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I. — GEÇEN 1 

Bingöl Milletvekili Mehmet Sıddık Aydar, 
Bingöl deprem bölgesinde yapılması kararlaştı
rılan prefabrik evler ve Bingöl'ün çeşitli sorun
ları konusunda gündem dışı bir demeçte bu
lundu. 

Yüksek Hâkimler Kuruluna ve Anayasa 
Mahkemesine üye seçimlerinin ertelenmesi ka
bul olundu. 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasında bir ortaklık yaratan anlaşmaya 
ekli «Geçici protokol» ün birinci maddesi 
uyarınca 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de 
imzalanmış olan katma protokol ve ekleri 
ile malî protokol, Avrupa Kömür ve Çelik Top
luluğu yetki alanına giren maddelerle ilgili 
anlaşma ve son senetin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının maddeleri 

Tasarılar 
1. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı (1/495) 
(Bütçe Kanma Komisyonuna) 

2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

Sayfa 
natosunca yapılan değişiklik hakkında 
Millet Meclisi Orman Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 2/22; C. Senatosu 2/294) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 108 e 1 nci ek; C. Se
natosu S. Sayısı : 1148) 231 

5. — Asa}7İşe müessir bâzı fiillerin ön
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu raporu (1/80) (S. Sayısı: 
123 ve 123 e 1 nci ek) 231:232 

6. — Noterlik kanunu tasarısı ve Ça
lışma, Adalet, Maliye ve Plân komisyon
larından seçilen 4 er üyeden kurulu 9 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (1/92) (S. 
Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 232 

ÖZETİ 

ka*bul olunarak tümü açık oya sunuldu ise 
de, oyların ayırımının birleşim sonunda belli 
olan sonuçlarına göre çoğunluğun sağlana
madığı, oylamanın tekrarlanacağı bildirildi. 

3829 sayılı Devlet Konservatuvarı hak
kında Kanuna bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı, öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul olundu. 

5 . 7 . 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 10,23 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ankara 

Fihret Turhangü Kemal Ataman 
Kâtip 

Tunceli 
Kenan Aral 

yapılması hakkında kanun tasarısı (1/4Î/3) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

3. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilk V3 
orta dereceli okullarda okutulacak ders kitap
ları hakkında kanun tasarısı (1/497) (Millî 
Eğitim ve Plân Komisyonuna) 

>r<aa*—<••• 

II - GELEN KAĞITLAR 
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Teklif 

1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanunu
nun 74 ncü maddesinin yeniden düzenlenme
sine dair kanun teklifi (2/540) (Adalat, 
Anayasa ve Plân komiyonlarına) 

Raporlar 

1. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1969 malî yılı Kesinhe-
sabı hakkında Meclis Hesaplarını inceleme Ko
misyonu raporları (5/14) (S Sayısı : 374) (Da
ğıtma tarihi : 3 . 7 . 1971) (GÜNDEME) 

2. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair Kanun haklımda 
'Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile içişleri Komis
yonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 375) 

3. — özel Yüksek Okul öğrencilerinin öğre
nimlerine devam edebilmeleri için açılacak res
mî yüksek okullar hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/483) (S. Sayısı : 376) 

C. Senatosunda gelen işler 

4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici mad
deler eklenmesine ve bu kanun ile diğer ka
nunların bâzı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonla
rından '5 er üye alınmak suretiyle kurulan Ge
çici. Komisyon raporu (M, Meclisi : 1/438; 
C. Senatosu : 1/1217) (Plân Komisyonuna) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 
KÂTtPLER : Orhan Daut (Manisa), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — 125 nci Birleşimi açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunarak yoklama yapıla
caktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
IV — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, çalışma
lara başlıyoruz efendim. 

1. — Genel muhasebe kanunu tasarısının geri 
gönderilmesine dair Başbakanlık teskeresi (1/339, 
3/587) 

BAŞKAN — Başkanlığın bir tezkeresi var
dır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 5 . 1971 tarih ve 71 - 264/3860 sa

yı" ?. yazımız. 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve ilgideki 

yazımızla sunulan «Genel muhasebe kanunu ta
sarısı» mn geri gönderilmesine müsaade buyu-
rulmasını rica ederim. 

Prof. Dr. Nihat Erem 
Başbakan 

BAŞKAN — Geriverilmiştir, efendim. 

2. — Bursa 31illetvekili Sadrettin Çanga ile 
Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Siyasi Par
tiler Kanununun 74 ncü maddesinin yeniden dü
zenlenmesine dair kanun teklifinin, havale olun
duğu komisyonlardan seçilecek beşer üyeden ku
rulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesi hakkın
daki önergesi (2/540, 4/183) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gelen kâğıtların 2/540 numara
sında kayıtlı bulunan «Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan ve 6 arkadaşının, Siyasi Par-
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kredi imkânı sağlanmasını temin etmek üzere 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye se
cimi (10/11) 

6. — Hazine topraklarının dağıtımı konusun
daki aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri ay
dınlatmak re alınması gerekli tedbirleri teshil 
etmek üzere kınalan Meclis Araştırına Komis
yonuna üye seçimi (10/18) 

BAŞKAN — Gündemimizdeki diğer önemli 
işler sebebiyle, seçimlere taallûk eden sunuşlar 
faslının ertelenmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Seçimlerle ilgili işler sonraya kalmıştır. 

,EN İŞLER 

tiler Kanununun 74 ncü maddesinin yeniden dü
zenlenmesine dair kanun teklifi» nin bir an ev
vel kanunlaşmasını teminen, havale edilmiş ol
duğu Adalet, Anayasa ve Plân komisyonlarm-
seçilecek beşer üyeden kurulu Geçici bir ko
misyonda görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Bursa Trabzon 
gadrettin Çanga Ahmet Ffener 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Gereği yapılacaktır, efendim. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi 
4. — Anayasa Mahkemesine üye seçimi. 
5. — Bağcılığımızın modern şekilde gelişti

rilmesini, verimin artırılmasını, çiftçiye geniş 

V — GÖRÜŞt 

1. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplu
luğu arasında bir ortaklık yaratan Anlaşmaya 
ekti «Geçici Protokol» ün birinci maddesi uya
rınca 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de imza
lanmış olan katma protokol ve ekleri ile mali 
protokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
yetki alanına giren maddelerle ilgili Anlaşma ve 
son sendin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı (1/406) (S. Sayısı : 331) 

BAŞKAN — Açık oylaması yapılacaktır. 
Her hangi bir itiraz vâki olmadığı takdirde, 
kupalar sıralar arasında dolaştırılacak ve son
ra kürsü önünde bekletilecektir. Sayın üyelerin 
oylarını kullanmalarını rica ederim. 

2. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkında kanun tasarısı ve Köy tşleri ve 
Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 19 
No. lu Geçici Komisyon raporu (1/310) (S. Sa
yısı : 311) (1) 

BAŞKAN — Tasarının görüşülmesine başlı
yoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet, lütfen 
yerlerini alsınlar. 

Tasarının tümü üzerinde söz almış olan sa
yın grup sözcüleri ile şahsı adına söz alan sayın 
üyelerin isimlerini okuyorum. 

(1) 311 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grapu adına Saym 
Kangal, Demokratik Parti Grupıı adına Sayın 
.Tfaki Üner. 

Şahısları adına, Sayın Âdil Turam, Bayın Ke
mal Çilesiz, Sajan Hilmi İşgüzar, Sayın Ahmet 
Güner, Sayın Salih Avgün, Sayın Ha^an Tos
yalı, Sayın Fahri Uğrasızoğlu, Saym Baha Mü-
derrisoğlu, Sayın Hüsamettin Başer, Sayın Sa
bahattin Savcı, Saym îlyas Kike, Sayın İsmet 
Balcı ve Saym Hüseyin Abbas söz. almışlardır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Trupu adına Sayın 
Kangal, buyurunuz efendim, 

C. H. P. GRUPU ADINA EKREM KAN
GAL (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; 

Köy İsleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki kanun tasarısının tümü üzerindo 
Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini, eleşti
rilerini ve dileklerini sunacağım, 

Saym milletvekilleri, önce Köy İşleri Bakan
lığının kuruluş, amaç ve prensiplerini, ka'baca 
da olsa, birkaç çizgi ile ortaya koymakta fayda 
vardır: 

Köy İşleri Bakanlığı, plânlı dönemin ortaya 
getirdiği bir kuruluştur. İlk plân, halkın kal
kınmaya yatkın bir davranış kazanmasiiii ve 
örgütlenmesini istemişti, toplum kalkınmasının 
metot ve kavramını öngörüyordu. Bu görüş 
çerçevesinde çalışmalara başlandı. Pilot bölge
lerde mütehassıslar saha çalışmalarını bitirdi
ler. Prensipler meydana çıktı. İki görüş ortaya 

— 204 — 
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atıldı. Birincisi, çalışmaları bir genel sekreter
lik seklinde yürütmek, ikincisi ise, bir bakanlı
ğın kurulmasıydı. İkinci görüş galip geldi ve 
bakanlığın kurulmasına karar verildi. Bakan
lığın anahizmet kolları için Türkiye şartlarında 
en uygun yol arandı ve neticede şu prensiplerde 
karar kılındı. 

1. Bakanlık; yeni kadrolar, yeni maaşlar 
ve yeni masraflarla meydana getirilmiyecek, 
geniş bir reorganizasyon çalışması yapılacak, 
mevcut idare köye daha yakın ve köyü daha ça
buk kalkındırmak için yeniden gözden geçirile
cekti. 

2. Memleketimizde millî seviyede plânlama 
teşkilâtı vardı. Keza, İmar ve İskân Bakanlığı 
da uygulayıcı olarak bölge plânlaması yapmak
taydı. Fakat köy seviyesinde mikro plân yapan 
her hanıgi bir idaremiz mevcut 'değiMi. Yatay 
plânsız, devletin ve halkın bütün gayreti heder 
olmaktaydı. Öyle ise bütün çabaları köye yö
neltmek gerekecekti. Bu plânın, bölge plânı ile 
sıkı ilişkisi olacak've bölge plânı yapılmış saha
larda köy seviyesinde plânlar, köy plânının 
doğrultusunda hazırlanacaktı. Bölge plânı ya
pılmamış sahalarda köy plânı bölge plânına ışık 
tutacaktı. 

3. Bu plânların gerçekleştirilmesi için alt
yapı hizmetleri bir elde, Köy İşleri Bakanlığın
da toplanacaktı. 

4. Diğer köy hizmetleri, Köy İşleri Ba
kanlığınca koordine edilecekti. 

5. Halkın, çok büyük imkânlar istiyen kal
kınmaya büyük ölçüde katılması ve bu amaçla 
örgütlenmesi gerekliydi. Bunu temin etmek için 
Köy İşleri Bakanlığı, toplum kalkınması metot 
ve kavramını Türkiye'de yürütecekti. 

6. Aslında köy sahalarındaki hizmetlerin 
bir kısmı mahallî idarelerin ve köy örgütleri
nin yürüteceği ve başaracağı işlerdi. Köy saha
ları ekonomik açıdan cılız kalınca, bütün vük 
merkeze doğru kaymış ve bunların başarılması 
da âdeta imkânsız olmuştu. Köyde ekonomik 
güç arttıkça, Köy İdleri Bakanlığı bası hizmet
leri köy idarelerine, mahallî idarelere ve köy 
örgütlerine intikal ettirecekti. 

Sayın milletvekilleri, 

Köy İsleri Bakanlığı kurulduktan sonra baş
langıçta düşünülen ve kuruluş amaçları içeri
sinde olan bütün bu hizmetlerin bir kısmı tat-
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bik edilebilmiş, bir kısmı ise uygulama alanı bu
lamamıştır. Bu duruma, birçok sebepler yanın
da, elbetteki kanunun olmayışı da önemli bir 
engel olmuştur. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, 
Bilindiği üzere Köy İşleri Bakanlığı 1963 yı

lında kurulmuştur. Aradan geçen 8 yıl içerisin
de kuruluş ve görev kanunu çalışmaları yapıl
mışsa da bir türlü Yüce Meclise intikal edeme
miştir. Ya hazırlık safhasında kalmış veya ka-
dük olmuştur. Yeni Hükümetin Köy İşleri Ba
kanı Sayın Cevdet Aykam'ın olumlu ve gayrteltli 
çabasına Komisyon da katılınca tasarı nihayet 
görüşülmek üzere Meclise intikal etmiştir. Ken
dilerine huzurunuzda teşekkür etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, 

Köy ve köylünün kalkındırılması konusunda 
bugüne kadar çok şey söylenmiş, gerçekte ise 
köye Devlet tarafından götürülen hizmetler çe-
çitli sektörler arasında en zayıf olarak kalmış
tır. Köylünün kendi öz tabiriyle; köylü, ancak 
seçimden seçime aranan muteber insan olmuş
tur. Uygulanan yanlış politika neticesinde ikti
sadi kalkınma ve sosyal adalet prensibi her za
man için köylünün aleyhine gelişmiştir. Onum 
içindir ki, Türk köylüsü güçsüz kalmış, tefeci
nin eline düşmüş ve millî gelirden nasibini ala
mamıştır. Hükümet, köylünün insan gibi yaşa
ması için zorunlu olan ekonomik tedbirleri ye
terince alamamış, millî gelirin kalkınmaya ayrı
lan parçası dengeli ve sosyal adalet prensiple
rine uygun bir şekilde köye gidememiştir. Her 
zaman için köylü okulsuz kalmış, köylü yolsuz 
kalmış, köylü susuz kalmış, köylü ışıksız kal
mış, köylü kredisiz kalmış, köylü doktorsuz kal
mış ve nihayet köylü sahipsiz kalmıştır. 

'Durum böyleyken, nüfusumuzun % 68 ini 
teşkil eden köylü, sorunlarını zamanında kamu 
oyuna maletmeye ve bir baskı grupu şeklinde 
varlıklarını duyuraJbilme anlamında örgütlen
me bakımından da en nasipsiz kütle olmuştur. 
Memuru, işçisi, esnafı, tüccarı sorunlarına ters 
düşen tedbirlere karşı sendika ve benzeri organ
ları ile derhal çıkışlarını yapalbilirken, çiftçile
rimiz böyle güçlü bir teşekkülden de yoksun 
kalmıştır. 

Sorunun ağırlığı karşısında Türkiye'de, me
selâ tarım işçisinin sosyal güvenliği gibi konu
ların yanma bile yaklaşılmamış, yıllarca sözü 



1A. Meclisi B : 125 5 . 7 . 1971 Ö : 1 

edilen toprak reformunu oluşturup cesurca uy
gulayacak bir siyasal güç bugüne kadar çıkma
mıştır. Yine, millî gelire katkısı ticaret dalının 
dört misline yakın olan bu büyük kütleye ülke
nin bozuk kredi düzeninden ayrılan pay tüm 
kredi kaynaklannuı 1/5 ini dahi bulmamıştır. 

ÎSayın milletvekilleri, 

Köy îşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki kanun tasarısının görüşüldüğü bir 
oturumda Devlet Plânlama Teşkilâtının yaptığı 
bir araştırmanın bâzı sonuçlarını bilgilerinize 
sunmayı faydalı gömekteyim. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı, «Türk köyünde 
modernleşme eğilimleri» konulu ciddî bir araş-
tırma yapmış ve sonuçlarını yayınlamıştır. Tür
kiye'nin geleceğiyle ilgili plân ve politikalar ta-
sarlıyan birçok aydın ve bilim adamımız, politi
kacılarımız, siyasi partilerimiz, iş adamlarımız 
ve en önemlisi Devlet kurumlarının yöneticileri 
bu araştırma sonuçlarını dikkatle incelemelidir. 

İçinde bulunduğumuz buhranlı günlerde 
herkes birbirini itham etmektedir. Hattâ birçok 
ilgili de, köylümüzün henüz bilinçlenmemiş ol
duğu, bu yüzden de kendi menfaatinin bulun
madığı yönde oy kullandığı ve böylece demok
ratik rejimi çıkmaza sürüklediği görüşündedir. 
Oysa, araştırmanın sonuçları tam tersini göster
miştir. Araştırma, Türk köylüsünün son derece 
aydınlık bir bilinçlenme seviyesinde olduğunu; 
ekonomik, kültürel ve siyasi bilinçlenmenin 
köyde oldukça güçlü bulunduğunu ortaya çı
karmıştır. özellikle, günün olaylarının baskısı 
altında demokratik rejimden umudunu yitirtmiş 
bir kısım aydınlarımızla, politikacılarımızın ra
poru iyi incelemelerini ve yargılarında bu ger
çeklere uygun bir değişiklik yapmalarını yürek
ten dilemekteyim. 

Köylümüz, yeniliklere son derece açık, gele
neklerine uygun ölçülende bağlı, Türkiye'nin 
geleceği ve dolayısiyle kendi geleceği için umut
ları yüksek, kendi seçtiklerine güvenen ve onla
rın köylünün kalkınması için çaba göstermesini 
istiyen, hattâ zorlıyan Önemli ölçüde uyanmış 
ve bu uyanıklığın bilinçline ulaşmış bulunmak
tadır. 

Modernleşme eğilimlerini bu tür güçlü bir 
inanç haline getirmiş ve bu derece yüksek bir 
politika ve sosyal uyanıklık gösteren nüfus ço
ğunluğuna dayanan bir toplumda, demokratik 

rejimin ve bu rejimle ekonomik kalkınmanın 
geleceği hakkında fazla kuşkuya kapılmamak 
gereklidir. 

Son günlerin anarşik hareketleri karşısında 
köylümüzün tutumu ve davranışı dikkate alı
nırsa bu sözlerimin anlamı daha iyi anlaşıla
caktır. 

ıSayin milletvekilleri, 

Köy îşleri Bakanlığı kurulalı aradan tam 8 
yıl geçmiştir. O günlerin şartları içerisinde son 
derece iyi niyet ve ümitlerle kurulan bakanlığa 
çeşitli kuruluşlardan değişik hizmetlerle yü
kümlü birimler bağlanmıştır. Ancak, geçen bun
ca zamana rağmen, hâlâ kuruluş kanunu çıkarı
lamamıştır. Bu durum, köye ve köylüye hizmet 
götürmede iddia taşıyan geçmiş hükümetler 
için ciddî bir talihsizlik olmuştur. 

Bakanlık kanunu olmaması sebebiyle, deği
şik hizmetlerle görevli olan, eşit önem ve ağır
lık taşımıyan kuruluşların çalışmaları üzerinde 
bakanın gereği gibi durabilmesi, çalışma prog
ramlarına yön verebilmesi, istenilen ölçülerde 
olamamıştır. 

Aynı şekilde, genel müdürlüklere bağlı alt 
birimlerde de yönetim ve kontrol güçlükleri 
kendini göstermiş ve bakanlığın ayrı ayn mer
kezlerden emir alan taşra üniteleri arasında 
hiçbir şekilde koordinasyon sağlanamamıştır. 

Bu sebeple, esasen sınırlı olan beşerî ve 
maddi kaynaklardan verimli ve ekonomik bir 
biçimde faydalanması mümkün olamadığı gibi, 
hizmetlerin etkinlik ve niteliği de istenilen se
viyede tutulamamıştır. 

Köy İşleri Bakanlığının bâzı taşra birimleri 
ayrı ayn görevler için değişik yerlerden emir 
almaktadır. Burada dikkatinize sunmak istedi
ğim husus şudur: Böyle bir iş akımı, sevk ve 
idare ilkelerinin en önemlilerinden biri olan 
kumanda birliği esasını sarsmaktadır, örneğin, 
Bakanlığın bünyesinde mevcut genel müdürlük
lerden Toprak - Su Teşkilâtı Bakanlıktan, YSE 
ile Toprak ve İskân Teşkilâtı ise bir kısım idari 
hattâ teknik hizmetler için mülM âmirlerden 
emir almaktadır. Bu dağınıklık ve çapnaşık dü
zen plân uygulamasında, kaynak yaratılmasın
da ve hizmetlerin istenilen zaman ve süre içe
risinde köye ulaşmasında güçlük doğurmakta
dır. 
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Her yıl yapılan bütçe görüşmelerinde bu 

kürsüde dile getirilen bir gerçeği tam sırası gel
mişken bir defa daiha açıklamak isterim. 

Halen üzerinde en çok durduğumuz ve za
man zaman da «acı bir dille eleştirdiğimiz köy 
yollan, köy içme suları ve köy elektrifikasyonu 
hizmetlerini yapan Bakanlığın bir genel müdür
lüğü var. Bu genel müdürlük Yol, Su ve Elek
trik İşleri Genel Müdürlüğüdür. Yol, Su ve 
Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü, imkânların 
sınırsız ve yetersiz olması yanında, bir de de
ğişik 10 aded kanun çerçevesinde hizmet götür
menin güçlüğü içerisindedir. Daha doğru bir 
deyimle, kanunlar enflâsyonu içerisindedir, öy
leyse, daha çok hizmet, daha çok iş ve daha den
geli yatırımlar beklediğimiz Köy İşleri Bakan-. 
lığını ve ona bağlı teşkilâtını kanuni imkânla
ra kavuşturmakta Yüce Heyetimizin kaçınıl
maz görevi olmalıdır. 

ıSayın milletvekilleri; 
Köy ve köylü sorunlarını halletmek, çözüm 

yolları getirmek ve köyde alt ve üst yapı hiz
metlerini yapmak üzere kurulan Köy İşleri Ba
kanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki ka
nun tasarısının görüşüldüğü bir oturumda, bu 
Bakanlığa görev olarak verilen veya verilmek 
istenen hizmetleri ve ülkemizin bu sahalardaki 
problemlerini, kısaca da olsa, eleştirmekte fay
da ummaktayım. 

Sayın Erim, Hükümetinin Yüce Meclislerce 
onaylanan programında yapılması öngörülen 
reformların başında toprak ve tanm, reformu 
gelmektedir. Reform çalışmalarında, özellikle 
uygulamada Köy İşleri Bakanlığına çok önem
li görevler düşmektedir. Bakanlığın kendi hiz
met kollarında hazırlıklarını ve çalışmalarını 
süratle ikmal etmesi ve görev hudutlarını be
lirten kuruluş kanununa kavuşmasında mutlak 
bir zorunluk vardır. 

Toprak reformu çalışmalarının hangi safha
da olduğunu henüz detayları ile bilemediğimiz 
gibi, çalışmalarda izlenen kıstasları da bilemi
yoruz. Ancak, yapılacak reformun gerekçesi ol
ması için her şeyden önce toprak varlığımız hu
susunda güvenilir bilgilere ihtiyaç vardır. Top
rak ve su konusu ile uğraşan plâncılar, bütün 
devlet teşekkülleri ve memleket idaresini elle
rinde tutanlar Türkiye'nin toprak serveti en
vanteri üzerinde daima gerçek bilgiye mujhtaç-
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tırlar. Memleketimizde şahısta Devlet arazileri, 
toprak ve su kaynaklan, bunların kullanılma 
durumlan ve problemleriyle, inkişaf ve muha
fazasının bilinmesine her geçen gün şiddetle 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

Toprak varlığımızın mifetan ve kullanılma
sı hakkında bugün için bildiklerimiz genellikle 
kaba ölçme ve tahminlere dayanmaktadır. Şim
di durum ne merkezdedir? Onu da bildiğimiz 
kadan ile söylemek isterim. 

Köy işleri Bakanlığı Toprak - Su Genel Mü
dürlüğü 1966 yılında başladığı ve bütün yurt 
düzeyinin etüdü olan Türkiye toprak varlığı ve 
problemlerini tesbit çalışmalannın etüt safha
sını bitirmiştir. 26 aded büyük su toplama hav
zası üzerinde yapılan etütlerin raporlarının en 
kısa zamanda yayınlanması ve reform, komitesi 
emrine verilmesinde büyük faydalar görmek
teyim. O vakit toprak reformu ya dıa tarım re-. 
formu şeklinde yapılacak münakaşalanmızı da
ha sağlam bir zemin üzerine oturtmuş olacağız. 

Sayın milletvekilleri, 
Kanun tasarısının gerekçesinde yer alan ve 

Bakanlığın çalışma konulan içerisinde bulunan 
bâzı memleket gerçeklerini biraz daha açmak 
isterim. 

Memleketimizde topoğrafik yapı itibariyle 
ekonomik bir şekilde sulanabilecek 8 milyon 
hektar civarında saha vardır. Birinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânında sulanan sahalara eklen
mesi öngörülen saha genişliği 515 bin hektar 
olduğu halde, 432 852 hektar şebeke inşaatı ta
mamlanmıştır. Halen çiftçi tesisleriyle birlikte 
1 700 000 hektar arazi sulanabilmektedir, öy
leyse, mevcut sulama potansiyelimizin % 70 i 
yeniden yatıranlar beklemektedir. 

Devlet Su İşlerince yapılacak hizmetler dı
şında, Köy işleri Bakanlığınca yapılacak sula
ma devolopmanı hizmetlerinin malî portesi 34 
milyon Türk lirasıdır. Yer altı ve yer üstü kü
çük sulama tesislerinin malî portesi ise 77 mil
yon Türk lirasıdır. 

Keza, çoraklık ve drenaj ihtiyacı gösteren 
sahalarımız her yıl biraz daha artmaktadır. 
3 400 000 hektar arazide ciddî çoraklık, alkali-
lik ve drenaj ihtiyacına şiddetle ihtiyaç vardır. 
Malî portesi ise 5 300 000 000 Türk lirasıdır. 

Yine, erozyonun Türkiye'nin anameselele-
rinden biri olduğu anlaşılmış ve Profesör Ba« 
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de'nin pek şöhretli raporu basında ve kamu 
oyunda uzun süre tartışılmıştır. 

25 milyon hektarlık ziraat arazimizin 6 mil
yon hektarında orta, 4 milyon hektarında şid
detli ve 8 milyon hektarımda da çok şiddetli 
erozyon vardır. Erozyon sahalarında gerekli 
toprak muhafaza tedbirlerinin alınması için 57 
milyar Türk lirasına ihtiyaç duyulduğu hesap
lanmakta ve gerekçede yer almaktadır. 

Tasarıda, Köy işleri Bakanlığına verilen 
önemli hizmetlerden biri de, köy yol, su ve 
elektrik işleridir. îktisaden gelişen memleket
lerde asfaltlanmayan yol, ışık ve su götürülmi-
yen köy çoktan bitmiştir. Böyle gelişen bir çağ
da köylerimizin % 75 i yoldan, % 56 sı içme 
suyundan ve % 96 sının da elektrik enerjisin
den yoksun bırakılması, üzerinde önemle dura
cağımız bir husustur. 

Anayasamız; «İktisadi ve sosyal hayat ada
lete, tam çalışma esasına ve herkes için insanlı|k 
haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlan
ması amacına göre düzenlenir» diyor. Diyor, 
amıa bir de geri dönüp bakıyoruz ki, biraz önce 
sıraladığım rakamlar bütün çıplaklığı ilıe 
açıkta duruyor. 

Köy yollarının önemlini ve yolsuzluktan 
köylünün çektiği çileyi en yakından bilenler bu 
Parlâmentonun değerli üyeleridir. 

Biraz önce Devlet Plânlama Teşkilâtının ya
yınladığı bir araştırma raporundan bahj&ettim. 
Rapordan öğrendiğimize göre, köylünün % 
57.4 ü, köylerin en önemli sorunlarının sırası 
ile yol, su, elektrik ve okul olduğunu belirtmiş
tir. Yine köylerimiz bu en önemli sorunlarının 
çözülmesinde her şeyi Devletten toejklemıek eği
liminde değildir. Köylümüzün yüzde 49 u yol, 
ısu, elektrik ve okul sorunlarının elbirliğiyle ya
pılabileceği kanaatinde ve görüşündedir. 

Köy işleri Bakanlığı Birinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânının; «Köye götürülen hizmetler, 
daha etkili olabilmeleri iiçjin, kısa ve uzun 
vadeli plânlara bağlanacaktır.» emrine uyarak 
köy yol, su ve elektrik işlerine ait onbeş yıllık 
bir plân hazırlanmıştır. Bu süre içerisinde köy
lerimizin tamamının yola kavuşturulması içiin 
14.5 milyar Tl., içme suyu ihtiyaçları için de 
4,8 milyar Tl. na ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sekiz yıldır bir Teşkilât Kanununa |kavuşa-
mıyan ve bütçeden yeterli ödenek alamıyan Ba

kanlığın, bu tempo ile, bizce uzun dahi olan 
bu tempo ile onbeş yıl içerisinde köylerin yol, 
föu işlerini bitirmesine asla imkân yoktur. Bu, 
yanan ve hizmet bekliyen köylünün daha on -
onbeş sene be|klemeye takati yoktur, hattâ sab
rı da yoktur. 

O halde biz de Parlâmento olarak birinci 
etapta Köy İşleri Bakanlığını bir teşkilât ka
nununa kavuşturmak ve görevlerine açıklık [ka
pandırmak mecburiyetinde olmalıyız. İkinci 
etapta ise köy ve köylü sorunlarına ıait tatlı 
sözler yerine yeterli ödenek ayırmajk gerçeği 
üzerinde durmalıyız. Buna karşılık bizim de 
Köy İşleri Bakanlığından daha süratle çalışmak, 
politik yatırımların dışında kalmalk, Anayasa
mızın ve kalkınma plânlarımızın bir gereği olan 
bölgeler arasında dengeli bir kalkınmayı sağla
masını beklemek haklkımızdır. Zira, politik 
çıkarlar uğruna yapılan haksızlık ve denge
sizlikleri kamu oyunun gözünden (saklamaya 
imkân yoktur. 

Yol, su, elektrik işlerinde bölgeler ara
sındaki ekonomik gelişim ve köylünün ödeme 
gücü dikkate alınmadan (halk (katkısı) adı al
tında para toplanmaktadır. Halk katkısının 
bölgaler itibariyle yüzde miktarının yeniden 
düzenlenmesi görüşündeyiz. Özellikle İkindi 
Beş Yıllık Plânda yer alan ve Türkiye'nin ge
ri 'kalmış illeri olan yirmiüç vilâyette ve vilâ
yetlerin geri kalmış bölgelerinde Bakanlığın bu 
husus üzerinde ileride önemle durmasını dile
mekteyim. 

Tiirkiye^de çiftçinin topraklandırıknıası, ta
rımsal iskânın düzenlenmesi ve tarımda yeter 
gelirli aile işletmelerinin kurulması Köy İşleri 
Bakanlığına verilen önemli görevler ve sorum
luluklar arasındadır. Ancak, 2510 ve 4753 sayılı 
Görev kanunları yetersizliği ve dar çerçeve
l i karşısında çalışmalar hiçbir zaman için tat
minkâr olamamıştır. 

Örneğin, çiftçiyi topraklandırmada her yıl 
şu kadar bin dönüm toprak dağıtıldığını ilân 
etmek ve bunu siyasi iktidarların Türk köylü
süne olan bir vefa borcu veya övünmesi şek
linde göstermek bilim ve teknik gerçekler© ay
kırı düşmüştür. 

Çiftçiyi topraklandırmada toprak etüt ve 
itaîılileri yapılmamış, arazi klâsifikasyonu 
dikkate alınmamış, toprak değeri, bölge şart-
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lan ve çiftçinin me şekilde müstahsil kılınacağı 
hususunda ciddî bir araştırma dahi yapılma
mıştır. Hattâ, diyebiliriz ki, yakın zamana ka
dar bu çalışmalar yurt gerçeklerine ve bilim 
kurallarınla ıay|kırı düşmüştür. 

Çiftçiyi topraklandırmada biraz önce özet
lediğim teknik şartların yerine getirilmemesi, 
toprak verilen çiftçilere işletme kredisi veril
memesi, âlet ve ekipmanlarla donatılmaması ve 
nihayet kooperatifleşmeye gMilmemslsi netice
sinde bejklenen hedefe asla ulaşılamamıştır. Yıl
ların uygulaması sonucunda alınan netice ül
kemizde nihayet yapılacağına inandığımız 
toprak reformunu zorunlu hale getirmiştir. 

Müzakeresini yaptığımız tasarının gerekçe
sinden öğrendiğimize göne, halen memleketimiz
de topraksız 1 199 116 aile mevcuttur. Bir mil
yon civarında da az topraklı aile vardır. Dağı
tılacak Hazine arazisi rezervi ise 4,5 milyon dö
nümdür. Bu miktarın, yeni teşbihler, batak
lık, turbiyer, çorak sahalar, fundalık, makilik 
ve yabanî zeytinli sahalarının iblâğı sonu
cunda 'bir miktar daha artacağı mutlaklir. 

Bu rezerv (arazinin çiftçjiye dağıtımında eslki 
hataların iteknar edilmemesini dilemekteyiz. Ak
si halde, 1945 - 1968 yılları arasında 6 437 
köyde 413 970 ailenin topraklandırılmasından 
alman sonuç daha da belirgin şekilde devam 
edecektir. 

Sayın milletvekilleri, 
Çiftçinin topraklandırılmasâyle ilgili bir ko

nuya değinmişken Yüce Heyetinizin dikkatine 
Ibir hususu arz ötmek isterdim: Hükümet, prog
ramında toprak reformu yapacağını vadetmiş 
ve Yüce Meclislerce de program onaylanmıştı. 
Hükümet, ylllann söz konusu olan toprak re
formu çalışmalarına zaman kaybetmeden başla
mıştır. Nitekim, Hükümet Başkanı Sayın Ni
hat Erim, geçen hafta yapılan Yüksek Plânla
ma Kurulu toplantısında çalışmaların belli bir 
noktaya geldiğini söyledi. Hattâ toprak refor
munun anailkelerinin de saptandığını söyledi. 

Bizim bildiğiım'iz kadariyle şimdiye kadar 
«toprak reformu» ya da «tarım reformu» ismi 
altında muhtelif tasarılar hazırlanmıştır. Tarım 
Bakanlığı uzmanlarınca hazırlanan bu tasan
lar, halen de zamanın Tarım bakanlarının adla-
riyle anılmaktadır: Tosun tasarısı, Şahin tasarı
sı, izmen tasarısı, Dağdaş tasarısı ve nihayet 
Ertem tasarısı gibi. \ 

Şimdi ise çalışmalar tamamen Tarım Bakan
lığının dışında, Başbakanlık ile Devlet Plânla
ma Teşkilâtı arasında yürütülmektedir. Tarım 
Bakanlığı bünyesinde iyi yetişmiş ve hem de 
tatbikattan gelerek yetişmiş değerli uzmanlar 
vardır. Hattâ, Köy İşleri Bakanlığında da var
dır. Şu anda aramızda oturan değerli uzmanla
rı da görüyorum şurada. Böyle önemli bir ça
lışmaya her M Bakanlığı da dâhil etmemek, 
nasıl, izah edilecek bilemiyorum. Hele, cidden 
iyi yetişmiş uzmanların bu çalışmalardan saf 
dışı ©dilmesinin nedenlerini anlamamıza imkân 
yoktur. Bu işlem bir nevü cezalandırma ise yine 
de hatalı bir yol takibedilmiştir. Zira, bugüne 
kadar toprak reformu sürüncemede kaldı ise 
bundan hiçbir şekilde teknik elemanlar sorum
lu, değildir. Asıl sorumlu geçen siya
si iktidarlar ve onların Tarım bakan
larıdır. Yarın toprak reformu uygulama 
sahasına konulduğunda bu M bakanlık, hizmet
lerin dışında mı kalacaktır? Elbette ki hayır. 
Reformu kim uygulıyacak ve hizmetleri kim 
Türk köylüsünün ayağınla götürecek? Şüphesiz 
ki, başta Tarım Bakanlığı ile Köy İşleri Bakan
lığı. 

Bu değindiğim konuya Sayın Bakanın ko
nuşmasında cevap vermesini ve Sayın Tarım 
Bakanı ise onun da bu konuya açıklık kazan
dırmasını dilemekteyim. 

Tasarıda köy konutlariyle ilgili araştırmalar 
yapılması ve köy evlerinin yerleşim yerleri
nin ıslahına dair hükümler de var. Bakanlığın 
köy konut araştırmaları, araştırma uygulamala
rı ve köy imar plânları çalışmaları bugüne ka
dar yetersiz ve dağınık olmuştur. Memleketimiz
de köy konutlarının, köy tesislerinin ve yerle
şimlerinin yeni bir açıdan ele alınması görüşün
deyim. 

Tarımda verimin yükseltilmesi, köylünün 
uygarlıktan ve sosyal hizmetlerden daha yeter
li ölçüde faydalanması ve köylü, kendi gücüne 
dayalı bir sanayii harekete geçirebilmesi için 
gerekli altyapılar, tesisler, hizmetler köy grup
ları arasında en elverişli merkezlerde yoğun-
laş'tırılmalıdır. Tarım makinalarınm bakım ve 
onarım atölyeleri, küçük sanatlar, yeterli sağlık 
ve eğitim kuruluşları, her türlü sosyal tesisler 
bu merkezlerde toplanmalıdır. Böylece köylü, 

[ kendi şehirlerini kendisi yaratabilecektir. 
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Biz, C. H. P. olarak bu tip köylere «köy -
kent» adını veriyoruz, köy - kent... Adı her ne 
olursa olsun, ama Köy işleri Bakanlığı bir Ku
ruluş Kanununa kavuştuğunda mutlaka böyle 
olumlu bir çalışmaya yönelmelidir. 73 751 yer
leşim yerinde nüfus artışının gerektirdiği 
köy - konut ihtiyacı yılda kırkbeş bin adeddir. 
Ayrıca, mevcut konutların yüzde 16,8 nin otu-
rulmıyacak kadar çürük ve yüzde 27,4 ünün de 
kesin bir onarıma muhtacolduğu düşünülürse 
dâvanın önemi daha iyi anlaşılır. 

Köy konutları ve sosyal yapılar için ihtiyaç 
duyulan finansman ihtiyacının 13 milyar Tl. 
olduğunu yine tasarlıdan öğreniyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 

Köy İşleri Bakanlığına görev olarak veri
len iskân işlerimiz de yeni bir görüş ve açıdan 
ele alınmalıdır, iskân çalışmalarımızda düzenli 
bir plân uygulanmamış, bugüne kadar yurdu
muza gelen göçmenlerin geldikleri yerlerin ik
lim ve toprak özellikleri, iş ve meşgaleleri, çalış
tıkları taran sistemi genellikle dikkate alınma
mıştır. Bu sebepledir ki, göçmenlerin çoğun
luğu iskân sahalarını terk etmiş ve bedeli mer
kezlerde kümeleşmiştir. iskân işlerinde de so
runlar çığ gibi artmakta ve çözüm beklemekte
dir. Geçen yıl tadil edilen 2510 sayılı Kanu
nun yeni hükümlerinin ışığı altında iskân poli
tikamızın, günün şart ve ilhtiyaçlanna cevap 
verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekli
dir. 

BAŞKAN — Sayın Kangal, acaba daha uzun 
sürecek mi efendim konuşmanız?... Yazılı oldu
ğu için... 

EKREM KANGAL (Devamla) — Sayın Baş
kan, on dakika civarında bitiririm müsaade 
ederseniz eğer... 

BAŞKAN — Sayın Kangal'ın konuşmasını 
bitirinceye kadar devam etmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Kangal, yazılı konuşmanızı 
bitiriniz efendim. 

EKREM KANGAL (Devamla) — Teşekkür 
ederim efendim. 

Bugün için iç iskân daha yaygın ve ivedi bir 
şekil almıştır. Şöyle ki: 

Tarımda artan nüfusun başka sahalara is
kânı, yerlerinde kalkındırılmaları mümkün ol

mayan ve sayıları 13 273 ü bulan orman içi ve 
civarı köyün başka sahalara yerleştirilmesi zo
runluluğu, sınai tesisler, barajlar dolayısiyle 
baş gösteren mecburi göç ve iskân işleri, yurt 
içinde gezginci bir halde bulunan göçe'be ve 
aşiretlerin yerleştirilmesi gibi. 

Saydığım bu hizmetleri Köy İşleri Bakanlığı 
daha geniş ve etkili bir şekilde ele almalıdır. 

Sayın milletvekileri, 

Tasarıda Köy İşleri Bakanlığına görev ola
rak verilen iki hizmet kolundan daha bahset
mek isterim. Bu hizmet kollarının birisi; köy el 
sanatları, diğeri de köy kooperatifleridir, 

Türk köylüsünün sanat sahibi olmasına ve 
millî ekonomiye bu yönden katkıda bulunması
na bu ağırlık ve tempo ile imkân yoktur. O hal
de memleket gerçeklerine elbirliğiyle eğilmek 
zorundayız. Hepimiz Türk köylüsünün gelişme
si ve çağdaş uygarlık düzeyine erişmesi için 
hızla bir sanayi toplumu durumuna getirilmesi 
hususunda görüş birliği içerisindeyiz. Yapıla
cak köklü reformlardan sonra, köylü, artan 
ekonomik gücüyle Türkiye'nin hızla sanayileş
mesine katkıda bulunacaktır. Özellikle toprak 
ve su ürünleri sanayiinin, tarım makine araç 
ve gereçlerinin, gıda sanayiinin, tarım ilâçlariy-
le sunî gübre sanayiinin çiftçiler eliyle, üreti
ciler eliyle kurulup geliştirilmesinin zorunlu ol
duğu görüşünü taşıyoruz. 

Tarım kesimindeki üretim artışından mey
dana gelen değerle kurulacak sanayi kol
larının başlıca sahibi çiftçi olacaktır. 
Köylü, gelişen memleketlerde olduğu gi
bi, hem tarımdan ve hem de sanayiden kazana
caktır. Gelişen Türkiye'nin temel gücü olacak
tır. Demokratik bir düzen içerisinde köylüye 
dayalı, tarımdan güç alan ve sosyal adalet ilke
lerine uygun böyle gerçek bir sanayileşmede 
Köy İşleri Bakanlığına, kendi mevzuatı içeri
sinde, büyük görevler düşmektedir. 

Tasarının gerekçesinde geniş şekilde yer 
alan ve ayrı bir madde halinde bakanlığa görev 
olarak verilen son bir konu da kooperatifçilik 
hizmetleridir. 

Anayasamızın 51 nci maddesinde; «Devlet, 
kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbir
leri alır.» denilmektedir. Bu ibare, sayın Erim 
Hükümetinin programında da aynen yer almış 
bulunmaktadır. Köy işleri Bakanlığının köy 
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kooperatifleri konusunda bugüne kadar olan ça
lışmalarının tatbikatta etkisiz kaldığını söyle
mek mecburiyetindeyim. 1163 sayılı Koopera
tifler Kanununa göre Ticaret Bakanlığına, Tür
kiye'deki kooperatifçilik hareketlerinin ana po
litikalarını, amaçlarını ve sınırlarını tesbit yet
kisi verilmiştir Köy kooperatifçiliğinin yurt sat
hına yayılması ve geliştirilmesi konularında Ti
caret Bakanlığı ile Köy İşleri Bakanlığı ne gibi 
hizmet ve sorunluluklar alacaktır; bu, henüz 
açıklığa kavuşmamıştır. 

Köy kooperatifçiliği diğer hizmetlerle bir
likte demokratik rejim altında topyekûn kal
kınmamızın en önemli araçlarından birisidir. 
Köy koopteratiflerinin temel sorunları da diğer 
kooperatiflerin aynıdır. Bunlar; 1 - Eğitim so
runu, 2 - Sermaye ve kredi sorunu,, 3 - Üst ör
gütlenme sorunu, 4 - Mevzuat sorunudur. Köy 
İşleri Bakanlığının, kuruluş kanununa kavuş
tuktan sonra köy kooperatifleri ve sorunlarının, 
halli hususunda da daha ciddî ve daha olumlu 
çabalar harcmasmı dilemekteyiz. 

Üzerinde çok şey söylenecek olan bu konu
nun daha fazla detayına girmek istemiyorum. 
Ancak, sırası gelmişken sayın Bakanın dikka
tine bir hususu arz etmek isterim Konu şu
dur : 

1966 yılında, dış ülkelere işçi gönderilme-
oinde kooperatif kuran köylere öncelik tanın
ması projesi uyarınca bir kararname çıkarılmış
tır. 296 kooperatif bu kararnameden yararlan
mış, ancak sonradan Devlet Plânlama Teşkilâtı 
bu işlemi durdurmuştur. Şimdi ise Köy işleri 
Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Devlet Plânla
ma Teşkilâtı müştereken çalışarak yeni bir ka
rarname tasarısı hazırlamış bulunmaktadırlar. 
Yeni kararnameden sonra eski hatalara bir 
daha dönülmeyeceğini ümidetmekteyiz. Tarım
sal köy kooperatiflerinin finansmanını işgücü 
projesine göre temin etme, memleketin şartla
rına göre idealdir. Böylece hiç bir kredi veya 
teşvik almadan projeler finanse edilebileceği 
gibi, dış ülkelere giden işçilerimizin de yurda 
döviz olarak giren kazançları daha artacaktır. 
Kararname yürürlüğe konduğunda ülkemizin 
geri kalmış dilerine daha geniş bir imkân ve ön
celik tanınmasını sayın Bakandan rica etmek
teyim. 

Sayın Mille-Tekilleri; Köy İşleri Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun tasa

rısının tümü üzerinde CH.l*. Geclis Grupu adı
na görüşlerimizi arz ettim. Maddelerin müzake
resine geçildiğinde ayrıca görüşlerimizi söyle
mek imkânını bulacağız. 

Konuşmamı şöylece bağlamak isterim: 
Plânlı bir dönemde ve hele köye giden hiz

metlerde etkenlik, verim ve koordinasyon ala
nında bir devrede hizmet götürülen kuruluş
ların görev ve teşkilâtları açıklık kazanmalıdır. 
Kuruluş sancılarından biran önce kurtarılma 
yolları aranmalıdır. Bu nedenle sekiz yıldır bir 
kuruluş kanununa kavuşamayan Köy işleri Ba-
kanlığme bu imkânı, daha doğru bir deyimle 
Türk köylüsüne daha geniş hizmet etme imkâ
nını Yüce Parlâmentoca verelim. 

C.H.P. Meclis Grupu adına saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Bir kısıtlama önergesi gelmiş-
tiri, okutuyorum efendim. 

Meclis Başkanlığına 

Grup sözcüleri dışında, kanunun önemine bi
naen daha çok üyenin konuşmasını temin için 
şahıslan adına konuşmaların 10 dakika ile sı
nırlandırılmağının teminimi saygı ile arz ede
rim. 

Amasya 
Salih Aygün 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum efen
dim. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Grup sözcüleri 
için bir kısıtlama yok mu? 

BAŞKAN — Onu Yüce Heyetiniz bilir, ben 
takdir edemem. Bu, sadece grup sözcüleri dı
şındaki konuşmaların 10 dakika ile kısıtlanma
sına dairdir efendim. 

Millî Güven Partisi Grupu adına Sayın Tur
gut llopaloğlu, buyurunuz. 

M. G. P. GRUPU ADINA TURGUT TO-
PALOĞ-LU (Adana) — Saym Başkan, muh
terem milletvekilleri; 

25 . 10 . 1963 tarihinde kurulan Köy iş
leri Bakanlığının kuruluş ve görevleri kanunu
nun sekiz yıl sonra Yüce Meclisimizde görüşül
mesinin memleket için bir talihsizlik ve Bakan
lık için de bir ihmalkârlık olduğunu belirtme
me müsaadelerinizi dileyerek sözlerime başla
mak istiyorum. 

— 211 — 



M. Meclisi B : 125 5 . 7 . 1971 O : 1 

Değerli arkadaşlarım, 

Köy işleri Bakanlığı, nüfusumuzun büyük 
'çoğunluğunu teşkil eden köylülerimizin ve köy
lerimizin hizmetinde bulunan bir Bakanlıktır. 
Köylerimizin alt yapı hizmetleri, geç kalmış 
yılların da ihmalleri yüzünden bir türlü yapıla
mamış olduğu için bu Bakanlıkla hizmetlerin 
bir elde yürütülmesi ve bu hizmetlere öncelik 
verilmesi gayesi güdülmüştür. Bakanlık bu 
maksatla kurulmuştur. 

ISayın mille'tvekilleri; Köylerimizin alt yapı 
ıhizme'tleri nelerdir, şimdiye kadar bu hizmet
ler yeterince yapılmış mıdır; bunu kısaca arz 
etmek istiyorum. 

IKöy yolları, köy içme suları, köy elektrik
lendirmesi ve topraklandırması ve sulama gibi 
hizmetler alt yapı hizmetleridir. Plânlı dev
reye girdiğimiz zamaridan bu yana 162 000 ki
lometre köy yolu yapılmasına ihtiyaç var idi. 
10 yılda, yani plândan bu yana bunun ancak 
40 000 kilometresi yapılabilmiştir. Geriye kalan 
yolların yapımı için bugünkü durumuna göre 
14,15 milyara ihtiyaç gösterildiği kanun tasa
rısının gerekçesinde belirtilmektedir. Bu tempo 
ile ve bu süratle gidilirse, bu rakamlar gösteri
yor ki, zaman olarak Türkiye'deki köy yolları
nın yapımı ancak 30 yılda tamamlanabilecektir. 
Köy içme suları konusunda ise mevcut 73 000 
yerlinden 24 000 i içme suyundan tamamen mah
rum olup, 22 000 iride ise içme suyu yeterli 
değildir. Köy içme sularının da malî portesinin 
4 milyar lira olduğu açıklanmıştır. 

Köylerimizin ve köylülerimizin sağlığı ile 
'de yakinen ilgili bulunan bu konunun ciddî 
lolarak ele alınması zorunlu olduğu gibi, pek 
ıçok köyde de su için kilometrelerce yerlere dö
şenen içi boş boruların bulunduğunu huzurla
rınızda arz etmek isterim. 

Köylerimizin elektrik durumu da bugünkü 
enerji güdümüze paralel olarak gelişmemiştir 
veya gelişltirilmemiştir. Türkiye'de yalnız 1688 
köye bugüne kadar elektrik getirildiği bu ger
çeği açıkça göstermektedir. Köy elektriklenmesi 
flçin de 5,ı5 milyar liraya ihtiyaöolduğu hesap
lanmıştır. 

Köylerimizdeki toprak konusu ve toprak -
insan ilişkilerinden pek bahsetmek istemiyo
rum. Zira bu, yakında Meclisimize gelecek olan 
toprak reformu kanun tasarısı ile ilgili bir me

seledir. Yalnız şurasını belirtmek isterim ki; 
Türk köylüsünün toprağının, sudan, elektrik
ten ve yoldan da önemli ve titizlikle üzerinde 
durduğu bir konu olduğunu gelecek toprak re
formu tasarısının bu yönünün gözden uzak tu
tulmaması gerektiğini bütün ilgililerin bildiğini 
umarım. 

Köye götürülecek alt yapı hizmetleri olan 
yol, su ve elektrifikasyon ve sair hizmetler için 
büyük miktarda paraya ihtiyaç olduğunu gös
teren verdiğim bu rakamlardan başka diğer pek 
çok rakamların olacağı da şüphesizdir. Kanun ge
rekçesi bunu 241 milyar olarak göstermiştir. 
Bu rakamın Türkiye'nin kaç yıllık bütçesinin 
tümüne muadil olduğunu takdirlerinize sunu
yorum. Ancak, bu demek değildir ki, köyleri
mizi kendi kaderine bırakacağız. Köye getiri
len sular bir müddet sonra kurumazsa, yapılan 
yollar seçim arefesinde toplanmazsa, her hiz
mete iyi niyetle başlanırsa, mevcut malî im
kânlarımızla ve köylümüzün de katkısiyle bü
tün hizmetlerin kısa zamanda köye götürülebi
leceğine inanmaktayım. 

Sayın arkadaşlarım, Kanunun tümü hakkın
daki görüşlerimizi kısaca arz ettikten sonra 
maddelerine gelindiğinde yine maddeler hak
kındaki görüşlerimizi de Yüce Heyetinize bil
direceğiz. Bu kanunun Bakanlık ve milletimiz 
için hayırlı olmasını diler, Yüce Meclise say
gılar sunarım. (M. G. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adı
na Sayın Naki üner, buyurunuz. 

D. P. GRUPU ADINA A. NAKİ ÜNER (iz
mir) — Sayin Başkan, değerli milletvekilleri; 

iKöy işleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki kanun tasarısı 22 . 4 . 1971 tari
hinde Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Mil
let Meclisine arz edilmiş bulunmaktadır. De
mokratik Parti Meclis Grupu olarak, Türk eko
nomisine ve Türk köylüsüne büyük faydaları 
dokunacağına inandığımız bu tasannıın Yüce 
Meclislerin de tasviplerine mazhar olacağını 
ümide diyoruz. 

Türkiye'de uzun yıllardan beri tartışılan ko
nuların başında gelen köy kalkınması gerçek
ten çok yönlü bir meseledir Onu sadece, köyün 
ve tarımın içinde aramak hatalı olur. Nitekim 
Birinci ve ikinci Beş Yıllık plânlarda köy ve 
köylü sorunlarına özel bir yer verilerek millî 
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kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için köy top
lumlarının tüm güçlerini ve kaynaklarını de
ğerlendirmek ve elde edilen neticelerden sos
yal adalet ilkeleri içinde bugüne kadar meyda
na gelen dengesizlikleri de telâfi edecek bir bi
çimde faydalandırmak esas alınmıştır. 

Plânlı dönemde köy ve köylünün kalkındı
rılması ile ilgili olarak yeni tedbirler ve politi
kalar getirilmiş olup', bu politikanın temel nite
liği; kalkınma süresince sanayileşme, tarımda 
modernleşme ve şdhirleşnıenin birlikte, birbir
leriyle ilişkili ve denlgeli olarak ele almışı ve 
kalkınmaya yön veren politika, ilke ve hedef
lerin bu yaklaşıma uygun bir biçimde tesbit edi
lişidir. 

Plânlı dönemde değişik sektörlerle ilişkisi 
ve bağlantısına rağmen köy ve köylü sorunları
nın organik ilişkileri de dikkate alınarak yapı
lan çalışmalar belli esaslar içerisinde değerlen
dirilmektedir, Çok yaygın olan köy ve köylü 
(meselelerini Yüce Heyetinize teferruatlı olarak 
arz etmek yerine bâzı tipik örnekler vermek su
retiyle yetineceğim. 

Toprak - köylü ilişkileri : 

Türkiye'deki tarım işletmelerini 100 olarak 
kabul edersek her 1/5 dilimi, - yani % 20 1er 
olarak - bir değerlendirmeye tabi tutarsak; alt 
1/5 dilim tüm tarım arazisinin % 1,5 unu, alt 
orta 1/5 dilim % 5 ini, orta 1/5 dilimi % 11,5 
unu, üst orta 1/5 dilimi % 20,5 unu üst 1/5 di
limi ise % 61,5 unu işlemektedir. 

Böylece alttaki % 20 zirai işletmeler işlenen 
arazinin sadece % 1,5 unu, üst % 20 si ise iş
lenen arazinin % 61,5 unu işlemek suretiyle iş
letmelerin dağılımında bir dengesizlik olduğu 
görülmektedir. 

Tarımsal toprağın % 1/5 unu işliyen % 20 
nisbetindeki işletmelerin toplam tarımsal gelir
den ancak % 7 oranında pay almalarına karşı 
tarımsal işletmelerin en üst % 20 si, - ki bun
lar tarımsal toprağın % 61,5 unu işlemektedir -
tarımsal gelirlerin % 46 sini pay olarak almak
tadırlar. 

Alt % 20 de yer alan işletmelerde fert başı
na ortalama gelir 415 lira, en üstte olan işlet
melerde ise 2 660 liradır. 

Köyde ciddiyet arz eden bir başka toprak 
problemi de arazinin parçalanmış olmasıdır. Or
talama olarak işletmelerde 7 arazi parçası mev

cuttur. işletmelerin dağınık ve parçalı olmaları 
çiftçilik yönünden zaman israfına sebebolmak-
ta, modern tarım teknolojisinin uygulanmasını 
engellemekte, sulama, drenaj tesislerinin yapıl
masını, toprak muhafaza ve sel kontrolü ile il
gili işlerin ihmaline sebebolmaktadır. Neticede 
verim ve gelir düşmektedir. 

Bir başka önemli mülkiyet konusu da işlet
melerin yıllar içerisinde gösterdikleri değişik
liklerdir. 1963 tanım sayımına göre 1 ilâ 50 de
karlık toprak üzerinde tanm yapmakta olan iş
letmelerin sayısı 2 132 238 olup, tüm işletme
lerin % 58,73 ünü teşkil etmektedir. Bunların 
imledikleri arazi ise tüm arazinin % 24,39 unu 
teşkil etmektedir. 

1952 tarım sayımına göre ise, 1 ilâ 50 dekar 
arasındaki arazide tarım yapan işletmelerin sa
yısı 1 570 200 olup, bu, toplam işletmelerin 
% 62,12 sine tekabül etmektedir. Böylece 1952 
ile 1963 arasında işletme sayılarının artışı ve iş
lenen arazi yüzeyinin genişlemesi daiha büyük 
işletmelerin parçalanmasiyle açıklanabilir. 

Köydeki önemli bir mesele de tarımsal yer
leşimdir. Türkiye'de köy yerleşim yerleri sayısı 
yüksek ve dağınık olduğundan, köye giden hiz
metler maliyete olumsuz tesir yapmaktadır. Me
selâ Köy Kanununun uygulandığı muhtarlı yer
leşim birimi 35 441, idari yönden muhtarlı yer
leşim yerine bağlı 29 806 olmak üzere 65 247 
yerleşim ünitesi mevcuttur. Toplanı köy nüfu
sunun % 90,2 si 1 ila 1 000 nüfusa saMlp yerle
şim birdmlerinide yaşamaktadır. Köy Kanunu
nun uygulandığı mulhttarhlklıaınn % 71,9 u tbp-
lu, % 15,5 i dıağınık ve % 11,8 i de az dağınık 
bir özellik taşımaktadır. 

Mevcut köylerin 5 020 si orman içinde, 
8 250 si orman kenarında olup, 6 900 000 köy
lü ormanla lilişiMlidir. Yapman etütlere göre 
bu köiyllerden 4 051 inin bulundukları veriler
de kalkındırüabileceğnıi, 2 336 sının kalkmdı-
nlamıyacağırıi, 359 umun da sahiboldukları 
nüfusun bir kusmunın geçindirmeye yeterli oldu
ğu görülmektedir. 

Köklerimizin % 18,7 si ovada, % 34,1 i 
vadi ve etekte, % 15,8 i sırtta ve % 29,1 ya
maçta kurulmuştur. 

Muihjterem mâllietıvıekilleri, köylünün yatı
rımları ile yakinen ilişkisi olan sermaye düze
ni üzerinde de birkaç söz etmek istiyoruz. 1963 
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tanım bayımı örneklJeme sonuçlarına göre 
3 404 699 işletmleden sadece üçte birine Ziraat 
Bankası (kredi alabilmiştir. öte yandan 1965 te 
bankaca işletmelere açılan ortalama kredi! 
901.37 liradır. 1962 - 1964 yıllan arasımda da 
640,50 ilâ 779 lira arasımda değişmektedir. Yıll
ılara göre işletmelere verilen vasati en az kredi1 

sırasiyie 84.50 lira, 75.65 üra, 72.38 lira, 
296.82 lira arasında değişirken ortalama en 
fazla verileu kremdi de 346 500, 191 000, 
360 500 ve 626 000 üiira arasında değişmektedir. 

1962 yılımda 31 işletmeye yılı içinde 
10 739 042 lira kredi verilmesine rağmen, 
148 754 işletmeye 12 570 490 lira kredi 'açıl
mıştır. 1962 - 1965 yılları arasında 300 Türk 
lirasıma Ikadar açılan krediyi alan işletmelerin 
yaklaşık olarak sayısı tüm işletmelerin % 50 
ni teişkil etmektedir. Devlet Plânlama Teşkilâ
tının yaptığı bir köy araştırmasına göre kredi 
alanların % 43,2 sinin bu krediyi ev ihtiyaçla
rında ve tükettim harcamalarında kullandıkları 
ortaya konulmuştur. Yine aynı etüde göre 
köylünün borç para1 aldığı kuruluşlar ve şahıs
lar nisıbetie vurulmuş, alınan kredinin % 28,5 i 
Jbankalardan, % 32,6 sı köydlen bir şahıstan, 
% 7,8 i komisyoncu, faizci ve tefeciden, 
% 5,7 isi tüccar ve esnaftan, % 5,1 i de köy 
ağasından temin edilmiştir. Yine Devlet Plân
lama Teşkilâtının etütlerine göre köylünün 
organize olmamış kredi müesseselerinden aldı
ğı kredilerin f alM % 25 ile % 60 arasında de
ğişmektedir. 

Köyün önemli sorunlarından birisi de istih
damdır. Gizli işisiz miktarının tarımsal çalış
maların en yoğunu olduğu temmuz ayında 1955 
te 400 000, 1960 ta 800 000, 1962 de 1 000 000 
ıglizli işsizin mevcudoîmasına rağmen, 1955 te 
7 400 000, 1960 ta 8 300 000 olduğu fbilinmek-
födir. 

lerde iş bulduğu için, % 5,5 i şehirlin çekicili
ğinden ve % 4,6 sı çocukların tahsilleri yüzün
den ileri geldiği ortaya konulmuştur. Geçici 
güçler Ibakımıdan köydeki ailelerden % 21,5 
nin bîr veya daha fazla ferdi geçici olarak köy 
dışında yaşamaktadır, 

Yine aynı etüde göre köylerin yarısında bir 
veya daha fazla şahıs çalışmak üzere yurt dı
şına gitmiştir. Yurda devamlı dönenlerin çô -
ğunlukla yine köylerinde yaşamakta oldukları 
tesblit edilmisjtir. 

Bir (başka konu olarak da sağlık meselesi 
var. Köylerin % 91,8 inde aşı yapılmış olma
sına rağmen yine bu köylerin % 20 sinide sal
gın hastalıklar görülmüştür. Köylerim % 26,4 
ünde âdi kuyu, dere ve göl suyu içilmektedir. 
Köylerin yarısında 1968 yılmnıda içme suyu mua
yenesi yapılmamıştır. Köylerin % 18,2 sinde ev
lerde hiç hela bulunmamaktadır. Köylülerin 
% 14,5 inin son beş seme içinde sağlık şikâyeti 
için hoca, yatır ve geleneksel ocak gübi yerle-* 
re başvurdukları ve bilhassa kadınların % 19,6 
yi teşkil ettiği teslbit edilmiştir. 

Köy kaltamasında önemli yeri olan altya
pı hizmleltlerine de göz atmak işitiyoruz. Yapı
lan etütlere göre yılın belirli zamanlarında 
til ve ilçe merkezilerine gitmekte güçlük çekilen 
köylerim, oranı % 70,4 tür. 

Pazarlamada ylol ve ulaşım meselesi, esas 
darfboğaızlar'dan (başta gelenini teşkil etmekte
dir. 

1970 tarihi itlibiarfiyle 32 764 yerleşim ünite
sinde içme suyu ya hiç yok veya yetersizdir. 
Mevcut köylerden; sadece 2 395 inde elektrik 
mevcuttur. Sulama suyu bakımımdan Türkiye'-
d)e mevcut arazinin sadece 1 500 000 hektarı 
sulanabilmektedir. Bu miktarın % 20 si Dev
let yatırımlariyle, % 80 i de çiftçi ve mahallî 
idarelerce gerçekleştirilmiştir, öte yandan ha^ 
len yaklaşık olarak 10 000 000 hektar sulana
bilir vasıfta arazi mevcuttur. Yani1 % 81 bir 
sulama potansiyelli mevcuttur ve bu da köy sa
halarında çoğunlukla küçük sulama ve yeraltı 
çalışmalarını kapsamaktadır. 

ıSuni gübre kullanmıyan çiftçilerin nisbetı 
% 50, tarım ilaçlaması yapamıyanlarm oranı 
ise % 42,5 tir. Modern tarımın köye ulaştırıl
masında önemli bir yeri olan zirai yayım, per
sonelin sayıca az ye imkânlarının yetersizliği 

Devlet Plânlama Teşkilâtının Ege, Marma
ra, Orta - Kuzey, Akdeniz, Karadeniz, Orta -
Güney, Doğu - Kuzey, Doğu - Güney ve Or
ta - Doğu bölgelerinde örnekleme metoduna 
giöre yaptığı 220 köydeki etüt ve araştırma 
metideisine göre son beş yıl içinde köylerin 
% 75,4 ünde dış; göç olmuş ve gömmelerin 
% 61,4 ü şehir ve (büyük şehirlere göçmüşler
dir. Bu önemi dış göçüş sebeplerinin % 57,2 
(si fakirlik ve topraksızlıktan, % 19,1 i şehir-
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dolayısiyle köylerin % 34,6 sına hiç gitmemiş 
oldukları anlaşılmaktadır. 

Ziraat Bankasınca köylüye verilen krediler
den daha çok varlıklı çiftçiler faydalanmak
tadır. Alman kredilerden % 43,2 si tüketim ih
tiyacında kullanılmaktadır. Mevcut şartlar al
tında ve kre&i imkânlarının sınırlı bulunması 
yüzünden çiftçilerin % 37,2 si mahsulü daha 
tarlada iken ucuza satmakta ve aracıya borçlan
mak durumunda kalmaktadır. 

Pazarlama konusunda yol ve ulaşım mesele
sinden sonra en önemli güçlük fiyat konusu
dur. Düşük ve istikrarsız fiyat politikası pazar 
ekonomisini önlemekte ve bilhassa fiyat destek
lemesi ve desteklemede takibedilen politikada 
mahsul şekillenmesinin e tıkiiiliği yerine bilhassa 
mahsul tiplerinin bozulması ve sürprodüksiyonu 
yaratıcı olanakların ortaya çıkmasını zorla
maktadır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının etütlerine gö
re köylerimizin % '80 ninde mevsimlik boş za
man bulunmakta ve bu köylerin % 64,2 inde 
köylüler genellikle boş zamanlarını değerlen-
dirememektedirler. Bu sebepten köyde ve köy 
yakınında tarım dışı işler oldukça sınırlıdır. 
Köylerde tarıma dayalı sanayinin geliştirilme
si, tarım ürünlerini işleme, konservecilik ve ih
racat endüstrisinin kurulması ve köy el ve ev 
sanatlarının geliştirilmesine 'ihtiyacolduğu anla
şılmaktadır. 

Köylünün yaşama standardının yükseltilme
si, birim sahadan verimi ve geliri artırmaya 
bağlıdır. Halbuki fert başına düşen yıllık nak
dî gelir 628,48 lira olarak 'bulunmuştur. Tasar
ruf eğilimleri yönünden köylülerin % 90,4 ü 
hiç para biriktirememiştir. Şu duruma göre 
gelir artmasını sağlıyacak faktörler arasında, 
tarımsal nüfusun azalması, toprak - çiftçi den
gesinin teşekkülü, tarım dışı iş imkânlarının 
sağlanması ve tarımda verimin artırılması yer 
almaktadır. 

Köyde kurulmuş kooperatiflere gelince; koo
peratiflerin yapısı gerçek kooperatif ilkeleri dı
şında daha çok bir Devlet organı niteliğini ta
şımaktadır. Kooperatiflerin bölgelerarası dağı
lımında dengesizlik vardır. Tarımsal ve tarım 
dışı kooperatiflerin kredi imkânları yetersizdir. 
Tüm kooperatifler cılız olarak işlemektedir. Ka-
operatifleşmeye rağmen aracı ve tefeci müesse-
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selerinm tarım kesimine hâkimiyetleri bunun 
en kuvvetli delilidir, öte yandan Türkiye Zi
raat Odaları da çiftçi açısından henüz fonksi
yonlarını yerine getirememiştir. 

Yukarda vermiş olduğumuz kısa bilgilerin 
özetini yapmak icaJbederse, Devlet Plânlama 
Teşkilâtının yaptığı araştırma sonuçları ile ta-
mamhyabiliriz. Türkiye'nin çeşitli bölgelerini 
temsil eden 220 köy muhtarına, köyünüzün en 
önemli meesleleri nedir sorusuna alman cevap
lardan % 83,7 si su, % 80,9 u yol, % 37,3 ü 
elektrik, % 34,1 i modern tarım araç ve metot
ları, % 26,8 i okul, % 19,5 i topraksızlık ve mera 
sorunu ve % 17,7 si sulama suyu olarak göste
rilmiştir. 

Yukarda verdiğimiz bilgi ve rakamlar gös
termektedir ki Türkiye'de köy ve köylü mesele
leri oldukça geniş ve dağınıktır. Bu meselelerin 
halli için Devlet yardımı da yeterli değildir. 
Köyün kendi gücünden ve kalkınma arzusun
dan faydalanmakta zaruret vardır. 

Bir önemli nokta da, Devletin, köye hizmet 
götüren sorumlu kuruluşları birbirinden haber
siz ve bağımsız çalışmaktadırlar. Bunlar ara
sında zaruri olan koordinasyon yetersizliği yü
zünden birçok düplikasyonlar olmaktadır. Dev
let seviyesinde hazırlanan köye dönük, dikey 
programların, köyde hazırlanan iş programla-
riyle bağdaştırılması ve köy seviyesinde yatay 
programlar meydana getirerek Devlet ile köy
lünün hizmet ve imkânlarının kıymetlendiril
mesi önem kazanmaktadır. 

işte bu önemli prensiplerden hareket ede
rek Köy işleri Bakanlığının kurulmasının, 
Türk köyünün ve köylüsünün yeni imkânlara 
kavuşturması hususunda yeni bir sıçrama oldu
ğuna inanıyoruz. Nitekim son altı yıllık tatbi
kat da bunu teyidetmektediir. Demokratik Par
ti Meclis Grupu olarak kanunu destekliyeceği-
mizi arz eder, Yüce Meclisi saygı ile selâm
larım. (Demokratik Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ka-
raaslan, buyurununz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA AHMET KARAAS-
LAN (Malatya) — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin sayın üyeleri; 

Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki kanun tasarısının tümü üzerinde 
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A. P. Grupunun görüşlerini arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. 

(Bugünkü nüfusumuzun büyük çoğunluğu 
ekonomik yapısı büyük bir ağırlıkta tarıma 
foağlı, bendine Özgü toplumsal ilişkileri olan, 
belirli bir yerleşme sınırına sahip, en küçük 
idari üniteyi teşkil eden ve nüfusu ikibin kadar 
olan topluluklar diye tanımlıyaıbileceğimiz köy
lerde yaşamaktadır. Büyük bir potansiyele sa
nıp tabiî kaynaklarımızın bir çoğu da yine köy
lerimizde bulunmaktadır. Bunum içindir ki ikin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânımız, büyük çoğun
luğu okuma - yazma bilmiyen, eğitim imkânla
rından sınırlı olarak yararlanalbiilen, düşük üre
tim seviyesinde olan, yıllık geliri hava şartları
na bağlı, pazarlama düzeninin yetersizliğinden 
gelir kaybına uğrıyan, gelir seviyesi düşük, 
ölüm oranı yüksek, beslenme imkânları sınırlı, 
alt yapı tesisleri yetersiz, çalışma ve kaynak
larını kullanma imkânlarını kısıtlıyan olumsuz 
sosyal ve ekonomik şartlarla karşı karşıya bu
lunan köylerin ve köylü nüfusumuzu insanlık 
haysiyetine yaraşır asgari yaşama düzeyine ka
vuşturmaya yönelmiş politikaların yurt gerçek
lerine dayandığı ölçüde anlamlı ve yararlı ola
cağı gerçeğini tesbit etmiş bulunmaktadır. Mil
lî kalkınma hedeflerine ulaşabilmek içim köy 
topluluklarının sahibolduklan tüm kaynaklan 
ile millî kalkınma çabalarına katılmasının ve 
elde edilen sonuçlardan yararlanmalarının tüm 
kalkınma içinde kendine özlgü gerekliliğini ve 
önemini kalkınma plânımız cmgörmüş bulun
maktadır. Bu inançladır ki, köy altyapı ve ba
kanlığa mevdu diğer hizmetlerde uygulayıcı ve 
köye giden diğer bütün hizmetlerde koordine 
edici olmak üzere, 4951 sayılı Kanuna dayanıla
rak 25 . 12 . 1963 tarihinde Köy işleri Bakam-
lığı kurulmuştur. 

Köy işleri Bakanlığının görev alanı içine gi
ren altyapı tesislerini şöylece sıralamak müm
kündür : 

1. Toprak muhafaza ve zirai sulama, 
2. 'Topraklandırma, 
3. 'iskân, 
4. İKöy yollan yapma, 
6. Köylere içme suyu ve elektrik getirme. 
'Köy işleri Bakanlığına mevdu bu hizmetle

rin ağırlığımı belirtmek için, hizmet ünitelerinin 
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envanterinin ve bu hizmetlerinin malî portesinin 
gözden geçirilmesinde fayda vardır. 

(Bugün, Türkiye'mizde Köy Kanununun uy
gulandığı idari birim olarak 35 877 köy vardır. 
Köy, oba, mezra, kom, divan ve sair isimlerle 
isimlendirilen yerleşim yerlerinin sayısı ise, 
73 751 i bulmaktadır. Bunun 24 240 ı içme su
yundan mahrum, 22 328 i ise yeteri kadar su
ya sahip değildir. Köylerimizin içme suyu me
selesinin halli 4,8 milyar Türk lirasını gerektir
mektedir. 162 bin kilometre köy yolu ihtiyacına 
mukabil 47 (677 kilometre kaplamalı köy yolu 
nısvcuttur. Köy yolîannm tamamlanması, 14,5 
milyar Türk lirasına ihtiyaç hissettirmektedir. 
8,5 milyon hektarlık sulamaya elverişli araziye 
rağmen 1,7 milyon hektar arazi sulanabilmekte
dir. Sadece Köy işleri Bakanlığınca ifa oluna
cak sulama developmamı hizmetlerinin mali 
portesi 34 milyon Türk lirasıdır. Ayrıca, çorak 
arazinin ıslahı drenaja muhtaç arazinin drene 
edilmesi 5,3 milyar, yeraltı ve yerüstü küçük 
sulama tesisleri 77 milyar, toprak muhafaza 
hismetleri de 57 milyar Türk lirasını gerektir
mektedir. Halen, 35 877 köyden sadece 3 395 
köyümüz elektriğe kavuşmuş bulunmaktadır. 
ÖBımun içim gerekli finansman ihtiyacı 5,5 mil
yar Türk lirasıdır. Bu rakamlara, topraksız ve
ya yeter toprağı bulunmıyan çiftçi ailelerinin 
yeter gelirli toprağa kavuşturulması, 73 751 
yerleşim yerinin imar plânlarının hazırlanması, 
köylerde yapılacak konutlara teknik ve malî 
yardımlarda bulunması için gerekli finansman 
ihtiyacı ilâve edildiği takdirde, Köy işleri Ba
kanlığınca ifası gereken köy alt yapı hizmetle
rinin malî portesi 241 milyar Türk lirasına ba
liğ olmaktadır. Yani yaklaşık olarak "köy alt
yapı hizmetlerimin tamamlanması, bugünkü yıl
lık bütçemizin altı misli bir malî külfeti gerek
tirmektedir. Bu meblâğın Devlet bütçesinden 
karşılanmasının uzun yıllara vabeste olduğu da 
aşikârdır. 

Köy işleri Bakanlığının kuruluşundan önce 
çok çeşitli kuruluşlar köye hizmet götürmüş ve 
bu kuruluşlann münferit ve kendilerime has tu-
tumlan neticesinde koordinasyonun sağlanma
ması sebebiyle hizmetlerde zaman ve mekân be
raberliği sağlanamamıştır. Bu durum,'hizmetle» 
rin maliyetini yükselttiği gibi, verimliliğindem 
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de beklenen sonuçlan vermemiştir. Halen de 
dağınık şekilde köye hizmet götüren 44 çeşit 
kuruluş mevcuttur. Ancak, Köy işleri Bakanlı
ğının kurulmasından sonradır ki, köy ve köylü 
sorunlarına toplu bir açıdan bakmak ve hal 
tarzı bulmak imkânı hâsıl olmuştur. 

Sayın milletvekilleri; 

Şimdiye kadar olan mâruzâtımızla köy ve 
köylerimizin mevcut tablosunu anahatlariyle 
belirtmeye çalıştım. Bu tablo, asırların biriktir
diği ihmallerin sonucu ortaya çıkmıştır. Kadir
şinas, insanlığın en üstün fazilet ve vasıfları
nın şahıslarında temerküz ettiği Türk köylüsü, 
insanlık haysiyetin^ yaraşır bir yaşamanın ni
metlerini tadacak köye dönük bir hizmet anla
yışının daima özlemini ve hasretini çekmiştir. 
Ancak, Büyük Atatürk'ün, «Bu memleketin ha
kiki efendisi köylüdür.» demesinden sonra, 
Türk köylüsüne hizmet kapıları açılmış, demok
ratik rejimin kabulü ile kendi idaresi ve kaderi 
hakkında söz sahibi olan köylümüz, refaha ka
vuşmanın tadını ve hazzını duymaya başlamış
tır. 

Ulusumuzun demokratik rejim içinde, plân
lı bir şekilde kalkınmaya başladığı günden iti
baren köylülerimiz bu kalkınmanın gönüllü ne
ferleri olmuştur. Köy yolu, içme suyu ve elek
trifikasyonu bakımından toplam gönüllü halk 
katkısı 1963 yılında 14 962 000 Türk lirası iken, 
1968 yılında 7,5 misli artışla 112 487 000 Türk 
lirasına, 1969 yılında da 12 misli artışla 180 
milyon Türk lirasına ulaşmıştır. Gönüllü halk 
katıları ihtiyacın yanında sembolik kalmakta 
ise de bu hızlı artış, bu meblâğın kısa zamanda 
milyarlara ulaşacağı ümidini vermektedir. 

Köy İşleri Bakanlığının faaliyet sahası, ta
sarının gerekçesinde de belirtildiği gibi, sadece 
Devlet bütçesinden ayrılan ödeneklerle köyün 
alt yapı tesislerine ait yatırımları gerçekleştir
mekle sınırlı olmayıp, bunların dışında köylüle
rimizin gelirlerinin artırılması, yatırımlardan 
lâyikiyle faydalandırılmaları için eğitim faali
yetlerinde bulunmakta, köy kalkınmasına yöne
len birlik, dernek ve kooperatif gibi kuruluş
ları, idari, malî ve teknik yönden desteklemek
tedir. Ayrıca, köy sınırları içerisindeki projeye 
müstenit köy teşebbüslerini, il özel idareleri ka
nalıyla yaptığı yardımlarla desteklemektedir. 

Köy İşleri Bakanlığının kurulduğu sekiz yıl 
zarfında elde ettiği sonuçlar, her yıl bir evvel
kine nazaran çok daha başarılı olmuş, köye 
hizmet götüren kuruluşlar arasında koordinas
yonun sağlanması başarılı sonuçlar vermiştir. 

Sayın milletvekilleri; 

Adalet Partisi ve Adalet Partisi Millet Mec
lisi Grupu olarak, yüce milletimizin kalkınma 
ve refahına giden yolun mutlaka köyden geç
mesi gerektiği inancındayız. Bu inancımız, ne 
tekelcidir, ne de izam edicidir. Sadece ulusumu
zun gerçeklerinden doğmaktadır. Bu sebeple de 
bakanlığın kuruluş kanun tasarısının kanunlaş
masından sonra bu bakanlığın çalışmalarının da
ha başarılı ve verimli olacağı kanaatini taşımak
tayız. Ancak, bugün mevcut idaremizin yeniden 
düzenlenme ihtiyacı, yani reorganizasyonunun 
plânlı kalkınma döneminde yerine getirilmesi 
zorunlu olan bir şart olarak kabul edildiğine 
göre, yeni kuruluşlar özellikle bu tasarı ile teş
kilâtlanacak olan Köy İşleri Bakanlığının bu 
reorganizasyonun gereklerine uygun bir şekilde 
teşkilâtlanması gerektir. Aksi halde, bu bakan
lık için de ikinci bir reorganizasyon ihtiyacı 
başgösterir. Bu tasarı kanunlaşırken buna ma
hal bırakmıyacak şekilde kanunlaşmalıdır. Bu 
husus, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımızda 
ısrarla ve açık bir şekilde ifade edilmiştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından 1963 
yılında yayımlanan Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânımızın hedefleri ve Stratejisinin 528, 4 ve 80 
nci sayfalarında şu hususlar yer almaktadır : 

«Topluma maliyetini artırmadan, devlet hiz
metlerinden daha fazla verim elde edilmesi, an
cak, hizmetlerin iyi bir şekilde organizasyonu 
ve israfın önlenmesiyle mümkündür. Toplu kal
kınma ancak bunu gerçekleştirecek bir teşki
lâtlanma ile başarılabilir. Plân hedeflerinin ger
çekleştirilmesinde başarı sağlamak için, plânla
rın uygulanmasında en önemli araç olan devlet 
idaresinin kendisinden bekleneni yapacak du
ruma gelmesi şarttır. Bu sebeple, İktisadi Dev
let Teşekküllerinde ve devlet idaresinde alına
cak yeniden düzenlenme tedbirleri başarının ilk 
şartlarından görünmektedir.» 

Plânlı kalkınmanın ilk dört yılında idareyi 
geliştirme konusunda elde edilen sonuçlar ve 
bunun kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesi 
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üzerindeki etkileri Birinci Beş Yıllık Plânın 
son dilimini teşkil eden 1967 yılı programında 
açık bir şekilde ifade edilmiş bulunmaktadır. 
1967 yılı programı sayfa 423 te : «Plânın uygu
landığı ilk dört yıllık süre içinde ekonomik ve 
sosyal hedeflere tam olarak ulaşılamamasının 
sebepleri arasında yeniden düzenleme tedbirle
rinin gerçekleştirilememiş olması başta gelmeik-
tedir.» 

İkinci Beş Yılık Kalkınma Plânında da ida
rede yeniden düzenlenme üzerinde önemle du
rulmuş ve izlenecek ilkeleri aşağıdaki şekil
de tesbit etmiştir. İkinci Beş Yıllıjk Kalkınma 
Plânı sayfa 623 : «Merkezi idarenin yeniden 
düzenlenmesinde idare birimlerinin aşırı büyü
mesine engel olmak için, bir yandan bakan
lıkların merkez kuruluşlarınm fonksiyonel esas
lara göre teşkilâtlanmasına çalışırken, öte yan
dan görev ve yetkilerin kademeler anasında en 
uygun şekilde ayarlanmasını sağlayıcı kanun
lar çıkarılacaktır. Gerçek ihtiyaç, objektif ve 
ilmî esaslara göre tesbit edilmedikçe yeni böl
ge kuruluşlarına gidilmesi önlenecektir.» 

Sayın milletvekilleri; 

Biraz sonra bu noktaya tekrar avdet edece
ğim için cümlenin altını çift çizgi ile çizene|k 
bir daha tekrar ediyorum: 

«Gerçek ihtiyaç, objektif ve ilmî esaslara gö
re tetebit edilmedikçe yeni bölge kuruluşları
na gidilmesi önlenecektir.» 

«Malî ve idari denetimin verimini artırma|k, 
kaynak israfını önlemek ve uygun bir (istihdam 
politikasının uygulanmasını kolaykştırmak için 
değişik hukukî statüde kamu kuruluşlarının 
ortaya çıkarılmasından kaçınılacaktır.» 

Bu tasarı ile teşkilâtlanacak olan Köy İş
leri Bakanlığı, Birinci ve İkinci Beş Yılık Kal
kınma Plânımızda ilmî esaslara göre tesbit 
edilen plânın bu ilkeleri, tasarının kanunlaş
ması sırafcında Yüce Meclislerimizce biran dahi 
gözden uzak tutulmamalıdır. 

Tasarının bölge kuruluşlariyle ilgili mad
delerinin görüşülmesi sırasında Kalkınma Plâ
nımızın tesbit ettiği ilkelerin ışığı altında görü
şümüzü Yüce Meclise arz edeceğiz. Ancak, ta
sarının tümü üzerindeki görüşmeler bittikten 
sonra maddeleri, Sayın Hükümet veya Komis
yon tarafından geri almacaksa, Kalkınma Plâ
nımızın; «gerçek ihtiyaç, objektif ve ilmî esas

lara göre tesbit edilmedikçe yeni bölge kuruluş
larına gidilmesi önlenmelidir» ilkesine göre 
bu maddeler yeniden gözden geçirilmelidir. 

Sayın Milletvekilleri; 

Tasarıda, halledilmesi gereken diğer bir 
konu da 1312 sayılı Kanunla, Türkiye Elektrik 
Kurumuna veri'len iköy elektrifikasyonunun etüt, 
proje, plânlama ve program hizmetlerinıin bu 
tasarı ile Köy İşleri Bakanlığına devredilme
si konusudur. 

Yüksek malûmlarınız olduğu üzere, jenera
törden lâmbaya kadar bir bütünlük ifade eden, 
çok yalkm zamana kadar çeşitli kuruluşlarca 
dağınık bir şekilde lifa edilmeye çalışılan elek
trifikasyon hizmetlerini bu dağınıklıktan kur
tarmak maksadı ile Yüoa Meclislerimizce kabul 
edilip, 25 Ekim 1970 tarihinde yürürlüğe giren 
1312 sayılı TEK Kanunu ile elektrifikasyon hiz
metleri 'Türkiye Elektrik Kurumuna verilmiş bu
lunmaktadır. 

Köy elektrifikasyonuna, kanunun yedi mad
desinde yer verilmek suretiyle özel bir önem 
atfedilmiş tir. Memleketimizde köy elektrlifi-
ka(.3yonu hizmetlerinin uzun bir mazisi yoktur. 
Plânlı dönemde 1964 yılında Devlet bütçesin
den yapılan yardımlarla köy elektrifikasyon 
hizmetlerinin gerçekleştirilmesi Etibanıka görev 
olarak verilmiştir. Köy İşleri Bakanlığının ku
ruluşu ile beraber köy elektrifikasyonu prog
ram ye proje hizmetlerinin bu bakanlıkça yü
rütülmesi görüşü ağırlık basmıştır. 1966 yılında 
Köy İşleri Bakanlığı ile Etibank arasında bir 
koordinasyon protokolü imzalanmış ve bu pro
tokolle Köy İşleri Bakanlığı ile Etibank arasın
da iş bölümü yapılmış, köy elektrifikasyon 
hizmetleri genellikle Etibank Köy Elektrifikas
yon Teşkilâtınca yürütülmüştür Köy Elektri
fikasyonu Teşkilâtı da 1312 sayılı Kanunla 
Etibank Enerji G-rupu ile birlikte Türkiye 
Elektrik Kurumuna devredilmiştir. Böylece 
elektrifikasyon hizmetleri bütünü ile fonksiyo
nel eteasliara göre kurulmuş olan Türkiye 
Elektrik Kurumuna verilmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan köy hizmetlerinin de bütün
lüğünün sağlanması ve birbiriyle koordoneli 
bir şekilde yürütülmesi gereği ve gerçeği ile 
Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki kanun tasarısının 10 nou maddesiyle 
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1312 sayılı Kanunun 4, 6, 7 ve 8 nci maddeleri 
Türkiye Elektrik Kurumuna verilmiş olan gö
revler ile köy elektrifikasyonu etüt, plân, prog
ram ve proje işleri Köy işleri Bakanlığına ve
rilmiş bulunmaktadır. Tasarının 10 ncu mad
desi, yeni bir kuruluş olan Türkiye Elektrik 
Kurumuna ve birbiriyle çok yakın ilgisi olan 
Köy İşleri Bakanlığına mevdu hizmetlerin bü
tünlüğünü bozmıyacak, dublükasyonlara, hiz-
met ihtilâtlarıma, lüzumsuz çatışmalara yol aç-
mıyaoak bir şekilde ilmî ve teknik görüşlerin 
ışığı altında ele alınıp tedvin edilmelidir. 

Burada iSÖzlerime son verirken Köy İşleri 
Bakanlığı kuruluş ve görevleri haikkındaki 
kanun tasarısının Yüce Milletimize ve nüfusu
muzun yüzde 70 inin ümit kaynağı Köy İşleri 
Bakanlığı ile değerli mensuplarıma en iiyi şekil
de hizmet imkânı verecek şekilde 'kanunlaşma
sını temenni eder, Yüce Meclise Grupumun 
•saygılarını sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Grup 
adına iMnci defa söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, siz maddeler 
üzerinde grup sözcüsü bulunuyorsunuz. Grup 
Başkanvekiliniz Vefa Tanır limzası ile gelen ya
zıyı okuyorum: «Maddeleri hakkında Grup 
Sözcümüz Kalsan Tosyalıdır» diyorlar. 

Sayın Köseoğlu, siz de grup adına sözcü ol
duğunuzu beyan ediyorsunuz, önergeniz tekem
mül etmek üzere bulunuyor. Henüz tekemmül 
eıtmediği için bu hakkını önerge tekemmül 
ettiği vakit mahfuz tutulacajktır. 

Sayın Âdil Turan, buyurun. 

ÂDİL TURAN (Uşak) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri, Köy İşleri Bakanlığının sa
yın temsilcileri; 

1963 yılından beri özlemini ve ihtiyacını 
duyduğumuz Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkındaki kanun tasarısı üzerinde ki
şisel görüşlerimi açıklayacağım. 

Geç de olsa ulusumuzun büyük çoğunluğunu 
yakından ilgilendiren tasarının desteklenmeme
si mümkün değildir, önemli olan ve üzerinde du
rulması gereken husus, onun en az kusursuz ve 
ihtiyaca en çok cevap verecek şekilde kanunlaş
mış olmasıdır. Bu inançla bâzı dilek, görüş ve 
önerilerimi sunmak istiyorum. 

Sayın Milletvekilleri; 
Muhakkak ki, Türkiye'de derdi en çok, der

manı en az olan topluluk köy topluluğudur. 
Muhtarlık olarak 35 877, yerleşim yeri olarak 
73 751 üniteye dağılmış köylerimizin her biri 
dert yükü, dert küpüdür. Onların sorunları çö
zülmedikçe Türkiye problemler ülkesi olmakta 
devam edecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Tasarının gerekçesinde de belirtildiği üze
re ; sulamaya elvetrişli 8,5 milyon hektarlık ara
zinin 1,7 milyon hektarı sulanabilmekte, işle
nen 25 milyon hektar arazisinin 18 milyon hek
tarı az veya çok erozyona maruz bulunmakta, 
162 000 km. köy yolu ihtiyacına mukabil 39 829 
km. sine gidilebilmekte, 73 751 yerleşim yerin
den 46 562 tanesi suya hasret yaşamaktadır ve 
bunlarm malî portesi de 241 milyar Türk lira
sıdır. Toprak, okul, sağlık ve işsizlik konuları 
üzerinde durmayacağım. Esasen çok geniş, ağır 
ve değişik konuları kapsadığı için görevi en 
yüklü olan bakanlık kanımca Köy İşleri Bakan
lığıdır. Kendi görevleri dışında diğer bakanlık
larla mutlaka yakın işbirliği yapmalı ve onların 
hizmetlerini köye yöneltmelidir. Örneğin, sağ
lık hizmetlerinin pek azı köye gitmekte, İmar ve 
İskân Bakanlığı,tabiî âfetler hariç, şehir dışına 
çıkamamaktadır. İlgili bakanlıklarla gerekli ko
ordinasyonu sağlamak Köy İşleri Bakanlığına 
ait olmalıdır. Bunu hükümleyen önergemi ta
sarının «görevler» bölümünde Başkanlığa su
nacağım. 

Köylerimizde yerleşme ve imar plânı ile ko
nut ve işletme binalarında plân mefhumu yok
tur. 1971 yılında yapılan ev, ahır ve helalar da
hi hâlâ kullanışsız, gayrisıhhi ve en ilkel şekil
de yapılmaktadır. Konu ivedilikle ele alınma
lıdır ; aksi takdirde köstebek yuvalarından fark
sız en kötü evlerde oturan köylülerin bakanlığı 
Ankara'nın en lüks binasında oturma hakkını 
kazanmamış olacaktır. 

Köy tüzel kişiliği yararına yapılan ve yapı
lacak olan fırın, değirmen, hamam, çamaşırha 
ne, köy konağı, kaplıca, turistik yer, yol, su, 
elektrik gibi tesislere hız ve önem verilmelidir. 

Bugün, çiftçinin yüzde 34 üne 300 liradan faz
la kredi verilmez, yüzde 40 ı hiç alamazken, köy 
ile ilgili bulunmayan çiftlik sahiplerine 100 bin 
liradan 1 milyon liraya kadar kredi dağıtılmak-
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tadır. Bu kredi sistemi mutlaka değiştirilmeli 
köy .tüzel kişiliğine traktör, biçer - döğer gibi 
aynî yardımlar yapılmalıdır. Köye götürülecek 
hizmetlerde para ve insan gücü yönünden köy
lünün katkısı elbette zorunludur. Aksi takdirde 
241 milyar lira tutarındaki hizmeti Devletin 
üzerine yüklemek mümkün olmadığı gibi, insaf 
ölçüleri ile de bağdaşamaz. Ancak, bu katkının 
bugünkü uygulama şekli de sosyal adalet ilke
lerine ters düşmektedir. Zira, hizmetlerin her 
çeşiti şehire Devlet eliyle gider, köye gidenlerde 
ise köyün katkısı istenir. Köylülerin kendi 
arasında da bâzı haksızlıklar göze çarpmaktadır. 
Örneğin, ömründe şehire bir kaç defa inecek 
olan çoban bile her gün aynı köyden aynı şehire 
kamyon veya otobüs işleten zengin aynı yolun 
masrafına eşit paylarla katılmaktadır. Onun 
içindir ki, köy katkısının daha âdil daha insaflı 
formüllere bağlanması zorunludur. Köylerin kü
çük mahalleler halinde dağılmasını önlemek, 
hattâ, belirli yerleşme yerlerinde toplanmasını 
sağlamak için önemli hizmetlerin köy - kentlere 
götürülmesi yerinde olacaktır. Ayrıca, ürünle 
rin kazancını bir kaç ihracatçıya kaptırmasını 
önlemek için ihracat ve ithalâtın Devletleştiril
mesi veya kooperatifleştirilmesi köylülerin ta
rım, yaşlılık sakatlık alanlarında sigortalanması, 
muhtarların kamu görevlileri statüsüne bağlan
ması gibi konularda Köy îşleri Bakanlığının 
öncülük etmesini diliyorum. 

Sayın üyeler; 

Tasarının öngördüğü^ toprakların ve su kay
naklarının tarıma en uygun şekilde korunması 
veya kullanılması için gerekli tedbirleri alma
da köy kamu yararı esas tutulmalıdır. Zira, ya
pılmış öyle sulama tesisleri görmüşüzdür ki, 
onun nimetinden /alnız bir kaç hatırlı kişi fay
dalanmaktadır. Çünkü, su kanalı yalnız onların 
arazisinden geçmektedir. 

Yine, göçmenlere verdlen arazi konusunda 
geçmişte acı örnekler vardır, tekrarlanmamalı-
dır. Köyün en verimli Hazine arazisi göçmenle
re bol bol dağıtılmış, bunun yanında dedesinin 
dedesi aynı köyde yaşamış, aynı köyün yerlisi 
bir kaç dönümlük kıraç toprağın üzerinde yıl
lar yılı yoksulluğu ile başbaşa bırakılmıştır. Bu 
konulardaki değişiklik önergemi maddelerin 
görüşülmesi sırasında Başkanlığa sunacağım. 

Geçici Komisyonun değiştiirisinin 3 ncü mad
desinde YSE Genel Müdürlüğü yoktur. Bunun 
baskı hatası olduğunu sanıyorum; fakat Yayın 
ve Tanıtma Müdürlüğü tasarıdan çıkarılmıştır. 
Halbuki, hele köylülerin yayın yolu ile yetiş
tirilmeleri yönünden bu görevin müstakillen bir 
müdürlüğe verilmesi çok yerinde olacaktır. 

22 nci maddedeki Köy işleri Danışma Kuru
lunu gereksiz bulmaktayım; çünkü, köy ve 
köylü sorunlarını Ankara'da oturan bu kurulun 
il ve ilçede çalışan Koordinasyon Kurulundan 
daha iyi bildiği inancında değilim. Onun içdn 
bu görevin Köy İsleri il ve ilçe Koordinasyon 
Kuruluna verilmesini öneriyorum. Yine bu ko
nularla ilgili önergemi sırası geldiğinden Baş
kanlığa takdim edeceğim. 

Kanunun köylülerimize ve tüm ulusumuza 
hayıfh olmasını diler, hepimizi saygılarla selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın Çilesiz, buyurun. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Müzakeresine başlanan Köy İşleri Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun tasarısı 
büyük bir boşluğu dolduracak nitelikte oldu
ğundan biran önce kanunlaşması dileği ile söz
lerime başlıyorum. 

Bu tasan sosyal hayatımızda bir yara olarak 
devam edegelen ve milyonlarca köylü vatan
daşlarımızın sosyal ve ekonomik kalkınmasını 
sağlıyan Köy işleri Bakanlığı hizmetlerinin he
defini göstermesi bakımından son derece önem
lidir. Bu önemli kanunun karşısına çıkmak öy
le zannediyorum ki, hiç bdr arkadaşımın aklın
dan bile geçmez. 

Büyük bir ihtiyacı gidermek üzere meyda
na gelen tasarının hazırlanmasında emeği ge
çenlere teşekkür etmeyi borç bilirim. 

Ancak, tasarının altyapı hizmetleriyle ilgili 
«görevler» başlığı altında düzenlenen ikinci 
maddesinde Bakanlığın görevlerinin nitekleri 
belirtilmiştir. Bunlar arasında (b) bendiyle 
düzenlenmek istenen husus; çiftçileri toprak 
sahibi kılmak, işletme masraflarını karşılamak 
üzere krediler vermek, topraksız olan veya ye
teri kadar toprağa sahibolamayan çiftçilerin 
toprak sahibi kılınmaları maksadiyle, her türlü 
masraflar 4753 sayılı Kanunla kuralmuş olan 
özel fondan karşılanmak suretiyle arazi satın-
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almak veya muhtaç çiftçileri arazi edindirme 
kredileriyle desteklemek, Hazine arazisinin ısla
hı ve geliştirme projelerinin devamı suresince 
hak sahibi çiftçilere Hazine tarafından kiralan
ması hallinde özel fondan açılacak kredilerle 
desteklenmesini sağlamak gibi konulardır. 

Bu maddeyle Bakanlık, toprak reformuyla 
ilgili bâzı konuları detaylariyle belirtmek sure
tiyle kendi işgali sahasına almış bulunmakta
dır. Halbuki yeni kurulan Hükümet, Progra
mında, toprak reformunu gerçekleştireceğine 
dair vaitte bulunmuştur. Şu anda Hükümet 
Toprak Reformu Kanunu üzerinde ciddî çalış
malar içerisindedir. 

Toprak reformu tasarısında yer alması ge
reken ve çıkarılacak toprak reformu kanunun
da ne gibir şekillere ve hükümlere bağlanacağı 
henüiz belli olmayan konuları, detaylariyle bir
likte bir kuruluş kanunuyla hükme bağlamak, 
öyle zannediyorum ki, kanun tekniğine uyan 
doğru bir hareket değildi. 

Yarın çıkarılacak Toprak Reformu Kanu
nu, toprak ve tarım işlerini yürütme ve bunla
rın kredi şekillerini mutlaka yeni hükümlere 
bağlıyacaktır. Bu hükümlerle, müzakere ettiği
miz kanun arasında bir çelişme meydana geldi
ği takdirde arz ettiğim ikinci madde işlemez ve 
lüzumsuz hale gelebilir. 

Her halde teferruatını da göstermek sure
tiyle bu konuyu hedef olarak ele alan bu tasa
rının en esaslı hükmünü taşıyan ikinci madde
nin yerine, diğer kanunlarla çelişme meydana 
getirmeyecek şekilde genel bir hüküm va'zı ka
naatime göre daha uygun olacaktır. 

Bu amaçla, bu tasarının yeniden gözden ge
çirilmesi için bir önerge vermiş oluyorum, öner
gemin kabulünü istirham ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Bir yeterlik önergesi vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz «Köy İşleri Bakan
lığı kuruluş ve görevleri» kanun tasarısının tü
mü hakkındaki görüşmelerin, konunun aydın
lanması sebebiyle, kifayetini arz ve teklif ede
rim. 

Kars 
Musa Doğan 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Önergenin 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aygün. 

SALİH AYGÜN (Amasya) Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Ben on dakika ile kısıtlama önergesini ver
diğim zaman... 

1LYAS KILIÇ (Samsun) — Kendi boynu
na kendin ip taktığın zaman... 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Ben ip tak
madım Sayın Kılıç. Ben iyi niyetle hareket et
tim. Çünkü, grup sözcülerinin rüçhaniyet hak
kı mevzuu bahis olduğundan önemli bir konu
da parlömanter arkadaşlarımızın fikirlerini bu
radan kıza zamanda da olsa rahatlıkla ifade et
melerinde fayda mülâhaza etmiştim. Bu bakım
dan, bu tasarı geri çekilecek olsa dahi bu hu
susta emeği geçen arkadaşlarımızın burada fi
kirlerini ifade etmelerinde fayda var sanıyo
rum. Yoksa, kesin olarak ifade edeyim ki, yine 
bu tasarı noksan, bu tasarı elverişsiz, bu tasa
rı köy ihtiyaçlarına cevap vermeyecek, aynı 
zamanda Bakanlığı yürütecek nitelikten uzak 
j?ir teşkilât kanunu olarak çıkacaktır. Grup 
sözcüleri veya yetkililer her şeyi bildikleri id
diasında iseler biz buna kati surette ne iştirak 
ediyoruz, ne de iltifat ediyoruz. Parlömanter 
arkadaşların mutlak surette görüşlerini ifade 
etmeleri zarureti vardır. 

Ben bu görüşümü açıkhyabilmek için bir 
noktaya temas edip bu önergeye iltifat edilme
mesini arkadaşlarımdan rica edeceğim. Bu 
önemli nokta; 71 bin küsur yerleşme ünitesi ol
duğu iddia edilmekte, ama bu ünitelerin top
lanması, birleştirilmesi, muayyen ekonomik ve 
sosyal bir ünite haline gelmesi için nasıl bir 
tedbir alındığı hususunda kanunda hiçbir sa
rahate tesadüf edilmemiş olmasıdır. 

Bunun gibi bâzı hususların bu kürsüden 
ifade edilebilmesi için bu yeterlik önergesine 
iltifat etmemenizi istirham ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arzediyo-

rum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın İşgüzar, buyurunuz efendim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Çok muhterem 

arkadaşlarım; 
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Köy İşleri Bakanlığı gibi önemli bir bakan
lığın kuruluş kanunu tasarısı üzerinde kişisel 
görüşlerimi arz ötmek için söz aldım. 

Yurdumuzda yaşıyan vatandaşlarımızın bü
yük çoğunluğunu köylüler teşjkil etmektedir. 
Uzun yulardan 'beri köy ve köylülerimiz ihmal 
edilmiş, gerekli kamu hizmetleri köye götürüle-
ımemiştir. Bu yönden, köylerimizin çoğunda hâ
lâ medeni insanlar için bir ihtiyaç olan ısu, elek
trik, sağlık 'hizmetleri yoktur. Her sene artan 
nüfus, gelişen ihtiyaç karşısında köylülerimizin 
millî gelirden istifade imkânları da buna para
lel olanak gelişmemiştir. Sadece köylere tahsil
darlar vergi için gitmişler, Hükümet köylüleri 
ve dertlerini dikkate almamıştır. Asırlardır kul
lanılan (topraklar verim gücünü kaybetmiş, kı-
sırlaşmış, kireçlenmiş ve yorgun düşmüştür. Ka-
rasalbaniyle tarlasında köylüler kendi kaderle
rini yaşamışlar dır. 'Bölge hastaneleri, sağlık mer
kezleri olmadığı, sigortasız bulundukları için 
sağlık işleri yürekleri sızlatan bir problem ola
rak kalmıştır. Bölge okulları, isanait okulları ve 
teknik okulları köylülerin kalkınmalarında en 
(büyük kültür müesseseleri olmasına rağmen, köy
lülerin ayağına gitmemiştir. Köylü, yaşamak 
için, daha doğrusu geçimini temin için çaba sarf 
etmıiş, tasarruf etmek yeteneğine bir türlü ka
vuşamamış, bu yüzden de ekonomik olanaklar
dan yoksun kalmıştır. Köylülere ait hizmetler 
çeşitli /bakanlıklar tarafından mecbur olunduk
ça yürütüılegelmiştir. 

Nüfusun yüzde 80 nini teşkil eden köylüle
rin hizmetlerini koordine etmek ve onlarla di
rekt temas kurmak suretiyle, Köy İşleri Bakan
lığının, 4951 isayilı Kanunla 25.12.1963 tarihinde 
kurulduğu hepinizin malûmudur. Ne var ki, ba
kanlık kurulduktan sonra teşkilât kanunu çıka-
rılamadığı için de istenilen (başarıyı göstereme
miş, çeşitli teşkilâttan toplaman eleman ve im
kânlarla işjler yürütülmeye çalışılmıştır. «Köy 

İşleri Bakanlığı lağvedilecektir, faydalı değildir.» 
şeklindeki propagandalar ileri sürülmüştür. An
cak (bugün, Köy İşleri Bakanlığı teşkilât kanu
nu (görüşülür hale gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 

ÎBu 'bakanlığın teşkilât kanunu hazırlanmış, 
fakat hazırlanırken bâzı noktalar dikkatten uzak 
/tutulmuştur. ıKöy İşleri Bakanlığı her şeyden ön-
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ce jalltyapı hizmetleri, toprak nıathafaza, zirai su
lama, topraklandırma, iskân, köy yollan yap
ıma, köylere içme ısuyu ye elektrik getirme hiz
metleriyle görevlendirilmiş olduğu halde, (elek
trifikasyon işlerinin bunun dışında ımütalâa edil
mesi yersiz olarak nitelenecek bir husustur. 

Sayın milletvekilleri; 

Köylülere hizmeti 'gereği gibi getirmek ve 
onlara faydalı (olabilmek için her şeyden önce 
köylünün oturacağı evi, evinin ve iş (düzeninin 
sürdürüleceği arazisi olmalıdır. (Bunlar olmadan 
hizmet olamaz, (hizmet getirilemez. Kanun tasa
rısının eslbalbı mueibesinde, bugün topraksız aile 
sayısının kesinlikle bilinmemekte olduğu işaret 
edilmekte, bununla beraber 2 milyon topraksız, 
1 ımifljyon da yetersiz toprak sahibi aile olduğu 
ileri sürülmektedir. Hazinenin elindeki toprak
lar da mahdut ve miktarı 4,9 milyon dönüm 
olarak (gösterildiğine göre, Ibunların hepsinin 
(sosyal adalet ilkelerine göre toprak reformu ka
nununu çıkarmak suretiyle köylülere dağıtılmış 
olması halinde ı'bile, topraksız (köylünün toprak
landırılması da mümkün değildir. 

G-eriye sadece, tarım reformu dediğimiz, su
lama, gübreleme, kredi verme imkânlarını ele 
almak suretiyle onların kalkındırılması ve bu
nun dışında köylünün artan nüfusunu zirai sek
törün dışında sanayi dallarına doğru itmek kal
maktadır. ttotelik dış ülkelerde, özellikle Bulga
ristan, Yunanistan, Yugoslavya, Bonıanya ve di
ğer ülkelerde öteden beri yaşıyan ırkdaşlammız, 
kendi anlaşmalarımıza göre zaman zaman grup
lar (halinde Türkiye'ye gelmekte ve bunların da 
iskân edilmesi ayrı bir mesele olarak Hükümetin 
karşısında bulunmaktadır. Bunları da dikkate 
aldığımız zaman, gerçekten Köy îşleıli Bakanlı
ğının vazifesinin ne kadar çok, ne kadar ağır 
olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. Biz, bu ka
dar ıçok ve ağır vazifenin derulhde edilmekte ol
duğunu (bildiğimiz Köy İşleri Bakanlığı teşkilât 
kanununun 'bugüne kadar çıkarılmamış olması
nı, bu (bakanlığa venilen önemle ifade ediyoruz. 

(Muhterem arkadaşlarım, 

Şunu hemen ifade edelim ki, Köy işleri Ba
kanlığının üzerinde hassasiyetle duracakları 
köylülerin başında orman köylüleri gelecektir. 
Çünkü ormanlar, ziraatimizin ve ziraat toprak
larımızın sigortasıdır. Bu gerçek bilindiği için 
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topraksız ve muhtaç köylüler ormandan toprak 
kazanma yolunu seçmiş, bu da hem ormanların 
azalmasına, hem de ziraat arazilerinin kısırlaş
masına yol açmıştır. Endüstrinin çeşitli dalla
rının, özellikle ağır sanayiin ve ticaretin geliş
memiş olması, artan nüfusun tarım kesiminden 
başka yerlere akımına sebebolmakta, işsizlik 
hissedilir hal almaktadır. Böyle olan yerlerde 
kapalı ev ekonomisi yaşantılarını sürdürebilmek 
için ormanları tahribe yol açan işleri de köylü
ler yürütmektedir. Orman içinde yaşıyan köy
lülerin aile hayatları son derece basit ve primi
tiftir. Ormanlar çoğu zaman dağlık, engebeli ve 
meyilli arazi üzerinde gelişmektedir. Bunların 
tahribiyle açılan araziler, ormanların himayesin
den yoksun kaldıkları için de erozyona mâruz 
kalmakta ve devamlı toprak taşınmasına se-
bebolmaktadır. Bu da ziraat arazisinin tehlike
de olduğunun işaretidir. Orman köylülerinin ge
çimini sağlıyacak toprakları olmadığı gibi, hay
vanlarının beslenmesini temin edecek mera ve 
yaylakları da yoktur. Ağaçlandırmanın ihtiyaç 
ölçüsünde geniş çapta ele alınmamış olması, or
manların azlığı ve arazilerin kaabiliyet ve ve
rimliliklerine göre sınıflandırılmaya tabi tutul
madan işlenmesi sebebiyle tabiî âfetlere sık sık 
mâruz kalınmakta, yeniden toprak kazanmak 
için orman tahriplerine girişilmektedir. 

Toprağın, muhafazası yapılmadan hiçbir şey 
yapılamaz arkadaşlarım. Bu işte her şeyden ev
vel ormanlara önem verip onu korumak, orman
dan açılan yerlerde ağaçlandırmaya gitmek 
şarttır. Bunun yanında orman içindeki köylüle
rin dertlerine eğilmek de zaruridir. 1961 sayım
larına göre, orman içindeki 8 997 köy ve bu 
köylerde yaşıyan 4 280 385 orman köylüsü var
dır. Ormanların hemen yakınında, daha doğrusu 
bitişiğinde Köy işleri Bakanlığı tarafından ele 
alınması lâzımgelen diğer köylerin sayısı ise, 
6 725 tir ve bu köylerde 3 633 236 köylü ya
şamaktadır. Demek ki, Köy işleri Bakanlığının 
bugün direkt olarak uğraşmak zorunda olduğu 
ve zaruretler içerisinde bulunan, geçim sıkıntı-
siyle başbaşa kalan, sudan, yoldan, okuldan, 
elektrikten mahrum olan köy sayısı hemen he
men 15 000 in üzerinde olup, buralarda yaşıyan 
nüfus ise 7 913 621 i bulmaktadır. 

Görülüyor ki insanların bir kısmını orman 
dışında muvakkat yerlere yerleştirmek düşünül

se bile, orman içinde kalan köylüler ekonomik 
gücden yoksun oldukları için, bunlar Köy İşle
ri Bakanlığı tarafmdandan evvelemirde ele alın
ması lâzımgelen bir sorun teşkil etmektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, Köy işleri Bakan
lığı Teşkilât Kanununda böyle bir ayırım göre
miyoruz. Geri kalmış bölgelere öncelik tanıma 
gibi hususları da yine göremiyoruz. Türkiye'nin 
bütün köylerine hizmetten, orman içi köylüleri
ne ilgi ve yardıma kanımızca çok sonra sıra 
gelmektedir. Bu da gösteriyor ki, daha yıllar
ca orman köylüsü kendi kaderini yaşıyacak de
mektir. Halkın yardımına ve yapılan yardıma 
göre tanzim edilen proje, program, plânlamada, 
orman köylülerinin gelir imkânlarından mah
rum olmaları nedeniyle, puanlamada tercih sı
rasında yer almaları da mümkün değildir. Du
rum böyle olunca, Orman Kanununun 13 ncü 
maddesinin öngördüğü, orman köylülerinin kal-
kındırılmalarında sarf edilmek üzere konan en 
az yıllık 50 000 000 liralık fonun kullanılma
sını Köy İşleri Bakanlığına bırakmanın da ne 
derece doğru olduğunu tatbikat gösterecektir. 

Orman ve orman içindeki köylüleri bir bü
tün kabul etmek zorundayız, istihsal, nakil, 
ağaçlandırma, inşaat ve orman içi yol yapımı, 
halk - orman münasebetlerini tanzim eden Ba
kanlık, elbette ki kendi üzerine düşen görevi 
yapmak zorundadır. Yine bu Bakanlığın bün
yesinde kurulmuş olan Orman Köylerini Kalkın
dırma şubelerinin bulunduğu hatırdan uzak tu
tulmamalıdır. Fakat bugüne kadar, demin de 
arz ettiğim gibi, orman içinde yaşıyan köylüler
le, ovada yaşıyan ve Batı - Anadolu'da bulunan, 
verimli yerde yaşıyan, gelir kaynakları yüksek, 
bütçe imkânları yüksek olan köylüler arasında 
bir ayırım yapılmamıştır. Bütün mesele... 

BAŞKAN — Sayın işgüzar, süreniz doldu 
efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bağlıyorum. 

Bütün mesele, Köy İşleri Bakanlığı fertler 
arasındaki dengeyi sağlıyacağı gibi, bölgeler 
arasındaki dengeyi de sağlıyabilmek için or
man içinde yaşıyan, bâzı yerlerde hakikaten taş 
devrini idrak eden köylülerin imkânlara kavuş
turulması için böyle yerlerin pilot bölge içine 
alınması lüzumuna inanıyoruz. Tasarıda bunu 
da görmüyoruz. 
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Bununla beraber, teşkilât kanunundan mah
rum olarak çalışan Bakanlığın, bir teşkilât ka
nununa kavuşmasını temenni ediyor, saygılar 
sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Güner. 

Sayın AHMET GÜNER (Zonguldak) 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

36 000 e yaklaşan köylerimizin ve 74 000 üni
tede yerleşen vatandaşlarımızın öncelik taşıyan 
temel ihtiyaç ve gerçeklerinin nedenini ortaya 
koyan bir Bakanlığın kanununun görüşülürken 
işte alâka, işte Meclisimizdeki arkadaşların tu
tumu... 

Profesör Fehmi Yavuz'un makalesinden şöy
le bir şey akamda kalmıştı: Ülkemizde köy hiz
metinde çalıştırılan memur sayısı 75 bin kişi 
imiş... Buna rağmen köy kalkınmamız hayal ol
maktan kurtarılıp, soyut hizmet yerine somut 
hizmete girdiğimizi dahi ispatlamaktan uzakta
yız. Çünkü, kurulan Bakanlığın hizmet kollan 
dağınıktır, denetlemeden yoksundur, eğitilmiş 
elemanı yoktur, olmasını da istiyecek bir hali 
mevcut değildir. 

Kanun teklifinde dahi, çalışanların ve çalış-
tmlanlarm köye yöneltilmiş hizmetlerinin psi
kolojisini öğretmekten korkuluyor adeta. Hal
buki bu Bakanlık, politikanın çok uzağında ol
ması gereken, millî bütünlüğümüzü sağlayıcı, 
köye yönelen hizmetleri tarafsızlıkla kıymetlen-
dirici Bakanlık olmadıkça, köy, o bildiğimiz 
köy, bu Bakanlık da tabelâ ve bütçeden maaş 
almak için zorlayıcı bakanlıklardan birisi ol
maktan ileriye gidemez. 

Köye götürülen hizmetlerin tümünü yükle-
nemiyeceğine, yüklenmesinin de hem ekonomik, 
hem de organizasyon ve fonksiyonel yönlerden 
gerekli olmadığına göre; alt yapıya ilişkin ana-
hizmetlerin birbirleriyle ilgili olanlarını üzerine 
almalı, diğerlerinin ise, tesbit edilen genel köy 
işleri politikasına ve plânına uygun olarak yü
rüyüp yürümediğini kontrol etmeli. 

Bugünkü organizasyonu ile Bakanlık bu şe
kilde iki yönlü olarak çalışıyor görünmektedir. 
Gerçekte ise bunun böyîe olduğu, hattâ başarılı 
olarak uygulandığı belirtilmektedir. Oysa ki, 
gerçekte yürütülen altyapıya ilişkin çalışmalar
da, taşra uygulaması konusundaki bâzı problem
ler, aksaklıldar, olmaması gereken tutum ve 

davranışlara rağmen elde edilen kemiyet, nice
lik artışlarına dair başarı yanında komünikas
yon, koordinasyon ve kooperasyon, yani işbirli
ğini sağlama yönünden görev başarısızdır, ye-
teraisdir. 

Gerçekte bu başarısız fonksiyonlarda Türk 
bürokrasisi acemidir. Modern sevk ve idarenin 
en önemli unsurlarından biri olan, özellikle ge
lişmekte olan bizim gibi ülkeler için, hayati ve 
zorunlu bulunan koordinasyon ve işbirliğinin bir 
idari fonksiyon ve safha olarak mutlaka işletil
mesi ve gerçekleştirilmesi şarttır. 

Bu takdirde, esasen yetersiz ve kıt olan im
kân ve kaynaklarımızdan en rasyonel şekilde 
yararlanma imkân dâhiline girmiş bulunacak
tır. Köy işleri Bakanlığı ise bu fonksiyonunu 
yapmak zorundadır. Organizasyon olarak yaşa
ması, :tibannı, etkisini ve yetkisini gösterme
si, kabul ettirmesi, diğer kuruluşlar arasında 
aktif koordinatör bir birim olması, köye götü
rülen hizmetlerden en üstün verini alabilmesi 
buna bağlıdır. Aksi halde itübarmı, etkisini, yet
kisini yitirecektir. 

Esasen Köy İşleri Bakanlığının ilk kuruluş 
yıllarında, özellikle 1064 - 1965 terdeki havası
nın ve statüsünün bugün hâlâ mevcudolduğunu 
iddia etmek çok güçtür. Bu çok önemli bir nok
tadır. özellikle dikkatinizi çekmek isterim; bu
gün tek yanlı, tek yönlü uygulamadan sadece 
biz fizikî yatınm götürme politikasından dola
yı Köy İşleri Bakanlığı diğer klâsik bakanlık-
lanmız gibi harcadığı paralarla övünen bir Ba
kanlık haline gelmiştir. Bu mudur sadece amaç? 
Bu mu idi istenen, beklenen? Nerede kaldı köy 
topluluklanmızın, bu topluluklanmızı meydana 
getiren köylü vatandaşlanmızın davranışüannı 
modernleşme, gelişme, çağdaşlaşma idealleri, 
özlemleri ve hedefleri çerçevesi içinde ve Ata
türk ilkeleri yönünde geliştirmedikçe, pekiştir-
medikçe, Türk köylüsünün değil, sadece köylü 
vatandaşlarımızın değil, bütün Türk toplumu
nun davranışlannı, anlayışlannı, diğer hüküm
lerini, diğer sistemlerini hızlı, dengeli ve sosyal 
adalete dayalı, demokratik ve hür bir düzen or
tamı içinde kalkınma amacı, modernleşme ve 
daha mutlu bir yaşayış seviyesi elde etme iste
ği, heyecanı yönünde değiştirmedikçe, geliştir
medikçe kalkınmada Batı ülkelerine ulaşma ça-
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bası ve amacı hayal olur, hayal olmaya da mah
kûm olur. 

Sevgili arkadaşlarım, bunun için genel mü
dürlük seviyesinde bir lıalk eğitimi ve toplum 
kalkınması ünitesi kurulmalı veya çok hatalı, 
İsabetsiz bir kararla alınıp Milî Eğitim Bakan
lığına verilmiş olan Halk Eğitimi Genel Müdür
lüğü tekrar Köy İşleri Bakanlığına bağlanmalı, 
ancak yeniden düzenlenmeli, fonksiyonel hale 
getirilmelidir. Gerçekte MM Eğitim Bakanlığı
nın Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü dışında bir
birinden habersiz, ancak çoğu halde birbirine 
karşı davranış ve tutum içinde halk eğitimi 
hizmeti gören pek çok ünitesi vardır. Bu durum 
ise gerçekten bir organizasyon hastalığımızdır. 
Şarklı davranışımızdır. Anafonksiyonlarda bir
liği, beraberliği, organizasyon bütünlüğünü sağ-
lıyamıyan bakanlıklarda ise hizmette verim na
sıl sağlanır, bilinemez. 

Köy Araştırma ve Geliştirme Genel Müdür
lüğüne çok ayrıntılı ve hiç analiz edilmeden ve
rildiği sanılan i«ra görevleri verilmiştir. Bu 
isimdeki üniteler gerçekte lâboratuvar çalışması 
yapan, vedileri topkyan, değerlendiren ve ilgi
lilere sunan enstitüler fonksiyonundandır. 

İdari ve Sosyal İşler Dairesi ve Yayın Ta
nıtma Müdürlüğü içice girmiş fonksiyonlara sa
hip gözüküyor. Geçici Komisyon ise, Yayın ve 
tanıtmayı tamamen kaldırıp idari ve Sosyal İş
ler Dairesine bağlamıştır. Yayın işlerinin ünite
ye bağlanması uygun ve yerindedir. Ancak ta
nıtma fonksiyonu, bugün en çok adı geçen ve 
modern idare bilim ve sanatının bir dalı, bir 
kolu, halkla ilişkiler kapsamındaki bir fonksi
yonudur. 

Teklifim, hizmetin tabiat, modern organazas-
yonlardaki yeri, önemi ve bir ihtisas dalı oluşu 
sebebiyle Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Baş-
kanlığı olarak doğrudan doğruya Bakana bağlı 
bir ünite haine getirilmesidir. Bu hizmetin Köy 
işleri Bakanlığında *büyük yeri ve önemi var
dır, olacaktır, olmalıdır. Çünkü Bakanlığın di
ğer kamu kuruluşları, baskı grupları ve halk
la karşılıklı ilişkilerini bu ünite düzenliyecek-
tir. Bugüne kadar gördüğümüz aksaklıklar böy
lece ortadan kalkmış olacaktır. 

Çok önemli gördüğüm bir husus ve durum 
ise, taşradır. Tasarıya göre, taşrada Bakanlığın 
yine tek temsilcisi ve koordinatör birimi bulun

mamaktadır. Bu ise savunulması gayrimümkün 
bir durumdur. Kendi bünyesi içinde koordinas
yon ve işjbirliğini sağlıyacak şekilde organize 
olamamış bir Bakanlığı, köye giden hizmetler 
arasında koordinasyon ve işbirliği sağlaması 
beklenemez ve beklenmemelidir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Gü-
ner. 

AHMET GÜNER (Devamla) — Teşekkür 
ederim, bağlıyorum. 

Köy işleri Bakanlığının Kuruluş Kanunu ha
len Bakanlık kadrosundan maaş alanların ra
hatlıklarını kabullenmeden öteye bir yenilik 
ve güven vericilik arz etmemektedir. Diğer Ba
kanlıklarla olan hizmet ilişkilerinin burada ge
nişçe eleştirilmesinde büyük faydalar vardır. 
Aksi takdirde hizmet görülemiyecektir. Hele 
hele Köy Kanununun Köy işleri Bakanlığı Ka-
mununa göre uydurulmasından ve hazırlanma
sından hiç bahsedilmemesi de dikkat çekicidir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, buyurun. 
SALİH AYGÜN (Manisa) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Köy ve köylünün kalkınması konusunda bu

güne kadar çok şey söylenmiş, iktidarlar köylü
nün insan gibi yaşaması için gerekli ekonomik 
tedbirleri almak çabası içine girmişlerdir. Cum
huriyet devirlerinden önce her zaman vermek 
için aranan köylüye ancak Cumhuriyetten son
raki devirlerde «al» diye gidilebilmdştir. Bu, 
demokrasinin fazileti, en güzel tatbikatıdır. 
Köye eğiliş, Köy İşleri Bakanlığımın kuruluşu 
Cumhuriyet tarihinin bir zaferidir. Köyde eko
nomik siyaset; âmme makamlarının köy ekono
misini millî menfaatlere uygun olarak tanzim, 
tevcih ve aldıkları karar ve tedbirlerinin ye
kûnunu teşkil eder. O halde bu politika, köy
lüyü hızla kalkındırma, memleket kalkınmasına 
daha çok katkıda bulunabilme imkânlarını sağ
lamak olacaktır. 

Teşkilât Kanununa bu yönden bakmak gere
kir. Topyekûn kalkınmamızın ancak köyün ve 
köylünün refaha kavuşması ile mümkün olacağı 
inancındayız. Bu fikri getirenlere, Köy işleri 
Bakanlığı Teşkilâtını kuranlara ve bütün Köy 
işleri Bakanlığında hizmeti geçen arkadaşları
mıza burada Büyük Türk Milleti adına şükran
larımı arz etmeyi vazife sayıyorum. 
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tKöy İşleri Bakanlığının altyapı hizmetleri 
73 751 üniteye sıralanmıştır. Bunların bir plân, 
bir program içinde kalkındırılması, millî gelir
den paylarını alabilmesi ancak teşkilâtlı çalış
maya ve dağınıklıktan kurtarılmaya bağlıdır. 
İşte, Köy işleri Bakanlığı Teşkilât Kanununda 
bu hususlara temas edildiğini göremiyoruz. An
cak iskânı düzenlemeden, yeter gelirli ekono
mik aile ünitelerinden raporda bahsetmiş olma
larına rağmen, yerleşme ünitelerinin dağınıklık
tan kurtarılması, bu arada orman köylerinin bir 
araya toplanması, kendi kendine yeterli ekono
mik, sosyal yapı ile yerleşme ünitelerinin nasıl 
planlanacağının Köy işleri Bakanlığı Teşkilât 
Kanununda bulunması lâzım gelirken, maalesef 
bunlar net olarak formüle edilememiştir, Eğer 
bu formüle edilemezse ölü insan gücü, gizli iş
sizlik değerlendirilemiyecek; hizmetler köye 
daha kolay götürülemiyecek, köylünün millî 
gelire katkısı, millî gelirden faydalanması ko-
laylaşmıyacaktır. O halde bütün mesele, biraz 
önceki konuşmamda da ifade etiğim gibi, yer
leşme ünitelerinin nasıl planlanacağını, ne şe
kilde organize edileceğini Teşkilât Kanununda 
kesin olarak belirtmeye ihtiyaç vardır. 

Bu arada toprak muhafazası, zirai sulama 
işleri hususunda Toprak ve Su Kaynaklarını 
Geliştirme Birlikleri Kanunundan bahsedilmek
tedir. Köyün ve köylünün derdi sudur. Su mü
nakaşaları yıllarca devam edegelmektedir. Bu 
su meselesi, eski haklara istinadederek gelişi
güzel kullanılmaktadır. O halde Köy İşleri Ba
kanlığı Teşkilât Kanununda bu suların tekrar 
tanzim edilebilmesi için bâzı hükümlerin konul
masına ihtiyaç vardır, kanısındayız. 

İSu kooperatiflerinin hizmetlerini takdirle 
anıyoruz, ancak köy kaJlkınma kooperatiflerinin 
isabetli çalışmadığı inancı içindeyiz. Bakanlık, 
bunu kontrol için elinden geleni yapmalıdır ka
naatindeyiz. 

IKöy elektrifikasyonu hususuna da bir nebze 
temas etmek istiyorum. 

15 . 7 . 1970 tarih, 1312 sayılı TEK Kanu
nunun 3 ncü maddesi gayet sarihtir; üretim, ile
tim, dağıtım, ticaret, tekel'e bağlanmıştır. 3 ncü 
maddeye göre köy elektriklenmesi özel bir teş
kilât kurulmak suretiyle ve köy elektriklen
dirme fonu ile yöneltilecektir. 

4 ncü maddede ise, kaynakların elektriklen-
dirilmesi için gerekli fonun nasıl teşkil edilece
ği; yani, kredi fonunun kullanılmasının ilgili 
bakanlık, Maliye Bakanlığı ve Köy İşleri Ba
kanlığı ile hazırlanacak bir yönetmelikle tan
zim edileceği, 

6 ncı maddede etüt, plân ve projenin; 7 nci 
maddede köy elektriklendirilmesi işlerinin bir 
tüzüğe bağlanacağı. 

8 nci maddede proje ve inşaat işlerinin TEK 
tarafından yapılacağı kesin olarak ifade edil
miştir. Bu konu komisyonda da enine boyuna 
müzakere edilmek suretiyle elektrik konusunun 
tek elde toplanması hususunda mutabakata va
rılmış idi. O zaman Bütçe Plân Komisyonunda 
bulunan arkadaşlarımız bu hususu muvafık bul
muşlarken, bugün bakanlık tasarısında bulun-
mıyan bir hükmün bakanlık tasarısı dışında ko
misyonca metne ithalini yersiz bulmaktayız. 
Daha çok köye daha ucuz elektrik, ancak TEK 
bünyesinde değişiklik yapmamakla mümkün
dür. Elektrik hizmetlerinin bütünlüğünü boza
cak, köy elektrifikasyonunu iki başlı bir nesne 
haline getirecek bu hükmün mutlaka kanundan 
çıkarılması gerekir kanaatindeyiz. Öyle anlaşıl
maktadır ki, bu konu Köy İşleri Bakanlığı ile 
Sanayi Bakanlığı arasındaki bir münakaşa ne
ticesi uzayıp gidecektir, fakat memleketin men
faatleri nerede ise ona ittoba etmek gerekir. 

Sayın Bakanıma bir hususu açıklamak is
tiyorum : İhtiyaçların kendileri tarafından it
hali isabetli bir hükümdür. Yalnız bir ithalde 
açık kapı vardır; her hangi bir şahsa, bir mü
esseseye komüsyon verilmek suretiyle ithali ci
hetine gidilebilir. Bu kapının kapanmasını 
ve ithalin tek elden, mutlak surette baakanlık 
tarafından yapılmasının uygun olacağı kanaa
tindeyiz. 

Burada bir hususa daha temas etmek istiyo
rum. Bir arkadaşımız gayet güzel belirttiler; 
Köy İşleri Bakanlığı politik bir bakanlık ol
maktan kesinlikle çıkarılmalıdır. Bu bakımdan 
Bakanın re'sen yeni kuruluşlara gidişini tasvi-
betmdyoruz ve uygun görmüyoruz. Çünkü Ba
kan mutlaka zan altında kalacaktır. 

Bölgeler meselesi üzerinde de durmak isti
yorum. 

Bölge müdürlüklerinin karşısındayız. Ben 
partizan idareden yanlı değilim arkadaşlar, bü-
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tün bakanlıkların vazifelerini, mutlak surette 
partizan bir idare zihniyetinin dışında yapma
ları gerektiği inancı içindeyim. Bölgeler mutlak 
surette kaldırılmalıdır. Bölgeler kendi bölgele
rine, daha doğrusu hangi vilâyette iseler o vilâ
yete hizmet etme eğilimindedirler, bu bir vakıa, 
hakikatin ta kendisidir. Bu bakımdan Sayın 
Bakanıma ve ilgili arkadaşlarıma, Hükümet 
erkânına bu hususa eğilmelerini bilhassa istir
ham ediyorum. 

Vakit daraldığı için, bir noktaya daha temas 
edip konuşmamı bitirmek istiyorum. 

Eğitim, öğretim kursları ile ilgili konularda 
bakanlığın vazifesi yalnız hedef tâyin ve ihti
yaç olmalıdır. Hedef ve ihtiyaç tâyin edilmeli, 
köy için gerekli eğitim, öğretim kurumları ve 
enstitüler Maarif Vekâletinin bünyesinde teş
kilatlandırılmalıdır. Bu şekilde köye daha fay
dalı olunacağı kanaati içindeyiz. Bakanlığın ge
tirmiş olduğu teşkilât kanununun içinde bu fi
kirler var. Ben kendi görüşümü arz ettim. 

Kadrolar üzerinde mutlak surette durulma. 
lıdır. Bakanlık kadroları şişkindir. Meskenler
de parasız oturma, Sayın Bakanın ve kendisin
den sonra gelen bakan arkadaşlarımızın mutlak 
surette başını ağrıtacaktır. Bu konuya da eğil
melerini istirham eder, Sayın Başkan ve sayın 
Meclis üyelerini saygı ile selâmlanan. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku
tuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler hak

kındaki kifayeti arz ve teklif ederim. 
Bursa 

Kasım Önadım 

REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Kifayetin 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyonun, maddelerin tü
münü komisyona istiyen bir önergesi de vardır. 
Bilıgilerinize sunarım. 

Buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka

daşlarım, Köy İşleri Bakanlığı Teşkilât Kanunu 
memleketimizi ilgilendiren en önemli kanunlar
dan birisidir. Köylünün kalkınması, Türk köy
lüsünün teşkilâtlanması gibi konuların tümü bu 
kanunun içindedir. Bakan arkadaşımız, komis
yon mensubu arkadaşlarımız dinliyorlar; bura

ya çıkan hatiplerin söylediklerinde faydalı 
noktalar bulabilirler. Ayrıca, «10 dakika» tah
didi de vardır, 10 dakikadan üç dört arkadaş 
daha konuşacak, ne zararı var? Bunu bir türlü 
anlıyamıyorum. Ben arkadaşımdan rica ediyo
rum, önergeyi geri alsınlar, konuşalım. Türki
ye'nin bu en büyük meselesinde bir sınırlama 
olmasın, istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon olarak buyurun, Sa
yın Angı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMET 
ANG-I (Erkişehir) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; 

Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş Kanunu üze
rinde sayın üyelerin bu yakın ilgileri bu kanu
nun hazırlanmasında büyük emeği geçen komis
yon üyelerini de çok memnun etmektedir. Ka
nunun tümü üzerindeki konuşmalar komisyonu
muza ışık tutmaktadır. Ancak bize intikal eden 
bilgiye göre de, maddeler üzerinde pek çok 
önerge Sayın Başkanlığa verilmiş durumdadır. 
Biz, komisyon olarak hem bu önergeler üzerin
de çalışmak, hem de önerge veren arkadaşları
mızı da komisyona davet etmek istiyoruz. Bu 
itibarla, Yüce Meclisin üyelerinin hassasiyetle 
üzerinde durduğu gibi kanunun çok daha iyi, 
gerçeklere uygun olarak çıkmasını temin için 
maddelerin tümünü görüşmek üzere Komisyona 
almak için Yüce Başkanlığa bir önerge verdik. 
Bu önergemize itibar etmenizi, kanunun çok 
iyi hazırlanmasını istiyen siz üyelerin de buna 
«evet» demenizi istirham ediyor, saygılar sunu
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyondan bir husu
su öğrenmek istiyorum. Bu görüşmeniz verdiği
niz önerge üzerinde mi oldu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMET 
ANGI (Eskişehir) — Verdiğimiz önerge üzerin
de... Tasarının tümü üzerindeki konuşmalara 
kifayet geldiği zannı ile konuştum. 

BAŞKAN — Onu anlıyorum efendim. Sizin 
komisyon adına yaptığınız konuşma tasarının 
tümü üzerinde bir konuşma mıdır, verdiğiniz 
önerge üzerinde bir konuşma mıdır? Sarahaten 
tasrih ediniz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMET 
ANGI (Eskişehir) — Verdiğim önerge üzerin
de bir konuşmadır. 
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BAŞKAN — Evet efendim. 
Efendim, yeterlik önergesini oylarınıza su

nacağım... 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan... 
BAŞKAN — Bir beyanınız mı var efendim? 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Komis

yon tasarıyı geri alacağına göre; konuşacak ar
kadaşlarımız konuşsunlar, arkadaşlarımızın gö
rüşlerinin ışığında komisyon tekrar tezekkür et
sin. 

İBAŞKAN — Oylarınızla halledersiniz beye
fendi, rica ederim. 

Oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Yeterlik önergesi kabul edil
miştir efendim. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Müsaade bu
yurursanız, Komisyon Başkanının beyanı üzeri
ne usul hakkında söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Hangi konuda efendim? 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Önerge üzerin

de. 
BAŞKAN — Önergeyi okutayım da, o vakit 

gereğini düşünürüz efendim. 
Efendim, tasarının maddelerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Daha önce, öncelik önergesinin okunması sı
rasında ivedilik tel i f i de okunmuştur; tasarı
nın ivedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler ...Kabul edil
miştir. 

'Geçici Komisyonun önergesini okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının maddelerinin tümünün, komisyon

ca yeniden görüşmek üzere Komisyonumuza 
iadesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Geçici Komisyon Başkanı 

İsmet Arığı 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Kılıç. 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Meclis çalışmalarında, üzerinde ittifak olu-

namıyan ve çokça değişiklik önergeleri verilen 
kanun teklif ve tasarılarının komisyonca geri 
alındığı ve bu önergelerin ışığı altında yeniden 
maddelerin tedvin edildiğine çok şahidolduk, 

fakat bilâhara komisyonun bu değiştirgelerle 
Yüksek Meclisin huzuruna geldiğinde bu değiş
tirgelerin neler olduğu hakkında ve bunların 
üzerinde nasıl hazırlanılması ve nelerin söylen
mesi lâzımgeldiği hususunda her hangi bir ha
zırlık yapılmadan, önergeler Başkanlıkça okun
makta ve Mecliste milletvekilleri veya gruplar 
bu önergeler üzerinde konuşma fırsatını ve im
kânını bulamadan kanun teklif ve taşanları 
buradan geçmektedir. 

Şimdi, bu mülâhazamın ışığı altında arz et
mek istiyorum ki; komisyonun, maddeler üze
rinde yapmış olduğu değiştirgeleri, milletvekil
lerine dağıtmadan evvel, söylemek istemiyo
rum ama, adetâ bir emrivaki şeklinde Meclisin 
huzuruna çıkması önlenmelidir. 

Komisyon bu husustaki düşüncelerini açık
lamalı ve bize kanun tasansının daha çabuk, 
daha etraflı bir şekilde hazırlanarak gelmesi 
sağlanmalıdır. Milletvekillerinin de, bu hazır
lanan maddeler üzerine katkılarını sağlamak 
bakımdan bu fikrimize ve teklifimize iltifat 
edilmesini arz eder, saygılar sunarım. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, ben de söz istiyorum, müsaade eder 
misiniz? 

BAŞKAN — Hangi konuda efendim? 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) —- Önerge 

üzerinde, aleyhinde... 
MEVLÛT YILMAZ (Balıkesir) — Sayın 

Başkanım, önergenin lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehinde,... 
Buyurun Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Müzakeresini yaptığımız bu kanun tasarısı; 

Köy îşleri Bakanlığının teşkilât ve görevleri 
kanunu tasarısıdır. 

Köy îşleri Bakanlığı, bildiğiniz gilbi nüfusu
muzun 25 milyon gibi en büyük parçasına hiz
met götüren Wr bakanlıktır. Vatanımızın % 80 i 
köy... Buraya hizmet götüren bir bakanlıktır. 
Bu bakanlığın 7 - 8 seneden beri yapılmamış 
olan teşkilât, kuruluş, vazife ve salâhiyet kanu
nu tatmin edici olmıyan bir şekilde hazırlanmış
tır. Şu kanun tasarısı ile 25 milyonluk kütleye 
hizmet edilmez. Bu tasarı ile vatanın % 80 ine 
hizmet götürülemez. Bu tasan; Köy îşleri Ba
kanlığını, Tanm Bakanlığı ile, Orman Bakan-
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lığı ile, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ile Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile ve Türkiye 
Elektrik Kurumu tedahül halinde tutmaktadır. 

BAŞKAN — ISayın Tosyalı, lütfen önerge 
üzerinde... 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın ko
misyon Başkanı «verilen önergelerle maddeleri 
geri alıyorum» diyor. 

Biz bu tasarıyı daha güzel yapmak için, be
nim köylüme, vatanımın, milletimin büyük küt
lesine hizmet götüren Köy İşleri Bakanlığına 
biz çok daha mükemmel kuruluş kanunu, teşki
lât kanunu, vazife ve salâhiyet kanunu getir
mek için didiniyoruz, burada onun için bekli
yoruz... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir dakikanızı 
rica ediyorum. 

iŞimdi, Sayın Komisyon, tasarının maddele
rini komisyona istediler. Kanun tasarısının tü
münü Yüoe Heyet kabul etti. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın 
Başkanım, tümü üzerindeki konuşmalar tatmin 
edici olmadı. 

BAŞKAN — Bunu Yüce Heyet takdir eder, 
siz dfi#il efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Evet, say
gım var, fakat, yeterlik önergesi ile... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, sözüm bitmedi. 
Komisyon, tasarıyı komisyona istiyor; «ıslah 

edeceğim» diyor. Siz de tasarıyı beğenmiyorsu
nuz, yani o vakit önerge dışında konuşmuş olu
yorsunuz. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın 
Başkanım, komisyonda çok daha iyi çalışılsın, 
bu tasarıya çok daha güzel şekil verilsin. Ta
san, eski bir taşandır, eski Başbakanın imzası 
iledir. Ypni Hükümet, reformcu Hükümet köye 
hizmet götürmek üzere «reform yapacağım» di
yen Hükümetin de bu çorbada tuzu olmalıdır. 
O bakımdan aceleve getirrnivelim, bu tasarıyı 
mükemmel şekilde hazırlryalım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, konuşmanız önerge

nin lehinde mi, alevhmde mi oldu? 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Sayın 

Başkanım, önerge ile maddeler geri almıyor. 
Olup - bittiye getirilip de bâzı arkadaşların 
verdiği önergelerle iktifa edilmesin. Çok deği
şiklik önergesi var, geniş zaman... 

BAŞKAN — Yani lehinde mi, aleyhinde mi 
efendim? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Madde
lerin geri alınmasının lehindeyim, fakat kısa 
tutulmasının aleyhindeyim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, anlaşıldı. Bu
yurunuz efendim, lehinde konuştunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMET 
ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, bir husu
su tavzih etmek mecburiyetindeyim. Sayın Tos
yalı, eski bir tasan olduğundan bahsettiler, bu 
hususta beyanda bulunmam lâzım. 

BAŞKAN — Hay hay, buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMET 

ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar; 

Benden evvel konuşan Sayın Tosyalı ar
kadaşımızın kanun tasansınm üzerinde bir be
yanı olmamış olsaydı, huzurunuzu tekrar iş
gal etmek istemezdim. 

«Bu tasan eski Hükümet zamanında hazır
lanmıştır, yeni Hükümetin, reformcu Hüküme
tin bu hususta görüşü gerekir» şekildeki beya
nı gerçeğe uygun değildir. Tasan eski Hükü
met tarafından teklif edilmiş, ancak hükümet-
lerin temadi ettiği gerçeği bir tarafa, Komis
yonumuz bu tasarıyı müzakere ederken, yeni 
Hükümetin bu tasanyı benimseyip benimseme
diğini, bakanlıklann görüşlerinin ne olduğunu 
Komisyona davet ötmek suretiyle tesbit etmiş 
ve bu tasan Komisyondan bu şekilde incelene
rek geçmiştir. 

Bunu tavzih ve huzurlarınızda bilgilerinize 
arz etmeyi uygun gördüm. 

iSaygılar sunanm. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lehte mi istemiş
tiniz? 

MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Lehte. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş

kanım, bir sual soracaktım. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı indi efen
dim. Bir üyeye de söz vermiş bulundum. 

Buyurunuz, Sayın Yılmaz. 
MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Meclisimizde şu anda milyonlarca köylü 

yurttaşımızın hayatını yakından ilgilendiren; 
Köy İşleri Bakanlığı Teşkilât Kanunu müza
kere edilmektedir. 
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Ancak, Meclise niyatoeten vazife gören, Köy 
İşleri Bakanlığı Teşkilât Kanununu müzakere 
etmekle, Meclisimize getirmekle vazifeli olan 
(Sayın Komisyon Başkanı bir önerge vererek 
ve ayrıca da «Çok önerge verilmiştir, bu öner
gelerin yeniden müzakere edilmesi lâzımdır, ye
niden tezekkür edilmesi lâzımdır, en ince te
ferruatına varıncaya kadar tetkik edilmesi lâ
zımdır» diye beyanda bulunmak suretiyle bu 
tasarının maddelerinin geri alınmasını teklif et
miş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Meclisimizden öyle 
süratle kanunlar çıkıyor ki, bir hafta 10 gün 
Sonra bu kanunların zaaflarla muallel oldu
ğu meydana çıkıyor ve ondan sonra yine Mec
lisimize, çıkarmış olduğumuz kanunun tadili 
ile ilgili birtakım teklifler, tasanlar geliyor. 
Binaenaleyh milyonlarca köylü vatandaşın ha
yatını yakından alâkadar eden bu tasarının üze
rinde titizlikle durmak gerekir. Köylünün kö
yüne su gidecek, köyüne yol gidecek, köyüne 
elektrik gidecek, köyüne Köy işleri Bakanlığı 
vasıtası ile hizmetler gidecek.. Dörtgözle hiz
met bekliyen o muhtaç, yoksul, biçare vatan
daşlarımıza daha mükemmel bir hizmet götür
mek için bu tasarının maddelerinin tekrar Ko
misyona iadesinde fayda vardır. Komisyon biz
zat bunu istemektedir. Eğer verilen takrirler 
Komisyonda enine boyuna müzakere edilirse 
daha sıhhatli bir şekilde, daha sağlam bir şe
kilde Heyeti Umumiyeye gelir; gereği giîbi in
celeneceği için, gereği gibi tetkike mâruz ka
lacağı için, sihhatli bir şekilde bu tasarı Mec
lisimizden çıkar. 

Bu itibarla berideniz takririn ldhidneyim. 
Sayın Komisyon Başkanının vermiş olduğu 
önergeye Yüce Meclisin iltifat etmesini saygı
larımla arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarı maddeleri Komisyona iade olunmuş
tur efendim. 

ISALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, bir cümle ile. Komisyondan bir hususu so
racağım. 

BAŞKAN — Yeri yok ki Sayın Aygün. 
ISALİH AYGÜN (Amasya) — Evvelce de 

işaret ettim, görmediniz. 

BAŞKAN — Maalesef görmedim beyefendi, 
ama usulde yeri yok. özel olarak Komisyondan 
sorabilirsiniz, tekrar gelecek, o vakit sorabi
lirsiniz.. 

3. — 6:74 sayılı Toplum zabıta kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Sefiatosun-
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/78, G. 
Senatosu 1/1214) (M.. Meclisi S. Sayısı : 27 ye 
2 nci ek, C. Senatosu S. Sayısı : 1570) (1) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın İçişleri Ba
kanının bir önergesi vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
5 . 7 .1971 günlü gündemin IV/B bölü

münün 2 nci sırasında yer alan «054 sayılı Top
lum Zabıtası Kurulması hakkındaki Kanunun 
1 ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı» nm Cumhuriyet Senatosunca 
değiştirilen 3 ncü maddesinin diğer işlerden ön
ce, öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Hamdi ömeroğlu 
içişleri Bakanı 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
hul edilmiştir efendim. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet lütfen 
yerlerini alsınlar. 

Komisyon raporunu okutuyorum efendim: 
(Plân Komisyonu raporu okundu). 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ko

misyon raporunu dinlemiş bulunuyorsunuz. 654 
sayılı Toplum Zabıtası kurulması ile ilgili ka
nun tasarısının 2 nci maddesi üzerinde Cumhu
riyet Senatosunun vâki değişikliği üzerine Mil
let Meclisi Komisyonu tarafından bu değişik
lik .benimsenmiş ve biraz lönce lokunan rapor tan
zim edilmiştir. Şimdi değişik şekli ile maddeyi 
okutuyorum, bilgilerinize arz edeceğim, 
054 sayılı Toplum zabıtası kurulması hakkında 
Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin değiştiril

mesine dair kanun 
Madde 2. — Aynı kanunun 3 ncü maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

(1) 27 ye 2 nci ek S. Sayılı Basmayazı tuta
nağın sonuna eklidir. 
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Madde 3. — Toplum zabıtası personeli, ye
tersizlik veya başarısızlık sebebiyle bu kuruluş
la olan ilişiğinin kesilmesi halleri veya 1 nci 
maddede zikredilen hizmetler dışında her han
gi bir sebep veya suretle Emniyet Teşkilâtının 
diğer • görev, ödev veya hizmetlerinde çalıştırı
lamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Benimsemeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Diğer maddeler daha önce kesinleşmiş bu
lunduğundan tasarı kanunlaşmıştır. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Bundan son
ra haııigi kanun var?... 

BAŞKAN — Lütfen Başkanlığa hitaben so
runuz, efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, sual soramaz mıyım? 

BAŞKAN — Başkanlığa hitaben sorulur ve 
Başkan ile de bu şekilde konuşulmaz Sayın Şe
ner, lütfen. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Müsaade 
edin, tasrih edeyim. 

BAŞkAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, istirham edeyim, zabıtlara böyle geçmesin. 
Ben Bütçe Komisyonu Sözcüsüne sordum. 

BAŞKAN — «Başka hangi kanun var?» di
ye Millet Meclisinde bir sayın üye bu bilgiyi 
ancak Başkanlık Divanından alır, beyefendi. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, ben Bütçe Komisyonuna sual sorarım. Tü
zükte buna ait sarahat yoktur. 

BAŞKAN — Ama, Başkanlık Divanına bu 
tarzda soramazsınız. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Ben Bütçe 
Komisyonu üyesine sorarım. 

BAŞKAN — Soramazsmız?... 

4. -—• Kastamonu Milletvekili Sabri Kesicin ve 
2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi hakkında 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişiklik hakkında M. Meclisi 
Orman Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/22, C. 
Senatosu 2/294) (M. Meclisi S. Sayısı: 108 e 
1 nci ek, C. Senatosu S. Sayısı: 1148) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin, «Tüzük gereğince bir defa görü

şülecek işler» bölümünün 12 nci sırasında yer 
alan, «6831 sayılı Orman Kanununa bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi, hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosun
ca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi 
Orman Komisyonu raporu» nun öncelikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Orman Komisyonu Başkanı 
Kastamonu 

Muzaffer Akdoğanlı 

BAŞKAN — Sayın ilgili Bakan?... Yok. Sa
yın Akdoğanlı, önergenizi geri alır mısınız? 

MUZAFFER AKDOĞANLI (Kastamonu) — 
Geriye alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Önerge geri verilmiştir. 
Açık oylamada oyunu kullanmamış sayın 

üye var mı efendim?. Açık oylama işleri bit
miştir, lütfen kupayı kaldırınız. 

5. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
raporu (1/80) (S. Sayısı: 123 ve 123 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Sayın içişleri Bakanınca veril
miş bir önerge vardır, okutuyorum efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin, «Birinci görüşmesi ya

pılacak işler» bölümünde olan 123 S. Sayılı, Asa
yişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi hakkında 
kanun tasarısı» nm, önemine binaen öncelikle 
ve diğer bütün işlere takdimen ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Hamdi Ömeroğlu 
içişleri Bakanı 

BAŞKAN — ilgili Komisyon?.. Yok. Sayın 
Bakan, Komisyon mevcudolmadığı için önerge
yi muameleye koymuyoruz efendim. 

Efendim, açık oylamanın sonucunu bilgileri
nize arz ediyorum : Türkiye ile Avrupa Ekono
mik Topluluğu arasında bir ortaklık yaratatn 
anlaşmaya dair kanun tasarısının açık oylama
sına 226' sayın üye katılmış, 151 kabul, \ 68v 

ret ve 7N çekinser oy kullanılmıştır. Meclisi
mizce kabul edilmiştir. 
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6. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı: 130 ve 130 a 1 nci ek) 

BAŞKAN — Gündemimizin, «İM defa görü
şülecek işler» bölümünde, «Noterlik kanunu ta
sarısı ve Çalışma, Adalet, Maliye ve Plâm ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 9 nu

maralı Geçici Komisyon raporu» vardır, ilgili 
Hükümet temsilcisi burada. Komisyon?.. Yok. 

Muhterem arkadaşlarım.; bu suretle görüş
mek üzere tesbitini yaptığımız işler bitmiştir. 
Bu sebeple 7 Temmuz 1071 Çarşamba gtfinü 
T. B. M. M. Birleşik Toplantısından sonra top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,27 

»••« 
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Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşmaya 
tasarısına verilen oyların sonucu 

dair kanun 

Kabul edilmiştir. 

ADANA 
Adi Cavit Oraıl 
Ahmet TopaiLoğlu 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin IMu 

ADIYAMAN 
M. Zefei Adıyaman 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Şaviki Güler 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
Osman Soğukpmar 
Şeraf ettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcam 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin f^ ' 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katı İmi yani ar 

Açık üvelilder 

450 
226 
151 

68 
7 

218 
6 

[Kabul edenler] 
Cihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertieım 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Halil İbrahim Oop 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Barlas Küntay 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesult Hulki Onur 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 

N e ş e t t i n Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet lamet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
M. Emin Turgutalp 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arı kan 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İsmail Arar 
Tekin Erer 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 

Osman özer 
Akgün SiMvrili 
İsmail Hakkı Teikinel 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Münir Daldal 
Ş in asi Osm a 
Akın özdemir 

KARS 
Musa Doğan 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Ali Orhan Deniz 
Saibri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turfan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
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İhsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Talhsin Yılma» öatuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erfbek 
Mesut Ereız 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 

M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başar 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
İsmet Yalçmer 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Tevfik Koraltan 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 

Mehmet Kazova ' 
Reşit önder 
Yusuf UTusoy 

TRABZON 
Ahmet İhsan Biirincioğlu 

TUNCELİ 
Kenan Araıl 

UŞAK 
M. "Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
îsımaül Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Kevni Nedimoğılu 

[Reddedenler] 
ADANA 

Ali Rıza Güllüoğlu 
Alpaslan Türkeş 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Birgit 
İbrahdım Oüceoğlu 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Basan Akçalıoğlu 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURSA 
Gadrettin Çanga 
İbrahim öktem 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

DENİZLİ 
Saani Arşslan 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Raaam; C&nislî 
Selçuk Erverdi 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

GİRESUN 
Abdullah İzmen 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
llhami Sancar 

İZMİR 
Burhanetitdn Asutiay 
Şeref Bakşık 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 
Kemal önder 

Ali Nalki Üner 
KARS 

Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KOCAELİ 
Vehıbi Engiz 

KONYA 
Bahri Bağdaş 
Mustafa Kulbilay İmer 
Orthan Okay 
Mustafa Üstündağ 

MANİSA 
Mustafa Ok 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 

RİZE 
Hasan Ba&ri Albayrak 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

İlyas Kılıç 
SİNOP 

Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret öve t 

SİVAS 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 

TOKAT 
Hüsieyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

UŞAK 
Adol Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Ahmet Güner 
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ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ÇORUM 
Ali Nakî Ultısoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalm 

[Çekinser] 
GÜMÜŞANE 

Mustafa Karaman 
MANİSA 

Mustafa Orhan D aut 

ORDU 
Ferda Güley 

[Oya katılmıyarilar] 
ADANA 

Cenrdet Akçalı 
F a a l Güleç 
M. Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Ayni Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Hamdi Hamaımcıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Abdülkerim Bay azıt 
Kasım, Küfrevi 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Osman Böliükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Emin Paüflsüt 
H. Turgut Toker 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 

ARTVİN 
£abit Osman Avcı 
(Başkan) 

Mustafa Rona 
AYDIN 

Mehmet Çelik 

Yüksel Menderes 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 

Ffflcret Turhangil 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılım az 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet öz,bey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tontbuş 
Aralan Topçuibaşı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 
Hiidai O rai (t.) 

DİYARBAKIR 
Ha$an Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

EDİRNE 
Ilhamji Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Saıirçet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım. 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Gıyasettkı Karaca 
Cevat önder 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
İ. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın (İ.) 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
İ. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin Özdemir 
Ekrem Saatçi 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Öilli 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Caviıt Okyayuz 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Orhan Eyüboğlu 
Hasan Güngör 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Naime İkbal Tokgöz 
Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Lebit Yurdoğlu 

IZMÎR 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Armç 
M. Hulusi Çakır 
AH Naili Erdem 
İhsan Gürsan (İ.) 
Nihad Kürşad 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
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Kemal Kaya 
Veıyis Koeulu 
Gaman Yeltökin 

KASTAMONU 
Meflunet Seydiibeyoğla 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
(Beyti Arda 
FeyızuMah Çarıkçı 
Basan.' Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
öevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
(Başbakan) 

KONYA 
irfan Baran 
Necati Kalayeıoğlu 
I. Ethem Kılıçoğlu 
ıSadi Kioıçaş (B.) 
Özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaear 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

ismet inönü 
MANİSA 

Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
(t) 
C. Selçuk Gümüşpala 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 

Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
(B.) 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Âdil Yağa (I. Ü.) 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

STVAS 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
(Bşk. V.) 

Yusuf Ziya önder 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhan Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeli 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 
Ali Rıza Uzuner 

UEFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Alii Göfelü 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik (1.) 

UŞAK 
Orhan Dengıiız 

VAN 
Kinyas Kartal ' 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 
(I.Ü.) 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
ismet Kapısız 
Celâl Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakasş (B.) 
S. Tekin Müftüoğlu 

[Açık üyelikler] 

Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 6 

>^ws< 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

125 NC1 BİRLEŞİM 

5 . 7 . 1971 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Yüksek Hâkimler Kurumam üye seçimi 
,2. — Anayasa Mahkemesine üye seçimi. 
3, — Bağcıüığımızm modern şekilde gelişti

rilmesini, verimin artırılmasını, çiftçiye geniş 
kredi imkânı sağlanmasını temin etmek üzere 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi. (10/14) 

4. — Hazine topraklarının dağıtımı konusun
daki aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri ay
dınlatmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere kurulan Meclis Araştrıtma Komis
yonuna üye seçimi. (10/18) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X- 1. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik toplu
luğu arasında bir ortaklık yaratan ^ulaşmaya 
ekli «'Geçici Protokol» ün birinci maddesi uya
rınca 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de im
zalanmış olan katma protokol ve ekleri ile malî 
protokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
yetki alanına giren maddelerle ilgili anlaşma 
ve son senetin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı. (1/406) (S. Sayısı : 
331) 

X 2. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri 
ve Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/310) (S, 
Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1971) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
tekiifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye

den kurulu 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
3/13) (S. Sayısı : 201 e 1 n<n eik) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B . TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-

oğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünüm 195 ve 196 
ncı maddelerinin değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/199, 4/155) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili llhami Sancar'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5 /3 ; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

3. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa-



yısı : 173 ve 17,3 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

6. — izmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9' . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5 /5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tura'l ile Sinop Milletve
killi Hilmi işgüzar ve Kocaeli Milletvekilli Veh
bi En/gizin Crenöl af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu {B/383, 2/480, 2/482) 
(S. Sayısı : 358) (Dağıtana tarihi : 16.6.1971) 

8. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1971 ayları hesaplarına ait Meclis 
Hesapları inceleme Komisyonu raporu (5/16) 
(iS. Sayısı : 367) (Dağıtana tarihi : 16.6.1971) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Bifat öztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/9) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6.1971) 

İO. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayısı : 369) (Dağıtma tarihi : 
16.6.1971) 

11. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/78, C. 
Senatosu 1/1214) (M. Meclisi S. Sayım: 27 ye 

2 nci ek, C. Senatosu S. Sayısı : 1570) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) 

12. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 
2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi hakkında "* 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişiklik hakkında M. Meclisi 
Orman Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/22, C. 
Senatosu 2/294) (M. Meclisi S. Sayısı : 108 e 
1 nci ek, C,Senatosu S. Sayısı : 1148) (Dağıt
ma tarihi : 16.6.1971) 

13. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
eşinden beş sene ayrı kalan karı kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfükoğlu Hatiee-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmıaksız'ın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nci ek) (Da
ğıtana tarihi : 2 1 . 6 .1971) 

16. — Muğla Milletvekili Ahmelt (Buldan'ın, 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 ncu mad
desinin 2 nci bendinin tadili hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) (S. 
Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memunLarmuı disip
lin cezalarının affına dair kanun ıtekLifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : '21 . 6 . 197,1) 

17. — Burdur MMleftvekili Mehmet özibey'in, 
Türle Ceza Kanununun 455 noi mjaddesindm 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ödüm cezası ile 
cezalandırıknaıları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369) (Dağıtma tarihi : 21.6.1971) 

19. — Oumhuriyet ıSenatosu Tunceli Üyesi 
Arsi'an Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 nei 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtana tari
hi : 2 1 . 6 .1971) 



120. — ı3d . 7 . H970 .gün ve 13(22 sayılı Genel 
Kadro Kanununa ekli (2) sayılı cetvelim kaldı
rılarak yerine bu kanuna ekli (2) sayılı cetve
lin konulması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (M. Mecliai 1/445; C. Senatosu 
3/1223) (M. Meclisi S. Sayısı : 371) C. 
Senatosu S. Sayısı : 1578) (Dağıtma tarihi : 
2 1 . 6.1971) 

21. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrare Ak-
soley-in, ellerinde sağlık muayene fişi bulunma
yan İstiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün muharip gazilere Millî Savunma Bakan
lığınca sağlık muayene fişi verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (3/301) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tari
hi : 2G . 6 . 1971) 

22. — Millet Meclisi , Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1968 malî yılı Kesinhcsabı 
hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporları (5/13) (S. Sayısı : 373) (Da
ğıtma tarihi :1 .7 .1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine, dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
çırak, kaMa ve ustalılk 'kamum teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 No. lu Geçâei Komisyon raporu (2/14) (S. Sa

yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 .1971) 

4. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 ve 123 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) 

5. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
tin, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1971) 

X 6. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

7. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve İstanbul Milletvekili Nuri Er
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 8. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

X 9. — Noterlik kamunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve Plân kömisyomlarımıdam seçilen 4 
er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

10. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 arkadaşımın, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı 
Kamumun 123 ncü maddesinin 2 ve 3 mcü fıkra
sının kaldırılması ve bir fıkra eklemmesi ile 
tamir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 ar
kadaşımın., 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
numun 123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Çalışma ve Plâm komisyom-
lanndam 8 er üyeden kurulu 41 muma/ralı Ge-



gicd Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : .27 . 4 . 1971) 

11. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(iS. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 . 1971) 

12. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
He îstanibul Milletvekilli Reşit Ülker'in, Millî 
ıkıyıl'ar kanunu teklifi ve imar ve iskân, içişleri 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku-
rulian 7 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1971) 

14. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay 
nıaslbedilenılere giyecek ve teçjhizat verilmesi 
'hakkında kanun tasarısı ile Ttoalbzon Milletve
kili Ahmet Şener ve 3 arkadaşının, muvazzaf 
asıtsuıbaylara verilecek elbise ve teçjhizat hak
kımda kanun teklifi ve içişleri, Millî Savunm'a 
ve Plân komisyonılan naporları (1/269, 2/376) 
(S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 14.5.1971) 

15. — Harb Okulları kanunu tasarısı ile İs
tanbul Milletvekilli Ilhami Sancar ve 15 arkada
şının, Hart) okulları kanunu teklifi ve Millî Sa
vununa, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 5 er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/160, 2/142) (S. Sayısı : 323) 
(Dağılma tarihi : 20 . 5 . 1971) 

16. — Harb Akademileri kanunu tasarısı ve 
İstanbul Milletvekili İlhamii Sancar ille 15 arka
daşının, Harb Akademileri kanun teklifi ve Ma
liye, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından 
seçilen '5 er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/159, 2/143) (S. Sayısı : 
328) (Dağıtma tarihi : 25 . '5 . 1971) 

17. — İstanbul Milletvekili Eşref Deriııcay 
ve Kâzım Özefce ve İzmir Milletvekili Rurlıanet-

tin Asutay ve 6 arkadaşı ile Deoizli Milletvekili 
Hasan Korknıazcan ve 7 arkadaşının, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun, 1186 sayılı Ka
nunla değiştirilen, 78 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân ko
misyonlarından 8 er üyeden kurulu 41 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/463, 2/487, 2/512) 
(S. Sayısı : 337) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1971) 

X 18. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların mendeket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
solcy'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) 

19. — 5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Ka
nunun geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ile Konya Milletvekili 
İhsan Kabadayı ve 5 arkadaşının, Sakarya Mil
letvekili Hayretin Uysal ve 17 arfkadaşının, İs
tanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'un, Cumhuri
yet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca ve 
5 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özer'in aynı mahiyetteki kanun 
teklifleri ve Maliye, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/366, 2/24, 2/81, 2/209, 
2/280, 2/420) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma tari
hi : 8 . 6 . 1971) 

20. — 1 4 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
13127 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 .1971) 

21. —• Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka-
yıltlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1967 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptınknala-



rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (ıS. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

22. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyufcören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu-
'mıarasmda nüfusa kayıltlı Mehmetıoğlu, Necübe'-
den doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru 03/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

23. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali 
oğlu 2 . 1 . 1:950 doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl-
nıası hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

24. —• Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
«bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehmet/oğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/03) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

25. — Kastamonu iline bağlı Devrakâni ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 213, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

26. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü haıîe 20, cilt 35, sayfa 73 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğum
lu Abidin Demirhağ'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

27. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi KodaFın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

28. — Aykut Alpergün'ün, Özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/375) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

X 29. — Afyon Milletvekili Rıza Çerçel ve 
Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Millî Hava 
Sanayiimizin kurulması mıalksaıdiyle Türk Hava 
Kuvvetlerinin güçlendîriilimesine katılnıa payı 
hakkında kanun teklifi ve Millî Savunma, İçiş
leri, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu 45 No.lu Geçici Komisyon 
raporu (2/462) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma ta
rihi : 16.6.1971) 

30. — İbrahim Recep Ayışık'm cezasının affı
na dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/369; (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tari
hi : 16.6.1971) 

X 31. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

32. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratkoğlu 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar odası ka
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 33. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri, 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da-
ğıtmıa tarihi : 21 . 6 . 1971) 

(Millet Meclisi 125 nci iBrleşim) 
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Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 

654 sayılı Toplum Zabıtası Kurulması hakkında Kanunun 1 ve3ncü 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı hakkında C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler 

hakkında M. Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/78; C. Senatosu : 1/^214) 

(Not : 0. Senatosu IS. Sayısı : '1670) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 2 . G . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 11235-1/1214 

MİLLET MECDtSÎ BAŞKANLIĞINA 

İl£i: 20 . 4 . 1971 gün ve 48Ö sâytlı yazınız : 
654 saplı Toplum (zaJbitam kurulması baklanda Kamaran 1 ve 3 mcü maddelerinin değiştiril

mesine dair ''kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul »olunan metni, Cumhuriyet Senatosu (Genel 
Kurulunun 1 . 6 . 1971 tarihli 71 Wci Birleşiminde değiştirilerek ve açık oyla kajbul edilmiş, dos
ya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Açılk oy njötlieesıi 
Katol 
Bet 
ÇeMnser 

Tekin Ariburun 
ömmhraliytet Selnlatösu Baışlbaım 

92 
81 
İLİ 

Not: Bu tasarı Genel Kurulun 20 . 5 - 1 . 6 . 1971 tarihli 70 ve 71 nci Birleşimlerinde görüşül
müştür. 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 14 . 6 . 1971 

Esas No. : 1/78, C. S. 1/1214 
Karar No. : 101 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1.6. 1971 tarihli 71 nci Birleşiminde değiştirilerek ka
bul edilen (654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı) üzerinde yapılan değişiklikler, İçişleri Bakanlığı temsilcisinin 
de hazır bulunduğu birleşimde görüşülerek, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca tasarının 2 nci 
maddesine bağlı çerçeve' 3 ncü maddesinde yapılan değişiklik- benimsenmiştir. 
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öncelik ve ivedilikle 

kanlığa sunulur. 
Başkan V. 

içel 
C. Okyayuz 

Ankara 
E. T. Toker 

Çorum 
A. Topçubaşı 

Hatay 
Söz hakkım mahfuzdur. 

H. Özkan 
Kars 

Muhalifim. 
K. Okyay 

Niğde 
M. N. Çerezci 

görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş 

Sözcü 
Ankara 

M. K, Yılmaz 
Ankara 

Söz hakkım mahfuzdur. 
C, Yorulmaz , 

Denizli 
Her türlü kelimesinin 
konması haşivdir, muha
lifim, diğer Senato de-
ğiştİTİişine uyuyorum. 

H. Oral 
İstanbul 

0. C. Fersoy 

Malatya 
Muhalifim. 
H .Gökçe 

Samsun 
/. Kılıç 

.: ."-.'.. : < 
Kâtip 

Erzurum 
R. Danışman 

Balıkesir 
C. Bilgehah 

Burdur 
Söz hakkım mahfuzdur. 

N. Yavuzkan 

îzmir 
A. N. Üner 

Manisa 
H. Okçu 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur. 

A. Şener 

Ankara ; -
H. Balan 

Bolu 
Hl. Cop 

Eskişehir 
M. t. Angı 

îzmir 
A. N. Erdem 

Manisa 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. Erten 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

Millet Meclisi (S. dayısı : 27 ye 12 nei ek) 
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Millet Meclisinin kabul 

ettiği metin 

654 sayılı Toplum zabıtası ku
rulması hakkında Kanunun 1 ve 
3 ncü maddelerinin değiştiril

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 2. — Aynı kanunun 
3 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Madde 3. — Toplum zabıta
sı personeli, yetersizlik veya 
başarısızlık sebebiyle bu kuru
luşla olan ilişiğinin kesilmesi 
halleri veya 1 nci maddede zik
redilen trafiik zabıtası ve önle
yici zabıta hizmetleri dışında, 
her hangi bir sebep veya su
retle Emniyet Teşkilâtının di
ğer, görev, ödev veya hizmetle
rinde çalıştırılamaz. 

Cumhuriyet Senatosunun 
kabul ettiği metin 

654 sayılı Toplum zabıtası ku
rulması hakkında Kanunun 1 ve 
3 ncü maddelerinin değiştiril

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 2. — Aynı kanunun 
3 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Madde 3. — Toplum zabıta
sı personeli, yetersizlik veya 
başarısızlık sebebiyle bu kuru
luşla olan ilişiğinin kesilmesi 
halleri veya 1 nci maddede zik
redilen hizmetler dışında her 
hangi bir sebep veya suretle 
Emniyet Teşkilâtının diğer gö
rev, ödev veya hizmetlerinde 
çalıştırılamaz. 

Millet Meclîsi 
Bütçe Plân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

654 sayılı Toplum zabıtası ku
rulması hakkında Kanunun 1 ve 
3 ncü maddelerinin değiştiril

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Kesinleşmiş
tir. 

MADDE 2. — Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunca ya
pılan değiştdriş benimsenmiş
tir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiş
tir. 

MADDE 4. — Kesinleşmiş
tir. 

» « « ..<... 

Millet Meclisi (S. dayısı : HU ye 2 nci ek)' 
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Dönem : 3 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve Köyişleri ve plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 19 nolu 

geçici komisyon raporu (1 /310) 

T. C. 
Başbakanlık 28 . 4 .1970 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 935/3090 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Köy İşleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 27 . 4 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Köy işleri Bakanlığı görev ve kuruluş kanunu tasa
rısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Nüfusumuzun büyük çoğunluğunun bulunduğu ve potansiyeli yüksek tabiî kaynaklarımızın yer 
aldığı köylerimizin hızla kalkmdırı'lması için olumlu bir adım atılarak, hem köylüyü daha İyi ya
şama şartlarına kavuşturmak ve hem de onu memleket kalkınmasına daha çok yardım edebilir du
ruma getirebilmek için, altyapı ve Bakanlığa mevdu diğer hizmetlerde uygulayıcı ve köye giden bü
tün 'hizmetlerde koordine edici olmak üzere, 4951 sayılı Kanuna dayanılarak 25 . 12 . 1963 tari
hinde Köy İşleri Bakanlığı kurulmuştur. 

KÖy İşleri Bakanlığına mevdu altyapı hizmetleıli, toprak muhafaza, zirai sulama, topraklan
dırma, iskân, köy yolları yapma, köylere içmesuyu ve elektrik getirme şeklinde özetlenebilir. Bu 
hizmetlerin malî portesinin kısaca gözden geçirilmesinde faydalar mülâhaza edilmiştir. 

Türkiye'de toprak ve su 'kaynaklarının envanteri yeterli olmamakla beraber, mevcut bilgilere 
göre 8,5 milyon hektarlık arazi sulamaya elverişli olduğu halde, halen 1,7 milyon hektar arazi su
lanabilmektedir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne mevdu hizmetler dışında, Bakanlığımızca 
ifa olunacak sulama developmam hizmetlerinin malî portesi 34 milyar Tl.; 0,7 milyon hektar ço
rak ve 1,7 milyon hektar drenaja ihtiyaç gösteren arazinin drenaj ve ıslahı hizmetlerinin malî por
tesi '5,3 milyar Tl.; yeraltı ve yerüstü küçük sulama tesislerinin malî portesi 77 milyar Tl. dır. İş
lenen 25 milyon hektar arazinin 6 milyon hektarı orta, 4 milyon hektarı şiddetli, 8 milyon hektarı 
çok şiddetli erozyona mâruz bulunmakta olup, gerekli toprak muhafaza Mzmetlerinin malî portesi 
57 milyar Tl. dır. 

162 000 Km. köy yolu ihtiyacına mukabil 1968 yılı sonu itibariyle 39 829 Km. kaplamalı köy 
yolu mevcuttur. Yapılması gerekli köy yollarının malî portesi 14,5 mlilyar Tl. dır. 

1968 yılı sonu itibariyle Türkiye'de mevcut 73 751 yerleşim yerinden (köy, mahalle, çiftlik, 
mezra, kom, oba, divan v. b.) 24 240 ı içme suyundan mahrum, 22 328 inde; ise yeteri kadar su mev
cut değildir. İçme suyu olmıyan köy ve mahallelerin suya kavuşturulması, diğerlerinin yeterli 
hale getirilmesi İçin 4,8 milyar Tl. na ihtiyaç duyulmaktadır. 

3 1 
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1968 yılı sonu itibariyle mevcut 35 877 köyden sadece 1688 adedinde elektrik bulunmaktadır. 

Köylerin tamamının elektriğe kavuşturulması için ihtiyaç duyulan finansman ihtiyacı 5,5 milyar 
Tl. dır. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünce bütün yurt köylerinde yapılan (köy envanter 
etütleri) nin 65 ildeki öndeğerlendirme sonuçlarına göre 1 199 116 topraksız aile mevcuttur. Böl
gesel şartlara tabi olarak çok farklılıklar meydana geldiği için az topraklı aile sayısı henüz kesin
likle tesbit olunamamış ise de bunun sayısı da 1 milyon civarındadır. 

Dağıtılabilecek Hazine arazisi rezervi ise halen 4,9 milyon dönümdür. Yeni teshillerle, kuru
tulacak bataklıklarla, ıslah edilecek sahalarla bir miktar daha Hazine arazisi sağlanabilecektir. İh
tiyacı oranlar mevcut imkânlar yetersiz bulunmaktadır. Bu nedenle şimdiye kadar yapılan çalış
malarla tarımsal bünyedeki bozukluklar giderilememiştir. 

1945 - İ'968 yılları arasında 6 437 köyde 413 970 aile topraklaııdırılmıstır. Tarım sektöründe ı 

kalması gerekli topraksız ve yeter toprağı bulunmıyan çiftçi ailelerini yeter geliri tarımsal aile 
işletmelerine kavuşturmak için 30 milyar Tl. sına ihtiyaç vardır. 

Yurdun yerleşim düzeni de ıslaha muhtaç durumdadır. Özel kanunlar gereğince göçmen, mülte
ci ve göçebelerle sosyal, ekonomik ve tarımsal gelişmeyi gerçekleştirmek zorunluluğu ile başka böl
gelere nakilleri gerekli olanları; iskân düzenleme programlarına dayalı olarak iskân etmek, yeter 
gelirli ekonomik aile üniteleri haline getirmek, gelişmelerini sağlamak, tarımsal iskânı ve köyler
de iç iskânı düzenlemek, tarımdaki nüfus fazlalığını diğer çalışma alanlarına belirli bir düzende 
aktarılmasına yardımcı olunması gerekmektedir. !£","*'}' 

Bilindiği gibi 1963 yılında 5 000 den ıaz nüfuslu yerlerdeki konut sayısı 3 495 347 dir. Bun
ların •% 55,8 i sağlam, ,% 27,4 ü onarılabilir ve % 16,8 i çürük haldedir. Nüfus artışının gerek
tirdiği köy konut ihtiyacı yılda ortalama 45 binidir. Bunun için mevcut 73 751 yerleşim 
yerinin imar plânlarının, "hazırlanması ve bu plânlara uyulmasınnn sağlanması, çevrenin iklimine, 
sosyal ve ekonomik şartlarına, yapı malzemesi imkânlarına uygun nitelikte ucuz, sağlam ve sıh
hi köy konut, tanımsal işletme binaları ve sosyal tesislerinin tiplerinin araştırılması, tip projele
rinin hazırlanması, köylerde yapılacak konnıtlara, işletime yapılarına ve köyün imanına teknik ve 
malî yardımlarda bulunulması' için gerekli finansman ihtiyacı 13 milyar Tl. sidir. 

Görülüyor k i Köy İşleri Bakanlığına mevdu başlıca köy altyapı hizmetlerimin malî portesi 
yaklaşık olarak 241,1 'milyar Tl. ya baliğ olmaktadır. Bu miktarın saidece Devlet bütıçesinldıen 
karşılanmasının uzun yıllara vabeste bulunduğu aşikârdır. 

Köylünün yurt kalkınmasına, gönüllü katkısı sağlanmadığı yatırmlardaıı ve meydana getiri
len tesislerden lâyikı ile faydalanabilmesinin yolları kendisine öğretlilmediği, meydana gelen te
sislerin bakım ve işletilmeleri köylüler tarafından deruhte edilmedüği müddetçe, kalkınmamız ar
zu, eildiği kadar hızlı olamıyacaktıır. 

Yapılan incelemelere göre Türkiye'de halen çeşitli 44 kuruluşun köye hizmet götürdüğü anla
şılmaktadır. 

Bu kuruluşlar kendilerine has kriterlerle ve münferit bir tutumla hareket etmekte ve hiz
metlerin ifasnıda zamaın ve mekân beraberliği sağlanamamaktadır. 

Bu sebeplerle; köye götürülen hizmetlerin etkisi ve verimi beklenidiğiniden çok daha az olmuş
tur. 

Köy İşleri Bakanlığı; kuruluşun'dan itibaren beş yıl zarfında gerek köylülerin yurt kalkınma
sının gerektirdiği şartlara göre hazırlanmasında ve gerek köye hizmet götüren kuruluşlar aracın
da koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasında önemli gelişmeler sağlamış ve ilerisi içjin geniş ha
zırlıklar yapmış bulunmaktadır. 

Köy yolu, içme suyu ve elektrifikasyonu bakımından toplam ^gönüllü halk katkısı 1963 yılında 
14 962 000 Tl. iken 1968 yılında 7,5 misli artışla 112 487 000 Tl. ya, 1969 da 12 misli artışla 
180 000 000 Tl. ya. yükseltilmiştir, özel iıdare yardımı 1963 yılında 10 598 000 lira iken 1968 
yılımda 12 misli artışla 122 000 000 Tl. ya 1969 yılında ise 13 misli artışla 137 111 974 Tl. ya yük-
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seltilimişıtir. Aslında gönüllü halk batkısının ve özel idare yardımının bugünkü miktarı, ihtiyacın 
yanında pek sembolik kalmakta ise de, önemli olan bu konudaki hızlı artıştır. Artış aynı hızla 
devam ettiği takdirde, gönüllü halk baıtikısının ve diğer yardımların kısa zamanda milyarlara 
(ulaşması tabiîdir. 

Diğer taraftan toprak muhafaza ve zirai sulama hizmetlerinin huzla ifasını gerçekleştirmek, 
köylünün geniş ölçüde katkısını sağlamak tmaksadiyle hazırlanan «Toprak ve Su Kaynaklarını 
G-eliştirme Birlikleri kanunu tasarısı» kanunlaştığı takdirde genel bütçeden ayrılan Ödenek mikta
rı sabit kalsa bile, toprak muhafaza ve zirai .»ulama hizmetlerinde en az % 100 artış sağlanmuş 
olacaktır. 

Burada bir hususu önemle tebarüz ettirmekte fayda vardır. Köy İşleri Bakanlığınım kuru
luş esprisini ve çalışmalarım lâyıkı ile incelememiş olanların zannettiği gibi, köy yolu, içme suyu, 
köy elektrifikasyonu, sulama ve toprak muhafaza hizmetlerinin süratle gelişmesini sadece, bu 
konular için Devlet bütçesinden daha çok ödenek ayrılmış olması sebebine bağlamak kabil de
ğildir. öyle olsaydı hizmetteki artış, ödenek artışı oranında »olur ve yeni bir bakanlık kurulma-
sma lüzum kalmazdı. Bu itibarla beş yıl zarfındaki hızlı gelişmeyi Köy İşleri Bakanlığının 
kuruluş esprisinde ve tutulan yolun isabetinde aramak lâzımdır. 

Köy İşleri Bakanlığımın yatırımlar dışındaki çalışmalarım .da kısaca belirtmekte fayda vardır: 
Köy İşleri Bakanlığı; köylünün gelirinin artırılması ve yatırımlardan ve meydana getirilen 

tesislerden lâyiki ile faydalanabilmesi için eğitim faaliyetlerine önem vermiştir. Bu maksatla ge
rekli bilgilerin verilmesi, boş zamanların değerlendirilmesi, geliri artırma ve yan gelir sağlama 
maksadiyle 1964 yılından itibaren Bakanlığımız yeni kurslar açmakta ve mevcut kursların sayı
sı artırılmaktadır. 

Köy kalkınmasına yönelen teşebbüslerin gerçekleşmesi için, köylerin birlik, kooperatif, der
nek ve benzeri şekillerde teşkilâtlanmalarını teşvik etmek ve sağlamak, bu maksatla kurulan bir
lik, kooperatif, dernek ve benzeri kuruluşları idari, malî ve teknik yönden desteklemek, Köy İşleri 
Bakanlığının attığı önemli adımlardan biridir. Toprak - Su Kooperatifleri, köy kalkınma koope
ratifleri, orman köylerini kalkındırma kooperatifleri, köylü el sanatları kooperatifleri bakımından 
beş yıl zarfında önemli gelişmeler sağlamıştır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı (Sayfa 250); vatandaşların ve küçük toplum birimlerinin kal
kınmaya yönelmiş teşebbüs gücünün geliştirilmesini, toplumun gönüllü olarak bu çabalara katıl
ma imkânlarının artırılmasını sağlıyacak çalışma programları hazırlanmasını ve destek fonları ku
rulmasını öngörmektedir. Bu maksatla 1968 ve 1969 yılları bütçelerine «Köy sınırları içindeki 
projeye müstenit köy teşebbüslerini teşvik etmek üzere «İl özel idarelerine yardım» adı altında 10 
milyon liradan cem'an 20 milyon T.L. ödenek konmuştur. Hangi köylü teşebbüslerinin nasıl des
tekleneceğini tesbit etmek üzere, Köy İşleri, Maliye, İçişleri Bakanlıkları ile Devlet Plânlama 
Teşkilâtı tarafından hazırlanan yönetmelik 1968 yılı içinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre; 
telefon ve haberleşme, köy orta malı fırın ve değirmenlerin yapım ve ıslah; köy hamam ve çama
şırhane tesisleri yapımı ve ıslah; köy kamu tüzel kişiliğine ait kaplıca ve turistik yer ve tesislerin 
yapım ve geliştirilmesi; iskele yapımı; küçük sulama tesisleri (Devletçe ele .almamıyan küçü^ j 
lükte) ; elektrik tesisleri yapımına yardım; kanalizasyon yapımı, köy içindeki akarsu y a t a l ^ p ı ı n 
ıslahı; su basmalarını önliyecek tesisler; mer'a ıs1 ıhma yardım; köy korusu ve köyvio^rrgan^ tyi$a 

meyvalığı tesisi; köy konağı yapımı (muhtar odası, misafirhane, toplantı s a lonu ,^ t e^e c ? ; } . l ^ü^^e a 

ve okuma odası vb.) gibi köyü kalkındırıcı teşebbüslere yardım edi lmekte^„ 0 rp ^i obJjjsM 
Köye hizmet götüren kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğinfe|Bff s&ğ j^ r f t f l ^^ah^ t a^ ;} ! 

gayretler sarf edilmekte ve olumlu sonuçlar almmıya başlanmışjî^j^ılB.B^EaâlftjîTlQİÖîn^lfiılBj988 
kanlığının kuruluşundan kısa bir süre sonra Bakanlar Kur^B&uul3'lvo$ • İ Ö M B ^ B ® v^v€/jâİ^lâ»5l 
yılı Kararnamesiyle «Köy İşleri Bakanlığı tarafından yü#®;üle£fl& &Qjyr< |J8^^M§al ı şm^a^^l£ü-
zenlenmesi hakkında karar» yürürlüğe konulmuştuM lortâ-ö holgl aMsî ov 3T««rqoT nalo gımnBrsiîd 

.ıdnaz'ijd OY rrmbhlrmjLGd 'toğib nbt&lıınımÂ YdoiAvıa 
.'libolîlyıu-ıolaö'g unu^uhnulo'vreb jmrgrlııml 
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Köy kalkınması «Toplum kalkınması» metodunun geliştirilmesi, bu metodun bütün kamu perso

neli tarafından benimsenmesini sağlıyaçak eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesi maksadiyle il
gili kuruluşlarla müştereken çalışmalara devam olunmalktadır. 

Görülüyor M, 5 yıl gibi kısa sayılabilecek bir zaman zarfında, Köy İşleri Bakanlığı köy altya
pı nimetlerinin daha kısa zamanda ifası imkânlarını hazırlamada, köye muhtelif kuruluşlar tara
fından götürülen hizmetlerin daha etkili ve daha verimli hale getirilmesi yollarını bulmada ve isa
betli tedbirler almada önemli görevler ifa etmiş ve bunları başarı ile yürütmüştür. 

Köy İşleri Bakanlığının kuruluşu için talebedilen pek mahdut sayıda yeni kadrolar istisna edi
lirse, Balkanlığm kadro ihtiyacı diğer bakanlıklarda bulunan bir kısım kadroların devri suretiyle 
karşılanmış ve bu suretle yeni malî külfetlere meydan verilmemiş bulunmaktadır. 

Netice olarak; Köy İşleri Bakanlığının elde ettiği sonuçlar her yıl bir evvelinden daha başarı
lı oluşu; yukarda açıklandığı veçhile, köylünün hazırlanmasında ve köye hizmet götüren kuru
luşlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasında önemli gelişmeler sağlamış olmasında
dır. Bakanlık kuruluş kanunu tasarısının kanunlaşmasından sonra elde olunan sonuçlar daha da 
başarılı olacaktır. 

Maddelerin - gerekçesi 

'Madde 1. — Köy işleri Bakanlığı adı ile Bakanlık kurulduğunu göstermektedir. 
Madde 2. — Köy İşleri Bakanlığının göreceği tüm görevleri göstermektedir. Gerekçenin ge

nel bölümünde geniş izahatı yapılmıştır. 
Madde 3. — Bakanlığın, günün şartlarına ve gereklerine göre ihtiyaç duyulan merkez kuru

luşunu göstermektedir. 
Madde 4. — Bakanlığın işlerinin düzenlenmesini, yürütülmesini ve sürekliliğini sağlamakta 

üst merci olan müsteşar ve muavinlerinin görevlerini açıklamaktadır. 
Madde 5. — 'Özel kalem müdürünün görevini göstermektedir. 
Madde 6. — Bakanlık müşavirlerinin görevlerini göstermektedir. 
Madde 7. -— Bakanlık teftiş kurulunun görevleri belirtillmelkte, müfettişlerin niteliklerini ve-

yetkilerinin bir tüzükle tesbit edileceğine işaret edilmektedir. 
Madde 8. — Hukuk müşavirliğinin görevleri ve yargı yerlerinde hangi hallerde Bakanlığı 

temsil edeceği açıklanmaktadır. 
Madde 9. — Bakanlık ve Bakanlık dışı .örgütlerin, köy ve köylü sorunları ile ilgili hizmetleri

nin plânlaması, izlenmesi, koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması ile ilgili görevleri görmek üze
re kurulan plânlama ve koordinasyon kurulunun görevlerini göstermektedir. 

Madde 10. - 13. — Altyapı hizmetlerinin daha iyi yürütülmesini sağlamak için şimdiye kadar 
edinilen tecrübeler göz önünde tutularak köy yolları, köy içme suları ve köy elektrifikasyonu hiz
metlerini ifa etmek üzere; «Yol, İçme Suyu ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü» adı ile bir genel 
müdürlüğün kurulmasına ve bu genel müdürlüğün merkez, bölge, il ve ilçe teşkilâtını göstermek
tedir. 

Madde 14. - 15. - 16. — 2 nci maddesinin (b), (m), (n), (c), (p) fıkralarındaki görevleri gör
mek üzere <4Köy Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü» kurulması ve bu genel müdürlüğün 
merkez ve taşra teşkilâtı ile ilgili hükümleri ihtira etmektedir. 

Madde 17. — Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama İşleri Genel Müdürlüğünün «Topraksu» 
Köy İşleri Bakanlığına bağlandığını ve bu genel müdürlüğün kuruluş ve görevlerine dair 7457 
sayılı Kanunla Tarım Bakanlığına ve Bakanına verilmiş olan görev ve yetkilerin, Köy İşleri Ba
kanlığına ve Bakanına devrolunduğunu göstermektedir. 

Madde 18. — Daha önce 7116 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi ile İmar ve İskân Bakanlığına 
bağlanmış olan Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünün Köy İşleri Bakanlığına bağlandığını, 
muhtelif kanunlarla diğer bakanlıklara ve bakanlara verilmiş olan görevlerinin Köy İşleri Ba
kanlığına devrolunduğunu göstermektedir. 
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Madde 19. — Bakanlığın idari v̂e sosyal işlerinin bir elden ve intizam içerisinde yürütülme
sini teminen kurulmuş olan İdari ve Sosyal İşler Dairesinin görevlerini göstermektedir. 

Madde 20. — Bakanlık Özlük İşleri Müdürlüğünün görevleri yer almıştır. 
Madde 21. — Köy kalkınmasında etkili olacağı aşikâr olan yayın ve tanıtma işleri görevinin 

yürütülmesi için kurulmuş olan Yayın ve Tanıtma Müdürlüğünün görevleri gösterilmektedir. 
Madde 22. — Köye yönelmiş tüm hizmetlerin ve köylüler tarafından girişilen .teşebbüslerin 

verimini ve etkisini artırmak amacı ile köye hizmet götüren kuruluşlar arasında koordinasyonu 
sağlamak üzere «Köy İşleri Danışma Kurulu» nun toplanmasına ve bu toplantıya kimlerin ka
tılacağı ve görevlerini göstermektedir. 

Madde 23. — Köy işleri il ve ilçe koordinasyon kurullarının kuruluş şekli ve görevleri açık
lanmaktadır. 

Madde 24. — Atanmaların ne şekilde yürütüleceği, üst kademeyi teşkil edenlerden hangileri
nin ortak karar ile ve hangilerinin Bakanın onayı ile tâyin olunacakları gösterilmektedir. 

Madde 25. — Her hangi bir memur ve müstahdemin Bakanlığa ait başka bir yerde ve başka bir 
işte, teşkilât ve münhal vazife bulunup bulunmadığı kaydına bakılmaksızın çalıştırma yetkisinin 
Köy İşleri Bakanına verildiğini göstermektedir. 

Madde 26. — Köy İşleri Bakanlığı memur ve hizmetlileri ile bunların aile efradının mesken du
rumları ile ilgili esasları ihtiva etmektedir. 

Madde 27. - 28. — Kaldırılması ve ihdası gereken kadroları ve ödeneklerin verilme şartlarını 
göstermektedir. 

Madde 29. — Tasarının 2 nei maddesinde yazılı hizmetlerden her hangi birini görmek üzere 
Bakana, yeniden üniteler kurmak veya mevcut ünitelere eklemeler yapmak yetkisi Bakana veril
mektedir. 

Madde 30. — Orman içinde veya civarında bulunan köylerin kalkındırılması ile ilgili fonun 
teşekkül tarzı ve kredi açılmasına izin verme yetkisine dair hükümler bulunmaktadır. 

Madde 31. — Köy kalkınmasına yönelmiş toplulukların, her şeyi Devletten beklemeden kendi 
ihtiyaçlarını gören, hal yolları ariyan, bulan ve kaynaklarını birleştirip harekete geçebilen bir 
davranışa getirebilmeleri için kendiliklerinden girişecekleri çabaların Devlet tarafından desteklen
mesi gerekmektedir. 

Toplumların girişeceği fakat kaynakların kifayetsizliği sebebiyle Devletin yardımına ihtiyaç 
gösteren faaliyetlerde idare amirliklerine kolaylık ve çabukluk sağlıyacak böyle bir fon ihdas 
edilmesi suretiyle köyden gelen teşebbüslerin zamanında ve aksamadan gerçekleştirilmesi müm
kün olabilecektir. 

Madde 32. — 6200 sayılı DSİ Genel Müdürlüğü, 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü ve 
2819 sayılı Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü kuruluş ve görev kanunlarında madde 
hükmüne benzer hükümler bulunmaktadır. Bu sebeple .adı geçen genel müdürlükler bünyesinde 
Köy İşleri Bakanlığına bağlanan ve YSE Genel Müdürlüğü iadı altmda toplanan köy içme suları, 
köy yolları ve köy elektrifikasyonu hizmetleri halen yukarda adları geçen kanun hükümlerine 
tabi olarak yürütülmektedir. 

Köy İşleri Bakanlığının sayılan hizmetleri süratle yürütebilmesini sağlamak üzere, bu hükmün 
tasarıda yer alması zorunludur. 

Madde 33. — Yukarda belirtilen nedenlerle ithal edilen her türlü araç ve gereçlerin gümrük
ten ve her türlü harç, resim ve vergilerden muaf tutulması cihetine gidilmiştir-r 

Madde 34. — Sözü edilen disiplin kurulu 657 saydı Devlet Memurları Kanununda da ön
görüldüğünden, adı geçen kanuna uyularak teşekkül tarzı ve çalışma şekli bu madde ile tesbit edil
miştir. 

Geçici madde 1. — Kaldırılan kadrolarda olup, Köy İşleri ve Tarım Bakanlığı emrinde çalışmak
ta iken, bu kanunla ihdas olunan ve (1), (3) No. lu cetveldeki kadrolara atanan personelin, kad-
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roya geçişi sırasında bu maddede gösterilen sebepler dolayısiyle mağdur olmalarını önlemek için 
geçici bir hüküm getirmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

Geçici madde 2. — Yukarda belirtildiği üzere Köy İşleri Bakanlığına intikali sağlanmakta
dır. 

Madde 35. — 24, 27 ve 28 nci madde hükümlerinin yürütülmesi Bakanlık bütçesinin kabulü
ne bağlı olduğundan, bu madde ile sözü geçen üç maddenin yürürlüğe girmesi için istisnai hü
küm getirilmiş ve diğer maddelerin ise; yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi uygun gö
rülmüştür. 

Madde 36. — Bu kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğini göstermektedir. 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 26 . 4 . 1971 
Esas No. : 1/310 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Köy İşleri Bakanlığı Kurulülş ve Görevleri hakkında kanun tasamisı Komisyonumuzda tiıljgili 
Bakanın ve Bakanlık temsilcilerimin de iştiraki ile tetiklik ve müzakere edildi. 

Kanunun tümü üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, kanun tasarısı prenslilboiarak fca'bul 
ddilerefc, maddelerin müzakerecine geçildi. 

Maddelerin müzakeresi sırasında 1 nci, 4 ncü, 5 nci, 6 ncı, 7 nci, 8 nci, 13 mcü, 15 nci, 22 nci 
ve 23 ncü maddeler tasarı 'metnimde olduğu gilbi; 2'0 nci, 30 meu, 31 nci ve 35 mci maddeler de nu
maralan değiştirilmek suretiyle aynen kabul edildi. 

2 nci, 3 ncü, 9 ncu, 10'ncu, 11 nci, 12 nci, 14 ncü, 16 ncı, 17 nci, 18 nci, 19 ncu, !24tncü, 2i6 ncı, 27 nci, 
29 ncu, 3'2 nci ve 34 ncü madldeılerle, geçici 2 nci madde çeşitli değişikliklerle kabul edildi. (27 nci 
nualddede işaretli olup tasarıya 'bağlı bulunan 1, 2 ve 3 sayılı cetveller tasarıdan çıkardmışjtır. 

21 nci, 25 nci ve 28 nci maddeler ille geçici 1 nci ımaldlde tasarıdan çıkarıljmışjtır. 
'33 ncü madde geçici madde olarak değiştirildi. 
Tasarıya ayrıca 3 yemi ımadide ve 2 yeni geçici madde ilâve olundu. 
Madde 2. — Bakanlığa mevdu görevlerde günün gelişen sosyo - ekonomik şartları ve ihtiyaçla

rı muvacehesinde 'bâzı değişiklikler ve ilaveler gerekmiştir. özellikle maddenin (h) fıkrasında; 
Bakanlığa, İhtiyaç [sahiplerine dağııtaıalk üzere tıopralk satımalmak, haizine araziilsli satınalma ve arazi 
kredileri (dağıtma imkânı verilmiştir, (d) fııkrasıınfda işaretli olduğu veçhile YISE hiizımetleırilnde; 
.mahallî idarelerin ve köylülerin imkânları oranında katkılarımın sağ'lanmıası keyfiyetinin, sosyal 
adalet ilkelerine uygun hiçimde yerine getirilmesi öngörülmüş, ayrıca gönüllü halk katkılarının 
dieğerlenldiiriiLm-esi göz önüme alınmıştır. Köy halkı yardımlaırının çıkarılacak 'bir yönetmellikle dü-
zemlenımesi hükmü getirilmiştir. Maddemin (e) fıkrasıdda; köye yönelen hizmetler ve köylüler ta
rafından girişilen teşebbüslerde gerekli koordinasyon ve işbirliğinli sağlamalk amaciyle, illerde 
teşkil edilecek plânlama grupları vasitasiyle il kuruluşları ile işhirliği halinde ilçe seviyesinde 
pHânlamalaır yapılması derpiş edilmiştir. 

Mıaddenin (h) fıkrasımlda; toplum kalkınması 'mteltodunu gelişıtirmelk ımaksadiiyle miMî ve iller 
seviyesirîlde toplum kalkınması enstitülerinin kurulması öngörülmüştür. 

. Maddenin (p) fıkrasında, Bakanlığa döner sermayeli işletımeler kurma imkânı verüimiştir. 
Madde 3. — Madde haslığı; Bakanlığın merkez ve 'bağlı kuruluşdarı olarak değiştirilmiş, mad

denin 13 numaralı fıkrasındaki «Yayın ve Tanıtma Müdürlüğü» ünitesi madde metninden çıkarıl
mıştır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 311) 
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Madde 9. — Görevlerle ilgili 2 indi maddede yapılan değişiklik imııvacehesinıde, madde yeni

den düzenlenmiş, Bakanlığın dış memleketler ve uluslararası IkuınıluşlaTİıa ilgili ınmaffneM'eirin teld-
•virıi ile makamca havale olunacak konularda tetkikat yapmak ve mütalâa bildirmek görevleri ve
rilmiştir. 

Madde 10. — 'Görevlerle ilgili 2 nci maddede yapıilan değişiklik ımuvaoenesiilnlde, maidlde yeni
den düzenlenımiş, '1312 sayılı Eanunnn 3 ncü ımaddeslinin (e) fıkrası île laıym Kanunun 4 ncü, 6 ncı, 
7 ncü, 8 nci maddeleriyle Türkiye Elektrik Kurumuna verilmiş olan yetkilerden köy elektrifikas
yonu ile İlgili etüt, plân, program, proje işleri ile köy eleldriMendiirme tflonunun yönetimi YSE Ge
nel Müdürlüğüne devredilmiştir. 

Mıaidde 11. — YSE Merkez Teşkilâtına; murakabe kurulu, müşavirler 've fen 'heyeti müdürlük-
lleri kuruluş ve görevleri ilâve ddilmiştir. 

Madde 1'2. — YSE 'bölge- müdürlüklerinin i l e r arasında yapacağı kontrol ve koordinasyon gö
revleri, YSE Müdürlükleri arasında kontrol ve koordinasyon görevi olıarak değiştirilmiştir. 

Mialdde 14. —• Görevlerle ilgili 2 nei maddede yapılan değişiklik muvacehesinde madde yeniden 
/düzenlenmiştir. 

Maidlde 1:6. •— Köy Araştırıma ve Geliştirme Genel! Müdürlüğü taşra teşkilâtına aiît (bu maddede
ki grup ımüldürlükleri lilbaresi 'bölge müdürlükleri olarak değiştirilmiştir. 

Madde 17. — Görevlerle ilgili 2 ncii ımaddede yapılan (değişiklik muvacehesinde jmadEe yeniden 
düzenlenmiştir.' 

(Tasarıya ilâve : Mddide 18.) — Tasarıda bulunmıyan ve 'TOPRAESU Genel Müdürlüğünün 
merkez kuruluşuna dair 'bu mıadde 18 nci madde numarası ile tasarıya ilâve olunmuştur. 

Maidlde 19. — Tasarıya 18 numara ile yeni bir maidlde liliâvesi do'layısiyle tasarıdaki 18 nei bu 
ımadldenin numarası 19 ncu olarak değiştirilmiş ve görevlerle ilgili 2 nci (maddedeki değişiklik mu
vacehesinde ımaldlde yeniden düzenlenmiştir. 

MaJdde 20. —• Tasarıya yeni Hblir madde ilâvesi dolayısi'yle tasarlıdaki 19 ncu (hu madde numara
sı 20 olarak değiştirilmiş ve '3 ncü maddenin 13 no. lu fıkrasındaki Yayın ve Tanıtma Müdürlü
ğünün İdarî ve Sosyal İşler ''bünyesine ithali dolayısiyle ımaldlde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 21. — Önoelki madde • numarallarındaki değişiklik dolayısiyle 20 nci ımaldde numarası 
21 nci olarak değiştirilmiştir. 

Madlde 24. — Atanmalarla ilgili hu ımadldedeki «müstahdem» tahini madlde metninden çıkarıl
mıştır., 

Maidlde 25. — Taisarıidan çıkarılan 25 nci madde dioıliayisıiyle 26 ncı maldde 25 nci ımaldde olarak 
değiştirilmiş ve 657-1327 sayılı Kanun hükümleri uyarınca madde ımeltnindeki «çeşitli hizmetler» 
ibareleri çıkarılarak, «sürekli işçiler» ühâıreleri de «işçiler» olaırak düzeltilmiştir. 

Madde 26. — Tasarının 27 nci ımaıdldeısi 26 ncı ımaclide olarak Ideğişitirilmiş ve 1322 sayılı Ge
nel Kaldro Kanunu uyarınca madde metni yeniden düzenlenmiştir. 

Maidlde 27. — 28 nci maddenin tasarıdan çıkarılması dolayısiyle 2f7 nci maidlde olarak değiştiril
miş ve 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu hükümlerine göre ımadde metnindeki! «kadrolar» ibaresi 
madde metninden çıkarılmıştır. 

Maidde 28. — Tasarının 30 ncu ımaidldesi evvelki miaidldelerdelki değişiklik doiayısıi'yle 28 nei mad
de »olarak aynen kalbul ddlilmiştir. 

Madlde 29. — Tasarıdaki 31 nci maldde evvelki maddelerdeki değişiklik dolayısiyle 29 ncu 
maldide olarak aynen kalbul ddilmıiştir. 

Madde 30. — Tasarının evvelki ımaiddeilerindeki değişiklik dblayısiyle 30 ncu maldde olaırak de-
ğiştirlmiş ve YSE ile TOPRAESU Genel Müdürlükleri hizmetlerinin İfasında 2490 sayılı Artırıma 
- Eksiltme ve İhale Kanunu ile 1050 sayılı MuhasıeheMİ Umumiye Kanunu Ihükümleriniden muaf 
kıllınmaları keyfiyeti Toprak ve İskân İşleri ile Köy Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlükleri 
hizmetlerine de teşmil olunmak üzere madlde metni yeniden düzenlenmiştİT'. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 311) 



— 8 — 

Madde 31. — (ilâve Madde) Gümrük muafiyeti; Topraksu ve TflSE (Genel Müdürlüklerinin 
hizmetlerle ilgili olarak yurt dışından ithal edecekleri arajç, gereç ve muhtelif malzemeler için 
gümrülk ım,uafiyeti imkânı tanıyan bu madde, önceki madde numa^alanndaıki vâki değişiklikler 
muvacehesinde 31 nci madde numarası ile tasarıya ilâve olunmuştur. 

Madde 32. — (İlâve (Madde) Döner Sermaye; görevlerle ilgili 2 nci maddeye ilâve olunan 
(p) fıkrası (muvacehesinde Köy İşleri (Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere döner sermayeli iş
letmeler kurma imkânı veren bu madde, önceki mjadde numaralarındaki vâki değişmeler muva
cehesinde 32 nci madde numarasiyle tasarıya ilâve olunmuştur. 

Geçici Madde 1. •— Geçici 1 nci maddenin tasarıdan çıkarılması ile tasarıda geçici 2 nci 
madde olarak yer fadan bu maddenin numarası geçici 1 nci madde olarak değiştirilmiş ve Köy 
İşleri Bakanlığına bağlanan ünitelerden devralınacak araç, gereç ve kırtasiye ile ilgili bu mad
dedeki Köy (Elektrifikasyonu ünitesi ile Etibank Köy Elektrifikasyonu Tesisleri Müdürlüğü iba
releri madde metninden çıkarılmıştır. 

Geçici Madde 2. — Tasarının Disiplin Kurulu ile ilgili 33 ncü maddesi 657 ve 1327 sayılı 
Devlet Memurları kanunları hükümleri muvacehesinde yeniden düzenlenerek geçici 2 nci madde 
numarası ile tasarıya ilâve olunmuştur. 

Geçici Madde 3. <— Görevlerle ilgili 2 nci maddede yapılan değişiklik muvacehesinde yeniden 
düzenlenmiş olan ve YİSıE Genel Müdürlüğünün görevlerine dair 10 ncu maddedeki değişiklik 
dolayısiyle 1312 »ayılı ITEK Kanunu 3 ncü maddesinin (e) fıkrası ile 4 mcü, 6 ncı, 7 nci ve 8 nci 
maddelerinin kaldırılmasını öngörmekte ve bu kanuna »aykırı diğer kanun hükümlerinin ilga 
edildiğini (belirtmek üzere tetearıya geçici 3 ncü madde olanak ilâve edilmiştir. 

Madde 34. — Önceki madde numaralaı-ındaki vâki değişmeler muvacehesinde madde numara
sı 33 ncü olarak değiştirilmiş, 657 - 1327 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 1322 sayılı Genel 
Kadro Kanunu hükümleri uyarınca madde metni yeniden düzenlenmiştir. 

Kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesine Komisyonumuzca karar verilmiştir. 
Genel Kurula tevdi buyrulmak üzere iYuksek (Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Geçici Komisyon 
[Başkanı 

Eskişehir 
1. Angı 

Arikaral 
C. Yorulmaz 

Giresuni 
M. K. Çilesiz 

Kırşehir 
M. K. Güneş 

Geçici Komisyon 
ıSözcüsü 

Erzurum 
R. Danışman 

Ankara 
T. Toker 

İçel 
C, Okyayuz 

Konya 
M. N. Kalaycıoğlu 

Geçici Komisyon 
Kâtibi 
Mardin 

Ş. Altındağ 

Bolu 
H. t. Cop 

Kars 
K. Okyay 

Malatya 
H. Gökçe 

Adana 
T. Topaloğlu 

Gaziantep 
E. Ocak 

KıırHıareli 
M. Atagün 

Urfa 
B. Karakeçili 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Köy îşleri Bakanlığı Kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı 

Kuruluş 

MADDE 1. — Köy îşleri Bakanlığı adı ile 
bir Bakanlık kurulmuştur. 

Görevler 

MADDE 2. — Köy îşleri Bakanlığının gö
revleri şunlardır: 

a) Köy ve köylü sorunlarını çok yönlü ve 
devamlı şekilde aratt ırmak; köy ve köylünün 
gerçek durumunu ve kalkındırıLmaları/ ile ilgi
li tedbirleri ıtesbit etimek ve bunların tmahallî 
ve millî seviyedeki plân ve programlara ak
setmesi için tekliflerde bulunımalk. 

b ) Köylerin sosyal ve dsonjomİk yönden 
kalkındınlmasını gerçekleştirmek maiksadiyle 
Bakanlık bütçesinde mevcudolan kredi ve fon
ları kullanılmak. 

e)ı Köye yönelmiş hizmetlerin ve köylüler 
tarafından girişilen teşebbüslerin verimini, et
kisini artırmak amacıiyle, kalkınma plânı ve 
yıllık uygulama programlarına uygun 'olarak 
Balkanlar Kurulunca tesbit edilecek esaslar 
içinde; (hakanlıklar, Devlet daire ve kurumla
rı, malballî idareler, köylüler ve köylü örgütle
ri ile her kademledie ve her safhada koordinas
yon ve işbirliğini sağlaımalk. 

d)! 'Toplum kalkınması metodunu geliştir
mek, ilgOilene tanıtmak ve benimsetdnek. Bu 
maksatla ıgerekld .araştırımaları ve teği'timi yap
mak. 

e)' Köy yolları ağını teisibit etmek; mahallî 
idareelrin ve köylülerin imkânları oranında 
katkılarını sağlamak suretiyle köy yolları ve 
Iköprüleri ile köylerin sıhhi içme ve kullanıma 
suyu ve elektrik ihtiyaçlarını karşılayacak te
slisleri yapmak, yaptırmak ve mahallî idareler
ce yapılmasına yardımcı 'olmak; bunların ıonâ-
rum, 'balkım ve işletme hizmetlerinin yapılma
sına teknik ve malî yardımda bulunmak. 

g) Köylerdeki pis suların zararsız hale ge
tirilmesi için malî ve teknik yardımda bulun
mak. 

h) Toprakların ve su kaymaklarının ziraa-
te en uygun şekilde muhafazası ve kullanılma -
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GEÇİCİ KOMİSYON DEĞİŞTİRİŞÎ 

Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkında kanun tasarısı 

Kuruluş 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Görevleri 

MADDE 2. — Köy îşleri Bakanlığının gö
revleri şunlardır. 

a) Toprakların ve su kaynaklarının ziraata 
en uygun şekilde muhafazası ve kullanılması 
için gerekli işleri ve düzenlemeleri yapmak; 
toprak ve küçük su kaynaklarının geliştirilme
siyle ilgili ekonomik ve teknik esasları tesbit 
etmek. 

b) Tarımsal bünyenin, tarımsal iskânın dü
zenlenmesi ve tarımda yeter gelirli aile işletme
leri kurufluşu maksadiyle özel kanunları gere
ğince, topraksız ve yeter toprağı bulunmayan 
çiftçileri; bölgesel şartlara uygun tarımsal iş
letme tiplerine göre toprak sahibi1 kılmak, ge
rekli işletme araç, gereç ve irat hayvanları ile 
konut, tarımsal yapı ve tesislerine kavuşturmak 
ve işletme masraflarını karşılamak üzere kredi
ler vermek ve kurulan tarımsal işletmelerin 
gelirlerini sağlamak. 

Topraksız olan veya yeter toprağı bullunma-
yan çiftçilerin toprak sahibi kılınmaları maksa
diyle, her türlü masraflara 4753 sayılı Kanunla 
kurulmuş olan özel fondan karşılanmak sure
tiyle arazi satın almak veya muhtaç çiftçileri 
arazi edindirme kredileriyle desteklemek. 

Hazine arazisinin, ıslâh ve geliştirme proje
lerinin devamı süresince, hak sahibi çiftçilere 
Hazine tarafından kiralanması halinde, bu çift
çilerin adı geçen özel fondan açılacak krediler
le desteklenmesini sağlamak. 

4753 sayılı Kanunun uygulandığı köylerde, 
arazinin küçük parçalara ayrılmasını önlemek, 
parsellerin şekillerini düzenlemek, aynı şahsa 
ve Devlete ait parselleri bir araya getirmek 
maksadiyle; Devletin özel mülkiyetinde bulu
nan araziyi; vakıflara, özel idarelere, belediye
lere, gerçek ve tüzel kişilere ait arazi ile 4753 
sayılı Kanunda yer alan esaslara göre trampa. 
etmek. 
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(Hükümetin teklifi) I 

ısı için gerekli işleri ve düzenlemeleri yapiımak; I 
'tloprak ve iküçük ,su kaynaklanman geliştirilme-
ısi ile ilgili ekonomik ve teknik esasları tesbiı 
eltmek. 

i)ı Tanımsal bünyenin ıslahı, tarımısıal is
kânın düzenlenmesi ve tarımda yeter gelirli 
aile işletmeleri kurtuluşu ımaksadiyle, özel ka
nunları geergince, topraksız ve yeter toprağı 
bulunmıyan çiftçileri; bölgesel şartları uygun 
tarımsal işletme tiplerine göre toprak sahibi 
kıknıak, gerelkli işletme araç, gereç ve irat 
hayvanları ile (komut, tarımsal yapı ve tesisle
rine kavuşturmak ve işletme masraflarını kar
şılamak üzere krediler vermek ve kurulan ta- I 
rımsal işletmelerin gelişımıelerini sağlamak. 

Topraksız olan veya yeter toprağı bulıunımı-
yan çiftçilerin toprak sahibi kılınmaları ımaik-
sadiyle, arazi satmaimak veya muhtaç çiftçile
re arazi etdinidirme kredileriyle destekleımek; 
Hazine arazisinin ıslahı ve geliştirme projele
rinin devamı süresince, hak sahibi (çiftçilere I 
Hazine tarafından kiralanması hailnde; bu çift
çilerin kredilerle desteklenmesini sağlamak. 

j)' özel kanunları gereğince; göçmen, mül
teci ve göçebelerle sosyal, ekonomik ve tarım
sal gelişmeyi 'gerçekleştirmek zorunluluğu ile 
başka (bölgelere nakilleri ıgerelkli olanlara; is
kân düzenleme programlarına dayalı olarak is
kân etmek, yeter gelirli ekonomik aile ünite
leri haline getirmek, gelişmelerini sağlamak, 
tarımsal iskânı ve köylerde iç iskânı düzenle
mek tarımdaki nüfus fazlalığını diğer çalışma 
alanlarına 'belirli Ibir düzende aktarmaya yar
dımcı olmak. 

k) Köy imar plânlarını yapmak veya yap
tırmak, tasdik etmek ve Köy İşleri Bakanlığın
ca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca kabul 
edilecek esaslar içinde bu plânlara uyulmasını 
sağlamak. 

1) Çevrenin iklimine, sosyal ve ekonomik I 
şartlarına, yapı malzemesi imkânlarına uygun I 
nitelikte köy konut, tarımsal işletme binaları 
ve sosyal tesislerinin tiplerini araştırmak, tip 
projelerini hazırlamak, köylerde yapılacak ko
nutlara, işletme yapılarına ve köyün imarına 
teknik ve malî yardımlarda bulunmak. | 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

c) Özel kanunları gereğince; göçmen, mül
teci ve göçe'belere sosyal, ekonomik ve tarımsal 
gelişmeyi gerçekleştirmek zorunluğu ile başka 
bölgelere nakilleri gerekli olanları; iskân dü
zenleme programlarına dayalı olarak iskân et
mek, yeter gelirli ekonomik aile üniteleri hali
ne getirmek, gelişmelerini sağlamak, tarımsal 
iskânı ve köylerde iç iskânı düzenlemek, tarım
daki nüfus fazlalığını diğer çalışma alanlarına 
belirli bir düzende aktarmıya yardımcı olmak. 

d) Köy yolları ağını tesbit etmek; sosyal 
adalet ilkelerine uygun olarak mahalli idarele
rin ve köy halkının imkânları oranındaki gö
nüllü katkılarını da değerlendirmek suretiyle 
köy yolları ve köprüleri ile köylerin sıhhî içme 
ve kuiManma suyu ihtiyaçlarını karşılayacak 
tesisleri yapmsk, yaptırmak vef mahallî idare
lerce yapılmasına yardımcı olmak, bunların 
onarım bakım ve işletme hizmetlerinin yapılma
sına ""teknik ve malî yardımda bulunmak. 

Köy halkı yardımlarının ne suretle değerlen
dirin ece ği ayrıca çıkarılacak bir yönetmelikle 
düzenlenir. 

e) Köye yönelmiş hizmetlerin ve köylüler 
tarafından girişilen teşebbüslerin verimini, et
kisini artırmak amaciyle, kalkınma plânı ve 
yıllık programlarına uygun olarak hizmetlerin 
birlikte ve bir bütün halinde köye götürülmesi 
için köye hizmet götüren kuruluşların çalışma 
sahalarını beraber seçmeleri, etüt ve envanter 
işlerini müşterek program gereğince yapmaları 
ve projelerin hazırlanmasında birbirleri ile tu
tarlı hale getirilmesinde ve uygulanmasında, 
Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek esaslar için
de bakanlıklar, Devlet daire ve kurumları, ma
hallî idareler, .köylüler ve köylü örgütleri ile 
her kademe ve her safhada koordinasyon ve 
işbirliğini sağlamak. 

İllerde teşkil edilecek plânlama grupları 
vasıtasiyle il kuruluşları ile işbirliği halinde il
ce seviyesinde plânlamalar yapmak. 

f) Yerleşim yerleri özel sorunÜıar getiren 
orman ve dağ köylerinin kalkmdırılmaları mak-
sadiyle diğer kuruluşlarla işbirliği içinde plân
lı bir şekilde gerekli tedbirleri almak. 

g) Köy ve köylü sorunlarını çok yönlü ve 
devamlı şekilde araştırmak; köy ve köylünün 
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m) Köy el sanatlarının •araştırılmasını, ge
liştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağla
yıcı tedbirleri almak, kurslar açmak, köylülerin 
yeni bilgi ve hünerler edinmelerine yardım et
mek. 

n) Dağ ve orman köylerinin kalkındınlma-
lara maksadiyle diğer kuruluşlarla işbirliği için
de plânlı bir şekilde gerekli 'tedbirleri almak. 

o) Köylerde kooperatifçiliği geliştirmek 
maksadiyle her türlü teknik ve malî yardımda 
bulunmak ve istihsal maddelerinin değerlendi-
rillmesi için gerekli faaliyetler göstermek. 

p) Yukarıda sayılan görevlerin gerektirdi
ği; etüt, rasat, sondaj, envanter tesbi'ti, deneme; 
sosyo - ekonomik ve teknik araştırma; plânla
ma ve proje işleri yapmak veya yaptırmak. 

r ) Bakanlığın çalışma alanlarına giren hiz
metlerle ilgili konularda araştırma, eğitim ve 
öğretim yapmak üzere, enstitü ve eğitim mer
kezleri ile geçici ve saibit kurs merkezleri aç
mak. 

11 — 

I (Geçici Komisyonun değiştirişi) 

kalkmdırılmal&rı ile ilgili tedbirleri tesbit et-
I mek ve bunların mahallî ve millî seviyedeki 

plân ve programlara aksetmesi için tekliflerde 
bulunmak. 

h) Toplum kalkınması metodunu geliştir-
I mek, ilgililere tanımak ve benimsetmek, bu mak

satla milllî seviyede ve iller seviyesinde toplum 
kalkınması enstitüleri kurmak, gerekli araştır
malar yapmak ve kamu personeli ile köy lider
lerini bu konuda eğitme. 

i) Köylerde kooperatifçiliği geliştirmek 
maksadiyle gerekli eğitimi yapmak, her türlü 

I teknik ve mail? yardımlarda bulunmak ve istih-
I sal maddelerinin değerlendirilmesi için faaliyet

ler göstermek. 
I j) Köy el sanatlarının araştırılmasını, ge-
I liştirdlmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağ-
I layıcı tedbirler allmak, kurslar açmak, köylüle-
I rin yeni bilgi ve hünerler edinmelerine yardım-
I cı olmak. 
I k) Bakanlığın çalışma alanlarına giren 
I hizmetlerle ilgili konularda araştırma, eğitim ve 
I öğretim yapmak üzere, enstitü ve eğitim mer

kezleri ile geçici ve sabit kurs merkezleri aç-
I mak. 

Bu bölümle ilgili eğitim görevlerinde eğiti
min ne şekilde yapılacağı bir yönetmelikle be
lirtilir. 

I ı) Köy imar plânlarını yapmak veya yap-
I tırmak, tasdik etmek ve Köy İşleri Bakanlığın

ca hazırlanacak ve Bıakanlar Kurulunca kabul 
edilecek esaslar içinde bu plânlara uyulmasını 
sağlamak. 

I m) Çevrenin iklimine, sosyal ve ekonomik 
I şartlarına, yapım, malzemesi imkânlarına uygun 
I nitelikte köy konut, tarımsal işletme binaları 
I ve sosyal tesislerin tiplerini araştırmak, köyler

de yapılacak konutlara, işletme yapılarına ve 
köyün imarına teknik ve malî yardımlarda bu
lunmak. 

n) Köylerdeki pis suların zararsız hale ge
tirilmesi için malî ve teknik yardımda bulun
mak. 

I o) Bu kanunla verilen görevlerin gerektir
diği, etüt, rasat, sondaj, envanter tesbiti, de-

I neme, sosya - ekonomik ve teknik araştırma, 
plânlama programlama ve proje işlerini yapmak 

I veya yaptırmak. 
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Teşkilât 

MADDE 3. — Bakanlığın merkez kuruluşla
rı : 

1. Müsteşarlık, 
2. özel Kalem Müdürlüğü, 
3. Bakanlık Müşavirliği, 
4. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
5. Hukuk Müşavirliği, 
6. Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Baş

kanlığı, 
7. Yol, İçmesuyu ve Elektrik İşleri Genel 

Müdürlüğü, 
$. Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü, 
9. Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama İşle^-

ri Genel Müdürlüğü, 
10. Köy Araştırına ve Geliştirme Genel Mü

dürlüğü, 
11. İdarü ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 
12. Özlük İşleri Müdürlüğü, 
13. Yayın ve Tanıtma Müdürlüğü. 

Müsteşarlık 

MADDE 4. — Müsteşar, Bakanın müşavir ve 
yardımcısıdır. Bakanın direktifleri dâhilinde 
Bakan adına işlerin düzenlenmesini, yürütülme
sini ve sürekliliğini sağlar. 

Müsteşar yardımcıları, Bakanlık işlerinin 
yürütülmesinde Müsteşara yardım ederler. Müs
teşar tarafından kendilerine ayrılacak olan işle
ri yürütürler. " 

Özel Kalem Müdürlüğü 

MADDE 5. — Özel Kalem Müdürü, Bakan
lık makamının resmî ve özel yazışmaları ile şif
re ve protokol işlerini yönetir. 

Bakanlık Müşavirliği 

MADDE 6. — Bakanlık müşavirleri, Bakan
lığın faaliyet sahasına glîren iş ve hizmetlere iliş
kin konularda, Bakanlık makamından havale 
edildiği üzere, incelemeler yapar, tekliflerde bu
lunur veya mütalâa beyan ederler. 
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p) Gerektiğinde döner sermayeli işletme
ler kurmak. 

Teşkilât 

MADDE 3. — Bakanlığın merkezi ve bağlı 
kuruluşları : 

1. Müsteşarlık, 
2. Özel Kalem Müdürlüğü, 
3. Bakanlık Müşavirliği, 
4. 'Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
5. Hukulk Müşavirliği, 
6. Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Baş

kanlığı, 
7. Toprak ve İskân İşleri Genel Müdür

lüğü, 
9. Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama İşleri 

Genel Müdürlüğü, 
10. Köy Araştırma ve Geliştirme Genel Mü

dürlüğü, 
11. İdari ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı, 
12. Özlük İşleri (Müdürlüğü, 

Müsteşarlık 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Özel Kalem Müdürlüğü 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Bakanlık müşavirliği 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Teftiş Kurulu 

MADDE 7. — Teftiş Kurulu; müfettiş sıfat 
ve yetkisini taşıyan bir başkanın yönetimi altın
da Müşavir Müfettiş, Başmüfettiş, Müfettiş, Mü
fettiş muavinlerinden teşekkül eder. Kurulun 
emrinde Teftiş Bürosu bulunur. 

Teftiş Kurulu, Bakan adına, Bakanlık kuru
luşu ile Bakanlığa bağlı daire ve kurumların bü
tün işlerini tetkik, teftiş ve tahkik eder. 

Teftiş Kurulunun çalışma şekli ve şartları, 
müfettişlerin nitelikleri, görev ve yetkileri bir 
tüzükle düzenlenir. Bu tüzük, kanunun yürür
lüğe girdiği tarihi izliyen 6 ay içinde hazırlanır. 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 8. — Hukuk Müşavirliği; Bakan
lık Makamından verlilecek işler ile Bakanlık da
ire ve kurumlarının hazırladıkları kanun, tü
zük, yönetmelik tasarılarını inceler, bunlar hak
kında görüşlerini Bakanlığa bildirir ve bunlar
la ilgili işlemleri yürütür. 4353 ve 5797 sayılı 
Kanun hükümlerine göre idari ve adlî yargı 
yerlerinde açılan dâvalara ait gerekli bilgileri 
hazırlar ve Hazineyi ilgilendirmiyen idari dâva
larda Bakanlığı temsil eder. 

Plânla/ma ve Koordinasyon Kurulu 

MADDE 9. — Plânlama ve Koordinasyon 
Kurulu, bir Başkan ve yeteri kadar üyeden te
şekkül eder. Üyelerden biri Başkan Yardımcı
sı olarak görevlendirilir. Kurul emrinde ye
teri kadar uzman, raportör, teknik ve idari ele
man bulunur. 

Kurulun görevleri : 
Kurul, bu kanun ile Bakanlığa verilmiş olan 

görevlerün başarılı şekilde gerçekleştirilmesi 
iiçin; 

a) Bakanlık hizmetleri ile ailgili uzun ve kı
sa vadeli plân ve programların hazırlanması. 

b) Plân ve progrmalar açısından bakanlı
ğın genel çalışma esaslarının tesbiti, uygulama 
neticelerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve uy
gulamadaki aksaklıkları giderici tedbirlerin 
alınması, 

c) Bakanlık görevleri ile ilgili olarak ba
kanlık içinde ve bakanlıkla diğer kuruluş ve 

(Geçici Komisyonun değiştirici) 

Teftiş Kurulu 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 8. — Tasarmm 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Plânlama ve Koordinasyon Kurulu 

MADDE 9. — Plânlama ve Koordinasyon 
Kurulu, bir başkan ve bir başkan yardımcısı 
ile yeteri kadar üyeden teşekkül eder. Kurul 
emrinde yeteri kadar uzman, raportör, teknik 
ve idari eleman bulunur. 

Kurulun görevleri 
Kurul, bu kanun ile Bakanlığa verilmiş olan 

görevlerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilme
si için; 

a) Bakanlık hizmetleri ile ilgili uzun ve 
kısa vadeli plân ve programların hazırlanması, 

b) Plân ve programlar açısından Bakanlı
ğın genel çalışma esaslarının tesbiti uygulama 
neticelerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve uy
gulamadaki aksaklıkları giderici tedbirlerin 
alınması, 

c) Bakanlık görevleri ile ilgili olarak Ba
kanlık içinde ve Bakanlıkla diğer kuruluş ve 
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kurumlar arasında gerekli koordinasyon ve iş
birliğinin sağlanması, 

ile ilgili her türlü işleri yapar. 
Kurulun bu görevleri nasıl yapacağı bir yö

netmelikle belirtilir. 

Yol, teme Suyu ve Elektrik tşleri Genel 
Müdürlüğü 

MADDE 10. — Yol, içme Suyu ve Elektrik 
tşleri Genel Müdürlüğü 7478 sayılı köy içme 
suları hakkındaki Kanun ve 178 sayılı Askerî 
garnizonların içme ve kullanma suyunun temini 
hakkındaki kanun ile bu kanunun 2 nci mad
desinin e, g, p fıkralarında yer alan görevleri 
yapar. ' 

Bu kanunda «yol, içme suyu ve elektrik işleri» 
YSE remzi ile ifade olunmuştur. 

7478 ve 178 sayılı kanunlar, ile Bayındırlık 
Bakanlığına ve DSİ ne verilen görev ve yetki
ler 'Köy işleri' Bakanlığına ve Bakanına devro-
lunmuştur. 

MADDE 11. — YSE nin Merkez Teşkilâtı; 
Genel Müdür, Genel Müdür muavinleri, müşavir
ler, daire başkanlıkları ve şube müdürlüklerin
den teşekkül eder. 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

kurumlar arasında gerekli koordinasyon ve iş
birliğinin sağlanması, 

d) Bu kanunun 2 nci maddesinin (e) fık
rasında belirtilen plânlama işlerinin yürütül
mesi, 

e) Bakanlığın dış memleketler ve uluslar
arası kuruluşlarla d a n münasebetlerinin tedviri, 

İle ilgili her türlü işleri yapar. 
f) Bakanlık makamınca, kurulca tetkiki 

lüzumlu görülen kanun, tüzük ve yönetmelikler 
ile diğer konularda tetkikat yaparak mütalâa 
ve kanaat bildirir. 

Kurulun teşkil ve çıalışma tarzı bir yönet
melikle belirtilir. 

Yol, tçme Suyu ve Elektrik İşleri Genel 
Müdürlüğü 

MADDE 10. — Yol, İçmesuyu ve Elektrik 
İşleri Genel Müdürlüğü: 

7478 sayılı Köy İçmesularc, 178 sayılı Aske
rî Garnizonların içme ve kullanma suyunun te
inini hakkındaki Kanunda yer alan görevlerle 
1312 sayılı Kanunun köy elektriklendirilmesi 
ile ilgili 3 ncü maddesinin (e) fıkrası ile, aynı 
kanun 4, 6, 7, 8 nci maddeleriyle Türkiye 
Elektrik Kurumuna verilmiş bulunan yetkiler
den; köy elektriklenme fonunu yönetmelik, 
etüt, plân, program, proje işleri ile bu kanunun 
2 nci maddesindeki (d), (k), (n), (o), (p) fık
ralarında yer alan görevleri yapar. 

Bu kanunda «Yol, içmesuyu ve elektrik iş
leri (YSE) remzi ile ifade olunmuştur. 

7478 ve 178 sayılı kanunlar ile Bayındır
lık Bakanlığı ve DSİ. Genel Müdürlüğüne veri
len görev ve yetkilerle 1312 sayılı Kanun ile 
Türkiye Elektrik Kurumuna verilen görevler
den yukarda işaret olunan görev ve yetkiler 
Köy İşleri Bakanlığına ve Bakanına devrolun-
muştur. 

Köylere ve askerî garnizonlara içmesuy» ve 
kullanma suyu temini maksadiyle açılacak son
dajlar 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu hüküm
lerine tabi değildir. 

MADDE 11. — YSE nin Merkez Teşkilâtı: 
Genel müdür, genel müdür muavinleri, mu

rakabe kurulu, müşavirler, daire başkanlıkları, 
fen heyeti ve şube müdürlüklerinden teşekkül 
eder. 
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MADDE 12. — YSE nin Taşra Teşkilâtı; 
bölge müdürlükleri ile illerde YSE müdürlükle
ri ve ilçelerde kısım şefliklerinden (teşekkül 
eder. 

YSE Bölge müdürlükleri, bakanlık adına il
ler arasında makina, ekipman ve malzeme hare
ketlerini düzenler, teknik kontrolleri yapar ve 
iller teşkilâtı kapasitesi üstündeki veya teknik 
önemde olan işleri yapar. 

MADDE 13. — YSE Bölgelerinin adedi, hu
dutları ve merkezleri Genel Müdürün teklif ve 
Köy îşleri Bakanının tasvibi ile tesbit ve tâyin 
edilir. 

Köy Arattırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

MADDE 14. — Köy Araştırma ve Geliştir
me Genel Müdürlüğü; bu kanunun 2 nci mad
desinin •(&), (b), (d), .(m), (n), !(o) ve (p) fık
ralarındaki görevleri yapar. 

MADDE 15. — Köy Araştırma ve Geliştir
me Genel Müdürlüğünün merkez teşkilâtı, ge
nel. müdür, genel müdür muavinleri, müşavir
ler ile daire başkanlıkları ve şube müdürlükle
rinden teşekkül eder. 

MADDE 16. — Köy Araştırma ve Geliştir
me Genel Müdürlüğünün taşra teşkilâtı uygun 
görülecek yerlerde kurulacak grup ve il mü
dürlükleri ile lüzumlu araştırma ve geliştirme 
müesseselerinden teşekkül eder. 

Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama İşleri Genel 
Müdürlüğü 

MADDE 17. — 7457 sayılı Kanunla Tarım 
Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Toprak 
muhafaza ve Zirai Sulama îşleri Genel Müdür
lüğü Köy îşleri Bakanlığına bağlanmıştır. 7457 
sayılı Kanun ile Tarım Bakanlığına ve Bakanı
na verilmiş olan görev ve yetkiler, Köy îşleri 
Bakanlığına .ve Bakanına devrolunmuştur. 
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MADDE 12. — YSE nin Taşra Teşkilâtı : 
Bölge müdürlükleri ile illerde YSE müdür

lükleri ve ilçelerde kısım şefliklerinden teşek
kül eder. 

YSE bölge müdürlükleri; YSE müdürlük
leri arasında makina, ekipman ve malzeme ha
reketlerini düzenler. Teknik kontrolları ve YSE 
müdürlükleri kapasitesi üstündeki veya teknik 
önemi olan işleri yapar. 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Köy Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

MADDE 14. — Köy Araştırma ve Geliştir
me Genel Müdürlüğü; bu kanunun 2 nci madde
sinin (f), (g), (h), (i), (j), (k), (o), (p) fık-
ralarındaki görevleri yapar. 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Köy Araştırma ve Geliştirme 
Genel Müdürlüğünün taşra teşkilâtı, uygun gö
rülecek yerlerde kurulacak bölge ve il müdür
lükleri ile lüzumlu araştırma ve geliştirme mü
esseselerinden teşekkül eder. 

Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama İşleri Genel 
Müdürlüğü 

MADDE 17. — 7457 sayılı Kanunla Tarım 
Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Toprak 
Muhafaza ve Zirai Sulama İşleri Genel Müdür
lüğü Köy îşleri Bakanlığına bağlanmıştır. 
7457 sayılı Kanun ile Tarım Bakanlığına veril
miş olan görev ve yetkiler, Köy İşleri Bakan
lığına ve Bakanına devrolunmuştur. 

Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama İşleri 
Genel Müdürlüğü 7457 sayılı Kanunla verilmiş 

I olan görevlerle bu kanunun 2 nci maddesinin 
(a), (g), (i), (k), (o) fıkralarındaki görevleri 

I ifa eder. 
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Toprak ve îskân İğleri Genel Müdürlüğü 

MADDE 18. — 7116 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesi ile îmar ve İskân Bakanlığına bağlı 
olan Toprak ve îskân işleri Genel Müdürlüğü 
Köy İşleri [Bakanlığına bağlanmıştır. Bu genel 
müdürlük kuruluşu ve görevleri ile ilgili 4784, 
5613, 4753, 2510 sayılı kanunlarla bunları tadil 
eden kanunlar ve diğer bakanlıklara ve bakan
lara verilmiş olan görev Ve yetkiler Köy işleri 
Bakanlığına ve Bakanına devrolunmuştur. 

Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü bu 
kanunun 2 nci maddesinin '(a), (i), <j), (k), 
(1), ve (p) fıkralarındaki görevleri ifa eder. 

İdari ve Sosyal İşler Dairesi 

MADDE 19. — idari ve Sosyal işleri Dairesi; 
Bakanlığın halkla ilişkilerini, levazım ve de
mirbaş işleriyle iç hizmetlerini ve umumi evrak 
işlerini düzenler ve yürütür. 

Bu daire bir başkan, başkan yardımcısı ve 
lüzumlu şube müdürlüklerinden kurulur. 

özlük İsleri Müdürlüğü 

MADDE 20. — Bakanlık personelinin sicil, 
tahakkuk ve sair özlük işlerini yürütür. Disip
lin ve memurin mııhakematı kurallarının rapor
törlüğünü yapar. 

Yayın ve Tanıtma Müdürlüğü 

MADDE 21. — 'Yayın ve Tanıtma Müdürlü
ğü, Bakanlığın her türlü yayın ve tanıtma işleri
ni düzenler ve yürütür. 

Köy l§leri Danışma Kurulu 

MADDE 22. — Köy ve köylü sorunlarını 
incelemek, girişilen teşebbüslerin verim ve et
kisini artırmak, ilgili kuruluşlar arasındaki 
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MADDE 18. — 7457 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Top-

I rak - sunun merkez teşkilâtı; genel müdür, ge-
I nel müdür muavinleri, fen heyeti başkanlığı, 
I daire başkanlıkları ve bunlara bağlı şube mü-
I dürlükleri ile müşavirler, işletmeler hesap işle-
j ri müdürlüklerinden teşekkül eder. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

MADDE 19. — 7116 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesi ile İmar ve İskân Bakanlığına bağlı 
olan Toprak ve iskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Köy İşleri Bakanlığına bağlanmıştır. Bu genel 
müdürlük kuruluşu ve görevleri ile ilgili 4784, 
5613, 4753, 2510 sayılı kanunlarla bunları ta-

I dil eden kanunlar ve diğer bakanlıklara ve ba-
I kanlara verilmiş olan görev ve yetkiler Köy İş

leri Bakanlığına ve Bakanına devrolunmuştur. 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü bu 

kanunun 2 nci maddesinin (b), (c), (k), (1), 
(m), (o), (p) fıkralarındaki görevleri ifa eder. 

İdari ve Sosyal İsler Dairesi 

MADDE 20. — İdari ve Sosyal İşler Dairesi; 
Bakanlığın halkla ilişkilerini, yayın - tanıtım 
levazım - demirbaş, umumi evrak ve iç hizmet
lerini düzenler ve yürütür. 

Bu daire bir başkan, başkan yardımcısı ve 
lüzumlu şube müdürlüklerinden kurulur. 

Özlük İşleri Müdürlüğü 

0V1ADDE 21. — Bakanlık personelinin sicil, 
tahakkuk ve sair özlük işlemlerini yürütür. Di
siplin ve memurin muhakemat kurullarının ra
portörlüğünü yapar. 

Köy İşleri Danışma Kurulu 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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koordinasyonu temin etmek, geliştirmek ve 
meydana gelecek aksaklıkları gidermek ama-
ciyle Danışma Kurulu toplanır. 

Bu kurulun çalışma esasları ve kimlerden te
şekkül edeceği; kurul üyelerine kanuni yolluk
larından başka memur olmıyan üyelere verile
cek tazminat miktarı. Bakanlar Kurul im e a tes-
bit edilir. 

Köy İşleri İl ve İlçe Koordinasyon Kurulu 

MADDE 23. — Köye yönelen hizmetler ara
sında koordinasyon ve işbirliğini gerçekleştir
mek ve yıllık programların hazırlanmasında ve 
uygulanmasında ahenk ve beraberliği sağlamak 
amacıyla ilde valinin ilçede kaymakamın baş
kanlığında Köy İşleri Koordinasyon kurulları 
kurulur. Bu kurullara köye hizmet götüren 
daire ve teşekkülün temsilcileri katılır. 

Köy işleri il ve ilçe koordinasyon kurulla
rının çalışma tarzı, katılacakların seçimi, nite
likleri ve sayısı Köy İşleri ve ilgili bakanlıklar
ca birlikte hazırlanacak yönetmelikle belirtilir. 

Atanmalar 

MADDE 24. — Müsteşar, müsteşar yardım
cıları, teftiş kurulu başkanı ve bakanlık müfet
tişleri, 1 nci Hukuk Müyşaviri, Plânlama ve 
Koordinasyon Kurulu Başkanı, genel müdürler 
ortak karar ile bunların dışında kalan merkez 
ve taşra memur ve müstahdemleri bakanlıkça 
tâyin olunur. 5442 sayılı Kanun hükümleri 
mahfuzdur. 

MADDE 25. — Köy İşleri Bakanı; merkez 
ve taşra kuruluşlarında istihdam etmekte oldu
ğu her hangi bir memur veya müstahdemi, ifası 
bakanlığa ait bir iş için orada bakanlık teşki
lâtı veya münhal vazife bulunup bulunmama
sıyla mukayyet olmaksızın, kadrosunda göste
rilen tahsisat ile merkez ve taşrada uygun gör
düğü yerde istihdam edebilir. 

MADDE 26. — Köy İşleri Bakanlığı me
murları ve çeşitli hizmetleriyle bunların aile 

M. Meclisi 
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Köy İşleri il ve İlçe Koordinasyon Kurulu 

MADDE 23. — Tasarının 23 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Atanmalar 

MADDE 24. — Müsteşar, müsteşar yardım
cıları, Teftiş Kurulu Başkanı ve Baıkaanbk mü
fettişleri, 1 nci Hukuk Müsavini, Plânlama ve 
Koordinasyon Kurulu Başkamı, (Genel müdür
ler :ortak ka,rar ile, bunların dışımda katliam mer
kez ve taşra memurları Bakanlıkça tâyıim olu
nur. 5442 sayılı Kamun hükümleri mahfuzdur. 

MADDE 25. Köy İşleri Bakanlığı memur
ları ile bumlaırın aile efradı, memur mesken
lerimde, memur meskenleri hakkımda uygulan
makta elam esaslar dairesnmde Ibarıindıırılabilıir. 

Şehir ve kasabalar dışında gecelû gündüzlü 
bulunmaları işleri icabı olan memurlarla, işçi
ler ve bunlarım «-alile fertlerime .alâkalı genel mü
dürün teklifi ve Bakamım muvafakati ile bu mes
kenlerde parasız olarak İkâmet ruhsatı verdle-
ihilir. 

MADDE 26. — Köy İşleri Bakanlığının 
kadroları 1322 sayılı Genel Kadro Kamumu ile 
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efradı, memur meskenlerinde, memur mesken
leri hakkında uygulanmakta olan esaslar daire
sinde barındırılabilir. 

Şehir ve kasabalar dışında geceli gündüzlü 
bulunmaları işleri icabı olan memurlarla çeşit
li hizmetliler, sürekli işçiler ve bunların aile 
fertlerine alâkalı Genel Müdürün teklifi ve 
bakanın muvafakati ile bu meskenlerde parasız 
olarak ikamet ruhsatı verilebilir. 

MADDE 27. — Köy İşleri Bakanlığının bağ
lı (I) sayılı cetvelde gösterilen kadroları ile, 
ilişik (2) ve (3j sayılı cetvellerde yazılı kad
rolar; 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde, sırasıyla, yeniden açılacak veya mevcut, 
Köy İşleri, Maliye ve Tarım bakanlıkları kısım
larına eklenmiştir. 

MADDE 28. — 7457 sayılı Kanunla 3656 sa
yılı Kanunun (1) sayılı cetvelinin Tarım Ba
kanlığı kısmına eklenmiş bulunan kadrolar, 
aynı kanunun (1) sayılı cetveline ilâve edile
cek Köy İşleri Bakanlığı kısmına aktarılmıştır. 

MADDE 29. — Köy İşleri Bakanı; bakanlık 
hizmetlerinin, gerektirdiği hallerde yeni ünite
ler ve şube müdürlükleri kurar veya genel mü
dürlüklere, mevcut görevlerine ilâveten, bakan
lığa ait yeni görevler verir ve kadroları ihtiya
ca göre dağıtır. 

MADDE 30. — 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 13 ncü maddesi ile T. C. Ziraat Bankası 
sermayesine mahsuben Tarım Bakanlığı bütçesi
ne her yıl konulması gereken ödenek Köy İşleri 
Bakanlığı bütçesine konulur. 

Bu amaçla konulacak ve birikmiş olan öde
neklerden kalkındırma kredisi açılmasına izin 
verme yetkisi Köy İşleri Bakanlığına devrolun-
muştur. 

Teşvik ödeneği 

MADDE 31. — Köylerde projeye müstenit 
köy teşebbüslerini desteklemek üzere Köy İşleri 
Bakanlığı bütçesine teşvik ödeneği konur. Bu 
ödeneğin sarf şekli Köy İşleri ve Maliye Ba
kanlıklarınca hazırlanacak bir yönetmelikle 
tesbit olunur. 

(Geçici Komisyonun değiştirici) 

verilen kadrolarıla [Bütçe Kanunları ite verile
cek Torba Ikadrotordan sağlamıır. 

MADDE 27. — Köy İşleri Bakanı; Bakan
lık Mzmetlerinkı gerektirdiği haHıeond-e yeni üni
teler kumar vieya genel nıüdüriiüıkle;re ırruevcut 
görevlerine ilâveten, Bakanlığa ait yeni görev
leri jihtiyacıa göre dağıtır. 

MADDE 28. — 6831 sayılı Ornııan Kanunu
nun 13 ncü nuaddeısi iüe T. C. Ziraat Bankası 
sermayesine ımahsuben Taran Bakanlığı Bütçe-
sdmıe her yıl (konülnuası ıgarekan ödenek 'Köy İş
leri Bakanlığı Bütçesine konulur. 

Bu amaçjla ikonulacalk ve birikmiş loflıam. öde-
nelMeTiden (kalIkındiTima kredisi 'açılmasına izin 
verme yetkisi Köy İsteri Bakanlığına d^vrülun-
muştur. 

Teşvik ödeneği 

MADDE 29. —Köylerde projeye (müstenit 
köy teşebbüslerini desteklemıek üzere (Köy İste
ri Bakanlığı Bütçesine teşvik ödeneği ikonur. 
Bu ödeneğin sarf şekli Köy İşleri ve Maliye 
Bakalhklaırınca hazırlanacak blir yönetonelikte 
tesbit olunur. 
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Sarf usulleri 

MADDE 32. — Köy İşleri Bakanlığı YSE 
ve Topraksu Genel müdürlükleri hizmetleri
nin ifasında; aşağıda yazılı muameleler 2490 sa
yılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 ncü 
ve 135 nci maddeleri hükümlerine tabi değildir. 

a) Her türlü inşaat ve tamirat, 
b) Her türlü etüt ve amenajman plânları 

ile projelerin yaptırılması ve bunların kontro
lü, 

e) Her nevi malzeme, gereç, avandanlık ve 
yedek parçalarla sabit teçhizat satınalınması, 

d) Her nevi kiralama ve kiraya verme, ta
şıma ve taşıtma işleri. 

Yukarda yazılı işleri, Köy İşleri Bakanlığın
ca tanzim ve Bakanlar Kurulunca kabul edile
cek esaslar dairesinde yürütülür. 

19 — 
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Sarf usulleri 

MADDE 30. — Köy İşleri Bakanlığı YSE, 
Topraksu, 'Toprak ve İskân İşleri, Köy Araş
tırma ve Geliştirme Genel müdürlüfelerii hizameit-
leriıniim ifasında; aşağıda yazılı muameleler 2490 
sayılı Artınıma - Eksiltme ve İhale Kamumu ile 
1050 ısayılı Muhaselbai Umumiliye Kanunumuın 
83 ve 1*3<5 mei ımaddeleri hükümleırime tabi de
ğildir. 

a) Her türlü inşat ve tamirat, 
b) Her türlü 'etüt, amemejıimam plânları ile 

projelerim yaptırılması ve bunlarım kontrollü, 
c) Her nevi ımalzeme, mıakiına, iaraç, gereç, 

avadanlık ve yedek parçalarla, sabit teçhizat 
satınalınması, 

d) Her mevi kiralama ve Ikiraya verme, ta
şlama ve taşıtma 'işlemleri, 

Yukarda yazılı işler, Köy İşleri Bakanlı
ğımca tanzinı ve Bakanlar Kurulumda kabul edi
lecek esaslar dairesinde yürütülür. 

I Gümrük muafiyeti 

MADDE 31. — Köy İşleri Bakanlığı YSE ve 
Topraksu Genel müdürlüklerinin yiapaoağı 
inşa ve tesisler için ithal edilecek her nevi 
malzeme, omotorlu ve ımotonsuz makina (ıbinek 
arabaları hariç) cihaz ve vasıta, alet ve ede-
vat ve bunlarım yedek parçaları ve lastikleri 
her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

Döner sermaye 

MADDE 32. — Köy İşleri Bakamlığına 
bağlı genel müdürlükler hizmet sahalarına gi
ren konularda döner sermayeli işletmeler kura
bilirler. 

Bu işletmelerim kurulması içim gerekli kuru
luş sermayesi Köy İşleri Bakanlığı veya ilgili 
genel müdürlüklerin yıllık bütçelerine konacak 
ödemeklerle karşılanır. 

Dömer sermayeli işletmelerin 'diğer sermaye 
kaynakları şunlardır; 

a) Bedelleri sermayeye mahsubedilımeik 
üzere, taşımımaz mallar dışında Hazinece veri-
lecıek aynî değerler. 

b) İşletaıeleıree elde edilecek kârlar, 
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Disiplin kurulu 

MADDE 33. —Bakanlığın disiplin isleri ile 
vazifeli olmak üzere müsteşar muavinlerinden 
birinin başkanlığında, bakanlık hukuk müşavi
ri, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, 
Genel müdürler ve özlük îşleri Müdürünün ka
tıldığı disiplin kurulu teşkil eder. 

Kurulun çalışma ve usulleri yönetmelikle 
düzenlenir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Kaldırılan kadrolar
da olup Köy îşleri Bakanlığı ve Tarım Bakan
lığı emrinde çalışmakta iken bu kanuna ilişik 
(1) ve (3) sayılı cetvellerdeki kadrolara ata
nacakların ; geçici görev, izin ve hastalık gibi 
kanuni sebeplerle görevi başında bulunmamaları 
halinde, işe başlama kaydı aranmaksızın ay
lıklarının ödenmesine devam olunur. Kanunun 
yayımı tarihinde, ortak karar ile atama yapıl-

. (Geçici Komisyonun değiştirişi) 

c) Her çeşit faağış ve yardımlar, 
d) Diğer çeşitli gelirler, 
Döner serim ay eden aşağıda yazılı (hususlar 

için sarfiyat yapılabilir. 
a) İşletmelerin umumi masrafları, 
b) İşletmeler için lüzumlu her türlü maki-

na, taışıt, malzeme, ekipman ve 'bütün menkul 
malıların saıtınalma masrafları,' 

c) Kira ile tutma, nakliye, sigorta, tamir 
ve benzeri masrafları, 

d) İşçi ve uzman istihkakları dle bunların 
her türlü özlük hakları, 

e) Bıedeli "karşılığında ifa 'edilen hizmet
lerin gerektirdiği masraflar. 

Döner (sıenmıayeıli işletmelerin faaliyet alan
ları, 'genel müdürlüklerin ısermaye lllimitıleıri iş
letene ile ilgili idari işlemlerin yürütülmesi 
•esiassi'arı ve jmuhaseibe usulleri Maliye ve Köy 
işleri balkanlıkları tarafından ımaiştıeireken ha-
zırlaıniacıalk ibiir yönetmelikle belirtilir. 

Kurulacak döner ısermıayeli işletmeler 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490 sayılı Ar
tırma - Eksiltımıe ve, İhale 'kanunlarımın hüküm
lerine ve ıSayışıtay vizesine .tabi (değildir. 

Anoak; malî yılın bitiminden itibaren 4 ay
lık ısüre içinde hazırlanacak bilanço ve lekleri 
ile bütün gelir ve ,gider belgeleri ISayışItaya, 
birer öımelkleri ide aynı süre içinde Maliye Ba
kanlığına verilir. 
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ması gereken görevleri fiilen ifa edenler, bu 
kadrolara Eöy İşleri Bakanı tarafından atanır
lar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Topraksu Genel 
Müdürlüğü, Orman Söylerini Kalkındırma Da
iresi, Köy Küçük Sanatları ve El Sanatları, 
Köy Araştırma ve Plânlama Dairesi, Köy Yol
lan, Köy İçme Suları ve ELE Eöy Elektrifikas
yonu ünitesi, Etibank Eöy Elektrifikasyonu tesis
leri Müdürlüğüne ve kuruluşlarına ait her çeşit 
döşeme, demirbaş, evrak, kitap, basılı kâğıt ve 
defterler, haberleşme araçları, kırtasiye ve baş
ka ayniyat ile her türlü makina, araç ve gereç
ler ve bu hizmetlerde çalışmakta olan personel 
Eöy İşleri Bakanlığına devredilmiştir. 

MADDE 34. - - Bu kanunun kadrolara ve 
atanmalara dair 24, 27 ve 28 nci maddeleri 
Köy İşleri Bakanlığı Bütçesinin uygulanmaya 
başladığı ayın sonuncu gününden, diğer hü
kümleri ise yayımı tarihinden itibaren yürür
lüğe girer. 

MADDE 35. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

27 . 4 . 1970 
Devlet Bakanı 

R. Sezgin 
Devlet Bakanı 

T. Bilgin 
Millî Savunma Bakanı 

A. Topaloğlu 
Dışişleri Bakanı V. 

R. Sezgin 

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Adalet Bakanı 
Y. Z. önder 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

(Geçici Komisyonun" değiştirici) 

GEQİ01 MADDE 1. — Topraksu Genel Mü
dürlüğü, Onman Köylerini Kalkındırma Daiıv-
si, Köy Küçük tSaınıatılam ve El iSa-matları, Köy 
Araştırıma .ve RlânLama Dairesi, 'köy. yolları 
köy içımesuilian ıhizımetleni 'ile ilgili merkez ve 
taşra Ikunuluışlarınıa aût !her çeşit kaşınır ve ta
şınmaz ımallar, 'kuruluşlarına ait döşeme, demir-
•baış, ©vralk, kitap, ıbasailı kâğıt ve defterler, ha
berleşme (anaçları, (kırtasiye ve başka ayniyat 
ile her türiıü ımJakikıa, laıraç, gereç, malzeme ve 
yedek parçalar ive 'bu hizmetlerde Ç;alı§makta 
olan persomıel Köy Işjlerıi ıBaikanlığmıa devredilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 657 «sayılı Devlet Me
murları Kanununun .134 ncü maddesi gereğince 
düzenlenecek tüzük yürürlüğe girinceye kadar 
Baikanılıık DAsliplin İşleri Müsteşar muavaınıLerin-
den birinsin ıbaşkanılığımda, Bakanlık Hukuk 
Müşaviri, 'IPâınılıaırroa ve Koordinasyon Kurulu 
Başkanı, genel müdürler ve Özlıük İşleri Müdü
rümden fmübeşekkaıl Kurulca yütürülür. 

GEÇİCİ ıMADDE 3. — 1312 sayılı TEK Ka
nunun 3 ncü maddesi (e) fıkrası ile 4 ncü, 6 ncı, 
7 nci, 8 ncıi maddeleri ve ıbu Kanuna aykırı bulu
nan kamun hükümleri kaldırılmıştır. 7457 sayılı 
Kanunun döıme.r isermıaye ile ilgili hükümleri 
malıf uz dur. 

MADDE 33. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 34. 
lu yürütür. 

:Bu kanunu Bakanlar Kuru-
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Maliye Bakanı 
M. Erez 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

1. Ertem 
Çalışma Bakam 

8. öztürk 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

S. O. Avcı 
îmar ve îskân Bakanı 

H. Nakiboğlu 
Orman Bakanı 

H. Özalp 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Baikanı 
G. Titrek 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. t. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

AT. Menteşe 
Sanayi Bakanı 

S. Kılıç 
Turizm ve Ta. Bakanı 

N. Cevheri 
Köy İşleri Bakam 

T. Kapanlt 
Gençlik ve Spor Bakam 

/. Sezgin 
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(1) SAYILI CETVEL 

D. 

1 
2 
9 

12 
3 
3 
4 
3 
4 

Görevin çeşidi A< 

Müsteşarlık 

•Müsteşar 
Müsteşar Muavini 
Büro Şefi 
Büro Memuru 
(Bakanlık Müşaviri 
Uzman 
Uzman 
Yüksek Mühendis veya Müh. 
Yüksek Mühendis veya Müh. 

ied 

1 
2 
1 
1 
6 
2 
5 
2 
3 

Ayhk 
tu t an 

1 750 
1 500 

600 
400 

1 500 
1 500 
1 250 
1 500 
1 250 

Özel Kalem Müdürlüğü 

6 
8 
9 

10 

Müdür 
Şef 
Memur 
Memur 

Savunma Sekreterliği 

2 Savunma Sekreteri 
3 Savunma Uzmanı 
4 Savunma Uzmanı 
4 Sivil Savunma Uzmanı 
5 ıSüvil Savunma Uzmanı 
8 Memur 

Teftiş Kurulu 

2 Teftiş Kurulu Başkanı 
3 Müşavir Müfettiş 
4 Başmüfettiş 
5 1 nei Sınıf Müfettiş 
•6 2 nci Sınıf Müfettiş 
7 3 ncü Sınıf Müfettiş 
8 4 ncü Sınıf Müfettiş 
9 5 nei Sınıf Müfettiş 

10 Müfettiş Muavini 
€ Büro Müdürü 
9 Memur 

10 Memur 

950 
700 
600 
500 

1 500 
1 250 
1 100 
1 250 
1 100 
700 

500 
500 
250 
100 
950 
800 
700 
600 
500 
950 
600 
500 

D. 

3 
4 
5 
6 
7 
9 

10 

3 
3 
3 
4 
5 
4 
5 
6 
5 
7 
8 
9 

10 
11 

9 
10 

Görevin çeşidi 
Aylık 

Aded tutarı 

Hukuk Müşavirliği 

1 nci Hukuk Müşaviri 
2 nci Hukuk Müşaviri 
3 ncü Hukuk Müşaviri 
Raportör 
Raportör 
Memur 
Memur 

Plânlama ve Koordinasyon Kurulu 

1 
1 
1 
1 
3 
2 
o 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
eoo 
600 
500 

Başkan 
Üye (Başkan Yardımcısı) 
Üye (Plânlama) 
Üye (Programlama, izleme, 
değer.) 
Üye (Araştırmja) 
Üye (Eğitim - yayın) 
Üye (Koordinasyon) 
Üye (Organizasyon - metot) 
Yüksek Mühendis 
Yüksek Mühendis 
Yüksek Mühendis veya Müh. 
Uzman 
Uzman 
Uzma<n 
Şube Müdürü 
Raportör 
Muamelât Memuru 

» » 
» » 
•» » 

Memur 
» 

.1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 

4 
4 
5 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
1 

1 500 
1 500 
1 500 

1 500 
1 500 
1 500 
1 500 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 
1 250 
1 100 

950 
1 100 

800 
700 
600 
500 
450 
600 
500 

:dari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 

Başkan 
» Yardımcısı 

Levazım Müdürü 
İdari İşler ve Halkla Münase. 
Şube Müdürü 

1 
1 
1 

1 

1 250 
1 100 

950 

950 
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I). 

4 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Görevin çeşidi 

5 Doktor 
9 Sağlık Memuru 
9 Hemşire 
6 Evrak Memuru 
7 Daire Müdürü 
9 Ayniyat Saymanı 
9 Ambar Memuru 

Aded 

2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

10 Mutemet veya Mubayaa Memuru 1 
10 Memur 1 
11 » 1 

Özlük İşleri Müdürlüğü 

Müdür 
Yardımcısı 

Şef 
Tetkik Memuru 
Memur 

» 
» 

Kâtip J DakJtilo 

Yayın ve Tanıtma Müdürlüğü 

6 Müdür 
7 » MuavinJi 
8 Şef 
9 Kütüphane Memuru 

10 Memur 
11 » 

Aylık 
tutarı 

1 100 
600 
600 
960 
800 
600 
600 
500 
500 
450 

1 250 
950 
800 
700 
600 
/500 
950 
400 
350 

950 
800 
700 
600 
500 
450 

Yol, içme Suyu ve Elektrik İşleri 
Genel Müdürlüğü 

MERKEZ 

Genel Müdür (Yük. Müh.) 
•Genel Müdür Yardımcısı (Yük. 
Müh. veya Mühendis) 
Sivil Savunma Uzmanı 
Genel Müdür Müşaviri 

» » » 
Daire Başkanı (Yük. Müh. veya 
Mühendis) 
Daire Başkanı Yardımcısı (Yük. 
Mühendis veya Mühendis) 
Fen Heyeti Müdürü (Yük. Müh. 
veya Mühendis) 

1 500 

250 
250 
250 
100 

.8 1100 

950 

950 

D. 

9 
10 
11 
.7 

8 
5 
r u 
9 

10 
! 1 
12 
3 

10 

Görevin çeşidi 
Aylık 

Aded tutarı 

"Fen Heyeti Müdürü (Yük. Müh. 
veya Mühenıdıis) 
Fen Heyeti Müdür Yard. (Yük. 
Müh. veya Mühendis) 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü Yardımcısı 
Yüksek Mühendis, Mühendis, 
Fen Memuru, İktisatçı veya 
Plânlamacı 
Yükacik Mühendis, 
ûh, Fen Memuru. 
veya plân]amacı 

Yüksek Mühendis, 
dis veya Fen Memura 

:> •» 
» .» 
» ,» 
» ;» 

Teknik Şef (Yük. Müh. veya 
Müh.) 
Teknik Şef (Jeofizikçi, jeo-
!:>g veya jeom.orfo.log; veya 
hidrojeolog) 

İdari Şef 
Bap o rt ör (hukukçu) 
Bioportör (hukukçu) 
Memur 

» 

Mütercim 
Muamelât ŞeO 
Teknisyen 

Taşra teşkilâtı 

-'.'• Bölge Müdürü. (Yük. Müh. 
veya Müh.) 

5 Bölge Müd. Y:d. (Yük. Müh. 
veya Müh.) 

5 YSE. Müdürü (Yük. Müh. 
veya Müh.) 

5 Maık. İk. Grup Amiri (Yük. 
Müh. veya Müh.) 

5 Başmühendis (Yük. Müh. 
veya Müh.) 

63 

2 
10 
5 
5 
5 
2 
6 
5 

16 

16 

67 

20 1 100 

20 
4 
4 

950 
950 
800 

10 1 100 
Mühen-

İktisatçı 

Müh en -
ra ..: 

<» 
» 
» 
» 

17 

,14 
10 
5 
2 
2 

950 

800 
700 
600 
500 
450 

800 

800 

700 
1.100 

950 
600 
500 
450 
400 
950 
700 
500 

48 

1 250 

L 100 

1 100 

1 100 

1 100 
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D. Oörevin çeşidi 
Aylık 

Aded tutarı 

6 Teknik ıŞef (Yük. Müh. ve
ya Müh.) , 

7 idari Şef 
8 İdari Şef 
9 'Memur 

10 » 
11 » 
12 » 
13 » 
6 Yük. Müh. veya Müh. Fen 

Memuru 

9 
10 
11 

3 
4 
4 
6 
4 
4 
4 
5 
6 
4 
.5 
6 
6 
7 
8 
6 
7 
6 
7 
6 
6 

500 
64 
67 
16 
16 
16 
16 
16 

15 
15 
15 
15 
15 
15 

Köy Araştırma ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğü 

MERKEZ 

Genel Müdür 1 
Genel Müdür Yardımcısı 2 
iDaire Başkanı 4 
Daire Başkanı Yardımcısı 4 
ıBaşmüşavir 1 
Müşavir ( 1 
Uzman 3 

» 3 
» 3 

iElsanatları Müfettişi 1 
» » 1 
» » 1 

Kontrolör 1 
» 1 
» 1 

Başraportör 1 
Raportör 1 
Şube Müdürü 12 
(Şube Müdür Yardımcısı 12 
Başmühendis 2 

Yüksek Mühendis 6 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 

950 
800 
700 
600 
500 
450 

1 50O 
1 250 
1 250 
950 

1 250 
1 250 
1 250 
1 100 
950 

1 250 
1 100 
950 
950 
800 
700 
950 
800 
950 
800 
950 
950 

D. Görevin çeşidi 
Aylık 

Aded tutarı 

16 Desinatör 
5 » 
7 Teknik Ressam 
8 » » 
6 Toplum Eğitimcisi (Sosyolog) 
8 Şef 
9 Memur 

10 » 
11 » 

Taşra Teşkilâtı 

4 Grup Müdürü 
Müdür 

» Yardımcısı 

5 
6 
6 
7 » » 
6 Başmühendis 
7 Yüksek Mühendis 
8 » » 
9 » » 

10 » » 
5 Başöğretmen 
6 öğretmen 
7 » 
8 :» 

11 » 
12 » 

7 Tekniker 
8 » 
8 ,Şef 
9 > 
7 Atelye Şefi 
8 » » 

7 Orman Teknisyeni 
7 Taran Teknisyeni 
7 Muhasebe Uzmanı 
8 » » 
9 Memur 
10 .» 
11 » 
14 » 

10 
20 
15 
20 
15 
3 
3 
2 
2 
2 
5 
5 
5 
5 
10 
12 
3 
3 
5 
5 
3 
3 
5 
5 
5 
5 
10 
10 
10 
10 

950 
1 100 
800 
700 
950 
700 
600 
500 
450 

1 250 
1 100 
950 
950 
800. 
950 
800 
700 
600 
500 

1 100 
950 
800 
700 
450 
400 
800 
700 
700 
600 
800 
700 
800 
800 
800 
700 
600 
500 
450 
300 
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;2) SAYILI CETVEL 

D. 

Bu kadrolar 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı bölümüne ek
lenmiştir. 

Görevin çeşidi Aclecl tutarı 
Aylık 

5 Muhasebe Müdürü 
7 Muhasebe Müdür Yardımcısı 
7 Başrapoirtör 

1 1 100 
1 800 
1 800 

D. Görevin çeşidi 

18 Şef 
10 Mümeyyiz 
11 » 

Aylık 
\Aded tutarı 

2 700 
2 500 
2 450 

(3) SAYILI CETVEL 

Bu kadrolar 3656 sayılı Kanuna (bağlı (I) sa
yılı cetvelini Tarım Bakanlığı bölümlüne eklen
miştir. 

Araştırma Enstitüsü Müdürü 
(Ziraat Yüksek Mühendisi) 1 1 250 
Müşavir (Ziraat Yüksek Müh.) 3 1 100 

» » » » 1 1 100 
Başasistan (Ziraat Yük. Müh.) 2 1 100 
Asistan (Ziraa/t Yüksek Müh.) 1 800 

» » ,» » 1 700 
Makina Mütehassısı 1 700 
Ziraat Teknisyeni 1 700 

» » 2 600 

10 Ziraat Teknisyeni 
11 » » 

6 Daiire Müdürü 
7 İdare Şefi 
7 Şef 
9 Muamelât Memuru 

11 » » 
9 Ayniyat Memuru 
9 Memur 

10 Amibar Memuru 

3 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
3 
1 
4 

500 
450 
950 
800 
800 
600 
450 
600 
600 
500 

4* ta 
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