İskenderun'daki fabrika sahipleri de bu yüz
den yetişti: 1 (di eri e mahkemelik olmuşlardır. 
Onun için buradaki hükümden sanayiciler en
dişelenmesinle]'; hiçbir suretle onların lâbo-
ro. i livarla] m a girip :1e, sırları İfşa ed-'imeye-
cektir. Çünkü, zaten 'bu Yem Kanunu hazırla-
nıırken medenî memleketlerin yem kanunların
dan istifade edilmiş; yani Amerika standartla
rı esas alınmıştır. Yemin İçine katılacak mad
deler ve miktarları Tarım Bakanlığı tarafın
dan tespit edilecektir. Meselâ hampratein şu 
kadar, ham selüloz şu kadar, hamyağ şu ka
dar. kalsiyum şu kadar, mineral maddeler şu 
kadar olacaktır diye âzami asgarî hadleri be
lirtilecektir, Ancak, miktarları bunlardan aşa
ğıya düşen yemleri imal edenler için kanun-
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da gösterilen cezalar tatbik edilecektir. Yok
sa, o miktarlar içinde kalındığı takdirde hiç
bir zaman bir cezaî müeyyide yoktur, O'bür 
taraftan da keçiboynuzuııu öğütüp de fabrikas
yon yemi. ola:ak bunu yetiştiriedeıin önüne 
sürüp binlerce Türk köylüsünü perişan et
mekte de bir mânâ yoktur. 

Yem ham maddelerinin ihracı konusuna 
«rlfnce; hakikaten geçmişte biz bu yüzden 
çok sikiiitı çektik. 

Hunine; em senatörler, biz küspeleiimizi ha-
i ioe ihracederi./., çikolata olarak tekrar bize 
gelir, hem de ICO - 200 misli bir fiyatla. Geçen 
sene küspe fiyatlarında muazzam bir artış ol
du. Öyle tahmin ediyorum ki, fiyatı 200 kuşuşa 
karlar çıktı. Tarım Bakanlığı bir karar aldı, 
bunu durdurdu. Öyle zannediyorum ki, 20 gün 
evvel de bir arkadaşımız yem hammadde!eri
nin • fiyatlarının artmasından bahsetti. Fek 
ta'biî ki, bunlar birbirine bağlı olan şeyler
dir; hammaddemin; fiyatı artarsa yemin de 
fiyatı artar. 

Şimdi, siz zannediyor musunuz, Toprak Mah
sulleri Ofisi fiyatla;mı sabit tutuyu!.1 Ofis de 
m pay: çiftenden tO kuruşa mubayaa etmiş, 
şimdi. ilgililerden öğrendim, bunun fiyatını 
1 • • (b kıueşn çika.mış. Pek tabiî ki, arpa da ye-
ı i in harıma d e si okluğu için yem fiyatlarının 
artmasına sebep oluyor. Yalnız kanun tasarı-
•rmla fcı anlatıcı bir madde vardır, bu madde 
7 uei maddedir. Sırası geldiği zaman konuşu
lacaktır. Oıada deniyor ki: «Gerektiği haller
de yemlerin toptan ve perakende satış fiyat
ları ilgili bakanlıkların mütalaası alınarak 
Tarum Bakanlığınca tespit olunur.,* 

Bâziı konuşmacılaıç bu ti'yatları Tarım Ba--
kanlığının tespit etmesinin özel sektörün aley
hine ol a'ağını iddia ettiler. Halbuki, muhterem 
•a..'kanaşiarım biliyorsunuz ki, Devlet sektörüy
le özel sektör arasında bir fark vardır. Dev
letin cari masrafları fazladır. Ben Amerika' 
da, gördüm, bu yem fabrikaları 3-4 kişi ile ça
lışıyor. Bizimkilere bakıyorum, 30 - 50 kişiyle 
çalışıyor. Özel sektör buralarda mümkün mer
tebe az eleman çalıştırdığı için cari masraf
ları az oluyor ve yemi ucuza mal edebiliyor. 
Onun için Tarum' Bakanlığının tespit ettiği fi
yatların çok altında da satarak kâr edebilir, 
ama bugünkü gibi istediği fiyata da satamaz. 

Şimdi bir arkadaşımız bu tasarının üç. zi
raatçı profesör tarafından hazırlandığını ifa
de etmek suretiyle bir meslek taassubu yarat
maya doğru gitti ki, bunu çok yadıi'gadıım. 

Bu kürsü muhtelif meslek gıuplarımn le
hinde, aleyhinde konuşulacak bir kürsü de
ğildir. jlaksat, bu gibi teknisyeni eıden fay
dalanmak sureliyle kanunların en ideal bir şe
kilde çıkmalarını sağlamaktır. Demin sayın 
Bakanın da. ifade ettikleri gibi esasında bu ta
sarı önee rahmetli arkadaşlarımızdan Balıkesir 
Senatörü Sayın Hasan Ali Türker'hı ka
nun teklifiydi. Ondan sonra altı sene üzerinde 
çalışılmak suı etiyle, Ziraat ve Veteriner fa
külteleri profesörlerinin müşterek çalışrnala-
liyle Tanım Bakanlığı tarafından bu hale ge
tri ilerek huzurunuza gelmiş bulunuyor. 

Lâboratuvarların kifayetsiz olması sebebiy
le kontrollerin tam yapılamayacağını ifade et
liler. Tasarının 20 ııci maddesinde bir yönet
melik bahsi vardır. Yem fabrikalarının sayısı 
gittikçe arliirıyor ve hakikaten bu artışa ihti
yaç vardır. Sun zamanlarda Türk.ye'de maki
neli ziraatın başlaması sehebiyle, mer'a hay
vancılığından ahır hayvancılığına doğru bir 
geçiş başlamıştır, artık bir mecburiyet yar
dir; çünkü nüfusumuz artmıştır, sahipsiz 
mer'a kalmamıştır, herkes muayyen ölçüler içe
rsimle hakkına düşenden faydalanmak isti
yor. Esasında hayvan da kındık tipte bir fab
rikadır. Xe kadar kaliteli yom verirsek o ka
dar yüksek nispette et, süt ve diğer hayvansal 
ürünleri elde etmemiz mümkün olabilecektir. 
Eğer kaliteli yem vermezsek, bugün Türkiye 
hayvancılığının. bulunduğu kötü dunundan 
kurtulmamız mevzubahis olamayacaktır ka
nısındayım. Karamsar olmamıza lüzum yok
tur, çünkü kifayetle, ehliyetle bu konu üze
rine eğilirsek ufuklarımız çok geniş olacak
tır. Başka memleketlerin 4 CO0 l.tresine kar
şı 500 litre süt alıyoruz; insaf edelim, arada
ki farka lütfen bakalım. Bilgili çalışmak, ahır 
- barınak konularına ciddiyetle eğilmek su
retiyle bugün bizim köylünün elde ettiği ürü
nün sekiz mislini alanlara yetişmemiz müm
kündür. 

Yem fabrikalarının sayısı 1973 programı so
nunda 7-1'e kadar yükseliyor. Bunlardan bir kıs
mı doğrudan doğruya Devletin fabrikası dır, bir 
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Kısmı Devlet - özel sektör iştirakiyle kurul
muş fabrikalar, diğerleri de doğrudan doğ
ruya özel sektöre ait fabrikalardır. Burada 
eğer ağır hükümler getiriliyorsa Devletin ken
disi de bu hükümlere muhatap olacaktır. Onun 
için doğru çalıştıktan sonra 'endişelenmeye lü
zum yoktur. Yalnız şurasını ela ifade 'edeyim ki, 
bugün Devletin murakabesi altında bulunan 
fabrikaların yem istihsallerinde yüzde 22 ilâ 
42 oranında artış olduğu halde, özel sektörde 
bu oran 15'i bulmamaktadır. O halde Dev
letçe imâl edilen yemlere karşı gözle görü
len bir güvenlik mevcuttur. 

Arkadaşlarımızdan bâzıları yem kredisi
ne yer verilmediğinden bahsettiler: Geçmiş yıl
larda Doğu Anadoluda görülen kuraklıkta gö
rüldüğü gibi, Ziraat Bankası Kanununa göre 
yem kredilerinin verilmesine mevzuat müsait 
olduğu için bu hüküm burada getirilmemiş
tir. Aynî olmak üzere talebin yüzde yüzü kac-
dar yem verilebilmektedir, fakat birçok çift
çimiz muhtelif dolambaçlı yollarla, hayvancı
lığı yapmamak suretiyle nakdî yardım almak 
yoluna gidiyorlar ki, bu yol hatalı bir yol
dur. Bu bakımdan eğer yem arzu -ederlerse 
yem fabrikaları bunlara daima yüzde yüz nis-
betinde yem vermek imkânına sahip bulun
maktadırlar. 

Bendeniz bu hususta sizleri fazlaca rahat
sız etmek istemiyorum, maddelerin müzakere
si sırasında yine huzurlarınızı affınıza mağ-
ruren işgal edeceğimi saygılarımla arz ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Son söz hakkı, sırada bulu
nan Sayın Hazerdağlı'nındır, buyurunuz efen
dim. 

SALDI HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, mulıterem senatörler; 

Önemsiz bir kanunmuş gibi önümüze gelen 
bu tasarı üzerinde Yüce Senatonun iki oturum
dan beri uzun tartışmalara girişmiş olması, 
bu konuya verdiğimiz önemi göstermektedir. 
Esasında bu tasarı cidden önemlidir. Yalnız 
hayvan yemi açısından değil, insan 'beslenme-
siyle akşamdan sahaha, hattâ iki saat sonrar-
siyle ilgili olan bu tasarı üzerindeki müzake
reler, bâzı arkadaşlarımızca karşı çıkılmış ol
ması nedeniyle uzadı durdu, ama mesele Sa
yın Bakanın, .Sayın Komisyon Başkanının ko-
nıışmalariyle gün ışığına çıktı. 

I 'Muhterem arkadaşlarım, benim ilâve edece
ğim bâzı konular var, iştirak etmediğim ko
nular var. Önce şunu ifade etmek isterim; ne
den bu tasarıya karşı çıkıyoruz, karşı çıkanlar 
neden mevcut oluyor?.. Hayvan yemi imâlini 
disipline eden bir kanun tasarısıdır bu; mü
kemmel değilse ileride eksiklikleri belli .olun
ca tamamlarız, insan yiyeceğinin imâlini, sa
tışını naklini disipline eden kanunlarımız var, 

I fakat hayvan yenliyle ilgili hiçbir şey yok, ama 
bu hayvan yemi biraz evvel arz ettiğim gibi ak
şamdan sabaha, hattâ iki saat sonrasına in
san yiyeceğini etkileyen bir konu. ^öyle bir 
misal arz edeyim: Bir hayvana kuru yem ve
rirsiniz sütü başka Olur, bildiğimiz şeker pan
carı küspesini verirsiniz sütü başka olur; iki 
saat sonra sütü, su katılmış gibi olur. Demek 
istiyorum ki, akşamdan sabaha insan gıdasını, 
insan sağlığını dolayısiyle etkileyen bir tasa
rıdır bu. İşte biz şimdi, bunu disipline eden 
kanun tasarısını görüşüyoruz. İnsan sağlığını 
ilgilendiren, insan gıdalarını disipline eden 
kanunlar kadar önemli bir kanun; bugüne ka
dar gecikmiş olması esasen çok büyük bir ha
ta. 

Bir diğer önemi de şurada arkadaşlarım: 
İnsan, önüne getirilen yiyeceği diliyle tadar, 
olmamışsa bu olmamış der, bir tarafa iter, 
ama şu zavallı hayvan, önüne konulan şeyi iş
kembesini 'doldurmak için yemek mecburiye
tindedir. Bu yem imâli işi hileye en çok mü
sait olan, tağşişe en çok müsait olan bir iş. 
Zavallı hayvan, aç kaldığı zaman önüne safi 
selülozu, safi kuru ağacı koysanız yer; son
ra siz bekleyin ki size süt versin.. Sonra da Tür
kiye'de hayvandan gerekli ürün elde edilemi
yor deriz; tabiî 'edilemez arkadaşlarım. Üze
ninde hileye gidilmesi en kolay olan iş bu iştir. 

Muhterem arkadaşlarım, süte su katmak 
deriz. Bu süte su katma işi dâhi anlaşılamayan 
bir şeydir. Birçok âlet var bunun anlaşılması 

i içtin, fakat anlaşılması mümkün değil: İçine 
âlet 'koyarsınız, süt sıcaksa başka türlü gös
terir, hayvan yeni yavrulamışsa başka türlü 
gösterir... Yani Türkiye'de, süt gibi her gün ie-

I tiğimiz şeye hile katılması işini doğru dürüst 
I kontrol etmek mümkün değil. Biz hayvan ye

mini 'kontrol etmiyoruz ki; etmedikçe de sütü 
I nasıl kontrol edeceğiz?.. İçine âlet koyarsınız, 
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harareti değişikse sizi aldatır, iyi yem yedirmiş 
lOflsanuz dâhi hayvan yeni yavrulamışsa sütün 
kalitesi değişiktir. Nâçiz arkadaşınız, mandıra
cılık yapmış bir arkadaşınız olarak hurdan çok 
iyi 'biliyorum. Safî şeker pancarı küspesi ve
rilmiş hayvan eti, önünüze getiriliyor, kalori
den mahrum, simsiyah; yemeye mec/burSanız yi
yorsunuz. Yumurta alıyorsunuz, sarısı diğer 
yiTinurtanmkmden değişik... Hayvan yemini 
doğrudan doğruya, insan sağlığını dolayısiyle 
etkileyen bu kanun tasarısının geri çevrillme-
sinii nedense arkadaşlarımız istememektedir
ler? 

Muhterem arkadaşlarım, 'Sayın Bakanın ifa
de ettikleri gibi; tasarının gerekçesinde bil
hassa açıkça ifade -edildiği gibi, hileye en çok 
müsait olan hayvan yemi üzerinde titizlikle 
durmamız lâzımgeliyor. Şimdi Türkiye'de - Sa
yın Komisyon Başkanının da belir trikl eri gi
bi - gün geçtikçe uıer'a hayvancılığından ahır 
hayvancıılığma, besi hayvancılığına geçilmek
tedir. Türkiye'de yem sanayii kurulması için 
sanayiciler âdeta iştahlı hareket etmektedir
ler. Çok kârlı bir iş. Hele Türkiye'de, kurak
lığın olduğu bir memlekette hayvan yeminin 
naklinin güç olduğu bir memlekette, hayvan 
yemi hacim işgal eden bir madde. Bunun nakli 
de güç, ama yem olarak nakli kolay. Bir kam
yon saman, bir kamyon otu nakletmekle hir çu
val yemi nakletmek arasımda büyük farklar 
var. Mer'a hayvancılığından besi hayvancılığı
na, ahır hayvancıılığma gidilen 'bir memleket
te bu hayvan yeminin kalitesi üzerinde dur
mak çok önemli bir şey. Türkiye'de özel teşeb
büs, namuslu özel teşdbbüs de var, hile yapan 
teşebbüs de var. Özel teşebbüs hayvan yemi 
fabrikası kurmak için âleste. Bunlar ne yapı
yor, hayvan yeminin içine şeker küspesini dol
duruyor, kurutuyor milletin, üreticinin canı
nı ve hayvancı sütünün ne olduğunu 'bilmiyor, 
alan ne olduğunu bilmiyor, yiyen ne olduğunu 
ibilmiyor. Türkiye'de üretim yok, 'Türkiye'de 
çocuk besini yok, insan besini yok. Bütün bun
dan ileri geliyor. 

Bu itibarla, hunun önemi önde geliyor ve 
bu kanunun 'biran evvel çıkarılması gerekiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, ben tasamını 3 
ncü ve 4 ncü maddeleri üzerinde duracağım 
terkipler var. Bu terkiplerin nelerden ibaret 

olacağn yazılı, gelecek onlar konuşacağız. Yal
nız bir konuyu arz etmek istiyorum. [Meselâ ıSa-
ym Nlahit Alt an arkadaşım -buyurdular ki, «İş
te Bandırma Yem Fabrikası senede 4 milyon 
kâr Ediyor içine de demir katılıyor». Şimdi 
Devlet fabrikası olduğunu zannediyorum. Bu 
fabrika böyle yapıyor ise, kimbilir bunun hi
lesini yapmak isteyen daha neler yapıyor*? 
Muhterem 'arkadaşlar, yani Devletin elindeki 
falbrika imalâtında içinde demir çıkıyorsa çıt-
kalbiliyorsa, veyahut senede 4 milyon kâr ede-
hiliyorsa, şimdi -düşünün bunun hilesini yap
mak isteyen neler yapaJbilir. Demek ki, bu ka
nun ô kadar önemli, o kadar 'acele bir kanun 
ki biran evvel çıkanlması lâzımgeliyor. 

Arkadaşlarımız buyurdular, efendim sana
yi kendi kendini kontrol eder. Hayır arkadaş
lar, Türkiye'de sanayi daha uzun süre kendi 
kendisini kontrol edemeyecektir. Türkiye'de sa
nayi Devlet kontrol edecek, bunun başka ça
resi yok. Daha çok zaman lâzım. Köylünün 
hangi yemin sütü kaliteli yaptığımı, hangisinin 
yapmadığını, hangisinin sulu getirdiğini tâyin 
edebilmesi çok uzun zamana bağlı. Lâboratu-
varlar lâzım arkadaşlar. Her köylü mandırası
na bir lâboratuvar koyacak ki, falan fabrikada 
Çiikaıı yem iyi, falan fabrikada çıkan yem kö
tü, ben öyle ise hu fabrikadan almayayım da 
öbür fabrikadan alayım 'diye sanayici üretici 
kontrol -edecek ve Türkiye -böylelikle kalkına
cak. Buna imkân yok arkadaşlar. Bunu Dev
let murakabe edecek. 

Ben Sayın Bakanın bir fikrine iştirak et
miyorum. Efendim, sanayicieriıı,bâzı sırlan or
taya konacakmış. Muhterem arkadaşlarım, 
yem sanayii bir atom sırrı mıdır? Atom sırrı
nı mı saklıyoruz 1 Bu hayvan yemi... Devletten 
gizili nasıl -olur, üreticiden nasıl gizili olur, Ta
rım Bakanlığından nasıl gizli olur bu hayvan 
yemi? Basacak selülozu, odunu koyacak ye
min içerisine efendini ben hu sırrı kimseye ver
mem diyecek, ondan sonra ben de sütün ne ol
duğunu anlamayacağım. Ne yiyen anlayabile
cek ne sütü sağan anlayabilecek. Yoğurdu yi
yeceksiniz tatsız, yumurtayı içeceksiniz lez
zetsiz. Yani bu bir atom s ı rn mı? Devlet bunu 
murakabe edecek, bütün sırlarını öğrenecek 
icabında. Lâboratuvarları başalbilecek müfet
tişleriyle getir bakalım arkadaş ne katıyor-
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sun diyebilecek. Türkiye'den kepek ihraç edili
yor. Türkiye'de hayvan yemi olarak kepek ilr-
raç ediliyor. Kepeğe fabrikada kullanan yok-
ki, kura küspe, selüloz, âdi, çürümüş birtakım 
§eyler konuluyor, tabiatiyle kepek Türkiye'den 
ihraç ediliyor. 

Bu itibarla bu Yem kanunu tasarısının çok 
önemi var, hattâ o kadar acele a r şey ki, tek
rar tekrar arz ediyorum akşamdan sabaha insan 
yiyeceğini, insan besisini etkileyen hu Yem Sa
nay i terkipleri itibariyle suiistimal edilmeye 
müsait bir konu. Bu sebeple biran önce bu ka
nun tasarısının çıkarılması iktiza eder, eksik
lik] eı i bilâhara tamamlanır. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Yem kanunu tasarısının tümü 

üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. Şimdi 
tamamım Komisyona idasini istiyen aynı ma1-
iıiyeite üç takı ir var, onları takdim ediyorum. 

Divan Başkanlığına 
Yem kanunu tasarısının, konuşmaların ışı

ğı adında, yeniden tedvini için Komisyona 
iadesine karar verilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Çanakkale 
Nahit Altan 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte elan 241 sayılı Yem kanun 

tasarrsmım tümü üzerindeki konuşmalardan, 
tasarıda bâzı noksanlık ve fazlalıkların bu
lunduğu genellik kazandığından tasarının Ko*-
mi-yono iadesiyle görüşmelerin ışığo alamda, 
Komi'symrda tekrar görüşülmesinin teminini 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Kırklareli 
Ali Alkan 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yapılan konuşmaların ışığı altında yeniden 

incelenmek üzere 805 Sıra Sayılı Yem kanunu 
tasarısının Komisyona iade edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet Özgüneş 

BAŞKAN — Dinlediğiniz takrirler aynı 
mahiyettedir. 

NAHİT ALTAX (Çanakale) — Ben takriri
mi geri alıyorum. Maddeler üzerinde değişik
lik önergelerim var. 

BAŞKAN — Pekiyi efendim, Sayın Altan 
takririni geri almıştır. Diğer iki takrir de ay
nı mahiyettedir. Şimdi Hükümet ve Komisyon 
bu takrirlere iştirak ediyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YUSUF 
ZİYA AYRIM (Kars) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon etmiyor. Hükü
met?.. 

TARIM BAKANLIĞI TETKİK VE İSTİŞA
RE KURULU BAŞKANI ASIYI ALP — İştirak 
etmiyoruz. 

BAŞKAN — Etmiyorsunuz. Takrirleri oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Takrirler kabul edilmemiştir. Mad
delere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bir takrir var, takdir ediyorunij 
Yüksek: Başkanlığa 

241 Sum Sayılı tasarının maddelerinin mü
zakeresine ait konuşmaların onar dakika ola
rak snnıriiandırılmasını arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Ora! Karaoismaınoğlu 

BAŞKAN ,— Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
-.-, ';,,+ ," ,-
i i l . J i. i l " . 

Yem kanunu tasarısı 

Bölüm : I 
Amaç ve kapsam 

Madde 1. — Bu kanunun amacı; hayvanla
rın rasyonel 'bir şekilde beslenmelerini sağla
man ve hayvansal üretimi geliştirmek üzere, 
deaıete arz edilecek yemlerin hazırlanması, ima<-
li, ithali, ihracı, sürüm ve satışını belli esaslara 
bağlamaktır. 

ıBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen-
mvm reye?... Yok. Maddeyle ilgili bir Önerge 
var takdim ediyorum. 

Divan Başkanlığına 
241 Sıra Sayılı kanun tasarısının adının 

Yem Sanayii kanunu tasarısı olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Çanakkale 
Nahit Altan 

BAŞKAN — Takrir üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 
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Takrire Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum.. Kabul edenler'.. 
Etmeyenler... Takrir kabul edilmem.ştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi-
yıüUüi. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. —• Ticarete arz edilecek yemlerin 
hazırlanması, imali, ithali, sürümü ve satışmrı 
ile yemlerin özelliklemle göı e sahibalacakhı-
rı nitelikler ve ihtiva etmeleri gereken teme, 
besin maddeleri cins ve miktarlarının tespit., 
bu yemlerin boyana ve tescile aaal tutul ma lar-
rı ve benzeri hususlar bu kanun hükümlerine 
tabidir 

BAŞKAM — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. m ad leyi uy.a i miza arz edi
yorum. Kai)ul edenle;'... iltaıryenier Kabul edb.'-
miştir. 

Bölüm : II 

Tarifler ve sınıflandırma 
Madde •]. — Bu kanunda geren başlıca te

rimlerin anlamları aşağıda gösteıilmiştir : 
Yem : Madde ve enerji 'bakımından hayva

nın yaşama ve verim ihtiyaçlarını karşılamak 
ama e iyi e ve belli sınır ve şartlarda yedirildiği 
zaman hayvan sağlığına zararlı olmayan orga
nik ve inorganik madde'er veya 'bunların kan
amda ııdır. 

Beyan. : Ticaret arz edilecek yemimde •.le
ğen' tayinine esas uları temel besin mabnc.er. 
oranlarının yardı ula; ak acbrtbmesibir. 

Iıubsat : Yem imal etmek üzere mı; ulan iş
letmelere asgaıî teknik ve sağmk şartlarım 
imiz olmaları halimle verilen ymn imal belge
sidir. 

Tescil : Beyana tabi olan yemlerin ihtiva 
ettikleri her türlü maddelerin adlan ke ye
min ticarî adı ve nevinin ve değer tayinine 
esas olacak temel besin maddeleri muhteva
ları itibariyle norm veya standartlara uygun 
olmaları halinde Tarım Bakanlığınca ilgili kü
tüğe kaydedilmiştir. 

Kontrol : Yem imal eden işi e tine! erin asga
rî teknik ve sağlık şartları yönlerinden dene
timi ile yemlerin beyan ve tescil uygunlukları
nı tespit için yapılan fiziksel, kimyasal ve ge
rektiğinde biyolojik muayene ve analiz? eri ' r . 

Temek besin maddeleri: Yemlerin terkibin
de ''bulunan ve değer tayinine esas olan ham-
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I protein, hamyağ, hamselüloz, azotsuz özmadde-
1 ier, kalsiyum, fosfor ve benzeri besin maddele

ridir, 
İBAŞKAK — Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. Madde ile ilgili bir önerge 
var, takdim ediyorum. 

i Divan Başkanlığına 
24.1 sayılı kanun tasarısının 3 ncü madde

sinin «Beyan» başlıklı fıkrasının (Ticarete 
arz edilecek yemlerde değer tayinine esas ulan 
t em/i. besin maddekni oranlarının ve yem bile-

I simlerinin yazdı ıharak heiir [ilmesidir) şekilli
ne değişlirdmesini arz ve teklif edenim. 

Çanakkale 
N'ahit A»l t a ıı 

BAŞKAN" — Sayın Attan, takririnizi izah 
cüceme mmırım ... 

bvAIIİT ALTAK (Çanakkale) — Evet efen
dim. 

BAŞKAK — Buyuıun efendim. 

KAHİT ALTAK (Çanakkale) — Sayın 
B.ıskan, sayın senatörler; 

Burada bu beyanda dikkat edilecek olur
sa, ticarete aız edilecek yemlerin değer tayini
ne esas olan temel maddelerden balısed.yor. 
Yani mecburî olan kısım. 

Bu demek ki, temel besin maddelerini 4- neti 
mm bit de göme.miş ve bu maddelerin hangi 
mmami bu yemi sanayiinde kullandiaeaksa ma
lam sberudileeek, diğer maddelerin zararlı ve-

I ya faydalı ulrp, almadığına bakılmayacak ve 
d. -ğmadan donraya buna göre fiyat tespit a i 
lecek. iiabmkb kaynı Bakanımız demin bura
da, beyan buyuıdulai; «Bu, İsviçre ve Alman 
Yc:\ı Sanayii Kanunundan alındı ve Türkiye' 

i de onun adaptasyonu yapıldı» dediler. Halan
la Alman Yem Sanayii mevzuatında yemlerin, 
yalnız bu temel mevzuları ihtiva etmediği ve 
aynı zamanda 'bileşimlerinin de açık olarak 
yazılması mecburiyeti bulunduğu sabittir. 
Bizde de bunun olmasında fayda vardır. Çün
kü bu bileşimlerin de yan tesirleri olur ve bu 
bileşimlerin de faydaları olur. Bu lüleşimleıün 
çok kalitesiz olması halinde belki zarar da ge
tirir. Çünkü fiyat da tesir edecektir bu yan 
bireşimle. Bu bakımdan bunun da dercinde 

i rayda vardır. Korrtraida da kolaylık olur, ih
tilâfa meydan vermez. 
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Bunun içlin önergemi vermiş (bulunuyorum. 
Saygılar sunarım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, bu madde hakkında Hükümete bir sual 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu madde üzerinde
ki müzakere bitti. O bakımdan soru sormanız 
mümkün değil. 

Takrire Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YUSUF 

ZİYA AYRIM (Kars) — Katılmıyoruz efen
dim. Çünkü bu tamaimuyle teknik bir husus
tur. Arkadaşımız Almanya'daki durumdan bah
setti. Şimdi bu husustan onlar da vazgeçiyor
lar. Sebebine gelince; 50 - 60'a yakın sanayi 
yemi imâl ediliyor. Şimdi bunların esas besin 
maddelerinin; meselâ buğday kepeği yerine 
dcalbmida mısıır kepeği, mısır kepeği yerine da
rı kepeği kullanıldığı için bu mümkün değil
dir. Bu teknik bir husustur. 

BAŞKAN — Yani, terkipte ikâme esas ol
duğu için iştirak 'etmiyorsunuz, öyle mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YUSUF 
ZİYA AYRIM (Kars) — Evet. 

BAŞKAN — Hükümet ?.. 

TARIM BAKANLIĞI TETKİK YE İSTİ
ŞARE KURULU BAŞKANI ASIM ALP — Ka
tılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon takrire 
katılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

»Maddeyi okunan şekliyle oylarımıza arz 
e'diyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu kanuna göre yemler aşağı

da belirtildiği şekilde sınıflandırılmıştır: 
a) Kökeni bitkisel olan yemler : Yaş ve 

kuru olarak doğrudan doğruya kullanılmaya 
'elverişli olan her nevi otlar ile öğütülmemiş ta
ne yemler, kök, yumru, meyve, saman silâj yem
leri ve benzeri bitkisel yemlerdir. 

b) Kökeni bitkisel olan sanayi kalıntıları: 
Bâzı' bitkisel ürünlerin işlenmesi şurasında elde 
olunan un, nişasta, bira, şeker, bitkisel yağ ve 
benzeni 'sanayiinin kalıntısı olarak ortaya çı
kan ve yem olarak kullanılabilen maddelerle 
öğütülmüş her türlü bitkisel yemlerdir. 

e) Kökeni .hayvansal olan yemler : Hay
van ve organları ile hayvansal ürünlerin özel 
surette kurutulması ve öğütülmesinden elde olu
nan et unu, et - kemik unu, kemik unu, kadav
ra unu, kan unu, balık unu, süt ve süit 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 yemler
dir. 

e) Yemlik preparatlar : Kimyasal analiz, 
sentez veya istihaç yolları ile fabrikasyon şek
illide elde olunan ve yemin değerini artırmaya 
yardım edebilecek karakterdeki müstahzarlar 
ile antibiyotik, hormon ve vitaminler gibi ko
ruyucu maddeleri ihtiva eden yemlerdir. 

Hayvan hastalıklarının tedavisi veya ön
lenmesi maksadıyle kullanılan sulfamid, anti
biyotik, hormon ve vitamin gibi ilâç ve madde
ler bu tarif dışındadır. 

f) Karma yemler : Çeşitli yemlerin stan
dardına uygun olarak karıştırılın asiyle elde, 
olunan yemlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, buyurun 
efendim. 

.SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Yem Kanunu, gerçekte memleketn büyük 
bir ihtiyacını karşılamaktadır. Bu balomdan 
Hükümeti tebrik etmek gerekir. Ancak, kanun
ların kanun tekniğine uygun ve esaslı bir şe
kilde 'hazırlanması da gerekir. Bu kanun tasa
rısını tetkik ettiğimiz zaman bâzı çelişkilerin, 
noksanlıkların bulunduğu görülür. Bunu da 
Yüce Senatonun düzelteceğine emin olarak 
mâruzâtta bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, burada 4 ncü mad
de yemlerin sınıflandırılmasından ba'ihsetmek-
tedir. Bütün bentleri tetkik edersek sınıflan
dırmadan bahis vardır. Yalnız, bu arada her 
ne hal ise bir fıkra sokulmuş; (d) bendinin 
ikinci fıkrası, (d) bendinin ikinci fıkrasında 
şöyle denilmekte: «Hastalıkların bulaşmasını 
önleme bakımından bir defa kullanılmış bu
lunan yem ambalaj kaplanımı nevi ve vasıf
larına göre tekrar kullanılabilme şartları yö
netmelikte belirtilir.» deniliyor. 
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Biz burada sınıflandırma yapıyor ve yem
lenin vasıflarımı 'sıra ile yazarken, durup du
rurken yeni kabından ve 'bunun bulaşıcı olup, 
lâzınıgelen tedbirlerin alınmasından bahset
mek, burada yersiz bir hüküm olmaktadır. İle
ride 5 nei madde gelecektir. Burada, «.. Veya 
tescil, ruhsat ve kontrol...» işlerinden bahse'dil-
m ektedir. Dikkatinizi çekerim, bu 5 nci mad
denin O ncü fıkrası da aynen buna benzer bir 
hükümle gelmekte ve bendenize çok garip gö
rünmektedir. Burada da deniyor ki, «.. Yemle
rin değer tayininde..» 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, bu İbir kı
sılın çıkarılmıştır. Zannediyorum sizin bahset
tiğiniz kısım 'elinizdeki metinde çizilmemiştir. 
Bizde tashihli nüshası olduğu için, zannediyo
rum bir hata oldu. 

SADIK ARTUKMAÇ (Devamla) — Sayın 
Başkanım, hangisi % 

BAŞKAN — O iki satır bizdeki tashihli 
nüshasında çizilmiştir; yani maddede yok
tur. 

SADIK ARTUKMAÇ (Devamla) — Yani, 
ikinci satırdan sonrası yok mu Sayın Başka
nım? 

BAŞKAN —. (d) fıkrasının ikinci bendi 
yok. 

SADIK ARTUKMAÇ (Devamla) — O nere
ye gitmiş Sayın Başkanım, özür dilerimi 

BAŞKAN — Komisyon onu çıkarmış. 
SADIK ARTUKMAÇ (Devamla) — O hal

de Komisyon onu çıkardı ise, ileride 5 nci mad
de var. O madde de yine... 

BAŞKAN — O husus G nci maddeye girmiş 
Sayın Artukmaç, matbaa hataisı olmuş, 6 nci 
nıaddede iken, 5 nci maddeye girmiş orası. 

SADIK ARTUKMAÇ (Devamla) — Ben şu 
şekilde mütalâa ediyorum ; bu hükmün ımüsta-
kil bir hüküm olarak ele alınması gerekir ve 
ayrıca yemlerin -mutlaka amlbalaj'lı olması lâ
zım geldiği kanaatindeyim. Bu kanun hükmün
de ambalajsız yemlerden de bahsedilmektedir. 
Ambalajsız yemlerin 100 kilodan fazlası kont
rol edilir, ve saire denmektedir. Bu suretle pi
yasaya çıkacak yemlerin suiistimallere kaynak 
o'lacağı inancındayım. Bu bakımdan yemlerin 
hepsinin de ambalajla piyasaya sevk edilmesin
de zaruret görmekteyim. 

Bendeniz şu şekilde bir önerge veriyorum; 
ya bu, 4 ncü maddeye (g) fıkrası olarak ekle

nir veyahut Komisyon veya Hükümet nereyi 
'münasip .görürse, oraya monte etmesi uygun dü
şer kanaatindeyim. Teklifim şu oluyor : 

'«Yenlilerin ambalajlı olarak satılması şart
tır. Yemlerin değer tayinine esas olan temel 
ıbesin maddeleri oranları, amibalajları üzerine 
veya etiketlerine yazılır.» Bu hüküm, 5 nci 
maddenin son fıkrasında vardır, onu oradan 
e ık a rımak ge r eki r. 

Üçüncü olarak da, «Hastalıkların bulaşma-
ısmı önleme bakımından bir defa kullanılmış 
olan yem ambalaj kaplarının ncv'i ve vasıfları
na göre, tekrar kullanıllabilmc şartları yönet
melikte belirtilir.» Bendeniz bu şekilde madde
nin ya müstakil bir madde veyahut da Komis
yonun ve Hükümetin münasip göreceği bir yere 
monte edilmek suretiyle bunun uygun bir şek
le sokulmasını önerge vererek arz ve teklif edi
yorum. 

Saygılar sunanım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is

teyen sayın üye?.. 
iSayın Bozoklar. 
MUSTAFA BOZOKLAR (tamir) — Yerim

den kısaca arz etmek istiyorum. 
Şimdi Sayın Başkan, bu 4 ncü maddenin (e) 

bendinin, dördüncü satırında, «Hayvan hasta
lıklarının tedavisi veya önlenmesi maksadıyle 
(kullanılan sulfamid ve antibiyotikler...»1 denil
mektedir. Sulfamid de esasen İbir antibiyotiktir. 
Ayrı ayrı ifade edilmesi hem tuhaf, hem de ilim 
bakımından sakıncalı gözükmektedir. Bu ba
lomdan «sulfamid» kelimesini fazla görüyorum. 
Antibiyotiğin içinde zaten ısülfamid vardır. 
Onun için sulfamid 'kelimesi, bir kanun mahi
yetinde olan mevzuda fazla görülmektedir. 

BAŞKAN — Bii' takrir verin efendini'. 

MUSTAFA BOZOKLAR (İzmir) — Hayır 
manasız ve tuhaf bir şey. 

BAŞKAN — Hayır müsaade buyurun bir 
takrir verin efendim. 

RÎFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Ayrı 
ayrı yazılmış... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, takrirleri 
zaten ben ayrı ayrı muameleye koyacağımı. 

Madde üzerinde başlka söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Madde ile ilgili takrirleri takdim 
ediyorum. Birinci takrir Sayın Artukmaç'ın. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
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Sözlü olarak belirttiğim nedenler dolayısıy-
le 241 sua sayılı tasarının 4 noü maddenin (d) 
'bendi, ikinci fıkrasının madde metninden çıka
rılmasını ve aynı maddeye (g) bendi olarak 
aşağıdaki metnin eklenmesinin oya arzını tek
lif ederim. 

g) Yemlerin ambalajlı olarak satılması 
şarttır. 

Yemlerin değer tayinine esas olan temel be
sin maddeleri oranlan, ambalajları üzerine ve
ya etiketlerine yazılır. 

Hastalık]arın bulaşmasını önleme bakırım
dan, bir defa kullanılmış bulunan yem- amba
laj kaplarının nev'i ve vasıflarına göre tekrar 
'kullanılabilme şartları yönetmelikte belirtilir. 

Yozara<t 
Sadık Am-tukmar; 

BAŞKAN — Bu önergeye Hükümet ve Ko
misyon katılıyor mu?,. 

TARDI BAKAMI TETKİK YE İSTİŞARE 
KURULU BAŞKANI ASIM ALP — Hayır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YUiSUF 
ZİYA AYRIM (KamA — Hayır. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komis-
mis katılnuyor. Önergeyi oyVunıza arz c diva
nıma, Kabul edenler... Etmeyenler... Ö::2rge ka
bul eclinı eni iştir. 

Sayın Bozoklar önergeniz tamam mı? 
MUSTAFA BOZOKLAR f'İzmir) — Sülfa-

m.id keben esi parantez içine alınıra, hiçbir :-;"-y 
kalmaz. 

ı 1, p , , , - , - - , -
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lara geeti kâfi efendim. 
BAŞKAN — P-ki -fendim. halVdüklb 
RİFAT ÖZTÜRKCİNE fUtanbu ^— Za

bıtlara smemesin, onlar ayrı ayrı efmd'm. 
BAŞKAN — CUçsin jyeomesin. hevefendi 

söylediler zabıtlara girdi. Siz ona hâkim ola
mazdınız Sayın öztürkc'ne. 

Maddeyi okunduğu şekli ile oylarınıza arz 
ediyorum, Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
(kabul edilmiştir. 

Bölüm : I I I 
Beyan, tescil, ruhsat ve kontro"1 -Ve'i 

Madde 5, — Bu kamum tabi yemleri soAs 
inin imal eden resmî ve özel isletme ve kurum

lar yemlerin içimde bulunan ve değer tayinine 
esas olan temel besin maddeleri oranlarını ve 
karışıma giren yemlerin adlarını yazılı olarak 
bir beyanname ile Tarım Bakanlığına bildir-
rıeiklc jmkümilüdürler. 

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

Yemlerin değer tayinine esas olan tein el be
rki madde]e"ei oranları; ambalaja obarak şahlan 
yenlerin ambalajları üzerine veya etiketlerine 
yazdır. Ambalajsız olarak satılanla! in ise yüz 
kilodan fazla miktarlardaki satışlarda satıcı ta
rafından verilecek garanti belgesinde be-'.'irtilir. 

Hastalıkların bulaşmasını önleme bakımın
dan. bir defa kullanılmış bulunan yem amba
le.! bapbr: mm nevi ve vasıflarına göre. tekrar 
kullanılabilme şartlara yöııetmom'kte belirtilir. 

BAŞKAN — Sayın Artnkmaç. 

SADIK ARTLKMAÇ (Yozgat! — Demin 
arz eUiğira için vazgeçtim. 

BAŞKAN — Yazgeçtiniz. 
Madde üzerinde söz isteyen, sayın üye?.. 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Temile tabi olan yemlerin., tiea-
rene arz ecir ebelen esi için önceden Tanen Bakan
lığına tescil ettirilmesi mecburidir. Tescil ile 
brem ee-mnr yömtmemkte meste: Izr. 

İthal e-eUe-mk teeeile tabi yemler dr bu hük
me tabidir, 

- A - m s 

Madde 7. — Bu kamı a kapsamına giren kö-
kmi hayvani olan yenuer, mineral yeniler, yem-
•"ik p'-eparatlar ile karara yemler gruplarına 
deh'e olan yem1 eri satış için imal eden resmî ve 
özel işletme ve kurumlar yem imalâtına geçme
den önce bu kanuna gö: e Tarım Bakanlığından 
ruhsat almaya mecburdurlar. 

Bu gibi işletme ve kurunbaım tabi olacağı 
asgarî teknik ve sağlık şaıtları yönetmelikte 
ıgöstoriiir. 

Gerektiği hallerde yemlerin toptan, ve pera
kende satış fiyatları ilgili bakanlıkların müta
lâası alınarak Tarım Bakanlığınca tespit olu
nur. 
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Ruhsat verilen işletmeler Tarım Bakanlığı 
yetiMTile-ri tarafından yılda en az iki defa kont
rol edilir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak üze
re Siaym Artu'k-maç. buyurunuz. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar; 

Bu 7 nci maddoıvn üçüncü fıkrasında: «Ge-
rektiği ha Acı d o yeniledin toptan ve pemVkende 
ıs a ti s fi vatları ilgili hakanhıklarm mütalâası alı
narak Tarım Bakanlığınca tespit edilir» doui1-
m ektedir. Bulada ilgili Ira kanlı 1;! ar, hamni ba
kanlıklardır? BnHarıtı bence, Ticaret. Ma'Am 
veya falan bakanlık'1 arm mütalâası a'kr.drktan 
sonra denin e:-1 i lâzım. 

İTYAS KARAÖZ f i l i k a ) — Ticaret ve Sa
nayi Bakanlıkları. 

SABIK ARTUKMAÇ (Deva mil a) — Vuzuh 
vermek lâzmı. Elâstikî di'". Bir gün cı'ka^rz, fi
lan 'bakanlığın da mütalâasını alacağız deriz, o 
mütalâayı o bakanlıktan sorarız; tatbikattan 
bilirini ve o bakanlık altı ay e^-vap vermez, hû' 
sone cevap vermez, iş muallâkta kalır. Bnn'n 
önlemek için ya bnikanbklarm hangi 'bakan^'k-
'lar oldıul'unu tasrih etmok gerekir veyahut da 
en doğrusu bunun şu şekilde yapAmaıSi lâmm • 

«Yemlerin toplan vo perakende satış f: var
ları Tai'im Bakanlığının teklifi üzerine Bakan
lar Kurulunca tespit olunur.» 

Bakanlar Kurulunca, tespit olunmasında da 
fayda vardır. Günkü, Tarım Bakanlığı da cam 
istediği zaman kolaylıkla yem fiyatlarına zam 
yapıyor yahut söyle hareket ediyor gibi söy
lentileri de ortadan kaldırır. Bakanlar Kurrm. 
karar verdiği takdirde esasen ilgili 'bakanlıktan 
alındığı gi'bi hor bakanlığın da ımütaf.âası alılı
yor demektir. Bu fıkranın bu şekilde, bu düşün
celerle değiştirilmesini arz ve teklif ediyorum 
vo ön org Cimi sunuyorum. 

•S n vsH'l'a rı m'l a, 
BAŞKAN — iSayın KutOar, 'buyurunuz. 
İBRAHİM TEYFIK KUTLAR (Gaziantep) 

>—• Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
7 nci maddenin üçüncü fıkrasında, «Gerek

tiği hallerde yem;1 erin 'toptan ve perakende sa
tış fiyatları ilgili bakanlıkların mütalâası alı-
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narak Tarım Bakanlığınca tespit edileceği»1 

hükmü konulmuş. Bendeniz «gerektiği haller
de» değil, her halükârda fiyatların'kontrol edil
mesini arz ediyorum. 

Diğer' taraftan 'Sayın Artukmaç buyurdular 
ki; «Fiyatı Bakanlar Kurulu tespit etsin.» Ol
maz. Neden? Uzun bir zaman alır. Fiyatlar çok 
sık sık değişebilir. İptidaî maddesi inip çıkabi
lir. Bu kakımdan daha çok seyyaliyet verilmesi 
lâzım ve ''billâ'sti'sna bütün fiyatların kontrolü 
lâzımdır. Bu kontrol hem fiyat bakımından, 
hem kalite bakımından yapamam lâzımdır. İki
si birbirinden ayrılamaz. Hem (kalitenin, hem 
fiyatın kontroil edilmesi lâzımdır. Bu 'bakımdan 
sindi kanunda kir t adi1 ât yaparsak tekrar uzun 
zam-aıı alır. Meclisin -dr- tatiline az bir zaman 
kalmıştır, 'bence yapılacak yönetmelikte bunun 
sarahata kavuşturulmalı, devaımlı olarak fiya
tın kontrolü ve devamlı olarak da esas kalite
li in de kontroAı lâzım geldiği kanısındayım. 

ISaygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Savın üztüıkçine, siz de bu madde üzerinde 

söz istediniz mi? 
RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Vaz

geçtim efendim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın S^arlıcalı, buyurunuz. 

NEJAT SARDTCADT (Balıkesir) — Sayın 
Ba'ikan, muhterem arkadaşlar; 

Bu konuda arkadaşların mütalâasına katıla
mıyorum. Sebebine geince şüphesiz Tarım Ba
kan iği hangi zamanlarda toptan ve perakende 
sanş fiyatlarının tespit edileceğini ve bunu il-
a'T. bakar,11!klanları geçirdikten sonra ilân ede
ceğini önceden tespit edecektir. 

Şimdi, esas itibariyle fiyatlar arz ve talebe 
'röve. teşekkül edecek demektir. Prensip ibudıır. 
Bu bir anormal istikamette gelişirse ve Bıakan
lığın. nazarı -dikkatini celbedecek bir noktaya 
'gelirse o zaman Bakanlık bunu takdir edecek 
ve o takdirde de yemlerin toptan ve perakende 
satış fiyat arını tespit edecektir. Bu lüzumu, 
Bakanlığın takdirine bırakmak isabetlidir; bir. 

İkincisi; «İlgili bakanlıklar» tâbirinden de 
hiç. şüphesiz Ticaret Bakanlığı, Tarım Balkandığı 
veya buna ilişkin 'bir bas'ka bakanlklk daha dü
künü1 e'bilir; ama Türkiye'de yem fiyatlarının 
toptan ve perakende fiyatlarım Bakanlar Ku-
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rulunun bir kararma kadar götürmekte isahet 
yoktur ve Bakanlar Kurulunun çalışmalarını 
bu konulara kadar indirmekte de fayda ve ya
rar yoktur. O itibarda maddenin ve fıkranın ay
nen muhafazasında isabet görüyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 

Yoik. 
Madde ile ilgili önergeyi takdim ediyo

rum ı: 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 
l'Sözlü olarak belirttiğim nedenler dolayısıy-

ıle 241 sıra sayılı tasarının 7 ne i maddesi üeün-
oü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
nin oya arzım teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Yozgat 

ISadık Artukmaç 

7 nci maddenin üçüncü fıkrası : 

«Yemlerin toptan ve perakende satış fiyat
ları Tarım Bakanlığının teklifi üzerine Bakan
lar Kurulunca tespit olunur.» 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katili-, 
yor ımu efendini: 

TARIM BAKANLIĞI TETKİK VE İSTİ
ŞARE KURULU BAŞKANI ASIM ALP — Ka
tılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YUSUF 
ZİYA AYRIM (Kars) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
«denler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... .Kabul 
edilmiş tir. 

Madde 8. — Bu kanunun kapsamına giren 
yemlerin ihraç ve ithali ilgili bakanlıkların mü
talâası alınmak suretiyle Tarım Bakanlığının 
iznine tabidir. 

Beyan ve tescile tabi olan yemlerin ticarete 
arz edilirken veya ithal ve ihraçları sırasında 
fiziksel, kimya sal, biyolojik muayene ve ana
lizlere dayanan kontrolları Tarım Bakanlığın
ca yapılır. Kontrol için alman örneklerin mua
yene veya analiz sonuçları en geç 30 gün içinde 
ilgililere 'bildirilir. Muayeneleri yapılmayan ve 

I sonuçları ilgililere bildirilmeyen yemler satışa 
I çıkarılamaz. 
I Bu gibi yemlerden alınacak örneklerin şelkil 
I ve miktarları, bunların muayene ve analiz nıe-
I tatları, rapor düzenlenmesi ve sair ile ilgili hu

suslar yönetmelikte gösterilir. 
Kontrol sonunda beyana ve tescile uygun ol-

I madiği tespit edilen yemler hakkında bu kanu-
I na göre .gerekli işlemüer yapılır. Bu kanunda açık 

hükümler 'bulunmaması halinde genel hüküm-
I lere göre hareket edilir. 

BAŞKAN — Saym Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte-
I rem arkadaşlarım; 
I Bu 8 nci madde ile getirilen hüküm1, tama-
I imiyle yerinde ve çak isabetli bir hükümdür. 
I Tatbikatta böyle bir hükmün olmayışından do

layı peik yakın zamanlarda, beş altı ay öncesi
ne kadar birçok aksaklıklar meydana gelmiş 

I idi. Meselâ, 'bir küspe mevzuu var idi; hayvan 
I yemlerinin esas unsur maddesi olan küspenin 
I ihracına Tarım Bakanlığı karşı çıkar; ama bu-
I nun karşısında Ticaret Bakanlığı, küspeyi ih-
I rac eder ve sevk eder. Memleket ihtiyacı durur, 
I hayvan yemlerinin fiyatları artar ve hayvan 
I yemlerinin vasıfları bozulur asıl, randımanlar 
I düşer. et. süt, yumurtanın miktarları da ona 
I göre azalır. 
I ıS'on tedbir olarak zannediyorum, Tarım Ba-
I kanığı bu küspe ihracını durdurmak imkânını 
I sağlamış ve bu suretle yetiştirici:1 er de bir fe

rahlığa kavuşmuş idiler; ama bu sırf şahsî te-
I şebbüslerle elde edilen neticeler oluyor ve en

teresan olan da. bir Bakan yapmayalım derken 
I diğer bakanın bu işi yapalım demesi ve ihra-
I çata müsaade vermesi, üzerinde hakikaten du

rulacak, calibi dikkat bir nokta idi. 

Memleket ihtiyacını 'bilmeksizin veya bil-
I mezlikten gelerek bu yolda hareket etmek, 

Türkiye hayvancılığına büyük zararlar ver-
I mistir. 

İşte, bu gibi zararları önleyecek olan 1 nci 
fıkradır ve 'büyük yararlar sağlayacaktır. Bu
nu arz etmek için huzurunuzu işgal ettim. 

'Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

başka saym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
j ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... MacL 
j de kabul edilmiştir, 
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iMadde 9. — İmalâtçı, satıcı veya bunların 
temsilcileri muayene veya ianaliz sonuçlarına 
>en çok 30 gün içinde itiraz edebilirler. Bu tak
dirde yeniden yapılacak muayene ve analiz Ta
rım Bakanlığının diğer bir lâboratuvarında 
veya üniversitede yaptırılır. Bu lâiboratuvarın 
vereceği rapor kesindir. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, 
ISADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Huzurla

rınıza çıkmak bâzı arkadaşlarımızı rahatsız et
mekte zannediyorum; ama kanun yaparken 
kendimize düşen (görevleri yerine getirmek mec
buriyetinde 'olduğumuzu bir kere daha arz et
mek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarını, 9 ncu maddede 
ı«:Wa!âtçı, satıcı veya bunların temsile ileri mu
ayene veya analiz sonuçlarına en çok 30 gün 
içinde itiraz edebilirler»1 diyor. 

Burada kimden bahsediyor? İmalâtçıdan 
IbaJhsediyor, satıcıdan bahsediyor. Fabrika; imal' 
ıeder. iSatıcı; bayiler; zannettiğime göre bayiler 
olacaJk. Peki bunun alıcıları ne 'olacak? Ben 
müşteriyim, fabrika menfaati iktizası itiraz et
mez. ISaıtıcının geliri olduğundan, kâr ettiğin
den o da itiraz etmez. Vasıfsız Ibir yem ortaya 
ıçıkmca alıcı ne yapacak, alıcının bir hakiki ol-
<mayaca'k mı? Asıl, alıcının şikâyetten önce bu 
şekilde bir itiraz hakkına sahip olması gerek
tiği inancındayım. 

Bu sebeple bu maddenin 1 nci satırındaki 
ı«lmalâtçı, satıcı veya bunların temsilcileri» 
Cümlesine «veya alıcılar» ibaresinin eklenmesin
de yarar vardır. Madde «muayene veya analiz 
sonuçlarına en çok 30 gün içinde itiraz edebilir
ler» şeklini almasında fayda mülâhaza ederek 
bir iönerge sunuyorum. 

Saygılarımla. « 
BAŞKAN -— Madde üzerinde başka söz iste

yen sayın üye?.. 'Sayın Alt an. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — 'Sayın se

natörler; zaımanınızı almaik istemezdim. Siayın 
Artukmaç konuşunca, kısaca bir hususu arz ede
yim. 

Burada ınrüesıseseleri ımillet namına, alıcı na
mına kontrol etme yetkisi Tarını Bakanlığına 
verilmiştir; tahlilileri o yapacaktır. Burada el
bet tahlil aleyhte çıktığı takdirde; yani verilen 
beyannamenin aksine çıktığı takdirde bir iti
raz hakkı doğar ve bu da kimin hakkıdır? El
bette müessesenin hakikidir. 

Alıcının ancak, bir ikaz, bir şikâyet gibi 
Tarım Bakanlığının nazarı dikkatini celfoetme 
hakkı vardır, zaten Tarım Bakanlığı mevcut 
(beyana aykırı bir tahlil raporu varsa; yani ne
tice ona göre gelmişse elbette bunu kontrol 
edecektir. Şahıs, bunun, yani elindeki mevcut, 
kendisine satılmış ınnalm mevcut beyana aykırı 
olduğunu tespit ederse, Tarım Bakanlığını ikaz 
edecdk ve o, tahlile yollayacaktır. Alıcının tah
lil yaptırma hakkı ve yetkisi yoktur. 

Bunu arz etmek istedim; önerge bu balom
dan da esasen yerinde değildir; arkadaşınım 
fikrine iştirak etmek de mümkün değildir. 

Saygılar sunaraıı. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. Önergeyi takdim ediyorum. 
Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığına 

Sözlü olarak belirttiğim: nedenler dolayı-
siyle 241 !Sıra ISayılı tasarının 9 ncu maddesi 
il nci satırındaki (temsilciler) kelimesinden 
sonra (veya alıcılar) ibaresinin maddeye eklen
mesini arz re teklif ,e derim. 

Yozgat 
İSadık Artukmaç 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde, Sayın 
Türkmen. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — 'Sayın Baş
kan muhterem arkadaşlarını; 

'Sayın arkadaşım Artukmaç'm teklifi haki
katen -bu maddeyi işlemez hale getirir. Çünkü, 
herhangi bir analiz sonunda rapor verene itiraz 
eden lalâkalı müessese, fabrikasyon sahibinin 
buna itiraz etmek hakkı vardır, tabiîdir; çünkü 
doğrudan doğruya kendisini alâkadar ediyor. 
Halbuki, bunu alan müşteriye bu halkkı verir
sek, Türkiye çapında herkese itiraz hakkı ver
mek isteriz. Yani, bazen bir fabrikayı işletme
mek: için mütemadiyen itiraz ederler, bir itiraz
ları reddedilirse bir daha itiraz eder. 

Halbuki onu alan adamın o işle alâkası an
cak o malı alır da eğer hakikaten hayvanı bun
dan zarar görürse bundan şikâyet eder ve iti
raz edebilir. Yoksa, yapılan imalâtın doğru olup 
'olmadığı veyahut iyi olmadığıyle bir ilişiği 
yoktur. 

Bu itibarla, herkese bu itiraz hakkının ve-
Tİlımemesi lâzımdır. Rica ediyorum, arkadaşını 
bu önergesini geri alsın. 

İSADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — ıSayın 
Başkan, önergemi geri alıyorum. 
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BAŞKAN — Önerge geri alınmıştır. 
M.addeyi okunan sekliyle oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler?.. Etmeyenler... Ka'bul 
edilmiştir. 

Madde 10. — Tarım Bakanlığının yetkili 
elemanları yeri imal, depo ve satış yerberine 
kortroO ve örnek almak maksadıyle izinsiz gi-
robilirler. 

Bu yevlerin salrpleri veya temsilcileri ken
dilerinden İstenen bilgileri, yom ve yenAerle 
ilgki maddeleri göstermeye ve kontrolü sağla
yıcı tedbirleri almaya mecburdurlar. 

Yem depolama ve satışa arz etme yerleri Ta
rım Bakanlığının ruhsatına tak-idir. 

BASILAX •— 31adde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok, Maddevi oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenle:-:.. Etmeyenler... Madde, ka
bul edilmiştir. 

Madde 11. — Tarım Bakanlmmea kort A 
'ed'i nr'k üzere alınan yem örnekleri için bedel 
istenmez. 

BAŞKAN — Madde üzminde mz ?'«tevnn *«-
yııı üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
nı ı ı . Kabri edenler... Emmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Bölüm : IV 
Cezaî hükümler 

Madde 12, —-'Beyan veya tcseikdeki niteliğe 
uymayan veya ambalajdaki vasıf veya markası 
değiAirikniş yahut talini edilmiş olan veya bo
zulmuş vahut değiştirilmiş veva karrkn Anm 

vem'cai: satışa arz ecl ı er. bii'-' avda; a.'ti 
(kadar hap"s ve 50G1 liradan 2 500 liraya kadri' 
ağır para. cezalı ile eezakardırılır. Hayvan, say-
|İ7ğı için tehlikek olan her çeşit y-m eri sat-m. 
arz edenler, üç aydan bir neneye kadar hap's ^? 
1 C'0'0 İ radan 5 CO0 liraya kadar ağır para ce
zası ile cezalandırılır. 

Her iki halde, üc aya kadara fai'in cürrm 
vasıta kıldığı, meslek ve sanatın tatiline ve mr 
mevzuu yemlerin müsademesine de hükmobınur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde aöz ismyer sa
yın üye?.. 

SADIK AETUTGİAO (Yozgat) — S a v -
Başkan, müsaadenizle bir soru sormak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buvumnuz Sayın AAukmrn • 
•zaten bu madde üzerinde önergeler var. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Burada 
•sahsa arz eden bir tarafta imalâtçı, bir tarafta 
da bayiidir. ikisi de ceza görüyor mu? Sadece 
imalâtçı mı ceza görüyor? «Satışa arz edenler» 
denince, bayii arz ettiğine göre her zaman ba
yii nin ceza görmesi lâzımdır mânası çıkıyor. 
Halbuki imalâtçının da ceza görmesi lâzımdır. 
AİrıahAeı ceza görece/k sealeri) 

BdSKAY — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 

UCUZAL rEsk-şehir) — Şimdi satışa arz edi
len yemdeki, kusur, ima'âtı sırasında yapılmış
sa er a yet tabiî ki imalâtçı; ama imalâtçıdan nor
mal bir şekikle abp da satış sırasında birtakım 
bar;ka hileli yola gidilmişse tabiî ki satıcı bu
num emmııu e "köçektir, 

BASILAN — Yani. şurasını da tesci'l odivor-
suruz 'ki, satmı bilimden satarsa muza vok. 

CECİCİ KOMİSYON SÖZCÜMÜ ÖMER 
mkZAL f Eskişehir) Yok tabiî. 

BASILAN — Tabiî. Yani, ayrıca tağşiş eder
ce ceza var. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÖMER 
UCUZ,'-]- 'Eskkehir) — Evet, 

BASKİN—Tamam. 
NAHlT ALT AN (Çanakkale) — 'Sayın Baş

kan. bm soru sormaik istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Al tan. 

N.-HÎT ALT IX (Çanakkale) — Bu 12 nci 
maddenin son fıkrasında ; 

«ILm iki halde, üç ava kadar, failin cürme 
vasıta lyldmı. mey ek ve sarakn tatiline...» ibâ-
r:es:ne fabrikanın bizzat kendisi giriyor mır0 

Yani. fabrikanın kapatılmasına da karar verile
bilecek midir? 

BASILAN — Kemisvrm?.. 
CECİCİ KOMİSYON BASKAXI YUSUF 

ZİYA AYRIM ı'Ka-s) — Efendim .fabrika ka
pa t1,1 m a sı «"iriyor («Ne giriyor?» sesleri) 

BASILAN —Girmiyor. 
P".ki ne o'îvıV-v? O husus ryico aydınlansın. 
GEÇİCİ KOMİSYON BASKANT YUSUF 

ZİYA AYBUI -'Kars) — Suc dolayısıyla valfız 
kendisi, me-lr'kten men ediliyor. Tabiî fabrika
nın mesnl müdürü vardır. 

BAŞKAN • - Evet. peki. 

•Savm. A ;tan. on ergeniz' muameleye koya
yım v.\\, gerıve a'ıvor musunuz T 

468 ~ 



O. Senatosu B : 69 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Beyanları
na göre, girmiyor dediler. Ben daha evvel ka
nun tasarısının tümü üzerinde konuşurken be
yan ettim, fabrika kapatmak istihsali durdu
rur gayeye vâsıl etmez, vergi gelirini -de azaltır, 
bu mahzurludur demiştim. 

Arkadaşımın bu izahatı karşısında önergemi 
geriye alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Önergenizi geriye alıyorsu
nuz. 

Madde üzerinde başka söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

'Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil-' 
mistir. 

Madde 13 — Bu kamunun 6. 7, 8 ve 10' n-" 
maddelerimde yazılı -mecburiyeti e^e uymayanla"" 
850 liradan 1 000 Ir-aya kadar hafif para ceza
sı ile cezalandırılırlar. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde 'kabul edil
miştir. 

Madde 14. — Beyana veya tescile tabi olduk
ları halde, beyan veya tescil edilmemiş bulu
nan yemler Tarım Bakanlığınca usulüne göre 
satıştan mı on edilir. 

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

'Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde 'kabul edil
miştir. 

Madde 15. — Bu kanunda yazalı suçlara iliş
kin dâvalar sulh mahkem elerinde görülür. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Bölüm : V 
Kuruluş 

Madde 10. — Bu kanunun kapsadığı hizmet
leri ifa etmek üzere Tanım Balkanlığı bünyesin
de «Yem Tescil ve Kontrol. İşleri Dairesi» ku
rulur. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, buyurunuz. 
(SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Değerli 

arkadaşlarım; 
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Bu 16 ncı madde ile yeni bir teşkilât mey
dana getirilmek istenmektedir; Tarım Bakan
lığı bünyesinde «Yemi Tescil ve Kontrol İşleri 
Dairesi» nin kurulması konusudur. 

Kanaatimce bu teşekküle asla lüzum yoktur. 
Eğer yanlış anlamıyorsam, Yem Sanayii Genel 
Müdürlüğü, bu işin tam mânasıyle kompetanı 
olması dolayısıyle bu işlerin organizasyonu, yü
rütülmesi bu Gene1 Müdürlüğe verilmelidir. Bu 
Genc'i Müdürlük, Tarım Bakanlığının emri al-
*"vıda olduğuna göre son sözün de Tarım Ba
kanlığına raci olması gerekir.-

Bu yönden bu maddenin değiştirilmesi lâ-
z-m. Ayrıca, yine bir umum müdürlük, bir teş
kilât, bir hibnem ne, ve saire Devlete büyük 
'unlî külfetler tahmil ettirir ve bürokrasiyi de 
daha çok artırır. Bunları önlemek için bende
niz su teklifi yapıyorum; 

«Bu kanunun kapsadığı himzetler Yem (Sa
nayii Genel Müdürlüğünce görülür.» 

Önergeme itibar olunmasını istirham ede
rim. 

Saygılarımda. 
NAHtT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan., bu mevzuda verilmiş bir önergem var, ko
nuşmamak için yerimden bir sual sormak isti
yorum. 

BAŞKAN — Önergeniz var. buyurunuz so
runuz efendim. 

NAHÎT ALTAN (Çanakkale) — Şimdi bu
rada, «Tarım Bakanlığı bünyesinde» Yem Tes
cil ve Kontrol İşleri Dairesi. Kurulur» deniyor. 

4 Haziran 1937 gün ve 3202 sayılı Ziraat Ve
kâleti Vazife ve Teşkilât Kanununun 9 nen 
maddesine göre; hayvan yemlerini muayene, 
murakabe ve tahlil etmek »görevi Veteriner Ge
nel Müdürlüğüne verilmiştir. 

Şimdi bu daire burada ayrı bir müessese ola
rak mütalaa edilecekse, hu iki teşki-âtm ka
nuna aykırı bir tutumu oluyor. Şayet ikisini de 
telif edecek bir hüküm getirirlerse, bu madde 
ile, o vakit önergemi geriye alacağım. 

Teşkilât Kanununa paralel -midir? Onun ce
vaplandırılmasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Saym Komisyon?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YUSUF 
ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem Başkan, 
zaten dikkat buyıvulursa bütün yetkiler Yem 
(Sanayii Genel Müdürlüğünde toplandığı halde; 
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burada arkadaşımın öncelki konuşmasında, «iş
te, bu kanunu ziraatçiler hazırladı, veteriner-
ilerle müştereken hazırlanması lâzımdır»' şeklin
de bir beyanı vardı. Esasında (bu kanun tasarısı 
müştereken hazırlanmıştır. 

Şimdi burada orta bir yol bulunmuştur, Ta
rım Bakanlığının 'bünyesinde kurulması sure
tiyle. Pe!k tabiî Tarım Bakanlığının bünyesinde 
hem ziraatçi, hem de veteriner vardır ve buu
tlar müştereken çalışacaklardır. Onun için be
lirtmek lâzım gelirse, 'bu kontrol yalnız bir ta
rafa verilmiyor, yani yalnız Yem 'Sanayiine ve
rilmiyor, telif etmek bakımından. 

Diğer taraftan, Yem (Sanayii bir taraftan 
imal ediyor. İmal ettiği malın kontrolünü de 
(kendisine versek âdil bir durum olmaz. Onun 
dem iyi tedvin edilmiş bir maddedir, bu. 

BAŞKAN — Evet, 
-Sayın Alt an, buyurunuz. 

NAHİT ALTAN (Çaııaıkkale) — Sayın se
natörler, ben tümü üzerinde mâruzâtta bulu
nurken bilhassa halen yürürlükte bulunan bu 
Teşkilât Kanununa göre bir yetki tedahülü ve 
daireler arasında bir anlaşmazilığın zuhur ede
ceğini belirtmiştim. 

Şimdi Tarım Bakanlığı Veteriner İşleri Ge
nel Müdürlüğü yem sanayii ile uğraşan bir mü
esseseye gittiğinde, bu vazifesini ifa için, oraya 
bağlı bir şahıs, bir vazifeli kontrole giderse or
tada 'bu kanun var, mer'i, bunu iptal etmemi
şiz. 

Bunun dışında, eğer bir müessese olarak ye
niden Tarım Bakanlığında Yem Tescil ve Kont
rol İşleri Dairesi kurulur, derseniz ve kont
rolü ve tescil işlerini de o yapacak olursa, yine 
onun da yetkilisi, «ben kontrol edeceğim» derse 
hangisinin kontrol edeceği, hangisinin vazife 
şümulüne gireceği, hangisinin raporunun mu
teber olacağı mevzuu ortaya çıkar. 

Şimdi bunu telif edin veyahut da bunu telif 
etmek için benim anladığım; halen mevcut olan 
3203 sayılı sayılı Kanundaki hükme paralel ola
rak Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı 
bir daire olarak bunu getirirseniz, ki burada 
bunun izahı yapılırsa, o zaman telif mümkün 
olur. Aksi halde, vazife ve salâhiyetlerinden 
dolayı ihtilâf doğacaktır ve hâkimlere de zor
luk çıkacaktır. 

I Bunu arz etmek istedim ve önergemi de bu 
bakımdan verdim. Komisyon Başkanımızın ilk 
verdiği izahat bizleri tatmin etmemiştir. Eğer 
bu beyanım üzerine daha tatmin edici beyan
da bulunurlarsa önergemi geriye alırım. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, buyurunuz. 
iSALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, 

muhterem arkadaşımın izah buyurdukları şe
kilde bir vazife ve salâhiyet tedahülü yoktur. 
Mevzu buyurdukları husus, Tarım Bakanlığı
nın muayyen faaliyetlerinin hangi organlar ta
rafından yapılacağı hususunu Teşkilât Kanunu 
söyler. Yem Sanayii Genel Müdürlüğü de Tarım 

I Bakanlığı kadrosu içerisinde olduğundan bu
nun ne şekilde imalât yapacağını Tarım Bakan
lığı kendisine bildirir. 

Ama, Türkiye çapında yem sanayiini mura-
I kabe etmek için, beyanları alıp tescil etmek 
I için bir büroya ihtiyaç vardır. Bir umum mü

dürlük kurmaya lüzum yoktur. Bakanlık ken
di kadrosu dahilinde bu işi hususiyle meşigul 
edecek bir teşkilât kuracaktır demektir. Ba
kanlık kadrosu dahilinde bu tescilleri yapmak, 
beyanları almak, icabında murakabe etmek 
için üç beş memuruyla hususî bir teşkilât ku-

I rarak bununla meşgul olacak demektir ve lâ
zımdır. 

Diğeri Bakanlık tarafından yapılan hizmet-
I leri idare eden makamdır. İcabında o da bu ku

rula dairenin murakabesine tabi alacaktır. Bun-
I larm, birbirinden ayrı olması zarurîdir ve te

dahül yoktur. 
Bu itibarla, Bakanlığa bağlı bir büronun 

kurulup bu işleri yapması zarurîdir, madde za-
I rurî ve faydalıdır arz ederim. 

SADIK ARTÜKMAÇ (Yozgat) — Soru sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, Sayın Ar-
tukmaç. 

SADIK ARTÜKMAÇ (Yozgat)' — Halen 
Tarım Bakanlığında yeni öğrendiğime göre bu 
görevi ifa eden bir teşkilât mevcut imiş. Doğru 

j -mudur, değil midir? 

BAŞKAN — Peki efendim. Bakanlık tem
silcisi. 

TARIM BAKANLIĞI TETKİK VE İSTİ
ŞARE KüRULU BAŞKANI ASIM ALP — Sa-

I yın Başkanım, Bakanlık teşkilâtında Ziraat İş-
| leri Umum Müdürlüğü bünyesinde Hayvan Bes-
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leme Dairesi vardır. Hayvan Besleme Dairesin
de yem şubesi de bulunur. 

Diğer taraftan Veteriner İşleri Genel Mü
dürlüğünde bu teşkilât Kanununa göre, bu iş
lerle meşgul olan arkadaşlarımız vardır. An
cak, bu Kamın, çok önemli kontrol görevleri ge
tirmesi dolayısıyla ve gerçekten yetişmiş değer
li kontrolörlerin bu görevleri üzerlerine alması 
gerektiğinden dolayı, ne Veteriner İşleri Genel 
Müdürlüğü, ne de Ziraat İşleri Genel Müdürlü
ğü bünyesindeki dairelerle bu işi yapmak yerine 
tercihli olarak Bakanlık makamına bağlı taraf
sız yeni bir daire kurulmasını Bakanlığımız uy
gun görmüş ve tasarıyı bu şekilde hazırlamış 
bulunmaktadır. 

BAŞKAN" — Evet. Buyurun Sayın Altan. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Arz etmek 
istediğim şu; Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü 
kontrol edecek, tahlil yapacak, murakabe ede
cek. Bir memur gitti,-bu Kanunun 10 ucu mad
desine göre Tarım Bakanlığı yetkilidir. Teşki
lât Kanununa göre, bir kontrol yapmaya gitti, 
müsaade etmediler. O vakit 13 ncü maddeye gö
re ceza görür. Şimdi, bu 10 ncı maddeye göre 
teftişi yapacak salahiyetli bir makam oku ak 
kabul edilmediğinden, hâkim buna nasıl ceza 
verecektir? Teşkilât Kanununda var; adamın 
vazifesi murakabe. Burada 10 ncu maddede ay
rılmamış, o mu murakabe edecek, diğeri mi mu
rakabe edecek. 

Murakabe edilir, kontrol edilir, numune alır, 
istediği yere girer, adam müsaade etmedi, hâ
kim burada ne yapacak? 

BAŞKAN — Yani, yetki tedahülü olur di
yorsunuz Hükümet buna ne cevap verecek. 

Buyurun efendim. 

TARIM BAKANLIĞI TETKİK VE İSTİ
ŞARE KURULU BAŞKANI ASIM ALP — 
Efendim, gerçekte Teşkilât Kanununun 9 ncu 
maddesinde hayvan yemlerinin, meskenlerini 
muayene, murakabe ve tahlil etmek görevi Ve
teriner İşleri Genel Müdürlüğüne verilmiş ola
rak gözükmektelir. Ancak, şimdiye kadar bu 
muayene ve 'kontroller hu Teşkilât Kanununa 
göre maalesef gereği içinde yapılamamıştır. 
Çünkü, nasıl yapılacağı, neticeden nasıl teczi
ye vesaire hükümler Kanunda gösterilmemiş . 
bulunmaktadır, umumî hüküm mahiyetinde bu
lunmaktadır. Maalesef Teşkilât Kanununun za

manında tüzüğü de çıkarılamamış olmakla tat
bik şekli bir türlü bulunamamış ve tatbik edi
lememiştir. 

Şimdi, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü de, 
Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü de bu Kanun çı
kar çıkmaz oradaki görevden alınacak ve bu 
teşkilâta verilecek, oradaki arkadaşlarda bura
ya getirilip çalıştırılacak ve dolayısıyle bu gö
revi onlar yapmayacaklardır. Bu yeni kurul
muş olan teşkilât yapacaktır. Esasen muahhar 
bir kanundur, bu Kanuna göre hizmetler yü
rütülecektir. 

BAŞKAN — Yani diyorsunuz ki, bu işi tan
zim edecek ve kontrolü yapacak kişilere Vekâ
let yetki vesikası verecek. Bu suretle tedahül 
o 1 mayacaktı r diyorsunuz. 

TARIM BAKANLIĞI TETKİK VE İSTİ
ŞARE KURULU BAŞKANI ASIM ALP — 
Evet efendim. Yönetmelikte de bunları açıkça 
göstereceğiz. 

BAŞKAN — Evet efendim. Madde üzerinde 
başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Önerge
mi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç önergesini ge
ri alıyor. Sayın Altan?.. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Ben do ge
ri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Altan da 'geri alıyor,, 
Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.., Ka
bul edilmiştir. 

BÖLÜM : VI 
Türlü hükümler 

Madde 17. — Yem fabrikası kurmak isteyen 
gerçek ve tüzel kişiler Tarım Bakanlığına mü
racaatla kuracakları fabrikanın teknik özellik
leri ve üretecekleri yemler bakımından müsaa
de almak zorundadırlar. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşllarıim; 

Tasarının tümü üzerimdeki konuşmalarda 
arkadaşlarımız, bu maddenin sanayicileri ürkü
teceği, Türkiye'ide yem sanayiinin kurulmasına 
lengel olacak hir madde halinde ortaya çıktığını 
söylemişlerdir. 
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Bilâkis muhterem arkadaşlarım, bu madde
ye zaruret vardır, lüzum vardır. Çünkü, Tür
kiye'de yem sanayiini kontrol, Devletin elinde 
olduğuna göre, adamın işine gelir yalnız tavuk 
yemi istihsal eder, o tavuk yemi de Türkiye'de 
fazlasıyle vardır, tavukçuluk kolay bir iş, ye
mi de önemli değil, belki daha kaliteli yem is
teniyor, yalnız onu yapar yahut besi yemi üret
mez de, süt yemi üretmek işine gelir ve süt 
yemi istihsal eder. Onun için bu maddeye faz
lasıyle ihtiyaç var, muhterem arkadaşlarım. 

Ben bu maddeye başka bir şeyin girmesini 
isterdim. Hayvan yemi hacim işgal ettiğinden 
nakli güç olan bir şey. Satış depolarının Tür
kiye'nin nerelerinde olacağı (Tabiî Plânlama
dan geçecek bunları kabul ediyorum) nerelerin
de satışın yapılacağını ayarlamak lâzımgelirdi. 
Doğu - Anadolu'ya Batıdan yem nakli büyük 
bir mesele oluyor. Ama, Doğu - Anadolu hay
vancılık bölgesi olduğu halde orada hayvan ye
lini fabrikası kurulmayabilir. Hayvan yemi fab
rikası ekseriya sanayileşmiş şehirlerin civarında 
yapılabiliyor. Niye? Çünkü küspe orada, insan 
yemi artıkları orada, ama bugün Kars'ta, Elâ
zığ'da yahut Diyarbakır'da insan yemi artıkla
rı, sanayi artıklarının, sanayileşmemiş olduk
ları için, bulunmadıklarını görüyoruz. Orada 
fabrikalar kurulmayabilir. Hayvan yemini 
İstanbul'da yaparım der, Kars'a hayvan yemi
ni nakletmek büyük bir mesele olur. Onun için, 
bu meselenin de Tarım Bakanığmca göz önün
de tutııması, depoların muayyen yerde, hattâ 
şurada satış yaparsan, şurada depolarsan sa
na bu sanayi ruhsatını veririm demek imkânına 
dahi Tarım Bakanlığı sahip olmalıdır. 

Çünkü, Türkiye'de hayvan yemi vardır, 
fakat hayvan yeminin naklinin güçlüğünden do
layı Türkiye'de hayvan ölümü vardır. Saman 
nakli Türkiye'de bir problemdir, ot nakli Tür
kiye'de bir problemdir, tarladan ahıra taşımak 
dahi maliyete 10 kuruş yüklemektedir. Bir ki
lo yoncanın 500 metre mesafeden ahıra nakliye
si 10 kuruş maliyete sebep olmaktadır. Hacmi 
fazla olan hayvan yeminin depolanması, satı
şının dahi Türkiye'nin muayyen yerlerinde ya
pılmasının kontrolü Tarım Bakanlığı bünyesi
ne alınması lâzım gelir temennisinde bulunuyo
rum, bunu ilerde İnşallah Tarım Bakanlığı göz 
önünde bulundurur. 
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J Bu madde çok önemlidir, bu maddeye ihti-
! yaç vardır, sanayicileri ürkütecek bir durumu 
i yoktur. Namuslu sanayici fabrikayı kurarken 
| elbette Devletten ruhsat alacaktır. Çünkü, in

san yiyeceği için nasıl ruhsat alıyorsa, hayvan 
yemi içinde öyle almaya mecburdur. Hayvan 
yemi insan yiyeceği ile direkt olarak etkili bir 
üretimdir. 

Bu itibarla, ruhsat alması gereklidir. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye i . Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum... Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Tescil ettirdikleri yemleri 
imalden veya ruhsat aldıkları hakle yem ima
linden vazgeçenler durumu bir ay içinde yazılı 
olarak Tarım Bakanlığıma bildirirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum... Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Türkiye'den transit olarak ge
çecek yemler bu kanun hükümlerine tabi değil
dirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
saym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum... Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 20. — Bu kanunum yayımı tarihinden 
1 itibaren altı ay içinde kanunun uygulama şek

lini göstermek ve kanunun yönetmeliğe bırak
tığı hususları düzenlemek üzere Tarım Bakan
lığınca bir yönetmelik hazırlanır ve Bakanlar 
Kurulu kararıyle yürürlüğe koaulur. 

BAŞKAN —• Madde üzermde "buyurun, Saym 
Artukmaç. 

SADİK ARTFKMAÇ (Yozgat) — Muhrerem 
arkadaşlarım, bu 20 nci maddede derpvş olunan 
yönetmelik iki çeşit chıycr. Maddede vazıh olma
makla beraber, anladığıma göre, birisi genel olarak 
tanzim edilecek yönetmeliktir, ikincisi bu kanun 
metninde yer almış elan maddelerle ilgili olan 
yönetmeliklerdir. Bu anlayışım doğru mudur, 

I değil midir, onu Hükümet veya Komisyondan öğ-
[ ı • A 

renıney iliyorum. 
| Sonra, çıkacak bütün yönetmelikler Bakanlar 

Kurulunun kararma mı bağlı olacaktır? Gerek 
— 472 — 
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madde metinlerinde sözü edilen yönetmelikler ye 
gerekse genel mahiyette Bakanlığın düzenleyece
ği yönetmelik Bakanlar Kurulunun kararıyie mi 
yürürlüğe konacaktır? 

Bu iki nük lanın cevaplandırılmasını istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın örkürkçine, buyurunu/. 
RİFAT ÖZTÜRKGİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, •muhterem arkadaşlarım; 
Bu tasarının her maddesi gayet güzel tedain 

edilmiş, yalnız 20 nci madde hakikaten çok ka
rışık. 

Şimdi, bu maddeyi okuduğumuz zaman anlı
yor uz ki, 6 ncı madedeki tescil ile ilgili esasha-a 
dair bir yönetmelik, ikincisi 7 nci maddedeki as
garî teknik ve sağlık şartlarını düzenleyen bir yö
netmelik, üçüncüsü 8 nci maddedeki örneklerin 
alınma şekilleri, miktarları, analiz ve rapor düzen
lenmesiyle ilgili 'bir yönetmelik çıkarılacak Lir. 

Şimdi 20 nci maddeyi okuyorum: «Bu 'kanu
nun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde ka
nunun uygulama şeklini göstermek ve kanunun 
yönetmeliğe bıraktığı hususları düzenlemek.. » di
yor; yani 6, 7 ve 8 nci maddelerdeki yönetmeli
ğe bırakılan hususları düzenlemek, «... üsce Ta
rım Bakanlığınca bir yönetmelik hasırlanır ve 
Bakanlar Kurulu kararıyie yürürlüğe konulur.-» 
denivor. 

775 sayılı Gecekondu Kanunu var. Mlh cidar
ca kişiyi ilg'îcndlriyor. Bu kanunla 1' -'11 ekr ak 
çıkarılan yönetmelikler Bakanlar Kurulundan 
geçmedi. Yalnız Devlet Personel Kanunu hakkın
da Bakanlar Kurulunun çıkardığı kanun kuvve
tindeki Kararnameye dayanılarak çıkarılan Yö
netmelik Bakanlar Kurulu kararından geçmiş
tir. Bu husus yetki kanununun âmir hükmüne 
göro yapılmıştır. 

Şimdi, Anayasamızın yönetmelik! eri o ilgili 
olan 113 ncü maddesini okuyorum: 

«Bakanlıklar ve kamu üiael kişileri, kendi gö
rev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzükle
rin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara ay
kırı olmamak şartıyle, yönetmelikler •çıkarabilir
ler. Yönetmelikler Resmî Gazete ile ya vınlanır.» 

Ama, şimdi 'burada 'biz tıpkı kanun 'kuvvetin
deki hir kararnameye istinat ediyormuşuz gibi, 
Tarım Bakanlığının 6, 7 ve 8 nci maddelerde'bah
si geçen yönetmelikleri çıkarıp yürürlüğe koy
mak için ayrıca Bakanlar Kurulunun kararın] al-
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masına lüzum yoktur. Böyle hir sistemi getirdi
ğimiz zaman bütün Devlet dairelerini ve bakan
lıkları ilgilendiren hususlarda ve Anayasanın 
113 ncü maddesi gereğince çıkarılacak bütün yö
ne tın dikler hakkında Bakanlar Kurulundan ka
rar almak gjbi bir durum ortaya çıkacaktır ki, 
kanımca bu hatalı bir yol olacaktır. 

Bu kanun da hakikaten önemlidir. Bir öner
ge vererek -'burada kir değişiklik yapılması sure
tiyle kanunun tekrar lîillet Meclisine gitmesine 
de vicdanım razı olmuyor. Günkü, milyonlarca 
hayvan yanlış İşesin nedeniyle ölmektedir. Hükü
metten benim istirhamım şu olacaktır: Bu gibi hu
suslar hazırlanırken hiç olmazsa bir - iki defa 
Resmi Gazeteyi gözden geçirip kak anlıklarla il
gili yönetmelikler çıkarken Bakanlar Kurulunun 
kai arının, alınıp alınmadığını tetkik ettikten son
ra, tasarıyı hazırlamalıdırlar. 

Ben bu hususu 'belirtmekte fayda mülâhaza 
ettiğim için söz aldım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, buyurunuz. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Benden evvel 
konuşan iki arkadaşım bu maddeye itiraz etti
ler, fakat kanımca bu maddenin tenkidi gerek
tirir bir tarafı yoktur. Madde gayet vazıhtır. 

Evvelâ, madde birçok yönetmelik çıkarma 
imkânından bahsetmiyor. Ne diyor : 

«Bu kanunun yayımı tarihinden itibaren altı 
ay içinde kanunun uygulama şeklini göstermek 
ve kanunun yönetmeliğe bıraktığı hususları dü
zenlemek üzere Tarım Bakanlığınca bir yönet
melik hazırlanır ve Bakanlar Kurulu karariy-
le yürürlüğe konulur.» 

Binaenaleyh, maddede belirtildiği gibi, sa
dece bir yönetmelik hazırlanacaktır. Bu yönet
melik iki hususu düzenleyecektir. Birincisi bu 
kanunun uygulama şeklini gösteren husus, ikin
cisi bu kanunun yönetmeliğe bıraktığı hususlar. 
Bu sebeple muhtelif yönetmeliğin çıkarılması 
mevzubahis değildir. 

Şimdi, Sayın Öztürkçine'nin bahsettiği Ana
yasamızın 11Ü ncü maddesiyle ihtilâf mevzuuna 
gelince : 

Anayasamızın 113 ncü maddesi daha ziyade 
her bakanlığının kendilerini ilgilendiren işler 
için çıkardıkları yönetmeliklerden bahsetmekte
dir. Tabiî her bakanlık kendi yönetmeliğini ha
zırlayacaktır. Devlet Personel Kanununun tat-
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bikatı için kanun kuvvetinde kararname çıkar
mak, hususî bir mevzuattır. Hakikaten onda işin 
önemi bakımından ve kanunda yapılacak tadilâ
tın çok vakit alması yönünden Bakanlar Kuru
luna yetki verilmiştir, o da kararname çıkar
mıştır. Hükümet bunun için muayyen müddet 
zarfında Meclise gelmiş ve yetki istemiştir. Yet
ki kanunu çıktıktan sonra kanun kuvvetinde 
kararname Bakanlar Kurulundan geçirilmiştir. 

Burada lalettayin bir bakanlığın kendi işleri
nin tedvini için çıkarılan bir yönetmelik bahis 
mevzuu değildir. Biraz konuşuldu, işaret buyu-
ruldu; Türkiye hayvancılığının geliştirilmesi, 
yem imali, ihraç edilmesi, ithal edilmesi, kıymet 
takdir edilmesi hakikaten Türkiye ekonomisinde 
önemli konulardır. Öyle zaman gelir ki, ithali 
lâzımdır. Çünkü, malî bir zaruret vardır. Yö
netmelik bazau bu mevzuda güçlük çıkarabilir. 
Bu itibarla, âdeta kanun kuvvetinde bâzı mü
kellefiyetler, tahditler getirdiği için, bunu yal
nız bir bakanlığın yetkisine bırakmayarak, yine 
Tarım Bakanlığının hazırlayacağı yönetmeliğin 
bütün bakanlıkları bağlaması için de Bakanlar 
Kurulundan geçirilmesi lâzımdır ve faydalıdır. 

Bu itibarla, madde hakikaten çok düşünü
lerek iyi hazırlanmıştır, tâdilini gerektirecek bir 
hususun bulunmadığı kanaatinde olduğumu say
gılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyonun bir beyanı olacak 
mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI YUSUF 
ZİYA AYRIM (Kars) — Sayın Başkan, kanu
nun yürürlük maddesine bakılınca görülecektir 
ki; «Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür», de
nilmektedir. Sayın Türkmen arkadaşımız duru
mu vuzuha kavuşturdular. Yalnız Tarım Bakan
lığını değil, bütün çiftçi kitlesini ilgilendirdiği 
için, tek bir yönetmelik halinde hazırlanacak ve 
bütün hususlara şâmil olacaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici 1 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 1. — Beyana veya tescile taibi 

yemlerin imalâtçıları ve satıcıları bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde be
yan ve tescil ile ilgili hususları yerine getirmek
le yükümlüdürler. 

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

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte mıevcudolaıı ve yem imal eden 
kurumlar veya işletmeler bu kanunun yürür
lüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde Tarım 
Bakanlığına başvurarak ruhsat almaya mecbur
durlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-
j ym üye? 

ORAL KARAOSMANOĞLü (Manisa) — 
Sayın Başkan, bir sualim olacak: Bir yılın esas 
faktörü nedir efendim; niçin altı ay değil de 
biı* yıldır bunu öğrenmek istiyorum. 

TARIM BAKANLIĞI TETKİK VE İSTİŞA
RE KURULU BAŞKANI ASIM ALP — Altı 

i ay, yönetmelik çıktıktan sonra ancak bu husus
ta karar vermek lâzımgeldiğme göre bir sene.. 

ORAL KARAOSMANOĞLÜ (Manisa) — 
«Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra..» demek 
lâzım o halde. 

TARIM BAKANLIĞI TETKİK VE İSTİŞA
RE KURULU BAŞKANI ASIM ALP — Gayet 
tabiî, yönetmelik altı aylık bir süreye tabi ol
duğu için, yönetmelikten sonra altı ay daıha bir 
süre bırakmış oluyoruz. Çünkü, oradaki şartları 
da görecek ona göre... 

BAŞKAN — Peki efendim, tavazzuh etti. 
[ Başka söz isteyen sayın üye? Yok. Maddeyi 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul elenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 21. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 22. — Bu kanunu Bakanlar Kuru

lu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-

I mistir. 
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Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye? Yok. Tasarının tümünü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler.. .Kabul edilmiştir; tasarı böylece ka
nunlaşmıştır. 

2. — 193 sayılı Gelir Yergisi Kanununun 
104 ncü maddesinin sonuna iki fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ma
lı ve İktisadî İşler ve Bütçe ve Plân komisyon
larından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Ge
çici Komisyon raporu (M. Meclisi : 2/745; C. 
Senatosu : 2/52) (S. Sayısı : 270 (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, takdim edi
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
193 sayılı Gelir Yergisi Kanununun 104 ncü 

maddesinin sonuna iki fıkra eklenmesi hakkın
daki kanun teklifini görüşmek üzere kurulan 
Geçici Komisyonumuz, teklifi, fazla çalışma üc
retlerinin vergilendirilmesinde ortaya çıkan 
adaletsiz uygulamayı giderici ivedi bir tedbir 
telâkki ederek, gündemdeki bütün işlere, önce
lik tanınmak suretiyle ve öncelikle görüşülmesi 
hususunda istemde bulunulmasını karar altına 
almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine saygı ile arz olu
nur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Mehmet Nafiz Ergendi 

BAŞKAN — Teklifin, diğer işlere takdimen 
•görüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kalbul edenler.. .Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilikle 'görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almış bu
lunmaktadırlar. 

Teklifin müzakeresinde, Maliye Bakanını 
temsilen Gelirler Genel Müdürü (Sayın İsmail 
Ertan görevlendirilmiştir, yetki belgeleri vardır. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul (edilme
miştir. 

—̂  , 
(1) 270 S. Saydı oasmayazı tutanağın so

nuna eklidir. 

Teklifin tümü üzerinde Sayın Özer, buyuru
nuz efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Yaktin darlığı dolayısıyle çok kısa maruzat
ta bulunmak istiyorum. 

Madem ki 104 ncü madde üzerinde bir deği
şiklik yapılmaktadır; 104 ncü maddenin ikinci 
fıkrasıyle aynı kanunun 31 nci maddesinin son 
fıkrası çelişki halinde bulunmaktadır: Mümkün
se Komisyon bu teklifi geri alsın ve bu iki mad
de arasındaki çelişkiyi de gidermek suretiyle 
yeni bir metin hazırlanacak -olan metinde, ilâ
vesi istenilen fıkralar da yine yer alsın. 

Kısaca arz edeyim: 193 sayılı Kanunun 
31 nci maddesinin son fıkrasıyle, 104 ncü mad
desinin ikinci fıkrası çelişki halindedir. Kanun
da, gelirin aslı üzerinden Gelir Yergisi hesaplan
dıktan sonra bu vergiden en az geçim indirimi 
miktarının tutarına karşılık verginin çıkarılma
sı, yani vergiden verginin çıkarılması esas alın
mıştır. Halen uygulama, bu esasa, yani 31 nci 
maddeye göre yapılmaktadır. Doğrusu bu ol
duğu halde, 104 ncü maddenin ikinci fıkrası, ge
lirin aslından, en az geçim indirimine ait vergi
nin çıkarılması suretiyle 'geri kalan miktardan 
yergi alınmasını âmir bulunmaktadır. Böyle 
olunca, en <az geçim indirim tutarı son derecede 
azalmış olacaktır. Bundan da mükellef çok 
mağduriyete uğrayacaktır. Ayrıca, Maliye Ba
kanlığı, isterse 31 nci maddeyi, isterse 104 ncü 
maddenin ikinci fıkrasını uygulamakta serbest 
olacaktır. Bu durum tatlbikatta istikrarsızlık 
ve keyfilik doğuracaktır. Bunun için, 104 ncü 
maddenin ikinci fıkrasının yürürlükten kaldırıl
ması zaruridir. 

Örnek olarak arz edeyim: Yergiye tabi ge
liri 2 400 lira olan bir bekâr için 31 nci madde 
uygulanırsa, Gelir Yergisi 60 lira olduğu halde, 
104 ncü madde uygulanırsa 220 lira olacaktır. 

Sayın senatörler, 31 nci maddede «Yıllık 
gelir tutarından en az geçim indirimi tutarı çı
karıldıktan sonra vergi alınacaktır.» deniliyor. 
Halbuki, 104 ncü maddenin ikinci fıkrası öyle 
elemiyor; «Yıllık gelir miktarının tutarından ıen 
az geçim indirimi tutarının karşılığı olan vergi 
indirilir» diyor. Yani, birinde verginin vergisi 
indiriliyor, diğerinde doğrudan doğruya top
lamı üzerinden tutar indiriliyor. Aradaki bu 
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fark çok büyük yanlışlıklara seıbebolmaktadır; 
mağduriyeti mucibolacaktır. 

Komisyondan istirhamım, 31 nei maddeyle 
104 ncü maddeyi karşılaştırsınlar; 104 neü mad
de daha esaslı bir şekilde huzurunuza gelsin. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye ? 

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

1 nci maddeyi okutuyorum. 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 neü 
maddesinin sonuna iki fıkra eklenmesi hakkında 

kanun teklifi 
Madde 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Ka

nununun 104 ncü maddesinin sonuna aşağıdaki 
iki fıkra eklenmiştir : 

«Kanunlarına ve bunlara dayanılarak çıka
rılan tüzük, kararname ve yönetmeliklere uy
gun bulunmak kaydıyle, fazla çalışına karşılığı 
yapılan ödemeler muhtelif ücret ödemesi sayı
lır.» 

«Muhtelif ücret ödemelerinde uygulanacak 
Gelir Vergisi nispeti % 25'ten aşağı olamaz. 
İstihkak sahipleri, bu ödemelerin asıl ücretle
riyle birleştirilerek vergilendirilmesini isteye
bilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Sayın Artukmaç sorunuz olacak, bu
yurun. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Şimdi 
% 25"ten aşağı olamaz dendiğine göre, ,c/c 25'ten 
yukarı bir had konabilecek mi? Buna Maliye 
Bakanlığı yetkili midir? 

İkincisi, buradaki metinde tırnaklar var. 
Başka bir zat tarafından hazırlanmış, buraya 
monte edilmiş ve komisyonca aynen kabul edil
miştir. Bu kanun metninde tırnaklara lüzum al
maması gerekir, bu konuda ne düşünüyorlar? 

BAŞKAN —Hükümet? 

MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL 
MÜDÜRÜ İSMAİL ERIAN — Eğer gelir yük
sek i&e, % 25 aşabilecektir. 

BAŞKAN — İkincisi fıkraları gösterdiği 
için, ilâve edilen fıkraları ayırmak için tırnak
ları koymuşlar. 

Başka söz isteyen sayın üye? Yok. Maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihini iz
leyen ayın başında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. Teklifin tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye? Yok. Teklifin tümünü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler.. .Kabul edilmiştir. Teklif açık oya sunula
caktır. 

3. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü Kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun
da bâzı değişiklikler yapılmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Bayındır
lık, Ulaştırma ve İmar - İskân, Anayasa ve Ada
let ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3'er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (M. Meclisi : 1/800; C. Senatosu : 1/200) 
(S, Sayısı : 264) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir var, takdim ediyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan 5539 sayılı Karayolları Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ve görevleri hakkında bâzı 

j değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı, 
Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Gö
revleri hakkındaki Kanunun 22 yıllık tatbikatı 
sonunda ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi, 
oto ve il yollarının yapım, bakım, onarım .görev
lerinin ve Karayolları Genel Müdürlüğünün görev
leri arasına alınması için kuruluş kanununda 
değişiklik yapılması zorunlu hale gelmiş ve bu 
tasarının hazırlanması yoluna gidilmiştir. 

Günün icaplarına uyulmak maksadıyle ve 
özellikle yapılan Boğaz Köprüsü ve otoyolların 
ikmal edilmek üzere bulunması nedeniyle geti
rilmiştir. 

(1) 264 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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Bundan dolayı mezkûr tasarının gündemde 
mevcut bütün işlere takdimen öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Nurettin Ok 
Bayındırlık Bakanı 

BAŞKAN — Tasarının diğer işlere takdimen 
görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
ec'enler.. .Etmeyenler... Kabul edilmiştir. İvedi
likle görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet ve komisyon lütfen yerlerini al
sınlar. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler.. .Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü kuru
luş ve görevleri hakkındaki Kanunda bâzı de

ğişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı 
Madde 1. — 5539 sayılı Kanunun 2, 3, 4, 9, 

15, 19, 20 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün görevleri şunlardır : 

A) Bu kanunda tarif olunan otoyol, Dev
let ve il yolları ağına giren yol güzergâhlarını 
ve bunların değişikliklerini hazırlayıp, imar 
mevzuatı kapsamına giren yerlerde İmar ATC 
İskân Bakanlığının onayına sunmak, imar mev
zuatı kapsamı dışında kalan yerlerde doğrudan 
doğruya tayin ve tespit etmek, hazırlayacağı 
programlar uyarınca yol ve köprüleri inşa ve 
ıslah etmek, onarmak ve emniyetle kullanılma
larını sağlayacak şekilde sürekli bakım altında 
(bulundurmak ve bu konularda gerekli eğitim 
yapmak, 

B) Bütün yol ağalarının inşası, onarımı, 
bakımı ve diğer hususlar hakkında teknik esas
larla vasıf ve şartları tespit etmek, 

C) Yolların kullanılmasına, teknik emni
yet ve korunmasına ait esas ve kaideleri tespit 
etmek, yürütmek ve uygun göreceği yol işaret
lerini tesis etmek, 

D) Bu maddede sayılan işler için lüzumlu 
harita, etüt ve proje işlerini yapmak ve yap
tırtmak, 

E) Genel Müdürlüğün çalışmalarına ait 
bilgileri toplamak, basmak, yayınlamak, 

F) Yolların yapım, ıslah, onarım ve bakı
mına; emniyetle işlemesine gerekli garaj ve 
atelyeleri, makine ve malzeme ambarları ile de
polarını, servis ve akaryakıt tesislerini, labora
tuarları, deneme istasyonlarını, tarihî yol ağla
rına ait köprü ve diğer bütün yan tesisleri, yol 
boyu inkişafı ve ağaçlandırılması için lüzumlu 
fidanlıkları, dinlenme yerlerini, bakım ve trafik 
emniyetini sağlayacak bina ve lojmanları, verici 
telsiz istasyonları ile gerekli muhabere şebeke
lerini, Genel Müdürlüğün görevlerinin daha ve
rimli şekilde yönetimine yarayacak diğer her 
türlü sosyal tesisleri, hazırlayacağı ve hazırla
tacağı plân ve projelerine göre yapmak, yap
tırmak, onarmak, donatmak, işletmek, kirala
mak ve bakımlarını sağlamak, 

G) Bu maddede belirtilen görevlerin yapı
labilmesi için lüzumlu her türlü âlet, edevat, 
taşıt ve makineler ile donatımlarını, bunların 
işletilmesi ve onarılması için gerekli bütün 
malzemeyi seçmek, sağlamak, gerekenleri imal 
etmek veya ettirmek, depo etmek, onarmak ge
rekli ambar, atelye ve tesisleri donatmak ve 
işletmek, 

H) Genel Müdürlüğün görevleri içinde bu
lunan işlerin yapılması, trafik akımının emni
yetle ve kolaylıkla sağlanması için gerekli (ara
zi dahil) her türlü binalı ve binasız taşınmaz 
malları kamulaştırmak, satınalmak, kiralamak, 
kanunlarına göre geçici olarak işgal etmek, 

İ) Otoyol, Devlet ve il yolları ile ilgili di
ğer kanunların tahmil ettiği işleri yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye! Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunda yazılı işler Genel 
Müdür tarafından, yürütülür. Genel Müdür bu 
işler: yetki ve sorumluluklariyle birlikte kıs
men veya tamamen Genel Müdür yardımcılarına, 
Daire Başkanlarına, Genel Müdürlüğe bağlı 
müstakil ünite âmirlerine, Bölge Müdürlerine 
ve bunların yardımcılarına yaptırabilir. 

Ancak bu husus Genel Müdürün sorumlulu
ğunu ortadan kaldırmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye1? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 
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Madde 4. — Karayolları Genel Müdürlüğü; 
Genel Müdürün idaresi altında üç Genel Müdür 
Yardımcısı ve beş Müşavir ile, 

Merkezde : 
Otoyolları Dairesi Başkanlığı, 
Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığı, 
Yapım Dairesi Başkanlığı, 
Bakım Dairesi Başkanlığı, 
Köprüler Dairesi Başkanlığı, 
Makina ve İkmâl Dairesi Başkanlığı, 
Plân ve Proje Dairesi Başkanlığı, 
İdarî İşler Dairesi Başkanlığı, 
Personel Dairesi Başkanlığı, 
Denetim Kurulu Başkanlığı, 
Hukuk Müşavirliği, 
Savunma 'Sekreterliği, 
Organizasyon ve Metot Müdürlüğü, 
Saymanlık Müdürlüğünden, 
Taşrada : 
Bölge müdürlükleri, otoyollar müdürlük

leri ile makine ve ikmal grup şefliklerinden, 
Teşekkül eder. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 ncu maddeyi okutuyorum. 

Madde 9. — Genel Müdürün teklifi üzerine, 
Karayolları Genel Müdürlüğünün merkez ve taş
ra kuruluşlarını, hizmetin gerektirdiği şekilde 
düzenlemeye ve taşra kuruluşlarının yerlerini 
ve sınırlarını tespit etmeye Bayındırlık Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üyelYok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul .edilmiştir. 

15 nci maddeyi okutuyorum. 

IV. - YOL AĞLARI 
Madde 15. — Karayolları Genel Müdürlüğü

ne ait yollar 3 sınıfa ayrılmıştır : 
A) Otoyollar, 
B) Devlet yolları, 
C) İl yolları, 
A) Otoyollar : Üzerinde erişme kontrolü

nün uygulandığı Devlet yollarıdır. 
Genel olarak otoyollar ücretlidir. Bunlardan 

alınacak ücretin tespiti ve zarurî hallerde üc
retsiz olması uygun .görülen kesimlerinin tayini 

Karayolları Genel Müdürünün teklifi üzerine 
Bayındırlık Bakanına aittir. 

B) Devlet yolları : Önemli bölge ve il 
merkezlerini deniz, hava ve demiryolu istasyon, 
iskele, liman ve alanlarını birbirine bağlayan 
birinci derecede anayollardır. 

C) İl yolları : Bir il sınırı içinde ikinci de
rece önemi haiz olan ve şehir, kasaba, ilçe ve 
bucak gibi bellibaşlı merkezleri birbirlerine ve 
il merkezine ve komşu illerdeki yakın ilçe mer
kezlerine, Devlet yollarına, demiryolu istasyon
larına, limanlara, hava alanlarına ve kamu ihti
yacının gerektirdiği diğer yerlere bağlayan yol
lardır. 

Bu üç sınıfa ait yol ağlan kamu yararı, Millî 
Savunma ihtiyaçları ve bu ağların 'gelişmesine 
tesir eden ekonomik âmiller gözönünde tutulmak 
suretiyle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafın
dan tespit ve Bayındırlık Bakanlığı Yüksek Fen 
Kurulunca incelendikten sonra, Bayındırlık Ba
kanının onayı halinde uygulanır. Düzeltmeler, 
değiştirmeler ve eklemeler de aynı usule bağlı 
olarak yapılır. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum. 
V. - GELİRLER 

Madde 19. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün gelirleri şunlardır : 

1. Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar, 
2. Her türlü bağışlar ve diğer çeşitli gelirler, 
3. Faizler, 
4. Lüzumu kalmayan veya hurdalaşan yol 

makine ve at elyel eriyle eşyasının ve taşınmaz 
malların satışlarından elde .edilen gelirler, 

5. Müteahhitlere sözleşmeleri gereğince ve
rilecek malzeme, alât, edevat, depo, arazi ve 
sairenin kira bedelleri, 

6. Taahhütlerini kısmen veya tamamen ye
rine getirmeyen müteahhitlerden alınacak ge
cikme ve saire tazminatı ve müteahhitlerin irat 
kaydolunan teminat akçeleri. 

7. Geçişi ücretli olan yol, köprü ve tünel
lerin ıher çeşit igelirleri, 

i8. Akaryakıtlardan alman gümrük resim
leri. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye ? Yok. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

193 sayılı Kanuna oylarını kullanmayan sa
yın üye var mı efendim? Yok. Oylama işlemi 
bitmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 20. — 19 ncıı maddenin 7 numaralı 

bendinde yazılı gelirler, aynı mahiyetteki yol, 
köprü ve tünellerin yapım, bakım, onarım ve 
işletmesinde kullanılmak üzere bir taraftan 
Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesinde açıla
cak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan da büt
çe cetvellerinin ilgili projelerine Maliye Ba
kanlığınca ödenek kaydolunur. Bu ödenekten 
yılı içinde sarf edilmeyen kısmı ertesi yıla, yu
karıdaki esaslar dairesinde, devre 
nek kavdolunur. 

ıı gelir ve öde-

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5589 sayılı Kanunun 2, 3, 4, 9, 15, 19 ve 
20 nci değişik maddelerinin müzakeresi yapıl
mış, oylanıp kabul edilmiştir. Bu müzakere ve 
kabul edilen, sözü geçen maddelerle birlikte 
1 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kaimi edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum, 
Madde 2. — 5539 sayılı Kanuna yeniden aşa

ğıdaki 3 ek madde eklenmiştir : 

Ek Madde 1. — Karayolları Genel Müdür
lüğü ; Devlet Daire ve kuruluşları ile kamu tü
zelkişileri, dernekler ve diğer kurum ve kuru-
Kr-Lar tarafından vâki olacak görevler ile ilgili 
hizmet taleplerini, kendi imkânları nispetinde, 
yapılacak anlaşmalar esasları dahilinde ve kar
şılıkları adı geçen kuruluşlarca veya dış yardım
lardan karşılanmak şartıyle yerine getirmeye, 
ayrıca bu kanunda belirtilen yol ağlarının emni
yeti bakımından yol giriş ve çıkışlarının düzen
lenmesini sağlayacak konaklama tesisleri ve 
akaryakıt satış istasyonları gibi çeşitli tesislerin 
yapılmasına dair ilgililerin taleplerini, yukarıda 
belirtilen esaslara uygun olarak karşılamaya 
yetkilidir. 

Bu suretle elde olunacak paranın gelir ve 
ödenek kaydı, bu işlerden önce de harcama ya
pabilme yetkisi, maddelerarası aktarma ve öde
nekten harcanmayan kısmının ertesi yıla devri

ne ait esaslar Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunlarında gösterilir. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 2'yi okutuyorum. 
Ek Madde 2. —• Karayolları Genel Müdür

lüğü; özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına 
ihtiyaç gösteren geçici işlerde, zarurî hallere 
münhasır olmak üzere, Bakanlar Kurulu ka-
rarıyle sözleşmeli yerli ve yabancı personel 
çalıştırabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 3'ü okutuyorum. 
Ek Madde o. — İl yolları ağına giren taşın

maz mallar, üzerindeki tesisler ile birlikte ilgili 
idareler tarafından Karayolları Genel Müdür
lüğüne parasız olarak devir ve temlik olunur. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Müzakere ve kabul olunan Ek 1, 2 ve 8 ncü 
maddelerle birlikte 2 nci maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — 5589 sayılı Kanunun 5, 6, 7, 14, 

1G, 17, 18, 24 ve 25 nci maddeleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

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

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa- i 
yııı üye? Yok. ' 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye ? Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza >arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarı gelecek birleşimde açık oylarınıza 
arz edilecektir. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü 
maddesinin sonuna iki fıkra eklenmesi hakkın
daki kanun teklifi gerekli oyu sağlayamamış
tır, gelecek Birleşimde açık oya sunulacaktır. 

30 . 5 . 1973 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanıma Saati : İ9,00 

V. - SOKULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Denizli İli, Çal - Baklan, 
Çivril - Işıklı ve Acıpayam ovalarının sulanma
sına dair soru önergesi ve Enerji veTabiî Kay
naklar Bakanı Kemal Demir'in yazılı cevabı 
(7/123) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasını saygiyle rica ederim. 

Denizli Senatörü 
Hüseyin Atmaca 

1. Haşhaş ekiminin yasaklanması, Denizli, 
Çal, Çivril, Acıpayam ilçesi köylülerinin büyük 
zararına olmuştur. Sulama imkânı olmadığı için, 
bu ilçelerin eskiden haşhaş ekilen tarlalarında 
başka ürün yetiştirmek mümkün değildir. Köy
lülerin bu zararının telâfisi için söz konusu ilçe 
ovalarının sulanması şarttır. Çal - Baklan, Çiv
ril - Işıklı ve Acıpayam ovalarının sulanması ne 
zaman yapılacaktır. 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 112-434-354/23497 

22 . 5 . 1973 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Deniz
li Üyesi Hüseyin Atmaca'nm yazılı 
(sözlü) soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : a) Genel Sekreterlik Kanunlar Md. 
12 . 9 .. 1972 gün ve 15450-759-6/17 sayılı 
yazınız. 

b) Genel Sekreterlik Kanunlar Md. lüğü 
10 . 5 . 1973 gün ve 1545-795-7/123 sayılı 
yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin 
Atmaca'nm, Denizli İli, Çal - Baklan, Çiv
ril - Işıklı ve Acıpayam ovalarının sulanmasına 
dair sözlü soru önergesi, ilgi (b) de kayıtlı ya
zınızda belirtildiği gibi, soru sahibinin 8.5.1973 
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günlü önergesi ile yazılı soruya çevrilmesi üze
rine Bakanlığımızca hazırlanan cevap ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Kemal Demir 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Sayın Hü
seyin Atmaca'nın «Denizli ili, Çal - Baklan, 
Çivril - Işıklı ve Acıpayam ovalarının sulunma-
sı» na mütedair (sözlü) yazılı soru önergesi 

cevabıdır 
Soru : 

Haşhaş ekiminin vasa: d anması, Denizli, Çal, 
Çivril, Acıpayam ilçesi köylerinin büyük zararı
na olmuştur. Sulama imkânı olmadığı için, bu 
ilçelerin eskiden haşhaş ekilen tarlalarında baş
ka ürün yetiştirmek mümkün değildir. Köylüle-

29 . 5 . 1973 0 : 1 

rin bu zararının telâfisi için söz konusu ilçe 
ovalarının sulanması şarttır. Çal - Baklan, Çiv
ril - Işıklı ve Acıpayam ovalarının sulanması ne 
zaman yapılacaktır? 

Cevap : 
Sulanması talebödilen ovalar «Geliştirilecek 

Haşhaş İkame Bölgesi» olarak tespit edilen sa
hada bulunmaktadır. 

Geliştirilecek Haşhaş İkame Bölgesinde top
rak ve su kaynaklarının geliştirilmesi konusun
da Devlet Su İşleri ve Topraksu Teşkilâtları ta
rafından inşa edilmiş, inşa halinde olan ve in
şaatı düşünülen tesislere ait rapor düzenlenerek 
Haşhaş İkame Bölgesi Koordinasyon Kurulu 
Başkalığına intikal ettirilmiştir. 

Bu itibarla, soruda adı geçen ovaların sulan
masının ne zaman gerçekleştirilebileceği hususu, 
Haşhaş İkame Bölgesi Koordinasyon Kurulunca 
verilecek olan bu konudaki yatırımların finans
man kararma bağlı bulunmaktadır. 
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193 (sayılı I M r Vergisi 'Kanununun 104 nicü toad leşinin sonuna Siki fıkra eklenmesi'hakkın'da kanun 
teCdlüfiin'e verdlan oylanaı [neticesi 

(Çoğunluk yoktur.) 

TABİÎ ÜYELER i 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
ismet inönü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Emanullah Çelebi 
Vettılbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

Üye sayısı • 185 
Oy verenler : 51 

Kabul edenler : 51 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : Ol 
Oya katılmayanlar : 131 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 
ismail Yetiş 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BlTLlS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayângil 

i Şeref Kayalar 
1 

i ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

| ESKİŞEHİR i 
I Ömer Ucuz al 

| GAZİANTEP 
\ Salih Tanyeri 

İSTANBUL 
1 Erdoğan Adalı 
| Şevket, Akyürek 
S Fikret Gündoğaıı 
jj Rifat Öztürkçine 

KARS 
1 Y. Ziya Ayrım 
1 , KAYSERİ 
[I Hüsnü Dikeçligil 
| MALATYA 
i Nurettin Akyurt 
| Hamdi Özer 
| MANİSA 
1 Oral Karaosmanoğlu 
i A. Orhan Süersan 

[Oya katıl ınty anlar] 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Kp^raağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Maeit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

J Turgut Cebe 
j Yiğit Köker 

—. 

§ Mansur Ulusoy 
i Mahmut Vural 
1 ANTALYA 
İ Mehmet Pırıltı 
r Akif Tekin (i. Â.) 

I ARTVİN 
l Fehmi Alpaslan ' 
1 AYDIN 

Ali Celâlettin Coşkun 
.• İskender Cenap Ege 

Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

182 — 

w. MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlıa 

ORDU 
Şevket Koksal 

| RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

i Refet Rendeei 
1 Fethi Tevetoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Faruk Gürler 
Mehmet İzmeu 
Bahriye Üç ok 

Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 
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ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket öaçetin 
Safa Yalçuk 

DENÎZLt 
Hüseyin Atmaca (i. Â.) 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa.., Gülcügil 

ÎÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. Y.) 

KARS 
Sırrı At alay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Âlkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özrnen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Feyzi Halıcı 
Fakih özlen 

Mehmet Varışlı 
KÜTAHYA 

A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Doğan Borutçuoğlu 
Ruhi Tun akan 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Uyas Karaöz ı 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl (B.) 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustaf a Tığlı 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 

Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 
Urfa 1 

Yekûn 3 

\>m<\ 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betiî 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan O rai 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu 

| Fethi Çelikbaş (B.) 
Hayri Dener 
özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim ' 
Vehap Güvenç 

; Saıbahaddin Özbek (B.) 
\ Tayfur Sökmen 
\ Nainı Talû (Başbakan) 

Halil Tunç 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
69 NOU BİRLEŞİM 

29 . 5 . 1973 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle

re seçim. 
2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 

Haımdi Özerin Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın, Türkiye Sınaî Kalkınma 
Bankası aracılığı ile yerilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü so.rusu (6/575) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'un, 12. Mart öncesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/2) 

4. —• Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Bıclcr'in, yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm, 30 Oeak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/10) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Be'ler'in Türk Hava Yollarına dair, Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/11) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Istanibul Üyesi 
Eifat Öztürkçine'nin, Türk sporunun durumu
na dair Gençlik ve Spor Bakanından sözlü so
rusu (6/19) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın, tarım ürünlerinin, fiyatlarına 
dair Başlbakandan sözlü sorusu. (6/18) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atm^aoa'nın, haşhaş ekiminin yasak

lanmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/20) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

î. — Yem kanunu tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Tarım, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve 
V]ân 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) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Haindi Özerin, demokratik Cumhuriyet düze
nini yok etmek "amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

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

3. — 'Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, ÎSosyal Sigortalar Kurumumun 
içinde bulunduğu duruma dair (Senato araştır
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 iSenatosu Bolu Üyesi Tur
gut Güleız'in, Anayasanın 78 mci ımaddesi muva
cehesinde Bıolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatıyle senatörlük sıfatının bağda
şıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi Ek
rem Özden'in önergesi ve bu hususta Başkan-

(Devamı arkada) 
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lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 J 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da- ! 
ğıtma tarihi : 18 . 7 . 1972) j 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyeisi j 
Ekrem Özden'in, ıson birkaç ay içinde, özellik- j 
le İstanbul'da vukubulan yangınlara dair j 
Senato araştırması isteyen önergesi (10/4) ! 

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

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman- ; 
lığının Aralık 1972 ve Ocak, Şubat 1973 ayları- | 
na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Sena- i 
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu î 
(5/9) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1973) i 

9. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi j 
Şevket Akyürek'in, çimento ihracı konusunda j 
Senato Araştırması isteyen önergesi (10/5) 

10. — Cumhuriyet Senatosu 'Giresun Üyesi s 
İhsan Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gün- j 
doğan'm, yurdumuzdaki enerji darlığının ne- i 
denleri ve çözüm yolları konusunda Senato j 
Araştırması isteyen önergeleri (10/6) ! 

ı^ i 

İKİ DEFA GORloLL^AiIK İŞLER j 
A - İKEvCİ < { . P L Ş M E - ± I H I L A C A K ! 

. s i ER | 
E - BİRİNCİ M »17 i ı ı l ı l ^PILACAE j 

t ; 

1. — 506 seu lı w s\ il c ^ , <alar Kan unu- ! 
nun bâzı madde 1 ı n i ğı\+ 7 esi ve bu ka- i 
nun a bir gerici i ide ı1 1 ı ı -* hakkında ka- < 
nun teldifinin M 1 t J x ' K n c kabul olunan | 
metni ve Cunıhı ı 7 11 Seı a+o u Sosyal İşler ve j 
Bütçe ve Plân komisyonların elan 5'er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu j 
(M. Meclisi : 2/551; C. Senatosu : 2/50) (S. Sa
yısı : 259) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1973) (Bi
tiş tarihi : 2 . 8 . 1973) 

X 2. — 5539 sayılı Karayolları Genel Mü
dürlüğü Kuruluş ve görevleri hakkındaki ka- J 

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 Ko
misyon raporu (M. Meclisi: 1/800; C. Senato
su : 1/200) (S. Sayısı : 264) (Dağıtma tarihi : 
21 . 5 . 1973) (Bitiş tarihi : 5 . 7 . 1973) 

3. — Farukoğlu 1950 -doğumlu Mete Yat-
ınaz'ın özel affı hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince reddolunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/704; O. Senatosu 1/197) 
(S. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi : 22.5.1973) 

4. — Üste- fiilen taarruzdan hükümlü 1944 
doğumlu Mehmetoğlu Ayşe'den doğma Ali Mut
lu hakkımla 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) 

5. —• Mehmetoğlu 1933 doğumlu Abdülka-
dir Şener hakkında Özel Af kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa, ve Adalet Komisyo
nu raporu (M. Meclisi: 1/673; C. Senaatosu : 
î/167) (8. Sayısı : 267) (Dağıtma tarihi : 
22 . 5 . 1Ö73) 

6. — İsmailoğlu 1931 doğumlu İlhan Cum
hur Türker hakkında Özel Af kanunu tasarısı
nın Millet Meclisince k.ıbui olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 1/702; C. Sena
tosu : 1/16S) (S. Sayısı : 268) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 5 . İD73) 

7. — 193 sayılı Gelir Yergisi Kanununun 
104 ncü maddesinin sonuna iki fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ma
lî ve İktisadî İşler ve Bütçe ve Plân komisyon
larından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 2/745; C. 
Senatosu : 2/52) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 5 .1973) 

...>.. >o< ....... 



Toplantı : 12 £|f% / 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 2 © 4 

5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân, Anayasa 
ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3'er üye alınmak 

suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 1 
C. Senatosu : 1 

(Nfot : M. Meclisi S. Sayısı : 872) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 10 . 5 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7540 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Mecisinin 9 . 5 . 1973 tarihli 106 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen, 5539 sayılı Karayolları Gensl Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkın
daki Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuş
tur. 

Saygılarımla. 

Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 13 . 3 . 1973 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 30. 4; 3, 7, 9, 5, 1973 tarihli 101, 103, 104 ve 106 ncı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 872) 

Geçici Komisyon rapora 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 16 • 5 . 1973 
Esas No. : 1/200 

Karar No. : 2 
S. No. : 4 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 9 . 5 . 1978 tarihli 106 neı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
aeık oyla kabul edilen , «5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkın
daki Kanunda bâzı değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı» komisyonumuzun 15 . 5 . 1973 
tarihli Birleşiminde Bayındırlık Bakanının da iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 
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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 Genel Kurulda .görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar 

verildi. 

Başkan 
Bolu 

T. Gülez 

Üye 
Af yun 

K. Karaağaçlıoğlu 

E. 

Üye 
Hatay 
Bahadırlı 

Sözcü 
Erzurum 

S. Hatunoğlu 

Üye 
Manisa 

2>. Barutçuoğlu 

Üye 
Mardin 

A. Bay ar 

Kâtip 
Hatay 

M. Deliveli 

Üye 
Tokat 

A. Altuntaş 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 264) 





MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

5539 sayılı Karayolları Gene! Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunda bazı değişiklikler 
yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5539 sayılı Kanunun 2, 3, 4, 9,, 15, 19, 20 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğünü n görevleri şunlardır : 
A) Bu kanunda tarif olunan otoyol, Devle t ve il yolları ağına giren yol güzergâhlarını 

ve bunların değişikliklerini hazırlayıp, imar mevzuatı kapsamına giren yerlerde İmar ve İskân 
Bakanlığının onayına sunmak, imar mevzuatı k apsamı dışında kalan yerlerde doğrudan doğ
ruya tayin ve tespit etmek, hazırlayacağı programlar uyarınca yol ve köprüleri inşa ve ıslah 
etmek, onarmak ve emniyetle kullanılmalarını s ağlayacak şekilde sürekli bakım altında bu
lundurmak ve bu konularda gerekli eğiltim yapmak, 

B) Bütün yol ağlarının inşası, onananı, bakımı ve diğer hususlar hakkında teknik esaslarla 
vasıf ve şartları tespit etmek, 

C) Yolların kullanılmasına, teknik emniye t ve ve korunmasına1 ait esas ve kaideleri tespit 
etmek, yürütmek ve uygun göreceği yol işaretlerini tesis etmek, 

D) Bu maddede sayılan işler için lüzumlu harita, etüt ve proje işlerini yapmak ve yap
tırmak, 

E) Genel Müdürlüğün çalışmalarına ait bil giler] toplamak, basmak, yayınlamak, 
F) Yolların yapım, ıslah, onarım ve bakımına, emniyetle işlemesine gerekli garaj ve atel-

yeleri, makine ve malzeme ambarları ile depo larmı, servis ve akaryakıt tesislerini, laboratuar. 
lan, deneme istasyonlarını, tarihî yol ağların a ait köprü ve diğer bütün yan tesisleri, yol boyu 
inkişafı ve ağaçlandırılması için lüzumlu fidanlıkları, dinlenme yerlerini, bakım ve trafik em
niyetini sağlayacak bina ve lojmanları, verici telsiz istasyonları ile gerekli muhabere şebeke
lerini, Genel Müdürlüğün görevlerinin daha ve rimli şekilde yönetimine yarayacak diğer her 
türlü sosyal tesisleri, hasırlayacağı ve hazırlatacağı plân ve projelerine göre yapmak, yaptır
mak, onarmak, donatmak, işletmek, kiralam ak ve bakımlarını sağlamak, 

G) Bu maddede belirtilen görevlerin yapılabilmesi için lüzumlu her türlü alât, edavat, 
taşıt .ve makineler ile donatımlarını, bunlar n isletilmesi ve onarılması için gerekli bütün 
malzemeyi seçmek, sağlamak, gerekenleri imal etmek veya ettirmek, depo etmek, onarmak, ge
rekli ambar, atelye ve tesisleri donatmak ve işletmek, 

E) Genel Müdürlüğün görevleri içinde bulunan işlerin yapılması, trafik akımının emni
yetle ve kolaylıkla sağlanması için gerekli (arazi dahil) her türlü binali ve biansız taşınmaz 
mallan kamulaştırmak, satı'nalmak, kiralamak, kanunlarına göre geçici olarak işgal eıtnuek, 

1) Otoyol, Devlet ve il yolları ile ilgili diğer kanunlamı tahmil ettiği işleri yapmak. 
Madde 3. — Bu kanımda yazılı isler Genel Müdür tarafından yürütülür. Genel Müdür bu 

işleri yetki ve sorumluluklarıyle birlikte kısmen veya tamamen Genel Müdür yardımcılarına, 
Daire Başkanlarına, Genel Müdürlüğe bağlı müstakil ünite âmirlerine, Bölge Müdürlerine ve 
bunlann yardımcılarına yaptırabilir. 

Ancak bu husus Genel Müdürün sorumluluğu nu ortadan kaldırmaz. 
Madde 4. — Karayollan Genel Müdürlüğü; Genel Müdürün idaresi altında üç Genel Müdür 

Yardımcısı ve beş Müşavir ile, 
Merkezde : 
Otoyolları Dairesi Başkanlığı, 
Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığı, 
Yapım Dairesi Başkanlığı, 
Bakım Dairesi Başkanlığı, 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 2(14) 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

5539 saydı Karayolları Genci Müdürlüğü kuru
luş ve görevleri hakkındaki Kanunda bâzı deği

şiklikler -yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 1 nci madde aynen kabul iedilmıiştir. 

Cumhuriyet Senatosu ('S. Sayısı : 264) 



_ 6 — 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Köprüler Dairesi Başkanlığı, 
Makine ve İkmâl Dairesi Başkanlığı, 
Plân ve Proje Dairesi Başkanlığı, 
İdarî işler Dairesi Başkanlığı, 
Personel Dairesi Başkanlığı, 
Denetim Kurulu Başkanlığı, 
Hukuk Müşavirliği, 
Savunma Sekreterliği, 
Organizasyon ve Metot Müdürlüğü, 
Saymanlık Müdürlüğünden, 
Taşrada : 
Bölge müdürlükleri, otoyollor müdürlükleri il e makine ve ikmal grup şefliklerinden, 
Teşekkül eder. 
Madde 9. — Genel Müdürün teklifi üzerine, K arayolları Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra 

kuruluşlarını, 'hizmetin gerektirdiği şekilde düzenlemeye ve taşra kuruluşlarının yerlerini ve 
sınırlarını tespit etmeye Bayındırlık Bakanı yetkilidir. 

IV - YOL AĞLARI 

Madde 15. s— Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yollar 3 [sınıfa ayrılmıştır: 
A) Otoyollar, 
B) Devlet yolları, 
C) il yolları, 
A) Otoyolar : (Üzerinde erişme kontrolünün uygulandığı Devlet yollarıdır. 
Gsnel olarak otoyollar ücretlidir. Bunlardan alınacak ücreıtiin tespiti 've zarurî hallerde ücret

siz elması luygun görülen Ikesimleriniin tayini Karayolları Genel Müdürünün tteklifi üzerine Bayın
dırlık Bakanına aittir, 

B) Devlet yolları : önemli Ibölge >v*e il anerkezlsrûni ideniz, faava ve demiryolu istasyon, âiskele, 
liman Ve falanlarım birbirine (bağlayan fbirinci' derecede anayollardır. 

C) il yollan : iBir fil Isınırı içinde ikinci derece önemi ihaaz olan ve şehir, kasaba, lillçe Ve 'bu
cak giibi ibellibaşlı merkezleri birbirlerine ve il merkezine ve ikomşu dilerdeki yakm pçe merkezle
rine, Devlet yollarına, demiryolu istasyonlarına, limanlara, hava alanlarına ve (kamu (İhtiyacının 
gerektirdiği diğer 'yerlere ib ağlayan 'yollardır. 

Bu üç [sınıfa tait iyol ağlan kamu yararı, (Millî Savunma ihtiyaçları ve bu ağların gelişmesi
ne ıtesir 13dan 'ekonomik (âmiller ıgözönünde tutulmak suretiyle Karayolları ıGenel (Müdürlüğü (tara
fından [tespit ve Bayındırlık Bakanlığı Yüksek Fen Kurulunca ılncelendikten isonra, Bayındırlık 
Bakanının lonayı (halinde .uygulanır. Düzeltmeler, değiştirmeler ve «Memeler de (aynı usule bağlı 
olarak yapılır. 

V - GELİRLER 

Madde 19. — Karayolları Gm&l {Müdürlüğünün gelirleri şunlardır : 
1. Devlet bütçesinden /yapılacak yardımlar, 
2. Her türlü [bağışlar ve ıdiğer -çeşitli gelirler, 
3. FaMer, 
4. Lüzumu kalmayan veya hurdalaşan yol makine fce atelyeleriyle 'eşyasının ye taşınmaz 

malların satışlarından ©İde edilen gelirler, 
5. Müteahhitlere 'sözleşmeleri ger eğince verilecek malzeme, alât, ledevat, depo, arazi Ve daire

nin kira bedelleri, 

Cumhuriyet Senatosu (!S. Sayısı : 264) 
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(Geçici Konıiayönuin kaıbul ettiği linetim) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

6. Taahhütlerimi kısmen veya tainıamen yerine getirmeyen müteahhitlerden lalınacak gecikme 
ve isaiire tazminatı ve müteahhitlerim iirad kaydolunan teminat akçeleri, 

7. Geçişi ücretli olan (yol, köprü ve tünellerin her çeşit gelirleri, 
8. Akaryakıtlardan alınan gümrük (resimleri. 
Madde 20. — 19 mcu maddenin 7 numaralı ban&iaıde yazılı (gelMer, (aynı mahiyetteki yol, 

köprü ve tünellerin yapım, fbaktm, onarım ve üslenmesinde kullanılmak üzere !bir taraftan Kara
yolları ıGenel (Müdürlüğü Bütçesinde (açılacak özel bir .tertibe fgelir, diğer taraftan ıda (bütçe cetvel
lerindin dikili projelerine Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. IBu ödenekten yılı içinde tsarf 
edilmeyen kısmı le-rfceei yıla, yukarıdaki esaslar dairesinde, devren /gelir ve »denek kaydolunur. 

MADDE 2. — 5539 isayılı Kanuna (yeniden aşağıd^MSıeklınaddreieMennııiştdr : 

EK IMADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü; Devlet Daire ve .kuruluşları ile kamu tüzel
kişileri, dernekler İve !&iğer kurum Ve kuruluşlar tarafından vâki (olacak görevler ile ilgili hizmet 
taleplerini, kendi imkânları nisbetünde, yapılacak anlaşmalar esaslar! dahilinde Ve karşılıkları 
adı geçen kuruluşlarca veya Idış yardımlardan karşılanmak işartıyle yerine getirmeye, ayrıca ("bu 
kanunda (belirtilen jyol ağlarının lemniyeti bakımından yol giriş ve çıkışlarının düzenlenmesini 
sağlayacak konaklama tesisleri ve akaryakıt satış istasyonları IgCbi çeşitli tesislerin Jy&pilmaisHia 
dair ilgililerin taleplerini, yukarıda belirtilen esaslara uygun lolarak karşılamaya yetkildiir. 

Bu (suretle lelde 'olunacak paranın g'eîHr ve födînek kaydı, 'bu işlerden önce İde harcama yapabil
me yetkisi, maddeler arası (aktarma ve (ödenekken harcanmayan kısmının ertesi yıla devrine ait 
esaslar Karayolları 'Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunlarında gösterilir. 

EK İMADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü; özel (bir (meslek bilgisine ve İhtisasına Slhti-
yaç gösteren geçici İşlerde, zarurî hallere munhaıır olmak üzere, Bakanlar Kurulu kararlyle söz
leşmeli yerli ve yabancı personel çalıştırabilir. 

EK MADDE 3. — İl yolları ağma giren taşınmaz »mallar, üzerindeki tesisler ile birlikte iügili 
idareler tarafından Karayolları Genel 'Müdürüüğüne parasız olarak devir ve temlik olunur. 

MADDE 3. — 5539 sayılı Kanunun :5, 6, 7, 14, 16, 17, 18, 24 ve 25 nci maddeleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — Bu ıkanun yaylını tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senat osu (S. Sayısı : 264) 
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MADDE 2. — Millet Meclisince Ikabui (edilen 2 nci madde aynen kabul (edilmiştir. 

EK MADDE 1. — Millet Meclsince kabul edilen 1 nci Ek maidde aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 2 nci Ek maidde aynen kabul d̂iüllmliştdir. 

EK MADDE 3. — Millet Meclsince kabul edilen 3 ncü Ek madde anyen kabul eldilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE* 4. — Millet Meclisince kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul 'edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul ©dilen 5 nci madde (aynen kabul edilmiştir. 

ı>m<i 
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Toplantı: 12 C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 270 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü maddesinin sonuna 
iki fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5'er üye alınmak suretiyle 

kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi : 2 / 7 4 5 ; 
C. Senatosu : 2 / 5 2 ) 

<Not : M. Meclisi S. Sayısı : 883) 

Millet Meclîsi 
Genel Sekreterliği 18 . 5 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 6695 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 17 . 5 . 1973 tarihli 111 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa
rı oyla reddedilen, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü maddesinin sonuna iki fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 18 . 10 . 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku-
rulun 17 . 5 . 1973 tarihli 111 nci Birleşiminde öncelik ve, ivedilikle görüşülerek red d olunmuştur. 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 883) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 23 . o . 1973 
Esas No. : 2/52 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 17 Mayıs 1973 tarihli 111 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek işarî oyla reddedilen, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü maddesinin sonuna iki fık
ra efelenmesi hakkında kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 18 Mayıs 1973 tarihli ve 6695 
sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Cumhuriyet Senatosunun 
22 Mayıs 1973 tarihli 67 nci Birleşiminde Malî ve İktisadî İşler ile Bütçe ve Plân komisyonların
dan beşer üyendin katılması suretiyle ikurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzun 23 Ma
yıs 1973 tarihli Birleşiminde teklif sahipleri adına İzmir Milletvekili Burhaıuettin Asutay ile Ma
liye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve mü
zakere olundu. 
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I - Teklif, Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü maddesinde değişiklik yapılarak, işçiler ile kamu 
personelinin fazla çalışma karşılığında aldıkları ücretlerin, muhtelif ücret ödemesi sayılmasını 
ve vergilendirmede ayrı mütalâa edilebilmesinin imikân dâhiline sokulabilmesini sağlayıcı istisnai 
bir hükmün getirilmeısini öngörmektedir. 

Gerekçesinde açıklandığı ve teklif sahiplerinden İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay tara
fından Komisyonumuzda bizzat ifade edildiği üzere, teklif, fazla çalışma ücretlerinin, hizımete 
esas ücret ile birleştirilerek vergilendirilmesi sonucunda ortaya çıkan adaletsizlikler!) giderebil
mek maksadı ile getirilmiş bulunulmaktadır. 

Maliye Bakanlığı temsilcisi1, teklifin, esas itibarı ile Gelir Vergisi Kanununun prensiplerine 
aykırı olduğunu ancak, fazla çalışima ücretlerinin ödenmesinde ortaya çıkan adaletsizliği gide
rici -ivedi bir tedbir- mahiyetinde telâkki edilmek suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından, Mil
let Meclisi Bütçe ve Plân Komisyonunca kabul edilen metin esas olmak üzere benimsendiğini açık
lamış ve uygulamada bir adaletsizliğin mevcut bulunduğunu fakat, teklifin gerekçesinde verilen 
rakamlara katılmadıklarını beyan ve ifade etmiştir. 

Geniş görüşmeler sonucunda Komisyonumuz, teklifi, fazla çalışma ücretlerinin ödenmesinde 
karşılaşılan, adaletsiz vergi yükü sorununa - ivedi bir tedbir - öngördüğü mülâhazası ile benimse
miştir. 

II - Teklifin maddelerinin müzakeresinde, Komisyonumuz, Maliye Bakanlığı temsilcisinin açık
ladığı Bakanlık görüşlerini de değerlendirerek Millet Meclisi Bütçe ve Plân Komisyonu metninin 
esas alınmasını kararlaştırmış ve Komisyonumuzda hazır bulunan teklif sahibi de Komisyonumuzun 
bu görüşünü benimsediğini beyan ve ifade etmiştir. 

Komisyonumuz metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri bu değerlendirme sonucunda tanzim ve tespit 
edilmiştir. 

III - Fazla çalışma ücretlerinin vergilendirilmesinde ortaya çıkan adaletsiz uygulamayı gide
rici - ivedi bir tedbir - telâkki edilerek Komisyonumuzca da benimsenen teklifin, bu - ivedi ted
bir - mahiyeti gözetilerek Genel Kuruldan öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde 
bulunulması da Komisyonumuzca karar altına alınmıştır. 

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

Başkan Sözcü Kâtip 
Edirne Cumhurbaşkanınca S. Ü. Sinop 

V. Er geneli Ö. Derbil Muhalifim 
Söz hakkım saklıdır. 

N. hıebeyli 

Tabiî Üye 
S. Gürsoytrak 

Cumhuriyet Senatosu ('S. Sayısı : 270) 

Afyon Karahısar Muğla 
K. Karaağaçlıoğlu İ. Karaöz 
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MİLLET MECLİSİNİN REDDETTİĞİ METİN 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü 
maddesinin sonuna iki fıkra eklenmesi hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 104 ncü maddesinin sonuna aşağıdaki 
iki fıkra eklenmiştir : 

Kanunlarına ve bunlara dayanılarak çıka
rılan tüzük, kararname ve yönetmeliklere uy
gun bulunmak kaydıyle, fazla çalışma karşılığı 
yapılan ödemeler muhtelif ücret ödemesi sayı
lır. 

Muhtelif ücret ödemelerinde uygulanacak 
Gelir Yergisi nispeti % 20'yi geçemez. İstihkak 
sahipleri, bu ödemelerin asıl ücretleriyle birleş
tirilerek vergilendirilmesini isteyebilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihini 
izleyen ayın başında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

193 sayılı Gelir Yergisi Kanununun 104 ncü 
maddesinin sonuna iki fıkra eklenmesi hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Yergisi Ka
nununun 104 ncü maddesinin sonuna aşağıdaki 
iki fıkra eklenmiştir : 

«Kanunlarına ve bunlara dayanılarak çıka
rılan tüzük, kararname ve yönetmeliklere uy
gun bulunmak kaydıyle, fazla çalışma karşılığı 
yapılan ödemeler muhtelif ücret ödemesi sayı
lır» 

«Muhtelif ücret ödemelerinde uygulanacak 
Gelir Yergisi nispeti % 25'ten aşağı olamaz. 
İstihkak sahipleri, bu ödemelerin asıl ücretle
riyle birleştirilerek vergilendirilmesini isteye
bilir.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihini 
izleyen ayın başında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu .(İS. Sayısı : 270) 




